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 چکیده

)ص( در مدینه مستقر شد و حامیانی در کنار خود یافت، فرصت را مناسب دید که از     راند که چون پیامببرخی برآن

آغاز شدددا این نوشددتار با مقور قرار دادن دو  تجاری قریشهای حمله به کاروانو بدین ترتیب  انتقام بگیرد مکیان

صه      شاخ سی  سیره نبوی و برر سنن جامعه عرب  مولفه یعنی انتقام ورزی در  به تقلیل انتقادی این هایی در بافت و 

پردازدا مبادرت به جنگ برای انتقام نیازمند بسددترها و تدارکات اولیه اسددت حاک آنکه شددرایر دشددوار    هدف می

سلمانان در ماه  سیدن به حداقل م های یک جامعۀ پایدار بود، های اولیه بعد از هجرت، خود نیازمند تمهیداتی برای ر

شم      نه چنان که بتوانند راهی میدان رزم سیره نبوی گویای چ شی از انتقام در هنگام قدرت  شوندا عالوه بر این  پو

عرب برای تعامالت تجاری خود دارای  .مواجه اسددت براسددام مولفه دوم نیب با چالشحمله به کاروان ها اسددتا 

شی می  قوانینی مانند پیمان سبب رونق تجارت و امنیت بخ صلح    شدا پیامبر)ص( به عنوان های ایالف بود که  یک م

های نیک اجتماعی به تغیر و ترمیم     اجتماعی نه تنها چنین قوانین مدنی و مطلوبی را زایل نکرد بلکه با تکیه بر بنیان         

های ها و تقلیلدهد که هدف بیان شده شاکله استواری ندارد و با زیرساخت ها، داده    پرداختا این تققیق نشان می 

 تاریخی ناسازگار استا

 های تجاری، انتقام، سنن عرب، قریش، پیامبر)ص(اارت، کاروانغ ها:کلیدواژه
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 مقدمه

در موضع قدرت قرار مسلمانان حامیان، افزایش پیامبر)ص( در مدینه و  با استقراراند که برخی برآن

را در برنامۀ  قریشهای . به این منظور، حمله به کارواندر صدد انتقام از مشرکان برآمدند؛ پس ندگرفت

خود قرار داد؛ چنانچه آمده است: محمد حدود شش ماه را صرف ساختن اقامتگاه همگانی برای 

گیری از قریش معطوف اش کرد. هنگامی که خودش در آن مقیم شد، توجهش به انتقامجامعه

به بالفاصله بعد از ورود  تقریباً د:سوینمی م(1968)هاجسون مارشال,Khan).   (27 :2009شد

 د.های قریش آغاز کربرای یورش و حمله به کاروانرا مدینه، محمد)ص( فرستادن مهاجران 

(Hodgson, Marshall G. S,2009: 1/174) 

اند نیست های تاریخی غزوات و سرایایی که منشأ چنین نگرشی شدهاین مقاله در صدد تحلیل گزارش

نیست. با بررسی و تطبیق دقیق گزارش ای مختصر بعنوان مقدمه بحث خالی از لطف ولی اشاره

وارد  ق(  207واقدی )های تجاری از قول شود که گزارش ناظر بر کارواننگاران متقدم روشن میسیره

عبدالمطلب، بنحمزةسریۀ منابع شده است. واقدی در میان هفت سریه آغازین بعد از هجرت، هدف 

های تجاری را ناظر بر کاروان العشیرهوغزوة ذو  ة بُواطوقاص، غزوة ابواء )وَدّان(، غزوابیسریۀ سعدبن

و سپس بَالذُری  ، کاتب وی، در طبقات الکبیرق(230سعد )قریش دانسته است. این دیدگاه توسط ابن

ق( در انساب االشراف ادامه پیدا کرده است. راویان پیش از وی هیچ یک به چنین هدفی اشاره 279)

ها کتابی که از آن -ق(  141عقبه)بنق( و موسی 124شهاب زهری)ق(، ابن 94زبیر)بناند. عروةنکرده

دربارة سه سریه یعنی سریه  -باقی نمانده ولی اقوالشان از سایر متون تاریخی قابل استخراج است

های تجاری نیست )بیهقی، حمزه، عبیده و ابواء گزارش یکسانی دارند که در آن خبری از کاروان

است درباره هر هفت اعزام  ق( 150)اسحاقکه راوی اخبار ابن ق( 218هشام)ابن(. 8/3-10ق: 1405

 حبیبشود. ابنهای تجاری دیده نمیگزارش دارد که در هیچ یک سخن یا ردپایی از کاروان

ها به نگاران نامبرده گاهی بدون بیان علت اعزام. سیرهق( نیز چنینند284یعقوبی) و (ق 245بغدادی)

اند. بنابراین  اتفاق نظر در این ا اشاره کرده و گاهی اهداف دیگری برای آنها عنوان کردههمقصد آن

 نگاران متقدم وجود ندارد. هدف میان سیره

های مختلفی قابل کشف است، هدف مقاله نقد اخبار ها تعارضعلیرغم اینکه در متن گزارش این اعزام

تر صورت گرفته است.  در این غزوات و سرایا نیست، بلکه این تحلیل انتقادی بر اساس نگاهی کالن

ز بر مسئله های تجاری و غارت یا مصادرة اموال قریش با تمرکاین نوشتار موضوع یورش به کاروان

شود. حاصل انتقام ورزی در سیره نبوی و نیز با در نظر گرفتن بافت و سنن جامعۀ عرب بررسی می
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دهد که هدف یاد شده نقدپذیر است و منطق استواری ندارد. اهمیت این موضوع نشان میاین تحقیق 

 ینه داده شده است.در رفع اتهامی است که نسبت به نبی)ص( و تغییر روش ایشان در بدو ورود به مد

ها هجرت یاد شده ولی روی آنبعد از در عموم کتب تاریخ اسالم از غزوات و سرایای آغازین 

هایی بیشتری پیرامون پرداخت و تحلیل دقیق صورت نگرفته است، به جز دو کتاب ذیل که بررسی

: این کتاب به نقد و 2از غالب حسن شابندر لیس من سیرة الرسول الکریماین حوادث انجام داده اند: 

ها و غزوات قبل از بدر های تاریخی در سیرة پیامبر)ص( پرداخته است. سریهبررسی برخی گزارش

مندی از این اطالعات، باید نیز با نگاهی نقادانه و در حجمی مختصر بررسی شده است. ضمن بهره

 رار گرفته، توجه نشده است.گفت در این بحث کوتاه به همۀ جوانب از جمله آنچه مورد بررسی ما ق

در فصل چهارم به تحلیل  : نویسنده3از ظفر بنگاش دیپلماسی صلح عادالنه در سیرة پیامبر اعظم)ص(

نیست و لذا مورد بحث ما پرداخته است. اما هدف اصلی کتاب موضوع قبل از بدر  غزواتبرخی از 

 باشد. جامع و کامل نمی

  ورزیتجاری بر اساس منطق انتقام هایتحلیل مسئلۀ حمله به کاروان -1

د ماه بعد از شود که آیا پیامبر)ص( چن واکاویبا در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی، این موضوع باید 

ای سازگار دینه با چنین دیپلماسیآیا شرایط م وهای قریش حمله کرده هجرت به قصد انتقام به کاروان

 ؟ استبوده 

 اجتماعی مدینه . بررسی بافت و زمینه های1-1

؛ خصوصا با های الزم برای ورود به جنگ استهمبستگی اجتماعی و پشتوانۀ اقتصادی از ضرورت

 .مدینه واکاوی شودهای اجتماعی و زمینهحال باید بسترها  .هدفی چون انتقام در برابر خصم

 نفوذ قریش در منطقه. 1-1-1

کوشید تا مناسبات مطلوبی با قبایل اطراف خود برقرار کند، ولی قوت  از همان آغاز اگرچه پیامبر)ص(

دارتر های خدمات تجاری یا سیاسی با مکه داشتند بسی عمیق و ریشهروابطی که این قبایل تحت پیمان

هایی که یمن و حبشه و سواحل های تجاری جنوب به شمال قرار داشت؛ راهمکه در مسیر راه بود.

