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تاریخ دریافت97/3/11 :

تاریخ پذیرش97/12/20 :

چکیده

نبردهای پیامبر(ص) موضوع تحقیقات بسیاری بوده استت ایتت تحقیته بتم ست

خود تالش میکند بم بررسی غزوات و مقایسم آن با ج اد ابتداییِ مصطلحِ ابواب
فق ی یعنی؛ ج اد بترای توستعم و گستترش استالپ پرداختتمص تصتویری وااعتی ا
دیپلماسی پیامبر(ص) در مقابل دشمنان و تعامل ایشان با غیرمسلمانان ارائم کند

پتتارهای ا مورختتان و بتتم دنبتتا آن تتا تعتتدادی ا فق تتاص بستتیاری ا جن ت هتتای
پیامبر(ص) را بم اصد توسعم اسالپ معرفی کردهص بمهمیت علتص ااتدامات ناتامی

پیشدستانم را در دیپلماسی ایشان مجا شمردهاند اینانص ج اد اصتلی را در استالپ

ج اد ابتدایی می داننتد و بترایت باورنتد کتم بترای اجبتار غیرمستلمانان بتم استالپص

میتوان ا ابزار جن

ب ره برد

درایت پژوهشص تالش شده ضمت بررستی تتاری ی مستتندات فق تا در خصتوص

ج اد ابتداییص عوامل و انگیزههای پیامبر(ص) ا ورود بم اادامات ناامی و نقتش
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ج اد در توسعة اسالپ مورد تحلیل و واکاوی ارار گیترد بتم ناتر متیرستد اد تة

تتتاری ی متتورد استتتناد فق تتا در ک ت ج تتاد ابتتتدایی اابتتل خدشتتم و رویکتترد

پیامبر(ص) بم مقو ة ج ادص صرفاً رویکردی دفاعی بوده است و ایشانص شیوههایی

چون صلحطلبیص عدا تخواهیص تعامالت مسا متآمیتز بتا ستایر ملتل و تبلیت و
ترویج محتوای اسالپ را شیوههای انتقا اسالپ معرفی نموده است

واژه هاي کلیدي :غزوات پیامبر استالپ(ص)ص ج تاد ابتتداییص ج تاد دفتاعیص
تبلی اسالپ

مقدمه
در فقم اسالمیص دو نوع ج اد بم ناپهتای «ابتتدایی» و «دفتاعی»ص مطتر و بترای هرکتداپص تدود و

ضوابطی شمرده شده است فق ا ج اد دفاعی را ج ادی میدانند کم بممناور دفاع ا سر میتص جان
و ما مسلمانان صورت میپذیرد (عاملیص )351/1 :1410در مقابلص بنا بم تعریف منتدر در منتاب

فق یص ج اد ابتداییص ج ادی است کم پیامبر(ص) یا اماپ(ع) بممناور دعوتِ مشترکان یتا کرتار بتم
اسالپ ترتیب داده و ایت مقصودص تا پذیرش اسالپ ادامم مییابد طبعاً مسلمانان آغا گر ایت ج ادنتد

و مشرکان درصورت امتناعص باید کشتم شوند یا بم اسارت درآینتد (عتاملیص )7/3 :1413تصتویری

کم فق ا ا ایت ج اد ارائم میکنندص گویای آن است کم ج تاد اصتلی در نگتاه آنتانص همتان ج تاد
ابتدایی است و آنچم در کتب علما در باب تأکید بر وجوب ج اد آمتدهص درخصتوص همتیت نتوع

ج اد است (نجریص  )53/21 :1981فق ا با استناد بم سیرة پیامبر(ص) معتقدنتد گویتاتریت شتاهد بتر
وجوب ج اد ابتداییص واوع ساالنة داال یک جن
ایشان برای پیشبرد اسالپ با ابزار جن

و اتا

در کومت پیامبر(ص) است کتم ا تمایتل

کایت میکند بدیتترتیب چ رهای خشونتطلب

ا رسو خدا ا قاء میشودص تلقیای کم با ارآن و سیره پیامبر(ص) مغایر است در ایت مینمص تأکید

ارآن بر ُستخله و نرپخویی و د ر می رسو خدا(ص) و تأثیر ایت اخالق بر توسعة اسالپ اابل

توجم است (ال 4/؛ آ عمران )159/بر ایت اساسص در پژوهش اضرص با آ مودن ایتت فرضتیم کتم
نبردهای پیامبر(ص) هرکداپ بم نوعی واجد وجوه دفاعی بوده و ایشان ا ابزارهتایی غیتر ا جنت

برای ترویج اسالپ و توسعة مر های مسلمانی ب ره میجستماندص اد ة تتاری ی متورد استتناد فق تا در

مسئ لم ج اد ابتدایی مورد تحلیلص واکاوی و نقادی ارار گرفتم استت در ایتت راستتاص ابتتدا تعریتف
ج اد ابتدایی و مسئلم وجوب آن در اندیشة فق ای عامم و خاصم بررسی شده و ستپ
مستندات تاری ی آنان در ایت مینم مورد ار یابی ارار گرفتم است

عمتدهتتریت
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پیشینة مطالعات مرتبط
موضوع ج اد ابتداییص نبردهای عصر پیامبر(ص)ص فتو ات دوره خلرا و کشف ارتباط و وجوهی ا

مقایسة میان آن ا مورد توجم پژوهشهایی ارار گرفتم است کم توجم بم آن ا متیتوانتد بتم دریافتت
دایهتر مر های مر ومی پژوهش اضر کمک کند کتاب «ج اد ابتدایی در اترآن کری (ردّیتمای
بر نگرش منکران مشروعیت ج اد ابتدایی)»ص تأ یف محمدجواد فاضل نکرانی( )1397با رویکردی

فق ی و با پیشفرضهای مشابم سایر فق ا  -کم در ادامة ایت مقا م نیز متورد بحتو و واکتاوی اترار

خواهد گرفت -دیدگاه منکران ج اد ابتتدایی را ا استاسص رد کترده و وجتوب ج تاد ابتتدایی را

(مشروط بم ضور معصوپ) متکی بر مستندات ارآنی متورد تأکیتد اترار داده استت ایتت در تا ی

است کم محمود واعای در مقا مای ارآنی باعنوان «واکاوی خاستگاه ج تاد ابتتدایی(روششناستی

ترسیری و روایی) و نقش آن در اسالپهراسی»(فصلنامة پژوهشهای سیاسی ج ان استالپص دوره 6ص

ش 4ص سا  )1395و با هدف بررسی صلح و جن

در دیتدگاه استالپص تمرکتز اساستی ختود را بتر

ار یابی دو دیدگاه م ا ف درخصوص ناسخبودن یا نبودن آیم «سیف» برای آیات «صترح و عرتو»

معطوف نموده و درن ایت با پذیرش نار دوپص تأکید میکند کم استالپ طرفتدارِ خشتونت نیستت و

آیات ارآن نیز اشعار بم دفاعیبودن ج اد دارد

ا سوی دیگر؛ مقا م «واکاوی دیدگاه اهلبیت بم فتو ات صتدر استالپ بتا رویکتردِ تتاری ی-

دیثی»(علتی ستتبیگتیص مطا عتات تتاری ی جنت

ص دوره 2ص ش 2ص تابستتان )1397ص پایتاننامتم

کارشناسی ارشد «بررسى علل تواف فتو ات دوره خلراى ن ستیت در عصر کومت اماپ علی(ع)

و اماپ ست(ع)» (ابوا رضل جمشیدیص دانشگاه ت رانص  )1389و پایاننامم کارشناسیارشتد بررستی

تتتاری ی رویکتترد امتتاپ علتتی(ع) و اصتتحابش در فتو تتات عصتتر خلرتتا (هاشت موستتویص دانشتتگاه
باارا علوپص )1394با واکاوی انگیزة فاتحتانص بررستی و ار یتابی مستتندات و شتواهد تتاری ی مثتل

بشارتهای پیامبر(ص) بم فتو ات و مشورت امتاپ علتی(ع) بتا خلرتا و بررستی روایتات و شتواهد

تاری ی کم ناظر بم مشروعنبودن فتو ات هستندص مشروعنبودن فتو ات را ا منار اهلبیت تقویت

می کننتد عتالوه بتر ایتت متواردص ا تم غروریتان در پایتاننامتم کارشناستی ارشتد «مقایستم تطبیقتی
جن

های عصر پیامبر(ص) و عصر فتو ات»(دانشتکدة ادبیتات و علتوپ انستانی دانشتگاه نجتان)

اصو ص اهداف و روشهای نبردهای مسلمانان در ایت دو دوره را مقایستم و میتزان ترتاوت و تمتایز

آن ا را نشان میدهد

بررسی ایت پژوهشهاص اوالً؛ گستره فراخ و میانرشتمای(فق تیص تتاری یص ارآنتیص روایتی و )

مسئلم را نشان دادهص ضرورت نگاهی چندوج ی را آشکار میستا د و ثانیتاً؛ معلتوپ متیستا د ابعتاد
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م می ا مسئلم همچنتان و تتا رستیدن بتم تداالی ا ترتاه و توافتهِ نستبیِ علمتیص نیا منتد انجتاپ
تالش های جدید محققان است ایت مقا م با تأکید بر همیت دو نکتتم و بتا نگتاهی بتم ابعتاد م تلتف
موضوعص تالش در ایت مینم را مناور داشتم است

 .1جهاد ابتدایی از دیدگاه برخی فقهاي اهل سنت
گرچم اائلیت بم وجوب ج اد ابتداییص مدعی اجماع علمای سلف در ایت موضوع شدهاند(ارضاویص

 )405/1 :2009اما نمی توان تراوت تعابیر آن ا را نادیده گرفت فتاوای بعضی ا علمای اهتل ستنت
مانند شافعی(پ)204ص در ایت مینم ا صرا ت و شدت بیشتتری برختوردار استت (همتانص )104/1

وی آیات مطلقم ج اد را ا دالیل فتوای ختود برمتیشتمارد وآیتات مقیتده را بتا آیتم «أُذِنَ ِلَّتذیتَ

