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چکیده

صلــح حدیبیــه یکــی از نقــاط عطــف تاریــخ صــدر اســام اســت. ایــن واقعــه کــه از نشــانه های 

ــه هــدف از راه  ــه اســام دســتیابی ب ــر آن اســت ک ــی رود، بیانگ ــه شــمار م ــِی اســام ب ــح طلب صل

ــر و اشــراف سیاســی رســول خــدا  ــه جنــگ ترجیــح می دهــد. از طرفــی بیانگــر تدبی مصالحــه را، ب

ــه ی  ــه منزل ــح ب ــن صل ــاد ای ــت. انعق ــرکان اس ــژه مش ــه وی ــام ب ــمنان اس ــا دش ــه ب ؟ص؟ در مواجه

اعــان رســمِی برتــری مســلمین و بــه رســمّیت شــناخته شــدن آن هــا از ســوی کّفــار قریــش بــود. 

انتشــارخبر ایــن صلح نامــه، منجــر بــه گســترش روز افــزون اســام در شــبه جزیــره عربســتان گردیــد. 

ــع تاریخــی منعکــس  ــم و هــم در مناب ــه و رخدادهــای پیرامــون آن، هــم در قرآن کری ــح حدیبی صل

شــده اند. هــدف ایــن پژوهــش کــه بــا رویکــرد مقایســه ای – تحلیلــی و بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن 

ــاوت  ــن شــده اســت، تبییــن وجــوه تشــابه و تف ــع منتخــب تاریخــی تدوی ــم، تفاســیر و مناب کری

ــه اســت. ســؤال  ــن صلح نام ــا ای ــع منتخــب تاریخــی در رابطــه ب ــم و مناب ــرآن کری گزارش هــای ق

ــع  ــم و مناب ــرآن کری ــه، ق ــح حدیبی ــه صل ــان حادث ــه در بی ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض ــی پژوه اصل

ــن  ــرح در ای ــه مط ــد. فرضی ــابهاتی دارن ــا و تش ــه تفاوت ه ــرش چ ــردازش و نگ ــر پ ــب از نظ منتخ

ــزول قرآن کریــم کــه همــان هدایــت  ــه فلســفه ی ن ــا توجــه ب ــا اســت کــه ب ــر ایــن مبن پژوهــش ب

بشــر اســت، بــه نظــر می رســد بــا وجــود برخــی اخبــار مشــابه، گــزارش قــرآن دربــاره ی ایــن واقعــه، 

از نظــر نگرشــی و پردازشــی معطــوف بــه اهــداف هدایتــی اســت و بــا منابــع تاریخــی منتخــب کــه 

ــت. ــاوت اس ــی دارد، متف ــت تاریخ ــای آن ماهی گزارش ه

واژگان کلیدی: قرآن، صلح حدیبیه، تاریخ نگری، تاریخ نگاری، منابع تاریخی. 
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1. مقدمه

1-1. بیان مسئله

تاریــخ صــدر اســام، سرشــار از وقایــع آموزنــده و عبــرت آمــوز اســت. از جملــه واقعــه ی صلــح 

حدیبیــه کــه در ســال ششــم هجــری میــان مســلمانان و مشــرکان مکــه بــه وقــوع پیوســت. ایــن 

صلــح کــه بیانگــر توجــه ویــژه اســام و رســول خــدا ؟ص؟ بــه صلح طلبــِی اســام اســت، یکــی از نقــاط 

عطــف و بســیار مهــم در تاریــخ اســام بــه شــمار مــی رود. در ســال ششــم هجــری، رســول خــدا ؟ص؟ 

تصمیــم گرفــت بــرای زیــارت کعبــه و انجــام عمــره بــه ســوی مکــه عزیمــت نمایــد. ایــن امــر عــاوه 

ــن  ــش می گذاشــت. ای ــه نمای ــاز ب ــز در حج ــدار مســلمانان را نی ــود، اقت ــادت ب ــک عب ــه ی ــر اینک ب

تصمیــم ایشــان در پــی یــک رؤیــای صادقــه بــود. رســول خدا ؟ص؟ خوابــی دیدنــد کــه بــا یارانشــان 

بــه مســجدالحرام وارد شــده و در امنیــت کامــل مناســک عمــره بــه جــای می آورنــد. ایشــان رؤیــای 

خویــش را بــرای اصحــاب بیــان کردنــد و آنــان را از تصمیــم خویــش مبنــی بــر انجــام مناســک آگاه 

نمودنــد. و فرمودنــد: هرکــس بخواهــد می توانــد ایشــان را همراهــی کنــد. امــا مشــرکان در منطقــه 

حدیبیــه مانــع از ادامــه حرکــت آنــان بــه ســوی مکــه شــدند و ســرانجام پــس از رد و بــدل شــدن 

ســفرایی از دو طــرف، بــا درایــت رســول خــدا ؟ص؟ صلــح حدیبیــه منعقــد گردیــد. 

موضــوع صلــح حدیبیــه، بنابــر اهمیتــی کــه در تاریــخ اســام دارد، هــم در آیــات قــرآن کریــم و 

هــم از ســوی مورخــان صــدر اســام و همچنیــن پژوهشــگران معاصــر مــورد توجــه و اهتمــام قــرار 

گرفتــه اســت. عــاوه بــر انعــکاس اخبــار ایــن حادثــه در منابــع ذکــر شــده، نحــوه مواجهــه رســول 

خــدا ؟ص؟ و مســلمانان بــا ایــن حادثــه، بــرای امــت اســامی بســیار حائــز اهمیــت اســت. چــرا کــه 

ــا دشــمنان و مخالفانــی مواجهــه شــدند  ــزده قــرن تاریــخ اســام، مســلمانان بارهــا ب در طــول پان

کــه در مــواردی منجــر بــه ســازش و صلــح گردیــد و ایــن امــر در تاریــخ معاصــر هــم قابــل تأمــل 

و بررســی اســت. بــا توجــه بــه نــوع نــگاه قــرآن کریــم و ســیره رســول خــدا ؟ص؟ در بــاب صلــح و 

تعامــل بــا دشــمنان کــه در حادثــه صلــح حدیبیــه انعــکاس یافتــه، مطالعــه ی دقیــق در خصــوص 

ابعــاد مختلــف ایــن حادثــه، هــم از منظــر آیــات وهــم از منظــر روایــات تاریخــی، می توانــد الگــوی 

مناســبی فــرا روی امــت اســامی در نحــوه مواجهــه بــا مخالفــان و دشــمنان قــرار دهــد.

ْكــر« و هدایــت،  ــْرَنا اْلقــرآن ِللذِّ ْكــر«، »َلَقــْد َيسَّ ْلَنــا الذِّ قــرآن کریــم، خــودش را کتــاب ذکــر »َنْحــُن َنزَّ

ــری  ــش هدایتگ ــق نق ــرای تحق ــت، ب ــاِب هدای ــن کت ــد. ای ــی می نمای ــابه آن معرف ــرت و مش بصی

ــت. از  ــه اس ــره گرفت ــا ـ به ــا و دانش ه ــر پدیده ه ــه از دیگ ــه ک ــم ـ همان گون ــخ ه ــود، از تاری خ
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ــزول قــرآن کریــم هدایــت بشــر اســت، ســاختار گزارش هــای تاریخــی در آن  آنجــا کــه هــدف از ن

نیــز، معطــوف بــه هدایــت اســت. قــرآن کریــم هیــچ گاه وقایــع تاریخــی را بــا تفصیلــی كــه در منابــع 

تاریخــی معمــول اســت ذكــر نمی كنــد و تنهــا بــه نقاطــی از حادثــه اشــاره دارد كــه بــرای زندگــی 

ــی  ــوی پردازش ــه الگ ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــت اوس ــده هدای ــا ودربرگیرن ــر راه گش ــعادتمندانه بش س

ــه  ــن اندیشــه ک ــا ای ــم ب ــرآن کری ــر اســت. ق ــی متغی ــکات هدایت ــا ن ــرآن، متناســب ب ــع در ق وقای

حــوادث، خودبه خــود بــه وجــود آمــده و یــا این کــه انســان در برابــر حــوادث، یــک موجــود دســت 

 بســته ی بــه تقدیــر ســپرده  شــده اســت مقاومــت می کنــد )دانش   کیــا، 1398: 66(. قــرآن شــیو ه ای 

خــاص در تحلیــل رویدادهــا دارد کــه بــه نظــر می رســد ایــن شــیوه، عــاوه بــر تأكیــد بــر عوامــل 

انســانی و مــادی در وقایــع و حــوادث بــه عوامــل ماورایــی و معنــوی نیــز می   پــردازد. ایــن عوامــل 

ماورایــی، علــم ، قــدرت و اراده الهــی اســت کــه مافــوق تمامــی علــوم، قدرت هــا و اراده هــای انســانی 

و بشــری اســت. ایــن قــدرت و اراده الهــی از خــال ســنن و قوانینــی کــه تشــکیل دهنــده مهمتریــن 

ــی  ــردد و دارای ســه ویژگ ــم هســتند، ســاری و جــاری می گ ــرآن کری ــوی پردازشــی ق بخــش از الگ

ــند: ــم می باش مه

1. الهی بوده و حاکمیت خداوند را تحقق می بخشند؛

2. عمومیت داشته و منحصر به یک رخداد خاص نیستند؛

ــه  ــان ها ب ــی انس ــت، یعن ــرح اس ــان مط ــر و آزادی انس ــئله ی اراده، تفک ــی مس ــنت اله 3. در س

ــه  ــد در موردشــان اجــرا شــود ب ــه بای دســت خــود سرنوشــت خویــش را می ســازند و ســنتی را ک

ــر  ــد، از زی ــِی خداون ــی – تاریخ ــنت های اجتماع ــر س ــد، به عبارت دیگ ــش برمی گزینن ــت خوی دس

ــدر، 1369: 78(.  ــد )ص ــان می یابن ــان ها جری ــت انس دس

بــا توجــه بــه مباحــث فــوق ایــن مقالــه بــا اســتناد بــه بخشــی از آیــات ســوره فتــح )1، 3، 4، 