                                                           
 ق.  1427. بیروت، دار العلوم، 2
. ترجمۀ اکبر بتوئی به سفارش مجمع جهانی صلح اسالمی، تهران، مجمع جهانی صلح  3

 .1392اسالمی، 
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: 1391کردند )سالم، جنوب شبه جزیرة عرب را به شام و مصر در شمال آن وصل میاقیانوس هند در 

های عبدمناف، جد سوم پیامبر)ص(، با بستن قراردادهای امنیتی با قبایلی که در مسیر راهبن(. هاشم245

های خدمات بازرگانی، نامهتجاری بودند جایگاه تجاری قریش را محکم کرد. به موجب این پیمان

ها های الزم را برای امنیت کارواندادند. ریاست قبیله تضمینهایی انجام میار با سران قبایل توافقتج

کرد. اگر کسی متعرض شد و در عوض نصیبی از سود تاجران دریافت میدار میدر محدودة خود عهده

رداند )جوادعلی، گشده را برمیکرد و اموال غارتشد، رئیس قبیله او را بازخواست میکاروانی می

توانست امنیت مدینه را می ی تجاریهر نوع بحرانی در مسیرها(. بر این اساس 287-7/288ق: 1413

ها و اشراف زیرا روابط عمیق تجاری میان قبایل اطرف این راه شدت متزلزل کنداز طریق این قبایل به

سیطرة قریش در منطقه ل بود. مکه وجود داشت و بخشی از حیات قبایل نیز در گرو عبور همین قواف

نشان  (175: 1389)جعفریان،  «سکان حرم اهلل»و « آل اهلل»، «جیران اهلل»را نباید دست کم گرفت. القاب 

ای همیشه برای نشینان و قبایل مختلف داشتند. این سلطۀ منطقهها نزد بادیهاز اعتباری دارد که آن

ها برای قریشی دور از مدینه تأثیر بر همین هترین راهشد، زیرا یکی از بمسلمانان تهدید حساب می

ها را در برابر مسلمانان تهییج کند. این در حالی بود که در آغاز هجرت، هنوز قبایل نزدیک بود تا آن

شناخت عمیق و کافی نسبت به پیامبر)ص( و دعوتش وجود نداشت. مسلمانان در مکه چنان تحت 

در سایر نقاط پیدا نکرده بودند. در مقابلِ قریش با نفوذ بسیارش،  فشار بودند که مجالی برای دعوت

های مکه پیامبر)ص( و آئینش برای قبایل همچنان ناشناخته بود. در چنین شرایطی، حمله به کاروان

ای برای مکه باشد تا بتواند قبایل مختلف را با خود در ضدیت با مدینه همراه توانست برگ برندهمی

و عالقه به غارت ای و سیاسی و نظامی قریش، تضادهای اعتقادی بَدَویان با مسلمانان بیلهکنند. نفوذ ق

های ایذایی یا اقدامات نظامی مدینه از جمله عوامل تمایل بَدَویان به همکاری با قریش در حرکت

ریش عالوه بر آنکه برای ق ی تجاریهاکاروان(. 368: 1387نژاد، )زرگری مستقل بر ضد مدینه بود

توانست اسباب راحتی میها بهدارای اهمیت بسیار بودند برای قبایل بین راه نیز مهم بودند. حمله به آن

ها، ای را فراهم کند و حتی موجب ائتالفی ضد مدینه شود. با در نظر گرفتن این زمینههای قبیلهجنگ

ای که شد. مدینهگیر مدینه میاثراتی در پی داشت که بیش از همه گریبان چنین اقداماتیباید گفت 
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های سخت زمان جاهلیت مانند فجار پذیر بود. پیامبر)ص( جنگشدت بحرانای و بهای قبیلهجامعه

بک و دیگران، )مولی السُّالنیوم ،(101-103 /1ق: 1418سعد، و ابن 184-1/187هشام، )ابن چهارم

ها برپا شده بود، را فراموش نکرده ه کاروانکه بر سر حمله ب( 2-5)همان،  الصقفهو یوم (108-107

 ها برافروخته شود.خواست دوباره این شعلهبود و نمی

 جامعهناهمگونی . 1-1-2

شهر مدینه های مختلف و قبایل پراکنده از اهداف ابتدایی دولتایجاد همبستگی و وفاق میان حوزه 

پیامبر)ص( بر آن بود که از هر بحرانی که  در این راستا،منشور مدینه گواهی بر این امر است. بود. 

هایی وجود داشت که بندیتوانست پیوستگی جامعه را بر هم زند جلوگیری کند. در مدینه جناحمی

 توانست این واحه را در معرض خطر قرار دهد:می

معارف به اهل ها در علوم و الف. یهودیان؛ قریشیان از قبل با یهودیان مدینه مراوده داشتند، زیرا آن

-96 /1ق: 1415)عاملی،  دانستندو آنان را چون منبع علمی و معرفتی خود می کردندکتاب تکیه می

. برای مکه بسی مایۀ سرور بود که یهودیان پیامبر)ص( را برنتابند و بتوانند با قریش به ائتالف (95

گاه که پای رقیب ، آناعتقادی هایی با کمترین اشتراکاتبرسند. این رسم روزگار است که گاهی گروه

پیوندند. این مسیری بود که قریش و یهودیان بدان پا گذاردند و سومی در میان باشد، به یکدیگر می

، موجب فراهم شدن سپاه ده در ماجرای جنگ خندق این پیوند چنان قوت یافت که در سال پنجم

شبه به یک یائتالف چنینمدینه شد. بر ضد با حضور قریش، برخی قبایل عرب و یهودیان هزارنفره 

توان در برخی حوادث وجود نیامد، بلکه تعاملی بود که بعد از هجرت شکل گرفت و ردپای آن را می

نگاری قریش به یهود نامه، 181-1/182ق: 1409)برای نمونه نک: غزوه سویق: واقدی،  روشنی دید. به

: عاملی، قسم شدن با آناناشرف با قریش و همبنبارتباط کع، 5/359ق: 1403: صنعانی، بعد از بدر 

 (.8/48ق: 1415

دربارة ریشه و ) شکل گرفت  ب. منافقان؛ از همان اوایل ریشه دواندن اسالم، جریانی به نام نفاق

که آیات بسیاری از قرآن را نیز به خود اختصاص ( 280-283: 1392پاکتچی،  ترجمۀ این واژه نک:
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ر مسلمان بودند ولی قلباً با پیامبر)ص( همراه نبودند. این افراد عامل مهمی برای داد؛ کسانی که در ظاه

 (.489: 1389)برای نمونه نک: جعفریان،  ایجاد سستی و التهاب در جامعۀ نوپا بودند

توانستند طمع خودشان می هپیمان بودند به اعتبار قریش یا بج. قبایل دور و نزدیک؛ قبایلی که با مکه هم

 نه اقدامی را از بیرون ضد این دولت نوپا انجام دهند. هرگو

ای ای اوس و خزرج و نیز یهودیان بسیار بود. مهاجرین هم از مکهاز طرفی، سابقۀ اختالفات قبیله

ای را آغاز های قبیلهبندیتوانست صفای میای بود. هر حادثههای قبیلهآمده بودند که درگیر رقابت

 بیدار کند.های خفته را و کینه

های فوق، مدینه از درون و بیرون در معرض خطر قرار داشت. مواردی با در نظر گرفتن ناهمگونی

)واقدی،   چون ابالغ پنهانی مأموریت در سریۀ نخله و توصیه بر پیمودن مسیری کاذب در ابتدای راه

ند. بنابراین، قریش در دادنشان از حضور افرادی دارد که اخبار را به مکه اطالع می (1/13ق: 1409

های نامبرده بر دشمن خود توانست هر تهدید یا ایذایی را با تکیه بر گروهشرایط سیاسی مناسب می

 تحمیل کند. 