یُقاتَلُونَ بِأَنَّ ُ ْ ظُلِمُوا» منسوخ میداند (شافعیص  )162/4 :1973ابتهماپ نری(پ )861در فتحا قتدیر
نیز جن

با کرار را واجب دانستم اگرچم آنتان آغا کننتدة جنت

نباشتند(ابتهمتاپ نریببتیتتا :

 )196/5وی نیز بم نسخ آیات مقیده ج اد معتقد است ایتت در تا ی استت کتم فق تاص درصتورت
وجود یک د یل مطله و یک د یل مقیدص مطله را بر مقیدص مل و بم ایت ترتیتبص تدود مطلته را

مش ص مینمایند (مط ریص  )215/20 :1385طبتری در ترستیر ختود ذیتل آیتم 190بقترهص ادعتای

منسوخبودن آیات مقیده را تحک و ورگویی میشمارد (طبریص  )89/1 :1412شتافعی افتزون بتر
آیات ارآنص سیرة پیامبر(ص) را نیز مبنای فتوای خود ارار میدهد و میگوید :چون پیامبر(ص) در
هر سا یک جن

انجاپ میدادص ج اد ابتدایی واجب است ا بتم شافعی در ادامة مطلبص گرتم او یم

خویش را نقض میکند و میگویتد :گتاه متانی متیگذشتت کتم هتیر ستریم و یتا جنگتی اترتاق

نمیافتاد (شافعیص  )162/4وی با ه طرا دانستت ج اد ابتدایی با نما و رو هص کم هرچم بیشتر انجاپ
شودص فضیلت بیشتری خواهد داشتص فتوا میدهد کم ج اد نیز داال یک مرتبتم در ستا واجتب

است (همانص )168

فق ای دیگری ا جملم ا قدوری(پ )428ا فق تای نرتیص ارطبتی(پ )462فقیتم متا کی و ابتت

ادامم(پ )620ا فق ای نبلی نیز فتاوای مشاب ی در ایت موضوع دارند (ا قتدوریص 162/4 :1997؛

ارطبیص  223/5بم نقل ا مرواریدص223/35 :1422؛ ابت اداممص )142/1 :1968

 .2جهاد ابتدایی از دیدگاه علماي شیعه
اندیشم وجوب ج اد ابتدایی ا دیدگاه علمای شیعم (خصوصتاً متقتدمیت) نیتز تتت گرچتم بتا مبنتایی

متراوت با اهل سنت تت امری پذیرفتم است علمای شیعم برای ج اد ابتدایی شترای خاصتی متدّنار

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 95 /

دارند کم ضور اماپ عاد ا جملة آن است اما با ایت ا در بعضی استنادات خود بم علمای اهل
سنت نزدیک شدهاند در اداممص نمونمهایی ا فتاوای ایشان مورد توجم ارار گرفتم است

 جهاد ابتدایی به صورت مطلق
ا ظاهر عبارت ادما استراده میشود کم آنانص وجوب ج اد ابتدایی را بمصورت مطله پذیرفتمانتد

آنان گرچم ایت ج اد را مشروط بم ضور اماپ یا نائب او میدانند و ی بر غایت ج اد ابتدایی(یعنی

جنگیدن تا پذیرش اسالپ) اتراق نار دارند و بم وجوب آن فتوا دادهاند

شیخ طوسی(پ )460ضمت اعالپ وجوب ج اد با تماپ فرامهای کرر میان اهل کتاب و غیر آنان

تراوت اائل شده و پذیرش شرای اهل ذمم را بترای گتروه دوپ بتمعنتوان جتایگزیت استالپآوردن

میپذیرد (طوسیص )51/1 :1400وی همچنیت تأکید میکند رهبر مسلمان ه دارد بم کرار در ا

بیخبری ملة ناامی کند؛ چنانکم پیامبر(ص) با بنیا مصطله ایتتطتور رفتتار کرد (همتوص :1387

)190/2

عالمم لّی(پ)726ص االّ ج اد با مشرکیت و کرار غیر ا ی ود و نصاری را یتک مرتبتم در ستا

میداند و تأکید می کند ایت عمل هرچم بیشتر انجاپ شتودص فضتیلتش بیشتتر خواهتد بتودص چنتانکتم

پیامبر(ص) در هر سا یک بار با کرار جنگیتد( لّیص 16/9 :1414و همتوص  )46/1 :1381او نیتز در
ایت مینم بم ملة غافلگیرانة پیامبر بم بنیا مصطله استناد میکند (همانص )40/1

نجتت ا تتدیت لبتتی(پ)447ص ااضتتی ابتتتبتترا طرابلستتی(پ)480ص شتت ید او (پ)786ص محقتته

کرکی(پ )940و ش ید ثانی(پ )966نیز فتاوای مشتاب ی دارنتد ( لبتیص31 :1400؛ ابتتبترا ص :1406
81/1؛ عاملی351/1 :؛ کرکیص365/3 :1414؛ عاملیص 21/3 :1413و هموص)257/1 :1410

آیتاهلل نجریص صا ب جواهر(پ )1266میگوید :بدون شک ج اد اصلیص همان ج اد ابتتدایی

با کرار است برای دعوت آن ا بم اسالپ و ایت جن

وَهُوَکُرْهٌ َکُ » در مورد آن نا
و)240

ص همان است کم آیم شریرة «کُتِب َعَلَیْکُ ُ ا ْقِتا ُ

شتده استت (نجرتیص 53/21؛ همچنتیت ن ک بتم؛ همتانص 234/20

دیدگاه آیتاهلل خوییص فقیم معاصر دیگر نیز درخصوص ج ادص همانند متقدمیت است اما آنچم

فتوای ایشان را ا دیگران متمایز میکندص فتوا بم وجوب ج اد ابتدایی تی در مان غیبتص مشروط

بم تمکت اک اسالمی است (خوییص )359/1 :1410

اماپ خمینی نیز گرچم در بحو ج ادص بم ج اد ابتدایی اشارهای نکرده است اما در مبحتو امتر

بم معروفص هنگاپ تبییت مسئو یتهای فقیم در مان غیبت میگوید :فقیم تماپ مسئو یتهای امتاپ را
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در مان غیبت برع ده داردص مگر ج اد ابتدایی کم ایت مسئلم بم ع دة فقیم نیست و باید اماپ ضور

داشتم باشد (خمینیص )482/1

آنچم ا ظاهر ایت عبارات استراده میشود اعتقاد فق ای شیعم بم وجوب ج اد ابتدایی بتمعنتوان

ج اد اصلی است عمده دالیل آن ا نیز مانند فق ای سنیص ارآن و سیره پیامبر(ص) و بمویتژه وااعتة
بنیا مصطله است

 بازگشت جهاد ابتدایی به دفاع
گروهی دیگر ا علما بمطور صریح بم ج اد ابتدایی فتوا نمیدهند بلکم ج اد ابتدایی را بتمگونتمای
تقریر میکنند کم معنای آنص بم ج اد دفاعی با میگردد درواا ص ایت افراد در اینکم جن

و ج اد

صرفاً باید دفاعی باشدص تردیدی ندارند نکتم در ایتت استت کتم دفتاع بایتد ا چتم چیتزی صتورت

گیرد؟ در نار ایت علماص تو ید و مبار ه با شرک ا

قوق انسانی المداد متیشتود کتم یتک ته

عمومی است در ایت صورتص مبار ه برای رف شرک و موان تبلی ص جایز و در ک دفتاع ا ایتت
هِ در معرض ت دید است

عالمم طباطبایی ذیل آیم190سوره بقره مینویسد « :اساس اوانیت فتردی و اجتمتاعیص تو یتد

است و دفاع ا چنیت اساس و ریشمایص هِ مشروع بشر است قیقت اتا ابتداییص دفاع ا

قوق

انسانیت و کلمة تو ید و یکتاپرستی است»(طباطباییص  )170/2 :1417استاد مط تری نیتز ج تاد در

ارآن را منحصر بم دفاع می داند اما او هت معنتایی مشتابم عالمتم طباطبتایی ا دفتاع ارائتم متیدهتد

(مط ریص)251/20

عالمم جوادی آملی نیز با بیان چند مقدمم در باب ج اد و کمت دفاعص نتیجم میگیترد کتم ا

نار ارآن کری ص رو ج اد ابتدایی نیز بم دفاع ا مالومان با میگتردد یترا مستتکبران متان نرتوذ

تعلی و تبلی اسالپ بم تشنمکامان عل و ایماناند و ج اد با طاغیانص بممعنای طردِ مان ِ واات ِ اجتب
برای رسیدن معارف ناب بم محرومان است (جوادیص )586/9 :1389

 .3استناد فقها به سیره رسول خدا(ص) در غزوات
یکی ا مستندات فق ا در موضوع ج اد ابتداییْ سیره رسو خدا است براساس فتاوایی کم پیشتر بم
نمونمها یی ا آن اشاره شدص در عصر اکمیت پیامبر(ص) در مدینم هرسا یک نبترد اترتاق افتتاده
است آنان برهمیت اساس نتیجم می گیرند کم ملم بم غیرمستلمانان بترای واداشتتت آنتان بتم ابتو

ا سالپص مشروعیت داشتم است ا مجموعم غزواتی کم در نگاه فق اص مستمسک فتوای ج اد ابتدایی
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ارار گرفتتم استتص نبترد بتدرص بنتیمصطله(مریستی )ص هتوا ن( نیت) و طتائف استت امتا شتکی در

دفاعیبودن بقیم نبردها مانند؛ ا د و خندق نیست (ارضاویص  )359/1در ادامم بم موارد مورد استناد
فق ا پرداختم میشود

 بعضیص بدر را بمعنوان یکی ا جن

های ت اجمی پیامبر(ص) تلقی کتردهانتد و طبیعتتاًص گرتتار

آن ها متأثر ا ایت تلقی و نیتز بتم مقتضتای نیتا سیاستت کومتت هتای بعتدیص پیتامبر(ص) را

مت اصمی نشتان متی دهتد کتم بتا شتکری انبتوه بترای جنت
برناممریزی کرده است ( لحیدانص 116/1 :1408؛ آرمستتران

