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در جنگ احد ،از غزوات رسولاهلل (ص) ،صحابة حاضر در آن نبررد

رفتررار و ل ر كرررد نونررانونا ندرران دادنررد برراوجود فررداكارو و
جانبرازو لرد او ،برخرا رو بري یرآو آورد  ،حترا از ن ردان نبررد

نریختند این رفتارها ط ف وس عا از نونريهراو ندراركت را ندران

نادهد كي در نقایسة آیات قررآن كرریب برا ننرابر تراریخا ،ت راوت

رفتارو بيشكلا دیگر ن ایان ناشود

رویكرد قرآن و ننابر تاریخا بي رخدادهراو ایرن جنرگ تاحردودو
نت اوت است در این نقالي ،برا اسرت اد از روک ك را نرو شناسرا،
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سنخشناساِ نداركتِ صرحابي او كري در آیرات قرآنرا كرر شرد و
صحابياو كي در ننابر تاریخا از آنها یاد شد است ،انجام ناشود

بررساهاو آنارو ندان نادهد در نقایسي ب ن سنخ ه ررا كانر و

سایر سنخها ،از نج و  27آیة نربرو بري جنرگ احرد 70 ،درصرد
آیات شاخصيها و ویژناهاو سنخهاو ه را حداكثرو ،ن يه را
و غ ره را را ب ان ناكند و فقط  30درصد براقانانرد ندراندهنرد

شاخصيهاو ه راهان كان اند ننابر تاریخا ب دترِ صحابة حاضرر در
ن دان را با ویژناهاو قاب صدق بر ه راها كان نعرفا ناكننرد

و از كر نونيهاو دیگر و ویژناهاو آنان بيسرلت نانذرند؛ انا
در رویكرد آیات قرآن ،ب دتر صحابي با نداركت نسبتاً غ رفعرال و برا

رفتار نن عالني و سست نورد خطاب بود اند درواقر ،آنچي در آیرات

قرآن كریب نورد خطاب قرار نرفتي ،برلكس ننرابر ،ب درتر نرابر بري

اصحابا است كي نداركت آنهرا در نبررد ناكرافا و غ رنربور برود

است

واژه های کلیددی نبررد احرد ،سرنخ شناسرا ،ندراركت سرنجا،
اصحاب پ انبر (ص) ،قرآن ،ننابر تاریخا
 .1مسئلة پژوهش

جنگ احد بيسبب نسائ و ندكالتا كري برراو نسرل انان ایجراد كررد و ای ران آنران را بري
نحک آزنون نذاشت ،اه ت ویژ او در تاریخ اسرالم دارد قررآن كرریب در سرور هراو
نتعددو بيویژ آلل ران ،وقایر جنگ احد ،و ررات و پ انردهاو آن ،انگ رز هراو درونرا
افراد و لل شكست نسل انان را ب ان كرد اسرت برا تآنر در آیرات نربرو بري نبررد احرد
ناتوان بي نولا نونيشناسا از نداركت اصحاب حاضر در احد دست یافرت خداونرد در
این آیات بي بررسا سي لنصر ای ران ،ل ر و ن ترار اصرحاب پ رانبر (ص) پرداختري كري از
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تقاب این لناصر ،سنخهاو نتعددو از اصحاب تدخ ص داد ناشود ایرن سرنخشناسرا برا
نحوریت چگونگا نداركت در جنگ و ه راها اصحاب با پ انبر (ص) انجرام نراشرود؛
ازاینرو ناتوان اصحاب را در چهار سرنخ ه ررا كانر  ،ه ررا حرداكثرو ،ن ريه ررا و
غ ره را جاو داد
درنقاب سنخشناسا قرآن ،نزارکهاو تاریخا ننابر دربار نداركت اصرحاب حاضرر
در جنگ احد آن ختي بي ابهام و نا آش تي و ناه گون است و بينحوو نذرا از ویژنراهرا،
ل

كرد و نداركت صحابي در نبرد احد لبور ناكند سنخشناسا برنرفتي از نزارکهاو

ننابر تاریخا از نداركت اصحاب حاضر در احد ،آنان را در پنج سنخ ه را كان  ،ه ررا

حداكثرو ،ن يه را  ،ه را حداقلا و غ ره را شناسایا ناكند  1ت اوت نگرک قررآن برا
سنخهاو برآند از نزارکهاو تاریخا در سنخ ه را حداقلا اسرت كري ن هرونا دال برر
آن یافت ن اشود؛ انا در روایات تاریخا بيآسانا ناتوان شاخصيهاو آن را یافت
در این نوشتار در پاسخ بي پرسش وجو اشتراک و افتراق نزارک ننابر تاریخا دربرار
نو شناسا نداركت اصحاب در غزو احد با نزارک قرآن ،فرض بر این است كي رویكرد
سنخشناسانة قرآن ،ل دتاً نابر بي اصحابا است كي در نبرد ندراركت نداشرتي یرا ندراركت
اندكا داشتياند؛ انا نو شناسا برنرفتي از ننابر تاریخا اغلب نرابر بري ندراركتكننردنان
فعال است
 .2روش و پیشینة تحقیق

این پژوهش با بهر ن رو از روکهراو ك را و ك را ،بري اسرتخراه نونريهراو ندراركت

صحابي و دستيبندو آنها در جدولها و ن ودارها برحسرب ن رزان ه راهرا آنران برا رسرول
اكرم (ص) در غزو احد پرداختي است در بخش ك ا پژوهش كي جانعة آنرارو را ندران
نادهد 101 ،ن ر از صحابة نداركتكنند در نبرد احد شناسایا شد اند كي ننرابر تراریخا
صرفاً آنان را نعرفا كرد است در بخش قرآنا آیاتِ -152 ،145-143 ،122 ،149 ،139
 1نام و ویژناهاو سنخهاو یادشد از پایاننانة خدیجي سرهرابزاد برالنوان سرنخشناسرا رفترارو صرحابة شراخص
حاضر در غزوات با تك ي بر الگوو سنخشناسا قرآن اخذ شد است
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 162 ،156و  174-167سور آلل ران ،آیة  62سور نور ،آیة  23سور احرزاب ،آیرة 214
بقر  ،آیة  2صف و آیات  78و  88سور نساء استخراه شد است لالو بر ایرن ،در آیرات
دیگرو از سور هاو قرآن نانند آلل ران ،بقر  ،احزاب ،نور ،نح  ،نساء ،صف و ان ال ن رز
بي غزو احد و نتایج آن پرداختري شرد اسرت كري برا بهرر ن ررو از آنهرا و ننرابر ت سر رو
ناتوان پژوهش را در حوز وس رترو بررسا كرد

1

درنورد پ انبر (ص) ،صحابي و جنگ احد تحق قات نتعددو انجرام شرد اسرت؛ ازقب ر

احد قلة بحران (ن ث ا ،)1384 ،تحل لا بر آیات غرزو احرد در سرور آلل رران (رسرت ا،
« ،)1386لل ر شكسررت غررزو احررد از ننظررر قرررآن» (حررر )1386 ،و غ ررر ؛ انررا در حرروز

سنخشناسا آوار اندكا ننتدر شد است؛ ازج لة آنهرا نراتروان بري سرنخشناسرا رفترارو

صحابة شاخص حاضر در غزوات با تك ي بر الگوو سنخشناسا قرآن (سرهرابزاد )1389 ،
اشار كرد بر این اسراو ،در ایرن نقالري برا رویكررد جدیرد ،نونريشناسرا صرحابي در نرو

ه راها آنان با رسول اكرم (ص) صورت نان رد
 .3سنخشناسی اصحاب حاضر در غزوة احد براساس آیات قرآن

سنخ 2بينعناو نو و قسب (ب رو )435 :1375 ،در اصطالح بي طبقياو از افراد ن تي نراشرود

