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 چکیده
ی علل وقوع اين رويداد پس از ابيشهيرهای تاريخ اسالم است و ترين غزوهغزوه بدر کبری از مهم

 های اصلی مورخان و انديشمندانهمچنان يکی از دغدغه ،گذشت حدود يک و نیم هزاره از طلوع فجر اسالم

نويسان متقدم که نخستین شارحان غزوات پیامبرند، طراح اصلی اين عملیات را جهان اسالم است. سیره

 توجهابلق غنائمدانند. از نظر ايشان انگیزه سپاه اسالم از ورود به جنگ بدر، مصادره شخص پیامبر اسالم می

های مختلف، حوادث جنگ ناسبتی است که آيات قرآن کريم که به مدر حالکاروان قريش بوده است. اين 

ه قريش جويانکند، اين عملیات را واکنش دفاعی سپاه اسالم در برابر رفتار ستیزهبدر را نقد و بررسی می

 شمارد.دانسته و انگیزه آن را جهاد فی سبیل اهلل، غلبه حق بر باطل و رفع فتنه مشرکان برمی

نويسان از اين رويداد را در برابر آيات مرتبط قرآن کريم نخستین سیره اين پژوهش در نظر دارد گزارش

اند، واکاوی و قرار داده و بدين طريق خطاهايی را که ايشان در بازخوانی انگیزه جنگ بدر مرتکب شده

 سپس نقادی کند.
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 مقدمه -1

و دارایی دیگر قبایل بوده است.  غنائمیکی از دالیل وقوع جنگ نزد ملل ابتدایی، تصاحب 

 وپنجهدستاگرچه این عمل از لحاظ اخالقی نکوهیده است اما در جوامعی که با فقر منابع طبیعی 

بخشی از قانون زندگی برای  عنوانبهکنند، غارتگری و چنگ انداختن به اموال دیگران نرم می

نماید. می ریناپذاجتنابهای ناشی از کمبود غذا امری طبیعی و معاش و کاهش رنج نیتأم

یش از حاصل است تا پدست و بیعربستان نیز که به لحاظ کشاورزی سرزمینی تهی رهیجزشبه

های اقوام مختلف بود و های متعدد قبایل بر سر آب و زمین و داراییظهور اسالم، شاهد جنگ

گردید گروهی از مورخان غربی با استناد به نخستین منابع تاریخی مرتبط با  همین امر موجب

های عصر نزول را دنباله نظام جنگی عصر جاهلیت که همان غزوات پیامبر اسالم )ص( جنگ

ی و مبارزه با طاغوت را طلبحق، جهتنیبدراهزنی و کسب غنائم جنگی بود به شمار آورند و 

 دنینماترین انگیزه جهاد در اسالم است، با شبهات فراوان مواجه که بر اساس آیات قرآن واال

 (. 227-228، صص1382آرمسترانگ، )

ص( دانسته و ) امبریپیی غزوات جومنفعتمستشرقان حادثه بدر را شاهدی در اثبات 

اندیشمندان جهان اسالم را با چالشی بزرگ درباره حقایق جنگ بدر که بنا به گزارش سیره

نویسان، غنائم بسیاری نصیب سپاه اسالم نمود، مواجه ساختند. به دنبال این شرایط، برخی از 

هایی درباره جنگ بدر ایراد نمودند و در توجیه انگیزه محققان و متفکران مسلمان، تحلیل

اقتصادی این غزوه، آن را به شرایط سخت معیشتی مسلمانان پس از هجرت به مدینه نسبت 

 هاآنبه دست مشرکان مکه برای ایشان به وجود آمده بود.  هاآندلیل ضبط اموال  دادند که به

، بازپسهاآنهای قریش و ضبط اموال قصد پیامبر از حمله به کاروان»چنین عنوان کردند که: 

های آغازین هجرت گیری اموال به تاراج رفته مسلمانان در شهر مکه بود که مسلمانان را در سال

 (.311-319، صص1، ج1389)سبحانی، « ای مواجه نموده بودعدیده با مشکالت

به  سؤالها از طرح این شبهه در مسأله جنگ بدر، همچنان این اینک پس از گذشت سال

که در منابع تاریخ اسالم ذکر شده، این جنگ با  گونهآنی راستبهکه آیا  است یباققوت خود 

های دیگری در وقوع آن دخالت گرفته یا انگیزههای کاروان قریش صورت هدف تصرف دارایی

لمان از نویسان مسسیره که، آنداشته و کسب غنیمت، معلول طبیعی جنگ بوده، نه علت و بهانه 

 اند؟آن غفلت کرده
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 نويسان نخستینسیره -2 

تواند در مطالعه سیره پیامبر )ص( و کشف ماهیت از قرون نخستین می ماندهیبرجامنابع 

یره الرسول ابن اسحاق، س ةتوان به سیرایشان بسیار راهگشا باشد. از جمله این منابع میغزوات 

ود خ نوبهبهابن هشام، مغازی واقدی و تاریخ طبری اشاره کرد. سیره ابن هشام و تاریخ طبری 

های خود را به آن دو های ابن اسحاق و واقدی هستند و بسیاری از نقلهایی بر کتابتکمله

الرسول  ةاند. ضمن اینکه سایر کتب سیره نیز در اصل، رونوشتی از دو کتاب سیرنسبت دادهکتاب 

 (.4ص ،1391ابن اسحاق و مغازی واقدی هستند )رسولی محالتی، 

عنوان ن بهآ در که به دلیل نظم منطقی موجود جامعی است ابن اسحاق اولین سیره نسبتاًسیره 

(. این 83، ص1، ج1362)شهیدی،  شناخته شده است نویسیسیره نخستین کار اصیل در زمینه

ص( است که ) امبریپاز سیره  ماندهیبرجاکه اکثر مورخان اذعان دارند نخستین اثر  گونهآناثر 

ان، در آمد )جعفری حدود قرن دو به دست محمد بن اسحاق در عهد منصور عباسی به رشته تحریر

هایی از سوی برخی از محدثان در ن اسحاق کوششی پیش از ابهادر نسل(. 40، ص1، ج1377

ه ک گونهآنکار خویش را  کدامچیه ازآنجاکهگردآوری سیره پیامبر )ص( وجود داشته است، اما 

عنوان ابن اسحاق سامان داد منظم نکردند چندان مورد توجه قرار نگرفتند و سیره ابن اسحاق به

 (. 41، ص1)همان، ج از طرف مورخان پذیرفته شد اریعتمامالگویی 

های پراکنده این اثر را گردآوری کرد و طبق گفته حدود یک قرن بعد از آن، ابن هشام نسخه

رشته  به« سیره ابن هشام»عنوان تکمله به آن کتاب افزود و به نام های کوتاهی بهخودش بخش

های ههمورخان د واقدی از عمر بن محمد(. 24، ص1391)رسولی محالتی،  درآوردتحریر 

، )شهیدی است و اخبار تاریخی فتوحات مغازی و درو ا تخصص ویژه و است پایانی قرن دوم

ترین اثر در شرح غزوات پیامبر )ص( است که (. مغازی واقدی قدیمی133، ص1، ج1362

نش این دا گذارهیپانگار و ترین مغازی. بدون شک وی مهمدرآمدحدود قرن سوم به رشته تحریر 

ه تحقیق ب ،مکتوب تمامی منابع شفاهی و استفاده از واقدی باآید. در قرون نخستین به شمار می

 زا اطالعاتی آوریجمعو نیز نبرد  به مناطق سفر و با ه)ص( پرداخت درباره مغازی رسول خدا

أیید ناد و ت. کتاب او همواره مورد استخود را تکمیل کرده است هایدانستهشناسان قبائل، نسب

هایی های این کتاب، ثبت آیات و سوره(. از ویژگی139، ص1شیعه و سنی بوده است )همان، ج

 شد.است که در فضای غزوات بر پیامبر اکرم )ص( نازل می
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 فعالیت مورخان نامی دوران اسالمی است. عمده از بن یزید طبری بن جریر محمد ابوجعفر

ری دیگ و «جامع البیان» به ناماو یکی در دانش تفسیر  مشهوردو اثر  فقه بوده اماحوزه در وی 

شهرت بسزایی برایش به ارمغان آورده  «تاریخ الرسل و االمم و الملوک»نام  هدانش تاریخ ب در

 (.394، ص1)همان، ج است

ا کرده های عصر نزول اکتفبه شرح جریان صرفاًمنابع گفته شده، مطابق سنت کتب تاریخی 

در هر سه  حالنیباااند؛ ها و حوادث اقدام نمودههای شخصی درباره جریاناوتو کمتر به قض

ای هآوری غنیمت و رفع نیازمندیها دیگر کتب سیره و مغازی، جمعکتاب و به تبعیت از آن

ای قدرتمند برای جنگ با کفار قریش همواره با رنگ و لعاب عنوان انگیزهاقتصادی مسلمانان به

در دو  هایی کهدرباره غزوات و سریه ژهیوبهش گذاشته شده است. این موضوع بیشتری به نمای

 سال اول پس از هجرت اتفاق افتاده مشهودتر است.