11، 12، 18، 19، 24، 25 و 27( و نظــر برخــی از مفســران شــیعه و اهــل ســنت )قمــی، شــیخ طوســی، 

طبرســی، فیــض کاشــانی، طباطبایــی، قرائتــی، طبــری، فخــر رازی و زمخشــری( و گزارش هــای منابــع 

ــه  ــری( ب ــخ طب ــعد و تاری ــن  س ــات اب ــام، طبق ــیره ابن هش ــدی، س ــازی واق ــی )مغ ــب تاریخ منتخ

شــیوه تحلیلــی و تطبیقــی در صــدد اســت، دیــدگاه قــرآن و منابــع تاریخــی منتخــب در خصــوص 

صلــح حدیبیــه و نحــوه تعامــل رســول خدا ؟ص؟ بــا مشــرکان مکــه را مــورد بررســی و مقایســه قــرار 

دهــد تــا از خــال ایــن کار، ضمــن دســتیابی بــه زوایــای دقیــق تاریخــی ارائــه شــده در قــرآن، بــه 

نــوع نــگاه قــرآن و منابــع تاریخــی منتخــب )تاریــخ نگــری( و نیــز بــه تفاوت هــا و تشــابهات نقــل 

تاریــخ در قــرآن و آن منابــع تاریخــی )تاریــخ نــگاری( بپــردازد.
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ــع  ــه کثــرت تفاســیر، اعــم از تفاســیر شــیعه و اهــل ســنت و همچنیــن کثــرت مناب ــا توجــه ب ب

تاریخــی و روایت هــای نقــل شــده دربــاره موضــوع پژوهــش، امــکان بررســی نظــرات و گزارش هــای 

همــه آن هــا مقــدور نیســت. بنابرایــن تــاش گردیــد تــا منتخبــی از کتــب تفســیری شــیعه1 و کتــب 

تفســیری اهــل ســنت2 در ادوار مختلــف تاریخــی و همچنیــن شــاخص ترین منابــع تاریخــی ســیره 

رســول خــدا ؟ص؟3 بــرای تحلیــل داده هــای مــد نظــر در ایــن پژوهــش، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

ــی  ــه روش تطبیقــی – تحلیل ــن پژوهــش ب ــه در ســطور پیشــین اشــاره شــد ای ــه هــم ک همان گون

ــه  ــن نکت ــر ای ــه اســت. همچنیــن تذک ــع تفســیری و تاریخــی انجــام پذیرفت ــه مناب ــا اســتناد ب و ب

ضــروری اســت کــه مؤلفه هــای مــد نظــر در ایــن پژوهــش تطبیقــی، شــش عنــوان اســت4 کــه در 

تحلیــل ایــن مؤلفه هــا، هشــت موضــوع مــورد تطبیــق قــرار گرفتــه و نتایــج نهایــی، متأثــر از تطبیــق 

ایــن هشــت موضــوع، در منابــع تفســیری و منابــع تاریخــی می باشــد.

1-2. پیشینه تحقیق

ــا  ــه، ام ــورت نگرفت ــتقلی ص ــش مس ــون پژوه ــر، تاکن ــه حاض ــوع مقال ــورد موض ــه در م گرچ

مطالعــات و پژوهش هــای بســیاری صــورت پذیرفتــه کــه هــر کــدام بــه نحــوی بــه موضــوع مقالــه 

ــند: ــی می باش ــی و ارزیاب ــل بررس ــر قاب ــار از دو منظ ــن آث ــود. ای ــط می ش ــر مرتب حاض

الــف: آثــار مربــوط بــه حادثــه صلــح حدیبیــه کــه از نظــر محتوایــی بیشــتر مــد نظــر و مطالعــه 

اســت، ماننــد: کتــاب »بررســی تاریخــی صلح هــای پیامبــر ؟ص؟« نوشــته ی حامــد منتظــری مقــدم. 

ایــن کتــاب اثــری اســت کــه صلح هــای دوران رســول  خــدا ؟ص؟ را در ســه بخــش قبــل از حدیبیــه، 

ــرار داده اســت. وی در  ــکاش تاریخــی ق ــورد بررســی و کن ــه م ــد از حدیبی ــه و بع ــه حدیبی صلح نام

ایــن اثــر ضمــن بررســی پیشــینه ی تاریخــی صلــح در شــبه جزیــره عربســتان، تمامــی قراردادهــای 

صلــح  پیامبــر ؟ص؟ را بــا اســتناد بــه گزاره هــای منابــع تاریخــی صــدر اســام مــورد بررســی قــرارداده 

و زمینه هــا، دســتاوردها و پیامدهــای بســیاری از صلح هــا را بیــان نمــوده اســت. امــا ایــن کتــاب 

بــه مقایســه ی گزارش هــای تاریخــی بــا قــرآن و حتــی منابــع منتخــب تاریخــی نپرداختــه اســت. 

عــاوه بــر کتــاب نــام بــرده، مقاالتــی چــون: »صلــح حدیبیــه یــک پیــروزی بــزرگ بــرای مســلمانان« 

1.  تفســیرقمی، التبیــان فــی تفســیر القــرآن شــیخ طوســی، مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن   طبرســی، تفســیر 
الصافــی فیــض کاشــانی، تفســیر المیــزان طباطبایــی، تفســیر نمونــه قرائتــی.

2. جامــع البیــان فــى تفســیر القــرآن طبــری، التفســیر الكبیــر )مفاتیــح الغیــب(، فخــر رازی و الكشــاف عــن حقائــق 
غوامــض التنزیــل و عیــون األقاویــل فــى وجــوه التأویل  زمخشــری.
3. مغازی واقدی، سیره ابن هشام، طبقات ابن  سعد و تاریخ طبری.

4. رجوع به جدول شماره 3
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ــَر؛  ــین ح ــید حس ــته ی س ــم« نوش ــر قرآن کری ــه از منظ ــح حدیبی ــری؛ »صل ــوب جعف ــته ی یعق نوش

ــه  ــه و صلح نام ــه حدیبی ــی صلح نام ــوری؛ »بررس ــماعیل ن ــد اس ــته ی محم ــه« نوش ــح حدیبی »صل

ــح«  ــورة الفت ــوء س ــی ض ــه عل ــح الحدیبی ــب؛ »صل ــرادی نس ــین م ــته حس ــکن ساباط«نوش مس

ــن  ــروة ب ــزارش ع ــاره ی گ ــه، پژوهشــی درب ــت تاریخــی حدیبی ــی و »روای ــام نب ــه غ نوشــته ی نجب

ــا  ــاره ی صلــح حدیبیــه ب ــه پژوهش هایــی هســتند کــه درب زبیــر« نوشــته اندریــاس گورکــه، از جمل

ــن  ــا ای ــد. ام ــاره پرداخته ان ــن ب ــرآن در ای ــات ق ــی آی ــکاس برخ ــی و انع ــع تاریخ ــه مناب ــتناد ب اس

آثــار بــه مقایســه، تطبیــق و نحــوه انعــکاس ایــن اخبــار در قــرآن و منابــع تاریخــِی منتخــب از نظــر 

ــته اند. ــام نداش ــرش، اهتم ــردازش و نگ پ

ــاره برخــی حــوادث صــدر اســام از منظــر قــرآن و  ــه مطالعــات تطبیقــی درب ــوط ب ــار مرب ب: آث

ــان و  ــامل:کتاب های »سیره نویس ــند و ش ــی می باش ــل ارزیاب ــی قاب ــر روش ــه از نظ ــی ک ــع تاریخ مناب

ــرآن: تشــابه ها، تفاوت هــا و  ــخ در ق ــه تاری ــژاد؛ »نگاهــی دیگــر ب ــرآن« نوشــته ی منصــور داداش ن ق

ــدر، احــد و  ــزوه ب ــوردی غ ــع منتخــب )بررســی م ــا مناب ــرآن ب تعارض هــای گزارش هــای تاریخــی ق

تبــوک(« نوشــته محمــد حســین دانش   کیــا و همچنیــن مقــاالت: »مقایســه تحلیلــی نحــوه انعــکاس 

ــوی  ــی الگ ــی تطبیق ــی؛ »بررس ــن زینل ــته بهم ــی« نوش ــع تاریخ ــرآن و مناب ــاع در ق ــی قینق ــزوه بن غ

تاریخ نــگاری قــرآن کریــم و منابــع تاریخــی منتخــب )مغــازی واقــدی، طبقــات ابــن ســعد، ســیره ابــن 

هشــام و تاریــخ طبــری( در نحــوه انعــکاس آگاهــی پیشــین یهــود از صفــات پیامبر ؟ص؟« نوشــته ســید 

محمــد صــادق حســینی کجانــی؛ »تحلیــل و بررســی نحــوه انعــکاس غــزوه بنــی نضیــر در قــرآن کریــم 

بــا تأکیــد بــر الگــوی نگرشــی و نگارشــی )پردازشــی( تاریــخ نــگاری قــرآن« نوشــته حســینی کجانــی 

و جبــاری و »مقایســه تطبیقــی گزارش هــای منابــع تاریخــی و قــرآن دربــاره جریــان نفــاق، عملکــرد 

ــر ؟ص؟ تــا غــزوه بــدر« نوشــته محمــد حســین دانش   کیــا  ــا آن از بعثــت پیامب ــه ب و روش هــای مقابل

می باشــند. آثــار بخــش دوم هیــچ کــدام بــه موضــوع صلــح حدیبیــه و همچنیــن بــه مقایســه آیــات 

ــات  ــدی را در عرصــه مطالع ــه مفی ــا تجرب ــه، ام ــاب نپرداخت ــن ب ــرآن و گزارش هــای تاریخــی در ای ق

تطبیقــی قــرآن و منابــع تاریخــی در خصــوص ســیره ی نبــوی در اختیــار پژوهش گــران قــرار داده انــد 

کــه از نظــر روشــی قابــل اســتفاده در ایــن مقالــه نیــز می باشــند.
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2. صلح حدیبیه

در ســال ششــم هجــری، پیامبــر ؟ص؟ بــه دنبــال یــک رؤیــای صادقــه، تصمیــم گرفتنــد بــرای زیــارت 

