
تاريخي ألبعاد الحرب الناعمة في المجتمع ، تحلیل قرآني

 عصر صدر اإلسالملاإلسالمي 
 

 1مرائيأ يوبأ

 2هأحمد فالح زاد

 3مريم نظربیگي

   االعتراضدا  أشكدلا     لطالما كان ظهور األنبياء مرافقاً للعديد من التحددييا    

ظهدر   د ق   ختلفة، أدءًا من المواجهة العسلريية،  صوالً إلى تييارا  النفاق.م سائل 

خصيصت أعد    كماجليية  في المجتمع اإلسالمي األ  ،  هذه القضيية أصورة   اضحة   

 الناعمة. الحديث حو  جوانبها الصلبة   ،آيا  القرآن اللريم

توجيد    أفلار اآلخرين،   القدرة على تشليل معتقدا    الحرب الناعمة تعنيإنّ 

 سلوكهم، من د ن الحاجة إلى استخدام القوية.

خصائصها،  تبيين أأعادها   يسعى هذا البحث إلى تعريف مفهوم الحرب الناعمة،  

                                           
علددوم القددرآن  الحددديث فددي جامعددة آيددة ا  البر جددورد   ر        سددتام مسدداعد فددي أ .1

a.amraei@abru.ac.ir. 
 .Ahram12772@yahoo.com  تاريخ اإلسالمدكتوراه في  .2
  علددوم القددرآن  الحددديث فددي جامعددة آيددة ا  البر جددورد   ر      سددتام مسدداعد فددي أ .3

M.Nazarbeygi@abru.ac.ir.  
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فدي أرأعدة    هذا النوع من الحرب،أمثلة من  على نمامج   ضافة إلى تسلي  الضوءأاإل

المجتمع اإلسالمي في عصر صدر اإلسالم  الثقافييدة، االجتماعييدة،    منمختلفة  ميادين

 أشسدلوب   التاريخييدة،    األدلة القرآنيية،   د إلىأاالستناملك   . السياسيية،  العسلريية

 .تحليليٍّ  صفيٍّ

 

، تداريخ صددر اإلسدالم،    القرآن اللريم، الرسدو  األعمدم   ئیسة:الکلمات الر

 .ناعمةالحرب الصلبة، الحرب ال
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

صدر اسالم مسلمانی ابعاد جنگ نرم در جامعه یخیـ تار یقرآن یواکاو

 

 66/9/7011 تاریخ تأیید:                                 6/5/7931 تاریخ دریافت:
  1 ايوب امرائي 

  2احمد فالح زاده 
  3مريم نظربيگي 

 
های گوناگونی  هایی در قالبها و مخالفتظهور پیامبران همواره با چالش

رو بوده است. این موضوع در نخستیین   از مواجهه نظامی تا جریان نفاق روبه

وجود داشیه است و بخشی از آیات قترآن   جامعه اسالمی به صورت آشکار

کریم به ابعاد سخت و نرم آن اخیصاص یافیه است. جنت  نترم بته معنتای     

های دیگران و هدایت رفیار آنان، بدون  توانایی شکل دادن به باورها و کشش

شناستی   گیری از زور است. این پژوهش درصدد استت پتا از مفهتوم    بهره

ای آن، مصادیق جنت  نترم را در چهتار    هجن  نرم و تبین ابعاد و شاخص

 زمینه فرهنگی، اجیماعی، سیاسی و نظامی در جامعه مسلمانی صتدر استالم   

 بر اساس شواهد قرآنی و مستیندات تتاریخی بته شتیوه وصتفی ت ت لیلتی        

  تبیین کند.
 

                                              

 .(a.amraei@abru.ac.ir)استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت اهلل بروجردي )ره(: . 1
 .(Ahram12772@yahoo.com)دکتراي تاريخ اسالم: . 2
 .(M.Nazarbeygi@abru.ac.ir)استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت اهلل بروجردي )ره(: . 3
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 صرر  االر، ، گ رخ الر  ،      یخ، ترم  اعظرم  یرمبرر پ یم،قرآن کرر  :کلیدواژگان

 .گ خ نر 

 مقدمه. 1

تر،    .  و قر ت برود  االر     هم تفوق، برتری طلری  طول تم یخ، بحو  اصلی د  گ خد  

همی گونمگونی  ا ترمک ون بره    یمبی به قر ت،  و  ای برای دال فراگیر هر گریمن و دالته

، بفهرو  و  2د  بقمبل قر ت ال   1. د  ادبیمت الیمالی، بوضوع قر ت نر   خود دیر  اال 

ضوع قر ت نر  به ع وان یک واژ  د  علم الیمال  از زبمن قرریم  ای دا د. بو  گمیگم  ویژ 