 نويسان درباره انگیزه جنگ بدرگزارش سیره -3

هفدهم رمضان سال دوم هجری  جمعه، روز قریش در جدی مسلمانان با نخستین برخورد

 رویدادهای صدر اسالم دانست نیتربزرگ زا آن را دای که بایحادثهروی داد؛  منطقه بدر در

 (.214، ص6، ج1362)شهیدی، 

صیل نویسان با تفدر میان منابع تاریخی مسلمانان، جنگ بدر از جمله غزواتی است که سیره

ب های غزوات پیامبر را کساند. مستشرقان یکی از انگیزهبسیاری شرح ماجرای آن را بیان داشته

 یرأنیز این  هاآنآورند. البته دانند و جنگ بدر را برای اثبات مدعای خود شاهد میغنیمت می

ند ازیرا آنچه این کتب در شرح ماجرای بدر گزارش کرده اند،را از کتب سیره مسلمانان اخذ کرده

 کند.جز اثبات مدعای مستشرقان چیزی به مخاطب ارائه نمی

حکایت جنگ بدر چنان است که خبر به مدینه »گوید: جنگ بدر میانگیزه  ابن اسحاق درباره

لقی کند و خآوردند که ابوسفیان بن حرب با قافله قریش از جانب شام به سمت حجاز گذر می

چون خبر »افزاید: (. او در ادامه می267، ص1373)ابن اسحاق، « عظیم و مالی بسیار با وی است

انصار را بخواند و با ایشان مشورت کرد و تحریض ایشان کرد ( آوردند مهاجر و امبریپبه سید )

و گفت: ای اصحاب من، وقت آن است که کمان رجولیت در بازو افکنید و از بهر کفار میان 

کوشید تا آن گَهی که حق تعالی دادِ اسالم از اهل شرک بستاند و نصرت چست در بندید و می

و مالی  گذردَسرِ مشرکان است با قبیله قریش میدین حق بدهد و اینک ابوسفیان بن حرب که 
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ای که با وی اندرند رویم اما یا با وی است، بیایید تا به غزوه وی و قافله شماریببسیار و عزت  

 جا(.)همان« ظفر و غنیمت یا غزوه و شهادت

ه کسب غنائم کاروان دانست صرفاًواقدی انگیزه اصحاب پیامبر از ورود به جنگ با قریش را 

بسیاری از اصحاب در این جنگ شرکت نکردند چون هدف، جنگ با کاروان قریش »گوید: و می

همو معتقد  .(15، ص1، ج1361)واقدی، « نبود بلکه مقصود سپاهیان، اموال کاروان قریش بود

قریش اموال مسلمانان را در مکه مصادره کرده بود رسول خدا هم با مصادره  ازآنجاکهاست 

 نیسنگی ضربه را مجبور به بازگرداندن اموال مسلمانان نمود و هاآناموال کاروان تجاری قریش، 

 (.72ص ،وارد ساخت )همان به قدرت اقتصادى آنان

آید به یکاروان قریش از شام م شد که ابوسفیان با باخبرص( ) امبریپوقتی »نویسد: طبری می

او از  .(58، ص3، ج1352)طبری، « یاران خود از مال فراوان و تعداد کم مردان آن سخن گفت

( رسید به ص) امبریپوقتی خبر حرکت کاروان قریش به »کند: قول ابن عباس نیز چنین نقل می

بروید شاید خدا آن را  یاران خود گفت: این کاروان قریش است که اموالشان را همراه دارد.

طبری عالوه بر این مسأله، موضوع کشته شدن عمرو بن  .(59ص ،)همان« غنیمت شما کند

 (.91ص، افزاید )همانعنوان دلیل دیگر مسأله بدان میخضرمی، تاجری از اهالی مکه را هم به

ند کد میبه تبعیت از سه مورخ مذکور، ابن خلدون در تاریخ خود اموال فراوان قریش را یا

( در 410، ص1، ج1363)ابن خلدون، « خواندی آن میسوبهپیامبر اصحاب خود را »گوید: و می

اروان ک»نویسد: الدین فارسی با اغراق بیشتری همراه است. او چنین میگزارش جالل ،این میان

بلغی م های کالن گرد آورده بود و هیچ مرد و زنی در قبیله قریش نبود مگر آنکهقریش سرمایه

پیامبر  رونیازارسید. هزار دینار می 50به  گویند اموال آنکم یا زیاد همراه کاروان کرده باشد. می

تنی چند از یارانش را برای خبرگیری از حرکت کاروان اعزام نمود و خود و دیگر یارانش برای 

 .(90-89، صص1362)فارسی، « تعرض به کاروان بسیج شدند

ن است های پیشیگزارش دیمؤها گزارش یعقوبی و ابن اثیر نیز مشابه و از میان دیگر گزارش

های خود نیز در گزارش هاآن(؛ زیرا 965، ص3، ج1371/ ابن اثیر، 49، ص1، ج1382)یعقوبی، 

درباره انگیزه پیامبر )ص(  طبعاًاند. اغلب به روایات ابن اسحاق و واقدی استناد و اعتماد کرده

 اند.، ذکر نکردههاستآندر غزوه بدر، چیزی بیشتر از آنچه در روایت 
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 های قرآن کريم درباره انگیزه جنگ بدرگزارش -4

 ها پرداخته است.طور ویژه به نقل وقایع و تحلیل آنچند رخداد مهم، به بارهدرکریم  قرآن

بخش عمده آیات سوره ها باشد. ترین آنشاید از برجستهو ها واقعه بدر در شمار این رخداد

 تنازل شده اس آن تربیتی ،های فقهیجنبه تحلیل وقایع این رویداد و بررسی انفال درباره

سوره آل  127 تا 123(. بر اساس تصریح قرآن کریم آیات 2258، ص6، ج1362)شهیدی، 

/ 93، ص2، ج1415آلوسی،  /129، ص2، ج1412بنا به نظر بسیاری از مفسران )طبری،  ،عمران

بنا به نظر صاحب مجمع البیان )طبرسی، ، سوره آل عمران 13( آیه 42، ص2تا، جطنطاوی، بی

، 1374ذکاوتی،  /172، ص8، ج1383/ دروزه، جا( و برخی مفسران )همان125، ص8، ج1360

( و 142، ص3ج ،1417و بنا بر نظر عالمه طباطبایی ) سوره نساء 78و  77( آیات 81، ص1ج

سوره آل  12آیه  (125، ص7، ج1383/ دروزه، 341، ص1، ج1407)زمخشری،  دیگر مفسران

عمده آیات مرتبط با جنگ بدر در  حالنیباا، در ارتباط با جنگ بدر نازل شده است. عمران

زیرا این سوره در سال دوم هجرى و پس از پیروزى مسلمانان در جنگ سوره انفال قرار دارد، 

و در ضمن آن، رخدادهای جنگ و حوادثى که به وقوع این پیروزى  بر پیامبر اکرم نازل شد بدر

 (.19، ص9، ج1417شود )طباطبایی، یادآوری مى ،ساز انجامیدسرنوشت

 :شوندیمآیات مرتبط با جنگ بدر در سوره انفال به چهار دسته تقسیم 

هاى آنان فال و وظایف مؤمنان و ویژگی. آیات اول تا چهارم به بیان حکم خداوند درباره ان1

