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هجرت به مدینه و نزول آیاتت هااتس باتغ یراار یاا بتباا سو م اا
غنامت و یجتس وفتتوهتیا ناته گا

سو بااص ااهتبه ادا م تیاه اا وو بات

وویکرس ی اا ا -یهلالا و بت بتنتس به منتبع کاص یتویخا و ی تبار قرآنا و بت
بارهگاری ز مطتیعتت وفتتوی سو ا آ بت که ضمص طت هبندی هنا هاتی
عصر نت ی و وفتتو نتبا اهتبه سو م هاه بت غنتی  ،علا ناته گا نا وفتاتو
آنت و یهلا نمتید و به چر یا آ تبخ سهدا
یتفتههتی یص ژوه

نشت ماسهد که سو غزوه بدو ،خاتف ااهتبه سو

ی زیااع غنااتی  ،ویشااه سو بتووهااتی هتهلااات آنااات س اات و سو غاازوه ااد،
طمع ووزی آنات به غنامت باه کتات سو یاص هنا

نجتماادا ها چنااص سو

غزو ت ینتااا بت نتکثاص ،غنامتخ ها سو باص نصتو و ماتهر وها س ند ات
رر ید بخررت ترر یخد د رره ع رری ز
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(.)ma.dehghan@shirazu.ac.ir

87

رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر

ویا سو هن هتی ممتنعتکننده ،نصتو بر تیه منتفع آینده خ س ،یغ به عتر ض
همعا سو هنگت ی زیع غنتی گش سندا یص عتر ضهت ز ب ی منتف ت به سیاا
عد عت تس قلتا به وزشهتی سینا و آزمندی به سنات و سو ن متلمتنت به سیاا
سوونا نشد عت تس ت بفما به چش ماخ وسا

کلیدواژگان :غزوات پیامبر

 ،غنیمت ،اصحاب پیامبر

 ،مهاجران ،انصار.

 .1مقدمه

درک درست بسیاری از حوادث سیاسی و اجتماعی یک جامعه  ،وابسهت به راتاراناسهی
مردم است .راتاراناسی در مباحه اهاری ی به معنهای اهنا ت و بررسهی هن هها و
وا ن های راتاری مردم یک جامع در رویارویی با روشههای سیاسهی حا مهان وقهت،
عادات و سنن قومی ،میزان دلسپاری ب آن و چگونگی رویارویی با اغییرات راه یااته در
پدیده های ارهنگی و آداب و رسوم قومی وی

بر اثر عوامل م تلفهی ،ماننهد باورههای

دینی جدید است و راهکاری برای اهنا ت علهل پدیهداری بسهیاری از وقهایو و حهوادث
سیاسی و اجتماعی در ااریخ هر ملت است .راتاراناسی امام جنب های راتار انسهان را در
بر میگیرد و اراباط آنها را ابیین مینماید .ب عبارای دیگر ،راتاراناسی ب مطالع ابعهاد
م تلف راتار آدمی و اراباط این ابعاد با هم میپردازد.

1

ویژگیهای اساسی اصی زیر بنای راتار هم آدمیان است

به مهدد راتاراناسهی

میاوان آنها را اناسایی هرد .ایهن ویژگهیهها از آنجههت دارای اهمیهت هسهتند ه
پی بینی را ممکن میسازند 2.ب همین جهت میاوان گفت
.1

یعتم ید و ن سی ت بیتید ص .5

 .2ض ئی ند م ی یت فت س زم ید ص .9

راتهار اها حهدودی قابهل
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پی بینی است .بنابراین اناسایی ،اوصیف و احلیل راتارها ،امکان پی بینهی ،نتهرل و
اغییر راتار پدیدهها را مهیا واهد رد .همزمان با اشکیل حکومهت اسهیمی در مدینه و
ایجاد حکومت سیاسی جدید با رویکرد دینی متفاوت با گذات  ،بسیاری از عادات ،سهنن و
ارزشهای قومی عرب دچار دگرگونیهایی گردیدند.
یکی از مهمارین پدیدههای ب جا مانده از باورهای جاهلی در عصر نبوی ،قبیل گرایی،
جنگطلبی و غنیمت واهی بود 1.پیامبر

با بهرهگیری از مکتب الهام ب

وحی ایش

می رد با ایجاد دگرگونی ،غنیمت را در دمت اهداف دین قرار دهد .با این وجود ،صحاب
در رویارویی با پدیده غنیمت ،گاه راتارهایی ناهمگون بروز میدادند .انا ت و احلیل این
راتارها در طول ااریخ صدر اسیم ،بسیار اهمیت دارد؛ زیهرا ایهن راتارهها منشهم و محهور
بسیاری از وقایو و بحرانها بودهاند و بسیاری از دگرگونیههای جامعه نوبنیهاد اسهیمی،
محصول راتارهای ناهم گون صحاب بوده است .بنابراین بهر همهین اهر

بها اوجه به

موضوع ،راتار صحاب در اوزیو غنایم عصر مدنی مورد احلیل و وا اوی قرار میگیرد.
در همین صوص ،منابو ااری ی دست اول ب ایوه اقسیم غنایم و راتارههای سهو
بر ی صحاب  ،اااراای دارند

چرایی این راتارها و چگونگی بروز آنها نیاز ب احلیل و

وا اوی دارد .جوادعلی (د1041 .ه.ق ).در جلد  9تهاب المفصهل اهیاهاریخ العهرب قبهل
االسیم ،اوضیحات م تصری درباره روش ا تصاص غنهایم در عصهر جاهلیهت و عصهر
پیامبر

ارائ می دهد ،اما ب احلیل راتاری مسلمانان در رویارویی با غنایم نمیپهردازد.

همچنین ،جابری (د2414 .م ).در تاب عقهل سیاسهی در اسهیم در اصهلی به موضهوع
غنیمت می پردازد و مقاومت قری

در برابر دعوت پیامبر

را ب مسئل غنیمهت مهراب

میداند .او در ادام  ،اراباط آن را در دولت اسیمی بیان می ند به چرایهی وا هن ههای
راتاری در اوزیو غنایم نمیپردازد.
 .1بنخم وند دین ن لمبت أ و لخب فى ت یخ لع ب و لب ب د ج1د ص.181
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علی یوسفی هم در مقال ای ،برآورد می غنایم عصر لفای راادین و بر ی پیآمدهای
آن را بررسی می ند و ب ر دادهای ااری ی و سیاسی آن و راتارهای صحاب  ،اوج چندانی

ندارد .همچنین ،حمزهعلی بهرامهی در پژوهشهی بها عنهوان مقایسه احلیلهی سهیره رسهول
دا با دوره لفای راادین در اقسیم غنایم ب بررسی افاوت روش پیهامبر در اقسهیم
غنایم با لفای راادین (د04-11.ه.ق) میپردازد ،ولی ب چرایی راتارها ااارهای ندارد.
بر این اساس در این مقال به ابیهین و احلیهل راتهار گونه ههایی از صهحاب اعهم از
مهاجران ،انصار و منااقان در اوزیو غنایم غزوات پیامبر

با رویکرد اوصیفی -احلیلی و

با استناد ب منابو اصلی ااری ی و افاسیر معتبر قرآنی و مطالعات راتاری میپردازیم و به
پرس های راتار صحاب اعم از مهاجران ،انصار و منااقان در اوزیو غنایم عصر مهدنی از
منظر آیات قرآنی و منابو ااری ی چگون بود؟ این راتارها ریش در چ عواملی دااهت؟ و
بسترهای بروز آن چیست؟ پاسخ میدهیم.
در این پژوه  ،مهمارین جنگهای دوران پیامبر

براساس اکل و دلیل وقوع آن

در س طبق جنگهای پدااندی یا ادااعی ،جنگهای انبیههی بها نها ین و جنهگههای
ممانعت ننده اقسیم میاوند .این روش اقسیمبندی بهر اسهاس نظریه عبدالمحمهدی و
رجوع ب منابو مورد استفاده ایشان در اقسیم جنگهای پیامبر

ب دسهت ههای داهاعی،

اهاجمی ،پی گیران و جنگهای ب دلیل پیماناکنی  1انجام گرات است .ب نظر میرسد
با این نوع اقسیمبندی و قرار گراتن هر دام در طبق

اص ،بتهوان به احلیهل مناسهب

راتاراناسی گون های م تلف صحاب در اوزیو غنایم جنگی غزوات پیامبر

دست یاات.