كي در چند ص ت ندترک و ه انند هستند سنخشناسا 3تقس ب و تنظ ب داد هاو نربو بري
سنخ است (ساروخانا)255 :1370 ،
هدف از سنخشناسا در این نقالي ،بررسا نداركت اصحاب پ انبر (ص) در غزو احرد
براساو ن زان و نو ه راها آنها در آیات قرآن است توص ف قرآن كریب از غزو احرد
و تصویرو كي از آن ارائي شد  ،بينراتب زند تر و روشنتر از ننابر تاریخا اسرت قررآن از
ویژناهاو سپا پ انبر (ص) سخن ن تي و این انت ازو است كي فقط این كتاب آسر انا از
آن برخرروردار اسررت و كتررابهرراو ترراریخا داراو چنرر ن ویژنررا ن سررتند؛ زیرررا قرررآن

 1بيسبب فراوانا زیاد ننابر بي ویژ در بخش نطالعات نتكا بر ننابر تاریخا ،براو پره ز از تكرار و زیادو ارجالرات،
بي ص حات پایاننانياو كي نقالة حاضر نزارک دستاوردهاو آن است ،ارجا داد شد است
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خصوص ات درونا و قلبا نسل انان را ب ان كرد و از نكاتا پرد برداشرتي اسرت كري افرراد
آن را آشكار نكرد بودند با تدبر و ت كر در آیات نربو بي غزو احد ناتروان بري دقرت،
ل ق و فران رو ن اه ب قرآن در این نوضو پا برد
قرآن در آیات نتعددى از سور آلل ران بي ابعاد نونانون غزو احرد پرداختري اسرت
بين تة لبدالرح ن بن لوف ،انر كسى بخواهد دربرار جنرگ احرد آنرا شرود ،آیرة 120
بيبعد آلل ران را بخواند؛ با این كار نویا در این جنگ حاضر بود اسرت (واقردو:1409 ،
 )319 /1بينظر نح دبن اسحاق 60 ،آیي از سور آلل رران بري جنرگ احرد نربرو اسرت
(ابنهدام ،باتا )106 /2 :افزونبر آیرات سرور آلل رران ،برخرا آیرات سرور هراو نرور،
احزاب ،بقر  ،نساء ،ان ال ،نح و صف هب دربار غزو احد نرازل شرد اسرت خداونرد در
این آیات بي بررسا سي لنصر ای ان ،ل

و ن تار اصحاب پ رانبر (ص) پرداختري اسرت از

بررسا تقاب این لناصرر سرنخهراو نتعرددو از اصرحاب را نراتروان شناسرایا كررد ایرن
سنخشناسا با نحوریت چگونگا نداركت در جنرگ و ه راهرا اصرحاب برا پ رانبر (ص)
قاب استنبا است از طریق بررسا آیرات و اسرتنبا ن راه ب آنهرا ،چهرار سرنخ شناسرایا
ناشود :ه را كان  ،ه را حداكثرو ،ن يه را و غ ره را
درنج و  ،تعداد آیاتا كي ناتوان براساو آنها بي سنخشناسا نزبرور رسر د 27 ،آیري
است كي در هدت آیي ویژناها و شاخصيها ب ان شد كي نابر بي سنخ ه را كان اسرت و
از نوزد آیة باقاناند هب خصوص ات سنخهاو ه را حرداكثرو ،ن ريه ررا و غ ره ررا
استنبا ناشود در هر بخش ابتدا آیة نربو و سپس ت س ر و تحل

آن كر ناشود

در رویكردو كلا ،قرآن براساو لنصر ای ان ،نسل انان را بي دو دسرتة نربنن و ننرافق
تقس ب كرد است انا ای ان درجات و نراتبا دارد بر این نبنا سنخهاو نتعرددو از نبننران
با درجات نت اوت ،ن ان دو قطب نبننان واقعا و ننافقان تدخ ص داد ناشود
 .1-3بررسی سنخ همراه کامل در قرآن

این اصطالح (ه را كان ) نعادل واژ نبنن در قرآن لحاظ شد است انا باید دقرت كررد
كي واژ نبنن در قرآن بي دو نعناو لام و خاص بيكار رفتي است :نربنن در نعنراو لرام بري
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فردو ن تي ناشود كي كل ة شهادت ن را ن تي و بي اسالم التراف كرد است ،خوا در قلب
التقاد داشتي یا نداشتي باشد؛ انا این واژ در نعناو خاص كي نطابق با ه را كان اسرت ،بري
كسانا از نسل انان اطالق ناشود كي افزون بر پذیرک باهرو اسالم ،لق د قلبا ن ز داشرتي
و دربرابر ن تار خدا و رسول او تسل ب باشند ندخصات اصلا سرنخ نبننران در سري نحرور
صدق ای ان ،ه راها ل لا و اقرار زبانا نطرح ناشود
آیات نصداق این سنخ نتض ن ستایش كسانا است كري در ایرن واقعري قردنا بريسروو
فرار ننهاد  ،آنقدر پاونردو كردند تا بي شهادت رسر دند و ه چنر ن كسرانا كري ترا آخرر

جنگ استقانت و نبرد كردند ،انا كدتي نددند (آیات  174 -169سور آلل ران 1،آیرة 23
سور احزاب و آیة  62سور نور)
خداوند در این آیرات جایگرا بلنرد و ارج نردو را كري در بهدرت برراو شره دان احرد
اختصاص داد است ،ب ان ناكند در شآن نزول این آیي طبرسا سي قول نادانرد كري یكرا
شهداو بدر بود اند (طبرسا )880 /2 :1372 ،سر وطا ( )94 /2 :1404و طبررو (/4 :1412
 )113فقط نق نربو بي شهداو احد را آورد اند
باوجود تع ب در نض ون و نحتواى آیي كري ه رة شره دان را حرق را شران نراشرود
(طبرسا ،)880 /2 :1372 ،با توجي بي نحتوا و آیات پس و پ ش آن ناتوان سبب نرزول آن
را شهداو احد دانست ابرنلبراو در روایترا بري نقر از رسرول خردا (ص) شرادنانا روح
شهداى احد را بازنو ناكند كي با خود نانویند :اى كاک برادران نسرل ان نرا از پراداک
ن كى كي خدا بي نا داد  ،آنا بودند تا در جهاد سستى نكنند و از جنگ برا دشر ن تررو و
ب ى نداشتي باشند! (ابنهدام ،باتا119 /2 :؛ طوسا ،باتا)45 /3 :
نكتة اصلا آیة  169زند بودن شه دان را خداست این آیي سخن ننافقرانى را تكرذیب
ناكند كي ن تند :اصحاب نح د (ص) خویدتن را بي كدتن نادهند و خ رى نص ب آنران
نخواهد شد (نغن ري )202 /2 :1424 ،خداونرد در آیرة بعرد بري نوشرياى از نزایرا و بركرات
« .1وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» (« )169فَرِحينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْللِهِ
وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ» (« )170يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَلٍ مِلنَ اللَّلهِ وَ
فَضْل وَ أَنَّ اللَّهَ ال يُضيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنينَ» ()171

7/27/2015 3:58:51 AM

Text [26].indd 10

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 11 /

فراوان زندنى برزخى شه دان اشار كرد است و درنهایت آیة  171تآك د و توض ح ب درتر
دربار بدارتهایى است كي شه دان پس از كدتيشدن دریافت نىكنند آنها از دو جهرت
نسرور نىشوند :نخست ،بيتنها نع تهاى خداوند ،بلكي فض او كي ه ان افزایش و تكررار
نع ت است ن ز شان حال آنها نىشود؛ دوم ،آنها نىب نند كي خردا نري پراداک نبننران را
ضایر ناكند ،نري پراداک شره دان را و نري پراداک نجاهردان راسرت نى كري شرربت شرهادت
ننوش دند (نكارم ش رازو )176 /3 :1374 ،این آیات ب انگر ننزلت آن دسرتي از نجاهردانا
است كي براو نسترک اسالم خالصاني در ن دان احرد سر ني سرپر كردنرد و از هر
نهراس دند