ــا، ج2: 308(. ایشــان در  ــد )ابن هشــام، بی ت ــت نماین ــه عزیم ــه ســوی مک ــره ب ــه و انجــام عم کعب

اول مــاه ذیقعــده، همــراه بــا هــزار و چهارصــد نفــر1 از مســلمانان عــازم مکــه شــدند، آنــان بــدون 

ســاح و بــا بــه همــراه داشــتن قربانی هایــی و فقــط بــرای انجــام مناســک حــج راهــی مکــه شــدند 

)ابن هشــام، بــی تــا، ج3: 322(. کاروان زیارتــی مســلمانان، در بیــن راه بــا قبایــل بــدوی میــان مکــه 

ــی  ــرد، ول ــه همراهــی می ک ــان را دعــوت ب ــرو می شــدند و گاهــی رســول  خــدا ؟ص؟ آن ــه روب و مدین

آنــان حاضــر نبودنــد دارایــی و خانــواده خــود را رهــا کننــد و اساســًا فکــر می کردنــد پیامبــر ؟ص؟ و 

همراهانــش از ایــن ســفر زنــده برنمی گردنــد. ایــن برداشــت، ناشــی از دو عامــل بــود؛ اول: مســلمانان 

بــدون اســلحه بودنــد. دوم: هنــوز خاطــره جنــگ بــدر در اذهــان مشــرکان مکــه زنــده بــود )واقــدی، 

1405ق، ج1: 574(. پیامبــر ؟ص؟ و مســلمانان پــس از بســتن احــرام در مســجد شــجره، بــه ســوی مکــه 

روان شــدند تــا آنکــه خبــر بــه قریــش رســید و آنــان پــس از انجــام مشــورت هایی تصمیــم گرفتنــد 

مانــع از ورود پیامبــر ؟ص؟ و مســلمانان بــه مکــه شــوند. رســول  خــدا ؟ص؟ در طــی مســیر بــرای آنکــه 

بــا قریــش روبــرو نشــوند، از راه هــای غیرمتعــارف حرکــت می کردنــد تــا اینکــه بــه حدیبیــه رســیدند 

و در آنجــا اقامــت کردنــد. مشــرکان افــرادی نــزد پیامبــر ؟ص؟ فرســتادند و از ایشــان خواســتند برگــردد 

و اعــام داشــتند از ورود آنــان بــه مکــه جلوگیــری می کننــد )ابن هشــام، بــی تــا، ج3: 326(. قریــش 

تصــور می کردنــد ورود مســلمانان بــه مکــه بــه حیثیــت آنــان لطمــه خواهــد زد. رســول  خــدا ؟ص؟ 

چنــد تــن از صحابــه ی خــود را نــزد قریــش فرســتادند تــا قریــش را آگاه کننــد بــرای جنــگ نیامــده، 

بلکــه بــرای انجــام مناســک عمــره آمده انــد.

ــز  ــه و نی ــی رســول  خــدا ؟ص؟ از مک ــدگان اعزام ــر در بازگشــت ســفیران و نماین ــال تأخی ــه دنب  ب

ــم  ــت تحکی ــر ؟ص؟ جه ــدی، 1405، ج1: 606(، پیامب ــش )واق ــان توســط قری شــایعه کشــته شــدن آن

ــد.  ــدد فراخوان ــت مج ــه بیع ــان را ب ــلمانان، آن ــت در مس ــه مقاوم ــاد روحی ــود و ایج ــت خ موقعی

ــد شــدند  ــد و متعه ــت کردن ــا آن حضــرت بیع ــد و ب ــت کردن ــوت را اجاب ــن دع ــز ای مســلمانان نی

هرگــز فــرار نکننــد و تــا پــای جــان در کنــار پیامبــر ؟ص؟ بماننــد و بــا دشــمنانش بجنگنــد. ایــن بیعــت 

بــه دلیــل اینکــه در زیــر درختــی انجــام گرفــت بــه نــام بیعــت شــجره و بــه دلیــل اینکــه خــدای 

1. تعــداد همراهــان پیامبــر ؟ص؟ را واقــدی از هــزار و چهارصــد نفــر تــا هــزار و پانصــد نفــر )المغــازی، ج1، 574( و 
ابــن هشــام از هشــتصد نفــر تــا هــزار و چهارصــد نفــر )ابــن هشــام، بــی تــا،، ج3: 322( و ابــن ســعد تــا هــزار 

و ششــصد نفــر )الطبقــات الکبــری، ج2: 59( می نویســند.
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ســبحان در آیــات 18 و 19 ســوره فتــح1، رضایــت و خشــنودی خــود را از مؤمنــان شــرکت کننــده در 

آن اعــام فرمــوده بــه »بیعــت رضــوان« )ذهبــی، 1417، ج2: 55( معــروف شــده اســت. آوازه ایــن 

بیعــت مســلمانان بــا رســول خــدا ؟ص؟ در مکــه پیچیــد و رعــب و وحشــتی در قلــوب مشــرکان افکنــد. 

همیــن امــر هــم ســبب شــد، ســفیران پیامبــر ؟ص؟ را آزاد کننــد و در نهایــت بــه یــک قــرارداد تــرک 

مخاصمــه تــن در دهنــد. ایــن پیمــان بــرای مســلمانان بســیار ســودمند بــود و تــا ده ســال فکرشــان 

از طــرف دشــمنی مشــرکان راحــت می شــد و پیامبــر ؟ص؟ بــا ایــن پیمــان بــه نتیجــه ای رســید کــه بــا 

جنگ هــای متعــدد بــدان دســت نیافتــه بــود. انعقــاد ایــن پیمــان بــه منزلــه بــه رســمیت شــناخته 

شــدن نظــام حکومتــی پیامبــر ؟ص؟ در قالــب یــک امــت در مدینــه بــود کــه مشــرکان مکــه تــاش 

بــرای نابــودی آن داشــتند و بــه حــق بایــد آن را پیــروزی بزرگــی بــرای مســلمانان دانســت. دربــاره ی 

ایــن واقعــه، ســوره مبارکــه فتــح بــر پیامبــر ؟ص؟ نــازل شــد و خداونــد از آن بــه عنــوان فتــح مبیــن 

)پیــروزی آشــکار( یــاد کــرد )طبــری، 1408: 98؛ طباطبایــی، 1417، ج18: 152(. از زهــرى روایــت شــده: 

فتحــى بزرگ تــر از حدیبیــه نبــوده اســت بــه ایــن دلیــل كــه مشــركان بــا مســلمانان در آمیختنــد و 

سخنانشــان را شــنیدند و اســام در دل هایشــان متمركــز شــد و در طــّى ســه ســال، جمــع بســیارى 

مســلمان شــدند و شــمار طرفــداران اســام زیــاد گردیــد )طبرســی،1375، ج 6: 57(.

پــس از امضــای پیمان نامــه از ســوی طرفیــن، پیامبــر ؟ص؟ دســتور دادنــد مســلمانان قربانی هــا را 

ذبــح کننــد، ســر خــود را بتراشــند و از احــرام خــارج شــوند و خودشــان نیــز در ایــن کار پیــش قــدم 

شــدند و ســپس بــه ســوی مدینــه بازگشــتند. بــا اینکــه عــده ای از مســلمانان و بــه ویــژه در رأس آنان 

عمــر بــن خطــاب بــه خاطــر محقــق نشــدن طــواف و زیــارت خانــه خــدا بنــا بــه رؤیایــی کــه پیامبــر 

؟ص؟ دیــده بــود، بــه آن حضــرت اعتــراض داشــتند )مقریــزی، 1401، ج1: 225(، امــا رســول  خــدا ؟ص؟ در 

پاســخ بــه آنــان تأکیدکردنــد: ایــن رؤیــا صادقــه بــوده و مــن بــه شــما وعــده می دهــم ســال بعــد 

خانــه ی خــدا را طــواف خواهیــم کــرد و ایــن حتمــی، قطعــی و انجــام شــدنی اســت )قمــی، 1367، 

ــم  ــال هفت ــده س ــاه ذی القع ــول خدا ؟ص؟ در م ــده رس ــن وع ــق ای ــتای تحق ــذا در راس ج2: 312(. و ل

هجــرت، دوبــاره بــا یارانــش ُمحــرم شــدند و بــا شــترهای قربانــی بــه ســوی مکــه حرکــت کردنــد و 

بــا ابهــت خاصــی وارد آنجــا شــدند. در تاریــخ اســام ایــن ســفر زیارتــی بــه »عمــرة القضــا« مشــهور 

اســت )ابــن هشــام،، ج2: 371(.

ــْم  ــِكیَنَة َعَلیِه ــَزَل السَّ ــْم َفَأْن ــا ِفــی ُقُلوِبِه ــَم َم ــَجَرِة َفَعِل ــَك َتْحــَت الشَّ ــِن اْلُمْؤِمِنیــَن ِإْذ یَبایُعوَن ــْد َرِضــی اهَّلُل َع 1.. »َلَق
ــًزا َحِكیمــًا«. ــا َوَكاَن اهَّلُل َعِزی ــَرًة یْأُخُذوَنَه ــَم َكِثی ــا* َوَمَغاِن ــْم َفْتًحــا َقِریًب َوَأَثاَبُه
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2-1. صلح حدیبیه از منظر قرآن کریم

در قـرآن کریـم بـه طـور مسـتقیم نامی از صلـح حدیبیه برده نشـده، اما بنـا بر نظر اغلب مفسـران1 

سـوره مبارکـه فتـح کـه در هنـگام بازگشـت از »حدیبیـه« نـازل شـد، از این موفقیـت به عنـوان »فتح 

المبیـن« یـاد نمـوده اسـت )طباطبایـی، 1417، ج18: 152( و بـا اعام رضایـت از بیعت کننـدگان، وعده 

پیـروزی  و غنیمت هـای فراوان به مسـلمانان داده اسـت )فتح: 3(. مطالب مطرح شـده در سـوره فتح 

دربـاره صلـح حدیبیـه در هفت موضوع قابل بررسـی اسـت کـه عبارتند از: 

ــش  ــا 3(، افزای ــح: 1 ت ــر )فت ــدی پیامب ــای بع ــه: زمینه ســازی پیروزی ه ــح حدیبی ــای صل پیامده

ایمــان و اطمینــان قلبــی مؤمنــان )فتــح:4 و 5( و نــاکام مانــدن دشــمنان اســام )فتــح: 6و 7(.