 .2رفتارشناسی مهاجران و انصار در توزیع غنایم جنگهای پدافندی یا تدافعی

منظور از جنگهای پدااندی یا ادااعی در عصر مدنی ،جنگهایی مانند بدر ،احد و احزاب
است .سپاه اسیم در مدین در مقابل حمیت قری
 .1وب لمحم ید م ت ق ن و پی مب وظم

د ص.285

ب دااع میپردا تنهد .داهاع در برابهر
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دامن متجاوز با نزول آی  99حج 1بعد از هجرت ب مدین  ،مشهروعیت یااهت .ن سهتین
اقدام پیامبر

در این باره ،اهدید منااو اجاری مشر ان بود .ب گزارش منابو اهاری ی در

دوازدهمین ماه هجرت ،طبق دستورى
مهاجران براى جنگ با مشر ان از مدین

از داى اعالى ب آن حضرت رسید با جمعى از
ارج اد.

2

براساس ارزشهای مقبول ارهنگ جاهلیت ،غنایم جنگی ب جنهگجویهان درگیهر در
صحن مبارزه اعلق داات و رؤسای قبایل از حقوقی اص مرعا ،صفایا ،نشیط و اضهول
بر وردار بودند9.مرعا معادل یکچهارم غنایم بود
ب غنایمی گفت میاد
نشیط ؛ یعنی آنچ

رئیس قبیل پی

ب رؤسای قبیل اعلق داات 0.صهفایا

از اقسیم ،آن را ب

در مسیر عزیمت ب محل جنگ و پی

گرات میاد .همچنین ،اضول ب چیزی گفت میاد

هود ا تصهاص مهیداد.
از آغاز جنهگ به غنیمهت

چون م بود ،قابل اقسیم نبهود.

5

این ایوه جاهلی با ظهور اسیم ب ادریج ،دچار اغییری اساسی گردید.
بنابر اواهد ااری ی ،اولین سری ای
عبداهلل بن جه

سبب سب غنایم گردیهد ،ن له  6یها سهری

(د2.ه.ق ).بود 7.عبداهلل بن جه

با دوازده ان از مههاجران 1به ارمهان

 .1طب طب یید تف ی لمیز ند ج11د ص511
 .2بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص595

 .3بنمنظن د ل ن لع بد ج7د ص115؛ ح ج ح ند حض ة لع ب فی وص لج همیةد ص73
 .4و ق ید لمغ زید ج1د ص17
 .5جن د ومید لمفصل فی ت یخ لع ب قبل الس ،د ج9د ص217-211
َ .6خمه ب قی ست ز بن و م د زدیهی مهه ؛ ک.مق یزید مت ع السم عد ج1د ص75
 .7و ق ید لمغ زید ج1د ص13
 .8طب ید ت یخ لطب ید ج2د ص115
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پیامبر

ب ن ل رات 1.در این سری  ،چند مشرک شت ادند و امهوال ایشهان اصهرف

گردید2.عبهداهلل بهن جحه
چهار ب

(د9 .ه.ق ).پهس از مراجعهت ،غنهایم را پهنج ب ه

آن را اقسیم رد و یکب

این ن ستین مسى بود

باقی مانهده در ا تیهار پیهامبر

قهرار گراهت.

در اسیم پردا ت اهد و بعهدها آیه  ،01سهوره انفهال نهازل

گردید 9.ا تصاص این سههم به پیهامبر
بوده است.

هرد و

براسهاس مرعها ،حکهم مرسهوم در جاهلیهت

0

بنا برگزارش واقدی (د247 .ه.ق) ،پیامبر

غنایم ن ل را نگ داات و با غنهایم بهدر

اقسیم رد و حق هر قوم را داد 5.با اوج ب سیاق آیات اول سوره انفال ب نظر میرسهد،
این روایت ب حقیقت نزدیکار بااد .از آنجایی
اافاق ااتاد ،قریشیان پیامبر
اکستند ،دست ب

این حادث در رجب از ماهههای حهرام

و مسلمانان را اماات می ردند ه حرمهت مهاه حهرام را

ون ریزى زدند ،اموال مردم را غارت و مهردان را اسهیر ردنهد 6.ایهن

ماجرا موجب اد یهودیان بر ادت شونت و سرزن های ود بیفزایند و مدین را چهون
دیگ جواانی نمایند.

7

 .1بیهقید دالئل لنبنةد ج3د ص19؛ بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص152

 .2طب ید ت یخ لطب ی د ج2د ص111-115
 .3و ق ید لمغ زید ج1د ص18-17
 .4ی و ی س تختید «ب سی ت یخی وضعیت خمس د وص حضن ئمه(ع)»د تر یخ سر ،د
آینه پژوهتد م ع 31د ص157
 .5و ق ید لمغ زید ج1د ص18
 .6بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص151

 .7و ق ید لمغ زید ج1د ص11
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این عوامل زمین نزول آی  217بقره گردید .این آی  ،اقهدام مجاههدان ن له را امییهد
نمود و قری

رد 1.براساس اربست راتاراناسی ،راتهار مجاههدان ن له در

را سرزن

سب غنایم ب دور از طمو نفسانی و ار ت در آن برمبنهای انجهام اکلیهف بهوده اسهت.
گزارش منابو ااری ی حکایت از همین ار
اصحاب وی

گفت

همگی ب راه ااتادند.

دارد

هر س از اما

عبهداهللبهن جحه

(د9 .ه.ق ).به

ب اهادت رغبت دارد همهراه اهود .سهپس

2

آنان طا ردند و بر یف دستور پیامبر
اصمیمگیری در ارای اوری بود و میپندااتند

عمل ردند ،امها طهای آنهان به جههت
اگر اقدام نکنند ،هاروان وارد منطقه

جنگ و ونریهزی در آن حهرام بهود 9.بنهابراین ،ایهن اصهمیم

ممنوع حرم می اود
جنجالی را اا اذ ردند.

 .1-2رفتارشناسی مهاجران و انصار در توزیع غنایم بدر

در این غزوه هر دو گروه مهاجر و انصار در پی غنایم بودنهد و پهس از پایهان جنهگ،
ا تیااای درباره اصاحب غنایم پدید آمد .بنا بر گزارش منابو ااری ی ،اعهدادی از ههر دو
گروه انصار و مهاجر ،مانند ابهوبکر (د.19 .ه.ق ).و سهعد بهن معهاذ (د5 .ه.ق) نهار یمه
پیامبر

ماندند ،اما بر ی دیگر ،دست ب غارت زدند و گروهى اسهیر گراتنهد و غنیمهت

جمو ردند اا این

ب نزاع بر استند و داوند متعال ،آی  1انفال 0را نازل رد.

5

 .1قمید تف ی لقمید جد ص72-71
 .2بیهقید دالئل لنبنةد ج3د ص19؛ بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص152

 .3و ق ید لمغ زید ج1د ص.11
 « .4ز تن ز ف ل پ ست مى کنن د بهن ف ل م ل خ و سنل ستد پس ز خ بت سی د و میر ن
خند صمح ب ق

س زی د و خ و سنل و

تف ی لمیز ند ج9د ص)3
 .5و ق ید لمغ زید ج1د ص.98

ط وت کنی گ ب یم ن ه تی «(طب طب یید ت جمه
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یکی از عوامل پیدای

این ا تیف و جدال آن بهود ه جنهگجویهان مهیپندااهتند

مطابق باورهای جاهلی ،پیامبر

غنایم را اق ب آنان ا تصاص واهد داد 1.عامل دیگر

در ایجاد این ان ها در اقسیم غنایم ،آن بود

دام طایف از انصهار یها مههاجر ،سههم

بیشتری از غنایم میبرند .بر اساس گزارش واقهدی (د247 .ه.ق) عرصه اقسهیم غنهایم،
ابدیل ب مسابق میان انصار و مهاجر گردیهد .بر هی حتهی قطیفه ای هم بهها را چهال

2

می ردند 9.مؤید این امر  ،آی یَ ْئَمُن َكَ وَنِ لْأَ ْف لِ 0است.
همچنین ب ضمیم قرائنى
نندگان ار

در سیاق یم است ،این معنا حاصل میاود

نموده بودند ،مالک غنیمت هستند و ا تیاشان هم در این بود

سؤال
غنهایم

ب دام طایف اعلهق دارد؟ و نحهوه مالکیهت و اوزیهو آن چگونه اسهت؟ 5پرسه ههای
استفهامی قرآنی دو محور دارند

یکی در مورد مسائل اکوینی است و دیگری اشریعی،

مانند سؤال از حکم انفال بدر .زمانی هم طرح آن با انگیزههای ا صی انجام میاود
آی مورد بح از این گروه است.
در این غزوه ،مسلمانان درباره غنایم ا تیف پیدا ردند و هر گروه با بیهان دالیلهی،
غنایم را ب ود ا تصاص میداد 6.در این قضی ه ریشه در باورههای جهاهلی دااهت،
اجاعان مىپندااتند ،رسول دا

غنایم را ب آنها ا تصاص واهد داد ،بدون این ه

ب نااوانان چیزى داده اود ،ولى آن حضرت دستور ارمود ،هم غنهایم را به بیهتالمهال
 .1طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص9
 .2پنه ن ک دن زی خ ک.
 .3و ق ید لمغ زید ج1د ص.152
 .4ف ل.1 :
 .5طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص.9
 .6طب ید ت یخ لطب ی د ج2د ص158-157؛ بن ه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص.112-111
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برگردانند و آنچ را

از قبل براى مردم اعیین ارموده بود به آنهها داد و بقیه غنهایم

ب طور مساوى اقسیم گردید.
پیامبر
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1

دو سهم برای اسب و یک سهم برای صاحبان آن ا تصاص داد .حتی بهرای
ب دلیلی در بدر حضور ندااتند ،سهمی در نظر گرات 2.بدین ارایهب

بردگان و سانی

بر یف عصر جاهلیت ،هم ااراد جامع از سهمی اص بر وردار ادند .نکت مهم ایهن
است

مانند رؤسای قبایل در دوران جاهلی ،سهمی از غنایم را برداات نکرد

پیامبر

و با وجود این بر اسهاس آیه  1انفهال ،ب شهی از غنهایم بهدر به عنهوان مهس به
پیامبر

اعلق میگرات ،ولی آن را برداات نکرد.