1

خطررو

طبرسا در شآن نزول این آیات ن تي است كي پس از پایان جنگ احد ،قریش در نس ر
باز ندت بي نكي بي سرزنش خویش پرداختند و درصدد تردارک ح لرياو دیگرر برآندنرد
س وطا (باتا )101 /2 :و طبرو ( )117 /4 :1412ن ز در این بار با طبرسا هبلق د اند
این آیي نابر بي این واقعة تاریخى است و نبننان را بدیننوني توص ف نىكند كي آنها
خدا و پ انبرک را لب ک ن تند و از آنها فرنانبردارى كردند؛ درحالى كري زخ رى بودنرد
خداوند درنقاب این جانفدانى ،كار ن ک و تقواو آنها ،در آیرة  23سرور احرزاب ولرد
پاداشى بزرگ نىدهد

2

براساو برخا روایات ،این آیي در شآن انسبن نضر (طبرسا549 /8 :1372 ،؛ سر وطا،
 )190 /5 :1404یا طلحريبرن لب رداهلل (زنخدررو )532 /3 :1407 ،دو ترن از صرحابياو كري
نداركتدان در ن دان احد كان و نبور بود  ،نازل شد است بيروایت ابنلباو ن ز ننظرور
این آیي ،ح ز بن لبدال طلب و كسانى كي با او بي قتر رسر دند و انرسبرن نضرر و یرارانش
هستند (طبرسا )549 /8 :1372 ،برنبناو ت ام این روایات ،این آیي در شآن شهداو احرد و
 1پس از نبرد احد ،ك ار با خود ن تند چرا با پ روزو و برترو كان بي ندینري وارد ندردند و كرار را یكسرر نكردنرد؛
پس بهتر است برنردند صدور دستور بس ج ل ونا از سوو پ انبر (ص) و نجاز شدن تنها كسانا كري در جنرگ احرد

شركت كرد بودند ،براو تعق ب قریش ،ادانة نواجهة بدون ترو با خطر است كي صبح روز بعد از جنگ احرد ه تراد

تن از نسل انان و زخ اهاو احد از ندیني خاره شدند تا بي ننطقة ح راء االسد رفتند پ رانبر (ص) و نسرل انان پرس از
سي روز توقف بي ندیني بازندتند آیات یادشد نازل شد (طبرسا)889 /2 :1372 ،

« 2مِنَ الْمُؤْمِنينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْديالً»
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صحابياو است كي تا پایان نبرد ایستادنا كردند و رشادتهاو بس ارو از آنها وبرت شرد
است در آیة  62سور نور ن ز خداوند بي آن ا لان كرد است

1

در كتب ت س ر دربار شآن نزول این آیي نطالب نونانونى كر شرد اسرت :برخرا آن
را نربو بي حنظلي غس ال الئكي (ق ا )110 /2 :1367 ،دانستياند؛ برخرا دیگرر ن تريانرد
دربار ننافقانا است كي در تنهایا از ن از فرار نىكردند (س وطا)60 /5 :1404 ،؛ دستياو
دیگر آن را درنورد نسل انانى دانستياند كي ندغول كندن خندق بودند و براى سركدرى بري
خانواد خود از پ انبر (ص) اجاز نىخواستند (نغن ي)444 /5 :1424 ،
با توجي بي روایت للابن ابراه ب ق ا ناتروان ایرن آیري را در وصرف حنظلري ،شرهدا و
دیگر حاضران در احد دانست كي از ه راهران واقعرا رسرول خردا (ص) بودنرد و در سرنخ
ه را كان قرار نان رند
ه انطور كي نالحظي شد ،آیات كرشد بي ستایش كسانا پرداختي كي در ن ردان احرد
قدنا بيسوو فرار ننهاد  ،آنقدر پاونردو كردند تا بي شهادت رس دند و ه چنر ن كسرانا
كي تا آخر جنگ استقانت و نبرد كردند ،انا كدتي نددند شاخصيهراو ایرن افرراد برا سرنخ
ه را كان صدق ناكند
 .2-3بررسی سنخ همراه حداکثری در قرآن

پس از نبننان واقعا كي ه وار فرنانبر سخنان و دسرتورهاو پ رانبر (ص) برود انرد ،سرنخ

دیگرو از نبننان قرار دارند كي از نظر ای ان در درجاتا پای نتر از نبننان حق قا هسرتند و
بي ه ان نسبت از جهت كردار ن ز از ن زان ه راها آنان با پ انبر (ص) كاستي ناشود
این افراد ض ن اینكي در غرزوات پ رانبر (ص) حاضرر شرد و او را ه راهرا كررد انرد،
لوانلا ه چون هجوم نانهانا دش ن ،لالقي بي ج رآورو غنایب و نواردو از ایرنقب ر در
ه راها آنان با پ انبر (ص) تآو ر نن ا نذاشتي و سبب فرار یا سستا و ضعف و بياصرطالح
« 1إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانُوا مَعَلهُ عَللى أَمْلر جلامِع لَلمْ يَلذْهَبُوا حَتَّلى يَسْلتَذْذِنُو ُ إِنَّ الَّلذينَ
يَسْتَذْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَذْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَذْنِهِمْ فَذْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّلهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم»
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قرآن «فد » در آنان شد است انا آنان پدر ان شرد انرد و خداونرد در آیرات نربرو  ،از
بخد د شدن آنان خبر داد است نصداق این سنخ در آیة  122آلل رران دیرد نراشرود:
«هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَال وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»
براساو ت اس ر ،این آیي زنانا را خاطرندان ناكند كي دو طای ي از نسل انان (بناسرل ي
از قب لة اوو و بنراحاروري از قب لرة خرزره) خواسرتند سسرتا كننرد و از ن ران را بري ندینري
بازنردند؛ زیرا آنها نصلحت را در این نادیدند كي شهر ندیني سنگر باشد و پ رانبر (ص)
این نظر را نپذیرفتي بود بي هر حال آنها از تصر ب خرود ننصررف شردند و بري ه كرارو و
ه اهنگا با نسل انان اداني دادند و خدا آنها را از وسوسة لبداهللبن اباَ ،سرركرد ننافقران،
ح ظ كرد در ادانة آیي فرنود :خدا یار و یاور و پدت بان این دو طای ي بود و نبننان بایرد بري
خدا توك كنند (طبرو48 /4 :1412 ،؛ طبرسا )824 /2 :1372 ،لالو بر این ،آیات -152
 155سور آلل ران ن ز در این نض ون است

1

پ انبر خدا (ص) در جنگ احد بي نسل انان ولد داد بود درصورت فرنانبرو ،پ رروز
خواهند شد در ابتدا ن ز پ روز شدند و دش ن را نابود كردند؛ ولا لد زیادو از ت رانردازان
كي بي فرنان پ انبر (ص) در تنگة كو احد نستقر شد بودند و بي آنها فرنان داد شد برود
كي هرنز آنجا را ترک نكنند ،از انر پ انبر (ص) تخلف كرد  ،تنگي را رها كردنرد و برراو
ج رآورو غنایب روانة ن دان شدند؛ دش ن ن ز از ه انجا ح لي كرد و نسل انان را شكست
داد