های منطقه ایمنازعات و بحران. 1-1-3  

هایی ای و داخلی بود، نه جنگهای قبیلههایش جنگیثرب طعم تلخ جنگ را چشیده بود، اما جنگ 

. از همان قالطریقطاعهای دستهها و نه راهزنی در مسیرهای تجاری چون عملکرد بر سر غارت کاروان

به جای آن شان فروکش کند و ایخواستند اختالفات میان قبیلهها نمیها هم خسته بودند. آنجنگ

پیمانان اوس یا خزرج بودند. با در گرفتار درگیری با سایر قبایل شوند. برخی قبایل اطراف مدینه هم

 هاپیمانی و نیز روابط پیچیدة قبایل با یکدیگر و همچنین با قریش، حمله به کارواننظر گرفتن روابط هم

سرعت توانست بهدر جامعۀ عرب میها شد. این واکنشهایی میدر اطراف مدینه موجب بروز واکنش

 ای شود.های منطقهمنجر به منازعات و بحران

 اقتصادی نامناسبشرایط . 1-1-4
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توان یک شبیخون ساده تصور کرد که با حداقل امکانات های پرشوکت قریش را نمیحمله به کاروان 

عیار مثل و برپایی جنگی تمامشد، مقابله به به انجام برسد، بلکه حتی اگر چنین موفقیتی هم حاصل می

توانستند آن را نادیده هایش امری بدیهی بود که مسلمانان نمیاز سوی قریش در حمایت از کاروان

های اول هجرت چگونه بود؟ در آن روزها مسلمانان در عسرت و تنگی بگیرند. اما شرایط آنان در ماه

ات جنگی و نه قدرت اقتصادی که درصدد جنگ بردند. نه سپاهی داشتند، نه تجهیزات و ادوبه سر می

کوشید تا مشکل شغل، درآمد، سکونت و سختی میو انتقام باشند. در شرایطی که پیامبر)ص( به

های نظامی را تأمین و آن را بر مسلمانان توانست بودجهگرسنگی مسلمانان را برطرف کند چگونه می

مقدار که داشتند را با مهاجرین تقسیم کردند. م همانتحمیل کند؟ مهاجرین که مالی نداشتند. انصار ه

 .توانستند بر دوش بکشندمینبار تأمین هزینۀ آغازگریِ جنگ نظامی را هم  آنها

سختی توانست سپاهی با حداقل تجهیزات، یعنی دو در جنگ بدر در سال دوم هجری، پیامبر)ص( به

 کاناتش صد اسب و هفتصد شتر برآورد شده بوداسب و هفتاد شتر، فراهم آورد در برابر دشمنی که ام

. ممکن است گفته شود امید به امدادهای الهی باعث قوت قلب پیامبر)ص( و (39و  62 /1)همان، 

گاه مانع از ها در سیرة نبوی هیچمؤمنان بوده است. این مطلب درست است، اما امید به این نصرت

  در انجام امورات نشده است. تدبیر و در نظر گرفتن مقدمات ضروری و طبیعی

 بررسی بافت و زمینه های اجتماعی مدینهموارد مطرح شده در . جمع بندی 1-1-5

های اول هجرت شرایط اجتماعی، اقتصادی و نظامی مسلمانان های فوق، در ماهبا لحاظ کردن گزاره

ها را رهسپار میدان جنگ کند. اگر پیامبر)ص(، به عنوان امیر مدینه، در همان در وضعیتی نبود که آن

گرفت، چه میها را در پیش ای ناهمگون طرف بود سیاست حمله به کاروانآغاز که هنوز با جامعه

شان در موقعیت اقتصادیبه دلیل داشتن بازارهای متعدد در یثرب، تبعاتی در پی داشت؟ یهودیان که 

ماندند. میان اوس و خزرج و قبایل اطراف تفاوت نمیی بیاتگرفت در برابر چنین اقدامخطر قرار می

های مختلف بود. بر پیمانای مبتنی هایی وجود داشت و اصوالً جامعۀ عرب جامعهمدینه نیز حلف
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جزیره حاکم بود. با در نظر گرفتن این درهم ای میان قبایل در شبهرحمانهآمیز بیهای رقابتنگرش

 .کردهای جدیدی را فراهم میها تنشای، حمله به کاروانتنیدگی روابط قبیله

هم نه به قصد دفاع بلکه به بنابر دالیل فوق، همراهی این شهر با سیاستی مبتنی بر حمله به قریش، آن

های تجاری، محل تردید جدی هم نه در برابر سپاه مکه بلکه در برابر کاروانقصد هجوم ابتدایی و آن

اند و این تحلیل خود را مبتنی اند شاهدی از شرایط مدینه نیاوردهاست. کسانی که چنین ادعایی کرده

 ونه این بستر را در جامعه فراهم و تبیین کرده است.اند که پیامبر)ص( چگبه هیچ گزارة تاریخی نکرده

اند. در این صورت باید گفت اوالً، ها حضور داشتهممکن است گفته شود فقط مهاجرین در این سریه

گزارش فقط حضور مهاجران در سرایای آغازین دارای معارض نیز هست که پرداخت به آن در فرصت 

شد ها متوجه همۀ اهل مدینه میین بوده باشد تبعات حمله به کاروان؛ ثانیاً، حتی اگر چناین مقاله نیست

ای این واحه را به عرصه ،تنهایی و بدون در نظر گرفتن اقتضائات محیطیتوانستند بهو مهاجرین نمی

ها بیان کرده است هیچ را در رأس اهداف سریه ی قریشهاپرمخاطره وارد کنند. واقدی که کاروان

ای تدبیر شد و چه کند که چگونه با در نظر گرفتن این شرایط چنین استراتژینمیای بیان مقدمه

یک از مورخان سخنی در این هایی در پی داشت. نه تنها واقدی، بلکه هیچها و واکنشالعملعکس

 اند.باب نگفته

ای حادثهممکن است گفته شود انصار با دعوت پیامبر)ص( دشمنی قریش را به جان خریده و آمادة هر 

گران با اند. البته تردیدی نیست که انصار با درک دشواری شرایط مسلمانان و سرسختی ستیزهبوده

های اول، همۀ اهل شهر پذیرای پیامبری پیامبر بیعت کردند، اما این بدین معنی نیست که در همان ماه

ها خود قرار داده باشد. آنهای شده باشند که ناامن کردن مسیرهای اطراف مدینه را در رأس برنامه

 های تجاری تفاوتی بسیار دارد.قسم شدند و دفاع با هجوم به کاروانبرای دفاع از پیامبر)ص( هم

 پوشی از انتقام در شرایط قدرتچشم. 1-2
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اگر کسی درصدد انتقام باشد، موضع قدرت بهترین موقعیت برای ستاندن حق است، ولی پیامبر)ص( 

گیری اموالش هم برنیامد. بعد از هجرت، خانۀ او توسط یکی ود؛ حتی در پی واپسبه دنبال انتقام نب

ای از اقوامش در مکه به فروش رسید و هنگامی که در سال هشتم هجری به مکه برگشت، چون خانه

نداشت در چادر اقامت کرد؛ او که آن روز سرور و سربلند مکه بود. در آن روز، وقتی به باالی تپۀ 

بدون جنگ و خونریزی های اهل مکه نگاه کرد و خدا را بر این گشایش رسید، از آنجا به خانهاَذاخِر 

، نه چون ابوسفیانِ بعد از احد که به سبب انتقام از محمد)ص( (2/828)همان،  حمد و سپاس گفت

 .(1/299)همان،  خدایان را شکر گزارد

جایی که در سه سال بر)ص( چادر زدند، همانمسلمانان در جریان فتح مکه در منطقه حُجّون برای پیام

طالب خواهید در خانۀ خودتان که در شعب ابىنمی»حصرِ شعب در آنجا منزل داشت. به ایشان گفتند: 

اى غیر اى باقى گذاشته است؟ گفتند: در خانهکنید؟ فرمود: مگر عقیل براى ما خانهقرار دارد سکونت 

نه هیبت فاتحان به خود گرفت و نه « ذیرفت و گفت: لزومى ندارد.هاى خودتان منزل کنید! نپاز خانه

گیری اندیشید. همچنان در همان چادر اقامت کرد و در اوقات نماز از آنجا به به انتقام و واپس

  (.828-2/829)همان،  رفتمسجدالحرام می

در آن شرایط پرخطر، در دیداری پنهانی در  و از مکه خروجشاو همان کسی است که حتی هنگام 

. اگر (12-13 /4ق: 1415)عاملی،  ها سفارش کردهای قرشیغار ثور علی)ع( را به ادای امانت

