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 از منظر قرآن از بدر تا تبوك يمردم عصر نبو یشناس گونه

 mkia1988@gmail.com    استادیار دانشگاه معارف اسالمی/ کیا  محمدحسین دانش

  18/11/11394: پذیرشـ  22/07/1394: دریافت

  دهيچک

ح یل صـح یـ تحل ت حـوادث و یـ شـناخت ماه  يها آنان از ضرورت یاسیو س يفکرهاي  شیشناخت مردم هر عصر و گرا

ـ به ا یابیکرده است. دست يبند نزول را به دفعات طبقه ۀز مردم زمانیقرآن ن ،انین میدادهاست. در ایرو و  يبنـد  ن طبقـه ی

مردم در عصـر   ،ن است که از منظر قرآنیا یاصل ۀن پژوهش است. مسئلیتبوك هدف ا ةبدر تا غزو ةآن از غزو يها اریمع

 يهـا  گونـه  ،رسد با گسترش اسالم از بدر تا تبوك  یاند؟ به نظر م گرفته يهایی جا ه گروهدر چ ،مذکور یزمان ةدر باز ينبو

در  هاسـت.  ن گروهیا يها رمجموعهیر کرده زییاند و آنچه تغ شده يبند مسلمان، کافر و منافق طبقه یمردم در سه گروه کل

  ست.استفاده شده ا »يریو تفس یلیتحل یخیتار«از روش  ،ن پژوهش به تناسبیا

  .مردم، قرآن یشناس بدر، احد، تبوك، گونه ها: کلیدواژه
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  مقدمه

هایی تاریخی از عصر نـزول و پـیش از آن آورده    قرآن کتاب تاریخی نیست، اما به وضوح، گزارش

تـوان ادعـا کـرد ایـن       هاي قرآن از عصر نزول نوعی از تاریخ معاصر است، حتی می است. گزارش

است که در دسـترس انسـان    مهاي موجود به دورة حیات نبی اکر ترین گزارش ها نزدیک گزارش

معاصر قرار دارد. از سوي دیگر، روشن است که براي ارائۀ تحلیل و تبیینـی صـحیح از حـوادث و    

هاي مردم آن دوره  هاي سیاسی، فکري، و عملکرد و انگیزه هاي یک دوره، آگاهی از گرایش رویداد

گـردد کـه قـرآن      اخیر و با مراجعه به آیات قرآنی، روشـن مـی   ضروري است. با عنایت به دو نکتۀ

هاي گوناگون زمانی مبـادرت ورزیـده و بـراي ایـن      بندي مردم زمانۀ نزول در دوره مبادرت به طبقه

ها استفاده کرده است. در این پـژوهش، سـعی شـده اسـت عـالوه بـر بررسـی         امر، از برخی معیار

هاي گونـاگونی کـه از    ع زمانی غزوة بدر، احد و تبوك، معیارشناسی قرآن از مردم در سه مقط گونه

شناسـی   سوي قرآن براي این امر مدنظر قرار گرفته است مالحظه گردد. اهمیت دسـتیابی بـه گونـه   

شـود    بندي مذکور از سوي خداوند تبارك و تعالی ارائه می قرآنی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا طبقه

اي وجـود نـدارد و هـیچ     ادها و تحلیل آنها هیچ شـک و شـبهه  که در گزارشش از حوادث و روید

  .)7عراف: ا(» غَائبِینَ کُنَّا وما بِعلْمٍ علَیهِم فَلَنَقُصنَّ«بعدي از حادثه از او پنهان نبوده است: 

دربارة موضوع این نوشتار، پژوهشی مستقل یافت نشد، اما تفاسیر از منـابعی هسـتند کـه در    

ربط، به موضوع اشارة اجمالی دارند؛ اما به شکل مبسوط در مکتوبات به آنهـا   يبحث از آیات ذ

) نظریـۀ  6، (ج جامع البیان فی تفسیر القـرآن در تفسیر  طبريپرداخته نشده است. براي مثال، 

(ج  شناسی تاریخی اسالمدر کتاب نیري بروجردي خود را دربارة مقطع تبوك ارائه کرده است. 

از » شناسی سیاسی دولت نبـوي  جریان«ربارة مقطع احد بیان کرده است. مقالۀ ) نظریۀ خود را د1

بندي عصر نبوي و پـس از آن پرداختـه اسـت؛ امـا ایـن مقالـه        به گروه حمیدرضا فغفور مغربی

شناسی را انجام دهد یا مقاطع گونـاگون تـاریخی    درصدد نبوده است تا از منظر قرآن، این جریان

نیز مشابه مقالۀ پیشین،  سیدنادر علوياز » شناسی سیاسی دولت نبوي یانجر«آن را پیگیري کند. 

درصدد دو امر مزبور نبوده است. وي در این مقاله، جریان کفـار و مشـرکان یهـود و منافقـان را     

شناسـی عصـر    شناسـی و نـه گونـه    نظر قرار داده است. هدف اصلی مقاالت یادشده جریان مطمح

چـاپ پژوهشـگاه علـوم و     سیرة سیاسی پیامبر اعظـم، در کتاب  نبوي بوده است. هر دو مقاله

  فرهنگ اسالمی آمده است.
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  بدر ةمردم در غزو يها گونه

انفـال   ةبـدر پرداختـه، امـا فقـط سـور      ۀبه گزارش از واقعگوناگونی هاي  قرآن در سوره :گفته شده است

  .)76 ، ص1393ا، یک (دانش به این حادثه اشاره دارد شآیاتبیشتر است که 

موجود در بدر اشـاره   يها يبند ن سوره به گروهیاز ا )50- 49و  25 و 75- 72 و 4- 2(عددي ات متیآ

ل یـ ذ يهـا  گروه ،نآمالحظه خواهد شد که از منظر قر ،شود. در مجموع  یمذکر ل یبه تفص ،در ادامه .دارد

ل یکـار را تشـک   منـان سـتم  ؤم کـه بعـداً   یگروه ياز اعضا یحضور داشتند و برخ یخین مقطع تاریدر ا

  کردند:  یم ین دوره زندگیدر ا، دادند
  هاي حاضر در غزوة بدر . گروه1جدول 

  مهاجرانی که با جان و مال در راه خدا مجاهدت کردند.  یمومنان واقع  بدرغزوة 

  .یاري کردند (انصار)آنان را کسانی که به گروه اول پناه دادند و 

  ردند.کاجرت کردند و در کنار گروه اول و دوم مجاهدت ایمان آوردند و مه کسانی که بعداً

  ولی مهاجرت نکردند. ،کسانی که ایمان آوردند  یرواقعیمنان غؤم

  کار منان ستمؤم

  

  منافقان

  یمنافقان معمول

  قلوبهم مرض) ین فیو الذي (ا حرفه

    کافران

ه یـ کفر) پرداخته است. هرچنـد هـدف اول   مان وی(ا ار اعتقاداتیمردم زمانه با مع يبند قرآن ابتدا به گروه

 يهـا  تـوان از آن بـه گـروه     یاما م، گران استیگر و با دیکدیمنان با ؤن میات مشخص ساختن روابط بیآ

  برد. یپ یخیموجود در آن مقطع تار

 هاجرُواو  آمنُوا الَّذینَ إِنَّ« :اند: مؤمنان و کافران در آیات سورة انفال، دو گروه عمده معرفی شده

و  بعـضٍ  أَولیـاء  بعضُـهم  أُولَئـک  و نَصرُوا آووا و الَّذینَ اللَّه سبِیلِ فی و أَنْفُسهِم بِأَموالهِم و جاهدوا

 الـدینِ  فـی  نْصـرُوکُم استَ و إِنِ یهاجِرُوا حتَّى شَیء منْ ولَایتهِم منْ لَکُم ما یهاجِرُوا و لَم آمنُوا الَّذینَ

لَیکُمرُ فَعلَى إِلَّا النَّصمٍ عقَو ینَکُمب مینَهب یثَاقٌ وم اللَّه ا ولُونَ بِممینَ تَعالَّذیرٌ وصکَفَرُوا ب مضُهعب  یـاءلأَو 

 اللَّـه  سبِیلِ فی و جاهدوا و هاجرُوا آمنُوا الَّذینَ کَبِیرٌ و و فَساد الْأَرضِ فی فتْنَۀٌ تَکُنْ تَفْعلُوه إِلَّا بعضٍ

و  بعـد  مـنْ  آمنُـوا  کَرِیم و الَّـذینَ  و رِزقٌ مغْفرَةٌ لَهم حقا الْمؤْمنُونَ هم أُولَئک و نَصرُوا آووا و الَّذینَ

 اللَّـه  إِنَّ اللَّـه  کتَـابِ  فـی  بِبعضٍ أَولَى بعضُهم الْأَرحامِ و أُولُو ممنْکُ فَأُولَئک معکُم و جاهدوا هاجرُوا

هـاي گونـاگون    سپس در همین آیات، مؤمنان بـر اسـاس معیـار    .)75-72نفال: (ا» علیم  شَیء بِکُلِّ

  اند: هایی تقسیم شده (هجرت و اعتقاد)، به گروه
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  شامل: :(رفتار) ار هجرتیبر اساس مع .الف

  مهاجرانی که با جان و مال در راه خدا مجاهدت کردند. - 

  کسانی که به گروه اول پناه دادند و یاري کردند. (انصار) - 

  ولی مهاجرت نکردند. ،کسانی که ایمان آوردند - 

  ند.کردایمان آوردند و مهاجرت کردند و در کنار گروه اول و دوم مجاهدت  کسانی که بعداً - 

 یمن واقعـ ؤمـ  یگروه :منان خود دو گروه بودندؤم ،ن نظری(اعتقاد): از ا یمانیاتب ابر حسب مر .ب

 انـد  شـده  یتلقـ  یمن واقعـ ؤمـ ، ، گروه اول و دوم و چهارممزبوران چهار گروه یاز م .اهر آنیغ یگروه و

ه اسـت.  انفال قابل مشـاهد  ةسور ییات ابتدایر آن در آیو غ یمنان به واقعؤم يبند می. تقس)75- 74: نفال(ا