هنگامی

آی  01انفال نازل اد ،9آن حضرت در ن ستین غنیمتى

پس از جنگ بدر

ب دست آمد ،حضرت مس غنایم را برداات نمود 0و آن را در راستای مصالح جامع اسیمی
هزین رد 5.یکی از اکالیف ارعی واجب بر مسلمانان ،مهس اسهت ه اهریقین دیهدگاه
متفاوای درباره آن دارند .اهل سنت ،مصداق مهس را در آیه  01انفهال در غنهایم جنگهی
میدانند ،6ولی ائم اطهار
پیامبر

اازون بر آن ،مس را بر امام درآمد سالیان واجب میداننهد.

ب عنوان حا م اسیمی به

7

مهس ،اوجه ویهژهای دااهت و بهر همهین اسهاس،

 .1و ق ید لمغ زید ج1د ص.151-98
 .2هم ند ص.151
« .3و ب ی آ چه

که سند مىب ی ب ى خ

یتیم ن و م هین ن و د
یه یه

ست پنج یك آن و ب ى سنل و خنی ر و و و

ع م گ ند گ به خ و آ چه

که د وز ف قر ن وزى کره دو گر وع

م،ق ت ک د ب بن هم ن زل ک دیم یم ن آو دع ی د و خ و ب ه چیز تن ست»

(طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص)111

 .4و ق ید لمغ زید ج1د ص99-98

 .5زمخ ید له ف ون حق ئق غن مض لتنزیل و وینن ألق ویل فى وجنع لتأویلد ج2د ص221

.6

ی د ض محم د تف ی لق آن لحهیم ل هی بتف ی لمن د ج15د ص3

 .7مفی د لمقنعهد ج1د ص271
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ارماندهان پی

از اقسیم غنایم ،مس اموال را جدا می ردند 1و در جههت مصهالح جامعه

هزین مینمودند.
اازون بر آن پیامبر حتی بر بازگرداندن جزئیارین غنایم ب بیتالمال ام ید می رد
و هرگون د ل و اصرف در اموال بیتالمال را جرمی غیهر قابهل ب شه مهیدانسهت و
ایش می رد اا آن اموال ب هر میزانی بوده است ب بیتالمال بازگردانده داده اوند.
در همین صوص در مقابل اصرار اردی ب غنیمهت اعهر نمهوده بهود و بر هی از
مسلمانان واهان آمرزش گناه ادند ،ارمود:
درباره مجرمان چنین چیزی نخواهید.

این بر ورد قانونی سبب میاود اا ارگزارانی

2

قصد یانت ب امهوال مسهلمانان را

دارند ،آسوده اطر نبااند و بر آن طمو نکنند و از سویی دیگر با ایجاد امنیهت اقتصهادی،
آرام

روانی در جامع حا م اود .دنیاگرایی ادریجی و علق های مادی ،زمین م اهدن

روحی مقاومت را در جنگهای احد (.9ه.ق) ،ندق (5ه.ق) ،یبر (7ه.ق ).و ب ویژه حنهین
(.1ه.ق ).مهیا رد .بنابراین ،هر اندازه

در زمان پیامبر

او ت ظاهری اسیم بیشهتر

مىاد ،قواى روحى ،درج ایمان و اضایل ا یقى عام مسلمانان اه
امثیر ،آنچنان محسوس بود
بدر رسید .همچنان

مىیااهت .ایهن

پس از جنگ بدر ،این نقصان اا یک پنجم قبل از جنهگ

آیات  67و  61انفال 9ب این حقیقت اااره می نند

0

مهماهرین

دلیل آن را باید در پدیده غنیمتگرایی و دنیا واهی جستوجو رد.
 .1بن ه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص153

 .2و ق ید لمغ زید ج1د ص.152
مىسزد و و ی ت که ب یت سی ى ب ت آن زم ى که (دیرنت) د زمرین
 .3هیچ پیغمب
م تق گ ددد م سند (م دى) د ی د ظ د ی (ولى) خ آخر ت مرىخن هر و خ و ر
مقت ى ست ی تهک ( .)17گ آن قض یى که خ و قب ،ع ست بند هر آینره د آ چره
گ فتی وذ ب بز گى ب م مى سی (( .)18طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص.)171
 .4بختی ید «سنخ ن سی م کت صح ب ح ض د جنگ ح ب س س ق آن ومن بع ت یخی»د ص.28-1
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موضوع اسیرگیری در راستای غنیمتگیری ،قابل ارزیابی و احلیل است .دقت در آیه
 67انفال ،گویای این حقیقت است
ادی بود

هدف بر ی از مسلمانان در اسیر گهراتن ،دریااهت
این اکر ،آن را ب عنوان بهرهای زود گذر ،نهی رد 1و

قرآن ریم با سرزن

آنان را در آی  61مورد عتاب قرار داد 2.دادههای ااری ی این موضوع را امیید می نند
در جنگ بدر ،گروهی دامن را اعقیب ردند و از آنهان اسهیر گراتنهد اها ادیه دریااهت
نمایند 9.در صورای پیامبر

از گراتن ادی راهت داات0؛ زیرا طبق آیه  67انفهال،5

اسههیرگیری بههرای هههیب پیههامبری پههی
جایز نیست.

از دسههتیههابی به اقتههدار سیاسههی – اجتمههاعی

6

با نازل ادن آی  69انفال ،7ادی گراتن مباح اد .جبرئیل در روز بدر ،آن حضهرت را
م یر گردانید

اسیران را بکشد یا از ایشان ادی بگیرد ،ولى اگر ادی گراتند به اهمار

آنها از مسلمانان ،اهید واهد اد و مسلمانان ب ادی گهراتن بها ایهن اهرای رضهایت

 .1جن دیآممید ت نیمد ج33د ص.75
 .2طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص.177
 .3و ق ید مغ زید ج1د ص.98
 .4طب سید مجمع لبی ند ج15د ص.213
« .5هیچ پیغمب

مىسزد و و ی ت که ب یت سی ى ب

م تق گ ددد م سند (م دى) د ی

ت آن زم ى که (دینت) د زمین

د ظ د ی (ولى) خ آخر ت

مرىخن هر و خ و ر

مقت ى ست ی تهک »(طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص.)171
 .6جن دیآممید ت نیمد ج33د ص.11
« .7پس بخن ی (و تص ف کنی ) د آ چه غنیمت ب دع ی ح،ل و طیبد و ز خ بپ هیزی که خ
آم ز ع حیم ست» (طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص.)171
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دادند 1.آی  165آلعمران 2ب این روحی غنیمت واهی اااره مهی نهد 9.طبهری در ایهن بهاره
مینویسد:
آنگاه که غنیمت به مسلمانان روا شد در احد عقوبت کاار خاوش
هفتاد نفر از شاران حضرت کشته و هفتاد نفر اسیر شد.

دشدناد و

4

ب طور لی بر اساس اربسهت راتاراناسهی ،وا هن ههای راتهاری انصهار و مههاجران در
مور ان در گهزارش-

رویارویی با غنایم بدر ب دلیل عدم آگاهی الزم از اکلیف بود و آنچ

های ااری ی بیان می نند ،بر همین موضوع ام ید دارد .مبارزان بدر بر اساس ارضهیات عصهر
جاهلی ،غنایم را از آن ود میپندااتند و ب همین دلیل برای روان ادن آن گفتند:
مرجع علمی همه ماست و از او میپرسیم.

پیغمبر

محتوای آی  1انفال ،مؤید این ار

5

است .طبرسی درباره این آی مینویسد:

وقتى اشن آشه نازل شد ،مسالمانان فهمیدناد کاه آنهاا را در غنیمات حقاى
نیست .از اشن رو گفتند :شا رسولاللَّه! ما مطیع هستیم .شما هر طور ماىخواهیاد،
مصرف کنید.