و  دتوحیو  تقوااز مسیر « با پیروزى در جنگ بدر»شود که اختصاص دارد و به آنان یادآور مى

 .اطاعت پیامبر )ص( خارج نشده و با یکدیگر سازش نمایند

 و آماده مدینهآیات پنجم تا هشتم به شرح ماجرای خروج پیامبر )ص( به امر خداوند از  .2

دارد که بسیارى از کند. این آیات اذعان میشدن ایشان براى جنگ با کفار قریش، اشاره مى

لشکریان دشمن دچار دودلی و ترس و احساس ناتوانى در برابر  مرگمؤمنان به خاطر ترس از 

ان ی جنگ با لشکریجابه کمدستدادند که یا اصالً وارد جنگ نشوند یا شده بودند و ترجیح می

طه که نق جنگ بدراى فراهم کرد تا ها یورش برند اما خداوند زمینهقریش به کاروان تجارتى آن

رفت، صورت گیرد و پیروزى آنان منجر به هاى بعدى مسلمانان به شمار مىعطفى در پیروزی

 تقویت حق و قطع ریشه کافران شود.

. اولین امداد خداوند زمانى دهدیم. آیات نهم تا چهاردهم امدادهای الهى این غزوه را شرح 3

ب کثرت نفرات دشمن و فزونى تجهیزات آنان، عرصه بر مؤمنان تنگ شده آشکار شد که به سب

بود و پیامبر )ص( و یارانش از خداوند تقاضاى کمک کردند. در این هنگام خداوند فرشتگان را 
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به کمک مؤمنان فرستاد و با نزول فرشتگان آرامش و اطمینان به اردوگاه مسلمانان بازگشت و  

(. باران رحمت 126-123/ 3را فراگرفت )نیز نک. آل عمران:  رعب و وحشت سراپاى کافران

غیرمنتظره باریدن گرفت، امداد غیبی دوم بود که موجب شد مسلمانان به  صورتبهخداوند که 

 انی،آن شب بحرآب دسترسى پیدا کرده، سیراب و طاهر شوند. دیگر امداد غیبی این بود که در 

های خداوند یکی دیگر از نعمت دهندهآرامشن خواب آ .فراگرفترا خواب  هاآنبسیاری از 

 (.21، ص1، ج1361و به آنان قدرت و توانی دوباره بخشید )واقدی،  متعال به اهل ایمان بود

. دسته دیگر آیات سوره انفال که منظور نظر این پژوهش است درباره چرایی وقوع جنگ 4

 :. این دسته از آیات به شرح ذیل استدیگویمبدر سخن 

 ُيريُد اللَُّه َو َو ِإْذ َيِعُدُکُم اللَُّه ِإْحَدي الطَّاِئَفَتْيِن َأنَّها َلُکْم َو َتَودُّوَن َأنَّ َغْيَر ذاِت الشَّْوَکِة َتُکوُن َلُکْم﴿

 ﴾ َو َلْو َکِرَه اْلُمْجِرُمونَ ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ َو ُيْبِطَل اْلباِطَل * َيْقَطَع داِبَر اْلکاِفريَن َأْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ ِبَکِلماِتِه َو

 /166، ص10، ج1360/ طبرسی، 123، ص9، ج1412(. بنا بر نظر تفاسیر )طبری، 8-7/ 8)انفال: 

( خداوند در این آیات، هدف جنگ بدر را تثبیت حق و قطع 458، ص15، ج1420فخر رازی، 

ادند دتر و تلفات کمتر را ترجیح میای از مسلمانان، جنگ سبکداند، هرچند که عدهریشه کفر می

 مکردند، الزم بود که سپاه اسالهایی که مشرکان در امور مسلمانان وارد میاما با توجه به اخالل

خداوند اراده  بگیرد. به همین دلیل هاآنی از زهرچشمبرای اولین بار قدرت خود را نشان داده و 

ر باطل با پیروزی حق بدین اسالم ن بپردازند و اکرده بود که مسلمانان به مقابله و جنگ با مشرک

 .دنمایتثبیت  شیازپشیبجایگاه خود را 

/ 8)انفال:  ﴾ذِلَک ِبَأنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َو َرُسوَلُه َو َمْن ُيشاِقِق اللََّه َو َرُسوَلُه َفِإنَّ اللََّه َشديُد اْلِعقاِب﴿

، 1424/ مغنیه، 201، ص2، ج1470/ زمخشری، 81، ص5تا، ج(. بنا بر نظر تفاسیر )طوسی، بی13

 داند ویه انگیزه جنگ بدر را دشمنی و مخالفت مشرکان با خدا و رسول میآ( این 404، ص3ج

کند که سزای آن کسی که با خدا و رسول او دشمنی ورزد، ناگزیر شکست و نابودی می تأکید

 ،یش آمدپدر جنگ بدر مسائلی که برای کفار است. عالمه طباطبایی درباره این آیه معتقد است 

 (.19، ص9، ج1417)طباطبایی،  )ص( بود خدا و رسول خدا ها بانتیجه مخالفت آن

مَّ َتُکوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ َسبيِل اللَِّه َفَسُيْنِفُقوَنها ُثِإنَّ الَّذيَن َکَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِلَيُصدُّوا َعْن ... ﴿

 ْجَعَل اْلَخبيَث َبْعَضُه َعليِلَيميَز اللَُّه اْلَخبيَث ِمَن الطَّيِِّب َو َي * َجَهنََّم ُيْحَشُروَن ُيْغَلُبوَن َو الَّذيَن َکَفُروا ِإيل

(. طبق دیدگاه تفاسیر 37-36/ 8)انفال:  ﴾َجَهنَّمَ ُأولِئکَ ُهُم اْلخاِسُروَن َبْعضٍ َفَيْرُکَمهُ َجميعًا َفَيْجَعَلهُ يف

/ قرشی، 1506، ص2، ج1412/ قطب، 191، ص5، ج1415/ آلوسی، 159، ص9، ج1412)طبری، 
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حوال مشرکانی داللت دارد که پیش از حادثه بدر اموال خود ( این آیات به ا131، ص4، ج1377

را در جهت سد راه خداوند انفاق کرده و به نوعی به جنگی تبلیغاتی در جهت ممانعت از 

ی اموالشان زودبهدهد که گسترش اسالم اقدام نمودند. خداوند به افراد مورد خطاب هشدار می

 های خود به دست نخواهند آورد.حاصلی از تالش هاآنتباه خواهد شد و 

 ﴾َن َبصرٌيوَو قاِتُلوُهْم َحتَّي ال َتُکوَن ِفْتَنٌة َو َيُکوَن الدِّيُن ُکلُُّه ِللَِّه َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ اللََّه ِبما َيْعَملُ ﴿

/ 96، ص9، ج1417/ طباطبایی، 350، ص2، ج1414ز نظرگاه تفاسیر )شوکانی، ( ا39/ 8)انفال: 

( این آیات دفع فتنه مشرکان و جایگزینی کامل دین حق در عوض 94، ص6، جتایبطنطاوی، 

داند. توضیح اینکه فتنه در قرآن کریم به معنی شرک و باطل را هدف و انگیزه جنگ بدر می

ها و فشارها را برای جامعه دربردارد. همچنین به فشارهایی پرستی است که انواع محدودیتبت

خاموش کردن ندای  منظوربهکه از ناحیه دشمنان برای جلوگیری از گسترش دعوت اسالم و 

آید، فتنه اطالق شده است )مکارم ی کفر به عمل میسوبه مؤمنانو حتی بازگرداندن  طلبانحق

حامل  الذکرفوقسوره انفال، آیه  39تا  35ق آیات (. بر اساس سیا165، ص7، ج1382شیرازی، 

 هر دو معنا است.