بتا مشترکان و غتارت اموا شتان

ص )109/1 :1383بترای اظ تارنار

در ایت موضوعص واکاوی دایه کلمات و رفتتار هتای دو گتروه مت اصت و با نمتایی اهتداف و
مقاصد آنان ا رهگذر بررسی و تحلیل دوباره نقلهای تاری ی ضروری بمنار میرسد

بمخالف دریافت ابتدایی ا متاجرای جنت

بتدر مبنتی بتر دستتور پیتامبر(ص) بترای مصتادره

کاروان تجاری اریشص دات در اسناد تاری ی نشان میدهد مقصود پیامبر(ص) متوجم با پ گیری

ما ا تجاره مسلمانان بود کم پیشتر بمنر کاروان تجاری اتریش مصتادره شتده بود (وااتدیص:1409
20/1؛ طبریص 136/3 :1966؛ ابتاثیرص  )116/2 :1407بتمعتالوهص پیتامبر(ص) ا ابتتدا اصتد جنت

نداشت تعداد یادی ا اصحاب همچون اسید بت ضیر تمایلی بم همراهی نشان ندادند چون گمان
نمیکردند جنگی اتراق بیرتد و غیرا گرفتت اموا ص مسئلم دیگری در کتار باشتد (وااتدیص )31/1
تی با آنکم در ع دنامم پیامبر(ص) با انصارص آنان متع د شده بودند تا در جنت

و صتلح در کنتار

رسو خدا باشند اما بنابر گزارش واادیص رسو خدا تا ابل ا بدر ا نیروی ناامی انصتار استتراده

نکردندص چون فکر میکردند آن ا فق در خود یثرب ا ایشان دفاع میکنند (همانص )61/1تا آنجتا

کم واادی تصریح میکنتد انصتار پیتامبر(ص) و مستلمانان تتی هنگتاپ رویتایی بتا مشترکانص کتم
بمصورت طبیعی باید مسلح باشندص فااد شمشیر و دیگر سال های ناامی بودند (همان جا) یکی ا

اهداف پیامبر(ص) و مسلمانان ا هجرتص تأمیت آ ادی ابرا عقیده بود کم در مکم بمخاطر فشتار و

اختناق مشرکان ا آن ا سلب شده بود آنان با هجرت بم مدینم ا خطر هجوپ اریش آسوده بودند و

در کما آ ادی بم امور دینی خود میپرداختند با ایت ا ص معقو نبود ختود را درگیترِ جنت

بتا

اریش کنند بم همیت د یل در پیماننامم با یثربیان نیتز نشتانمای دا ّ بتر اندیشتة ت دیتد یتا ملتم بتم

اریشص گنجانده نشده بود

هنگامی کم مشرکان مطل شدند پیامبر(ص) اصد مصادرة کاروان تجتاری آن تا را داردص بترای

نبرد با مسلمانان شتروع بتم تحریتک عمتومی کردنتد تتا ستپاهی بترای نبترد بتا پیتامبر(ص) تج یتز
نمایند (واادیص  )20/1بم نقلی دیگرص هنگامی کم ابوسریان ضمضت بتتعمترو را بترای تحریتک و
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تج یز مکیان فرستادص همم بم جنبوجوش افتادند کم سپاهی برای مقابلم آماده کنند چون همة آنها
هرچند محدودص در آن کاروان سرمایمگذاری کرده بودند (ابت زپ ببیتا  )111:واتی ابوسریان بتا

تغییر م سیرص کاروان را ا خطر دور کردص توصیم نمود آنان بم مکم با گردندص اما ابوج ل اس خورد

کم ما با نمیگردی (واادیص  )52/1هنگامی کم پیامبر(ص) خبر ت اج مشرکان را شنیدص چتارهای
جز رویارویی نداشت اما بم آنان پیاپ داد اگر ک

دیگری مسئو یت ایت جن

را بمع تده بگیتردص

ب تر است مت دوست ندارپ با شما جن

کن (همانص  )67/1کی بت زاپ کم ا مشرکان بودص بم

اصترار داشتت و اتریش را نیتز بتم جنت

متمایتل کترد (مقریتزیص339/8 :1420؛ ابتتاثیتترص265/3؛

انصاف کالپ پیامبر(ص) اذعان کرد و ا مشرکان خواست با گردند(همان) اما ابوج ل بتر جنت

ابتخلدونص  )428/2 :1408تی بعد ا اینکم تالش های پیامبر(ص) برای ممانعتت ا جنت

مترثر

نیرتادص با ه دستور داد کسی بم مشرکان ملم نکند چنانکم خراف بتایمتاء متیگویتد :در رو

بدر بتا آن کتم متردپ آمتاده ملتم بودنتدص اصتحاب پیتامبر(ص) را دیتدپ کتم شمشتیرهای ختود را

نکشیدهاند ا آنکم مشرکان بم محض پیشآمدنص شمشیر های خود را کشیده بودنتد ا یکتی ا

م اجران علت را پرسیدپص گرت :پیامبر(ص) گرتم است تا آن ا شما را محاصره نکتردهانتدص شمشتیر

نکشید (کالعی اند سیص )331/1 :1970مشرکان بم تجاو کاری خود معتقد بودند و ی با اصرار بر

جن

داشتند عتبم بت ربیعم میگوید :نمیدان هرگز کسی راهی عجیبتر ا راه ما پیموده استت؟

کاروان ما نجات یافت و ما بم اصد ستت بتر گروهتیص بتم ستر میتهتای ایشتان آمتدهای (وااتدیص
1ص )52بعضی محققان معتقدند ابل ا اینکم ابوسریان اریش را ا خطتر ملتم مستلمانان آگتاه

کندص اریش آماده چنیت پیشآمدی بودص چون نامعقو بود کم اریش با آگتاهی ا اهمیتت فتراوان
ایت کاروان و پ

ا ت دید های ابلی پیامبر(ص) در ایت مینمص بدون ات اذ تدابیر ویژه تماپ سرمایم

خود را بر پشت هزار شتر رها کنند بنابرایتص می توان نتیجم گرفت کم رکت و ضور تماپ اکباد

اریش در بدر با برنامم ریزی ابلی انجاپ شده است نم متعااب پیاپ ابوسریان با عنایت بم ایت مطا تبص

می توان دانست کم چرا تعدادی ا مسلمانان باوجود نیا شدید ما ی ا همراهی با پیامبر(ص) سربا

دند و ایت کراهت بدون د یلص در شرایطی کم آنان بم آسانی می توانستند بم کاروان دستت یابنتدص

نامعقو بود مگر اینکم گرتم شود آن ا ا ا تما ساماندهی مشرکان مکم برای دفاع ا ایت کتاروان

تجاری آگاه بودند ( رگرینژادص )70 :1383

بعد ا اتماپ درگیری نیز ر مت و رأفت بم اشکا م تلف در سیرة پیامبر(ص) دیده شد (فر ص

17 :1958؛ واادیص  )66/1در جم بندی می توان گرت :مسلمانان برای ا قاق قوق ا دستترفتتة

خود ا مدینم خار شدند و ا هر راهی کم منجر بم تترک م اصتمم شتودص کوتتاهی نکردنتد امتا

درن ایت در مقابل ملم و هجوپ اریش ا خود دفاع کردند (ارضاویص )367/1
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 یکی دیگر ا مستندات فق ا مبنی بر ملم هجومی(ابتدایی) مسلمانانص وااعة بنیا مصطله است
مشرو تریت متت تاری ی مرتب ص توس واادی گزارش شده است طبه ایت گتزارشص تار

بتضرارص رهبر بنی ا مصطله میان اوپ خود و سایر اعراب رفت و آن ا را بم نبترد بتا پیتامبر(ص)
دعوت کرد و توانست آن ا را برای جن

آماده کند پیامبر(ص) ا تصمی بنیا مصطله مطل

شد و بریده اسلمی را برای تحقیه بم سوی آنان فرستاد پ

ا تأیید بریتدهص پیتامبر(ص) بترای

دفاع ا مسلمانان بمسوی بنی ا مصطله رکت و ابل ا اینکم بم نبرد بپردا دص آن ا را بتم استالپ
دعوت کرد گرچم بنیا مصطله بمجای پذیرش اسالپص بتمستوی مستلمانان تیرانتدا ی کردنتد

واادی ایت گزارش را بمعنوان م تار خود مطر میکند و تی در ادامتم متیگویتد :طبته نقتل

عبداهلل بت عمرص پیامبر(ص) غافلگیرانم بمسوی بنیا مصطله ملم کترد و تی وی ایتت نقتل را

اابل اعتماد نمیداند (واادیص  )145/1مسل است کم گزارش عبداهلل بتتعمترص مستتند فتتاوای
اهل سنت ارار گرفتتم است (صتا حیص  )89 :1382بعضتی ا شتیعیان نیتز بتدون بررستیص ایتت

گزارش را مبنای فتاوای خود ارار داده و ا گزارش واادی کم اخبار خود را ا جم

یادی ا

راویان نقل کردهص غرلت نمودهاند عالوه بر ایتص مناب تاری ی بم اتراق میگویند :بنیا مصطله
برای ملم بم مدینم آماده شده بودند و چون خبرِ اجتماع آن تا بتم رستو ختدا رستیدص ستپاه را

بمسوی بنیا مصطله رکت داد( یثی عصرریص35 :1415؛ طبریص 604/2 :1966؛ ذهبیص:1409

259/2؛ ابتخلدونص  )445/2ضمت آنکم هنگاپ رویاروییص ا آن ا خواست ا اادامات خصمانم
خویش دست بردارند اما با ااداپ آن ا بم تیراندا یص ایشان بم ناچار مواعیت تدافعی گرفت؛ پ

هیرکداپ ا اادامات رسو خدا نسبت بم بنیا مصطله غافلگیرانم و پیشدستانم صورت نگرفتتم
است تا بتواند مستند فتوای وجوب ج اد ابتدایی ارار گیرد