 گرفت.آنجا رفتاری تالفی جویانه در پیش میگیری اموال مسلمانان فکر کند، خواست به واپسمی

عۀ عرب هم بخشی از همان عصر و روزگار بود. جنگ و انتقام در دنیای آن روز متداول بود و جام

های تاریخی مؤید این ها فراتر از زمان خود پیش بروند. گزارهخواست همان انسانولی پیامبر)ص( می

از پیامبرشان شنیده  بارها عفو و بخشش در زمان قدرت رامبنی بر هایی اند و مسلمانان توصیهمطلب

به خاطر « قردذی»یا « غابه»های دیگری داشتند. جنگ ت و خواستبودند، اگرچه برخی از آنان تمایال

های پیامبر)ص( در اطراف مدینه به وقوع حِصْن به همراهى چهل سوار بر گلهبنهجوم ناگهانی عُیینَۀ

در همین هجوم بود که وقتی مسلمانان به دنبال مهاجمان  (537-2/549ق: 1409)واقدی،   پیوست
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اند و ها تشنهاکوَع به پیامبر)ص( گفت: اى رسول خدا، اینبنها شد، سلمۀع آنتاختند و شرایط به نف

هاست همراه خود به جز اندکى آب ندارند. اگر مرا همراه صد نفر اعزام کنی، هرچه از گله در دست آن

-541 /2)همان،  «ملکت فأسجح»پس گرفته و همگی آنان را اسیر خواهم کرد. پیامبر)ص( فرمود: 

 یعنی در هنگام پیروزی نیکویی کن و در هنگام قدرت آسان بگیر و به نیکی گذشت کن .(540

های وجودی خواست آتش خشم و کینه را در تمام ساحتاین پیشوا می(. 4/81ق: 1414)زبیدی، 

انسان مهار کند، حتی در زمان جنگ. این در حالی است که طرف مقابل پیامبر)ص( به خونخواهی 

خواستند قبر مکیان در مسیر احد در منطقۀ ابواء می(. 1/202ق: 1409)واقدی،   کردخود افتخار می

ابوسفیان  ( و1/206)همان،  های او را با خود همراه کنندآمنه مادر پیامبر)ص( را بشکافند و استخوان

. (2/442)همان،  ها را در ستیز با محمد یاری کند.دانست که آنکسی مینزد خود ترین را محبوب

ها کنند که نسبت به آنهمین افراد با چنین شدتی از حس انتقام از مسلمانان به عنوان کسانی یاد می

در راه احد به یاران  امیه از روسای قریش و مخالفان سرسخت نبی)ص(،بنکنند. صفوانورزی نمیکینه

هاى اوس و خزرج حمله گوید: اگر مسلمانان در مقابل ما به صحرا نیایند، به نخلستانقرشی خود می

کنیم. آنان ها را ترک مىکه اموالشان از بین رفته است، آنکنیم و درحالىها را قطع مىو همۀ درخت

توانند این خسارت را جبران کنند. اما اگر در صحرا به جنگ ما بیایند، عدة ما از عدة ایشان هرگز نمى

ها ها ندارند و ما با کینه و دشمنى با آنم که آنها بیشتر است، ما اسب داریو سالح ما از سالح آن

این سخن نه از فردی (. 1/205)همان، اى نسبت به ما ندارندها چنین کینهجنگیم و حال آنکه آنمى

 قرار داشت.  مسلمانانعادی، بلکه از کسی است مثل صفوان که در اوج دشمنی نسبت به 

هوا رها شوند. آنجا هم مسلمانان باید مشیرها بیخواست شپیامبر)ص( حتی در میدان جنگ هم نمی

پرداختند. در جنگ بدر به کرد، به دفاع میکردند و اگر دشمن جنگ را شروع میخویشتنداری می

این سفارش حتی باعث اعتراض خود مسلمانان (. 1/67)همان،  مسلمانان فرمود آغازگر نبرد نباشند

پیش از فرمان، کسى جنگ نکند. یکی از مسلمانان وقتی  شد. در جنگ احد پیامبر)ص( فرمود:هم می

این دستور را شنید گفت: آیا باید کشتزارهاى اوس و خزرج چریده شوند و از بین بروند و ما هنوز 



1398و سه / تابستان  پنجاه.شماره پژوهشی تاریخ.سال چهاردهم فصلنامه علمی   

68 

 

در فتح مکه  و گاه از این سفارش دست نکشیدپیامبر)ص( هیچ( اما 1/220)همان،  هم ضربت نزنیم؟

 (.3/56ق: 1387)طبری،  نگ شما نیاید، با او جنگ نکنیدتا کسى به ج نیز به یارانش گفت:

در جنگ احد مسلمانان شکست خوردند، اما حس انتقام قریش آرام نگرفت؛ حتی با اینکه اجساد 

(. 1/297ق: 1409)واقدی،   را هم دادند )بدرالموعد( وعدة جنگ در سال بعد مسلمانان را مثله کردند و

ها سوار شدند، شتران را یدک بر اسب احدها بعد از رورفت، زیرا آنمدینه از بیم قریش در نگرانی ف

ای به نام عقیق دربارة غارت مدینه با هم کشیدند و آهنگ غارت این شهر را کردند. سپس در منطقه

امیه با یادآوری این مطلب که مسلمانان در روز بدر پیروز شدند بنرایزنی کردند. در نهایت، صفوان

 (.1/298)همان،  برای غارت تعقیب نکردند همراهانش را از عزم غارت بازداشت.ولی قریش را 

کنندة جنگ در میدان نبودند و اگر مسلمانان بعد از پیروزی بدر قریش را تعقیب نکردند، اگر شروع

های پیامبری ای نیستند، همه مرهون تالشاگر از سوی دشمن خود به عنوان افرادی یاد شدند که کینه

باشند و دین خواست پیروانش نیز چنین می روحیه خشم و انتقام را اصالح کند.خواست بود که می

خود قرار ندهند. به دنبال انتقام نبود و اگر بود، کجا بهتر از  محابایهای تند و بیکنشرا بهانۀ ارضاء 

. را برید مکیانجویی امان ترس از انتقامو  های شهر را گشودفتح مکه؟ آنجا که سپاهی عظیم دروازه

 .(2/822)همان، امروز روز مرحمت است  ؛«الیوم یوم المرحمه»اما صدایی آشنا شنیدند که می گفت: 

جزیره با در نظر گرفتن اقتضائات دنیای آن عصر و جامعۀ عرب، اخراج جمعیتی از برترین حضرِ شبه

کند که در بازگشت این قوم ای فراهم میزمینه ،های فراوان با آنان حتی پس از اخراجشانو خصومت

های تواند مانع تبدیل شدن این تاوانآورند. چه کسی میها سر از تیزی شمشیرها درکینه ،به شهر خود

چنان مسلمانان را در سایۀ تعالیم خود کنترل و تربیت کرده )ص( سنگین به لذت انتقام شود؟ اما پیامبر

خواست پیروانش در می ای شمشیرها غالف شدند.رغم وجود چنین بستر آمادهبود که آن روز علی

رند که حتی در برابر خصمی دیرین، افتخار به انتقام نیست و فاتحانِ میدان ها یاد بگیهمۀ عصر و زمان

مایۀ منش او را گرانش در وصفی کوتاه شالوده و جاناند. چنان رفتار کرده بود که ستیزهجوانمردان

کنید که ها پرسید: ای گروه قریش، اکنون فکر میکریمانه توصیف کردند. آن روز، پیامبر)ص( از آن
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کنم؟ مکیان همۀ آنچه دیده بودند را در ذهن خود مرور کردند خواهم در میان شما چه اقدامییمن م

ای نیکوکار هستی. ، أخ کریم، و ابن أخ کریم؛ نیکی، تو برادری بزرگوار و برادرزادهو پاسخ دادند: خیراً

؛ بروید که شما آزاد «اذهبوا فأنتم الطّلقاء»هایشان را به رو آورد. گفت: نه منتی گذاشت و نه بدی

 در چنان فرازی از تاریخ به انتقام نیندیشید.پیامبر)ص(   )2/412هشام، . )ابنهستید.