ای به منافع اقتصادی حضور در از آیات پیشین اشاره کیچیهکه مشهود است  طورهمان

جنگ بدر و فراوانی اموال کاروان قریش ندارد. این آیات با بیان اهداف واقعی جنگ بدر، زوایایی 

ای از آن وجود ندارد نویسان، نشانهدهد که در گزارش سیرهمی از آن را پیش روی مخاطب قرار

فه گران طایو فتنه افکنانتفرقهاز: جهاد با  اندعبارتشود. این اهداف ای از آن دیده نمیو نمونه

 قریش، جهاد با دشمنان خدا و پیامبر، جهاد برای قطع ریشه کفر.

 جنگ بدر با آيات قرآننويسان درباره انگیزه تفاوت رويکرد سیره -5

با  راستاهمنویسان درباره جنگ بدر ذکر شده، در برخی جهات های سیرهآنچه در گزارش

 های قرآن در تعارض است.آیات قرآن و در برخی جهات، آشکارا با گزارش

( امبریپچون خبر به سید )»نویسد: ابن اسحاق در ابتدای گزارش خود از ماجرای بدر می

ر و انصار را بخواند و با ایشان مشورت کرد و تحریض ایشان کرد و گفت: ای آوردند، مهاج

اصحاب من، وقت آن است که کمان رجولیت در بازو افکنید و از بهر کفار میان چست در بندید 

کوشید تا آن گَهی که حق تعالی دادِ اسالم از اهل شرک بستاند و نصرت دین حق بدهد و و می

 گذرد و مالی بسیار و عزتکه سر مشرکان است با قبیله قریش می اینک ابوسفیان بن حرب
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ای که با وی اندرند رویم اما یا ظفر و غنیمت شمار با وی است، بیایید تا به غزوه وی و قافلهبی 

 . (267، ص1373)ابن اسحاق، « یا غزوه و شهادت

 تقسیم نمود:توان این روایت را به دو بخش مجزا در گزارش ابن اسحاق می تأملبا 

در بخش اول روایت، پیامبر اکرم )ص( اصحاب خود را به جهاد با مشرکان، نصرت دین 

کند و در بخش دوم، پیامبر )ص( اصحاب داد اسالم از اهل شرک تحریض می بازستاندنحق و 

دهد که سرانجام یکی از دو بشارت می هاآنکند و به می باخبرخود را از اموال فراوان کاروان 

 شوند و یا غنائم را از دستیروزی از آنِ سپاه اسالم خواهد بود یعنی یا صاحب غنائم قریش میپ

 خواهد شد. بشانینصداده و شهادت 

که مشهود است این گزارش از جهتی در راستای گزارش قرآن از شرح ماجرای  طورهمان

ذِلَک ِبَأنَُّهْم ﴿آیات  دیمؤبدر است و از جهتی در تعارض با آن. قسمت اول روایت، مشابه و 

َو قاِتُلوُهْم ﴿( و 13/ 8: فالان)﴾ َشاقُّوا اللََّه َو َرُسوَلُه َو َمْن ُيشاِقِق اللََّه َو َرُسوَلُه َفِإنَّ اللََّه َشديُد اْلِعقاِب

( 39/ 8)انفال:  ﴾َحتَّي ال َتُکوَن ِفْتَنٌة َو َيُکوَن الدِّيُن ُکلُُّه ِللَِّه َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ اللََّه ِبما َيْعَمُلوَن َبصرٌي

ر ص( در براب) امبریپحتی اگر این قسمت از خطبه  است و با آیات شریفه تعارضی ندارد.

ای جز مقابله با مشرکان که سپاه اسالم چاره شودیممستندات تاریخی هم قرار گیرد، روشن 

های طوالنی، راه نشر و توسعه دین اسالم قریش مخالفان لجوجی بودند که سال چراکهنداشتند، 

قبل،  هایمسلمانان به مدینه ضمن ادامه کارشکنیرا بر پیامبر اکرم مسدود کرده و پس از هجرت 

ورود مسلمانان را به شهر مکه تحریم نمودند و با جلوگیری از انجام مناسک حج سعی در تحقیر 

 (.338، ص1375و استخفاف پیامبر )ص( و پیروان دین اسالم داشتند )هیکل، 

کند که گرچه ل میدر بخش دوم روایت، ابن اسحاق سخن دیگری از قول پیامبر )ص( نق 

مفسر بخش نخست روایت است اما به لحاظ محتوا با آیات قرآن کریم در تعارض قرار دارد، 

 ص( پس از دعوت اولیه سپاه) امبریپکند، بر اساس آنچه نویسنده در ادامه روایت ذکر می چراکه

یش نوید داده و شمار کاروان قررا به اموال بسیار و عزت بی هاآنخود برای جهاد با مشرکان، 

اندازد که منظور پیامبر )ص( از نصرت دین حق، نصرتی است که با مخاطب را به این پندار می

آید و منظور از دادستانی سپاه اسالم از سپاهیان قریش، از بین تاراج اموال قریش به دست می

 ؛در میان اموال فراوان قریش جای گرفته بوده است ظاهراًی است که اکنندهرهیخبردن عزت 

که در دعوت پیامبر اسالم  است نیاشود بنابراین آنچه از قسمت دوم روایت به مخاطب القا می

در  هاآناز سپاهیان خود برای جهاد با مشرکان، نه جهاد معنای دفاع از حق مسلمانان و آزادی 
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تانی از قریش، معنای مقابله با مانعان گسترش اسالم دهد، نه دادسانتخاب شریعت اسالم را می

دهد، معنای جهاد فی سبیل اهلل را در ذهن دارد و نه حتی شهادتی که پیامبر )ص( وعده آن را می

ه ص( یاران خود را ب) امبریپکند بلکه بر اساس این روایت، نهایت چیزی که مخاطب تداعی می

 ی شده بود.آورجمعدر کاروان قریش  آن بشارت داده، اموال بسیاری بوده که

نویسان وجود دارد مربوط به شاکیان و غایبان جنگ بدر تعارض دیگری که در گزارش سیره

گروهی از اصحاب سپاه  حالشرحنویسان، به است. هم در قرآن کریم و هم در گزارش سیره

سپاه اسالم خودداری اسالم اشاره شده که از شرکت در جنگ ناراضی بوده و یا از همراهی با 

 َأَلْم َتَر ِإَلي الَِّذيَن ِقيَل﴿دارد: سوره نساء درباره این افراد بیان می 77آیه  مثالعنوانبهورزیدند. 

ْخَشْوَن النَّاَس ْم يَ َلُهْم ُكفُّوا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصََّلاة َوآُتوا الزََّكاة َفَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفِريٌق ِمْنُه

ٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّْنَيا َجَكَخْشَيِة اللَِّه َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة وَ َقاُلوا َربََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْوَلا َأخَّْرَتَنا ِإَلي َأ

 (.77/ 4نساء: ) ﴾َقِليٌل َواْلآِخَره َخْيٌر ِلَمِن اتََّقي َو َلا ُتْظَلُموَن َفِتيًلا

دانند که از شرکت عده زیادی از مفسران، نزول این آیه را در شأن گروهی از اصحاب بدر می

را تا  هاآنزبان به جزع و شکایت گشودند که چرا خداوند، اجل  رونیازادر جنگ ابا داشته و 

را در معرض  هاآننینداخته و با صدور فرمان جنگ  ریتأخبه  شانیزندگوقت مقدر در کارنامه 

 قرار داد؟ زودهنگاممرگ 

این آیه درباره عبدالرحمن » :نویسدکلبى میصاحب مجمع درباره شأن نزول آیه به نقل از 

بن مظعون جمحى و سعد بن ابى وقاص نازل  قدامةبن عوف زهرى و مقداد بن اسود کندى و 

ایت ی اسالم شکگرام امبریپدیدند و به شد که از مشرکان مکه، پیش از مهاجرت، آزارى شدید مى

خواستند تا انتقام آزارهاى مشرکان را بگیرند ولی کردند و از آن بزرگوار اجازه جنگ مىمى

آیه  رونیازا، ناگوار آمدصادر شد، اجرای این فرمان براى برخى از آنان  «بدر» فرمان کهنیهم

 . (143، ص10، ج1360)طبرسی، « نازل شد

ای از مسلمانان نزد پیامبر قبل از هجرت عده»نزول آیه معتقد است: فخر رازی درباره شأن 