 یتَوکَّلُـونَ  ربهِم وعلَى إِیمانًا زادتْهم آیاتُه علَیهِم تُلیت وإِذَا قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُکرَ إِذَا الَّذینَ الْمؤْمنُونَ انَّما«

 و مغْفـرَةٌ  و ربهِـم  عنْـد  درجـات  لَهم حقا ؤْمنُونَالْم هم أُولَئک ینْفقُونَ رزقْنَاهم ومما الصلَاةَ یقیمونَ الَّذینَ

  .)4- 2: نفالا( کَرِیم رِزقٌ

توانـد در    یکـه مـ   ییارهـا یمع ؛ز ارائـه کـرده اسـت   یرا ن یمنان واقعؤص میار تشخیعقرآن در ادامه، م

  از جمله: شود؛اصحاب استفاده  یابیارز

هاي مؤمن واقعی: گفته شده است: در مقطع غـزوة بـدر،    انهنمونۀ اول. گذشت از مال دنیا از نش

مؤمنان دو دسته بودند: گروهی که براي آنان اطاعت از خدا و رسول او در حکم صادرشده دربـارة  

هـاي   غنایم سخت بود؛ و گروهی که چنین نبودند و مؤمنان واقعی خوانده شدند و داراي خصـلت 

ز، انفاق، خداترسی، توکل، و افـزایش ایمـان بـا تـالوت آیـات      گانۀ اخیرالذکر بودند. (اقامۀ نما پنج

عنوان مؤمن واقعـی   پذیري از خدا و رسولش را در انسان افزایش داده، او را متصف به الهی، اطاعت

ایـد   ایم (قرآن) ایمان آورده مان نازل کرده فرماید: اگر به خدا و به آنچه بر بنده کند). در ادامه، می می

واعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَیء فَأَنَّ للَّه خُمسه وللرَّسولِ و لذي الْقُرْبى و الْیتَـامى  «ید: خمس آن را بده

قَى الْجمعـانِ و  یوم الْتَو الْمساکینِ و ابنِ السبِیلِ إِنْ کُنْتُم آمنْتُم بِاللَّه و ما أَنْزَلْنَا علَى عبدنَا یوم الْفُرْقَانِ 

توانـد انگیـزة الزم را بـراي     ). به عبارت دیگر، فقط ایمـان مـی  41نفال: ا» (اللَّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ

اطاعت از خدا و رسول و گذشتن از مال دنیا فـراهم سـازد. پـس گذشـت از مـال بـراي خـدا، از        

ي در تاریخ مشاهده شدند که به این امـر  رو، اگر افراد هاي اطاعت و مؤمن واقعی است. ازاین معیار

به اختالف مسـلمانان در   واقديالهی قیام نکردند ایمان آنها مورد تردید جدي قرار خواهد گرفت. 

 بـدر،  غنـایم  تقسـیم  کیفیـت  دربـارة  مـردم : گوید  می عکرمهکند. وي از قول   تقسیم غنایم اشاره می
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. شـد  برگردانده همه و برگردانند المال بیت به را ایمغن همۀ تا دادند دستور کردند. پیامبر اختالف

 بـه  اینکـه  داد، بـدون  خواهـد  اختصـاص  آنهـا  بـه  را غنایم خدا رسول که پنداشتند مى شجاعان

 تقسـیم  آنهـا  میـان  مساوى طور به غنایم که فرمودند دستور پیامبر ولى. شود داده چیزى ناتوانان

 و ضـعیف  بـا  بایـد  اسـت  کرده حمایت را قوم که رىسوارکا آیا خدا، رسول اى: گفت سعد. شود

 هایتـان  ضعف واسطۀ به فقط شما بگرید! مگر تو بر مادرت: فرمودند پیامبر باشد؟ مساوى ناتوان

کننـدگان ایـن    ). دیگران نیز بدون ذکر اسامی اخـتالف 99، ص 1 ، ج 1376(واقدي،  نشدید؟ یارى

  ).457، ص 2ج ق، 1412؛ طبري، 279، ص2تا، ج  هشام، بی اند (ابن موضوع را ذکر کرده

 :یمـان واقعـ  یانبـود  بـر   يا نشانه ؛امبریخاطر به همراه پ بیط نبرد با يبرانکردن  یهمراه .دوم ۀنمون

 یگروهـ  ياش براي حرکت به سوي کاروان دشمن و رویـارویی بـا مشـرکان بـرا     خروج پیامبر از خانه

مؤمنـان  و کـه جـز   یگروهـ ؛ یاد کـرده اسـت  » مؤمنان گروهی از«قرآن از این مردم با عنوان  .سخت آمد

 یمن واقعـ ؤمـ مربـوط بـه   ات یـ مذکور در آ ۀگان پنجهاي  ویژگیبودند، نه منافقان، هرچند فاقد برخی از 

تصریح آیه، برخی از محققـان  با وجود ب اینکه یعج. )5 :نفالا(» وإِنَّ فَرِیقًا منَ الْمؤْمنینَ لَکَارِهونَ«بودند. 

پـذیرد   البته وي مـی  ).157 ص، 1تا، ج  ی(نیري بروجردي، ب دهند ته را در گروه مؤمنان جاي نمیاین دس

، شـمارد  نمـی برمؤمنان عادي  ۀولی آیه مشخص ؛عاديمومنان مؤمنان واقعی و  :که مؤمنان دو دسته بودند

ـ   .)177 ص ،همان( ندک میرا ذکر منافقان  ۀبلکه مشخص راي مـا ترسـیم   از حالت روانی آنان، که قـرآن ب

ـ    ،ن گروه به ابـراز کراهـت خـتم نشـد    یکار اکه گردد  نمایان می ،کرده است ـ بـا پ  ۀبلکـه بـه مجادل امبر ی

حالت آنان مانند آن بود که به سـوي مـرگ   : «آنان مخالف خروج و رویارویی با مشرکان بودند .پرداختند

پـایی   دهند و دست و قاومتی نشان نمیگر هستند و از خود هیچ م که تنها نظاره حالی در ،شوند کشانده می

ترس چنان بر آنان چیـره شـده بـود کـه قـدرت مقاومـت را از        ۀ، کنایه از اینکه سای)6: انفال( »زنند نمی

  حاضر به دفاع نبودند. )مشرکان( ایشان سلب کرده بود و در برابر جالدان خود

قیلَ لَهم کُفُّوا أَیـدیکُم و أَقیمـوا الصـلَاةَ و آتُـوا     تر إِلَى الَّذینَ  أَلَم« نساء ةسور 77 ۀبرخی حتی نزول آی

ـ    یۀً و قَـالُوا ربنَـا لـم    الزَّکَاةَ فَلَما کُتب علَیهِم الْقتَالُ إِذَا فَرِیقٌ منْهم یخْشَونَ النَّاس کَخَشْیۀِ اللَّـه أَو أَشَـد خَشْ

 »أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجلٍ قَرِیبٍ قُلْ متَاع الدنْیا قَلیلٌ والْآخرَةُ خَیرٌ لمنِ اتَّقَى ولَا تُظْلَمونَ فَتیلًـا کَتَبت علَینَا الْقتَالَ لَولَا 

 ةخواستند اجـاز  می اي از مسلمانان در مکه از پیامبر عده :دارند دانند و اظهار می را مربوط به این مقطع می

فرمان آمد به سوي بدر حرکت کنند و ایـن بـر   آنکه شد تا  اما چنین نمی؛ دقتال با مشرکان را صادر فرمای

 ).184، ص 2، ج ق1404؛ سـیوطی،  119، ص 3، ج 1372(طبرسی،  آنها دشوار آمد و این آیه نازل شد

۹۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

اما تصریحی ندارد کـه  ؛ چه کسانی و چرا نازل شد ةآیه درباراست فقط اشاره کرده  سیوطیآنکه توضیح 

علـت دشـوار آمـدن،     ،در آیـه  وقتی دستور قتال صادر شد... .: «ازل شده و فقط گفته استاز بدر نپیش 

 يهـا  یژگـ ین برداشـت کـرد کـه فقـدان و    یتوان چنـ   یات مربوط میترس از دشمن ذکر شده است. از آ

شـد   ب موجادشده ی يها کاستیدیگر،  به عبارت .است یرواقعیمنان غؤگروه م يداریگانه موجب پد پنج

 ،بعکس مؤمنان واقعـی ، اي نشان دهند پیامبر از خود واکنش منفی و مقابلههاي  ها و تصمیم بر فرماندر برا

کردنـد. مورخـان اشـخاص متقاضـی      هاي پیامبر تابع محض بودند و چون و چرا نمـی  که در برابر فرمان

بـه اسـتناد منـابع،     ). ایشان271، ص 5  ، ج ق1426،  عاملى( کنند  یعملیات علیه مشرکان در مکه را ذکر م

 مقـداد نکـه  یامـا ا نـد؛  ا را ذکر کـرده  بن مظعون قدامۀو  مقدادو  وقاص سعدبن ابیو  بن عوف عبدالرحمان

 ییهـا  گزارش ،در کتاب خود يواقد. دنکن  یکسانی باشد که در مدینه از جنگ هراس داشته را رد م جزو

ن یـ هرچند ا .برد با مشرکان ذکر کرده استامبر در نیاز مخالفت اصحاب با پ یحاک يها گوو گفت ةدربار

، 1، ج 1376(واقـدي،   کـرد  ییامبر را شناسـا یبا پ یتوان مخالفان همراه  یاما م ،دار است ها جهت ش گزار

نیـز برخاسـت و    عمـر برخاست و نیکو سـخن گفـت و    ابوبکر. در این گزارش آمده است که )48ص 

گـاه خـوار نشـده     گاه که عزیز شـده، هـیچ   و از آن به خدا قسم! این قریش است، اي رسول خدا«گفت: 

است، و به خدا! از هنگامی که کافر شده، ایمان نیـاورده اسـت، و بـه خـدا! هرگـز عـزتش را از دسـت        