« 1وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ ُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْذَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّلونَ
مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْل عَلَلى الْمُلؤْمِنينَ»
(« )152إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ال تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخْراكُمْ فَذَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْال تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ
ال ما أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ» (« )153ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنًٍَ نُعاساً يَغْشى طائِفًٍَ مِلنْكُمْ وَ طائِفَلٌٍ قَلدْ
أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيٍَِّ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْذَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْذَمْرَ كُلَّلهُ لِلَّلهِ يُفْفُلونَ فلي
أَنْفُسِهِمْ ما ال يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْذَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّلذينَ كُتِل َ عَلَليْهِمُ
الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما في صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما في قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ» (« )154إِنَّ الَّذينَ
تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَليمٌ» ()155
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آیات نام برد دربار ه ان نرو پنجا ن رو ت راندازو بود كي نسئول ت نگهبرانا از در
احد را برلهد داشتند آنها نبننانا بودند كي بيننظور یرارو رسرول خردا (ص) بري ن ردان
جنگ آندند؛ انا بر اور ضعف در ای ان و لالقي بي ج رآورو غنایب سسرت شردند و دسرت
از جنگ كد دند این افراد سپس پد ان شدند؛ ازه نرو در پایان آیي خداونرد از ل رو و
بخدود شدن آنها خبر داد است (زنخدرو)427 /1 :1407 ،
شب بعد از نبرد ،شبا دردناک و پراضطراب بود نسرل انان برا توجري بري اخبرار رسر د
پ شب نا ناكردند كي لدكر فاتح قریش بي ندیني بازنردند و كار را یكسرر كننرد در ایرن
ن ان ،نجاهدان و توبيكنندنانا كري از فررار و سسرتا خرود پدر ان بودنرد ،بررخالف ایرن
اضطرابها ،در حالا كي هنروز لبراو جنرگ برر ترن و سرالح برر ك رر داشرتند ،بري خرواب
آسود او فرورفتند و این آرانش از جانب خدا بود؛ انا نررو دومِ فراریران از ایرن آرانرش
برخوردار نددند و سهب آنان دلهر و باخوابا بود
 .3-3بررسی سنخ نیمههمراه در قرآن

این سنخ از صحابي شان دستياو از فراریان نبرد احد و افراد سستای رانا نراشرود كري برا
نداهد شكست سپا اسالم و هنگام انتدار شایعة كدتي شردن رسرول خردا (ص) ،دسرت از

جنگ كد د  ،بي ن دان پدت كردند و ه

ندانا از توبي و بازندت بيسوو ن دان یا پ انبر

(ص) بروز ندادند در آیات نربو بي این دستي ،ندانا از بخدرش و لطرف خردا بري ایدران

دید ن اشود (آیات  2145 -143 ،1139و  3154سور آلل ران و آیة  2سور صف)1

« 1إِذْ وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْذَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»
« 2وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْ ُ فَقَدْ رَأَيْتُمُو ُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُون» (« )143وَ ما مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِلنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِ ْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرينَ»
( « )144وَ ما كانَ لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّالً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ
مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرينَ» ()145
« 3ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنًٍَ نُعاساً يَغْشى طائِفًٍَ مِنْكُمْ وَ طائِفٌٍَ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّلهِ غَيْلرَ الْحَلقِّ ظَلنَّ
الْجاهِلِيٍَِّ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْذَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْذَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُفْفُونَ في أَنْفُسِهِمْ ما ال يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ
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طبرسا درنورد آیات كرشد آلل رران سري قرول را روایرت كررد اسرت 1 :پرس از
آس بها و رنرجهرایا كري در جنرگ احرد بري نسرل انان رسر د ،ایرن دو آیري نرازل شرد 2
هنگانا كي در احد نگهبانان تنگة احد آن را رها كردنرد و شكسرت نصر ب نسرل انان شرد،
پ انبر (ص) دلا كرد و آننا نروها از ت راندازان ندركان را هدف قرار دادنرد و از كرو
باال رفتند ،سپس این آیي نازل شد  3آیي پس از جنگ احرد نرازل شرد؛ وقتراكري خداونرد
دستور داد نسل انان ندرركان نكري را تعق رب كننرد ایرن قرول ازآنِ كلبرا اسرت طبرسرا
ه یک از این سي قول را ترج ح نداد است (طبرسا )843 /2 :1372 ،ن سران دیگر نانند
زنخدرو ( )418 /1 :1407و طبرو ( )66 /4 :1412قول نخست را كر كرد اند
این آیات نابر بر شایعة قت رسول اكرم (ص) در جنگ احد است كري بالرت تضرع ف
روح ة نسل انان و فرار لد او از آنان از صرحنة نبررد شرد خداونرد در ایرن آیري نسرل انان
فرارو را سرزنش كرد اسرت (طبرسرا848 /2 :1372 ،؛ سر وطا )80 /2 :1404 ،خداونرد
للت فرار نسل انان را ترو از نرگ دانستي و نسل انان را بي وبات و پاودارو برراو اجرراو
سنت الها فراخواند است (نكارم ش رازو)118 /3 :1374 ،
در آیة  154آلل ران ن ز نروها دیگر از صحابي -لرالو برر آن نروهرا كري در سرنخ
ه را حرداكثرو ب ران كرردیب -نعرفرا شرد انرد كري در آغراز ،پ رانبر (ص) را در كرارزار
ه راها كردنرد؛ انرا برا ندراهد شكسرت سرپا اسرالم دسرت از یرارو دیرن برداشرتند و از
جنگ دن سر باز زدند بيلق د ب دتر ن سران (ازج لي طبرسا213 /1 :1377 ،؛ نغن ي:1413 ،
 )181 /2این نرو ه ان ننافقان هستند؛ انا براساو نتون تاریخا ،ننافقان در ه ان ابترداو
جنگ از سپا اسالم جدا شدند و وارد ن دان كارزار نددند
این نرو وقترا در جنرگ احرد شكسرت سرپاه ان اسرالم را دیدنرد و پ رروزو خرود را
درنهایت نحقق ن افتند ،دچار تردید شدند آنها باوجود پذیرک اسالم ،بيطور كان نوفرق
بي ترک اندیديهاو جاهلا از هن و ض ر خود نددند لالنري طباطبرایا سرچدر ة چنر ن
الْذَمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذينَ كُتِ َ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما في صُدُورِكُمْ
وَ لِيُمَحِّصَ ما في قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُور»
« 1يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ»
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ن انا را بي طرز فكر جاهلا و بتپرستا آنان در دوران جاهل ت نربرو نرادانرد؛ برا ایرن
توض ح كي بتپرستان براو انوا حوادث ازقب رزق ،ح ات ،نوت ،لدرق و جنرگ رب و
ندبرو جداناني و در ل ن حال شكستناپذیر تصور ناكردند این برتپرسرتان برا پرذیرک
اسالم ،زنام انور ازج لي جنگ را بري خرود و بريویرژ شرخص رسرول اكررم (ص) ننتسرب
كردنررد و نقررش خررود را در نت جررة جنررگ نرربور یررا نسررتق نرراش ر ردند؛ بنررابراین چن ر ن
ناپنداشتند كي دین حق هرنز شكست نخواهد خورد و درنت جة نداهد سپاه ان اسرالم در
احد ،این شک و تردید در آنان ایجاد شد (طباطبایا )47 /4 :1414 ،بنابراین ،این افرراد در
شرایطا كي نرادشان حاص آید ،خداپرست ناشوند و از پ انبر او ن ز ح ایت ناكنند؛ انا
در شرایطا كي انور بيدلخوا و پسند آنان نباشند ،در باور خود سست شرد  ،دچرار تردیرد
ناشوند
ه انطور كي نالحظي شد ،این دستي از آیات ن رز بري فراریران احرد اختصراص دارد؛ انرا
ت اوت آنها با آیات دستة قب این است كي در این آیات ندانا از بخدش و لطف خردا بري
ایدان دید ن اشود؛ بنابراین این آیات نتض ن ویژناهاو سنخ ن يه را در احد است
 .4-3بررسی سنخ غیرهمراه در قرآن