شد، شکایت کردند. ایشان از پیامبر )ص( ای که بر مسلمانان روا میآمدند و از آزار و شکنجه

اذن جهاد دهد. پیامبر )ص( در آن موقعیت با این درخواست  هاآندرخواست نمودند که به 

نمود که در حال حاضر به دیگر واجبات دین خود یعنی نماز و  توصیه هاآنمخالفت کرد و به 

ا را به قتال ب هاآنو به هنگام جنگ بدر که پیامبر )ص(  زکات مشغول باشند اما پس از هجرت
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، 1420)فخر رازی، « مشرکان دعوت نمود، کراهت ورزیدند و سپس خداوند این آیه را نازل نمود 

 . (464، ص15ج

سوره نساء را درباره شرایط قبل و بعد از هجرت و در هنگام وقوع جنگ  77دروزه نزول آیه 

، 1383داند )دروزه، داند، گرچه او هم احتمال نزول آیه در شأن جنگ احد را منتفی نمیبدر می

عالمه طباطبایی با استناد به سیاق آیات قبل، مدعای گروهی را که معتقدند این آیه  (.73، ص8ج

کنندگان از یهودیان مدینه بودند، رد کرده و مخاطب این آیات را ت و جزعدر شأن قوم یهود اس

داند. وی بر این اعتقاد است که گروهی که زبان به گله و شکایت گشودند خود مسلمانان می

 (.8، ص5، ج1417منافقان سپاه اسالم بودند )طباطبایی، 

دهد که از سلمانانی را شرح میسوره نساء، احوال م 77آیات بعدی از سوره انفال همانند آیه

 ما َأْخَرَجَک َربَُّک ِمْن َبْيِتَک ِباْلَحقِّ َو ِإنَّ ک﴿ داشتند: دعوت شدن برای شرکت در جنگ گالیه

َمْوِت َو ُهْم ُيجاِدُلوَنَک ِفي اْلَحقِّ َبْعَد ما َتَبيََّن َکَأنَّما ُيساُقوَن ِإَلي اْل * َفريقًا ِمَن اْلُمْؤِمننَي َلکاِرُهوَن

 (.6-5/ 8)انفال:  ﴾َيْنُظُروَن

در ز منافقان جنگ بای امفسران، آیات مذکور در شأن دسته نظراتفاقبر اساس سیاق آیات و 

-است که نسبت به صدور حکم جهاد از سوی خداوند سر به نارضایتی گذاشته و کراهت می

دانند اما اکثر ایشان و از جمله ورزیدند. برخی از مفسران این آیات را در شأن یهودیان مدینه می

نان خود مسلما عالمه طباطبایی اذعان دارند که بر اساس سیاق آیات قبل، مخاطب این آیات نیز

اره این آیه و آیات قبل آن درب»نویسد: . از میان متقدمان، طبری میانداسالمو البته منافقان سپاه 

(. قرطبی هم به این موضوع تأکید دارد و این آیه 122، ص9، ج1412)طبری، « حادثه بدر است

ی هم احتمال نزول (. عالمه طباطبای368، ص7، ج1364داند )قرطبی، را مرتبط با جنگ بدر می

 (.11، ص9، ج1417این آیه در شأن جنگ بدر را رد نکرده است )طباطبایی، 

توان گزارش قرآن کریم درباره شاکیان جنگ بدر را که در این دو آیه وصف آنان حال می

نویسان درباره غایبان این ماجرا قرار داد و این دو گزارش را با هم آمده در مقابل گزارش سیره

گروه زیادی »گوید: مقایسه نمود. واقدی درباره گروهی که از شرکت در جنگ انصراف دادند می

هم از اصحاب چون با خروج پیامبر )ص( موافق نبودند همراه او بیرون نرفتند و در این مورد 

 چراکه، شودینماختالفات و سخن زیاد است ولی هر کس که بیرون نرفته است سرزنش 

 «جنگ بیرون نرفتند بلکه مقصودشان تصاحب اموال کاروان تجاری قریش بودمسلمانان برای 

 (.15، ص1، ج1361)واقدی، 
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ای برای سفر نشان ندادند عده بسیاری از مسلمانان هم عالقه»نویسد: الدین فارسی میجالل

ند دکه از شهر خارج نش هاآنپیش آمد و سخنان بسیاری گفته شد اما  نظراختالفو در میانشان 

خارج  کاروان قریش از شهر قصدبهجهاد بلکه  قصدبهمورد سرزنش قرار نگرفتند؛ چراکه سپاه نه 

 (89، ص1362)فارسی، « شدند.

سوره انفال بدین نکته اذعان دارند که  6 و 5سوره نساء و آیات  77ناگفته پیداست که آیه  

زدند و ر جنگ بدر سرباز میبرخی از مسلمانان به خاطر حب دنیا و ترس از مرگ از حضور د

خداوند جنگ را بر آنان فرض نمود، لب به شکایت گشودند که چرا جنگ بر ما واجب  کهیوقت

ر د کامالًاما تحلیل گزارشگران  نداختینشده و چرا خداوند، اجل ما را تا مدت معین به تأخیر 

به  خاطرتعلقی و عدم دیقیبنقطه مقابل آیات قرآن کریم قرار دارد، چراکه واقدی و فارسی، 

و  شمارنداموال کاروان قریش را دلیل همراهی نکردن این گروه با پیامبر )ص( و سپاه اسالم می

جهادی در کار نبوده تا شرکت در آن بر کسی واجب باشد بلکه  اساساًتحلیلشان این است که 

با  توانستداشت، می ی فراوان که هر کس شهامت بیشتریاالتجارهمالکاروانی بوده و  صرفاً

هم که همراهی  هاآنو بنابراین  درآوردجان خود معامله کرده و اموال بیشتری به تصرف خود 

 سپاه را نکردند، مورد طعن و سرزنش دیگران قرار نگرفتند.

 قتال فی سبیل اهلل، راهکار رمزگشايی از ماجرای بدر کشف مفهوم -6

سوره آل عمران است. در این آیه شریفه وصف دو  13یکی از آیات مرتبط با واقعه بدر، آیه 

 زدند: گروه آمده است که یکی در راه خدا و دیگری برای کفر شمشیر می

کاِفَرٌة َيَرْوَنُهْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْيِن  يِل اللَِّه َو ُأْخريَسب ِفَئَتْيِن اْلَتَقتا ِفَئٌة ُتقاِتُل يف َقْد کاَن َلُکْم آَيٌة يف﴿

(: نشانه و آیتی 13/ 3)آل عمران:  ﴾ذِلَک َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبصاِر َو اللَُّه ُيَؤيُِّد ِبَنْصِرِه َمْن َيشاُء ِإنَّ يف

)از لطف خدا( برای شما در این بود که چون دو گروه با یکدیگر روبرو شدند )در جنگ بدر( 

کردند و گروه دیگر کافر بودند و گروه کافر، مؤمنان را دو برابر به گروهی در راه خدا جهاد می

ت الهی اهل بصیرت دیدند و خدا توانایی و یاری دهد به هر که خواهد، و بدین آیچشم خود می

 عبرت جویند.

، 9، ج1412طبری، ) دهندیمعده زیادی از مفسران، نزول این آیه را به ماجرای بدر نسبت 

، 3، ج1417طباطبایی،  /252، ص3، ج1360طبرسی، / 341، ص1، ج1407زمخشری، / 160ص

این آیه بدان »فرماید: . عالمه طباطبایی درباره این آیه می(125، ص7، ج1383دروزه، / 143ص

سازد که خدا گروهى را که کند و خاطرنشان مىجهت که داستان رزم بین دو گروه را ذکر مى
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نام صاحبان قصه را نبرده( قابل انطباق با واقعه  نکهیایارى فرمود )گو  ،کردنددر راه او قتال مى 

ه بگذریم ظاهر بدر است و سوره مورد بحث هم بعد از واقعه بدر نازل شده است. از این هم ک

چراکه  ،اندآیه این است که این داستان براى مخاطبان معلوم بوده است. آنان واقعه را به یاد داشته

مگر یادتان نیست که چنین و چنان »: است نیامعنایش  باًیتقر که ،﴾َقْد كاَن َلُكْم﴿ :فرمایدمى

تصرف خدا  مسألهاى اقعهدر داستان جنگ بدر در هیچ و جزبهاز طرف دیگر قرآن کریم  «شد؟

( عالمه در اثبات این 30، ص9، ج1417)طباطبایی، « در چشم جنگجویان را ذکر نکرده است.