 در وااعة نیتص بم گزارش مناب تاری یص ابایل هوا ن و ثقیف پ

ا فتح مکم با ه هماهن

شدند و برای ملم بم مسلمانانص سپاه بزرگتی بتم فرمانتدهی ما تک بتت عتوف فتراه کردنتد

پیامبر(ص) بعد ا اطالع ا ماجراص بمسوی آن ا رکت کرد کم ن ایتاً بم شکست و فرار دشتمت
انجامید ا جملمص مردپ ابیلم ثقیف بم العم خود پناهنده شتدند و پیتامبر(ص) آنجتا را محاصتره

کرد (مقریزیص9/2؛ ابتکثیرص )322/4 :1407طبه بعضی استنادص پیتامبر(ص) منجنیته نیتز آمتاده

ساخت(واادیص  )886/3اما در هیر سند تاری ی گزارشی ا اتلعاپ ثقیف نیامده استت آنچتم
ا عبارت شافعی و شیخ طوسی استراده میشود کم پیتامبر(ص) در محاصتره طتائفص بتموستیلم

منجنیه خانمها را بر سر آن ا خراب کرد (طوسیص11/2 :1387؛ شافعیص  )387/4مستند بتم هتیر
نقل تاری ی نیست و در گزارش های ایت وااعم نیز مریدی بر ج اد ابتدایی در ااتدامات رستو

خدا(ص) یافت نمیشود
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بم نار میرسد علمای بعدی در فتوا بم وجوب ج اد ابتداییص ضمت استناد بم سیره پیامبر(ص) و

بدون اشاره بم دالیل ایشان برای ورود بم عرصم ناامیص صِرف وجود یک جن

را در هتر ستا ا

کومت پیامبر(ص)ص د یل موج ی برای صدور فتوای خویش میدانند ایت در ا ی است کتم در

سیره پیامبر(ص)ص جن

و خشونت جایگاهی نداشت و اادامات ایشان ا ورود بتم عرصتم جنت

تن ا پاسخ بم ت اجمات دشمنان بود

ص

گرچم ایت پژوهش تن ا در صدد واکاوی مستندات تاری ی ج اد ابتدایی است و نم اد م و ارائت

ارآنی و رواییص اما در پایان ایت ب ش ال پ است بم نکتمای در خصوص آیات ابتدایی ستورة توبتم
کم مورد استناد برخی ا اتائلیت بتم وجتوب ج تاد ابتتدایی اترار گرفتتم است(طوستیص2/2 :1387؛

شافعیص  ) 335/4بم اختصار اشاره شود چرا کم ایت آیات درواا بم یک مواعیت مش ص تتاری ی
اشاره داشتم و ظاهراً بم صریحتریت شکل بر ضرورت مواج تم بتا مشترکان درصتورت مقاومتت در
برابر اسالپ دال ت دارد در ایت آیاتص خداوند بم مشرکان چ ارماه م لت میدهد تا تکلیتف ختود

را با رسو خدا مش ص نمایندص چرا کم بعد ا اتماپ ایت مانص دیگر میان مشترکان و رستو ختدا
پیمانی نیست و مسلمانان میتوانند مشرکان را در هر کجا یافتندص بم اتل برستانند امتا داتت در ایتت

آیات چند نکتم را روشت میکند کم با آنچم فق ا ا آن بم ج اد ابتدایی تعبیر متیکننتدص هماهنت

نیست:

نکتم او  :ایت آیات تن ا بم مشرکانی اشاره دارد کم با پیامبر(ص) ع د بستند و سایر مشرکان را

دربر نمیگیرد

نکتم دوپ :در آیات مورد بحوص مشرکان معاهد نیز بمروشنی بم دو گروه تقسی شدهاند :کسانی

کم ع د شکستند و آنان کم بر ع د خود با پیامبر باای ماندند ک م لت چ ارماهم و اعالپ برائت
و انزجار خدا و رسو خدا کم در آیات بعدی مورد اشاره ارار میگیردص بتم ارینتم ا تف و الپ کتم
ع د ذکری است (یعنی همان مشرکان صدر آیم) شامل ا مشرکانی است کم نقض ع د کردند

در ادامة آیمص تکلیف مشرکان معاهدی کم نقض پیمان نکردهاند بموضو روشت شده و رسو خدا
مکلف گردیده پیمان آن ا را تا انت ای مدت مورد توافهص محترپ شمارد و هتیر تعرضتی نستبت بتم

آن ا صورت نگیرد (منتاریص )64 :1429

نکتم سوپ :در ادامم آیاتص خداوند میفرماید؛ اگر یکی ا مشرکان ا تو پناه خواستص پنتاهش

ده ایت آیم ه نسبت بم همان مشرکانی صادر شده کم نقض ع د کردنتد (و ا ّتا اگتر پیمتانشتکت

نبودند نیا ی بم تقاضای پناهنتدگی نداشتتند) معلتوپ متیشتود تتی درخصتوص همتان مشترکان

پیمان شکت نیز تماپ تالش در ج ت ایجاد فرصت برای ابالغ کالپ خدا بتم آن استت تتا جتایی کتم
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خداوند ا رسو ش میخواهد آن ا را با امنیت بم مکانشان برگرداند مقایسة ایت وظیرم با ک او

آیم  -یعنی جوا تعرض پ

ا م لت چ ارماهتم -نشتان متیدهتد کتم تتی در صتورتِ گذشتتِ

م لتص چنانچم ا تما برو فرصتی برای ابالغ کالپ ا ی بم ع دشکنان وجود داشتم باشدص با هت

ایت امر در او ویت است نم کشتت آن ا

نکتم چ ارپ :در آیم هرتص خداوند یک بار دیگر تکلیتف مشترکانی را کتم پیمتان نشکستتندص

مش ص میکند و رظ ایت تعاهد دوطرفم را مصداق تقوا میداند ذا پذیرفتنی نیست خداوند در
ابتدا ک اتل مشرکان را (چم نااض ع د باشند و چم نباشند) صادر کند و بم آن ا م لت دهد و در

ادامم پایبندی بم پیمان را ستایش کند و آن را مصداق تقوای ا ی بداند (ورعیص )43 :1389

ا مجموع ایت نکات روشت میشود کم نمیتوان برای وجوب ج اد ابتدایی  -با تعریری کم بم

آن اشاره شد -بم آیات ابتدایی سوره توبم (و آیات دیگر نایر آن) استناد نمود

 .4فتوحات و تأثیر آن بر جهاد ابتدایی
یکی ا مستنداتی کم در باب ج اد ابتدایی مورد توجم اائلیت بم ایت ناریم بمویژه عامم ارار گرفتتمص
عملکرد خلرای او یم درخصوص فتو ات در عصر آن است ایت گروهص فتو ات را ادامتم غتزوات
پیامبر(ص) شمرده و بر ایت اساسص ج اد در اسالپ را ج اد ابتدایی میداننتد ( لحیتدانص  )116/1ا
آنجا کم مسئلم پژوهش اضرص واکاوی دالیل و مینمهای جن
اادامات خلرا و دوران امامان بعد ا پیامبرص اساست ًا ا

های دوره نبوی است و مواضت و

تو ه تتاری ی ایتت پتژوهش ختار استت و

پژوهش یا پژوهشهای مستقلی میطلبدص تن ا بم ایت اشاره بسنده میشود کم با ر لت رسو ختداص
او یت چا ش جدی میان مسلمانان در مسئلم جانشینی ایشان شکل گرفت (ش رستتانیص)33/1 :1364

پ

ا رویکارآمدن ابوبکرص واکنشهای م تلف موافه و م ا ف با ایت امرص میتوانستت دغدغتة

مشروعیت را متوجم کومت او نماید تقابل وسی خلیرم با مرتدان و تی سرکوب شدید م ا ران

خود باعنوان مرتتد (ابتراهی

ستتص  )351/1 :1964متیتوانتد در راستتای تتالش وی بترای تتأمیت

مشروعیت کومتش ار یابی شود پ

ااداپ بم جن

ا آن مقط نیز خلیرم برای مدیریت تنشهتای داخلتیص بتا

هایی بم ب انم توستعم استالپص در واات نگتاههتا را متوجتم ختار ا جغرافیتای استالپ

نمود (ابتاعث ص )70/1 :1411روشت است کم توفیه برنامة خلیرم در گرو مشروعیتب شی بم جریانِ

ایتتت شکرکشتتیهتتا بتتودص مشتتروعیتی کتتم بتتا نستتبتدادن چنتتیت سیاستتتی بتتم پیتتامبر(ص) تتتأمیت

گردید(ابتاتیبمص )35/1 :1410ایت امرص شا وده مبنایی غل را پیریزی کرد کتم بتا پایتان کومتت
ابتتوبکر همچنتتان در عصتتر خلرتتای بعتتدی تتتداوپ یافتتت ایتتت ارائتتت ا ج تتاد و ااتتدامات ناتتامی
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پیامبر(ص)ص در عصر تدویتص تأثیر خود را بر نگارش تاریخ و سیره برجای ن اد و مستمسک عا مان
و فق ای بعدی در فتاوای مربوطم شد بمتدریج فتوا بم ج اد ابتداییص بمعنتوان یتک فرضتیم مقبتو

مورد تأیید فق ای عامم و خاصم ارار گرفت و در کتب فق یص بابی را بم خود اختصاص داد جا ب

است کم فق ای شیعمص برای مشروعیتب شی بم فتو ات عصر خلرتای او یتم تتی براستاس مبتانی
کالمی و فق ی شیعیص مدعی تقریر معصوپ (اماپ علی(ع)) شدهص سکوت ایشان را نشتانم رضتایت و

مرید مشروعیت ایت جریان دانستماند ادعایی کم نمیتوان مبنتای تتاری ی اابتل استتنادی بترای آن

یافت (انصاریص)246/2 :1415

 .5انگیزههاي پیامبر(ص) از ورود به عرصههاي نظامی
مورخان مجموع نبردهای عصر پیامبر(ص) را بیست و هرت مورد برمیشمارند کم در نتمتای آن تاص

پیامبر(ص) ش صاً در مبار ه شترکت داشتتم استت (واادیص  )7/1در بقیتم متواردص یتا پیتامبر وارد