6

 .1و ق ید مغ زید ج1د ص.157
« .2آی ه گ ع به م مصیبتى س (د جنگ ح ) د صن تى که دو ب ب آن آسیب به د رمن ن
سی (د جنگ ب ) ب ز ز وى تعجب گنئی چ به م که هل یم یم ج س ؟ بهن ى پیغمب
ین مصیبت

ز دست خند ک ی ی که ف م ى ک دی د ه آن که خ ق د ب ص ت م بند که

یزد متع ل ب ه چیز تن ست» (طب طب یید تف ی لمیز ند ج1د ص.)95
 .3هم ن171:؛ جن دیآممید ت نیمد ج11د ص.235
 .4طب ید ت یخ لطب ی د ج2د ص.175
 .5و ق ید لمغ زید ج1د ص151-98؛ جن دیآممید ت نیمد ج32د ص.55
 .6طب سید مجمع لبی ند ج1د ص.121
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از آنجا

سؤال از انفال با انگیزه ا صی و سود دنیایی همراه بود ،اراده دنیا گهاهی

ب صورت گردآوری غنیمت ظهور می رد 1و پیامبر

با اقدامات اربیتی ایش مینمود با

روش های م تلف ،این امایل را اعدیل نماید .در صوص راتاراناسی منااقان در جنهگ
بدر ،بیان این مقدم ضروری است

در هنگام هجرت پیامبر

ب مدین  ،مردم مدینه

می واستند ،عبداهلل بن أبى (د9 .ه.ق ).را ب ریاست اههر منصهوب ننهد ،ولهی بها ورود
پیامبر

از دور او پرا نده ادند 2.این جریان سبب اهد او ینه اسهیم را در دل گیهرد.

بنابراین در ظاهر ،اسیم آورد ولى در باطن منااق بود 9و سر دست جریان نفاق گردید.
این جریان در بدن اجتماع مسلمانان راد رد و ب جریانی سازمان یاات  ،ابدیل اهد.
ظهور و بروز این جریان در امور نظامی و سیاسی

موضوع غنیمت و غرامت را ب همراه

دارند ،افافار است 0.قرآن ریم در آی  101سوره نسا در این باره میارماید:
اگر خداوند متعال پیاروزی را بهاره امات اساکمی کارد و غنیمتای بردناد،
داعیهدار اسکماند و خود را در غناشم سهیم میدانند و چنانچه بر پاشه قضا و قدر
الهی و برای آزمون ،کافران در جنگ پیروز شدند و بهره بردناد باه آنهاا مای-
گوشند ما شما را حفظ کردشم و با گزارش اخبار جبهه اساکم باه شاما و بایاثار
کردن برناماههاای مسالمانان ،ماانع فاتآ آنهاا شادشم ،پا
سهم دارشم.

5

ردپای آنان در بدر ،چندان آاکار نیست.
 .1هم ند ج11د ص.59
 .2بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص.585-581

 .3هم ن.
 .4جن دیآممید ت نیمد ج31د ص.181
 .5هم ن.

در پیاروزی شاما

18
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 .2-2رفتارشناسی مهاجران و انصار در رویارویی با غنایم احد

امایل ب پدیده دنیاگرایی در احد سبب سستی اراده و سرپیچی از ارمانههای رسهول
اد .عبداللّ بن جبیر ،ارمانده پنجاه نفر از ایراندازان بود

دا

در اکاف هوه احهد

مستقر ادند اا لشکر را از پشت سر محااظت نند و به آنهها ام یهد اهد ه در ههیب
ارایطی از جاى ود حر ت نکنند 1اما بها وجهود م الفهت ابهنجبیهر ،بیشهتر ایرانهدازان
ناارمانی ردند و گفتند:
ما مىترسیم که رسول خدا

بگوشد :هر ک

و غناشم را در میان سپاهیان تقسیم نکند.

چیزى برداشته از خود اوسات

2

درحقیقت جز طمو ،دلیل دیگری برای اقدام آنان وجود نداات؛ چرا ه آیه  1انفهال،
اکلیف غنایم را مش ص رده بود .وقتی پیامبر
ما بقی برادرانمان را در آنجا گذااتیم ،ولی پیامبر

از آنان اوضیح واست ،پاسخ دادند
ب آنان ارمود:

خیر ،شما گمان بردشد که ما شما را فرشب مىدهیم و غناشم را تقسیم نمىکنیم.

آی  161آلعمران ب این امر اااره دارد .طبرسی این آی را درباره غنایم احد میدانهد
ایراندازان برای سب غنیمت ،سنگر را رها ردند 9.همچنین ،ثعالبی نزول این آیه را
مربوط ب ارس بر ی از روش اقسیم غنایم احد میداند
چیزی را

ا ذ رد از آن او است 0.البت  ،بر ی آی  152را مربوط ب این واقع میدانند.

رهآورد طمو ب این غنیمت ،اکستی بود
 .1بنه

پیامبر

دستور دهد ،هر س

نصیب مسلمانان اد.

د ل ی ة لنبنیةد ج2د ص.11-15

 .2بغنید تف ی بغنید ج1د ص529-528؛ و ممید سی ت ج ود هد ج2د ص.155-151
 .3طب سید تف ی مجمع لبی ند ج1د ص.325
 .4ثع لبید تف ی ثع لبید ج2د ص.131
 .5و ممید هم ند ص.155

5
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براساس اربست راتاراناسی ،ضعف راتار انصار و مهاجر در دااع مقتدرانه پداانهدی
احد ب جموآوری غنایم در لحظ حساس لزوم دااع مربوط میاود

ب اهرار از میهدان

جهاد منتهی اد .اینگون راتارها ،همگی از نفاق یا ضعف ایمان پدید میآیهد 1.در واقهو،
آنان با سرپیچی از دستور ارماندهی و ب سبب اعلقات دنیا و ضعف اراده و ایمان ،پیروزی
را از دست دادند .ب عبارای دیگر ،وا ن

راتاری منطبق با باورها از عوامل مهم و اعیین

ننده اکست و پیروزی است .اگر اردیدی در باورها نبااهد ،پیهروزی حاصهل مهیاهود،
ولی اگر اردیدی در باورها ب جهت آلودگی ب غنیمت هواهی و دنیهاگرایی ایجهاد گهردد،
اکست را ب همراه دارد .همچنان

همهین عوامهل راتهاری ،سرنواهت جنهگ احهد را

رقم زد.
 .3-2رفتارشناسی مهاجران و انصار در رویارویی با غنایم احزاب

جنگ احزاب ،نمایشگاه راتار گون های متفاوت مسلمانان در رویارویی با ارای داوار
بر ورد با سپاه بزرگ قری
است

و متحدان یهودی آنان بود .اهمیت این موضوع آنقهدر زیهاد

قرآن ب اکلی روان اوان و با دقتی وسواسگون راتار مسلمانان را در این غزوه

ابیین و احلیل مینماید .این جنگ غنایمی در پی نداات ،اما ب دلیل اهمیت موضهوع به
صورت اشرده ب راتاراناسی مسلمانان در این غزوه میپردازیم.
بر اساس گزارشهای ااری ی و منابو افسیری در جریان وقوع این جنگ ،مسهلمانان
با اوج ب نوع وا ن

راتاری ب گون های مؤمنان الص ،مسلمانان سسهت ایمهان ه

اامل بیماردالن ،ارسوها و بهان جویان میاوند و منااقان

اهامل اهایع پرا نهان و

معوقین (بازدارندگان) میگردند ،اقسیم بندی میاوند .در ادام با اوج ب اهمیهت نقه
منااقان در این جنگ ب راتاراناسی منااقان در اوزیو غنایم میپردازیم.
 .1جن دیآممید ت نیمد ج11د ص.235
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در احزاب ،نفاق منااقان نمایان اد و مُعتّببن قشیر 1میگفت:
محمد به ما وعده مىدهد که گنجهاى کسرى و قیصر را مىخاورشم ،اماا باه
قضاى حاجت نمىتوانیم ،رفت.

الزم ب یادآوری است

2

ب گواه قرآن و ااریخ ،قدر و منزلت پیامبر ا هرم

اعلق دااتن ب مادیات است .غنیمت برای نومسلمانانی

براهر از

مفههوم رسهالت را به درسهتی

درک نکرده بودند ،یکی از انگیهزهههای اهر ت در جههاد بهود و آن حضهرت به روحیه
غنیمتطلبی اعراب ب عنوان یک ارصت نگاه می رد و از آن بهره میبرد .مصهداق ایهن
امر در جریان جنگ بدر مشاهده میاود
اشن کاروان قرش
به شما ارزانى فرماشد.