وظیفــه مســلمان در ایــن واقعــه: حمایــت از پیامبــر و تکریــم ایشــان )فتــح: 8 و10( و پایبنــدی 

بــه بیعــت رضــوان )فتــح: 10(.

ــدم حضــور در  ــرای ع ــان ب ــگ حاضــر نشــدند: بهانه هــای منافق ــه در جن ــی ک نکوهــش منافقان

ــروی  ــر اخ ــح: 11و 12(، کیف ــان )فت ــای منافق ــا و پنداره ــه بهانه ه ــخ ب ــح: 11(، پاس ــفر )فت ــن س ای

منافقــان بی ایمــان )فتــح:13 و 14(، محرومیــت منافقــان از غنائــم جنــگ خیبــر )فتــح: 15( و راه توبــه 

ــده )فتــح: 16و 17(. منافقــان، شــرکت در نبردهــای آین

ــدگان در  ــوی شــرکت کنن ــاداش معن ــد: پ ــاری کردن ــدا ؟ص؟ را ی ــه رســول خ ــی ک ــاداش مؤمنان پ

بیعــت رضــوان شــامل کســب خشــنودی خداونــد )فتــح: 18(، کســب غنیمت هــای فــروان پــس از 

ــر )فتــح: 19 و 21(. ــه در فتــح خیب ــح حدیبی صل

زمینه هــا و دالیــل انعقــاد صلــح حدیبیــه: صلــح بســبب ضعــف لشــکر اســام نبــود )فتح:22تــا 

24(، صلــح بدلیــل حفــظ جــان مؤمنــان مکــه صــورت گرفــت و صلــح حدیبیــه زمینــه ســاز تحقــق 

رؤیــای صادقــه پیامبــر ؟ص؟ مبنــی بــر فتــح مکــه بــود )فتــح: 27 و 28(.

ترسیم سیمای یاران پیامبر ؟ص؟ در تورات و انجیل )فتح26(.

تبیین پاداش بزرگ مؤمنان )فتح: 29(.

بــا وجــود مــوارد هفتگانــه2، اغلــب مفســران اســامی، مباحــث مربــوط بــه صلــح حدیبیــه را در 

1. مفســران بزرگــی چــون: قمــی، 1363ش،ج2: 311؛ شــیخ طوســی، بــی تــا، ج9: 312؛ طبرســی،1372ش، ج9: 165؛ 
ــانی، 1415، ج5: 33،  ــض کاش ــر رازی،1420، ج28: 65، فی ــری،1407، ج4: 332؛ فخ ــری، 1412، ج26: 42؛ زمخش طب
همگــی نــزول ســوره فتــح را در بازگشــت رســول خــدا از حدیبیــه می داننــد. هرچنــد ایــن مفســران در تفســیر 
ــض  ــوح، فی ــد: ابوالفت ــد. گروهــی مانن ــر دارن ــالف نظ ــه نخســت، اخت ــه آی ــن ســوره از جمل ــات ای برخــی از آی
کاشــانی و عالمــه طباطبایــی آن را مربــوط بــه صلــح حدیبّیــه می داننــد و گــروه دیگــری ماننــد شــیخ طوســی، 
ــه دانســته اند و هــر دو گــروه بــه روایاتــی اســتناد کرده انــد. زمخشــری و فخــررازی، آن را مربــوط بــه فتــح مّک

2. رجوع شود به جدول شماره 3.
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چهــار حــوزه بررســی نمــوده انــد کــه در ادامــه بــا تفصیــل بیشــتری بررســی می گــردد. 

2-2. شرکت کنندگان و جاماندگان در همراهی رسول خدا ؟ص؟

از جملــه مــواردی کــه قــرآن کریــم در رابطــه بــا صلــح حدیبیــه بــه آن اشــاره کــرده، مشــارکت 

ــاره  ــح درب ــه 4 ســوره فت ــد در آی ــن ســفر اســت. خداون ــدم مشــارکت برخــی مســلمانان در ای و ع

ــر ؟ص؟ را در  ــان، پیامب ــای آن ــولش و وعده ه ــد و رس ــه خداون ــل ب ــان کام ــا ایم ــه ب ــلمانانی ک مس

ایــن ســفر همراهــی کردنــد، ضمــن ســتایش از آنــان بــه ایشــان اطمینــان می دهــد کــه لشــکرهای 

آســمان و زمیــن از آن خداونــد اســت1. خداونــد ســبحان در ایــن آیــه خــود را عامــل آرامــش دل هــای 

ــد  ــی می دان ــن آرامــش را در ســایه ی الطــاف اله ــه ای ــن ب ــد و دســت یافت ــی می کن ــان معرف مؤمن

ــه آن بایســتی لیاقــت داشــته باشــند و الطــاف الهــی و یاری رســانی  ــرای رســیدن ب ــان ب کــه مؤمن

خداونــد، عالمانــه و حکیمانــه اســت. پــس ابتــدا ایمانــی الزم اســت تــا خداونــد آرامــش را بــر دل 

ــی، 1374،  ــاد ایمــان اســت )قرائت ــه آرامــش، ازدی ــد. بنابرایــن مقدمــه، رســیدن ب ــازل کن مؤمــن ن

ج9: 115(. بــا توجــه بــه ایــن آیــه ، جمــع کثیــری )بیــن 1200 تــا1600 نفــر( از مســلمانان و مؤمنــان، 

بــا اشــتیاق، اطمینــان و ایمــان کامــل بــه خداونــد، رســول گرامــی را در ایــن ســفر همراهــی  کردنــد.

ــرای  ــر ؟ص؟ را ب ــه دعــوت پیامب ــاره ی آن دســته از مســلمانانی ک ــح، درب ــات 11 و 12 ســوره فت   آی

ــه از  ــت ک ــی اس ــال عرب های ــرض ح ــات، متع ــن آی ــت.2 ای ــده  اس ــازل ش ــد، ن ــی نپذیرفتن همراه

ــد. خــدای ســبحان در ایــن  ــد و در ســفر مکــه شــرکت نکردن ــاری رســول خدا ؟ص؟ خــودداری کردن ی

ــان بــه زودی تــو را می بیننــد و از نیامــدن خــود اعتــذار  ــر داد، این ــه رســول گرامــی اش خب آیــات ب

می جوینــد کــه ســرگرم کارهــای شــخصی و رســیدگی بــه اهــل و مــال بودیــم و از تــو می خواهنــد 

ــر  ــد و تذک ــب می کن ــد تکذی ــان را در آنچــه می گوین ــی خــدا آن ــی، ول ــرت کن ــب مغف برایشــان طل

می دهــد کــه ســبب نیامدنشــان، چیــزی اســت غیــر از آنچــه کــه اظهــار می کننــد و آن سوءظنشــان 

ــو  ــه ت ــه ب ــد ک ــت می کنن ــه زودی در خواس ــه ب ــد ک ــر می ده ــد و خب ــی می باش ــای اله ــه وعده ه ب

بپیوندنــد و تــو نبایــد بپذیــری، چیــزی کــه هســت بــه زودی دعوتشــان خواهــی کــرد بــه جنــگ بــا 

قومــی دیگــر، اگــر اطاعــت کردنــد کــه اجــری جزیــل دارنــد و گرنــه عذابــی دردنــاک در انتظارشــان 

اســت )طباطبایــی، 1417، ج18: 415(.

ــی،1372ش، ج9:  ــری، 1407، ج 4: 334؛ طبرس ــر رازی، 1420، ج28: 68-69؛ زمخش ــری، 1412، ج26: 44؛ فخ 1. )طب
.)169

ــا، ج9: 321-322؛ طبرســی، 1372، ج9: 173-174؛ فیــض کاشــانی، 1415،  2. قمــی، 1363، ج2: 315؛ طوســی، بــی ت
ــر رازی، 1420، ج28: 74-73. ج5: 42؛ فخ
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2-3. بیعت رضوان

ــا  ــل ی ــز شــائبه ی قت ــه و نی ــه مک ــی خــود ب ــده اعزام ــر نماین ــال تأخی ــه دنب رســول  خــدا ؟ص؟ ب

زندانــی شــدن او، اصحــاب خــود را بــرای بیعــت فراخوانــد و مســلمانان نیــز بجــز یــک نفــر، همگــی 

ــوره  ــات 18 و 19 س ــزول آی ــا ن ــد ب ــد. خداون ــت کردن ــول خدا ؟ص؟ بیع ــا رس ــد و ب ــروه آمدن ــروه گ گ

فتــح1، رضایــت و خشــنودی خــود را از مؤمنــان شــرکت کننده در ایــن بیعــت اعــام فرمــوده و بــه 

همیــن جهــت بــه بیعــت »رضــوان« معــروف شــده اســت2. خداونــد بــا نــزول ایــن آیــات، رضایــت 

خــود را از مؤمنانــی کــه در زیــر درخــت بــا رســول  خــدا ؟ص؟ بیعــت کردنــد، اعــام مــی دارد، آنــگاه بــر 

آنــان مّنــت می گــذارد کــه آرامــش را بــر قلبشــان نــازل کــرده و بــه فتحــی قریــب و غنیمت هــای 

ــان  ــه مؤمن ــد ب ــه عبارتــی دیگــر خداون بســیار نویدشــان می دهــد )طباطبایــی، 1417، ج18: 426(. ب

ــت  ــر رضای ــه مهم ت ــه از هم ــزرگ داد ک ــاداش ب ــار پ ــول خدا ؟ص؟ چه ــا رس ــده ب ــداکار و بیعت کنن ف

و خشــنودی خداونــد بــود و بعــد ســکینه و آرامــش الهــی و ســومین موهبتــی کــه بــه آنــان داد، 

مــژده فتــح خیبــر و در نهایــت وعــده ی کســب غنائــم مــادی فــراوان بــه مؤمنــان بــود کــه از ســال 