غ ره را در آیات نربو بي نبرد احد ،قاب تطب ق بر سنخ ننافقان است ننافق كسرا اسرت

كي ك رک را نخ ا و ای انش را آشكار ناكند (قرشرا )99 :1371 ،پر ش از نرزول قررآن
چن ن اصرطالحا وجرود نداشرت (ابرنننظرور )359 :1414 ،واژ ننرافق در فرهنرگ قررآن
بينعناو كسا است كي ن تار او با آنچي در دل دارد ،نخالف است بي لبارت دیگر ،از ایرن
جهت بي انسانِ دورو ننافق نانویند كي ن ات قلبا خرود را پنهران نراكنرد پنهرانكرارو و
سرسختا ننافقان در ضدیت با اسالم نوجب شد است تا بر ش از هرر سرنخ دیگررو نرورد

توجي قرآن قرار ن رند (آیات  167 ،2162 ،1156 ،1149و  3168آلل ران ،آیة  214بقر  4و
آیات 5 78و  688سور نساء)

« 1يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا الَّذينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرين»
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در شآن نزول آیة  149سور آلل ران ن سران ن تياند این آیي درباب ننافقان است كري
پس از شكست در احد بي نسل انان ن تند بي دین نذشتة خرود برنردیرد (طبرسرا:1372 ،
 )856 /2پس از جنگ احد ،دش نان اسرالم الرب از ننافقران ،یهرود و نصرارا برا اسرت اد از
شكست نسرل انان تبل غرات سروء نراكردنرد ترا آنهرا را بري اسرالم بردب ن كننرد ایرن آیري
نافرناید :از كافران برحذر باش دكي آنها پ وستي در فكر این هسرتند كري شر ا را از دینتران
برنردانند و در این صورت ش ا ت ام هستا نادو و نعنوو خود را باختياید
در آیة  156آلل ران ،ننظور از كسانا كي كافر شدند ،بنرابري برخرا روایرات ،ننافقران
یعنا لبرداهللبرن ابراَ و طررفداران اوسرت (ه ران867 ،؛ سر وطا89 /2 :1404 ،؛ ن بردو،
 )321 /2 :1371پس از آن ،نبننان را از اقتدا بي ننافقان در كردار و ن تار نهى نافرناید و
از ج لة «وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ» بيبعد ،اوصاف آنان را برناش ارد آنها هنگانىكي برادراندان
بي نسافرتى نىروند یا در صف نجاهدان قررار نرىن رنرد و كدرتي نرىشروند ،نرىنوینرد:
افسوو انر نزد نا بودند ،ن ىنردند و كدتي ن ىشدند
در آیة  162آلل ران وضر ننافقان و نسرل انان سسرتای رانا را ب ران نراكنرد كري بري
پ روو از اه ن اق ،از شركت در جنگ خوددارو كردند هنگاناكي پ انبر (ص) بيسروو
احرد حركررت كررد ،ج عررا از ننافقران در ندینرري ناندنرد ،لررد او از ن انرة را بازندررتند و
 « 1يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَكُونُوا كَالَّذينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْذَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كلانُوا عِنْلدَنا ملا
ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْيي وَ يُميتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ»
 « 2أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَفَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَذْوا ُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصير»
« 3وَ لِيَعْلَمَ الَّذينَ نافَقُوا وَ قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا في سَبيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتلاالً الَتَّبَعْنلاكُمْ هُلمْ لِلْكُفْلرِ يَوْمَئِلذٍ
أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإيمانِ يَقُولُونَ بِذَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ» (« )167الَّذينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَلدُوا
لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» ()168
« 4أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنٍََّ وَ لَمَّا يَذْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَذْسلاءُ وَ الضَّلرَّاءُ وَ زُلْزِلُلوا حَتَّلى يَقُلولَ
الرَّسُولُ وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَري »
« 5أيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ في بُرُوج مُشَيَّدَة وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنٌٍَ يَقُولُوا هذِ ِ مِلنْ عِنْلدِ اللَّلهِ وَ إِنْ تُصِلبْهُمْ
سَيِّئٌٍَ يَقُولُوا هذِ ِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً»
« 6فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِلدَ لَلهُ
سَبيال»
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نروها از نسل انان ضع ف هب بي آنها پ وستند (طوسا ،باترا36 /3 :؛ طبرسرا/2 :1372 ،
 )875آیة نامبرد دربار آنان نافرناید :آیا كسانا كي رضاو خدا را خریدنرد و بري جهراد
رفتند ه انند آنهایا هستند كي بي خدب خدا روو آوردند و جایدان دوزخ است؟ و چي بد
سرنوشتا است
در آیة  167آلل ران بيطور نستق ب از سنخ ننافقان حاضرر در احرد و تخلرف آنهرا از
شركت در نبرد سخن نانوید ننظور از ننافقان در این آیي آن نرو س صردتن فررارى بري
رهبرو لبداهللبن اباَ است كي در آغاز جنگ احد از رفتن بي جنگ خروددارى كردنرد و از
صف نسل انها جدا شدند وقتاكي لبداهللبن ل روبن حررام بري آنران ن رت :ب ای رد در را
خدا جهاد كن د یا از خود دفا كن د ،آنها بهاني آوردند و ن تند :انرر نرادانسرت ب جنگرا
صورت خواهد نرفت ،دنبال ش ا نراآنردیب (طبررو111 /4 :1412 ،؛ طبرسرا/2 :1372 ،
878؛ ابنكث ر)140 /2 :1419 ،
در آیة  168آلل ران واكنش ننافقان آند است؛ زیرا آنران لرالو برر اینكري از جنرگ
احد كنار كد دند ،در تضع ف روح ة دیگران ن ز سعا ناكردند وقترا نجاهردان از احرد
برندتند ،بي آنها زخب زبان نازدند و نان تند :انر بري حررف نرا نروک نرادادیرد و در
ندیني ناناندید و دفا ناكردید ،بي این روز ن اافتادید آنها ناخواستند ادلا كننرد كري
این سرنوشت را حدو ن ازدند؛ بلكي بيطور یق ن پ شب نا و پر شنرویا نراكردنرد در
این آیي بي آنها پاسخ داد ناشود :انر ش ا ناتوان د آیند را پ شب نا كن د ،پس شررایط
نرگ خود را شناسایا و خود را از آن خالص كن د (طوسا ،باتا45 /3 :؛ نكارم ش رازو،
)166 /3 :1374
در شآن نزول آیة  214بقر ن تي شد است هنگانىكي نسل انان در جنگ احد شكست
خوردند ،لبداللَّيبن ابىَ بي آنها ن ت :تا كى خود را بي كدتن نىده د؛ انرر نح رد پ رانبر
بود خداوند یاران او را نرفتار اسارت و قت ن رىكررد در ایرن زنران آیرة  214بقرر برراو
تسالو نسل انان نازل شد (طبرسا)546 /2 :1372 ،
آیة  78سور نساء ن ز بي این نسئلي اشار ناكند كي هنگانىكي در جنرگ احرد لرد اى
از نسل انان شه د شدند ،ننافقانى كي از رفتن بي جهاد بازایستادند ،ن تند :انر برادران نا نزد
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نا ناناندند و از رفتن بي جنگ خوددارى نىكردند ،كدتي ن رىشردند؛ پرس خداونرد ایرن
آیرري را نررازل كرررد (واحرردو )171 /1 :1411 ،در ایررن آیرري خداونررد در جررواب ننافقرران
نافرناید :هرجا كي باش د نرگ ش ا را درک خواهد ن ود؛ ولرو اینكري در ن ران بررههراى
نحكب و برافراشتي پناهند و نتحصن شوید
چون افراد ننافق بي خردا و پ رانبر (ص) ای ران واقعرى نداشرتند ،اكثرر اوقرات بري خردا و
رسولش التراض ناكردند هر زنان كي خ رر و نن عترى بري آنهرا نرارسر د ،نران تنرد از
طرف خداست؛ ولى انر دچار ن سد و ضررى ناشدند ،نران تنرد :یرا نح رد ایرنهرا از
طرف توست تردیدى ن ست كي التراض بي پ انبر خدا التراض بي خرود خردا خواهرد برود؛
ازه نرو خداى لل ب سخناندان را تكذیب ناكند و بي رسول خود نىفرنایرد :در جرواب
آنان بگو ت ام این خ ر و شرهایى كي ش ا نانوی د ،پراداک و ك رر رفتارهراى ن رک و برد
خود ش است كي از طرف خدا بي ش ا بازنانردد (نج ا خ نا)311 /3 :1398 ،
بينق برخا ن سران ،شآن نزول آیة  88نساء نربو بي ننافقان احرد اسرت هنگراناكري
نسل انان با پ غ بر اكرم (ص) براى جنگ احرد از ندینري خراره شردند ،لرد اى از ننافقران
برندتند نسل انان دربرار برخرورد برا نتخل ران از جنرگ اخرتالفنظرر پ ردا كردنرد؛ پرس
خداوند این آیي را فروفرستاد (طبرسا)133 /3 :1372 ،
آیات یادشد شان ویژناهاو ننافقان حاضر در احد و كارشركناهراو آنهاسرت از
این نرو نيتنها ه