 واقـدي  .»یکنـ دهد و با شدت خواهد جنگید. تو هم باید درخور آن و با کمال ساز و برگ، جنـگ   نمی

 واقـدي روکه  کند، هرچند ازآن را نقل نمی ابوبکروي جمالت  کند. را ذکر می انصارو  مقدادسپس گفتار 

توان حدس زد کـه وي نیـز    آورد، می و بعد جمالت اخیر را می» احسن و فقام«گوید  نیز می عمر ةدربار

  سخن گفته است. عمرمشابه 

ش و خُیالؤُها مـا  ِنَّها قُرَی اللَّه إ«در مخالفت با پیامبر سخن گفت:  ابوبکرآمده است که  تفسیر قمیدر 

:لَه ولُ اللَّهسرْب، فَقَالَ رئَۀِ الْحیلَی هع تَخْرُج لَم و ،زَّتنْذُ عم ال ذَلَّت و نْذُ کَفَرَتم نَتلَـس  آمفَج سلاج «

  ).258، ص 1، ج 1367،  ی(قم

مبر از آنهـا روي  در روایات منقول در برخی منابع آمده است کـه در پـی سـخنان ایـن دو، پیـا     

). در 395، ص 2، ج ق1396کثیـر،   ؛ ابـن 170، ص 5تا، ج  (نیشابوري، بی» فاعرض عنه«برگردانید: 

یکی از چند روایت دربارة این جریان آمده است کـه پیـامبر از سـخنان مخالفـان ایـن دو اسـتقبال       

سیروا علی برکۀ اهللا، فـإنّ  «و آن را پذیرفتند و فرمودند: » فسر رسول اهللا بقول سعد و نشّطه«کردند: 

  ».اهللا قد وعدنی إحدي الطائفتین
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کشـانده   يا ابد مسلمانان به فتنـه یاز خدا و رسول ادامه  یاز آن است که اگر نافرمان یات حاکیآۀ ادام

 ظَلَمـوا  نَالَّـذی  لَاتُصـیبنَّ  فتْنَـۀً  واتَّقُـوا : «قرار خواهـد داد  »کار منان ستمؤم«ة خواهند شد که آنان را در زمر

نْکُمۀً مخَاص وا ولَمأَنَّ اع اللَّه یدقَابِ شَدـ البته ا .)25: نفالا(» الْع تحقـق   ن امـر در زمـان رسـول خـدا    ی

هل بدر نازل شده است کـه  ا ةاند که دربار نزول این آیه آورده ةدربار سدىاز  بوالشیخاو  جریر ابن. افتین

  ).177، ص 3  ، جق1404سیوطى، ( و با هم به مقاتله پرداختندفتنه به ایشان رسید  ،در روز جمل

هاى صدر اسالم همه منتهـى بـه اصـحاب     د: باید دانست که فتنهنویس باره می در این عالمه طباطبائی

ـ    ن را از فتنهاشریفه تمامى مؤمن ۀبنابراین، آی. شود بدر مى کننـد زنهـار    پـا مـى  ه اى که بعضـى از ایشـان ب

 ).52، ص 9  تـا، ج  یی، بئطباطبا( شود مگر براى اینکه آثار سوئش دامنگیر همه مى ،یستدهد، و این ن مى

 دچـار  ،فتنـه  گـاه  بـه  و هـا  بعـد  و بودند مؤمنان گروه دو ةزمر در هنوز آنان ،بدر روز در ن استیا گمان

مـان  یدر اود موج یبا توجه به کاست .دکرق یبر آنها تطب »کار من ستمؤم«عنوان  ،شدند و در آن روز لغزش

  داد. يجا یرواقعیمنان غؤتوان آنها را در گروه م  یآنها م

  در بدر حاضر منافقان

اند، اما اسـتقرار آنهـا را در میـان لشـکر کفـر       برخی مورخان به وجود منافقان نیز در بدر اشاره کره

بـه منافقـان    اي اشاره هشام ابنو  طبري). برخی دیگر مانند 72، ص 1 ، ج 1376اند (واقدي،  دانسته

آید که دو گروه دیگـر هـم در صـحنه حضـور داشـتند: گـروه        می اند. از آیات قرآنی چنین بر نکرده

 هؤُلَاء غَرَّ مرَض قُلُوبِهِم فی و الَّذینَ الْمنَافقُونَ یقُولُ إِذْ»: «فی قلوبهم مرض«منافقان و دیگري گروه 

مینُهنْ دم کَّلْ ولَی یتَواللَّ عفَإِنَّ ه زِیزٌ اللَّهع یمکص 1تـا، ج   ، بـی بروجـردي  ؛ نیـري 49نفـال:  ا(» ح ،

). اما سخن در اینجاست که اگر منافقان در بدر بودند در کدام جبهه حضور داشـتند: در جبهـۀ   154

طرفدار دیدگاه اول است. وي هفت جوان مسلمان مکی را، که از سوي  واقديمشرکان یا مؤمنان؟ 

بـر آیـۀ   ». غَرَّ هؤُلَاء دینُهم«آورده شدند و با دیدن قلّت مسلمانان گفتند:  به جبهۀ نبرد بدرپدرانشان 

کند آنها در شک بودند. به عبارت دیگـر، منافقـان     منطبق دانسته است، در عین اینکه تصریح می 49

  ).72 ، ص1 ، ج 1367اهل شک بودند (واقدي، 

 بایـد  چرا شود. شامل را مسلمان جوانان این تواند نمی منطقاً و درس یح به نظر نمیق صحین تطبیاما ا

 جایگـاه  اصوالً کند؟ می چه کفر لشکر در منافق شوند؟ آورده بدر به مشرکان توسط زور با منافق اي عده

 ایـن  ،کنـد؟ آري  پیشـه  دورویـی  بایـد  چـرا  منافق ،دشمن لشکر درگرنه و ،است خودي لشکر در منافق

۹۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

 در و شـدند  آورده نبـرد  و بـه  بودنـد  شـک  در اسالم حقانیت در که شمرد شکاکان ن ازتوا می جوانان را

در قـرآن بـه دوگانـه    بودنـد.   رمنافقیشکاکان غآنان  .رفتند دنیا از شک همین با و شدند کشته حال همان

 و علَـیهِم  اللَّـه  یحیـف  أَنْ یخَـافُونَ  أَم ارتَـابوا  أَمِ مـرَض  قُلُوبِهِم فی« بودن نفاق و شک اشاره شده است:

ولُهسلْ رب کأُولَئ مونَ همو داشـتند  جـاي  مسلمانان میان منافقان در :د گفتیبا ،رو نی. ازا)50: نور( »الظَّال 

 در ولـى  ،کنـد  اسـالم  اظهـار  کـه  گوینـد  می منافق کسىزیرا به  ؛بودند روانی جنگ به زدن دامن درصدد

 میـان  در الجـرم  پـس  .باشـند  کفار لشکر بین در کسانى چنین که ندارد معنا باشد، و اسالم مخالف باطن

 کفـار  هجـوم آماج کردند   یم اسالم به تظاهر و بودند کفر لشکر در اگرکه  استروشن  .اند بوده نانامسلم

 در درونـى  نفـاق  بـا  که اینجاست مطلب ةعمد اما ).154 ، ص1 تا، ج بروجردي، بی (نیري شند می واقع

 ایـن  عامـل  دیـد  بایـد  کردنـد و  ایستادگى و ماندند مسلمانان لشکر در اینان ،بود سختى روز، که زرو آن

  .)99 ، ص9  تا، ج ی، بئیطباطبا( است بوده چه ایستادگى و ثبات

  »قلوبهم مرض يف«مقصود از 

 یهـودي  بودند، نه منافق نه که یمان هستنداال ضعیف گروه »قلوبهم مرض یف« مقصود ازکه برآنند  یبرخ

 يا مقصـود منافقـان حرفـه    معتقدند:گر ید یاما برخ .)237 ص، 1 ج، 1377 ،یآمل ي(جواد مشرك نه و

آنهـا در اظهـار اسـالم و     ةبه نوع انگیز يا تفاوت دو گروه منافق و منافقان حرفه ،ن صورتیدر ا .هستند

 ةتماالً در مدینه یـا اواخـر دور  گردد. گروه اول منافقان معمولی هستند که اح کفر در نهانشان بازمیي اخفا

: که هدفشان رسیدن به مقـام و موقعیـت بـود (بقـره     اي بودند دوم منافقان حرفه ۀاما دست. مکه پیدا شدند

نیـري بروجـردي،   ، ر.ك: علل اصلی نفاقبارة براي توضیح بیشتر در؛ 7 و2: منافقون؛ 17و  14- 13و  11

بـودن   يا ن حرفهیآنها هم ۀبرجست یژگیم صائب باشد و ودو یۀرسد نظر  ینظر م به .)68 ، ص1تا، ج  یب

شـان مطـرح   یا ةکه قرآن دربار ییها یژگیمان هم باشند. ویاال فیندارد که ضع یآنان است، هرچند منافات

من ؤامـا مـ    ،دارنـد ایمـان  ند به ... یگو یم« دارد: يشتریب يسازگار يا ده و حرفهیچیپ يها کند با انسان  یم

اصـالح دارنـد    يادعـا  یول، دنبال فسادند .شان مرض استیها .. در قلب.د ونزن یخدعه م به خدا .ستندین

نـد  یگو  یمـ  ،کنند  ینشان خلوت میاطیبا ش یم و وقتیمنؤم :ندیگو  یم ،کنند  یمنان مالقات مؤبا م یوقت.  و...