 های جامعه های تجاری بر اساس بررسی بافت و سنتتحلیل مسئلۀ حمله به کاروان -2

ای قیهای تجاری بر اساس فرهنگ و سنت آن جامعه چه بازخوردی داشته و چه تلحمله به کاروان

 شده است؟ از آن می

 . دو مقدمه ضروری2-1

   پردازیم.مساله میمقدمه به این  دوضمن 

 . مقدمۀ اول: صعالیک العرب2-1-1

اعمال خود است، اما در قوانین جاهلی مسئولیت  اصل بر این است که هر فردی مسئول ،به صورت کلی

اگر کسی حقی بر  ،شد. بنابراینقبیله نیز منتقل می  بهاز فرد به خانواده و سپس به قوم، عشیره و نهایتاً

آن  ادای همۀ افراد قبیله باید در ،کرد یا قدرت ادای آن را نداشتگردنش بود که از دادنش امتناع می

در پرداخت دیه برای کسی که از  ،عنوان مثال به (488و  5/592ق: 1413)جوادعلی،  شدندسهیم می

: 1391)سالم،  ر فدیه برای آزادی اسیران قبیله شراکت جمعی وجود داشتشد یا ددیگر کشته می ۀقبیل

 ادای توانستند به او دست یابند،کرد یا نمیهمچنین اگر قاتلی خود را برای قصاص تسلیم نمی (311

طور در احکام شد، همینترین فرد به قاتل و سپس به دورتر منتقل میمقتول به نزدیک ةحق خانواد

 (.488-490و  5/592ق: 1413لی، )جوادعدیگر 

و از سوی  ( 60: 1391)فیرحی،  شدمی حلتوان گفت در نظام جاهلی فردیت فرد در کلیت قبیله می

تک افراد خود را داشت. البته این قانونِ نانوشته دائمی نبود. اگر فردی قبیله نیز تعصب تک ،دیگر

کرد. کرد، قبیله او را طرد میرهایشان عمل نمیگذراند و به نصیحت عشیره و دستوجرایم را از حد می
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گرفت نامیدند. این امر با اعالن عمومی و در حضور چند شاهد صورت میمی« لیعخَ»چنین کسی را 

عام و در انظار ء پدر در مال ما نیست. مثالً ۀشد که دیگر این فرد جزو خانواده و قبیلو اعالم می

ای به ضامن آن نیستم و اگر صدمه ،ای بزنداگر به کسی صدمه .گفت: پسرم را خلع کردمشاهدان می

که از قبیله  خلیع(. 9/605و  590-5/591ق: 1413)جوادعلی،  کنمعوض آن را طلب نمی ،او بزنند

شد. برخی از با شرایط سختی مواجه می ،روآمد و از اینتنهایی از پس خود برمیطرد شده بود باید به

های دیگری مثل را با نام «عاءلَخُ» ،آمدند و از این روهای دزدی و غارت درمیاینان در قالب گروه

 (. 5/591)همان،  ست.ا خواندند که به معنی راهزناننیز می «عالیکصَ»

ها آن و حملۀ زدی و راهزنیاز این جهت که د ،هم معروف بودند «ذؤبان العرب»همچنین صعالیک به 

کردند. خودشان از ها زندگی میگرگ بود. وجه شبه دیگر این بود که مثل گرگ در بیابان حملۀ مثل

ها به و آذوقه و غذاهای خود را با غارتگری در مسیرها و حمله به کاروان کردندمیخودشان دفاع 

و به نوعی  ندوام خود محروم بودآوردند. این افراد از هرگونه مساعدت و حمایت اقدست می

که البته بازتاب خطاهای  ،ها به خاطر برخوردهای غلط قبایلشانخونشان هدر بود. این مهدورالدم و

حتی اگر غارت  ،زدندای بودند و لذا دست به هر کاری میجو و عقدهکینه یافراد عموماً ،خودشان بود

دست آوردن اموال به هیچ اصل اخالقی پایبند  صعالیک برای به(. 601-9/602)همان،  و قتل بود

)همان،  زدندحتی به همدیگر نیز خدعه می ،شدنبودند و هیچ چیز مانع از قتل صاحب مال نمی

9/612.) 

و  5/591)همان، « الطرقلصوص»و  «ضلیلین»از راهزنان با القاب دیگری نیز یاد شده است مثل: 

چنانچه  ،الطریق نیزقطاع(. 9/605)همان،  که به معنای افراد پست و خبیث است «الشطار» ( و نیز7/330

 کردندها را غارت میایستادند و آنها می، کسانی بودند که جلوی راه کارواناست در تهذیب اللغه آمده

در احکام جاهلی مصلوب شدن  حبیبابنمجازات این گروه طبق قول  (.1/132ق: 1421)ازهری، 

یا  ندآویختمیشخص را به چوب یا درخت  یعنی بعد از کشتن(، 327-328)ابن حبیب،  ستبوده ا

 (.5/585ق: 1413)جوادعلی،  مردم ببینند تادادند در مکان مرتفعی قرار می
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زق و معیشتی نداشتند. صعالیک منتظر مین مایحتاج کسانی بود که رأهای تجاری یکی از موارد تراه

م به ئسپس با غنا .کردندو آن را غارت می ریختندمیبر سرش  ،آمدای میوقتی قافلهشدند. ها میقافله

 (.329-7/330)همان،  گریختند تا با آن زندگی خود را بگذراننددوری می ۀمنطق

و آنان را به ستوه  رفتمیعرب به شمار  ۀاین حوادث یکی از موجبات بروز جنگ و ناامنی در جامع

ها نزد عرب نکوهیده بود. چنانچه بعدها اریخی گویای این است که این راهزنیآورده بود. شواهد ت

 ،خواستند ایشان را در چشم دیگران کوچک کنندوقتی می ،قریش در جنگ تبلیغی علیه پیامبر)ص(

پیروی از او  -غفاربنی -هااو کسی است که قطع رحم کرده است و راهزنان کاروان»گفتند: طور میاین

 (.2/452ق: 1410)ابن شبه، « کنندمی

عرب کوشید تا تدابیری  ۀهای آنان، جامعو آسیب «الطرقلصوص»در طول زمان برای رهایی از هراسِ 

أمّنوا »و  «بذرقه»ها به شدند که از آنها کسانی گمارده میبرای نگهبانی از قافله ،عنوان مثال بیندیشد. به

، جان و مالش مصون باشدخواست میای در گذر از منطقه همچنین اگر کسی. یاد شده است 4«السّبیل

مجیر بود با پناه دادن و در جوار قرار دادن  برد. آن فرد که اصطالحاًبه یکی از بزرگان آن منطقه پناه می

نژاد، ، زرگری360-4/364ق: 1413)جوادعلی،  کردشخص خیال او را از حفظ مال و جانش راحت می

ها را ی خدمات تجاری و نهاد ایالف نیز توانست بخش قابل توجهی از راهزنیهاپیمان .(169: 1387

ها حق در اصطالح دنیای امروز، قبایلِ بین راه برای کاروان در مسیرهای تجاری متوقف و محدود کند.

ها را مسئوالنه کردند به صورت ترانزیت آنشدند و در قبال سهمی که دریافت میعبور و مرور قائل می

نویسد: قبایل شیوة حفاظت و اسکورت را به نحو ظریفی دادند. حمیداهلل میمنطقۀ خود عبور می از

 (.65-67: 1384توسعه دادند )حمیداهلل، 

                                                           
ه براى حراست همچنین به معنى گروهى ک ؛گذرندکه از آن راه مى یراهبر، نگهبان راه و کسان «:هبذرق».  4

 ؛«.طان بذرقۀ مع القافلۀبعث السّل»گویند: میکه  نیز آمده است؛ چنان کنندکاروانیان از گزند راهزنان با آنان حرکت مى

)حمیداهلل،  ددارنمى مصونهکاران راه را از گزند راهزنان و تب کسانی که: «أمّنوا السّبیل»سلطان نگهبانی را با قافله فرستاد. 