همی ب تلف از قر ت نر  د  برابر قر ت ال   به ع وان ب ری د  تقسیم .  بطرح بود  اال 

قر ت  وحی د  بقمبل قر ت گسمی، یم قر ت بع وی د  بقمبل قر ت بمدی، یم فیزیکری  

 3.  شود سوس یمد بید  بقمبل غیر فیزیکی و یم بحسوس د  بقمبل نمبح

یمبی به قر ت د  دو گرهه حق و بمطل از آغمز تم یخ بم نرررد همررا     ت،  برای دال 

هرمی نظرمبی و  ز  آ ایری و گرم  از طریرق       این نرردگم  د  قملر  لککرککری   .  بود  اال 

د   .  همی نفمق و فت ره انگیرزی برروز کررد  االر       همی غیر بستقیم د  قمل  گریمن برم ز 

 یزی  ا که د  فرآی ری زبمنی،  بیمت بعمصر، برم زات غیر بسلحمنه و برون گ خ و خوناد

آ ا  و برون نیمز به نیروهمی بسلح و بم االتفمد  از االتحمله فکری و فره گی یرک گمبعره   

 4.  نمب ر پذیرد، تهریر و یم گ خ نر  بیصو ت بی

بکمت  پیمبرران الهی، بیکرتر   ال  وهر دی ی د  تم یخ همرا  بود  ا گ خ نر  بم ظهو 

هرمی دشرم من دوالر  نمرم، د رم        همی نظمبی بم کم شک ی و دشم ی از تهریرهم و آالی 

این بوضوع د  زبمن اال،  بم توگه به والع  تعرملیم و ت روع    5.   ملش و آالی  شر  اال 

                                              

1. Soft power. 

2. Hard power. 

 .96، صاصول و مبانی جنگ نرممحمد نائینی،  علی    . 3
 .11، صجنگ نرم در عرصه دفاع ملیر.ک: اصغر افتخاري و محمود عسگري،  . 4
 .22، صجنگ روانیر.ک: صالح نصر،  . 5
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ر  عربری، از آغرمز   ظهو  اال،  د  قمب  دی ی تمز  د  شره گزی .  تر شرب مطرمن آن، برگسته

کرد که بم بفمهیمی  این بکت  گریر، طرح نویی  ا ا ائه بی .   و گردیر بم ب ملفمن فراوانی  وبه

  .  خوان بود بملی خود  ا بر آن ب م نهمد  بودنر، نمهم -هم الرو ی الیمالی هم المل که آن

آن برم   الیمالری  -همی اعتقمدیهم، نمهمسمنی نظم  بمو همی اال،بی و دیرگم  از دیر آن

الطح پ را همی دیرین ایکمن، بهترین دلیل بود تم به هر  اهی برای برم ز  بم اال،  دال  

توان د  قملر  دو دو     بم ب ملفمن اال،   ا بیهمی برم زاتی پیمبرر اال، . دو    یمزنر

م بکرکمن ب المل  بکی، نقطه اوج گ خ نر  پیمبرر .   المل  بکی و برنی تریین نمود

 ا بره گ رخ   و کفم  و بعضی از اهل کتمب اال  و  المل  برنی، بسیر فعملی  پیمبرر

   1ککمنر. ال   بم بکرکمن و اهل کتمب و گ خ نر  بم ب مفقمن بی

 5ای از اهل کتمب  و عر  4، کفم 3، ب مفقمن2به گواهی قرآن به طو  کلی یهود، بکرکمن 

قررآن کرریم بره دلیرل      .  بودنرترین گردان رگمن گ خ نر  د  تم یخ حیمت پیمبرر بهم
                                              

 .14، صجنگ نرم از ديدگاه قرآن. جوشقانی، 1

مسلما يهوديان و کسانى را که شرک  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَکُوا؛. 2

 (.22)مائده:  ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت اند دشمن ورزيده

هَدُ إِنَّ الْمُنَوافِقِینَ  إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوولُهُ وَاللَّوهُ يَشْو   . 3

داند   دهیم که تو واقعا پیامبر خدايى و خدا ]هم[ مى  گويند گواهى مى ،چون منافقان نزد تو آيندكَاذِبُونَ؛ لَ

 (.1)منافقون:  ندهست گو دهد که مردم دوچهره سخت دروغ  که تو واقعا پیامبر او هستى و خدا گواهى مى

احٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّولَاةِ إِنْ خِْْوتُمْ أَنْ يَْْتِونَكُمُ الَّوذِينَ     وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَ. 4

و چون در زمین سْر کرديد اگر بیم داشتید که آنان که کْر کََْرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ کَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِینًا؛ 

کوتاه کنید چرا که کوافران پیوسوته   اند به شما آزار برسانند گناهى بر شما نیست که نماز را  ورزيده