هفتــم هجــری بــه بعــد در جنگ هــای مختلــف بــه ویــژه جنــگ خیبــر نصیــب آنــان گردیــد )مــکارم 

ــیرازی، 1384، ج22: 6-7(. ش

2-4. اهمیت و دستاورد های صلح حدیبیه

ــوره  ــی س ــور کل ــه ط ــلمانان، ب ــرای مس ــح ب ــن صل ــد ای ــت و فوای ــتای اهمی ــم در راس قرآن کری

فتــح و بــه طــور خــاص آیــات اول و بیســت و چهــارم و بیســت و پنجــم ایــن فتــح را نــازل کــرده 

اســت. خداونــد از صلــح حدیبیــه در آغــاز ســوره فتــح3، بــه عنــوان یــک پیــروزی آشــکار یــاد کــرده 

اســت. همچنیــن در آیــات 24 و 25 همیــن ســوره4، صلــح حدیبیــه را خواســت و اراده ی خــدا معرفــی 

می کنــد )طباطبایــی، 1417، ج18: 425(. بــا توجــه بــه ایــن آیــات، خداونــد بــا ایــن صلــح، از یــک 

ــان را از کشــتن مشــرکان بازداشــت.  ــر مؤمن ســو دســت تجــاوز مشــرکان را قطــع و از ســوی دیگ

یعنــی هــم حفــظ قداســت حــرم و مکــه نمــود و هــم آتــش بــس ده ســاله ای ایجــاد کــرد کــه بــرکات 

ــِکیَنة َعَلْیِهــْم َو  ــَجَرِة َفَعِلــَم مــا ِفــی ُقُلوِبِهــْم َفَأْنــَزَل السَّ 1. َلَقــْد َرِضــَی اهَّلُل َعــِن اْلُمْؤِمِنیــَن ِإْذ ُیباِیُعوَنــَک َتْحــَت الشَّ
َأثاَبُهــْم َفْتحــًا َقِریبــًا )18( َو َمغاِنــَم َکِثیــَرًة َیْأُخُذوَنهــا َو کاَن اهَّلُل َعِزیــزًا َحِکیمــًا )19(.

ــند  ــول می باش ــق الق ــورد متف ــن م ــش، در ای ــن پژوه ــب در ای ــران منتخ ــژه مفس ــه وی ــران ب ــر مفس 2. اکث
)طبــری،1412، ج26: 53؛ فخــر رازی، 1420، ج28: 79؛ زمخشــری، 1407، ج4: 339؛ قمــی، 1363، ج2: 315؛ طوســی، 

ــانی، 1415،ج5: 43(. ــض کاش ــی، 1372، ج9: 177؛ فی ــا، ج9: 329؛ طبرس ــی ت ب
ا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا. 3. ِإنَّ

ــْم َو كاَن اهَّلُل ِبمــا  ــْم َعَلْيِه ــِد َأْن َأْظَفَرُك ــْن َبْع ــَة ِم ــْم ِبَبْطــِن َمكَّ ــْم َعْنُه ــْم َو َأْيِدَيُك ــْم َعْنُك ــفَّ َأْيِدَيُه ــذي َك ــَو الَّ 4. َو ُه
ــه . ــَغ َمِحلَّ ــًا َأْن َيْبُل ــْدَي َمْعُكوف ــراِم َو اْلَه ــِن اْلَمْســِجِد اْلَح ــْم َع وُك ــُروا َو َصدُّ ــَن َكَف ذي ــُم الَّ ــرًا* ُه ــوَن َبصي َتْعَمُل
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ــا شــکوه و عظمــت هرچــه تمام تــر در  زیــادی از قبیــل افزایــش تعــداد مســلمانان، انجــام عمــره ب

ســال بعــد و نیــز فتــح مکــه بــه دنبــال داشــت. بــه طورکلــی غالــب مفســرین1، ایــن صلــح را فتــح 

ــی،  ــه ســاز رشــد ســریع اســام دانســته اند )قرائت ــّزت اســام و زمین ــا ع ــوِذ ب ــن، راه گشــای نف مبی

.)138 :1374

2-5. تحقق رؤیای رسول خدا ؟ص؟ و وعده الهی برای مؤمنین

برخــی از اصحــاب رســول  خــدا ؟ص؟ بــه برخــی مندرجــات صلح نامــه و بــه ویــژه محقــق نشــدن 

زیــارت و طــواف کعبــه در ایــن ســفر بنــا بــه رؤیــای رســول  خــدا ؟ص؟، اعتــراض کردنــد و مباحثــی 

ــق  ــن رابطــه و در طری ــح2 در همی ــه ی 27 ســوره فت ــا و رســول خدا ؟ص؟ انجــام شــد. آی ــان آن ه می

بازگشــت بــه مدینــه نــازل و تأکیــد کــرد: ایــن رؤیــا صــادق بــوده و ایــن مطلــب؛ حتمــی، قطعــی 

و انجــام شــدنی اســت3. در ایــن آیــه شــریفه، دو خبــر غیبــی از آینــده داده شــده و هــر دو نیــز در 

ــر بــود کــه در ایــن آیــه بــه  ــرای مســلمانان بــه وقــوع پیوســت، یکــی فتــح خیب آینــده نزدیــک ب

عنــوان »فتــح قریــب« تعبیــر شــده و تقریبــًا در فاصلــه هشــت مــاه و در مــاه رجــب ســال هفتــم 

هجــری واقــع شــد و دیگــر ورود بــه »مســجداالحرام« و انجــام اعمــال عمــره بــود کــه بــه فاصلــه 

یــک ســال در مــاه ذی القعــده ســال هفتــم، انجــام گرفــت و آن نیــز در تاریــخ اســام بــه عنــوان 

ــی، 1365، ج8: 322؛ مجلســی، 1401، ج20: 324(. »عمــرة القضــا« معــروف شــده اســت )کلین

2-6. تحلیل نگرشی قرآن از صلح حدیبیه

ــکات  ــه انجــام شــد، ن ــح حدیبی ــاره صل ــرآن درب ــه از گزاره هــای ق ــه بررســی هایی ک ــا توجــه ب ب

قرآنــی برگرفتــه از آیــات ذکــر شــده از نظــر نگرشــی عبــارت انــد از: 

ســنت خداونــد در مــورد لطــف بــه مؤمنــان قطعــی و حتمــی و تمــام پیروزی هــا و پیشــرفت ها، 

بــه تدبیــر و اراده الهــی اســت و در نظــام هدایــت الهــی، هیــچ ابهامــی وجــود نــدارد و لــذا غلبــه 

حــق بــر باطــل، ســنت قطعــی الهــی اســت.

جهادگریــزان در واقــع بــا همراهــی نکــردن رســول خــدا ؟ص؟، از تــرس کشــته شــدن یــا شکســت 

مســلمانان، بخــل، محرومّیــت و رســوایی را برخــود خریدنــد.

1. طبــری، 1412، ج26: 61؛ فخــر رازی، 1420، ج28: 81؛ زمخشــری، 1407، ج 4: 343؛ قمــی، 1363، ج2: 316؛ طوســی، 
بــی تــا، ج9: 332؛ طبرســی، 1372، ج9: 187؛ فیــض کاشــانی، 1415، ج5: 44.

ــُكْم  ــَن ُرُءوَس ِقی ــَن ُمَحلِّ ــاَء اهَّلُل آِمِنی ــَراَم ِإْن َش ــِجَد اْلَح ــنَّ اْلَمْس ــقِّ َلَتْدُخُل ــا ِباْلَح ْؤی ــوَلُه الرُّ ــَدَق اهَّلُل َرُس ــْد َص 2. َلَق
ــا. ــا َقِریًب ــَك َفْتًح ــْن ُدوِن َذِل ــَل ِم ــوا َفَجَع ــْم َتْعَلُم ــا َل ــَم َم ــوَن َفَعِل ــَن َل َتَخاُف ِری َوُمَقصِّ

3. طبــری، 1412، ج26: 68؛ فخــر رازی، 1420، ج28: 86؛ زمخشــری، 1407، ج 4: 345؛ قمــی، 1363، ج2: 317؛ 
ــانی، 1415، ج5: 45(. ــض کاش ــی، 1372، ج9: 190؛ فی ــا، ج9: 334؛ طبرس ــی ت ــی، ب طوس
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ــت و  ــروزی اس ــانه ی پی ــح، نش ــی صل ــت گاه ــاد نیس ــگ و جه ــایه جن ــه در س ــروزی همیش پی

ــت. ــت خداس ــه دس ــز ب ــه چی ــود و هم ــام می ش ــترش اس ــاز گس ــه س ــم زمین ــی ه گاه

حاکمیت ارده الهی بر عالم. تاخدا اراده نکند، هیچ چیزی تحقق پیدا نمی کند.

ــد و  ــا توحی ــی ب ــردم، منافات ــن از م ــت گرفت ــا خداســت و بیع ــت ب ــر ؟ص؟، بیع ــا پیامب ــت ب بیع

ــدارد. ــوکل ن ت

اصحاب بیعت رضوان تا مرز شهادت و عدم فرار با رسول خدا ؟ص؟ بیعت کردند.

 بیعت یک تعهد شرعی است که وفای به آن الزم و شکستن آن عواقب دارد.

خــواب انبیــا از خواب هایــی اســت کــه حتمــًا محقــق می شــود و ورود مســلمانان بــه 

مســجدالحرام در حــال آرامــش، یــک پیشــگویی در قالــب رویــای صادقــه پیامبربــود کــه بــه تحقــق 

ــت. ــم اس ــرآن کری ــاز ق ــوه ی اعج ــت و جل پیوس

2-7. تحلیل نگارشی قرآن از صلح حدیبیه

ــای  ــه صحنه ه ــرده و ب ــه نب ــح حدیبی ــی از صل ــم نام ــرآن کری ــد، ق ــاره گردی ــه اش ــه ک همانگون

ــای  ــی پردازش ه ــن برخ ــی آن متضم ــای نگرش ــا تحلیل ه ــد، ام ــاره نمی کن ــوادث اش ــری ح ظاه

تاریخــی و یــا همــان ســاختار نگارشــی اســت. مهم تریــن مباحــث پــردازش تاریخــی قــرآن عبارتنــد 

از:

 اشــاره بــه رؤیــای صادقــه رســول خــدا ؟ص؟ کــه زمینــه حرکــت پیامبــر و یارانــش بــه ســوی مکــه 

را فراهــم نمــود.