: فرمایدآنچه قرآن کریم درباره قصه بدر آورده، در آیه زیر است که مى»افزاید: مدعا می

كاَن َمْفُعوًلا َو ِإَلي  َوِإذْ ُيِريُكُموُهْم ِإِذ اْلَتَقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم َقِليًلا َوُيَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُيِنِهْم ِلَيْقِضَي اللَُّه َأْمرًا﴿

 (.93، ص9)همان، ج «(44/ 8انفال: ) ﴾اْلُأُموراللَِّه ُتْرَجُع 

درباره چرایی وقوع جنگ بدر ساکت  ظاهر آیه مورد بحث شودیمکه مالحظه  طورهمان

ت که وصف حال سپاه اسالم است، عبارتی کلی اس ﴾ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه﴿است، زیرا عبارت 

رسد و بنابراین به نظر می دیآینمکه از ظاهر آن دلیلی برای فهم عوامل وقوع غزوه بدر به دست 

یی آرافصاز  ریناگزای سپاه اسالم را در جنگ بدر که چه انگیزه سؤالراز دسترسی به جواب این 

آیه مورد بحث  در ﴾ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه﴿عبارت یی از مفهوم رمزگشادر برابر سپاه کفر نمود، 

سپاه اسالم به امید تصاحب  دارندیمنویسان اذعان طور که سیرهی آنراستبهاست تا معلوم شود آیا 

قرار گرفت یا اینکه کسب غنائم نه عامل اولیه بلکه نتیجه و  هاآنروی اموال کاروان قریش روب

برای دسترسی به معنای عبارت مورد نظر، الزم است پیروزی سپاه اسالم بوده است؟  دستاورد

دیگر آیات قرآن کریم را که حاوی این عبارت هستند بررسی کرده و با دسترسی به معنای 

کریم و بررسی سیاق آیات حامل این معنا بتوان خطایی را که عبارت مذکور در دیگر سور قرآن 

 آشکار نمود. ،اندشدهنویسان در بیان انگیزه جنگ بدر مرتکب سیره

دارد.  نشینیهمواره با سه واژه جهاد، قتال و انفاق در قرآن کریم هم ﴾فی سبيل اهلل﴿ترکیب 

ا نشینی این ترکیب ببررسی هماین پژوهش بر اساس هدف خود، انگیزه جنگ بدر را از طریق 

نظر مفسران درباره سیاق  های جهاد و قتال در آیات حامل این عبارت و بر اساس خالصهواژه

 بررسی خواهد نمود. آیات و خالصه تفاسیر به قرار زیر است: ،آیات مورد بحث

/ 2)بقره:  ﴾َسبيِل اللَِّه الَّذيَن ُيقاِتُلوَنُکْم َو ال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتديَن َو قاِتُلوا يف﴿الف( 

از  را هاآن ترشیپجنگ علیه مسلمانان بوده و  آغازکنندهی که گرانفتنه(. جهاد در مقابل 190

/ 347، ص2، ج1364قرطبی،  /110، ص2ج، 1412طبری، ) اندکردهسرزمین خود اخراج 
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ِئَک َسبيِل اللَِّه ُأول ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو الَّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا يف﴿ (.60، ص6، ج1417طباطبایی، 

مردم از راه  بازدارندگان(. جهاد در مقابل 218/ 2)بقره:  ﴾َغُفوٌر َرحيٌمَيْرُجوَن َرْحَمَت اللَِّه َو اللَُّه 

و جهاد در مقابل مشرکانی که به یگانگی خداوند  مسجدالحرامکنندگان مسلمانان از خدا، اخراج

، 1412قطب،  /50، ص3، ج1364/ قرطبی، 394، ص6، ج1420فخر رازی، ) اندکفر ورزیده

 آید.( به دست می217/ 2یاق آیه فوق و آیه قبل از آن )بقره: (. این مطلب از س228، ص10ج

ل عمران: )آ ﴾َسبيِل اللَِّه َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه َو َرْحَمٌة َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن َو َلِئْن ُقِتْلُتْم يف﴿ب( 

را  کنند. این معنارا در جهت بازگشت به کفر تشویق می مؤمنان(. جنگ با کافرانی که 157/ 3

/ 327، ص4، ج1412طبری، سوره آل عمران به دست آورد ) 157تا  141توان از سیاق آیات می

 (.394، ص4، ج1417طباطبایی، 

اُلوا َلْو َنْعَلُم ِقتااًل َسبيِل اللَِّه َأِو اْدَفُعوا ق َو ِلَيْعَلَم الَّذيَن ناَفُقوا َو قيَل َلُهْم َتعاَلْوا قاِتُلوا يف﴿ج( 

ُقُلوِبِهْم َو اللَُّه َأْعَلُم ِبما  ْنُهْم ِلْلإمياِن َيُقوُلوَن ِبَأْفواِهِهْم ما َلْيَس يفاتََّبْعناُکْم ُهْم ِلْلُکْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمَل

 مؤمنانی هادل(. صدور فرمان جهاد از سوی خداوند برای آزمودن 167/ 3)آل عمران:  ﴾َيْکُتُموَن

/ 111، ص4، ج1412طبری، مخلص ) مؤمناندر برابر  جومصلحتراستین و افشای چهره منافقان 

 (.422، ص9، ج1420ی، فخر راز

 َأِذلٍَّة َعَلي يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُکْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍ  ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّوَنُه﴿د( 

ْضُل اللَِّه ُيْؤتيِه َمْن َسبيِل اللَِّه َو ال َيخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلَک َف اْلُمْؤِمننَي َأِعزٍَّة َعَلي اْلکاِفريَن ُيجاِهُدوَن يف

(. رسوایی منافقان و جهاد با کافرانی که دین حق را به 54/ 5)مائده:  ﴾َيشاُء َو اللَُّه واِسٌع َعليٌم

 (.159، ص9، ج1383/ دروزه، 379، ص5، ج1417اطبایی، طب) گیرندتمسخر می

َأْو  َسبيِل اللَِّه َفُيْقَتْل َسبيِل اللَِّه الَّذيَن َيْشُروَن اْلَحياَة الدُّْنيا ِباْلآِخَرِة َو َمْن ُيقاِتْل يف َفْلُيقاِتْل يف﴿هـ( 

ْضَعفنَي ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َسبيِل اللَِّه َو اْلُمْسَت َو ما َلُکْم ال ُتقاِتُلوَن يف َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤتيِه َأْجرًا َعظيمًا

ا َو اْجَعْل نا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلها َو اْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنَک َوِلياَو اْلِوْلداِن الَّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

َسبيِل الطَّاُغوِت  وَن يفَو الَّذيَن َکَفُروا ُيقاِتُل َسبيِل اللَِّه الَّذيَن آَمُنوا ُيقاِتُلوَن يف َلنا ِمْن َلُدْنَک َنصريًا

َسَک َو َحرِِّض للَِّه ال ُتَکلَُّف ِإالَّ َنْفَسبيِل ا َفقاِتْل يف ...َفقاِتُلوا َأْوِلياَء الشَّْيطاِن ِإنَّ َکْيَد الشَّْيطاِن کاَن َضعيفًا

(. 84-74/ 4)نساء:  ﴾اْلُمْؤِمننَي َعَسي اللَُّه َأْن َيُکفَّ َبْأَس الَّذيَن َکَفُروا َو اللَُّه َأَشدُّ َبْأسًا َو َأَشدُّ َتْنکياًل

 کهمگرفتار در یوغ کفار  مؤمناننما و یاری حقیقی از منافقان مسلمان مؤمنانتفکیک چهره 
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، 10، ج1420فخر رازی،  /270، ص1، ج1360طبرسی،  /279-281، صص5، ج1412طبری، ) 

 (.419-425، صص4، ج1417طباطبایی،  /141-148صص

َن آَوْوا َو َنَصُروا َسبيِل اللَِّه َو الَّذي ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِبَأْمواِلِهْم َو َأْنُفِسِهْم يف﴿و( 

ٍء َحتَّي ُيهاِجُروا ُأولِئَک َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْعٍض َو الَّذيَن آَمُنوا َو َلْم ُيهاِجُروا ما َلُکْم ِمْن َوالَيِتِهْم ِمْن َشْي

 يثاٌق َو اللَُّه ِبما َتْعَمُلوَن َبصرٌيَقْوٍ  َبْيَنُکْم َو َبْيَنُهْم م َو ِإِن اْسَتْنَصُروُکْم ِفي الدِّيِن َفَعَلْيُکُم النَّْصُر ِإالَّ َعلي

 اْلُمْؤِمُنوَن َحقاا مُ َسبيِل اللَِّه َو الَّذيَن آَوْوا َو َنَصُروا ُأولِئَک ُه َو الَّذيَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا يف ...