ارمود:

پیامبر

است که اموال اششان در آن است ،شاشد خداوناد غنیمتاى
3

منااقان ب طمو غنیمت ،سپاه اسیم را در این جنگ همراهی ردند و با س نان ود،
ارس و یمس را ب قلب جامع مدنی ازریق می ردنهد ،امها نه آیهات قرآنهی و نه منهابو
ااری ی ،صدای اعترا
با اازای

جمعی مسلمانان را ثبت نکردهاند .با این حال از این زمان ب بعد

جمعیت گروه نفاق ،ااهد بر ی از صهحن ههای اعتراضهات جمعهی در هنگهام

اقسیم غنایم ب ویژه در جنگ حنین و طائف هستیم

0

در ادام

واهد آمد.

 .3رفتارشناسی مهاجران ،انصار در توزیع غنایم جنگهای تنبیهی با ناکثین

عامل بر ی از جنگهای پیامبر

پیماناکنی یهودیانی بود

دااتند .بنابراین ،ضرورت ایجاب می رد
 .1ت یخ د گذ ت مب دع م خص ی ت.
 .2طب ید ت یخ لطب ی د ج2د ص572
 .3و ق ید لمغ زید ج1د ص.25
 .4هم ندج3د ص.558-557

بها آن حضهرت معاههده

پاس ی قاطو ب آنان داده اود.
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 .1-3رفتارشناسی مهاجران و انصار در توزیع غنایم بنینضیر

در غزوه بنینضیر بدون درگیری نظامی ،ثروت زیادی باقی مانهد ه مهاجرای آن در
سوره حشر بیان گردیده است .ب همین سبب بر اساس بر ی گزارشهها ،سهوره حشهر را
سوره بنىنضیر مىنامند 1.بر اساس آی  6سوره حشر 2این غنایم ای  ،محسوب میادند و
ب پیامبر

اعلق دااتند .آن حضرت در هنگام اقسیم غنایم با اوج ب وضعیت نامناسب

مالی مهاجران و براساس حکم آی  1سوره حشر 9عمل نمود .این آی زمانی نازل اد ه
عدهاى می گفتند ه آیها آن را اقسهیم نمهی نیهد؟ 0واقهدی (د247 .ه.ق ).در ایهن بهاره
مینویسد:
چون پیامبر

اموال بنىنضیر را غنیمت گرفت به انصار پیشانهاد کارد :اگار

دوست داشته باشید ،اشن غناشم را میان شما و مهاجران تقسیم مىکنم و هامچناان
در خانههاى شما باشند و از اموال شما بهرهمند گردند و شا بین مهااجران توزشاع
نماشم و از خانههاى شما بروند.

5

 .1بنکثی د تف ی ق آن لعظیمد ج1د ص.75
 « .2خ ه غنیمتى ز آ ن به سنل خند س ی ب ون جنگ م س ی
سب و ت ى ت ختی لیهن ین خ

ست که سنالن خند

م ب من ل آ ن هیچ

ب ه کس که خن ه م مط مىکن

که و ب ه چیزى ق د ست»(طب طب یید ج19د ص.)317
 « .3ز غن ئم سهمى ب ى فق ى مه ج ین ستد آ ن که به دست د من ز من ل و خ هه ى خند
بی ون

د و به می

سی ن به فضل و ضن ن خ ت ک وطن ک د و همن ع خ و سنلت

ی ى مىدهن ین ن هم ن ص دق ن »(هم ن).
 .4طب سید مجمع لبی ند ج21د ص.325
 .5و ق ید لمغ زید ج1د ص.379
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انصار ن انها با این پیشنهاد پیامبر
سپس پیامبر

م الفت نکردند ،بلک همگی شنود هم ادند.

 ،آن اموال را میان مهاجران اقسیم ارمود و ب سى از انصار به جهز دو

نیازمند بودند ،چیزى عنایت نکرد 1.روش پیامبر

نفر

مبتنی بر مساوات بود ،نوعی اضاد ظاهری داات؛ چرا

در غزوه بنینضیر با روش قبلی
آنحضرت مهی واسهت بها

اقسیم ای  ،راه عدالت اقتصادی را هموار سازد و نوعی همگونی مالی در جامع اسهیمی
ایجاد نماید و اگر همان ایوه مساوات استمرار داات ،اکاف مالی میان انصار و مهاجران
از بین نمیرات .داوند متعال در آی  7حشر ب این مطالب ام ید دارد و میفرماید:
آنچه خدا از اموال اهل قرى بهرسول خود برگردانید ،از آن خدا و رساول او
و از آن خوششان رسول و فقیران و مسکینان و درماندگان در راه است تاا اماوال
بین توانگران دست به دست نچرخد.

این آی ام ید دارد

2

گردش ثروت باید میان هم ااراد جامع اسیمی بااد و از جمو

ثروت در میان اغنیا انتقاد مینماید .پیامبر

برمبنای همین دیدگاه ب اوزیو غنایم اقهدام

رد .در این آی  ،داوند سبحان می واهد صحاب را هشدار دهد اا درآینده آنچه را ه
پیامبر

از اى ب آنان مىدهد ،بگیرند و از آنچ نداد و از آن نهى ارمود ،دست بردارنهد

و مطالب نکنند و هرگز پیشنهاد نکنند

هم اى را در بین امام مؤمنان اقسیم نماید.

9

این هشدارهای قرآن ب غزوات ممانعت ننده بعد از اتح مک اااره دارد ه انصهار را
در جمو معترضان ب اوزیو غنایم قرار داد ،اما در این غزوه هم چنان اااره اهد ،راتهار
انصار ستوده اده است و این ابعیتپذیری ریش در دلبستگی ادید انصار ب پیهامبر
مکتب اسیم دارد

اا اتح مک در صحن های م تلف بروز داات.

 .1هم ن؛ یعقنبید ت یخ لیعقنبید ج2د ص.19
 .2طب طب یید تف ی لمیز ند ج19د ص.318
 .3هم ند .353

و
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 .2-3رفتارشناسی مهاجران و انصار در توزیع غنایم بنیقریظه

طبرسههی (د501 .ه.ق ).در افسههیر آیههات  27-26سههوره احههزاب از قههول زهههرى (د.
120ه.ق ).مینویسد:
وقتی شهودشان بنیقرشظه از پیامبر
کند ،فرمود :هر ک

خواستند ،مردى درباره آنها قضااوت

که از اصحابم خواستید ،انتخاب نماشید .پ

اششان ،سعد بان

معاذ (د5 .ه.ق ).را برگزشدند .او حکم کرد که مردان رزمناده آنهاا را بکشاند و
زنان و کودکان آنها را اسیر نماشند و اموال آنها را تقسیم و اراضى و منازلشان
مخصوص مهاجران باشد (و چون انصار ناراحت شدند) فرمود :شما صاحب منازل
و زمین هستید ولى مهاجران از خود سکناشى ندارند .پ
درباره آنها حکم کردى به حکم خداى عزوجل.

حضرت به سعد فرمود:

1

پیشنهاد سعد (د5 .ه.ق ).در اقسیم زمین و ان های بنیقریظ انها در بین مههاجران،
در غزوه بنینضیر بود

حضرت برای م ردن اهکاف مهالی

بر مبنای سیره پیامبر

بین مهاجر و انصار ،این راه را برگزیدند .پیهامبر

مهس را بردااهت و امهوال ،زنهان و

ارزندان بنىقریظ را اقسیم رد .سوار ار س سهم گرات ،دو سهم بهراى اسهب و یکهى
براى مرد و مرد بىاسب ،یک سهم گرات .در جنگ بنىقریظ  ،سى و ا
ن ستین غنیمتى بود

اسهب بهود و

مطابق سهم اقسیم اد و مس آن گرات اد و در جنهگههاى

دیگر ،مطابق آن راتار اد.

2

جزئیات جنگ بنیقریظ  ،مانند اعداد مردان جنگی یا سانی

ارمهان قتهل را اجهرا

ردند ،مورد ا تیف مور ان است ،اما اصل قضی از قهدیم درمیهان مور هان ،مشههور و
 .1طب سید مجمع لبی ند ج25د ص87؛ سینطید ل لمنثن فى لتف ی ب لمأثن د ج5د ص.193
 .2طب ید ت یخ لطب ی د ج2د ص.592-591
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مسلم بوده است .بعضی از نویسندگان اروپایی ،راتار با بنیقریظ را غیر انسانی میدانند و
آن را مورد انتقاد قرار میدهند 1و بر ی از محققان معاصر ،مجازات بنهیقریظه را منکهر
میاوند و با استناد ب پارهای دالیل و قراین ،چنین مجازات س تی را از طرف پیامبر
بعید میدانند.

2

با این حال ،براساس آی  26سوره احزاب ،اصل حادث وقهوع یااته اسهت و حکمیهت
سعدبن معاذ (د 5 .ه.ق ).از سوی بنی قریظ پذیرات اده اسهت و وی منطبهق بها دسهتور
اورات حکم رده است 9.ب همین سبب ،پیامبر

طاب ب سعد بن معاذ ارمود:

درباره آنها براساس حکم خداى عزوجل ،حکم کردی.