پرهیز منافقان از همراهی پیامبر ؟ص؟ در این سفر.

بیعت گرفتن رسول خدا از مسلمانان که به بیعت رضوان مشهور گشت.

حمایت و همراهی مسلمانان مخلص با رسول خدا ؟ص؟ تا پای جان.

انعقاد صلح بین مسلمانان و مشرکان مکه.

2-8. صلح حدیبیه از منظر منابع منتخب تاریخی

ــون تاریخــی، گزینشــی از حــوادث  ــر ؟ص؟ در مت ــخ اســام و ســیره پیامب ــکاس مباحــث تاری انع

آن ایــام و اجزایــی پراکنــده از مجموعــه کان تاریــخ اســام اســت کــه نمی تــوان آن هــا را همــه ی 

محتــوای تاریــخ اســام و ســیره نبــوی قلمــداد کــرد. منابــع اصلــی تاریــخ اســام همچــون مغــازی 

واقــدی، طبقــات ابــن  ســعد، ســیره ابــن  هشــام، تاریــخ طبــری و دیگــر منابــع علی رغــم پرداختــن 

ــل  ــه تحلی ــدک ب ــه بســیاری از حــوادث جزئــی و کم اهمیــت و گاه بی اهمیــت، فقــط اشــاره ای ان ب
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ــات آن هــا  ــد، در حالی کــه عمــده روای ــوی کرده ان اوضــاع سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی عصــر نب

ــرب  ــف ع ــل مختل ــرای اشــخاص و قبای ــوده، بیشــتر فضیلت ســازی ب ــل پیشــینیان ب ــه خــود نق ک

بــوده اســت.

2-9. رؤیای رسول خدا ؟ص؟ و وعده الهی برای مؤمنان

رســول خدا ؟ص؟ در ســال ششــم هجــری، بعــد از رؤیــای صــادق خــود )ایشــان خــواب دیدنــد وارد 

خانــه کعبــه شــده و ســر خــود را تراشــیدند و کلیــد خانــه را گرفتــه و بــه عرفــات رفتنــد« )واقــدی، 

1405، ج2: 433(( تصمیــم گرفتنــد همــراه عــده ی زیــادی از مســلمانان بــه زیــارت خانــه خــدا رفتــه و 

عمــره بــه جــای آورنــد. آن حضــرت در اول مــاه ذی القعــده بــه همــراه عــده ی زیــادی از مســلمانان 

عــازم مکــه شــدند. واقــدی در مغــازی تعــداد ایــن همراهــان را از هــزار و چهارصــد تــا هــزار و پانصــد 

و بیســت نفــر ذکــر کــرده )واقــدی، 1405، ج1: 574( در حالی کــه ابــن  هشــام تعــداد مســلمانان را 

از هفتصــد تــا هــزار و چهارصــد نفــر ذکــر کــرده اســت )ابن هشــام، بــی تــا، ج3: 322(. ابــن  ســعد 

نیــز ایــن عــده را تــا هــزار و ششــصد نفــر ذکــر شــمرده )ابن ســعد، ج2: 95( در حالــی کــه طبــری 

تعــداد همراهــان رســول  خــدا ؟ص؟ را هفتصــد نفــر بیــان کــرده اســت )طبــری، 1408، ج2: 271( البتــه 

ــد. ــر می کن ــاره ذک ــز در این ب ــف را نی ــوال مختل ــری اق طب

ــه  ــوم را ب ــد اهلل ام مکت ــری، عب ــم هج ــال شش ــده س ــنبه اول ذی القع ــدا ؟ص؟ روز دوش ــول  خ رس

ــم  ــه آن ه ــمیر ک ــک شش ــز ی ــاحی ج ــه س ــد و هیچ گون ــوب کردن ــه منص ــود در مدین ــت از خ نیاب

ــه ایشــان  ــراه نداشــتند )ابن ســعد، 1410: 118( و راهــی مکــه شــدند. هنگامــی ک ــود، هم ــام ب در نی

ــت: ای  ــید و گف ــان رس ــه ایش ــی ب ــفیان کعب ــن س ــر ب ــیدند، بس ــفان رس ــام ُعس ــه ن ــی ب ــه محل ب

پیامبرخــدا ؟ص؟؛ قریشــیان از آمــدن تــو خبــر یافته انــد و بیــرون شــده اند و اوبــاش و قــوم را همــراه 

دارنــد و در ذی طــوی اردو زده  و قســم خورده انــد کــه نگذارنــد وارد مکــه شــوی و اینــک خالــد بــن 

ــری، 1408، ج2: 272(. رســول  خــدا ؟ص؟  ــه کراع الغمیــم فرســتاده اند )طب ــا ســواران خــود ب ولیــد را ب

ــد بــود، از مســیر دیگــری بــه  ــه اســلم کــه راه هــای حجــاز را خــوب بل ــا راهنمایــی مــردی از قبیل ب

ســمت مکــه رفتنــد تــا بــه منطقــه ی حدیبیــه رســیدند )رســولی محاتــی، 1397، ج1: 145(. پــس از 

ــتادند و  ــفیرانی را فرس ــش س ــرکان قری ــه، مش ــلمانان در حدیبی ــول خدا ؟ص؟ و مس ــدن رس ــرود آم ف

هــدف رســول  خــدا ؟ص؟ را از ایــن ســفر جویــا شــدند. ایشــان فرمودنــد: مــا بــرای جنــگ بــا کســی 

ــم  ــرای تفهی ــز ب ــول خدا ؟ص؟ نی ــری، 1408، ج2: 276(. رس ــم )طب ــره آمده ای ــرای عم ــم، ب نیامده ای

درخواســت خــود ســفیرانی بــه نــزد قریــش فرســتادند. از جملــه خــراش بــن  امیــه کعبــی بــود کــه 
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مشــرکان در صــدد قتــل وی برآمدنــد امــا خویشــان حاضــر وی در جمــع مشــرکان، مانــع از ایــن کار 

شــدند )ابن ســعد، 1410، ج2: 120(. رســول خدا ؟ص؟ ســپس عثمــان را فرســتادند تــا بــه قریــش اعــام 

کنــد: مــا فقــط بــرای زیــارت خانــه خــدا و بزرگداشــت آن آمــده  و قربانــی آورده ایــم کــه می کشــیم 

ــد  ــال نمی توانی ــن س ــدًا در ای ــًا و اب ــد: اص ــان گفتن ــواب عثم ــش در ج ــا قری ــم. ام ــاز می گردی و ب

ــاص از  ــن  ع ــعید اب ــن  س ــان اب ــاه اب ــه در پن ــه روز و البت ــدت س ــه م ــان ب ــد. عثم ــه درآیی ــه مک ب

ــعد، 1410ق، ج2: 120(. ــد )ابن س ــا مان ــه، در آنج ــراف مک ــود و اش ــاوندان خ خویش

2-10. شرکت کنندگان و جاماندگان در همراهی رسول خدا ؟ص؟

منابــع، گــزارش کوتاهــی دربــاره پرهیزکننــدگان در ایــن ســفر ارائــه نموده انــد. بــه جــز ابــن هشــام 

کــه صرفــا اشــاره کــرده عــده ای رســول خــدا را همراهــی نکردنــد )ابــن هشــام، بــی تــا، ج2: 308(، 

ســایر منابــع بــه ایــن امــر اشــاره نکرده انــد. آنــان در مــورد شــرکت کننــدگان بــه تفصیــل توضیــح داده 

و بعضــی اطاعــات غیــر ضــروری را در آثــار خــود منعکــس کرده انــد. در واقــع منابــع تاریخــی دربــاره 

صلــح حدیبیــه و ابعــاد پیشــینی و پســینی آن، بــه پــردازش حــوادث معطــوف شــده و بــه روایتــی بــه 

تاریــخ نــگاری پرداختنــد و نــه تاریخ نگــری. بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی بایــد گفــت برخــاف قــرآن، 

منابــع تاریخــی بــه ســمت تاریخ نگــری نرفتــه و عمــده بــه ســوی تاریخ نــگاری حرکــت نمودنــد. 

2-11. بیعت رضوان

بــه درازا کشــیده شــدن ســفرعثمان و تأخیــر وی و همچنیــن شــایعه ی قتــل او و دیگــر مســلمانان 

اعزامــی رســول  خــدا ؟ص؟ توســط قریــش، ســبب شــد پیامبــر ؟ص؟ بــه منظــور تحکیــم موقعیــت خــود 

و ایجــاد روحیــه مقاومــت در مســلمانان، آنــان را بــه بیعــت مجــدد فراخوانــد. مســلمانان دعــوت 

رســول  خــدا ؟ص؟ را اجابــت و بــا آن حضــرت بیعــت کردنــد. آنــان در بیعــت رضــوان بــا رســول خــدا 

؟ص؟ بــر دو مســئله بیعــت کردنــد؛ هرگــز نگریزنــد و تــا پــای مــرگ بایســتند. بیعــت مســلمانان بــا 

رســول  خــدا ؟ص؟ در زیــر درخــت َســُمره انجــام شــد از ایــن رو بــه آن بیعــت شــجره می گوینــد )ابــن 

ــر ؟ص؟  ــری، 1408، ج2: 632(. پیامب ــعد، 1410، ج2: 95 و 77؛ طب ــن  س ــا، ج3: 330؛ اب ــی ت ــام، ب  هش

پــس از بیعــت مســلمانان، هنــوز در حدیبیــه در انتظــار بازگشــت فرســتادگان خــود بــه نــزد قریــش 

بودنــد. ســرانجام آن هــا آمدنــد و معلــوم شــد قریــش بــه هیــچ وجــه اجــازه نمی دهــد مســلمانان 

بــه مکــه وارد شــوند. در حالــی کــه حــدود دویســت ســوار بــه فرماندهــی خالــد بــن ولیــد از ســوی 

قریــش در اطــراف حدیبیــه مراقــب اوضــاع و احــوال مســلمانان بودنــد )ابن ســعد، 1410، ج2: 95(.
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2-12. مفاد صلح حدیبیه

ــان  ــرار شــد می ــدار کــرد و ق ــا رســول خدا ؟ص؟ دی ــن عمــرو ســفیر قریــش ب ــان، ســهیل ب  در پای

مســلمانان و مشــرکان مکــه پیمــان صلــح منعقــد شــود و مســلمانان بــه مدینــه بازگشــته و ســال 

بعــد بــه زیــارت خانــه ی خــدا بیاینــد. کاتــب قــرارداد صلــح حدیبیــه، امــام علــی ؟ع؟ بــود. حضــرت 

بــه دســتور رســول  خــدا ؟ص؟ و مطابــق خواســت ســفیر قریــش، متــن قــرارداد و مفــاد صلح نامــه را 

ــد: ــه مقررش ــن صلح نام ــت. در ای نوش

ــر  ــم یکدیگ ــوده و مزاح ــان ب ــردم در ام ــدت م ــود و در آن م ــف ش ــال متوق ــا ده س ــگ ت 1( جن

ــند. نباش

ــر  ــه یکدیگ ــد و کاری ب ــی انجــام ندهن ــد و ســرقت و غارت ــت نکنن ــر خیان ــه یکدیگ 2( نســبت ب

نداشــته باشــند.