 در نحوه اطاعت از امر خداوند مؤمنان(. امتحان 74-72/ 8)انفال:  ﴾َلُهْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َکرمٌي

 (.141، ص9، ج1417/ طباطبایی، 270، ص10، ج1360طبرسی،  /36، ص10، ج1412طبری، )

ْعُد َو ِإمَّا َفِإذا َلقيُتُم الَّذيَن َکَفُروا َفَضْرَب الرِّقاِب َحتَّي ِإذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثاَق َفِإمَّا َمناا َب﴿ز( 

ُکْم ِبَبْعٍض َو الَّذيَن َلْو َيشاُء اللَُّه اَلْنَتَصَر ِمْنُهْم َو لِکْن ِلَيْبُلَوا َبْعَض ِفداًءَحتَّي َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزاَرها ذِلَک َو

(. جهاد با کافرانی که راه خدا را بر خلق 4/ 47: محمد) ﴾َسبيِل اللَِّه َفَلْن ُيِضلَّ َأْعماَلُهْم ُقِتُلوا يف

/ فخر رازی، 41، ص23، ج1412طبری، ) ردسوره قرار دا 4 تا 1بندند. این معنا در سیاق آیات می

 (.36، ص28، ج1420

 ْم يفِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َو َرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َيْرتاُبوا َو جاَهُدوا ِبَأْمواِلِهْم َو َأْنُفِسِه﴿ح( 

حقیقی در پیروی از  مؤمنان(. اثبات چهره 15/ 49)حجرات:  ﴾َسبيِل اللَِّه ُأولِئَک ُهُم الصَّاِدُقونَ 

مزمّل که عبارت  20صف و 11توان در آیات فرمان خداوند و پیامبر اکرم )ص(. این معنا را می

طباطبایی،  /229، ص23، ج1412طبری، وجود دارد نیز مشاهده نمود ) هاآندر  ﴾َسبيِل اللَِّه يف﴿

 (.526، ص8، ج1383دروزه،  /329، ص18، ج1417

سوره توبه، جهاد فی سبیل اهلل را افضل از خدمت به حجاج بیت اهلل  20 و 19گرچه آیات 

این  111 تا 81و  41تا  24( اما آیات 393-396، صص2، ج1414الحرام دانسته است )شوکانی، 

، 9، ج1417/ طباطبایی، 1683-1714، صص3، ج1414 مفسران )قطب، اتفاقبهسوره 

( در شأن جنگ بدر نازل شده و رسوایی 207-244، صص4، ج1383دروزه،  /208-284صص

 علت صدور حکم جهاد از سوی خداوند بر مسلمانان بوده است. ،منافقان سپاه اسالم

یمهای قتال یا جهاد، معانی ذیل حاصل با واژه ﴾َسبيِل اللَِّه يف﴿ی عبارت نینشهماز بررسی 

 :شود
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. رسوایی منافقان سپاه اسالم و تثبیت چهره مسلمانان حقیقی و مخلص سپاه پیامبر )ص( 1

 گیری حکومت اسالم. های شکلدر آغازین سال

 . جهاد با مانعان تبلیغ دین اسالم و مخالفان ترویج دین توحید.2

 در آغازین سال هجرت مسلمانان به مدینه.. جهاد با عامالن ایجاد جنگ سرد 3

قتال فی سبيل »سوره آل عمران و با در نظر داشتن مفهوم عبارت  13بنابراین با توجه به آیه 

توان انگیزه مسلمانان از جهاد با مشرکان در جنگ بدر را به شرایط در آیه مورد بحث می« اهلل

دست کفار برایشان رقم خورده بود. بخشی ای نسبت داد که در دو برهه زمانی به سیاسی ویژه

از آن، واکنش مسلمانان در برخورد با مشرکان قریش و ایجاد وضعیت جنگ سرد در کانون دین 

ایجاد خلل در وحدت معنوی  درصدداسالم یعنی شهر مدینه است. مشرکان با این کار خود 

های حضور مشرکان در سالکه  گرددیبازمجمعیت مسلمانان بودند. بخش دیگر به شرایط سختی 

در نهایت نیز آنان را از شهر خود تبعید کرده و اموالشان  ،تحمیل کرده هاآنمسلمانان در مکه به 

را مصادره نموده بودند. با این تفسیر، معنای بخش اول روایت واقدی که جهاد با مشرکان بدر 

م آن شود اما بخش دومی دییتأو  ی روشنخوببهشمارد را بازستانیدن داد اسالم از سپاه کفر می

قتال فی ی از معنای عبارت جنگ در راه خدا )روچیهبهچراکه  ،با آیات قرآن ناسازگار است

 های قریشمعنای جنگ برای کسب غنیمت و تاراج اموال کاروان ،( که در این آیه آمدهسبيل اهلل

ر دیگر آیات د« قتال فی سبیل اهلل»بنابراین با توجه به معنایی که از عبارت ؛ شودبرداشت نمی

سوره آل عمران تأکید دارد که در  13توان نتیجه گرفت که آیه می ،آیدقرآن کریم به دست می

یی نمودند. آنکه در راه خدا آراصفجنگ بدر که دو سپاه مسلمانان و قریش در برابر هم 

د به نه دستبر ،تجاوز کافران بود اش دفاع از عقیده و مال و جان خود در مقابلانگیزه ،جنگیدمی

زدند هدفی جز منع آوری غنیمت و کسانی هم که در سپاه کفر شمشیر میکاروان تجاری و جمع

آزادی مسلمانان در التزام به دین اسالم و جلوگیری از گسترش آن نداشتند. در نتیجه، اینکه 

آیه  ( بود با فحوای کالم اینجنگ بدر، شخص پیامبر )ص کنندهشروعنویسان عقیده دارند سیره

که کسی که مورد تعرض قرار  شودیمسوره آل عمران برداشت  13چراکه از آیه  ،ناسازگار است

 اند.نویسان گزارش دادهگونه که سیرهنه کفار قریش آن ،گرفته مسلمانان بودند

 شبهه غنائم جنگ بدر -7

پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، نفوذ مکه را تا حد زیادی کاهش داد و جایگاه سیاسی 

مسلمانان را در مدینه مستحکم کرد. در این جنگ بنا به گفته مورخان مسلمان، غنائم بسیاری 
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، 1362/ فارسی، 410، ص1363/ ابن خلدون، 950، ص3، ج1352نصیب سپاه اسالم شد )طبری،  

و پنجاه شتر و ده اسب و مقدار زیادى  صدکره، غنائم بدر را شامل ی(. منابع سی90-98صص

(. 102-104، صص1، ج1361اند )واقدی، کرده برآوردو چرم  شدهیدباغکاال، اسلحه، پوست 

 ودخدشمن به غنیمت گرفتند ولى در تقسیم آن میان  اموال بسیارى از ،مسلمانان در جنگ بدر