4

براساس اربست راتاراناسی ،راتار انصار و مهاجر در اوزیو غنایم بنهیقریظه مهورد
امیید پیامبر

واقو اده است .عدم وجود نارضایتی ب ویژه در بین انصار از اهیوه اوزیهو
است.

غنایم ،گویای این ار

 .3-3رفتارشناسی مهاجران و انصار در توزیع غنایم خیبر

آی  15سوره اتح 5بر از وقوع این حادثه مهیدههد ه مؤمنهان به زودى جنگهى
مى نند و غنیمتهایى ب دست میآورند .داىاعالى آن غنایم را ب سانى ا تصاص داد
 .1من تهم ی و تد محم فی لم ینهد ص.327

 .2ز گ ی ژ دد ت یخ ص

س ،د ص.115

 .3پی ن یید ت یخ س ،د .211-259

 .4طب سید مجمع لبی ند ج25د ص87؛ سینطید ل
« .5به زودى آ ه یى که ز

کت د جه د تخمف ک د وقتى که مى وی که غنیمته ى جنهى

بهی ی خن هن گفت بهذ ی م هم ب
بهن :هد م ه گز م

لمنثن فى لتف ی ب لمأثن د ج5د ص.193

م بی ییم .ین ن مىخن هن ک ،خر ى

پی وى مىکنی و ین

مبر ل م ینر .

خ ى تع لى قب ً،به من خب د دع .وقترى یرن

ب نن خن هن گفرت :رم بره مر ح ر مرى و زیر ولرى ب یر ب نر کره جرز ر کى فهرم
»(طب طب یید تف ی لمیز ند ج 18د ص.)111

18

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و سوم ،پاییز 9911

بودند و غیر آنان را ار ت نداد 1.بدین اراب  ،غنهایم

در سفر حدیبی  ،همراه پیامبر

آن ب اهل حدیبی اعلق گرات 2.بر ی در جریان حدیبی
طرپذیری آن بیشتر بود از همراهی با پیامبر

امکان غنیمتگیهری نبهود و

ا لف ردند ،ولی در یبر

منااو مادی بود ،با آن حضرت همراه ادند .بنابراین ،پیامبر

سراار از

ب مردم ارمودند:

تنها کسانی که نیت غنیمت ندارند و قصد جهاد دارند ،شرکت نماشند.

در حقیقت پیامبر

3

قصد داات از سویی با انبی مالی مشتاقان غنیمت ،ا یص را در

ضمیر آنان ا بیت نماید و از دیگر سو با ا تصاص دادن غنایم یبهر به مجاههدان صهلح
حدیبی  ،ای ار و ا یص آنان را جبران ند.
یبر مر ب از قلع هاى منفصلى بود

روی هم رات ب سه قسهمت اهق ،نطهاه و

تیب اقسیم میادند .پیامبر

غنائم اق و نطا را میان مسلمانان اقسیم هرد .آنچه از

تیب ب دست آمد ،متعلهق به

هدا ،رسهول او ،ذوىالقربهى ،ایتهام ،مسها ین ،همسهران

حضرت و آن دست از مردمى بود
رات و آمد می ردند.

براى قرار داد صلح میهان اههل اهدک و پیهامبر

0

گنجین آلابیالحقیق یکی از دیگر غنایم یبر بود
میاد 5.این گنجین ب پیامبر

در عروسیهای مک رای داده

رسید 6و ایشان ،آن را ب امهر الههی در بهین مسهلمانان

.1طب طب یید تف ی لمیز ند ج18د ص.118
 .2بن ثی د له مل فی لت یخد ج2د ص.221
 .3و ق ید لمغ زید ج2د ص131
 .4طب ید مجمع لبی ند ج3د ص19؛ بن ثی د له مل فی لت یخد ج2د ص.221
 .5و ق ید لمغ زید ج2د ص.171
 .6هم ند ص .172
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اقسیم نمود .وقتی بر این گنجین ها ب همسران حضرت رسید آن را مطالب ردند 1ه در
پی آن ،پیامبر

مدای از آنان نارهگیری رد اا این آیات  21الی  91احزاب نازل اد.

از مجموع ارح نزولها استفاده مىاهود ه همسهران پیهامبر
غزوات ،اقاضای اازای

2

بعهد از پهارهاى از

نفق یا لوازم گوناگون زندگى را دااتند و حضرت یک ماه از آنها

نارهگیرى نمود اا این آیات ا ییر نازل اد و با لحن قاطو و در عهین حهال ،اهوأم بها
رأات و رحمت ب آنها هشدار داد
از ایشان جدا اوید.

اگر زندگى پر زرق و برق دنیا مى واهید ،مىاوانید

9

 .4رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم جنگهای ممانعتکننده

بر ی از جنگهای پیامبر

برای پی گیری بود و از آن جا

بر ی قبایل ،ود را آماده

نبرد با آن حضرت رده بودند ،ایشان پی دستی رد و با آنان وارد جنگ ادند و غنایمی
باقی ماند.
 .1-4رفتارشناسی مهاجران ،انصار و منافقان در توزیع غنایم جنگ بنیمصطلق

یکی از نمون های ستودنی راتار انصار و مهاجران در رویارویی با غنایم ،عملکرد آنهان
در غزوه بنیمصطلق است .ابن اسحاق(د154 .ه.ق ).در این باره میگوید:
خبر رسید ،بنىمصطلق به ساالرى حارث بن اباىضارار ،آمااده جناگ شاده
است .بنابراشن پیامبر

پی دستى کرد و باا آنهاا در مرشسایع رو باهرو شاد.

بنىمصطلق شکست خوردند و فرزند و اموالشان بهغنیمت گرفته شد.
 .1قمید تف ی لقمید ج2د ص.192
 .2طب طب یید تف ی لمیز ند ج11د ص.51
 .3مه

ی زید تف ی من هد ج17د ص .278

 .4طب ید ت یخ لطب ی د ج2د ص.151

4
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پس از اقسیم غنایم و اسرا ،پیامبر

با جویری د تر حارث ،رئیس قبیل ه در بهین

اسرا بود ،ازدواج رد .با انتشار بر این ازدواج با آن مردان بنىمصطلق ب عنوان اسیر و
زنان ایشان برای نیزی دستگیر اده بودند ،مسلمانان گفتند
رسول دا هستند و امام اسرا را آزاد ردند.

ا نون ،آنان ویشاوندان

1

این عملکرد مسلمانان ب لحاظ راتاراناسی ،امری قابل بررسی است .درسهت اسهت
گاه ،باورهای دینی و ارزشهای جاهلی مسلمانان ب دالیل م تلفی مانند دوستی دنیا،
عادت ب سنن گذات و یا ب جهت احریک منااقان در اقابل با یکدیگر قرار میگراتند و
ناآرامی بزرگ در عمق جان آنان و راتاری نااایست را پدید میآوردند ،اما راتهار آنهان در
رویارویی با غنایم بنیمصطلق
ایشان ب ا ص پیامبر

حق ارعی آنان محسوب می گردید ،نشان اوج احتهرام

و عیق اهراوان به آنحضهرت بهود .عملهی ه به صهورت

ودجوش صورت گرات و گویای دگرگونیهای ارزامند راه یاات در باورها و اندیش های
آنان بود.
راتاراناسی منااقان در جنگ بنیمصطلق ،اهمیت بسیار دارد .آنان همواره احریکگر
بودند و اگر در جنگ حضور مییااتند ب دلیل سب غنایم بود .در این جنگ ،گروه زیادى
از منااقان

هرگز در جنگهاى دیگر همراهى نکرده بودند و رغبتى ب جههاد ندااهتند،

اق ب دلیل نزدیکى محل جنگ و براى رسیدن ب مال دنیا با آن حضرت بیرون آمدند 2و
پس از پایان آن ،سهم وی

را دریاات ردند .صدای اعتراضی از آنان در هنگام اوزیهو

غنایم انیده نشد ،اما ب اکل دیگری در مسیر برگشت به ا ریهب چههره پیهامبر
ایجاد بحران و ناآرامی میان انصار و مهاجران پردا تند
سوره نور ب این راتارها اااره دارد.
 .1و ق ید لمغ زید ج1د ص.111
 .2هم ند ص.155

و

سوره منااقون و آیات 26 -11

988

رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر

ااید بتوان ،یکی از دالیل این راتارها را مربوط به مهاجرای راتهار احسهینبرانگیهز
مسلمانان در موضوع آزادی اسرای بنیمصللق دانست؛ زیهرا مهال هود را ارزان از دسهت
دادند .آنان با نشر اایعات و دروغ ،سعی در ابه ااکنی در باورهای مسلمانان دااتند و از
این پس ،چهره نفاق آنها در اکل طمو در غنایم جنگی و طعن ب پیامبر

در هنگهام

اوزیو غنایم ظاهر اد.
 .2-4رفتارشناسی مهاجران ،انصار ،منافقان و نومسلمانان در توزیع غنایم حنین و طائف

بااوج ب اهمیت راتاراناسی مهاجران ،انصهار ،منااقهان و نومسهلمانان در دو جنهگ
حنین و طائف ،راتار آنان در دو گروه جداگان طبق بندی و بررسی می گردد.
.1-2-4رفتارشناسیمهاجرانوانصاردرتوزیعغنایمحنینوطائف 

در منابو ااری ی و آیات قرآنی ب اعترا
ااارهای نشده است .در حالی
صوص نشان میدهند .پیامبر

مهاجران ب اوزیو غنهایم ایهن دو جنهگ،

گزارشهای ااری ی ،اعترا

جمعهی انصهار را در ایهن
سوزنى

ب هنگام اقسیم غنایم ،چنان عدالتى داات

را از نار اترى برداات و ارمود:
به غیر از خم  ،حتى اشن سوزن و نظاشر آن بر من حرام است ،و خم
که در عمل به مصرف خود شما مىرسد.