 (.101)نساء:  براى شما دشمنى آشكارند

 يَتَحَواکَمُوا إِلَوى   أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيودُونَ أَنْ . 5

  اى کسوانى را  آيوا نديوده   : يَكُْْرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّیْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًاالطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ 
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الرته د  قرآن، واژ  خمصی که  .  پردازد اهمی  فراوان این بوضوع د  آیمت بسیم ی بران بی

توان از نظر بفهوبی  به بع می دقیق گ خ نر  بمشر، وگود نرا د. گریمن نفمق و فت ه  ا بی

الرو     191د  آیره   .  د و زوایمی طرح شر  د  آن بم بوضوع گ خ نر  برترط دانس و ابعم

شرمرد و   ترر برر بری      بقر ، خراونر فت ه  ا از قتل که بصراق بم ز گ خ ال   اال ، شریر

 فربمیر: دانر و د  این بم   بیاهمی  آن  ا از گ خ نظمبی بیکتر بی

 را شيما  كي   گوني   و هميان  بكشييد  را آنان يافتيد دست ايشان بر كجا هر و

 بيا ] است، بدتر قتل از[  شرك] فتن [  ك  چرا] برانيد، بيرون را آنان راندند، بيرون

 جا آن در شما باك   آن مگر مكنيد، جنگ آنان با الحرام مسجد كنار در[  هم  اين

  كيافران  كيفير  كي   بكشييد،  را آنيان  جنگيدنيد،  شما با اگر پس درآيند، جنگ ب 

 1.   است چنين

د بم   پیکی ه این پژوهش بمیر یمد آو  شر که آثم  و ب مبعی که د بم   ایرن بوضروع   
 ویکررد اول برر االرمس بررمنی،      .  انر بر االمس دو  ویکرد قمبل بر الی االر   نوشته شر 

اصول و ابعمد گ خ نر  د  حوز  علم الیمال  بطرح شر  اال  و آثم  بتعرردی پیرابرون   
بحمرر نرمئی ی    ، نوشته علیاصول و برمنی گ خ نر توان به کتمب که بی   آن وگود دا د

  .  اشم   کرد

  ویکرد دو ، بکتمل بر بر الی این بوضوع د  حوادث و وقمیع تم یخ صر  اال،  اال .

، گ خ نر  از دیررگم  قررآن  از برخی آثم  بم  ویکرد قرآنی بمن ر کتمب  توان د  این بم   بی

که نویس ر  د  آن پس از بفهرو  ش مالری گ رخ نرر  د         نوشته حسین گوشقمنی نم  برد

                                                                                                          

انود   پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و ]به[ آنچه پیش از تو نازل گرديوده ايموان آورده   که مى

اند که  که قطعا فرمان يافته نخواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت ببرند با آ  ]با اين همه[ مى

 (.90)نساء:  خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد  بدان کْر ورزند و]لى[ شیطان مى

 .101. بقره: 1
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همی گ خ نر  بر ضر انریم د  قرآن کریم، ب مبع قر ت نر   قرآن، بصمدیق گ خ نر ، شیو 

 د  قرآن و  ا  کم همی بقمبله بم گ خ نر   ا بر الی کرد  اال .

ح ابعمد گ خ نرر  د  ادبیرمت الیمالری    بم این حمل، خأل پژوهکی که از الویی به تکری

 -بپردازد و از الوی دیگر، این ابعمد  ا د  گمبعه بسلممنی صر  اال،  بم  ویکرردی قرآنری  

الز  به توضیح اال  که بوضوع گ خ نر   بو د واکموی قرا  دهر، بکهود اال . تم ی ی،

هرم، ابزا هرم و    هرم، شریو  همی بفهو  ش مالری، بعرفری ابعرمد، شرمخ      توان از گ ره ا بی

که د  این پرژوهش، بفهرو  و ابعرمد آن د  حروز       1بو د بر الی قرا  داد همی بقمبله  و 

هرمی   علو  الیمالی و بصمدیق آن د  تم یخ صر  اال،  بر االمس شواهر قرآنری و گرزا    

 شود.  تم ی ی بر الی بی

 مفهوم و ابعاد جنگ نرم .  2

 مفهوم شناسی .  1-2

انریکرم ران بعتقرر هسرت ر، قرر ت د       برخری  .  ونی برای قر ت وگرود دا د تعم یف گونمگ

ترین، شکل خود عرم ت اال  از االتفمد  از خکون ، ثروت و دانمیی بررای واداشرتن       عریمن

ترین تقسیم ب رری      ، ابم د  خصوص تقسیم ب ری قر ت، عمر 2  برد  به انجم  ابری خمص

قر ت نر  عرم ت اال  از توان اثرگذا ی بر دیگرران از   3.  آن د  دو نوع ال   و نر  اال 