ل

نبورو نداهد ندد؛ بلكي با كارشكنا و نافرنرانا از دسرتورهاو

رسول خدا (ص) ،شایعيافكنا و درصدد تضع ف روح ة نجاهدان برآندند
جدول و ن ودارهایا كري در ادانري خواهرد آنرد ،ندراندهنرد فراوانرا رویكررد آیرات
نربو در هریک از سنخهاو چهارناني است
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جدول  .1فراوانی رویکرد آیات در هریک از سنخهای مورد بررسی

سنخ

فراوانا آیات

درصد

ه را كان

8

٪30

ه را حداكثرو

5

٪18

ن يه را

6

٪22

غ ره را

8

٪30

نج و

27

٪100

همراه کامل

30%

30%

همراه حداکثری
نیمه همراه

غیرهمراه
18%

22%

شکل  .1فراوانی آیات در هریک از سنخهای مورد بررسی

با توجي بي بررساهاو صرورتنرفتري در نقایسري بر ن سرنخ اول یعنرا ه ررا كانر برا
سنخهاو دوم ،سوم و چهارم ناتوان ن ت ب دتر آیات یعنا  70درصد نرابر بري سرنخهراو
ه را حداكثرو ،ن يه را و غ ره را است؛ یعنا ه ان كسانا كري ه راهرا و ندراركت
كافا و نبور در صحنة نبرد احد از خود ندان ندادند  30درصد آیات ن رز نربرو بري سرنخ
اول یا ه ان ه را كان است ن ودار زیر این نقایسي را بيتصویر كد د است:
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سنخ 1

سنخ 1
%30

سنخ 4 ،3 ،2

سنخ 4 ،3 ،2
%70

شکل  .2مقایسة فراوانی آیات بین سنخ  1و سنخهای  2تا 4

 .4سنخشناسی مشارکت صحابة حاضر در احد در منابع تاریخی

نزارکهاو تاریخا ننابر دربار اصحاب حاضر در احد آن ختري بري ابهرام و نرا آشر تي و
ناه گون است؛ بيطورو كي بيصورت نذرا ویژناها ،ل

كرد و نداركت صحابة فرارو

را ب ان ناكند و بيطور كان ل كرد آنهرا را توصر ف ن راكنرد؛ انرا بريشركلا نربور و
ن ص بي حضور و اقدانات اصحابا ناپردازد كي تا پایان نبرد پاودارو كردند
براساو نزارکهاو تاریخا نوجرود در ننرابر ،تعرداد صرحابة حاضرر در احرد حردود
ه تصد ن ر بودند از ن ان این تعداد ،فقط ك ت حضور و ه راها حدود صد ن ر در ننرابر
تاریخا ب ان شد و از بق ي بي كر نام و حضور آنها در نبررد بسرند شرد اسرت بري ه ر ن
سبب ،آنان در این نوشتار بيلنوان صحابة شاخص درنظر نرفتي شد اند بيدل اینكي هردف
این پژوهش بررسا ك ت حضور و ه راها صحابة حاضر در احد است ،فقط بري بررسرا

افرادو پرداختيایب كي چگونگا حضورشان در ننابر تراریخا ناننرد نغرازو و وبرت شرد
است

سنخهایا از نداركت اصحاب حاضر در احد براساو این نزارکهاو تاریخا در پنج
سنخ ه ررا كانر  ،ه ررا حرداكثرو ،ن ريه ررا  ،ه ررا حرداقلا و غ ره ررا شناسرایا
ناشود ویژناهایا كي براساو آنها ناتوان نداركت اصحاب را بي سرنخهراو نختلرف
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تقس ب كرد ،شان این نوارد است :الف نسئول تپذیرو و اطالرت از فرنراند ؛ ب ن رزان
حضور نبور در نعركة جنگ؛ ه ه راها در بُعد ن تار
ه را كان در پژوهش حاضر بي فردو اطالق ناشود كي در نحورهاو تع نشد نظ ر
نسئول تپذیرو و اطالت از فرناند و حضور نبور در نعركة جنگ بيخوبا ای او نقش و
نداركت كرد باشد بينظر نارسد اكثر صحابة شراخص نرورد بررسرا در ایرن تحق رق در
زنر نصادیق این سنخ قرار ن رند با بررسا نزارک ننابر ،از نج ولة  101صرحابا نرورد

بررسا در تحق ق حاضر 82 ،تن را ناتوان در سرنخ ه ررا كانر دانسرت؛ 1كسرانا ناننردِ

ابرروبرد (واقرردو 232 /1 :1409 ،و  ،)294ابودجانرري (ابررنسررعد ،)420 /3 :1410 ،ابولب ررد
جراح (ابنهدام ،باتا ،)369 /1 :وابتبرن وقرش (طبررو ،)530 /2 :1387 ،حبراببرن ننرذر
(واقدو )256 /1 :1409 ،و غ ر بي لبارت دیگر 81 ،درصد افراد نعرفاشرد در ننرابر ،در
سنخ ه را كان هستند
ه را حداكثرو بي فردو اطالق ناشود كي در آغاز نحدود زنانا نبررد احرد دربرابرر
اوانر صریح و غ رصریح پ انبر (ص) فرنانبردار بود و از جهت ن تار ن ز ح ایت خرود را
از ایدان ابراز كرد است وجي ت ایز نهب بر ن ه ررا كانر و ه ررا حرداكثرو بري ن رزان
نداركت آن دو در نعركة جنگ احد نربو است ه را حداكثرو بيننظور یارو رسرول
خدا (ص) و نبارز با دش ن قدم بري ن ردان جنرگ نذاشرتي؛ انرا در نرواقعا برر اورر هجروم
نانهانا دش ن ،نداهد انبو سپاه ان دشر ن و قلرت سرپاه ان اسرالم ،ج ررآورو غنرایب و
نواردو از اینقب

دچار سستا شد و لرصي را خالا كررد یرا اینكري ندراركت و حضرور

نبورو در احد از او وبرت ندرد اسرت (نطهرروفرر)69-66 :1392 ،؛ ناننردِ ابوبدر ر نرازنا
(ابنحجر لسقالنا ،)35 /7 :1415 ،ابوالسر ر انصرارو (واقردو )296 /1 :1409 ،و غ رر برا
توجي بي نتایج بيدستآند  ،از نج و اصحاب حاضر در احد 6 ،درصد طبق نرزارکهراو
تاریخا در نرو ه را حداكثرو قرار نان رند