 (.651و  455: 1377
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 های نیکهای نبی)ص( بر سنتگذاری. مقدمۀ دوم: ارزش2-1-2

 وفاداریهای اجتماعی عرب جاهلی چون سخاوت، شجاعت، پاکدامنی و خطاست اگر برخی ارزش

های آنان و تنها ضعف و زشتی هدیده گرفتان( 81-97: 1392، امانی، 342-349: 1391)نک. سالم، 

همان عصر  فضایهای منفی چون جنگ و غارت را هم باید در شاخص ن،. عالوه بر ایبرجسته شود

نیز چون  عرب ۀایران و روم ملتهب بود. جامع مختلف از جمله هایسنجید که دنیا نیز در کام جنگ

ای از معیارهای درست و غلط داشت و فضائل و رذایل در آن با هم آشتی کرده سایر جوامع آمیخته

اجتماعی نزد پیامبر)ص( ارزش بود و با  مطلوبقوانین در این میان، (. 84-85: 1380)ولوی، بودند 

به دنبال تغییر همۀ  )ص(ها به دنبال ترمیم یا تغییر معیارهای نادرست بود. رسول خداتکیه بر آن

هایی بر مبنای این محور ها نبود، بلکه با تغییر مبنا در اعتقادات افراد کوشید تا مفاد و مضمونصورت

نیکویی استفاده از پتانسیل بسترهای فراهم به ،در روح و کالبد جامعه جاری کند. در این راستاالهی 

در این زمینه دارای احترام و ارزش بود.  ،ماعیعنوان یک مصلح اجت های نیک نزد ایشان بهکرد. سنت

 :کنیمهایی اشاره میبه نمونه

و پرداخت این  نداسیر مشارکت داشت ۀمقتول یا فدی ۀالف. در جاهلیت همۀ افراد قبیله در پرداخت دی

 مدینه ۀنامرا در قانون یید و آنأمبالغ مبتنی بر حمایت جمعی افراد بود. پیامبر)ص( همین سنت را ت

 (.501-1/502هشام، )ابننیز قرار داد. )فقره سوم( 

 شرایط از برگرفته و یافته تکوین جاهلی ۀجامع در که بود هاییسنت از دیگر یکی جوار ب. سنت

نژاد، )زرگری شدامنیت افراد حاصل می جوار، سنت از استفاده با. بود آنان اجتماعی حیات خاص

هشام، )ابننیز قرار گرفت.  (چهلم ةفقر) فقرات منشور مدینهاین سنت در احترام به  (.170-169: 1387

1/504 .) 

 های غلطهای مثبت برای اصالح سنت. تکیه بر بنیان2-2

گذاری کرد و های بازرگانی را پایهبه کاروان دادن نیای بزرگ پیامبر)ص( کسی بود که سنت امان

ها برقرار کند. امنیتی قابل ستایش نزد همگان که به در آنکوشید تا امنیت را در مسیرها و قبایل ساکن 
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ها دنبال شد و حیات اقتصادی مکه و صحرانشینان رونق یافت. چنین رسم نیکویی سال ،موجب آن

شک نزد مصلحی اجتماعی چون پیامبر)ص( نیز محترم بوده پس بی ،مقبولیت اجتماعی نیز داشت

برای جان بخشیدن به هنگ آن جامعه بود متزلزل نکرد، بلکه در فررا که ها است. او آنچه از خوبی

. ایجاد تحول در یک جامعه به معنی تخریب همۀ ساختارهای آن اخالق فردی و اجتماعی تالش کرد

پیامبر)ص(  ةهای مثبت تکیه کرد تا بتوان به اصالح عادات غلط پرداخت. سیربلکه باید بر بنیان ،نیست

 بود. نیز بر این اساس استوار 

ها نه فقط ها بیفزاید. اینبخشد و بر قوام آنببه فضائل حیاتی نو  که این بودپیامبر)ص( تالش مستمر 

های شخصی پیامبر)ص( جاری بود. حتی تأمل در ویژگی او نیز بلکه در رفتار نبویهای در سفارش

بعدها حتی  کهشد تا جاییشناخته میهای شاخص و نیک آن جامعه دهد که به خصلتنشان می

 بگذرندها توانستند از آنچویی داشتند، نمیای که برای چارهجلسات مناظره در مخالفانش در گفتار یا

آن پسندیدة  هایچنین پیامبری نیامده بود تا صورت (.299-1/300هشام، )ابن را انکار کنند و آن

شد. این سیره مبتنی است بر یحاصل نم اودر این صورت مقبولیتی هم برای  کهجامعه را تغییر دهد 

با  تعامل پیامبر)ص((. 4:ابراهیم)« هِومِقَ سانِلِا بِلّإ ن رسولٍلنا مِرسَأما  وَ»فرماید: الهی که می ۀهمان آی

یشه تخواست با لسان همان قوم. او نمی ،مردمش متناسب با فهم و متناظر با بسترهای همان جامعه بود

ها را تعمیم خواست آنکه تا حدی ثبات نیز ایجاد کرده بود، بزند بلکه می ،سنن نیک باستانی ۀیشربر 

که بر وفق قواعد  را کوشید تا مضامین نیکمی .ها گسترش دهدو این امنیت و آرامش را در همۀ حوزه

 ارتقاء بخشد.را  ه بودو مورد ستایش مردم زمان ریزی شدهاخالقی پی

 جامعهبود که سهمی در قوام و ثبات  هاز یکی از قواعد آنهای خدمات تجاری و ایالف نیپیمان

 مملو ازها سبب تغییرات فرهنگی و معیشت آن مردم شده بود. تجارت در جایی که این پیمان .داشت

جزیره از زمان هاشم که شبهکند، درحالیرونق و گسترش پیدا نمی هرج و مرج و غارت است اصالً

 ایفرامنطقههای تجاری عنوان یکی از راه به وسبی در خود ایجاد کند به بعد توانسته بود بستر منا

اگر ساختار و قواعدی هم  ،رحالهنیست ولی به کاملمطرح باشد. البته این سخن به معنی امنیت 
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ها نه شد. سود حاصل از گذر ایمن کاروانتجارتی در آنجا فراهم نمیچنین گسترش  ۀنداشتند، زمین

بگوییم این شرایط برای قبایل  اگر شد. منطقی استقبایل منطقه هم می نصیبتنها عائد قریش بلکه 

های این سیستم ای و در مجموع آوردهها و آرامش منطقهتر بود و شاید کمتر شدن هزینۀ جنگمطلوب

 نکنند.ها طمع دیگر به غارت کاروان کرد تانسبی را فراهم میبرایشان رضایت 

عنوان فردی که ساختارهای مطلوب نزد او محترم  به پیامبر)ص( ، آیا ممکن استدر چنین شرایطی 

آن شکست نهاد امنیتی جامعه و از  ۀسیاستی در پیش گرفته باشد که نتیج ،بود در اقدامات آغازینش

خشم و غارت را در سطحی و  توانست موجی از بحرانست؟ اقدامی که میبین رفتن ثبات و آرامش ا

 .بودای و پیچیده میان قبایل حکمفرما ای روابطی بس الیهوسیع منتشر کند، زیرا در نظام قبیله

ولی دنیای آن روز دنیای  ،غصب کرده بودنددر مکه اگرچه مشرکان اموال مسلمانان را  ،از سوی دیگر

ها برای همه آن ۀرفتو حقوق از دست ی شودنبود تا این امر بخواهد اعالن عموم اخبار و اطالعات

نشینان ها از آغاز تنش میان قریش و مسلمانان گذشته بود و حوادث از نظر بادیهالبته سالبازگو شود. 