کار ار نشده یا در ن ایتص اادامات ناامی بم جن

منجر نشده است ایت اادامات ناامی کتم غا بتاً

سرایایی با مأموریتهای محدود وجزئی بودهاندص در ردیف جن
بمتدریجص واوع جن

های رستو ختدا معرفتی شتدهص

ساالنمص تلقی و بمعنوان سیاستی ا جانب پیامبر بم شتمار آمتدهانتد تتی در

مواردیص اادامات تدافعی رسو خدا بمعنوان رویکرد ت اجمی معرفی و متورد استتناد اترار گرفتتم
است ا بتم بم موارد بسیاری کم وجم دفاعی آن ا محر است (ارضاویص )359/1ص استناد نشده است

در اداممص انگیزههایی کم موجب اادامات ناامی رسو خدا ا بتم با رویکرد دفاعی شده استص مورد
بررسی ارار میگیرد

 اقدامات نظامی پیشدستانه
اادامات پیشدستانم ا جملم تاکتیکهای ناامی رسو خدا بوده اما گاهص اادامی ت اجمی تلقی شده
است اادامات ناامی پیشدستانم هنگامی رخ میدهتد کتم شتواهد متقاعدکننتدهای مبنتی بر ملتم

اریبا واوع دشمت وجود دارد (مجردص  )24 :1390در ایت صتورتص ااتداپ پیشدستتانم در قیقتت
فعا یتی دفاعی است رسو خدا بعد ا اینکم مطل شد بنیا مصطله بتم اصتد ا بتیت بتردن دو تت

مدینم درصدد تدارک ناامی برای ملم هستتندص افترادی را بترای بررستی صتحت خبتر بتم ستوی

بنیا مصطله فرستاد و بعد ا اینکم ملم آن ا را اطعی دانست ا تت تتدافعی بتم مستلمانان داد تتا

مورد ملم غافلگیرانم ارار نگیرند

در رویدادی مشابم یعنی در وااعم تبوک نیز چون بم رسو خدا خبر رسید کم رومیان در تا

تج یز نیرو برای ملم بم مدینم هستندص نیروهای خود را بسیج کردهص بم سوی روپ فرستتاد ا بتتم در
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آنجا مطل ش دند کم خبر اشتباه بوده استت برختی ااتدامات مشتابم پیتامبر(ص) در متوارد دیگتری
همچون نبرد خیبرص ذاتا سالسلص نیت و طائف نیز بر چنیت مبنایی استوار است
االت یر متصور است:

اصوالً تجاو ات ا نا یم دشمتص در یکی ا

 صورت او ؛ تجاو در آینده محتمل است
 صورت دوپ؛ تجاو در شرف واوع است
 صورت سوپ؛ تجاو در ا واوع است

 صورت چ ارپ؛ تجاو بم پایان رسیده و خطر تماپ شده است

طبعاً در وجود ه دفاع در ا ت سوپ و نبود ه دفاع در ا ت او و چ ارپ تردیدی وجود

ندارد صِرف ا تما ت دید دشمتص د یل متقاعدکنندهای برای ملتم نیستت(آاابااریص )66 :1393

اما در صورت دوپص ااداپ پیشدستانم ا بتم براساس اطالعات مبتنی بتر وااعیتاتص کتامالً مشتروعیت

دارد چنانکم پیامبر بعد ا اطالع ا

ملم طوایری همچون رومیان یتا بنتیا مصتطلهص اش اصتی را

برای بررسی اخبارص اعزاپ نمودند و بعد ا اینکم بم ملم دشمت مطمئت شدندص بم جن

ِ پیشدستانم

یا همان دفاع مشروع بم مقتضای مواعیت ااداپ کردند بنابر ایتص چنیت متواردیص ج تاد ابتتدایی بتم

معنای هجوپ و شبی ون برای مسلمانکردن مردپ تلقی نمیشود

 اعزام گروههاي اطالعات و شناسایی
ا آنجا کم تشکیل دو ت اسالمی مدینمص ت دید یکی ا شاهرگهای ااتصادی مشترکان محستوب

میشدص اطعاً واکنش آنان را بمدنبا داشت ایت امر و ضرورت هوشتیاری اطالعتاتیِ ناشتی ا آنص

پیامبر(ص) را وامیداشت افراد یا گروههایی را ج ت شناسایی و کسب اخبار تحرکات مشرکان بم
اطراف مدینم گسیل دارد تا یکباره در معرض هجوپ مشرکان ارار نگیرد عباس عموی پیامبر(ص)

تا مان فتح مکمص اخبار مشرکان را بم پیامبر(ص) میرساند(واادیص  )78/1یا ابایل ه پیمتان پیتامبر

مانند خزاعمص تحرکات مشرکان را بم ایشان گزارش میکردند (همانص )79/1شاید بتوان مدعی شتد

مورختان مستتلمان در ثبتتت ستتریمهتتا و غتتزوات پیتامبر(ص) خطتتا و خلت نمتتوده و هرگونتتم ااتتداپ
پیامبر(ص) را در مقابل مشرکان تی بم اصد جم آوری اطالعاتص سریم یا غزوه نامیدهانتد کتم ا

آنص معنای جن

طلبی و خشونت استراده میشود تی ماجرای صلح دیبیتم کتم پیتامبر صترا تاً

فرمود مسلمانان بم اصد عمره بمسوی مکم میروندص در تاریخ بمعنوان «غزوة دیبیتم» نامیتده شتده
است (صا حی شامیص  )33/5 :1414اما با بررسی منصرانم گتزارشهتای تتاری یص روشتت متیشتود
بسیاری ا ایت واای ص نم بممعنای هجوپ و جن

ابتدایی برای مستلمانکتردن مشترکانص کتم بترای
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کسب اطالعات ا تحرکات آنان بوده است ا جملم فرمان پیامبر بم سعد ابت ابیوااص و بیست و
یک پیاده برای تعقیب کاروان اریش در منطقم خرار در ن میت ماه هجرت استت (ابت ستعدص:1410

5/2؛ یعقوبیصببیتا 69/2؛ ااضی ابراوهص  )528/2 :1377پیامبر(ص) بم آنان دستور دادند در اخترا و
تاریکی شب رکت کنند بنابرایت پیامبر(ص) ا ایت عملیات اصد تحرک آشکار نداشتم و بیشتتر
مترصد شناسایی و استطالع بوده است بم عالوهص پیامبر(ص) آنان را ملزپ کرد ا منطقم خرار جلوتر

نروند در ا یکم مستلمانان متی توانستتند بتم کتاروان دستت یابنتد روشتت استت کتم اگتر هتدف
پیامبر(ص) مصادره کاروان بودص باید دستور توایتف آن را در هتر صتورت صتادر متیکتردص پت
مقصودص صرفاً اطالع ا مواعیت تجاری و مسیرهای آمد و شد مشرکان بوده است

دو وااعة دیگر بم ناپ ابواء و بواط نیز در ا ی بم غتزوه مشت ور گشتتم استت کتم پیتامبر(ص) و

مسلمانان ا مدینم خار شدند و ی هیرگونم ت اجمی ا سوی آنان گزارش نشد و تی در ابواء با

یکی ا ابایل (بنیضمره) پیمان بستند (نک واادیص6/2؛ یثی عصرری19 :؛ بالذریص )73/1 :1988

در یکی دیگر ا ایت ااداماتص پیامبر(ص)ص عبداهلل بتجحش را بم فرماندهی گروهی بم منطقتم

ن لم اعزاپ کرد و طی ناممای محرمانم ا او خواست بدون اجبارِ یارانش بترای همراهتیص در کمتیت

کاروان اریش بماند (واادیص  )13/1در ایت وااعم نیز اادامات اطالعاتی پیامبر(ص) بمخوبی نمایان
است بمگونم ای کم تی فرمانده ا مأموریت خود اطالع نداشت و ابل ا گشتودن نامتمص محتتوای
مأموریت برای او کامالً مج و بود بمعالوهص اگر هدف پیامبر(ص) ملة ناامی بودص باید ا یتک

گروه منسج ناامی استراده میکرد نم اینکم ا ابتجحش ب واهد یتارانش را بتم همراهتی مجبتور

نکند نکتة دیگر آنکم عبداهلل برخالف نار پیامبر(ص) بم کاروان ملم کرد و تی یک نرر را نیتز
بم اتل رساند و پیامبر(ص) بعد ا اطالعص وی را توبیخ نمود (ابت هشاپص ببیتا  )602/1 :ایت اادامات

پیامبر (ص) کم بعدها مورخان همم آن ا را سریم و تی غتزوه نامیتدهانتدص صترفاً اعتزاپ گتروههتای

شناسایی و اطالعاتی با هدف جم آوری اخبار بود و نباید آن ا را غزوه و نبرد ناامی دانستت و در
ن ایت ا آن بمعنوان مستند ضرورت ااداپ ناامی ساالنم استراده نمود

 قدرتنمایی و مانورهاي سیاسی
پیامبر مانند هر رهبر سیاسی دیگترص بترای تضتعیف رو یتم ت تاجمی مشترکان ا شتیوههتایی بترای
بزرگنمایی ادرت خود و کوچکنمایی دشمت و ا قای ترس و یأس بم آنان استتراده متیکترد ا

جملمص گروههایی را برای ادرتنمایی و ت دید راههای تجاری مکم اعتزاپ متینمتود تتا م ت تتریت
وسیلم امرار معاش مشرکان یعنی تجارت آنان را فلج کنند مشرکان نیتز بتم تتوان ناتامی و اتدرت

مسلمانان وااف و بم آن معترف بودند (واادیص )162/2
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واادیص سریم مزه بت عبدا مطلب را او یت سریمای میداند کم پیامبر(ص) ستا ماندهی کترد

اما اگر اصد پیامبر(ص) در ایت عملیات تعرض بم کاروان مشرکان بودص نباید یک گروه سینرره را

بم مصاف یک کاروان سیصد نرره بررستد آنه در شرایطی کم مسلمانان در آغا یت ماههای پت

ا هجرتص فااد توان ناامی منسج بودند بمعالوهص در ایت وااعمص بتا تتالش مجتدی بتتعمتروص دو