هام

1

منابو ااری ی درباره ادام این ماجرا مینویسند:
در اشن هنگام ،شکى از انصار ،گلولهای نخ موشین آورد و گفت :اشنگلوله ناخ
را گرفتم که پاالن شترم را اصکح کنم ،پیامبر

فرمود :آنچه سهم مان اسات از

آن تو باشد ،انصارى گفت :اگر چنین است ،بدان نیاز ندارم و انداخت.
 .1و ق ید لمغ زید ج3د ص.913
 .2طب ید ت یخ لطب ی د ج3د ص.95

2
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وسعت ااجع
داات ،زمانی بود

حکایت از درهمری تگی میان مسلمانان و دلبستگی آنهان به دنیها
در غزوه بنهینضهیر از روش

انصار ،همان یاران دیرین پیامبر

اقسیم آن حضرت واحال بودند و آی  9سوره مبار حشر 1در وصف آنان نازل اد 2از
دریاات نکردن غنایم آزرده اطر ادند و بگو مگو زیاد اد اا آنجا
به هنگام جنگ ،ما و شاران
قوم و خوش های پیامبر

یکى گفت:

تحمل سختیها را مىکنیم و به هنگام تقسیم غناشم،

بهره مىبرند ،دوست دارشم بفهمیم اشن دستور از کیست؟

اگر فرمان الهى است صبر میکنیم و اگر کار پیامبر باشد سخت خواهیم گرفت.

حتی سعد بن عباده (د15 .ه.ق ).گفت:
اى رسول خدا! من هم شکى از قوم خود هستم و دوست مىدارشم بدانیم اشان
دستور از ناحیه کیست؟

3

دالیل اعتراضات انصار ب ایوه اوزیو غنائم پیهامبر

در ایهن دوره را مهی اهوان در

نگرانی انصار نسبت ب آینده سیاسی ود ،اعطای امتیازات ویژه ب بزرگان قری

پهس از

اتح مک و امثیرپذیری از ناارمهانیههای مکهرر بزرگهان مههاجر از دسهتور آن حضهرت و
اعترا

جمعی منااقان در هنگام اقسیم غنایم یص رد.

 .1و یز سهمى ز آن غن ئم ز آن ک ى ز هل م ینه ست که د م ینره و د قمعره یمر ن جر ى
د

و قبل ز مه ج ین یم ن آو دع بند و ه مؤمنى

مىکن دوست مىد
د دع

ک بره سنی ر ن هجر ت

که ز دی

و وقتى س ،به آ ن چیزى مىده د دل خند ی زى به آ چه به مه ج ن

ع ح س مىکنن و مه ج ین

ک ى که بخل د و ى خند

ب خند مق

مىد

به تنفیق خ ى تع لى جمن مىگی

 .2طب ید ج مع لبی ن فی تف ی لق آن له یمد ج28د ص.28
 .3و ق ید لمغ زید ج3د ص957-951

ه چن که خند محت ج ب رن  .و
سته

.
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الف.نگرانیانصارنسبتبهآیندهسیاسیخود 


بر اساس گزارش منابو ااری ی از ابتدای بیعت عقب  ،انصار نگرانیههایی در رابطه بها
آینده سیاسی وی

در مدین با اوج ب رقابتها و ین های دیرین آنان (قحطانیهها) و

مهاجران (عدنانیها) دااتند 1.بر اساس گزارش ابنهشام (د211 .ه.ق ،).انصار طهاب به
پیامبر

گفتند:
اى رسول خدا! چنان نباشد که ما پیمانهاى خود را با شهود قطع کنیم و شاما
نیز چون بر دشمنان خود پیروز شدى ،ما را رها کرده ،دوباره به سوى قاوم خاود
باز گردى؟

2

با هجرت مهاجران ب مدین  ،نگرانیهای انصار از ادت بیشتری بر وردار اد .یکی از
جوالنگاههای نمای
اتح مک بود

این ین ها و رقابتها ،راتار سعدبن عبهاده (د15 .ه.ق) در مهاجرای

مىگفت:
امروز روز جنگ است ،امروز حرامها حکل مىشود.

3

ب.اعطایامتیازاتویژهبهبزرگانقریشپسازفتحمکه 

پیامبر

امتیازات ویژهای براساس مؤلفةالقلوب ب بزرگان قری

عامل ،ارضی ذهنی آنان را اقویت رد

حضرت با اسیم آوردن قری

روی آورده است .این برداات را از س نان انصار بها پیهامبر
حنین میاوان دریاات.

 .2بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص112

د ل ی ة لنبنیةد ج1د ص112

 .3بمید ک ف لغمة فی مع فة الئمةد ج1د ص.225
 .4بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج2د ص.199-198

ب اقوام وی

در جریهان اقسهیم غنهایم

0

 .1طب ید ت یخ طب ید ج2د ص313؛ بنه

عطا نمود ه ایهن
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ج.تأثیرپذیریازنافرمانیهایمکرربزرگانمهاجرازدستورآنحضرتواعتراضجمعی
منافقاندرهنگامتقسیمغنایم 

این اعتراضات در نا وآگاه ذهن انصار امثیرگذار بود.
.2-2-4رفتارشناسیمنافقانونومسلماناندرتوزیعغنایمحنینوطائف 

ممانعت از بهبود وضعیت اقتصادی مسهلمانان ،یکهی از اقهدامات جریهان نفهاق علیه
مسلمانان بود .در پی اکست این پروژه ،1اعترا

منااقهان متوجه اهیوه اوزیهو ثهروت

استحصالی جامع و ب طور مش ص در موضوع اوزیو غنایم گردید 2.او ت منااقان پهس
از جنگ بنیمصطلق و با قطو حلق اراباطی یهودیان اکست اد ،ولی جوان های نفاق در
مک اروع ب رستن رد .از اینرو ،پس از اتح مک با اازای

جمعیت نومسلمانان ،ااهد

راد می منااقان در جامع اسهیمی مدینه هسهتیم .ههمچنهین در جریهان اهتح مکه
پیامبر

 ،اهل مک و بزرگان قری

پیامبر

در مک در باره آنها ارمود:

را ب شید

اینگروههای اازه نفس را طلقا گویند.

9

اى گروه قرششیان! چندان مدتى نگذرد کاه ناا باه دلخاواه پیارو دشان خادا
شوشد.

4

 .1من فق ن م مم ی
گ فته و آ ه

که ب وجند مح ودیته ی قتص دید یث ک دع و ص قه مید د به سخ ع

متهم به خند م یی میک د ت ز ج ین تهمیرف ب زد ر ( برنه ر د ل ری ة

لنبنیةد ج1د ص.)978
 .2مه وید مغ ید «پی مب (ص) و ج ی ن ف ق»د فصمن مه مط لع ت تر یخی جهر ن سر ،د ش1د
ص .151-131
 .3طب ید ت یخ لطب ی د ج3د ص11
 .4هم ند ج2د ص318
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از آن پس ،پای اشکییت سری منااقان مستحکم گردید .قرآن ریم در آی  11سوره
نسا از اوطئ آنان پرده برمیدارد و اعیم می ند:
چون از محضر رسول خدا

بیرون میروند به بیتوته میپردازند.

یعنی در زمانی مناسب و در مکانی آرام ،گرد هم میآیند اا آسوده بیندیشهند و نقشه
بکشند .عنوان ابییت و اوطئ گری منااقان در آی  ،141همان سوره بیان اده اسهت و از
دا بر س نان سرّی ابان آنان بر میدهد 1.طرح ارور آن حضرت در

همراهی و احاط
عقب 2و اازای

اعالیت سرّی آنان پس از ماجرای غدیر ،دلیل دیگری بر این مدعا است.