  .)14- 8ه: (بقر ندیبا آنها

ـ یمکه ن یش از بدر و حتیحضور منافقان پ ةدربار از  یکـ ی .وجـود دارد نظـر   ققـان اخـتالف  ن محیز ب

: عنکبـوت (» الْمنَافقینَ لَیعلَمنَّ و آمنُوا الَّذینَ اللَّه ولَیعلَمنَّ: «عنکبوت است ةات سوریاختالف، آهاي  هشری
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بحـث   محل ةنند که گرچه سورآبر  یبرخ ،رو نیا از .اما به منافقان اشاره دارد ،است ین سوره مکیا. )11

ـ یا .ن و بیماردالن در مدینه پیدا شدنداکه نازل شده، اما منافقدر م و لیقُـولَ الَّـذینَ فـی قُلُـوبِهِم     «ۀ شان آی

رَضخـدا  رسـول  اند: دانند و اضافه کرده  یگویى غیبى م ک پیشیرا  »م هجـرت  ازپـیش   مسـلمانان  و 

منافقـان،   هیبـت بخواهنـد بـه خـاطر     دممـر  که نبود باز دستشان و نافذ امرشان نبودند، و نیرومند قدر آن

 اسـالم  از دممسـلمانان   خیـر  امیـد  بـه  یا کنند، و پنهان را خود باطنى کفرآنان بخواهند  ببرند، و حساب

  .)142 ، ص15 ق، ج1415 (آلوسى،  داشتند مدینه در هجرت ازپس  مسلمانان که حالى بزنند، بخالف

 مسـلمانان  مدینـه  در کـه  یحال در ،است اذیت و آزار از گوو گفتآیه،  در :اند گفته یبرخ ،اما در مقابل

ـ ئی(طباطبـا  مکه ندیدند، بعکس اذیت و آزار کسى از گـر  ید ،شـان در ادامـه  یا). 107 ، ص16  تـا، ج  ی، ب

  ند.نک  یگروه اول را رد م يشده از سو مطرح يها استدالل

نبود تـا کسـی در ظـاهر بـه      انکار وجود منافقان با این استدالل که در مکه منافعی در مسلمانی

رسـد مـدعی، منـافع را منحصـر در منفعـت مـادي         مسلمانی تظاهر کند، اشتباه است. بـه نظـر مـی   

زودهنگام دانسته، ولی چنین نیست. با مراجعه به تاریخ گروهاي سیاسی یا فرق عرفانی، که امـروز  

ها را باور ندارنـد، ولـی بـه آن     توان یافت که اهداف آن گروه  در جهان فعالیت دارند، افرادي را می

بینـی اسـت. اگـر فـردي در یـک جامعـه از        کنند. علت آن گاهی ارضاي حـس خـودکم    تظاهر می

هاي معمول امکـان ترقـی بـرایش     بیند برخوردار نباشد و از راه  جایگاهی که خود را شایستۀ آن می

اي حـاکم بـود و جـز بـا      م قبیلـه کند. در مکه، که نظـا   هاي دیگر اقدام می وجود نداشته باشد از راه

شد، تنها راه شناخته شدن، پیوستن به رقیـب بـود،    وابستگی به آنها مقام و جایگاه نصیب کسی نمی

هرچند تحمل صدمات یا عدم موفقیت را به دنبال داشته باشد. عالوه بر اینکه عوامـل نفـوذ، خـود    

دهند و در   اهر، خود را خودي نشان میترین نوع آن است. اینان با تظ نوعی نفاق دارند که خطرناك

کننـد. آیـا در اقـدامات برخـی از مسـلمانان چنـین         ها به طرفداري از منافع مشرکان اقدام می بزنگاه

  رفتاري مشاهده نشده است؟ این موضوع نیازمند بررسی است.

کـه خـود دو    منـان ؤم بودنـد:  شناسـایی قابل  مسلمانان سپاه در عمده گروه نکه در بدر، چهارآجه ینت

  .يا و حرفه یاعم از معمول ،منافقان و مشرکان :گروه بودند

از پـیش  موجـود در مکـه    يهـا  توان بـه گـروه    ین بخش میشده در متن، از ا رفتهیپذ یۀبر اساس نظر

ـ یالـذ «منان، منافقان و ؤبرد: مشرکان، م یز پیهجرت ن ـ داده در ا ي. تفـاوت رو »قلـوبهم مـرض   ین ف ن ی

منـان خـود بـه    ؤم ۀطبق ،با گذشت زماندیگر،  به عبارت. منان نسبت به مکه استؤم ۀل طبقیتفص ،مقطع

۹۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

سـورة  برداشـت از  (اهل کتـاب هـم حضـور داشـتند      ،مکه ةنکه در دوریح ایتوض. م شدیچند دسته تقس

  .ست)یکه محل بحث ن 31: آیۀ مدثر

  احد ةشناسي مردم در غزو گونه

، ق1411گزارش واقعه اُحد پرداخت (واحدي نیشـابوري،   عمران به آل ةسور 199تا  121قرآن در آیات 

ـ   ، )319، ص 1  ، ج1376واقدي، ؛ 54، ص 3تا، ج  ی؛ طوسی، ب136ص  بـه ایـن    هاما در اینکـه کـدام آی

  .)189 ، ص1393ا، یک (دانش خورد موضوع اختصاص یافته است اختالفاتی به چشم می

تـوان از    یاحد سخن گفته شده است که مـ  ةغزو یزمان ۀدر بره اوتیمتف يها از گروه ،ات متعددیدرآ

وجـود   يبـه معنـا   م لزومـاً یتنـوعِ تقسـ  . کرد ییها را شناسا ن گروهیا ةزیعملکرد، تفکر و انگ ،آن مطالب

ـ ا چند ممی ،چند نوع عملکرد داشته باشد یبسا گروه چه؛ ستیز از هم نیمتما يها گروه را بـا   يفکـر  ةزی

احـد   يهـا  يبنـد  ) بـه گـروه  172و  166- 167 ،154- 152، 145 عمران: آل(عددي ات متیهم دارا باشد. آ

ن آاز منظـر قـر   ،دوشـ  مـی مالحظـه  که  چنان ،شود. در مجموع  یمبررسی ل یبه تفص ،در ادامه .اشاره دارد

 حضور داشتند: یخین مقطع تاریل در ایذ يها گروه
  هاي حاضر در غزوة احد . گروه2جدول 

  ..).ران ون (شاکیراست  منانؤم  احدغزوة 

  ان توابیفرار

  ر توابیان غیفرار  منافقان

  امبریپ یران به فرماندهیگ خرده

  محورها شخص

    کافران

  نيمنان راستؤمالف. 

ز آنان بـه  ا ،اتیآ یدر برخ .)166: عمران آل(» الْمؤْمنینَ ولیعلَم اللَّه فَبِإِذْنِ الْجمعانِ الْتَقَى یوم أَصابکُم وما«

و  )152: عمـران  آل(» ... الْـآخرَةَ  یرِید منْ ومنْکُم« ه است.شد اد ی ،دنبال آخرت بودنده که ب یکسانعنوان 

از  یبخشـ . )145: عمران آل(» الشَّاکرِینَ وسنَجزِي منْها نُؤْته الْآخرَةِ ثَواب یرِد منْ: «شاکرانند ةاینکه از زمر

 ياز احـد رو پـس  ن نبرد بالفاصـله  یا .ها بودند نیان همیشرکت کردند از م »مراءاالسدح«که در  یکسان

 شـرکت  جنـگ  در دیروز که کسانى فقط و ،دیروب دشمن تعقیب بهند: فرمود دستور خدا رسولو داد 

، يواقـد ( امبر حرکـت کردنـد  یـ مداوا بـا پ  ۀها بدون ادام یابند و زخمیحضور نیز ن نبرد آبودند در  کرده

ـ از فرار یتائبـان نیـز بخشـ    احتماالً .)270 ، ص1  ، ج1376 از پـس  نـان خـدا و رسـول را    یان بودنـد. ا ی



   ۹۹از منظر قرآن  از بدر تا تبوک شناسي مردم عصر نبوي گونه

 الْقَـرْح  أَصابهم ما بعد منْ الرَّسولِ و للَّه استَجابوا الَّذینَ: «اجابت کردند ،دان جنگیجراحت برداشتن در م

که با پیـامبر  را کسانی  یاسام یخیتارهاي  باکت .)172: عمران آل(» عظیم أَجرٌ اتَّقَوا و منْهم أَحسنُوا للَّذینَ

بـاره   نیـ در ا يواقدند. ا ذکر کرده  یشان بودند،با ابر سر پیمان پایداري کردند و کسانی که تا سرحد مرگ 

ـ  و بودند، شکیبایى نت چهارده خود، که یاران از گروهى با همراه حضرت آن د:یسون یم . کردنـد  دارىپای

، ابـوبکر ، طالـب  ابـى  بـن  علـى  :مهاجران از. بودند انصار از نت هفت و مهاجران از نت هفت گروه آن

: انصـار  از. عـوام  زبیربن و ،جرّاح بن ابوعبیدة، عبیداهللا بن طلحۀ، وقاص ابى سعدبن، عوف بن عبدالرحمان

 سـعدبن  و ،حضـیر  اسـیدبن ، حنیـف  بـن  سهل، صمه بن حارث، ثابت بن عاصم، ابودجانه، منذر بن حباب

 آن در. انـد  نوشـته  حضیر اسیدبن و معاذ سعدبن جاى به را مسلمه محمدبن و عباده سعدبن برخى. معاذ

ـ  پـنج  و مهـاجران  از نتـ  سهبر سر بیعت با پیامبر ماندند.  مرگ حد سر تا نت روز، هشت انصـار،   از نت

 و ثابـت  بـن  عاصـم ، منذر بن حباب، صمه بن ثحار، ابودجانهمهاجران،  از زبیر و طلحه، علىحضرت 

طبـري بـه    ؛240، ص 1، ج 1376واقـدي،  ( نشـدند  کشته ایشان از یک هیچ انصار، که از حنیف بن سهل

 .)516، ص 2تا، ج  یرا ذکر کرده است، ب یگر اسامید یشکل

  منافقانب. 