 ةدشپیامبر)ص( تریبونی نداشت تا بتواند گزارش اموال غارتهرحال، نیز پنهان نمانده بود ولی به

درستی حال بهگونه که رخ داده بود اطالع رسانی کند. و حوادث را آن برساند همهمسلمانان را به اطالع 

توانست هم در صدر اقدامات بعد از هجرت، چه اثراتی میآن ،های تجاریترسیم کنید هجوم به کاروان

ها شتشان وابسته به این کاروانهم قبایلی که معیها بگذارد؟ آننشین و سپس سایر حوزهبر قبایل بادیه

 .بود

اقناع افکار عمومی همانطور که امروزه در صدر اهداف دولتمردان است نزد نبی)ص( نیز مهم بوده 

کوشند های طرفین با تمام توان میگیرد رسانهشاهدیم وقتی جنگی صورت می ،است. در دنیای امروز

هایی که تدبیر بیشتری تا آرا را متوجه حقانیت خود کنند و البته این حداقل ماجراست. برای دولت

نمایی، مرزها و قدرت ۀشود. جایی که برای توسعدارند این ضرورت حتی از چند سال قبل آغاز می

شود دین که اصل و بنیاد دعوتش اقناع فکر و اندیشه است چگونه به این مومی توجه میبه افکار ع

 چطور .جامعه سر و کار دارد ی، فرهنگی و اجتماعیهم در امری که با مسائل عرفآن ؟مهم توجه نکند
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است که در افکار  رفتاریسیاستی اتخاذ کند که نمود ظاهری آن همرنگ  ،گرا شدهواپس پیامبر)ص(

که  «الشطار»ها در آن محیط با القابی چون ؟ راهزنان کاروانردای پست و ناشایست دامومی وجههع

ها را به گرگ تشبیه و از آنان با عنوان شدند. آنبه معنای افراد پست و خبیث است، شناخته می

بری که در کردند. در احکام جاهلی نیز مجازاتشان مصلوب شدن بود. حال پیامیاد می «العربذؤبان»

گیرد که برای مردم همان عصر ضد ارزش ست رفتاری در پیش نمیا گام اول یک مصلح اجتماعی

شد. دینی که مدعی است در زمانی کوتاه دعوتش فراگیر و خواستنی نمی ،. اگر چنین بودودشتلقی می

صحیح های طلوبدهد که با مبه عملی دستور نمی ،زندمینهای اخالقی پشت پا در تعالیمش به خالف

های قدرتمند مخالفان مورد نقد و طعن قرار از سوی دسته ،اجتماعی ناسازگار است. اگر چنین بود

 که هرگز چنین مواردی در منابع متقدم ثبت نشده است.درحالی ،گرفتمی

ممکن است مورخان امروزی از تعبیر مصادره یا ستاندن حق خود استفاده کرده باشند اما باید توجه 

 ،شد و چنانچه بیان شدهای تجاری غارت تعبیر میداشت که در بافت آن جامعه حمله به کاروان

ها ها بعد از حمله به کاروانآمدند. آندرمی ی غارتگرهاو افراد مطرود در قالب گروه «خلعاء» عموماً

در مدینه سکونت داشتند، در بردند، زیرا از انتقام در امان نبودند. اما مسلمانان نیز به نقاط دور پناه می

ها ساکن آن ،گرفتند. عالوه بر اینکردند مورد انتقام و هجوم قرار میدسترس بودند. اگر غارت می

یهود و مخالفان هم در آنجا حضور داشتند. در بررسی بازتاب حوادث در  .شهری یکپارچه نبودند

لحاظ کرد. دشمنی میان برخی قبایل  را روابط قبایل مختلف با یکدیگر ایِالیهبهمنطقه، باید فضای الیه

العملی در ای مستعد هر عکسچنین جامعه وهای طوالنی بود سال ةشدهای رسوبحاصل خصومت

 توانستند اقدامیمین مدینهگزیده در مسلمانانِ تازه مسکن ،حوادث مختلف است. در چنین شرایطی

شدت در میان توانست بهد. این عمل میاشجامعه مستوجب انتقام و مجازات بکنند که بنا بر سنن آن 

نزد خود  ممکن بود جنگ باشد، حتیمحرّک یهود و منافقان مدینه و قبایلی که با قریش همسو بودند 

های پارتیزانی بر سر حمله جنگ ۀها سابق. مسلمانانی که نه انصار آنشودمسلمانان هم محل مناقشه 

 .ای بودشهری و قبیلههای اوس و خزرج درونجنگ ،های تجاری داشتند و نه مهاجرینشاننبه کاروا
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شده هنوز مسلمان نکه کثیری از اهل شهر هم  ن قرشی هم با چنین نبردهایی بیگانه بودند.یمهاجر

 بودند.

ا برای ه. آنرفتمیهای ترس و ضعف به شمار ناگهانی از نشانه ۀعالوه بر این، در سنت عرب حمل

انذار از این کردند، چون اعتقاد داشتند که افتخار می کار و به این کردندمیدشمن خود انذار به  جنگ

 گذاشتندوعده و قرار رویارویی در زمان و مکان معین می. سپس های قوت و شجاعت استنشانه

عالوه بر آنکه  ،هاراههای تجاری و ناامن کردن ناگهانی به کاروان ۀحمل(. 5/434ق: 1413)جوادعلی، 

 .با عمل راهزنان پیوند داشت، با شجاعت و حمیت عرب نیز در تضاد بود

 . یک ابهام و پاسخ به آن2-3

مین امنیت و معیشت متداول بوده و لذا أهایی در آن روزگار برای تچنین اقدام ممکن است گفته شود

 زیرا: ،رفته است. این سخن صحیح نیستمذموم به شمار نمی

ها متفاوت داد ولی این مسئله با راهزنی کاروانزیاد رخ می قبایلای بین های قبیلهالف. اگرچه جنگ

به صورت مکه که تحت حمایت قبایل مسیر تجاری بودند.  های پرشوکتهم راهزنی کاروانآن ،است

دادند و عبور می ها را در سالمتقبایل در مناطق استحفاظی خود کاروانهای ایالف، کلی بنا بر پیمان

رئیس قبیله او را بازخواست  ،شداین امر چنان برایشان جدی بود که اگر کسی متعرض کاروانی می

های جاهلیِ جنگ ۀمطالع (.287-7/288ق: 1413گرداند )جوادعلی، را برمیشده و اموال غارت کردمی

دادند، نه راهزنی ای رخ میقبیله بیشتر بر سر مسائل هااین جنگدهد که نزدیک به زمان بعثت نشان می

چنین اعمالی در همان  ،. به عبارتیبودهای دزدی افراد مطرود و پست در قالب گروه کار ها کهکاروان

 ها تدوین کند.و جامعه توانسته بود قوانینی در برابر آن شدمیعصر و همان محیط نیز نامطلوب تلقی 

ثیر بیشتر در أثیرگذارند اما این تأتعاریف بد و خوب تدر  زمانهب. روشن است که بافت جامعه و 

هویت برخی  ،دهد. به عبارتیمراتب و شدت و قوت امور اخالقی و غیراخالقی خود را نشان می

االشتراک همۀ ابناء بشر است. دعوت ادیان نیز مابه آنچه ؛است معرفتی پیشینمفاهیم ذاتی و بر اساس 
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فطریات بوده که با نیازهای نوع انسان متناسب و سازگار است. قرار نیست در قدم اول مبتنی بر همین 

مذموم و  ما با مالک و معیارهای کنونی وقایع و اتفاقات آن زمان را قضاوت کنیم اما برخی افعال ذاتاً

روزگار است. ناپسند بودن برخی امور به تعاریف دینی  ۀند و این متعلق به همیشاممدوح برخی ذاتاً

دزدی و  ،دروغ مثالً ممکن است. شوندمیها نامطلوب تلقی ها و زمانربطی ندارد و در همۀ زمینههم 

تاراج و غارت هم  ای رواج یافته باشد ولی حتی ضمن آن دارای قبح ذاتی است.در جامعهخیانت 

به  امری متداول بود ولی همچنان شوم و مذموم -و نه فقط در میان عرب-اگرچه در جوامع متقدم 

از دزدان و سارقان با الفاظ ناپسند یاد  ،ها کراهت داشت و برای همینرفت. عرب نیز از آنشمار می

و از انظار عمومی فرار  بردندمیهای دور پناه بعد از غارتگری به مکان صعالیک ،برای همین ؛کردمی

چنین افعالی نه آنچنان که بنابراین،  .شدها وضع میبرای همین قوانینی برای کنترل آن و کردندمی

پیامبر)ص( آمده بود تا جاگیر بوده است و نه وقاحت آن از بین رفته بود. عالوه بر این، اند همهگفته

را با  و آن ردداش به عقب برگکند که عرب با آن مزاج جنگی جامعه را به جلو براند نه اینکه اقدامی

نیز در تضاد باشد.  یشبا تعاریف شجاعت و مردانگبرخی ساختارهای مذموم خود همگرا ببیند و حتی 

دهد که ایشان در پی گسترشِ پیوستگی خوبی نشان میاقدامات نبی)ص( در آغاز ورودش به مدینه به

با منشور مدینه تالش کرد سطح مناسبی از  و نظمی عادالنه در ابعاد مختلف بوده است. پیامبر)ص(

نده ایجاد کند. چنین کسی حضورش را در منطقه با شکست نهاد قانونمندی و امنیت را بین قبایل پراک

ها بنا شده و در نوع خود دارای نظام و نامان آنها پیش توسط نیککند که سالامنیتی اعالم نمی

 مقبولیت اجتماعی نیز بوده است.