3( هرکــس دوســت داشــته باشــد بــا رســول خدا ؟ص؟ پیمــان ببنــدد و هرکــس مایــل باشــد بــا 

قریــش هــم پیمــان شــود.

4( هرکــس از قریــش کــه بــدون اجــازه ی ولــی خــود بــه نــزد محمــد ؟ص؟ بیایــد او را برگرداننــد 

ــد )ابن ســعد، 1410،  ــده شــود، او را برنگردانن ــه قریــش پناهن ــر کســی از اصحــاب محمــد ؟ص؟ ب و اگ

ج2: 74-75(.

5( محمــد ؟ص؟ امســال بــا یارانــش برگردنــد و ســال آینــده بــه حــج مشــرف شــوند مشــروط بــر 

آنکــه فقــط ســه روز در مکــه اقامــت کــرده و هیــچ اســلحه ای جــز همــان مقــدار کــه بــرای مســافر 

ــدی، 1405ق، ج2: 465؛  ــد )واق ــاف باش ــان در غ ــد و شمشیرهایش ــراه نیاورن ــت هم ــروری اس ض

طبــری، 1408ق، ج2: 635؛ ابن ســعد، 1410، ج2: 78(.

ــی  ــه بن ــا پیامبراکــرم ؟ص؟ هــم پیمــان شــدند و قبیل ــه خزاعــه ب ــه، قبیل ــرارداد حدیبی ــان ق در پای

بکــر نیــز در عهــد و پیمــان قریــش قــرار گرفتنــد )ابن ســعد، 1410ق، ج2: 121(. رســول خدا ؟ص؟ مطابــق 

مفــاد قــرارداد بــه مســلمانان فرمــود: ســر بتراشــند و شــتران قربانــی کننــد. در ابتــدا آنــان نپذیرفتنــد 

ــپس  ــد و س ــی کردن ــیده و قربان ــدا ؟ص؟ سرتراش ــول  خ ــس رس ــت. پ ــبهه گرف ــردم را ش ــتر م و بیش

مســلمانان سرتراشــیدند و قربانــی کردنــد و همــراه پیامبــر ؟ص؟ بــه مدینــه بازگشــتند )یعقوبــی، 1382، 

ج1: 414(. صلــح حدیبیــه بــر خــاف برداشــت نخســت مســلمانان، تأثیــر شــگرفی در آینــده اســام 

گذاشــت. بــه گفتــه ی واقــدی، در اســام فتحــی بزرگ تــر از حدیبیــه نبــود )واقــدی، 1405، ج2: 607(. 

چــرا کــه ایــن صلــح زمینــه بــه رســمیت شــناختن اســام در سراســر شــبه جزیــره را فراهــم و آرامــش 

جامعــه اســامی بــرای تبیلــغ در بیــن قبایــل را زمینــه ســازی کــرد. 
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تحلیل نگارشی منابع تاریخی

در بررســی گــزارش  منابــع منتخــب تاریخــی در ارتبــاط بــا صلــح حدیبیــه از نظــر نگارشــی مــوارد 

مشــترکی بیــن منابــع منتخــب وجــود دارد کــه عبارتنــد از:

1. دعــوت رســول  خــدا ؟ص؟ در بیــن راه مکــه از قبایــل بــدوی بــرای همراهــی و زیــارت کعبــه )البتــه 

آنــان از بیــم کشــته شــدن نپذیرفتند(؛

2. گــزارش دربــاره قصــد پیامبــر ؟ص؟ از ســفر خــود مبنــی بــر انجــام عمــره و مناســک حــج و حتــی 

تعــداد شــتران قربانــی و تنهــا شمشــیر غــاف شــده همــراه مســلمانان؛

3. اشــاره بــه بیعــت مســلمانان بــا رســول  خــدا ؟ص؟ در زیــر درخــت )بیعــت شــجره( یــا همــان 

بیعــت رضــوان.

4. تأکید قریش بر انصراف مسلمانان از عمره در آن سال به عنوان پیش شرط صلح.

ــرارداد  ــای ق ــول خدا ؟ص؟ از امض ــردن رس ــرف ک ــر منص ــی ب ــلمانان مبن ــی مس ــماجت برخ 5. س

ــه؛ ــح حدیبی صل

6. کتابت متن صلح نامه توسط امام علی ؟ع؟ و بیان مفاد آن؛

ــر  ــود اگ ــه ب ــه رســول خــدا ؟ص؟ )وی گفت ــر شــک نســبت ب ــی ب ــن خطــاب مبن ــان عمرب 7. اذع

ــت  ــم دس ــن ه ــتند، م ــلمانانی برمی داش ــت از مس ــطه دس ــه آن واس ــه ب ــم ک ــانی را می یافت کس

برمی داشــتم(؛

8. عدم پذیرش امر پیامبر ؟ص؟ از سوی عمربن خطاب برای رفتن به نزد قریش.

تحلیل نگرشی منابع تاریخی

بررســی مجمــوع گزارش هــای منابــع منتخــب دربــاره صلــح حدیبیــه و حــوادث قبــل و بعــد آن 

نشــان دهنــده ایــن حقیقــت اســت کــه مورخــان مســلمان بــه ویــژه نویســندگان چهــار اثــر مــورد 

مطالعــه قــرار گرفتــه در ایــن مقالــه؛ اول: بــه شــرح حادثــه البتــه بــا بیــان راویــان آن پرداختــه و از 

ــه جــز  ــد. دوم: نویســندگان منتخــب ب ــز نموده ان ــات پرهی ــل حــوادث و اتفاق ــل عل ــه و تحلی تجزی

ــه  ــن ب ــد و از پرداخت ــر حــوادث پرداخته ان ــه ذک ــه ب ــا نگاهــی جانبداران ــن هشــام( ب ــر )اب ــک نف ی

دالیــل برخــی حــوادث پرهیــز نموده انــد. بنابــر ایــن از نظــر نگرشــی مورخــان منتخــب بیشــتر بــه 

ــد.  ــال تأییــد و تثبیــت وضــع موجــود بوده ان دنب

مواد مشترک میان قرآن و منابع منتخب

در بررســی و مقایســه گزارش هــای قــرآن و منابــع منتخــب، نــکات مشــترکی ذکــر شــده اســت 



76

سال سوم

شماره دوم

پیاپی هشتم

تابستان ١٤٠١

کــه عبــارت اســت از: بیعــت مســلمانان بــا رســول خــدا ؟ص؟، یــاد کــردن از صلــح حدیبیــه بــه عنــوان 

فتــح المبیــن، همراهــی نکــردن عــده ای از قبایــل در ایــن ســفر و ممانعــت مشــرکان قریــش از ورود 

مســلمانان بــه مســجدالحرام )جــدول شــماره 1(.

موارد تفاوت قرآن با منابع منتخب

ــل اســت:  ــل تأم ــکات قاب ــن ن ــع منتخــب ای ــا مناب ــرآن ب در بررســی و مقایســه گزارش هــای ق

منابــع منتخــب در موضــوع صلــح حدیبیــه عمدتــًا بــه وقایــع و حــوادث جــاری ایــن واقعــه اشــاره 

کرده انــد، امــا گزارش هــای قــرآن مبتنــی بــر یــک الگــوی خــاص اســت کــه همــان الگــوی نگرشــی 

اســت و درصــدد ارائــه یــک الگــوی کامــل بــرای مســلمانان در رابطــه بــا یــاری پیامبــر ؟ص؟ و حقیقــت 

ایمــان نســبت بــه خداونــد و نیــز در برخــورد بــا مشــرکان و... می باشــد. قــرآن در واقــع یــک حکــم 

کلــی و کامــل را تبییــن کــرده تــا مســلمانان بتواننــد حقییقــت ایمــان را در پرتــو آیــات الهــی درک 

کننــد و بــه قــول و فعــل رســول خــدا ؟ص؟ اعتمــاد نماینــد و وعــده الهــی را تخلــف ناپذیــر بداننــد 

)جــدول شــماره 2(. 
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نتیجه گیری

در بررســی و مقایســه گزارش هــای قــرآن و منابــع تاریخــِی منتخــب در خصــوص صلــح حدیبیــه، 

ــه و  ــه ایــن موضــوع پرداخت ــم کــه در چهارچــوب الگــوی نگــرش ب ــدگاه قرآن کری ــه دی ــا توجــه ب ب

منابــع تاریخــی منتخــب کــه صرفــًا بــا رویکــردی گزارشــی بــه ایــن واقعــه اشــاره کرده انــد، تشــابهات 

و تفاوت هایــی وجــود دارد. نــکات مشــترک آن هــا شــامل: عــدم همراهــی برخــی از قبایــل بــدوی 

بــا رســول  خــدا ؟ص؟ در ایــن ســفر، ممانعــت مشــرکان قریــش از ورود مســلمانان بــه مســجدالحرام، 

بیعــت مســلمانان بــا رســول خــدا ؟ص؟ قبــل از صلــح  حدیبیــه و نــام بــردن از ایــن صلــح بــه عنــوان 

پیــروزی بــزرگ و فتــح مبیــن اســت کــه هــم در پردازش هــای قــرآن و هــم در گزارش هــای منابــع 

تاریخــی منتخــب بــدان اشــاره شــده اســت. امــا در بــاب تفاوت هــا، منابــع تاریخــی در موضــوع 

ــوی  ــرآن )الگ ــا گزارش هــای ق ــد، ام ــات جــاری اشــاره کرده ان ــه حــوادث و جزئی ــًا ب ــه عمدت حدیبی

ــاری  ــر ی ــلمانان در ام ــرای مس ــه ب ــرد هدایت گران ــل و رویک ــوی کام ــک الگ ــر ی ــی ب ــرش( مبتن نگ

رســاندن بــه رســول  خــدا ؟ص؟ و اطاعــت امــر الهــی و ایمــان بــه تحقــق وعــده الهــی بــوده اســت.