 و ها از آن ماستاینکه  آورى آن بودند مدعى بودندمعگروهى که مباشر جکردند.  اختالف

 ماکردیم شاگر ما دشمن را تعقیب نمى گفتند:گروهى که به تعقیب دشمن رفته بودند مى

داد  وردست )ص( رسول خدا. سرانجام غنیمت بگیریدبه آسودگى این اموال را  توانستید بهنمى

به نام عبداهلل بن کعب  به دست یکى از انصار را هاجمع کردند و آن در یک جا همه آن غنائم را

ر یکى د مسیر بازگشت به مدینه ودر  .برسد بارهنیسپرد تا دستورى از جانب خداى تعالى درا

 ص() و رسول خدا آیه انفال نازل شد و کیفیت تقسیم آن روشن گردید «سیر» ها به ناماز منزل

روایات مختلفى که در شأن نزول اولین (. 104ص)همان،  ها را تقسیم کردطبق دستور الهى آن

 (.92، ص5تا، ج)هدایت پناه، بی دندار ى بر این اختالف داللتهمگ ،انفال نقل شدهسوره آیه 

 براى اول این سوره در آیه. انفال به بیان حکم این موضوع پرداخته استسوره آیات اول 

یاد کرده و در ابتدا، این غنائم را مخصوص خدا و « انفال»اولین بار، قرآن از غنائم جنگى به 

 کند که اگررسولش قرار داده تا هرچه خواهند تصمیم گیرند و خطاب به مسلمانان تأکید مى

 خشی ازدر بباید از خدا و رسولش اطاعت کنید. بدین ترتیب کسانى که  ،شیدباحقیقى  مؤمن

 41در آیه  (.99، ص5)همان، ج موظف به بازگرداندن آن شدند ،تصرف کرده بودند این غنائم

نَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َو ٍء َفَأاْعَلُموا َأنَّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيوَ ﴿حکم این انفال چنین بیان شده است: ل انفاسوره 

 َو ما َأْنَزْلنا َعلي َعْبِدنا  َو اْبِن السَّبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِباللَِّهَو اْلَمساكنِي َو اْلَيتامي ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىب

 صرفاًآیه مذکور گرچه  (.41/ 8)انفال:  ﴾ٍء َقديٌرُكلِّ َشْي َيْوَ  اْلُفْرقاِن َيْوَ  اْلَتَقي اْلَجْمعاِن َو اللَُّه َعلي

در سوره مورد نظر، مربوط به چگونگی تقسیم غنائم جنگی اختصاص ندارد اما نزول آن  به

، 4، ج1377تقسیم غنائم جنگ بدر از سوی پیامبر )ص( در میان مسلمانان است )قرشی، 

 (.133ص
اول اینکه اگر انگیزه جنگ بدر، غنائم کاروان قریش  سؤالمطرح است.  سؤالدر اینجا دو 

 وجود دارد؟ پاسخ این است غنیمت که به دست سپاه اسالم افتاد همهآننبود چه توجیهی برای 

ی تصرف کاروان تجاری قریش نبوده روچیهبهکه بر اساس آیات قرآن انگیزه اولیه جنگ بدر 

ها همواره از آنِ کسی است که پیروز جنگ باشد و است اما مطابق معمول هر جنگ، غنیمت
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هایی ی از زیانبخشبنابراین با پیروزی سپاه اسالم این بخت و موقعیت نصیب مسلمانان گردید تا 

به خواست خداوند جبران نمایند.  ،ها تحمیل کرده بودندرا که مشرکان قریش در شهر مکه بدان

توان گفت کسب غنائم جنگی در غزوه بدر نه انگیزه اولیه رویارویی با سپاه به همین دلیل می

سان در نقل نویهقریش بلکه یک امر ثانوی و نتیجه طبیعی پیروزی سپاه اسالم بوده است. سیر

طا های متعدد دچار خی از آیات قرآن کریم و اکتفا کردن به گزارشپوشچشماین رویداد به دلیل 

 مشتبه گردیده است. هاآنامر بر  جهتنیبدنتیجه را به جای مقدمه قرار داده و  ،گردیده

ی مسلمان همگ نویسان تاریخ پیامبر اکرم )ص(،سؤال دوم این است که با توجه به اینکه سیره

 چه عاملی ،نمودندبوده و بنا به ادعای خودشان خیرخواهانه به درج سیره پیامبر )ص( اقدام می

را در نقل این سیره تا بدین اندازه دچار خطا نماید؟ در پاسخ این سؤال هم باید  هاآنتواند می

ا امبر )ص( از اینجهای پیای بر این باورند که اشتباه مورخان قدیم در قضاوت جنگگفت عده

ها از اواخر قرن دوم به بعد، تاریخ زندگی پیامبر اکرم )ص( را به رشته تحریر پدید آمد که آن

و آنها را به مبارزات جهادگونه نفوذ کرده  هاآنها رخ داده در روح هایی که بعداند و جنگدرآورده

، 1375)هیکل،  اندبشمار آوردهعصر پیامبر اضافه کرده و آنها را از سنخ جنگهای پیامبر)ص( 

 (.347ص

هر چند احمد بن حنبل، محدث قرن دوم بر این باور است که آنچه درباره سیره پیامبر )ص( 

( اما 163تا، صاست )ابوزید، بی اعتمادرقابلیغیی و سراافسانه ،در غزوات ذکر شده است

ص( کرم )ان وقوع غزوات پیامبر تر آن است که به علت فاصله بیش از یک قرن و نیم میامنصفانه

را ناشی از ضعف حافظه، تفاوت  آمدهشیپنویسان، خطاهای و ثبت و گزارش آن به دست سیره

 نیترهنانیبخوشدر  حالنیبااهای گزارشگران اولیه این روایات بدانیم. برداشت و تنوع گزارش

 ریناپذاجتناب، امری ظاهربه های تاریخی کهتوان از تفاوت اغراض در نقل گزارشحالت هم نمی

 نماید چشم پوشید.می

 گیرینتیجه

کاروان قریش را انگیزه اصلی جنگ بدر  شماریبنویسان مسلمان، تصرف غنائم هرچند سیره

دانند اما آیات قرآن اذعان دارند که این غزوه با انگیزه دفاع در مقابل جنگ تبلیغاتی دشمنان، می

دفع فتنه مشرکان و جایگزینی کامل دین حق در مقابله با دشمنان خدا و رسول گرامی اسالم و 

 عوض باطل به وقوع پیوست.
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ف آن رسوایی منافقان از نظر آیات قرآن کریم، جنگ بدر جهاد فی سبیل اهلل است چون هد 

گیری های شکلسال نیدر آغازسپاه اسالم، تثبیت چهره مسلمانان حقیقی و مخلص سپاه اسالم )

به جهت اقرار به وحدانیت  صرفاًحکومت اسالمی( و جهاد با کسانی است که مسلمانان را 

 خداوند از سرزمین خود تبعید نمودند. 

های قبل از هجرت به اشکال ن بود که هم در سالجنگ بدر نتیجه رفتار لجوجانه خود مشرکا

 -پایتخت حکومت اسالمی-گوناگون مسلمانان را مورد آزار قرار داده بودند و هم در شهر مدینه 

رآن داشتند. آیات ق مسلمانانتازههای تبلیغاتی سعی در تخریب عقاید انداختن جنگبا به راه

کاروان  ی تصرفروچیهبه، انگیزه اولیه جنگ بدر نویسانحاکی از آن است که برخالف نظر سیره

 ،تجاری قریش نبوده اما به دلیل اینکه سپاه اسالم در این غزوه به خواست خداوند پیروز شد

غنائم هم از آن سپاهیان اسالم شد. بنابراین غنائم جنگی غزوه بدر نه انگیزه اولیه رویارویی با 

 ده است.اسالم بر سپاهیان قریش بوسپاه قریش بلکه امری ثانوی و نتیجه طبیعی پیروزی سپاه 

ی از آیات قرآن کریم و اکتفا کردن به پوشچشمنویسان در نقل این رویداد به دلیل سیره

 هاآنامر بر  جهتنیبدو  قرار دادهنتیجه را به جای مقدمه  ،های متعدد دچار خطا گردیدهگزارش

 مشتبه گردیده است.
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