قل و خواست منازعات قدرت بر مبنای سالح و شمشیر را به مبادالت فکر بر اساس عپیامبر)ص( می

 ۀدانست در آن جامعشناخت و نیک میخوبی میاخالق استوار سازد. او فرهنگ مردمش را به

هایی شود. در آن جوییها و بهانهچه بحران ءتواند منشاخیز هر اقدام و سیاست نادرستی میخصومت

به همراه  ای را نیز با خودای گستردهو اختالفات قبیله شدمیمحیط، خشم و جنگ به سرعت تکثیر 

دست  به چون تیغ دادن ،شدهگیری حقوق زایلعنوان واپس حتی به ،هااموال کاروان ةآورد. مصادرمی

خواست این اژدهای پیامبر)ص( نمی. گشتمی زنگی مستی بود که در پی دستاویزی برای قتل و غارت
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 اوها به قدری برای ها را بیدار کند بلکه درست بر عکس، ایمنی راهخفته در تار و پود سنن کهنه آن

ها از گزند نامه مصون نگه داشتن راهها با قبایل، یکی از شروط پیماناهمیت داشت که در برخی پیمان

 (.1/206ق: 1418سعد، )ابن راهزنان بوده است

 نتیجه گیری

کرد که نیروهایش از ر بنای انتقام هم داشت باید در شرایطی به این کار اقدام میپیامبر)ص( حتی اگ

پتانسیل نظامی قوی، انسجام اجتماعی و قوت اقتصادی کافی برخوردار باشند، حال آنکه مدینه در 

های اول بعد از هجرت در این شرایط نبود. هیچ فرماندة مقتدری در شرایط ضعف استراتژیِ جنگ ماه

ها در میان سایر عرب چنان بود که ای آنهم در برابر کسانی که نفوذ سیاسی و قبیلهگزیند، آنرنمیرا ب

ها ای ضد دولت نوپای نبی)ص( برپا کنند. هجرت مسلمانان، اگرچه آنتوانستند اتحادیهراحتی میبه

قعیتی خاص و شرایط را از آزارهای مستقیم و نزدیک قریش در امان داشت، اما در آغاز سبب ایجاد مو

های ناپایداری نیز در مدینه شد. این شرایط خود نیاز به صرف وقت و انرژی برای رسیدن به حداقل

های اولیه ها فراهم نکرد که بتواند آنان را در ماهیک جامعۀ پایدار را داشت و چنان قدرتی برای آن

عالوه بر این پیامبر)ص( در روز فتح های مجلل تجاری کند. راهی میدان رزم برای یورش به کاروان

 پوشی کرد.مکه و به هنگام قدرت از انتقام چشم

هایی مواجه است. عرب سنت حمله به کاروان های تجاری بر اساس سنن اجتماعی عرب نیز با چالش

محیطی و بافت اجتماعی الیه الیه و خاص خود را داشت. این بافت اجتماعی تنیده با شرایط زیست

های ایالف ها برای تعامالت تجاری خود دارای قوانین اجتماعی بودند. پیمانمند به بقا بود. آنو نیاز

شدة جامعۀ عرب بود که سبب گسترش تجارت و امنیت شده ها از جمله قوانین پذیرفتهو امنیت راه

هرست های نیک جاهلی را متروک نگذاشت، بلکه فضائل مختلفی هم به فبود. پیامبر نه تنها سنت

آور یک دین آسمانی بود، های جامعۀ مدنی افزود. حتی اگر از نشان اصلی پیامبر)ص(، که پیامسنت

توانست دست به کاری بزند که در جامعه صرف نظر کنیم، ایشان به عنوان یک مصلح اجتماعی نمی

کردند، ت میها مبادرالطریق به راهزنی کاروانشد. اگر مسلمانان مانند قطاعضد ارزش محسوب می

 شد.ارزش و طرد میها بینشین محافظ کاروانخصوص قبایل بادیهسرعت نزد مردم و بهدین اسالم به
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های تجاری و غارت یا مصادره اموال قریش با محور قرار عالوه بر آنچه بیان شد، حمله به کاروان

مناسبات مسلمانان با قریش و نیز هایی دیگر نیز قابل نقد است. محورهایی از قبیل تحلیل دادن مولفه

با قبایل اطراف، بررسی شرایط اقتصادی مدینه، نقد صفت قاطع نسبت به پیامبر)ص( و بررسی إسنادی 

 ایم.ها که در پژوهش های دیگر بدان پرداختهاین گزارش

 فهرست منابع

  قرآن کریم. .1

تر، بیروت: دار اآلفاق المحبر، به کوشش ایلزه لیختن شتی ،حبیب هاشمى بغدادی، محمدابن .2

 الجدیدة.

، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، یرالطبقات الکب ،سعد، محمدابن .3

 ق.  1418چاپ دوم، 

به کوشش فهیم محمد شلتوت،  (، ق 1410) تاریخ المدینۀ المنورة، ،شبه نمیرى، عمرابن .4

 .قم: دار الفکر، چاپ اول، 2جلد

السیرة النبویۀ، به کوشش ابراهیم ابیاری، مصطفی سقا و عبدالحفیظ  ،عبدالملکهشام، ابن .5

 بیروت: دار المعرفۀ.، 2و 1جلد شلبی،  

، بیروت: دار احیاء تراث عربى ،22ق(، جلد 1415) االغانی، ،حسینبن، علیابوالفرج اصفهانى .6

 .چاپ اول

عمر سالمی و عبدالکریم حامد،  به کوشش(، ق. 1421)احمد، تهذیب اللغۀ، ازهرى، محمدبن .7

 .بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول

تهران: (، ش. 1392)امانی، محمدعلی، سنن جاهلی عرب و روش برخورد قرآن کریم،  .8

  .دانشگاه امام صادق)ع(، چاپ اول

شناسی قرآن کریم رویکرد نظری و کاربردی )مطالعه از سطح واژگان پاکتچی، احمد، ترجمه .9

 .تهران: دانشگاه امام صادق)ع(، چاپ اول(، ش. 1392)ساخت جمله(،  تا

قم: دلیل  (،ش. 1389)(، 1جعفریان، رسول، سیرة رسول خدا)ص( )تاریخ سیاسی اسالم، ج  .10

 .ما، چاپ هشتم
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بغداد: ، 9و  7و  5و  4(، جلد ق. 1413)جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم،  .11

 .جامعۀ بغداد، چاپ دوم

ترجمه و تحقیق سید (، ش. 1384)المللی دولت اسالمی، حمیداهلل، محمد، سلوک بین .12

 .مصطفی محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ سوم
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Critical Analysis of The Raids on the Quraysh Merchant Caravans in Seraya 

and Ghazvat Early After the Immigration (Based on The Issue of Revenge 

and Arabs’ traditions) 

 

Abstract 

Some of Islamic scholars believe that Since the Holy Prophet settled in Medina and found 

supporters and found himself in a position of power; therefore, he had the opportunity to 

take revenge on Makiyan because of their persecution. Thus, he started to raid on trading 

caravans of Quraysh and marauding them. The main goal of this paper to is not to critique 

the news of the reports that originated from this belief, but to focus on the two dimensions 

of retaliation in the prophetic world and the characteristics of the context and traditions of 

the Arab community in the critical analysis of this goal. It should be seen what are the 

grounds for revenge against the enemy and whether these platforms were available during 

the first months after the emigration? In addition, what challenges did they face in the 

cultural context of the Arab community? This research shows that the stated goal of the 

particle is not reasonable and is incompatible with historical data and analysis. 
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