 1كر نام  82تن سبب طوالنا شدن نطلب ناشود؛ براو آشرنایا برا ویژنراهراو رفترارو آنران و توضر حات ب درتر
ر ک :نطهروفر65-31 :1392 ،
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ن يه را بي فردو ن تي ناشود كي در نحور نسرئول تپرذیرو و فرنرانبررو از رسرول
خدا (ص) در نقایسي با ه را كان و ه را حداكثرو ،از تواضر و تسل ب برخوردار ن سرت
و از نظر كردار و ن تار ،درنقاب اوانر صریح و غ رصریح پ انبر (ص) ایسرتادنا كررد یرا
التراضهایا از وو ندهود است در نحور رشرادت و دالورو ایرن فررد ،در برخرا نروارد
ه كارو و نداركت نبورو در ن دان جنگ ندان داد است؛ ازج لة ایرن افرراد ابونسرعود
انصارو (ابنلبردالبر ،)1074 /3 :1409 ،لث رانبرن ل ران (واقردو101 /1 :1409 ،؛ طبررو،
 )522 /2 :1387و غ ر (ر ک :نطهروفر )72-70 :1392 ،هستند براساو نزارک ننابر3 ،
درصد از صحاباِ داراو ل

كرد در احد ،در زنر ن يه راهان قرار دارند

نراد از ه را حداقلا در این بررسا صرحابا اسرت كري از نظرر رفترار ،ك تررین ن رزان
ه راها را با رسول خدا (ص) در غزوات داشتي است از نصادیق این سرنخ افررادو هسرتند
كي تا ندتها در جبهة نقاب پ انبر (ص) قرار نرفتند و در ضردیت برا ایدران بودنرد انرا برا
فران رو اسالم ،بيناچرار یرا براسراو نصرلحت بري اسرالم روو آوردنرد ایرن افرراد جرز در
نواردو كي باتآو ر از روح ة جنگاورو و لصب ت قب لياو آنها ن ست ،رشادت چنردانا در
نعركة احد ندان ندادند اینها باوجود حضور در كنار پ انبر (ص) ،فرنانبررو ،ندراركت،
حضور و ه راها كالناشان اندک بود و در سطح حداقلا قرار داشت؛ ازج لة ایرن افرراد
اووبن یقظا (ابنلبدالبر ،)1238 /3 :1409 ،قزنانبرن حرارث (واقردو )323 /1 :1409 ،و
حارثبن سوید بود (ابنهدام ،باتا89 /2 :؛ ن ز ر ک :نطهروفرر )74-72 :1392 ،برا توجري
بي شاخصيهاو نطرحشد  ،از نج ولة  101صحابا نورد بررسا 3 ،درصد شان این سرنخ
هستند
سنخ غ ره را در بس ارو نوارد با آوردن بهاني ،از حضور در ن ردان جنرگ خروددارو
ناكردند؛ انرا نرزارکهرایا از حضرور ایرن سرنخ در برخرا غرزوات وجرود دارد ل رد
نداركت غ ره را حضور ف زیكا در ن دان جنگ اسرت نريتنهرا هر

ل ر نربورو از او

نداهد ن اشود؛ بلكي با كارشكنا ،نافرنانا از دستورهاو رسول خدا (ص) و شایعيافكنا
نوجب تضع ف روح ة نجاهدان ناشرد اسرت افررادو ناننرد وعلبرةبرن حاطرب (واقردو،
 ،)277 /1 :1409لبداهللبن اباَ (ابنهدام ،باترا ،)64 /2 :سروادبن غزیري (واقردو/1 :1409 ،
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 ،)277لقبةبن لث ان (طبرو ،)522 /2 :1387 ،حارثبن حاطب (ابنسعد)1351 /3 :1410 ،
و نتعببن قد ر (ابنهدام ،باتا522 /1 :؛ ابنحجر137 /4 :1415 ،؛ نطهروفرر-74 :1392 ،
 )77از این سنخ هستند از نج رو  101صرحابا نرورد بررسرا در تحق رق حاضرر ،برينظرر
نارسد  7درصد نربو بي سنخ غ ره را هستند
با توجي بي بررساهاو صورتنرفتي در ننابر تاریخا و رجالا نوجود ،ندراركت اكثرر
صحابياو كي ك ت حضورشان وبت شد است ،در سنخشناسرا نزبرور ،برا  81درصرد ،در

نونة ه را كان قرار نان رند؛ بريطرورو كري اكثرر ننرابر ازج لري نغرازو ب درتر ك رت

حضور صحابياو را كر كرد اند كي اقدانات نظانا خوبا از خود ندران دادنرد و ترا پایران

ه را پ انبر (ص) پاودارو كردند پس از ه راهان كان  ،سنخ غ ره ررا برا  7درصرد در
نرتبة دوم قرار نان ررد سرنخ ه ررا حرداكثرو  6درصرد ،ن ريه ررا و ه ررا حرداقلا
هركدام با  3درصد از نج و صحابة نورد بررسا در این پژوهش را تدك داد اند بينظر
نارسد در ن ان راویان اخبار نبرد احد و نبل ان نغازو ،نرایش چندانا بي نام بردن از ایرن

افراد دید ن اشود
 .5نتیجه

از نج و  27آیة بررساشد در این پرژوهش ،در  8آیري (یعنرا  30درصرد) ویژنراهرا و
شاخصيهاو نداركت سنخ ه را كان ب ان شد است؛  18درصد بي نداركت سنخ ه ررا
حداكثرو و  22درصد آیات ن ز بي شاخصيهاو نداركت سنخ ن يه را پرداختريانرد هرب
قرآن و هب ننابر در نگا بي نداركت صحابي در احد اشتراک دارند؛ بيطورو كي با تك ي برر
هر دو ننبر ناتوان بي سنخشناسا نداركت اصحاب در احرد دسرت یافرت انرا در نگراها
كلا ،ن ان سنخشناسا استنبا شد از ننابر و ن ز سنخهاو استخراهشد از آیات قررآن ،در
توجي بي صحابة نقاوم و نبور در احد یا صحابة فرارو و غ رنبور در آن ت اوت وجود دارد
در ننابر تاریخا ب دتر شاخصيهاو نداركت سنخ ه را كان ب ان شد است؛ بيطورو
كي  81درصرد از  101صرحابا را كري ك رت حضورشران قابر اسرتخراه اسرت ،برنبنراو
ویژناهایا كي نعرفا ناكنند ،ناتوان در زنر ه را كانر دانسرت از سروو دیگرر ،برا
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لبارتپردازو بس ار نذرا ،كوتا و نا نبهب ،ك ت حضور و ندراركت اصرحابا را ب ران
ناكنند كي تا پایان نقاونت نكردند و از خود سستا ندان دادند؛ بيطورو كي ناتوان فقرط
 19درصد از نداركت  101صحابا حاضر را در سنخهاو دیگرر ،یعنرا ه ررا حرداكثرو،
ن يه را  ،ه را حداقلا و غ ره را  ،جاو داد
لالو بر اینها ،دستة دیگرو كي افزونبر نرو هاو نعرفاشد در آیات قررآن ،در ایرن
نونيشناسا نعرفا شد است ،سنخ ه را حداقلا نام دارد در آیات نربو  ،بي ایرن نررو
اشار ندد ؛ انا در روایات تاریخا ناتوان بيصراحت شاخصريهرایا از ندراركت آنران را
یافت و دستياو ویژ براو آنها درنظر نرفت
اكثر آیات قرآن هنگام ب ان ویژنراهراو ندراركتا صرحابة حاضرر در احرد ،برا لحنرا
لتابآلود بي سرزنش و نالنت صحابياو ناپردازد كري نقاونرت نكردنرد و از ن ردان نبررد
فرار كردند وجي غالب این آیات را ناتوان نابر بي نداركت سنخهراو ه ررا حرداكثرو،
ن رريه رررا و غ ره رررا تلقررا كرررد برري لبررارت دیگررر ،آیررات قرررآن ب دررتر شاخصرريهرراو
صحابياو را كر كرد كي نداركت فعال و چدبن رو نداشتي یا رفتار نن عالني و سسرتا از
خود ندان داد اند
با توجي بي شاخصيها و بررساهاو انجامشد ناتروان سرون رو آیرات قرآنرا را برا 70
درصد فراوانا آیات نربوطي ،بي ب ان ل