گروه با ه مصا حم کردند و بدون هتیر درگیتری با گشتتند اگتر هتدف پیتامبر(ص) تعترض بتم

کاروان مشرکان بودص نباید ا صلح خوشحا شود اما پیامبر(ص) بم یبایی کار مجدی بت عمرو را

توصیف و بم ایت وسیلم آن را تأیید کرد (همانص )10/1

پیش ا وااعة بدر در سا دوپ هجرتص مشرکان ا خرو پیامبر(ص) ا مدینتم مطلت شتدند و

برای مقابلم چارهاندیشی کردند معة بت اسود بم مشرکان گرت :اگر محمد ایت کتاروان را بگیترد
چنیت نیست کم فق شما را ترسانده باشدببلکم باید منتار ااداپ جدیتری بود (واادیص  )146/1ا

ایت گرتار بمخوبی می توان ف مید کم پیامبر(ص) ابل ا ایت وااعمص ااداماتی برای ترساندن مشرکان
انجاپ داده بوده است مشترکان نیتز ا جتدینبتودن ایتت ااتدامات مطلت بودنتد و متیدانستتند کتم
شگردهایی ج ت ارعاب طرف مقابل است

ا جملم اادامات مشابم دیگر آنکم پیامبر در هشتمیت ماه هجرتص عبیده بت ار را با شصتت

نرر بم سوی کاروان ابوسریان فرستاد مشرکان فرار کردند و باوجود تمایل مسلمانان بم تعقیب آنانص
عبیده مان تعقیب مشرکان شد (ابت سعدص  )5/2معلتوپ متیشتود اصتد پیتامبر(ص) فقت ترستاندن
کاروان اریش بود کم آن ه

اصل شد اگر ایت ااداپ بم مناور شبی ون بم مشرکان ترسیر شتودص

باید عبیده توس پیامبر(ص) توبیخ میشد در ا یکم هیر گزارشتی دا ّ بتر تتوبیخ او ارائتم نشتده

است

در سا شش هجریص پیامبر(ص) پ

ا آنکم بنی حیان تعدادی ا اصحابش را در وااعم رجی

بم اتل رساندندص بم خون واهی آنان رکت کرد بنی حیان فرار کردند و پیامبر(ص) بم آن ا دستت

نیافت پیامبر(ص) بمسوی عسران(منطه های نزدیک مکم) رکت کرد و د یل را ارعاب اهل مکتم

عنوان نمود (مقریزیص 258/1؛ ابتکثیرص 81/4؛ ذهبیص 245/2؛ دیار بکریص ببیتا )4/2 :

در جریان فتح مکم نیز پیامبر(ص) ا اصحاب خواست آتش یادی روشت کنند تا بدیتوسیلمص

کثرت افراد را بم رخ مشرکان بکشند و مقاومتشان را دره شکنند (مقریزیص  )358/1رصد ایتت
تتواد در طتتو

یتتات رستتو ختتدا(ص) تتاکی ا آن استتت کتتم ایشتتان بتترای جلتتوگیری ا

برخوردهتتای ناتتامی و ری تتتتِ ختتون افتترادص ب تا روشهتتای م تلرتتی تتتالش متتیکتترد بتتم صتتورت

مسا متآمیز اهداف خود را پیگیری نماید
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 دفاع از امت و سرزمین اسالم
رسو خدا(ص) در کنار توجم بم م اطراتی کم متوجم کومت نوپای اسالمی بودص تالش یتادی
برای راست ا

دود ش ر مدینم داشت چون مدینم بستر تحقه اهداف و آرمانهای دو ت جدید

بودص ت دید ایت ش ر می توانست تحقه دو ت و امت وا ده اسالمی را بم چا ش بکشد

مشرکان نیتز بتم اهمیتت ایتت موضتوع پتی بترده بودنتد و بترای آنکتم تستل پیتامبر(ص) را ا

شاهرگ های ااتصادی و تجاری خود ذف کنندص ااتدار او را بتر مدینتم نشتانم متیگرفتنتد بترای
ت دید مدینمص مشرکان یا مستقیماً دست بم ااداپ می دند و یا اعراب بادیتم را تحریتک متیکردنتد

پیامبر(ص) نیز برای رظ ااتدار دو ت خودص مسلمانان را تج یز میکرد و ابل ا غافلگیری مدینمص

بم بررسی تحرکات ابایل اطراف میپرداخت نمونمهای فراوانی میتوان در ایت مینتم برشتمردص ا

جملم در بیست و پنجمیت ماه هجرتص پیامبر ا تصمی دعثور بت ار بتمحارب و ابایل ثعلتب و
محارب برای ملم بم مدینم اطالع یافت و ذا کسانی را برای بررستی وااعتم گستیل داشتت تتا در

صورت زوپص مدینم را ا خطر ملم در امان نگ دارند (واادیص194/1؛ بالذریص 311/1؛ مقدستیص

ببیتا 198/ 4:؛ ابت اثیرص 7/2؛ ابت جرص)324/2 :1415

در سی وپنجمیت ماه هجرت بعد ا وااعم ا دص پیامبر(ص) مطل شد کم طلیحم و ستلمم پستران

خویلدص خویشان و یاران خود را بم طم کسب غنائ ا مسلمانان(کم بمتتا گی ا اتریش شکستت

خورده بودند) علیم آنان تحریتک متیکننتد (مقریزیص540/14؛ ابتت جترص  )441/3ا ایتت ادثتم
همچنیت روشت میشود اعراب بادیم نیز هرگاه مدینم را در موض ضتعف متیدیدنتدص بترای ملتم

آماده می شتدند پیتامبر(ص) در چنتیت متواردی باا تیتاطص تحرکتات دشتمت را رصتد متیکترد و
گروههای ناامی را برای راظت ا مدینم مأمور مینمود

در چ ل وهرتمیت ماه هجرتص پیامبر(ص) ا آمادگی مردپ نجد برای ملم بم مدینم مطل شد و

گروهی را برای دفاع بم منطقم اعزاپ کرد نجدیان ا ترس بم المها گری تند و ا تیررس مستلمانان

خار شدند (طبریص 558/2 :1966؛ ذهبیص 264/2؛ ابتخلدون)440/2 :

در سا پنج هجریص بم پیامبر(ص) خبر رسید گروهی ا ابایل خزاعم و بنیمد ج بترای ملتم

بم مدینم هت پیمتان شتده انتد ( یثتیص 36؛ یعقتوبیص 412/1؛ ابتتعمتادص  )712/11 :1406پیتامبر(ص)
ش صی را م ریانم برای بررسی جزئیات اضتیم فرستتاد و پت

گروههایی را برای دفاع ا مدینم مأمور نمود

ا اطمینتان ا تصتمی ابیلتم خزاعتم

امثا ایت واای در تاریخ دو ت پیامبر(ص) فراوان و همم بم نوعی ااتدامی دفتاعی بتود کتم در

مواردی بم اشتباه سریم یا ج اد ا نوع ابتدایی تلقی شده است
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 دفاع از حقوق مالی مسلمانان
با هجرت مسلمانان بم یثربص عالوه برآنکم م اجران بم د یل رهاکردن تماپ دارایی خود در مکم بتم

مشکالت معیشتی دچار شده بودنتدص وضتعیت معیشتتی ستاکنان بتومی یثترب هت کتم بتا تکیتم بتر

کشاور ی محدود خود ندگی متوسطی داشتندص در تنگنتا اترار گرفتت بتا ایتت شترای ص او ویتت

پیامبر(ص) رظ اموا مسلمانان و تأمیت قوق ما ی آن ا بود تا جایی کم گاه برای دفتاع ا آنتانص

ش صاً غارتگران را دنبا میکرد ا جملم در سا ششت هجتری ش صتی بتم نتاپ کتر بتت جتابر

ف ریص بم رمم و گلمها ی مدینم ملم کرد و پیامبر(ص) ش صاً برای تعقیب او با اصحابش ا مدینم

خار شد (ابتسعدص 58/1؛ مقدسیص 702/2؛ ابتخلدونص )428/1

در سا شش هجریص ید بت ارثم در راه با گشت ا سترر تجتاری شتاپص توست ابیلتم فتزاره

غارت شدص تماپ اموا ی کم بسیاری ا مسلمانان در آن س

داشتند بم تارا رفت و او و یارانش بتم

س تی مضروب شدند بم محض ورود ید بم مدینم و گزارش ادثتمص پیتامبر دستتور داد گروهتی

برای تعقیب متجتاو ان اعتزاپ شتود (بی قتیص 190/4؛ مقدستیص 222/4؛ ابتت اثیترص 244/7؛ صتا حی

شامیص )99/6

پیامبر(ص) نسبت بم رظ اموا مسلمیت بیتراوت نبود چنانکم واتی شتران او در منطقم غابتم

توس ابایل بدوی مورد غارت ارار گرفت و یتا عینیتم بتت صتت و گروهتی ا غطرتانص شتترهای

مسلمانان را غارت کردندص پیتامبر(ص) گروهتی را بترای پت گترفتت ایتت شتتران اعتزاپ نمتود در

سریم ایص ابوعبیده جرا را بمسوی بنیمحارب فرستاد چتون آن تا نیتز گلتمهتای مدینتم را در هیرتا
غتتارت کتترده بودند (وااتتدیص 552/2؛ بتتالذریص 311/1؛ ستتیدا ناسص )35/1 :1414در ستتا شش ت

هجریص د یم کلبی کم ا نزد ایصر با میگشت در منطقم ستمی متورد ت تاج ابیلتم جتذاپ اترار

گرفت و تماپ اموا ش غارت شد پیامبر(ص) ید بتت ارثتم را بترای پت گترفتت امتوا مستلمانان

مأمور کرد (ابتسعدص 67/2؛ ذهبیص 354/2؛ ابتاثیرص  )207/2ضمت آنکم پیامبر(ص) نسبت بم ما