 ولـیعلَم : «کردنـد  يداردانان خـو با سـپاه مسـلم   یاز همراه ،با کفر يریامکان درگنبود  ۀکه به بهان یکسان

 یومئـذ  للْکُفْـرِ  هـم  لَاتَّبعنَـاکُم  قتَالًا نَعلَم لَو قَالُوا ادفَعوا أَوِ اللَّه سبِیلِ فی قَاتلُوا تَعالَوا لَهم قیلَ و نَافَقُوا الَّذینَ

أَقْرَب منْهانِ ملْإِیمیقُولُونَ ل هِماها بِأَفْوم ی لَیسف قُلُوبِهِم و اللَّه  لَـمـا  أَعـونَ  بِماز. )167: عمـران  آل(» یکْتُم 

 شـاید  و نـد ک پیکـار  خدا راه در که کردند دعوت را مسلمانان، منافقان از اي عده که آید برمی چنین اتیآ

 بـه  را ندارند، آنـان  خدا راه در جنگ براي تمایلی آنان که فهمیدند و شدندمواجه  آنان استنکاف با چون

. نکردنـد  مشـاهده  منافقـان سـوي   از همراهیگونه  چیه همچنان اما ؛خواندندفرا متجاوزان مقابل در دفاع

 ة، سـرکرد أبـی  بـن  عبداهللا .دهد رخ جنگی ندارند گمان که بود آن منافقان سخن :اند گفته مورخان برخی

ـ   (ابن بازگشت احد نزدیکی د ازبینجام جنگ به کار نداریم گمان اینکه ادعاي با ،منافقان تـا، ج   یهشـام، ب

» انـد  بازگشـته  خردمندان هـم  و عاقالن ۀهم«فت: گ می که ،حزام عمروبن ابنبه  يو ۀاز گفت .)27، ص 3

 مگـر  ؛بازگشـته بودنـد   وي از پیش اي عدهاستظهار کرد که د بتوان یشا، )219، ص 1، ج 1376(واقدي، 

. گـرد  باز هم تو؛ بازگشتیمکه  خردمندیم ما یعنی؛ اوست مراهانه و وي خود مقصودش :شود گفتهاینکه 

 آن بـه  اعتقـادي  کـه  کردند می جاري زبان بر حالی در را سخن این آنان که کند می گزارش ما به اما قرآن

 آنـان  بـه  ،مسـلمانان  بازگشـت  ازپـس   نکردنـد، بلکـه   اکتفا جنگ درنکردن  شرکت به نداشتند. منافقان

۱۰۰      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

 بلکـه  ،نکردنـد  همراهـی  مسلمانان باتنها  نه پس .شدید نمی بودید، کشته کرده اطاعت ما از اگر :گفتند می

  کردند. سرزنش  نیز رسول خدا از پیرويسبب  به را مسلمانان

  انيفرارج. 

 مـا  علَـى  تَحزَنُـوا  لکَیلَـا  بِغَم غَما فَأَثَابکُم أُخْرَاکُم فی یدعوکُم الرَّسولُ و أَحد علَى لَاتَلْوونَ و تُصعدونَ إِذْ«

فَاتَکُم ا لَا وم کُمابأَص و ا خَبِیرٌ اللَّهلُونَ بِمم153: عمران آل(» تَع(.  

ی، ئ(طباطبـا  دو از مؤمنان بودنـد، نـه از منافقـان    قرآن از دو گروه از فراریان سخن گفته است که هر

لقـد  «زیرا گروه اول بـا عبـارت   ؛ آنها را از مؤمنان بدانیم يگرچه بعید است هر دو، )46، ص 4  تا، ج یب

اما به کدام داللـت  ؛ اند جزو مؤمنان شمرده شده)، 152عمران:  (آل» ذُو فَضْلٍ علَى الْمؤْمنینَواهللا عفا عنکم 

د مسلمانانی هستند کـه هنـوز ایمـان در دل آنهـا وار    : گفته شوداینکه دوم مؤمن باشند؟ مگر  ۀقرآنی دست

 انـد  برخـی آنهـا را از منافقـان دانسـته    ، اگرچـه  منـان ؤنـه م ، هستند یمانیا ۀجامع ةا در زمر، ینشده است

 ،از فرار توبـه کـرده  پس گروهی که . 1ن دو گروه عبارت بودند از: یاما ا .)79 ص، 3 تا، ج یهشام، ب (ابن

. 2 .)259و 254 ، ص1ج  ،1376واقـدي،  ( نان را ذکـر کـرده اسـت   یاز ا یبرخ یاسام يواقد .بازگشتند

 نـد، امبر آنها را فراخواندیان که پین از فرارتاز دو  يواقد. گر که بازنگشتند یا بموقع بازنگشتندیگروهی د

 ، ص1، ج 1376ده است (واقـدي،  نمو يشان خودداریا یاز ذکر اسام یول، بازنگشتند گزارش کرده یول

اصحاب مشهور هـم   ی،ان اسامیدر م. وز بازنگشتندکه تا سه راست را آورده  یکسان یاسام يطبر .)237

 ن دو از انصار بودنـد یاکه  عثمان سعدبن و عثمان بن عقبۀ و عفان بن عثمان :از جمله؛ خورند  یبه چشم م

 ).522، ص 2تا، ج  ی(طبري، ب

با گزارشی از مسلط شدن خـواب  همراه  ،ده و عملکردیبر اساس عق ،انیم فراریتقس يار قرآن برایمع

ل کردن اندوه فراریان به اندوهی دیگر، امنیتـی  یبدتاي از آنها آغاز شده است. خداي تعالی پس از  ر عدهب

 أَنْـزَلَ  ثُـم : «آنهـا  ۀو البته نه بر همـ  ،نازل کرد که به دنبالش خواب بر گروهی از آنها مسلط شدمؤمنان بر 

لَیکُمنْ عم دعب نَۀً الْغَما أَماسفَۀًطَ یغْشَى نُعائ نْکُمفَۀٌ مطَائو قَد متْهمأَه مهیظُنُّونَ أَنْفُس ـقِّ  غَیـرَ  بِاللَّهظَـنَّ  الْح 

 نَیقُولُـو  لَک یبدونَ لَا ما أَنْفُسهِم فی یخْفُونَ للَّه کُلَّه الْأَمرَ إِنَّ قُلْ شَیء منْ الْأَمرِ منَ لَنَا هلْ یقُولُونَ الْجاهلیۀِ

نَ لَنَا کَانَ لَورِ مالْأَم ا شَیءلْنَا منَا قُتاهقُلْ ه لَو ی کُنْتُمف کُمیوتب رَزینَ لَبالَّذ بکُت لَیهِمإِلَى الْقَتْلُ ع  هِمضَـاجِعم 

ـ ا .)154:عمـران  آل(» الصدورِ بِذَات معلی و اللَّه قُلُوبِکُم فی ما و لیمحص صدورِکُم فی ما اللَّه و لیبتَلی ن ی

 ؛دنـد کربازگشتند و از فرار خود اظهـار پشـیمانی     مسلط شد که به سوي رسول خدا یخواب بر کسان

هایشـان بـه انـدوه ناخوشـایند      شان شد تـا دل  ارزانی ییاندوه دنیا نانی که غمی مبارك به جاي غم واهم



   ۱۰۱از منظر قرآن  از بدر تا تبوک شناسي مردم عصر نبوي گونه

و از ساحت الهی دور است کـه مرتکـب گنـاه را    بوده گناهان کبیره  جملهاز » فرار از جنگ« .آلوده نماند

ایـن برداشـت از   . از توبه ببخشـد و عفـو و رحمـت خـود را نصـیبش گردانـد      پیش در حال ارتکاب و 

 که فضـل خـود  آید  می دستبه  )152 :عمران (آل »ولَقَد عفَا عنْکُم واللَّه ذُو فَضْلٍ علَی الْمؤْمنینَ«عبارت: 

  فراریان. ۀن کرد و نه شامل همارا خاص مؤمن

ن گمان بـود کـه   یآنان به ا يدار نیان به فکر دنیا و حیات مادي خود بودند و دیاما گروه دوم از فرار

شود. افکار آنان آلوده به رسوبات فرهنگ جـاهلی بـود و    گاه مغلوب نمی دین همواره غالب است و هیچ

بـا   ییآشـنا  يبـرا ( هـاي جـاهلی پیراسـته نکـرده بودنـد      از اندیشـه  خداوند را ةهنوز ذهنیت خود دربار

دهد که این اندیشـه   قرآن گزارش می ).47، ص 4  تا، ج یی، بئطباطبا ك:.ر ،مسلمانان یجاهل يها شهیاند

یخْفُونَ فی أَنْفُسهِم مـا لَـا   «شد:  شد و نزد پیامبر اظهار نمی در محافل خصوصی آنان مخفی نگه داشته می

یبونَ لَکدار شد. قرآن پاسخ به آنان را خود عهده ي،رو  . بدین)154: عمران (آل» د  

از مسـلمانان را شـامل   گروهـی  اي بودنـد کـه    هـا و منافقـان حرفـه    عقیـده  گروه دوم سست احتماالً

  شدند:    یم

 لَقَـد  و« دادند و در عرصـه عمـل فـرار کردنـد:     از احد فقط شعار جهاد و شهادت میپیش اي که  عده. 1

نَ کُنْتُمنَّوتَم تونْ الْملِ مأَنْ قَب هتَلْقَو فَقَد وهأَیتُمر أَنْتُم143: عمران آل(» تَنْظُرُونَ و(.  