كررد سرنخهراو ه ررا حرداكثرو ،ن ريه ررا و

غ ره را دید؛ یعنرا ه ران كسرانا كري ه راهرا كانر و نربور برا پ رانبر (ص) در صرحنة
نبرد نداشتند درحرالا كري فقرط از  30درصرد آیرات ،شاخصريهراو ه راهران كانر قابر
استخراه بود
ت اوت ل د سنخشناسا برنرفتي از آیات قرآن با ننابر تاریخا این است كي بررخالف
آیات كي اكثر صحابة حاضرر را در دسرتة ه ررا حرداكثرو ،ن ريه ررا و غ ره ررا قررار
نادهد ،ننابر تاریخا ب دتر صحابة حاضر را ه را كانر نعرفرا نراكننرد و بسر ار كرب و
بيطور نذرا بي نرو هاو دیگر و ویژناهاو آنان ناپردازند
اكثر آیات نورد بررسا در این تحق ق در زنر سنخهاو ه را حداكثرو ،ن يه ررا و
غ ره را هستند بي لبارت دیگر ،آیات قرآن ب دتر شاخصيهراو صرحابياو را كرر كررد
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كي نداركت فعال و چدبن رو نداشتي یرا رفترار نن عالنري و سسرتا از خرود ندران داد انرد
درواقر ،سنخشناسا قرآن ،برلكس ننابر ،ب دتر نابر بي اصحابا است كري ندراركت آنهرا
در نبرد ناكافا و غ رنبور بود است
منابع
 قرآن کریم
 ابناالو ر ،لزالدین ابوالحسن للابن نح رد (1409ق) اسدالغابه فی معرفه الصحابه
ب روت :دارال كر
 ابنحجر لسقالنا ،اح دبن للا (1415ق) االصابه فی تمییز الصحابه تحق ق لرادل
اح د لبدال وجود و للا نح د نعوض ب روت :دارالكتب العل ي
 ابن سعد ،نح د (1410ق) الطبقات الکبری تحق رق نح رد لبردالقادر لطرا ب رروت:
درالكتب العلب

 ابنلبدالبر ،یوسفبن لبداهللبن نح د (1409ق) االستیعاب فی معرفده االصدحاب
ب روت :دارالكتب العل ي
 ابنكث ر ،اس ال بن ل رو (1419ق) تفسیر القرآن العظیم ب روت :درالكتب العل ي،
نندورات نح دللى ب ضون
 ابنننظور ،نح دبن نكرم (1414ق) لسانالعرب ب روت :دار صادر
 ابن هدام ،لبدال لک (باتا) السیره النبویه تحق ق نصط ا السقا و ابراه ب االب رارو و
لبدالح ظ شلبا ب روت :درال عرفي
 بال رو ،اح دبن یح ابن جابر (1417ق) کتاب جمل من انساب األشراف تحق رق
سه زكار و ریاض زركلى ب روت :دارال كر
 ب رو ،آلن ( )1375فرهنگ علوم اجتماعی ترج ة باقر سراروخانا تهرران :شرركت
ك هان
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 حر ،س دحس ن (« )1385بررسا لل شكست غزو احد از ننظر قررآن و پ رانبر (ص)»
نشریة علوم قرآن و حدیث ک23

 راغب اص هانا ،حس نبن نح رد (1412ق) المفردات فی غریب القدرآن دندرق:
درالعلب الدار الدان ي

 رست ا ،ك هران ( )1386تحلیلی بر آیدات غدزوة احدد در سدورة آلعمدران
پایاننانة كارشناسا ارشد بي راهن ایا نح د حس نا داندگا اصولالدین قب
 زنخدرو ،نح رود (1407ق) الکشداف عدن حقداغق غدوامت التنزیدل ب رروت:
دارالكتاب العربا
 ساروخانا ،باقر ( )1370درآمدی بدر دایرةالمعدارف علدوم اجتمداعی تهرران:
ك هان

 سهرابزاد  ،خدیجي ( )1389سنخشناسی رفتداری صدحابة شدا ح حاضدر در
غزوات با تکیه بر الگوی سدنخ شناسدی قدرآن پایراننانرة كارشناسرا ارشرد بري
راهن ایا دكتر للا نح د ولوو داندگا الزهرا
 س وطا ،جاللالدین (1404ق) الدرالمنثور فى تفسیر المأثور قب :كتابخانة آیياهلل
نرلدى نج ى
 طباطبایا ،نح دحس ن (1417ق) المیزان فی تفسدیر القدرآن قرب :دفترر انتدرارات
اسالنى جانعة ندرس ن حوز لل ي
 طبرسا ،فض بن حسن ( )1372مجمع البیان فى تفسیر القرآن تهران :ناصرخسرو
 )1377( _______ جوامع الجامع تهران :انتدارات داندگا تهران

 طبرو ،ابوجع ر نح دبن جریرر ( )1387تداریخ االمدم و الملدو

تحق رق نح رد

ابوال ض ابراه ب ب روت :دارالتراث
1412( _______ ق) جامع البیان فی تفسیر القرآن ب روت :دارال عرفي
 طوسا ،نح دبن حسن (باتا) التبیان فی تفسیر القدرآن ب رروت :داراح راء الترراث
العربا
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 / 28سنخشناسی مشارکت اصحاب حاضر در جنگ احد بر اساس قرآن و منابع تاریخی

 قرشا ،للااكبر ( )1371قاموس قرآن تهران :دارالكتب االسالن ي
 ق ا ،للابن ابراه ب ( )1367تفسیر قمی قب :ندر دارالكتاب
 ننابادو ،سلطاننح د (1408ق) بیان السعاده فی مقامات العباده ب روت :نبسسرة
األلل ا لل طبولات
 نصرو ،نح ود (1421ق) اصحاب الرسول (ص) .القاهر  :دارالحدیت

 نطهروفرر ،فاط ري ( )1392سدنخشناسدی مشدارکت اصدحاب حاضدر در احدد
براساس قرآن و منابع تداریخی پایران نانرة كارشناسرا ارشرد بري راهن رایا شرهال

بخت ارو داندگا الزهرا
 نغن ي ،نح دجواد (1424ق) تفسیر الکاشف تهران :دارالكتب االسالن ي

 ن د ،نح دبن نح د (1413ق) االرشاد فی معرفه حجد ا

علدی العبداد قرب:

كنگر ش خ ن د
 نكارم ش رازو ،ناصرر ( )1373ترجمة قدرآن کدریم قرب :دارالقررآن الكرریب (دفترر
نطالعات تاریخ و نعارف اسالنى)
 )1374( _______ تفسیر نمونه تهران :دارالكتب االسالن ي
 ن بدو ،رش د الدین اح دبن اباسعد ( )1371کشف االسرار و عده االبدرار تهرران:
ان ركب ر
 ن ث ا ،لطفاهلل و دیگران ( )1384اُحُد قلدة بحدران قلدة مددیریت تهرران :ندرر
ص دیي
 واحدو ،لل بن نح د (1411ق) اسباب نزول القرآن ب روت :دارالكتب العل ي
 واقدو ،نح دبن ل ر (1409ق) المغازی تحق رق نارسردن جرونس ب رروت :نبسسري
االلل ا
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