با اسیم قری  ،قبایل زیهادی از اطهراف مکه به صهورت قبیله ای مسهلمان اهدند.
اینگروه ،درک درستی از مفهوم رسالت ندااتند و با روحی غنیمتطلبی در جهاد اهر ت
میجستند و در هنگام اقسیم غنایم ،راتارهایی دااتند ه به جاهلیهت بهاز مهیگردیهد.
ب طوری

این زوایای ضعف راتاری با اراوانی ورود غنایم در اوا هر دوره مهدنی ،نمهود

بیشتری پیدا رد .اینضعف راتاری در اقسیم غنایم حنین بروز رد و اجلی آن ب صورت
اعترا

جمعی بود و جنب عمومی یاات.

آی  51اوب ب عیبجویی منااقان در امر اقسیم صدقات به دسهت پیهامبر
دارد 9.امام صادق

ااهاره

در همین زمین میارماید:
بی

از دو ثلث مردم ،اهل اشن آشه هستند.

4

.1جن دیآممید ت نیمد ج25د ص313

 .2م عندید لتنبیه و ال

فد ص231؛ و ق ید 1513-1512/3 :1989/1159

 .3طب طب یید تف ی لمیز ند ج9د ص115؛ طب ید مجمرع لبیر ن فری تف ری لق آن لهبیر د ج15د
ص.159
 .4طب سید مجمع لبی ند ج11د ص.128
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این حدی نشان از اراوانی جمعیت منااقان در جنگ حنهین دارد ه بیشهتر آنهان از
نومسلمانان بودند .اینان ب دلیل نفاق در ارصتهای مقتضی ،آنچه را ه در دل نههان
دااتند بر زبان جاری میسا تند 1.از آنجایی یکی از سیاستهای پیامبر

بهرهگیری

ابزاری از غنایم جنگی برای استحکام پای های اسیم و ایجاد الفت در قلهوب نومسهلمانان
بود ،آنحضرت ب شی از غنایم حنین را ب اازه مسلمانان ب شید.
آن حضرت ب ابوسفیان صد اتر و همچنین ب پسرش ،معاوی صد اتر داد 2.در همین
هنگام ،نمایندگان هوازن ب حضور پیامبر
اسیران را آزاد نماید .پیامبر

آمدند و اقاضا ردند ه بهىدریااهت ادیه ،

سهم ود و اندان عبدالمطلّب را ب شید ،مهاجران و انصار

هم آن را در ا تیار حضرت قرار دادند ،اما بر ی م الفت ردند.

9

وقتی اسیران حنهین به صاحبانشهان پهس داده اهدند و نوبهت اقسهیم غنهایم اهد،
نومسلمانان ب سوی پیامبر

در تهی گیهر هرد

هجوم آوردند و ردای ایشان به اها

و ارمود:
مردم رداى مرا بدهید که بهخدا سوگند! اگر به شماره درختان تهاماه شاتر و
گوسفند داشته باشید ،آنها را میان شما تقسیم خواهم کرد.

4

ریش راتارهای منااقان و اازه مسلمانان را باید در آی  51سوره مبار اوب جستوجو
رد

بر اساس آن مش ص میاود

اگهر هنگهام اقسهیم غنهایم ،چیهزی به آنهها

میرسید ،سا ت بودند وگرن ب سرعت آرام و قرار از دست میدادند و ب سهاحت مقهدس
 .1طب ید ت یخ لطب ی د ج3د ص.71
 .2هم ند ص89؛ بنسع د لطبق ت لهب ىد ج2د ص.111
 .3طب ید ت یخ لطب ی د ج3د ص.89
 .4بنه

د ل ی ة لنبنیةد ج2د ص.192
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اهانت می ردند1.در واقو ،منشم این پدیده اوم سیاسی  -اجتماعی ،دوستی دنیا

پیامبر

و انحراف ا یقی و معراتی بود.

2

بر این اساس ،آنان ب روش اقسیم غنایم به وسهیل پیهامبر
اعترا

چرا پیامبر

می ردند

عیهب مهیگراتنهد و

عدالت را رعایهت نکهرد و غنهایم ایهنگونه اقسهیم

ادند؟ 9دلیل دیگر راتارهای نابهنجار نومسلمانان را باید در اسلیم گروهی قبایل پهس از
اتح مک دانست؛ زیرا ارصت الزم برای درونیسازی اسیم سیاسی مهیا نگردید و نیاز ب
اربیت و گذر زمان داات اا ب اسیم عقیدای مبدل اود .آی  10سوره مبار حجرات 0ب
همین مطلب اااره دارد.
امثیرات منفی این راتارها در هنگام اجهیز سپاه اسهیم در غهزوه ابهوک به رواهنی
بیذری (د279 .ه.ق).

مشاهده میاود .داواری این جنگ و اجهیز سپاه ب حدی بود

اینسپاه را جی العسر می واند 5.در این نبرد در نار جریان نفاق ،جماعتی عاایت طلهب
گرما ،محصول و س تی راه ،آنان را از حر ت باز داات .عاایت طلبهانی

دیده میاوند

بیشتر سپاه پیامبر

را اشکیل میدادند و میدانستند

این جنگ ،غنیمتهی نقهد و

آسان ب همراه ندارد و این عامل بر میزان سستی آنان میاازود.

6

 .1جن دیآممید ت نیمد ج31د ص.215
 .2هم ند ص.271
 .3بنه

د ل ی ة لنبنیةدج2د ص.191

 .4و ب ب دیه ین به تن گفتن یم ن آو دیم .بهن :هد هننز یم ن ی و دع ی و ب ی بهنیی س،
آو دیم چنن هننز یم ن د دله ى م د خل
پ د ش وم لت ن چیزى کم مىکن که خ آم زگ

ع و گ خ و سرنل

حیم ست (طب طب یید تف ری لمیرز ند ج18د

ص.)185
 .5ب،ذ ید

ب ال

ط ورت کنیر خر

ز

فد ج1د ص.318

 .6طب ید ج مع لبی ن فی تف ی لق آن له یمد ج15د ص.99
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 .5نتیجه

در این پژوه

راتار انصار ،مهاجران و منااقان در اوزیو غنایم عصر نبوی بها اسهتفاده از

آیات قرآنی و منابو ااری ی بررسی گردید و دالیل بروز راتارهای ایشان ،احلیل و ابیهین
اد .ایوه اوزیو غنایم در این عصر بر اساس آموزههای دینهی و مصهالح عمهومی جامعه
اسیمی و متفاوت با روشهای عصر جاهلی بود .وا ن

راتاری گهروهههای م تلهف به

روش اوزیو غنایم ب دالیل گوناگونی ،ناهمگون بود

این امر ،ریش در مسائل سیاسهی

و نوع افکر و باورهای آنان نسبت ب آموزههای دینی و جاهلی داات.
غنایم جنگهای انبیهی با نا ین بنینضیر ،بنیقریظ و یبر را در راستای

پیامبر

احقق عدالت اقتصادی بین مهاجران و معدودی از انصار نیازمنهد اقسهیم هرد .در منهابو
ااری ی ،گزارای از اعترا
قری

ب روش اوزیو غنایم دیده نمیاهود .سههم بیشهتر بزرگهان

از غنایم حنین با هدف املیف قلوب با اعتراضی از جانب مهاجران مواج نشد؛ زیهرا

این امر بستر مناسبی برای معاارت دوباره آنان با یکدیگر اراهم می رد.
در جنگهای مقابل با نا ین ،روش اوزیو غنایم با رضایت انصار همراه بهود و بر هی
آیات قرآن ،راتار آنان را میستایند ،اما در جنگهای ممانعهت ننهده پهس از اهتح مکه ،
اعترا های پیدرپی انصار ب روش اقسیم غنهایم به نگرانهی انصهار از آینهده سیاسهی،
ب ش های بسیار پیامبر

ب بزرگان قری

در جریان اهتح مکه و پهس از آن ،اغییهر

اضای سیاسی مک و امثیر پذیری از ناارمانیههای مکهرر بزرگهان مههاجر از دسهتورهای
پیامبر

و اعتراضات منااقان ب روش اوزیو غنایم مراب بود.

ریش وا ن

راتاری منااقان را میاوان حرص ادید آنان ب مطامو دنیا و عدم اعتقاد

قلبی آنان ب ارزشها و باورهای دینی ،ایش برای احریک مسهلمانان علیه پیهامبر

،

ایجاد اغتشاش و افرق میان مهاجران و انصار دانست .همچنهین ،اسهلیم گروههی قبایهل
نومسلمان پس از اتح مک و پذیرش اسیم سیاسی و درونی نشدن باورهای دینی در میان
آنان از دالیل راتارهای نابهنجار این گروه در مواج با روش اوزیو غنایم بود.
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