دیگران نیز بسیار محتاط و ساس بود و هیر تجاو ی بتم آن را برنمتیتافتت (بترای نمونتم؛ نتک:
یعقوبیص 423/1؛ ابتعبدا برص 85/1 :1412؛ ابتتاثیترص 92/1؛ ابتتکثیترص 190/4؛ ابتت جترص )216/1

متأسرانم اادامات پیامبر(ص) برای رظ اموا مسلمانان درمقابل گروههای م اج در ا ی بمعنوان

جن

ها و نبردهای پیامبر(ص) در تاریخ ثبت شده کم نمیتوان ا آن ا بم اادامات ناتامی او یتم یتا

ت اجمی تعبیر نمود

 دفاع از جان مسلمانان
در مواا متعددی کم هویت و جان مسلمانان درخطر ارار میگرفتص طبعاً پیامبر(ص) برای دفاع و
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خون واهی ا اصحابش ااداپ میکرد در سی و ششمیت ماه هجرتص ش صی بم ناپ ابتوبراء بعتد ا

شنیدن دعوت پیامبرص ا ایشان خواست تا کسانی را برای دعوت اومش بم نجد بررستد و با تضمیت

امنیت آنانص هرتاد نرر ا انصار ااری ارآن را با خود بم نجد برد اما ایت افراد ناجوانمردانم در کنتار

چاه معونم ش ید شدند ایت وااعم برای پیامبر(ص) بسیار دردناک بود و ذا پانزده شب ااتل آن ا را
نرریت میکرد (مقریزیص 285/13؛ ابتکثیرص 71/4؛ مقدسیص )211/4

در وااعم ای مشابمص هرت نرر ا اصحاب پیامبر توس ابیلم عز و ااره بم تحریک بنی حیتان در

منطقة رجی ص کشتم و دو نرر نیز بم اسارت بم مشرکان مکم فروختم شتدند (ااضتی ابراتوهص )287/1

بعدها پیامبر(ص) در غزوه بنی حیان بم خون واهی یاران ش یدش بم سوی آن تا رکتت کترد کتم
ا بتم بم آن ا دست نیافت(مقریزیص  )258/1ایت دست واای بم خوبی نشان میدهد تتا هنگتامی کتم

جان مسلمانان بم خطر نمیافتادص پیامبر(ص) علیتم مشترکان ااتداپ نمتیکترد و بتم جتای استتراده ا
شمشیرص مبلغانی برای نشر اسالپ اعزاپ مینمود

نبرد موتم نیز انگیزه مشاب ی داشت پیامبر(ص) ار بتعمیتر ا دی را بتا نامتمای نتزد پادشتاه

بصری فرستاد ار در موتم بم دستور شر بیل بت عمرو غسانی دستگیر و شکنجم شد و بتم اتتل

رسید ( یثیص  )41پیامبر(ص) نیز گروهی را بم فرماندهی ید بت ارثم و جعرر بت ابیطا ب و عبداهلل
بت روا م بم خون واهی وی اعزاپ کرد (ابت بیبص ببیتا 123:؛ دینوریص)163 :1367

در واا ایت نوع غزوات و سرایای پیامبر(ص) برای رظ جان مسلمانانی بود کتم بتیدفتاع و

ناجوانمردانم مورد یورش ارار گرفتم بودند با ااطعیت میتوان گرت کم در هیر جا ا سیرة عملتی
او دیده نشد کم بدون د یل و صرفاً برای نشر اسالپ بم گروهی ملم و آن ا را مجبور بم ابو اسالپ

کند (واادیص 756/2؛ یعقوبیص 65/2؛ یثیص 41؛ ابتاثیرص 235/2؛ طبرسیص)37/3 :1377

 تبلیغ و نشر اسالم
گاه تصور میشود اادامات تبلیغی پیامبر بم دوره ضور ایشان در مکم منحصر بوده و با هجرت بتم
مدینم رویکرد تبلیغی پیامبر(ص)ص رن

ت تاج و خشتونت گرفتتم استتص امتا بررستی دایته متتون

تاری ی نشان میدهد کم پیامبر(ص) در مدینم نیز جز برای دفاع ا جان و ما و نتوامی

مستلمانان

ا شمشیر استراده نکرد و آمو ههای او همیشم بر کمت و موعاة سنم استوار بتود (نحتل)125/ص

چنانکم همیلتون گیب میگوید :نیّ ت محمد همیشم بر ایت بود کم فق بم کمت و موعام ستنم
نشتتر و تبلی ت کنتتد (گی تبص  )80 :1367اشتتتباه بزرگتتی استتت اگتتر بپنتتداری کتتم رغبتتت و عنایتتت
محمد(ص) در ایت سا یان متمادی فق مصروف جن

و سیاست بود برعک

تماپ مشتغلة ذهنتی
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او آمو ش و پرورش و استقرار انضباط در جامعم بود و آنان باید مانند اندک خمیرمایمص تماپ خمیر

را م مر سا ند (همانص )83

توماس آرنو د میگوید« :ب تی واتی محمد خود را در رأس نیروهای مسلحی ا پیروان خود

دید ببا ه ا مبلّ صلحجو بم متعصبی شمشیر بمدست کم بم هرک

کم بتوانتد دیتت ختود را بتم

ور تحمیل کند تغییر نکرد (آرنو دص ببیتا  )165 :وی تأکید میکند استالپ ا بتدو ظ تورش بتر

تبلی مبتنی بود و ندگی محمد(ص) نمایشگر ایت مطلب است او در رأس صروفی ا مبلّغان اسالپ

ارار داشت کم در گشودن آییت خود بم کشور د ها موفه گردید (همانص)140

نمونمهای فراوانی ا مشی تبلیغی پیامبر البمالی نقلهای تاری ی ثبت گردیده است چنتانکتم

واتی یکی ا سران مشرک بمناپ ابوبراء نزد او آمد و فرستادن مبلّغانی را مطا بم کردص پیامبر خواستم
او را اجابت کرد (واادیص  )347/1بم نار میرسد ابل ا ایتت وااعتم نیتز پیتامبر(ص) گتروههتای

م تلری را برای تبییت آییتاش اعزاپ کرده بود کم ابوبراء نیز بر همیت اساس درخواستش را مطتر

نمود

پیامبر(ص) خا د بت و ید را بمسوی جذیمم فرستاد اما خا د با اینکم بنیجذیمم مستلمان بودنتدص

بمد یل کینمای جاهلیْ تعدادی ا آن ا را بم اتل رساند پیامبر(ص) ا شنیدن خبر ااداپ وی نارا ت
شد و ا کار او تبری جست (کالعیص  )317/2واکنش پیامبر(ص) نسبت بم ااداپ خا د کتم بترای

تبییت اسالپ (و نم تبلی آنص چون آن ا ابالً مستلمان شتده بودنتد) نتزد بنتیجذیمتم رفتتم بتودص نشتان

میدهد کم در نگاه پیامبر(ص)ص هدفص وسیلم را توجیم نمیکند و برای آمو ش مردپ نبایتد ا هتر
روشی استراده کرد

پیامبر تی برای عرضة دیت خود بم سران و پادشتاهان نیتز ا روش مستا متآمیتزِ ارستا نامتم

استراده کرد (ابت جرص  ) 476/3و واتی معاذ را برای تعلی اسالپ بم سوی پادشاه میر فرستتادص ا
او خواست بر مردپ آسان بگیرد (ب اریص1401ص )215/3

بعد ا فتح مکم نیز در شرایطی کم بسیاری ا مردپ جزیرةا عرب اسالپ را پذیرفتم بودندص واتتی

در سا ده هجرتص علی(ع) را بم یمت اعزاپ کردص بم او گرت :اگر خداوند یک نرر را بتم دستت
تو هدایت کندص ب تر است ا آنچم خورشید بر آن طلوع و غروب میکند (واادیص )107/3

جمعبندي و نتیجه
پیامبر(ص) در مدت کومت خودص شا وده او یت کومت اسالمی را پایمریزی کرد و با تکیتم بتر

آمو ههای اسالپص خُله عای و ر مت و مودتص بم ترویج اسالپ و تربیت نروس پرداخت با وفات
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پیامبر(ص)ص خلرا برای تضمیت مشروعیت ادرت خویشص بعضی مراهی مانند ج اد برای توستعم و

ترویج دیت را مطر نموده و ااداپ خود را در ایت مینتمص امتتداد ستیرة رستو ختدا دانستتند ایتت
ادبیات بم تدریج وارد فقم شد برخی فق ا در ا ی آیات ارآن و سیره پیتامبر(ص) را مبنتای فتتوای
خویش درباره ج اد ابتدایی ارار دادند کم ایت برداشت ا اادامات ناامی پیتامبر(ص) بتا واکتاوی

عمیه سیره ایشان تأیید نمیشود و میتواند مورد نقد جدی ارار گیرد استناد بم جن

های هرستا م

پیامبر(ص)ص بدون بررسی دایه شرای تاری ی و بیتوجم بم انگیزههتا و دالیتل ایشتانص نمتیتوانتد

مستندِ مشروعیت ج اد ابتدایی باشدص چرا کتم نبردهتای پیتامبر(ص) همتواره واکتنش بتم نتوعی ا

هجممها و ت دیدات دشمت بو ده و تی با تبیتیت و تقریتر کستانی چتون عالمتم طباطبتایی و استتاد

مط ری نیز نمیتوان آن ا را نبرد ابتدایی دانست
منابع
 آرمستران -ابراهی

ص کارن( )1383زندگینامه محمد ترجمم کیانوش شمتی ت ران :کمت

ستص ست( )1964تاریخاالسالم السیاسی والددینی والققدافی واالجتمداعی اتاهره:

مکتبم ا ن ضم

 ابتاثیرص ابوا حست علی بتابیا کرپ(1407ه ق1987/پ) الکامل فی التاریخ تحقیه ابیا رتداء عبتداهللا قاضی بیروت :دارا کتب ا علمیم

 ابتبرا طرابلسیص عبدا عزیز( )1406المهذب ا  :دفترانتشارات اسالمی -ابت بیبص محمد(بیتا) المحبر بیروت :دارآالفاق ا جدیده