عمران بـه   آل 158گروه دوم باشند. از لحن آیات (و گیران به فرماندهی پیامبر که بعید نیست جز خرده. 2

گرفتنـد کـه او رئـوف اسـت و از      روش پیامبر در جنگ خرده مـی  اي به آید که عده چنین برمی بعد)

کـرد چنـین    اي عمـل نمـی   کرد یا به مشورت عـده  اگر مشورت نمی .قاطعیت الزم برخوردار نیست

ـ ازا .)56 ، ص4  جتـا،   بی، طباطبائی( شد! او با این اعمال خود مرتکب خیانت شده است نمی  ،رو نی

 الْقَلْـبِ  غَلیظَ فَظا کُنْت و لَو لَهم لنْت اللَّه منَ رحمۀٍ فَبِما«ده است: نازل شایشان ات در دفاع از ین آیا

 اللَّـه  إِنَّ اللَّه علَى فَتَوکَّلْ عزَمت فَإِذَا الْأَمرِ فی و شَاوِرهم لَهم و استَغْفرْ عنْهم فَاعف حولک منْ لَانْفَضُّوا

بیح ینَ ...الْمکِّلا تَوم نَبِی کَانَ ونْ یغُلَّ أَنْ لم یغْلُلْ و ا یأْتغَلَّ بِم مۀِ یویامالْق فَّى ثُمـا  نَفْـسٍ  کُـلُّ  تُوم 

تبکَس مه ونَ لَا وگروهی بودنـد کـه    ةرسد اینان نیز در زمر به نظر می .)161- 159: عمران آل(» یظْلَم

اعمال اینان و اعتقاداتشان به افـراد سسـت    .از آنها یاد شد »فی قلوبهم مرض« بدر با عبارت ةدر غزو

 د.شتنکه به نبوت اعتقادي ندابودند  و بیشتر به اشخاصی همانندشبیه نبود ایمان 

شستند؛ همشان خودشان بـود و   محور بودند و با مرگ پیامبر دست از دین می اي که شخص . عده3

 مـنْ  خَلَـت  قَـد  رسـولٌ  إِلَّا محمد و ما«شوند:   اب این آیه محسوب میبه دنبال دنیا بودند و خط

۱۰۲      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

هللُ قَبأَفَإِنْ الرُّس اتم لَ أَوقُت تُملَى انْقَلَبع قَابِکُمنْ أَعم و بلَى ینْقَلع یهبقیضُرَّ فَلَنْ ع شَـیئًا  اللَّه  و

کثیـر،   گزارشی از فراریـان آورده اسـت (ابـن    کثیر ابن. )144عمران:  آل(» الشَّاکرِینَ اللَّه سیجزِي

 ).55-46، ص 3تا، ج  بی

 یخیدر مقطـع تـار  . استفاده کرده است اوتیمتف يها اریمردم، قرآن از مع يبند دسته يبراکه گفته شد 

ده را تقسیم کـر دم هم مر يگریار دیبا مع ،ا ثبات قدم در جنگ)یمان و عمل (فرار یار ایعالوه بر مع ،احد

  است:» انگیزه«آن معیار و 

  بودند. خدا رضایت جلب دنبال به که کسانیالف. 

  خریدند. جان به را الهی غضب و در نبرد شرکت کردند و خشم ي،ویدن يها زهیبا انگ که کسانی .ب

 و فَشـلْتُم  إِذَا حتَّـى  بِإِذْنـه  سونَهمتَح إِذْ وعده اللَّه صدقَکُم لَقَد و«فرماید:  این دو دسته می ةقرآن دربار

تُمعی تَنَازرِ فالْأَم و یتُمصنْ عم دعا بم اکُما أَرونَ مبتُح نْکُمنْ مم  نْیا  یرِیـدد یشـا . )152: عمـران  آل(» ... الـد

ـ  ،نبرد شرکت کرد و کشته شـد  در یر الهیغ يها زهیکه با انگ ،را قزمانمانند  يافراد یفشان بتوان جان  یول

هشـام،   ؛ ابـن 223، ص 1، ج 1376ن دسته شمرد (واقدي، یق ایاز مصاد ،امبر او را به دوزخ بشارت دادیپ

  .)47، ص 3تا، ج  یب

 مسلمانان در احد   یشناس گونهبارة گر دریدگاه دید

  اند: داده جايذیل احد را در چهار گروه  ةبرخی از نویسندگان، مسلمانان حاضر در غزو

  ؛شاکران یا شهداي اعمال .الف

  ؛اهللا ن فی سبیلمقتوال. ب

  ؛مؤمنان تائب. ج

  .)197، ص 1تا، ج  یب (نیري بروجردي، اي مسلمانان غیر تائب یا منافقان حرفه. د

ـ تطب ،تاکنون گفته شد یات قرآنیبا آنچه از آ يبند مین تقسیا که شود  یمالحظه م ـ فقـط   .ق داردی ک ی

ن یـ رسد ا  یبه نظر م است. يبند مین تقسیوجود دارد و آن وجود گروه دوم در ا يبند میتقس نینکته در ا

  ستند.یا سوم نیجدا از گروه اول  یگروه گروه لزوماً

  تبوك ةشناسی مردم مقارن غزو گونه

بـه   )106- 96 و 66 و 46- 42(ی از این سـوره  اتیاست. آاشاره کرده تبوك  ةبه غزو ،توبه ةن در سورآقر

اعتقـادات و اعمـال و    شـود.   یمـ ذکـر  ل یبه تفص ،موجود در تبوك اشاره دارد که در ادامه يها يبند روهگ



   ۱۰۳از منظر قرآن  از بدر تا تبوک شناسي مردم عصر نبوي گونه

مالحظه خواهد شد کـه   ،در مجموع .مردم لحاظ شده است يبند میار تقسیمعبه عنوان ز ینجا نیرفتار در ا

  حضور داشتند: یخین مقطع تاریل در ایذ يها ن گروهآاز منظر قر
  هاي حاضر در غزوة تبوك . گروه3جدول 

  نینش هیاز اعراب باد یبخش  منانؤم  تبوكغزوة 

  ن)یشروان نخستی(پ از مهاجران و انصار یبخش

  دوم ۀدست يها رو دنباله

  نینش هیگر از اعراب بادید یبخش  منافقان

  نهیاز اهل مد يشمار

  نینش هیاز اعراب باد يگرید یبخش  کفار

  نینش هیر اعراب بادیغ

    کاران تواب) (گناه یدواران به رحمت الهیام

    من (مستضعفان)ؤرمیمسلمانان غ

هـاي موجـود    ولی شامل گـرو  ،آغاز شده است» اَعراب«شناسی مقطع تبوك از معرفی  بندي و گونه گروه

 »وبـرى « آنهـا  دیگـر  نـام . »حضرى« مقابل در، شود مى گفته »بدوى« »اعراب« شود. مفرد در مدینه هم می

 مـو  از کـه  ،ثابت مکان در غیرمستقر چادرنشینان به. شود مى اطالق شهرنشینان به که »مدرى« برابر، است

 در دیگـر  نقطـه  بـه  اى نقطـه  از ،چراگاه و آب دنبال به و سازند مى پوش تن و سرپناه احشامشان کرك و

 یـا  خام خشت از برآمده نىمکا در مستقر شهرنشینان به کهگونه  همان ؛شود مى گفته »اعرابى«، اند حرکت

  .)27 ق، ص1405، حسن حاج؛ »ع« ، حرف1979، منظور گویند (ابن مى »عربى« پخته

  . اعراب کافر و منافق1

از طبقـات  شان بیش خصلت قالبی آنان این است که کفر و نفاق و نشینانی که از تمدن شهري دورند بادیه

أَجـدر   نفَاقًـا و  الْأَعرَاب أَشَد کُفْرًا و: «گروه استهاي این  حدود الهی از ویژگینکردن دیگر است. درك 

و هولسلَى رع ا أَنْزَلَ اللَّهم وددوا حلَمأَلَّا یع  ـیمکح یملع کـه  سـت  رو ازایـن ایـن  شـاید   .)97 :(توبـۀ » اللَّه

دهـد   نظم و انضباط اهمیت مـی نشینی الزامات رفتاري و اخالقی خاصی دارد و فرد کمتر به داشتن  بیابان

  دهد. نیز کمتر تن می، که قوانین منضبطی است ،به حدود الهی، در نتیجهو 

انفـاق در راه  ، از منظـر قـرآن   .شـمارند  ن است که انفاق خود را غرامت میآهاي این گروه  از ویژگی

 »اق در راه خـدا انفـ . «رود شـمار مـی   هاي مؤمن است و هر نوع کوتاهی در آن لغزش به خدا از مشخصه

براي بازشناسـی اعـراب مـؤمن از غیرمـؤمن معرفـی       ،معیاري براي سنجش منافقان ذکر شده و در اینجا

پرداختند و گمان داشتند بـاجی اسـت کـه بـه      که میاست احتماالً مقصود همان زکات مالی  .شده است

ند. اینـان نظـر مطلـوبی بـه     براي پرداخت آن ندیدعلتی از وفات پیامبر پس  ،رو ازاین. دهند حکومت می

۱۰۴      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

و منَ الْأَعرَابِ منْ یتَّخذُ ما ینْفقُ مغْرَما و یتَـرَبص  : «ایمانی نداشتند و منتظر آسیب آن جامعه بودند ۀجامع

یملع یعمس اللَّه و ءورَةُ السائد لَیهِمرَ عائوالد ـ از پپس  یلیقبا از وجود یخیمنابع تار. )98 :(توبۀ» بِکُم امبر ی

تـا، ج   یت از زکات بودند (طبري، بیخواستار معاف یول ،دهد که حاضر به خواندن نماز بودند  یگزارش م

نشـینی اسـت    بندي مهم است اینکه خصلت مذکور ویژگی غالبی بادیـه  ). آنچه در این گروه258، ص 3

  مد.حکم به دنبال آن خواهد آ جا وصف تحقق یابد غالباً که در هر

  . اعراب مؤمن2

به خدا ایمان آوردند و برخالف گروه قبـل،   ،از کفر و نفاق دور شده ،کسانی که برخالف خصلت غالبی

پیامد عمل آنان نیز نزدیکـی بـه خـدا و ورود در رحمـت     . ندددر راه خدا انفاق کردند تا به او نزدیک ش

یومِ الْآخرِ و یتَّخذُ ما ینْفقُ قُرُبات عنْد اللَّه و صلَوات الرَّسولِ أَلَـا  و منَ الْأَعرَابِ منْ یؤْمنُ بِاللَّه و الْ« اوست

یمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هتمحی رف اللَّه ملُهخیدس مۀٌ لَها قُرْبدهد کـه   وجود این گروه نشان می. )99ه: (توب» إِنَّه

نشـینی و   نه بـا خـروج از بادیـه   اما ذاتی نیست و قابلیت تغییر دارد،  ویژگی یادشده براي اعراب خصلت

 ،بـا تغییـر فرهنـگ   دیگر،  به عبارت. بلکه با تغییر الگو در باورها و رفتارها ،تغییر صورت ظاهري زندگی