ــای  ــابه گزارش ه ــاره تش ــش درب ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــوق، نتای ــث ف ــه مباح ــه ب ــا توج ب

قــرآن و منابــع منتخــب عبارتنــد از: همراهــی نکــردن عــده ای از قبایــل بــدوی بــا رســول  خــدا ؟ص؟ 

ــوان فتــح مبیــن کــه  ــه عن ــا قریــش و پیــروزی مســلمانان و رســول  خــدا ؟ص؟ ب قبــل از مصالحــه ب

دســتاورد بــزرگ مســلمانان در ایــن ســفر بــود )جــدول شــماره 1(. در بررســی و مقایســه تفاوت هــای 

گزارش هــای قــرآن بــا منابــع منتخــب در موضــوع واقعــه حدیبیــه )جــدول شــماره 2( ایــن نــکات 

ــاره  ــاری اش ــات ج ــوادث و جزئی ــه ح ــًا ب ــاره عمدت ــن ب ــب در ای ــع منتخ ــت؛ مناب ــل اس ــل تأم قاب

کرده انــد امــا گزارش هــای قــرآن مبتنــی بــر یــک الگــوی خــاص کــه همــان الگــوی نگــرش اســت 

ــق  ــاب تحق ــرای مســلمانان در ب ــه ب ــه و خداباوران ــک الگــوی کامــل و هدایت گران ــه ی درصــدد ارائ

ــت. ــوده اس ــی ب ــای اله وعده ه

بــا توجــه بــه مباحــث فــوق و صــرف نظــر از مصادیــق انعــکاس یافتــه در قــرآن و منابــع منتخــب 

دربــاره صلــح حدیبیــه کــه در متــن مقالــه بــه آن پرداختــه شــده، نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش 

ــا  ــباهت ب ــود ش ــا وج ــی ب ــای قرآن ــت گزارش ه ــه ماهی ــت ک ــت اس ــن حقیق ــان دهنده ی ای نش

ــده  ــه نگردی ــی ارائ ــاع و آگاه ــت اط ــًا جه ــوده و صرف ــاوت ب ــب، متف ــع منتخ ــای مناب گزارش ه

اســت. بلکــه هــدف قــرآن از ارائــه ایــن گزارش هــای تاریخــی، ضمــن نشــان دادن ماهیــت مشــرکان 

ــه  ــان ب ــه جهــت سســتی و ضعــف ایمــان آن و دشــمنان اســام، ســرزنش گروهــی از مســلمانان ب
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ــر ؟ص؟  ــده از پیامب ــر و تبعیت کنن ــت و خشــنودی از مســلمانان یاری گ ــراز رضای خــدا و رســولش و اب

اســت و بــه آنــان وعــده ی تحقــق رؤیــای نبــی ؟ص؟ و پیروزی هــای مســلمانان در آینــده )فتــح مبیــن 

ــد. ــب( را می ده ــح قری و فت

پیوست ها )جدول(

جدول شماره 1: موارد مشترک قرآن و منابع منتخب درباره صلح حدیبیه

قرآنمحتوای گزارش
مغازی 
واقدی

سیره ابن 
 هشام

طبقات 
ابن  سعد

تاریخ 
طبری

..عدم همراهی عده ای از قبایل در این سفر با رسول خدا ؟ص؟
.....ممانعت نمودن مشرکان از ورود مسلمانان به مسجد الحرام
.....بیعت مسلمانان با رسول خدا ؟ص؟ تحت عنوان بیعت شجره

....نام بردن از این صلح به عنوان فتح مبین
جدول شماره 2: موارد تفاوت قرآن و منابع منتخب درباره واقعه صلح حدیبیه

قرآنمحتوای گزارش
مغازی 
واقدی

سیره ابن  
هشام

طبقات 
ابن  سعد

تاریخ 
طبری

بیان دلیل عدم همراهی برخی قبایل بدوی با 

----.رسول خدا ؟ص؟

----.بیعت با رسول خدا ؟ص؟ بیعت با خداوند است

یاد کردن از موقعیت مسلمانان با عنوان فتح مبین 

----.با نزول سوره فتح

پیشگویی محقق شدن خواب رسول خدا ؟ص؟ و 

----.ورود مسلمانان به مسجد الحرام

دستور قرآن مبنی بر آزمایش ایمان زنان مهاجر به 

--.-.مدینه پس از صلح با مشرکان
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جدول شماره 3: تحلیل محتوایی آیات سوره فتح در صلح حدیبیه
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کتابنامه

قرآن کریم	 

ابن  سعد، محمدبن سعد،)1410(، الطبقات الکبری، ج2، بیروت: دارالکتب العلمیه.	 

ابن  کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو،)1419(، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه. 	 

ابــن  واضــح یعقوبــی، احمدبــن اســحاق، )1382(، تاریــخ یعقوبــی، ترجمــه محمدابراهیــم آیتــی. تهــران: علمــی 	 

و فرهنگــی. 

ابن  هشام، عبدالملک،)بی تا(، السیرۀ النبویه، ج2، بیروت: دارالمعروفۀ.	 

جعفری، یعقوب، )1393(، تاریخ اسالم از منظر قرآن، قم: نشر معارف.	 

جعفریان، رسول،)1395(، تاریخ سیاسی اسالم، ج1. قم: دلیل ما.	 

ذهبــی، شــمس  الدیــن محمــد بــن احمــد،)1417(، ســیر اعــالم البنــالء، تحقیــق بشــار عــّواد معــروف، بیــروت: 	 

مؤسسه الرســاله. 

رسولی محاتی، سیدهاشم،)1397(، تاریخ اسالم، بی جا.	 

زمخشــرى، محمــود بــن عمــر،)1407 (، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل و عیــون األقاویــل فــى وجــوه 	 

التأویــل ، مصحــح مصطفــى حســین احمــد  ، چ3، لبنــان- بیــروت: دار الكتــاب العربــی 

زینلــی، بهمــن ،)1397(، مقایســه تحلیلــی نحــوه انعــکاس غــزوه بنــی قینقــاع در قــرآن و منابــه تاریخــی، دو 	 

فصلنامــه علمــی – پژوهشــی تاریــخ نگــری و تاریــخ نــگاری دانشــگاه الزهــرا ؟اهع؟، ســال بیســت و هشــتم، دوره 

جدیــد، شــماره 21، 

صدر، سیدمحمدباقر،)1369(، سنت های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مكتب قرآن، تهران: رجاء.	 

طباطبایــی، سیدمحمدحســین ،)1417(، المیــزان فی تفســیر القــرآن، ج18، قــم: دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه 	 

مدرســین قــم.

ــه 	  ــم، جامع ــوى، ج20، ق ــر موس ــد باق ــه محم ــزان ، ترجم ــیر المی ــه تفس _________________)1347 (، ترجم

ــامى . ــارات اس ــر انتش ــم، دفت ــه ق ــوزه علمی ــین ح مدرس

طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن،)1417(، اعالم الوری باعالم الهدی، قم: مؤسسه آل البیت. 	 

ــى و 	  ــزدى طباطبای ــل اهلل  ی ــح فض ــرآن  ، مصح ــیر الق ــی تفس ــان ف ــع البی ___________________)1372(، مجم

ــرو. ــر خس ــران: ناص ــران- ته ــولی،چ3، ای ــم  رس هاش

ــوری و 	  ــر غف ــدى، اکب ــی عبدالحمی ــه عل ــع ، ترجم ــع الجام ــیر جوام ــه تفس __________________  )1375(، ترجم

ــاد پژوهشــهاى اســامى . ــران- مشــهد مقــدس: نشــر آســتان قــدس رضــوى، بنی ــری، ای احمــد امی

طبری، محمدبن جریر،)1408(، تاریُخ الُرُسِل و ااُلَمِم و الُملوک، ج3، بیروت: دارالکتب العلمیه.	 

_____________)1412 (، جامع البیان فى تفسیر القرآن )تفسیر الطبرى(، لبنان- بیروت : دار المعرفة.	 

 طوســى، محمــد بــن حســن ،)بی تــا (، التبیــان فــی تفســیر القــرآن، مصحــح احمــد حبیــب  عاملــى، لبنــان- 	 

بیــروت : دار إحیــاء التــراث العربــی 

فخر رازى، محمد بن عمر،)1420 (، التفسیر الكبیر )مفاتیح الغیب(،چ3، لبنان- بیروت : دار إحیاء التراث العربی .	 
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علــی آقایــی، مجلــه تاریــخ پژوهــان، شــماره 8 و9.

مجلسی، محمدباقر، )1404(، بحاراالنوار، ج 20، تهران: دارالکتب االسامیه.	 
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مکارم شیرازی، ناصر،)1384(، تفسیر نمونه، ج22، تهران: دارالکتب االسامیه.	 

ــه 	  ــروت: مؤسس ــز، بی ــدن جون ــق مارس ــازی، ج 1 و 2، تحقی ــر،)1405(، المغ ــن عم ــداهلل محمدب ــدی، ابوعب واق
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