 -ابت جرص ا مد بت علی( )1415االصابه فی تمییز الصحابه بیروت :دارا کتب ا علمیم

 ابت زپص علی بت ا مد(بیتا) جوامع السیره و خمس رسائل اخري تحقیه ا سان عباس مصتر:دارا معارف

 ابتخلدونص عبدا ر مت بت محمد(1408ه1988/پ) دیوان المبتداء و الخبر تحقیته خلیتل شتحادهبیروت :ا طبعم ا ثانی

 ابتسعدص محمدص(1410ه 1990/پ) الطبقات الکبري تحقیه محمدعبدا قادرعطا ت ران :دارا کتب ابت عبدا برص محمد(1412ه1992/پ) االستیعاب تحقیه علی بتمحمدا بحاوی بیروت :دارا جلیل ابت عمادص ش ابا دیتص عبدا حی بت ا مدا عکری(1406ه1986/پ) شدذرات الدذهابتکثیر ا طبعم االو ی

 -ابتاعث ص ا مد( )1411الفتوح بیروت :دار االضواء

 ابتاتیبم دینوریص عبداهلل بت مسل ( )1410االمامه والسیاسه بیروت :داراالضواء -ابتاداممص عبداهلل بت ا مد( )1968المغنی ااهره :مکتبم ا قاهره

دمشتهص دار
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 -ابتکثیرص اسماعیل بنعمر(1407ه) البدایه والنهایهص بیروت :دارا رکر

 ابتهشاپص عبدا ملک(بیتا) السیرة النبویة تحقیه مصطری ا سقا و ابراهی االبیاری بیتروت :دارا یتاءا ترا ا عربی

 ابتهماپص محمدبت عبدا وا د(بیتا) فتح القدیر بیجا دار ا رکر -انصاریص مرتضی(1415ه) المکاس

المحرمه والبیع والخیارات ا  :کنگره ج انی شیخ اعا

 آرنو دص توماس(بیتتا) چگونگی گسترش اسدالم .ترجمتم بیتباهلل آشتوری ببتیجتا انتشتاراتسلمان

 آاابااریص محمدجواد( )1393دفاع پیشدستانه(با بررسی فقهی وحقوقی) .ت تران :دانشتگاه امتاپصادق(ع)

 ب اریص ابوعبداهلل محمدبت اسماعیل(1401ه1981/پ) صحیح البخاري ااهره :دارا رکر -بالذریص ا مدبت یحیی(1988ه) فتوحالبلدانص بیروت :مکتبم ا ال

 بی قیص ابوبکر ا مدبت سیت(1405ق) دالیل النبوه و معرفه احوال صاح الشدریعهص بیتروت:دارا کتب ا علمیم

 جوادی آملیص عبداهلل(1389ش) تسنیم ا  :نشراسراء-

لبتتیصنج ا تتدیتص الکددافی فددی الفقدده(1403ه) تحقیتته رضتتا استتتادی ببتتیجتتا کتاب انتتم امتتاپ

-

لی(عالمم) یوسف ابت مط ر(1381ش) مختلف الشیعه فی احکام الشریعهص ا  :مرکز االبحا و

امیرا مرمنیت(ع)

ا دراسات االسالمی

 _____ تذکره الفقهاء(1414ه) ا  :مرسسم آ ا بیت ال یاء ا ترا -خمینیص رو اهلل(1412ه) تحریرالوسیله ا  :دارا عل ص

ا طبعم االو ی

 -خوییص ابوا قاس (1410ه) منهاج الصالحین ا  :انتشارات مدینما عل

 -دیاربکریص سیت(بیتا) تاریخ الخمس فی احوال انفس النفیسص بیروت :دارصادر

 -دینوریص ا مدبت داود(1368ش) اخبارالطوال تحقیه عبدا منع عامر ا  :منشورات ا رضی

 ذهبیصا مدبت عثمتان(1409ه1989/پ) تداریخاالسدالم و وفیدات المشداهیر و االعدالم تحقیتهعمرعبدا سالپ تدمری بیروت :دارا کتب ا عربی

-

رگرینژادص غالمحسیت(1387ش) تاریخ صدراسالم ت ران :سمت

 سیدا ناسص ابوا رتح محمد(1414ق) عیوناالثر فی فنون المغازي و الشدمائل و السدیر تحقیتهابراهی محمدرمضان بیروت :دارا قل

 -شافعیص محمدبت ادری (1393ه1973/پ) االم بیروت :دارا معرفم

 -ش رستانیص محمد بت عبدا کری (1364ش) الملل والنحل ا  :انتشارات ا رضی
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 صا حی شامیص محمدبت یوستف( )1414سبلالهدي و الرشداد فدی سدیره خیرالعبداد بیتروت:دارا کتب ا علمیم

 -صا حیص نعمتاهلل(1382ش) جهاد در اسالمص ت رانص نشر نی

 طباطباییص محمد سیت(1417ه) المیزان فی تفسیرالقران ا  :انتشارات جامعم مدرسیت -طبرسیص فضل بت ست (1377ش) جوامعالجامع ت ران :دانشگاه ت ران

 طبریص محمدبت جریر( )1966تاریخ االمم والملوک تحقیه ابوا رضل ابراهی بیروت :دارا تترا صا طبعم االو ی

1412( _____ -ه) جامع البیان فی تفسیر القرآنص بیروت :دارا معرفم ا طبعم االو ی

 طوسیص محمدبت ستت(1387ش) المبسوط فی فقه االمامیهص ت تران :ا مکتتب ا مرتضتویم ال یتاءاالثارا جعرریم

 عاملیص یتا دیت بت علی(ش ید ثتانی) (1410ه) الروضه البهیه فی شدرح اللمعده الدمشدقیه ات :کتابرروشی داوری

 _____ (1413ه) مسالک االفهام الی تنقیح شرایعاالسالم ا  :مرسسم ا معارف االسالمیم عاملیص محمدبت مکی(ش ید او ) (1410ه) اللمعة الدمشقيه في فقيه ااميمييه بیتروت :دارا تترا وداراالسالمیم

 -فر ص محمد(1377ق 1958/پ) العبقریه العسکریه فی غزوات الرسول بیجا دارا رکرا عربی

 ااضی ابراوهص اسحاق بت محمد(1377ش) سیرت رسولاهلل تحقیه اصغرم دوی ت ران :خوار می -ارضاویص یوسف (2009پ) فقه الجهاد ا قاهره :مکتبم ا وهبم

 -ادوریص ا مد بت محمد( )1997المختصر بیجا دارا کتب ا علمیم

 -کرکی(محقه)ص علی بت سیت(1414ه) جامع المقاصد فی شرح القواعد ا  :مرسسم آ ا بیت

 کالعی اند ستیص ستلیمان بنموستی(1389ه1970/پ) االکتفداء فدی مغدازي رسدولاهلل والقالثدهالخلفاء تحقیه مصطری عبدا وا د بیروت :مکتبم ا ال

 گیبص همیلتون (1367ش) اسالم بررسی تاریخی ترجمم منوچ ر ا مدی ت ران :انتشتارات علمتیو فرهنگی

 لحیدانص صا ح(1408ه) الجهاد فیاالسالم بین الدفاع و الطل-

ریاض :بینا

یثی عصرریص ابوعمروخلیرم بت خیاط(1415ه) تاریخ خلیفه بیروت :دارا کتب ا علمیم

 مجردص محست(1390ش) راهبرد جنگ پیشدستانه از نظریه تدا واقعیدت ت تران :دانشتگاه امتاپصادق(ع)

 -مرواریدص علیاصغر(1422ه) سلسلة المصادر الفقهیه بیروت :دار ا ترا

 -مط ریص مرتضی(1385ش) مجموعه آثار ا  :انتشارات صدراص چاپ چ ارپ
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 مقدسیص مط ربت طاهر(بیتا) البدء والتاریخ ببیجا مکتبم ا ثقافم ا دینیم-

پ) امتداع االسدماع بمداللنبی مدن االحدوال و الحفدده1999/ه1420( مقریزیص ا مدبت علتی دارا کتب ا علمیم:والمتاع تحقیه محمدعبدا حمیدا نسیمی بیروت

 انتشارات ارغون دانش چاپ او: ه) حکومت دینی و حقوق انسان ا1429( منتاریص سینعلی-

 داراال یتاءا ترا:) جواهرالکالم فی شدرح شدرایعاالسدالم بیتروت1981( نجریص محمد ستتا عربی

 مرسسم االعلمی:) المغازي بیروت1409( واادیص محمدبت عمر بوستان کتاب: ش) مبانی فقهی جهاد ا1389( ورعیص جواد-

) مدرسم اماپ باار(ع: ق) منهاجالصالحین ا1428( و یدخراسانیص سیت دارصادر: یعقوبیص ا مدبت ابییعقوب(بیتا) تاریخ یعقوبی بیروت-
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Abstract
The Prophet's (pbuh) battles have been the subject of many researches. This
research, by its own part, seeks to study Ghazawat and compare it with the first
Jihad of the Prophet Muhammad, the jihad for the development and extension of
Islam, to present a realistic picture of the Prophet's diplomacy against his enemies
and their engagement with non-Muslims.
Some of the Historians and their followers, some of the jurists, introduced many of
the Prophet's wars for the purpose of developing Islam, and therefore allowed
preemptive military actions in their diplomacy. They consider the main jihad in
Islam as the primary jihad and believe that the means of war can be used to force
non-Muslims into Islam.
In this research, it has been attempted to analyze the factors and motivators of the
Prophet (pbuh) from entering military actions and the role of jihad in the
development of Islam, along with a historical review of the documentation of the
jurists on elemental jihad. It seems that the historical evidencees cited by the jurists
in the form of primary jihad could be ruled out and the Prophet's approach to Jihad
was merely a defensive approach, and he has introduced manners, such as
peacefulness, justice, peaceful engagement with other nations, and promotion of the
content of Islam as the ways of passing Islam.
Keywords: Ghazawat of the Prophet Muhammad (pbuh), Primary Jihad, Defensive
Jihad, Propaganda of Islam.
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