  آنچه مهم است این نوع تغییر است. .تغییر مظاهر تمدن نه لزوماً

  . پیشروان نخستین3

والسابِقُونَ الْأَولُونَ منَ الْمهاجِرِینَ و الْأَنْصـارِ و الَّـذینَ اتَّبعـوهم بِإِحسـانٍ     «نصار از میان مهاجران و ا

لـک الْفَـوز   رضی اللَّه عنْهم و رضُوا عنْه و أَعد لَهم جنَّات تَجرِي تَحتَها الْأَنْهار خَالـدینَ فیهـا أَبـدا ذَ   

» عمل«و » ایمان«این عده به . اي پیشروان تحقیق بودند عده –نه تمامی آنها  -) 100(توبه: » عظیمالْ

رو، خداوند از ایشان رضایت داشت و آنها نیز از خداوند راضی بودند. از آیۀ  متصف بودند و ازاین

نـد داخـل در ایـن    ک  بر او صدق » انصار«و » مهاجر«شود که هر کس عنوان   قرآن چنین استنباط می

گروه نیست، اعم از فاسق یا مؤمن و یا منافق، ظالم باشد یا عادل. حال چطور ممکن است خداوند 

که در چند آیۀ قبل از چنـین اشخاصـی اظهـار     از مهاجر یا انصار فاسق اعالم رضایت کند، درحالی

فَإِنَّ اللَّه لَـا یرْضَـى عـنِ    «)؛ 80(توبه: » قینَو اللَّه لَا یهدي الْقَوم الْفَاس«نارضایتی نموده است؟ مانند: 

اند. برخی از ایشان به  هایی از این دسته نقل کرده ). منابع تاریخی گزارش96(توبه: » الْقَومِ الْفَاسقینَ

اي به میـدان نبـرد    کردند آنها را به گونه آمدند و تقاضا می  سبب نداشتن مرکب، گریان نزد پیامبر می

کسانی را که به هر  واقدي). 102، ص 3تا، ج  ؛ طبري، بی992، ص 2، ج 1376کند (واقدي، اعزام 



   ۱۰۵از منظر قرآن  از بدر تا تبوک شناسي مردم عصر نبوي گونه

) که بـا عنایـت بـه    1025، ص 2، ج 1376داند (واقدي،   اند مصداق این آیه می دو قبله نماز گذارده

  آنچه ذکر شد، قابل تأمل است.

  روهاي گروه سوم . دنباله4

شـان   یعنی پیـروي  ؛کنند آنها را دنبال می ،با پیروي نیکبرخی افراد » والذین اتبعوهم باحسان«به مقتضاي 

 جتـا،   بـی ی، ئ(طباطبا کنند چون حق با آنهاست، نه اینکه ایشان را در کارهاي نیک پیروي می ؛بحق است

  د.هستناینها نیز مانند گروه قبل  .)373، ص 9 

  . منافقان5

منْ أَهلِ الْمدینَۀِ مـرَدوا علَـى    حولَکُم منَ الْأَعرَابِ منَافقُونَ وممنْ  و« مدینهاطراف اعم از منافقان گروهی 

ـ » النِّفَاقِ لَاتَعلَمهم نَحنُ نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرَّتَینِ ثُم یرَدونَ إِلَى عذَابٍ عظیمٍ ) و منافقـان داخـل   101 ه:(توب

پیامـد  ، شناسـد  ولی خدا آنـان را مـی  آنان را شناسایی نکرد، پیامبر و ند دبوکرده که به نفاق عادت  ،مدینه

براي دوبار عذاب بیـان   گوناگونیدر آخرت (وجوه  يگریدر دنیا و د یکاست: یعمل آنان دوبار عذاب 

نـان در  یاز تحرکات ا یخیمنابع تار .)استتر با آیات پیشین  مناسبمزبور وجه  ،شده است که از آن میان

؛ طبـري،  1045، 1000، 995، ص2، ج 1376انـد (واقـدي،    ارائـه کـرده   ییها گزارش ی،خیع تارن مقطیا

  ).108و  103، ص 3تا، ج  یب

برخـی از منافقـان   که خداوند خبر داده اي که وجود دارد این است که  نکته ن دورهینفاق در ا ةدربار

و اگر بخواهیم قطعـاً آنـان را   « فرموده بود نکه قبالًیا ۀن، با مالحظیبنابرا. اند ناشناخته براي رسول خدا

شناسـی و از آهنـگ سـخن بـه [حـال]       شان می ایشان را به سیماي [حقیقی] ،در نتیجه ؛نمایانیم به تو می

 ولَو نَشَـاء لَأَرینَـاکَهم فَلَعـرَفْتَهم بِسـیماهم و    » «داند آنان پی خواهی برد و خداست که کارهاي شما را می

لَتَعالَکُممأَع لَمیع اللَّهلِ ونِ الْقَوی لَحف ماز مقطع زمانی نـزول ایـن آیـه     :شود ) معلوم می30 :(محمد» رِفَنَّه

ـ ازا .صورت نگرفته یا کامالً تحقق نیافته اسـت  یتبوك معرف یتا مقطع زمان و  هشـام  ابـن گـزارش   ،رو نی

ـ   (ابن در تعارض است ینآقر با گزارش ،شناختند  ینها را مآ ۀکه مردم هم ي،طبر ، ص 4تـا، ج   یهشـام، ب

  .)105، ص 3ج تا،  بیطبري،  ؛162

شـاید   .نشین و دیگري در مدینـه  یکی در میان اعراب بادیه :منافقان دو گروه بودند ،طبق این گزارش

اگـر از   .اید از ایمانتان کافر شدهپس شما  !عذر نیاورید«فرماید:  می که در آیه ،فه از نفاقیمقصود از دو طا

لَاتَعتَـذروا قَـد   » «را آنان تبهکار بودندزی ؛گروهی [دیگر] را عذاب خواهیم کرد ،گروهی از شما درگذریم

۱۰۶      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

ـ » کَفَرْتُم بعد إِیمانکُم إِنْ نَعف عنْ طَائفَۀٍ منْکُم نُعذِّب طَائفَۀً بِـأَنَّهم کَـانُوا مجـرِمینَ    اشـاره بـه    .)66 ه:(توب

فـی قلـوبهم   «عـادي و گـروه     فه باشد. هرچند احتمال بیشتر این است که مقصـود منافقـان  یین دو طاهم

ـ از اعـراب نـزد پ   يا منـابع از عـذر آوردن عـده    باشد که دومی تهدید به عذاب شده است. »مرض امبر ی

 .)103، ص 3تا، ج  ی(طبري، ب رفته نشدیکه پذ يعذر ؛اند سخن گفته

 معرفـی  آنـان  از دیگـر  گروهـی  ،ادامـه  در .مؤمنان و کافران :شدند معرفی باعرا از گروه دو تر پیش

  .بودند گروه سه مجموعاً خود ،نشین بادیه ، اعرابروي . بدینمنافقان یعنی ؛اند شده

  . اهل اعتراف به گناهان خود6

 .بـد اسـت  اي از نیـک و   اعمالشان آمیخته. اینان گروه ششم گروهی هستند که به گناه خود اعتراف دارند

آخَـرَ سـیئًا    آخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عملًا صالحا و و«. مند شوند بهرهبخشش الهی از امید است که 

یمحر غَفُور إِنَّ اللَّه لَیهِمع أَنْ یتُوب ى اللَّهسآیـه مربـوط بـه همـین      ۀرسد ادام به نظر می. )102 ه:(توب» ع

عنـوان صـدقه از ایشـان بگیـر و       دستور داده امـوالی از ایشـان را بـه    و به پیامبر استسلمانان دسته از م

کـه   ،پیامد دعاي تو آرامش ایشـان اسـت   ،آنان را تطهیر کن و پاکیزه گردان و برایشان دعا کن ،سان بدین

أَلَـم یعلَمـوا   « دهـد:  یآیه است که از قبول توبه خبر م ۀید این ادعا ادامؤخدا شنواي این دعا و داناست. م

  یمالـرَّح ابالتَّـو وه أَنَّ اللَّه و قَاتدیأْخُذُ الص و هادبنْ عۀَ عبلُ التَّویقْب وه ـ » أَنَّ اللَّه در منـابع  . )104 ه:(توب

دیگـر در تبـوك اسـت    تـن  نازل شـده و مربـوط بـه تخلـف وي و دو      ابولبابه ةدربار یهآمده است که آ

  د.هستنه یق آیامثال آنها از مصاددیگر،  به عبارت. )272، ص 3، ج ق1404(سیوطی، 

 »اللَّه لأَمرِ مرْجونَ«. 7

اینـان   .بینی کرد گروهی که وضعیت روشنی نداشتند که بتوان عذاب الهی یا مغفرت الهی را برایشان پیش

قرآنی نیز بر عکـس   ۀن تطبیق دارد. در آیاعفمستض روضعیت آنان ب. میان نیکوکاران و بدکاران قرار دارند

که بـه نظـر خداونـد     ،براي آنان وضعیتی مردد ،که امید به پذیرش توبه برایشان ذکر شده بود ،گروه قبل

 علـیم  للَّـه ا و علَیهِم یتُوب إِما و یعذِّبهم إِما اللَّه لأَمرِ مرْجونَ آخَرُونَ و« بینی شده است. پیش ،بستگی دارد

یمکبیت روایات اهل. )106ه: توب(» ح    کسـانی کـه    ؛شاید تا حدي به شناسایی این گـروه کمـک کنـد

عـنْ زرارةَ عـنْ   «از جملـه:   ولی منکر هم نبودند تا کـافر محسـوب شـوند.    ،ایمان به قلب آنان وارد نشد

قَالَ: قَـوم کَـانُوا مشْـرِکینَ فَقَتَلُـوا مثْـلَ        آخَرُونَ مرْجونَ لأَمرِ اللَّه و - عزَّ و جلَّ - فی قَولِ اللَّه   جعفَرٍ أَبِی

رَکُـوا الشِّـرْك و لَـم    حمزَةَ و جعفَرٍ و أَشْباههما منَ الْمؤْمنینَ ثُم إِنَّهم دخَلُوا فی الْإِسـلَامِ فَوحـدوا اللَّـه و تَ   



   ۱۰۷از منظر قرآن  از بدر تا تبوک شناسي مردم عصر نبوي گونه

رُوا فَتَجِـب  إِیمانَ بِقُلُوبِهِم فَیکُونُوا منَ الْمؤْمنینَ فَتَجِب لَهم الْجنَّۀُ و لَم یکُونُوا علَى جحودهم فَیکْفُیعرِفُوا الْ

  .)407ص  ،2  ، ج1362کلینی، ( »إِما یعذِّبهم و إِما یتُوب علَیهِم  لَهم النَّار فَهم علَى تلْک الْحالِ

ـ    ةدربـار  يطبـر  یشناس گونه یت به آنچه گفته شد، تفاوت و کاستیبا عنا  مکـر ا یاواخـر عمـر نب

 مرتبـت  چهـار  بر مردم، شتافتند معبود دیدار به خدا پیامبر که روزى آورده است: يو .شود  یده میفهم

 احسـان  راه از تابعـان  .4؛ بودنـد  نکـرده  هجـرت  کـه  منىؤم یاعراب .3؛ انصار .2؛ مهاجر منمؤ .1 :بودند

  .)39 ص، 6تا، ج  بی، طبرى: از نقل به 69 صق، 1404(رضوان، 

  عصر پيامبراين دوره از  ردم درم يها گونه ةدربار ينکات

مالی و جانی بـه   ةشناسی مردم زمان پیامبر، مؤمنان در شمار کسانی که براي معافیت از مجاهد در گونه. 1

شوند. این معیار خوبی براي ارزیابی برخی از صحابه است کـه در   میده نمشاه ،روند سراغ پیامبر می

کردنـد   مراجعـه مـی   از جمله بیماري همسر به پیامبرگوناگون، هاي  به بهانه ،هاي پیش از تبوك جنگ

یسـتَأْذنُک  : «شناسـد  هستند که خداوند آنان را میپرهیزگارانی نبرد معاف شوند. آنان حضور در تا از 

ـ » أَنْفُسـهِم واللَّـه علـیم بِـالْمتَّقینَ     الْیومِ الْآخرِ أَنْ یجاهدوا بِأَموالهِم و یؤْمنُونَ بِاللَّه والَّذینَ  ، )44ه: (توب

  هرچند براي دیگران ناآشنا باشند.

راجعـه  به پیـامبر م  ،براي گرفتن مجوز معافیت از جنگ ،. کسانی که براي معافیت از جهاد مالی و جانی2

 إِنَّما یستَأْذنُک الَّـذینَ لَـایؤْمنُونَ بِاللَّـه و   : «ایمانان به خدا و رسول او جاي دارند کردند در شمار بی می

رِ ومِ الْآخونَ الْیودیتَرَد یبِهِمی رف مفَه مهقُلُوب تتَاب45 ه:(توب» ار(.  

خداونـد  یـا وجـود    خدا ا تردید نسبت به حقانیت رسولآکنده از عدم باور یحالتی روحی . منافقان 3

ند بـه  شـت چـون ایمـان ندا  سوي دیگر، ند. از ردک در عمکرد خود با احتیاط رفتار می ،رو ازاین داشتند.

سـفَرًا قَاصـدا    لَو کَـانَ عرَضًـا قَرِیبـا و   «برایشان داشت: جز وقتی سود فوري دنیوي  - ند فتر نبرد نمی

 وكعدرون  يو عـدم افشـا   یمـان یا ۀدر جامعـ  یگـاه اجتمـاع  یحفظ جا يبرانیز  .)42 ه:(توب» ...لَاتَّب

 لم أَذنْت لَهم حتَّى یتَبـینَ لَـک الَّـذینَ صـدقُوا و    « :ندبودبه دنبال اخذ مجوز از فرماندهی نیز  ،منافقانه

ب افشـاي منافقـان   موجـ دارد که ندادن مجوز  این آیه به همین نکته اشاره .)43ه: (توب» تَعلَم الْکَاذبِینَ

  به دنبال مشروعیت قعود خود هستند. ،آنها با اخذ مجوز شود و می

گـر  یل در منـابع د یبه تفص، ان تبوك رخ نشان دادهیتوبه و در جر ةکه در سور ،منافقان يها گر خصلتید

ـ از ا از اعتقاداتشـان  یناشـ  يها ا رفتاریآنان  ياقتصاد يها رفتار .آمده است ا، یـ ک (دانـش  ن جملـه اسـت  ی

  .)329و324 ، ص1393

۱۰۸      ، ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۳۹سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي  

اسـت کـه    یعیطب .مذکور در سه مقطع انجام گرفت یشناس ح الزم است که گونهین توضیا ،انیدر پا

در  ،مثـال  ايبـر وجـود داشـتند.   ز یگر نید ییها آنها گونه ۀانیم یا بعد از آن و حتی یخیاز مقاطع تارپیش 

ـ     عهیشـا «ا ی »مرجفون«با عنوان  یقرآن از وجود گروه ،احزابجنگ  در  »یسـازان و عوامـل جنـگ روان

 بِهِـم  لَنُغْرِینَّـک  الْمدینَۀِ فی الْمرْجِفُونَ و مرَض قُلُوبِهِم فی الَّذینَ و الْمنَافقُونَ ینْتَه لَم لَئنْ«برد:   ینه نام میمد

ثُم ونَکاوِرا لَایجیهیلًا إِلَّا ف60: زابأح(» قَل(.  

  يريگ جهينت

 یو گـاه  خود، کفـر، نفـاق)  گوناگون مان با مراتب یار فکر و اعتقادات (ایبا مع یقرآن مردم زمانه را گاه

 ،در بـدر  رده اسـت. کم ی) تقسيویو دن ی(اله ها زهیانگ ی(هجرت، جهاد، پرداخت زکات) و گاه عملکرد

جـز گـروه    ،م شدندیتقس ییها رگروهیها به ز ن گروهیک از ایم شدند و هریتقس یکل ۀمردم به چهار دست

 و جـان  بـا  کـه  (مهـاجرانی ی منان واقعؤآنان عبارتند از: م ۀرمجموعین چهار دسته و زیا کفار. یعن؛ یآخر

 ؛)انصـار ( کردنـد  یـاري آنـان را   و دادنـد  پنـاه  اول گروه به که کسانی )؛کردند مجاهدت خدا راه در مال

 ؛پرداختنـد  مجاهـدت  بـه  دوم و اول گـروه  کنـار  در و کردنـد  مهـاجرت  و آوردند ایمان بعداً که کسانی

 منافقـان (منافقـان   ؛سـتمکار  منـان ؤنکردنـد، م  مهـاجرت  ولی ،آوردند ایمان که (کسانیی رواقعیمنان غؤم

  .و کافران» مرض قلوبهم یف نیالذ« وي، ا ، حرفهیمعمول

منـان  ؤم شـدند: م یتقس ییها رگروهیبه ز و هر طبقه داده شدند يجا یطبقه کل ۀمردم در س ،در مقطع احد

ـ منافقـان (فرار  ؛تـواب)  انیفرار و شاکران( نیراست ـ پ یفرمانـده  بـه  رانیـ گ تـواب، خـرده   ریـ غ انی امبر، ی

ل یاز منافقـان بـه تفصـ    ،ن مقطـع یـ شـدند. در ا  یرمجموعه معرفـ یو کافران که بدون ز؛ محورها) شخص

ـ بـودن، ذ  يزا قرار گرفتند و به صرف فـرار ز در دو گروه مجیان نیسخن گفته شد. فرار يشتریب ک یـ ل ی

ک یـ ل یار قرار گرفتن ذیجنگ مع ۀد صرف فرار از صحنیتوان فهم  یم ،رو نیا از گروه واحد قرار نگرفتند.

  کننده است. نییاشخاص تع يبلکه اقدامات بعد ،ستیگروه ن

ن، ینشـ  هیاز اعراب باد یشمنان (بخؤشدند: گروه م يبند دسته یمردم در پنج گروه کل، در مقطع تبوك

گـر از  ید ی(بخشـ  منافقان ؛دوم) ۀدست يها رو دنباله و نیشروان نخستیپشامل  از مهاجران و انصار یبخش

ـ از اعـراب باد  يگـر ید یکفار (بخش ؛نه)یاز اهل مد يشمارو  نینش هیاعراب باد ر اعـراب  یـ غ و نینشـ  هی

ـ اعـراب باد  ،برخالف تصور غالب. منؤرمیو مسلمانان غ ی؛دواران به رحمت الهیام ؛ن)ینش هیباد ن ینشـ  هی

را در کسـی  ز یا از انصار بودن نیمهاجرت . با کفر ندارد اي مالزمه ینینش هیستند و بادیکفار نو همواره جز

  دهد. یمنان قرار نمؤم ةزمر



   ۱۰۹از منظر قرآن  از بدر تا تبوک شناسي مردم عصر نبوي گونه

لت عـدا « یۀنظر یم قرآنین تقسیا .گرفتند يان منافقان جاینه در میاز مردم مد ینکه بخشیگر اید ۀنکت

  کشاند.  یرا به چالش م »صحابه

با گذشـت زمـان و    باًی، تقریمانیجامعه ا :دیتوان فهم  یم ،ن سه مقطعیدر ا یقرآن يبند طبقه ۀسیاز مقا

 يبـرا  يهشـدار  ،آموزنـده و در ضـمن   يا ها برخوردار شد، که خود نکتـه  از تنوع گروه ،روانیش پیافزا

 يبنـد  طبقـه  يقـرآن بـرا   يبنـد  طبقـه  يهـا  اریمعکه شد ز مالحظه یاست. ن يدر هر عصر یمانیجوامع ا

  ز کاربرد داشته باشد.ین یبه شکل مصداق خداعصر رسول  ۀصحاب یابیتواند در ارز  یم
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