طریق اهر  همی تعیین  م  وبی بک   برای برنمبه کم ، ایجمد  غر  و گمذبه بثر  د  

  4.  خوا   االتمی کس  نتمیج دل

                                              

 اصول و مبانی جنگ نرم.محمد نائینی،  علی    ر.ک:  . 1

 . 22، صجايی در قدرت جابه. تافلر، 2

 .31، صقدرت نرم. ناي، 3

 .42، صهمان. 4
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(، نظریه پرداز برگسته     .   1937) 1بفهو  قر ت نر  برای اولین بم  به والیله گوزف نمی

ترین کتمب د   بهم .  بطرح شر  د بمزنگری د  بمهی  و ب مبع قر ت آبریکمآبریکمیی د  بو

نمی د  اثر خود، قر ت  ا دا ای دو نوع ال   و  .  ده رحوز  گ خ نر   ا به وی نسر  بی

تأثیر قرا  دادن  فتم  دیگران  ا  توان ر توانمیی تح  دانر که د  ا ترمط بم یکریگر بینر  بی

ب رمبراین، قرر ت نظرمبی و      .  دانراو قر ت ال    ا شرط الز  و نه کمفی بی .   رداشته بمش

هرم و تهریررات     توانر برت ی برر پرمدا   اقتصمدی به ع وان قر ت ال   و نیمه ال   بی

تر  الیرن بره هررف برو د نظرر،        بوگ  تغییر وضع دیگران شود، ولی  ا  دیگر و بطلوب

  3.  اال  2قر ت اق مع المزی االتفمد  از هر  دو  قر ت یم

کره     آی رانر کم ان گ خ نر  از ابعمد ب تلفی د  صرد نفوذ د  گمبعه هرف بر بی دال 

 شود.  همی آن بر الی بی بؤلفه د  ادابه، ابعمد و 

 های جنگ نرم مؤلفه ابعاد و  .  2-2

-ب تلف و طرقههمی تأثیر گ خ نر ، صمح  نظران دیرگم  همی  د  بو د ابعمد و حوز 

بسیم ی از بحققمن گ خ نر   ا به اله نوع یم بعر گ رخ   .  ک  ر همی بتفموتی ا ائه بی ب ری

. برخری دیگرر برم افرزودن بعرر        ک  رر  فره گی، گ خ اگتممعی و گ خ الیمالی تقسیم بی

اقتصمدی و برخی بم افزودن بعر اب یتی، ابعمد گریری  ا تم شش بعر بره ابعرمد گ رخ نرر      

برخی دیگر  .  ای، قمبل تعریف اال   همی ویژ  برای هر یک از این ابعمد، شمخ  4.  ای رافز بی

 ای  ا تر به این ابعمد، بعرر علمری، برریریتی،  وانری، ترلیغری و  الرمنه         نگری بیش بم گزئی

  5.  ک  ر اضمفه بی

                                              
1. Joseph Nye. 

2. Co-optive-power. 

 .45-44، ص جنگ نرم نبرد در دنیاي معاصر. حمید هاشمی، 3

 .104، ص جنگ نرم نبرد در دنیاي معاصرحمید هاشمی،  .4

 .242، ص اصول و مبانی جنگ نرممحمد نائینی،  علی    .  5
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نگرنر و  بیهمی گ خ نر   بؤلفه  وان ش مالمن اگتممعی نیز از ب ظر دیگری به ابعمد و 

د بم   ایرن   1.  افزای ر ابعمدی بمن ر بعر دی ی و اعتقمدی  ا تح  ع وان بعر بع وی به آن بی

برخری   .  که کرا  بعر از ابعمد گ خ نر  دا ای اهمی  بیکتری اال ، اتفمق نظر وگود نرا د

نظرران   ح برخری صرم     2دان رر.  تر بی   بعر فره گی و برخی بعر الیمالی  ا از المیر ابعمد بهم

شونر و  برای یک نظم  اگتممعی،  هم  حوز  الیمالی، فره گی، اقتصمدی و اب یتی قمئل بی

هم و  فتم همی یرک  انریکه، بمو هم، ا ز   توانر د  این  هم  حوز ،بعتقرنر، گ خ نر  بی

 3.  تأثیر قرا  دهر نظم  الیمالی  ا تح  

همی نفوذ، هر بعر د   ری  و  الر، بسته به توانمیی دشمن د  به کم گیبه نظر بی

-تأثیر عمیق والع  و داب ه بیکتر و  گمیگم  خود دا ای اهمی  بمشر، ابم بعر فره گی،

به هر ترتی ، هر یک از ابعمد گ رخ نرر  د  پرروژ        4تری  ا بر گمی خواهر گذاش .

. بره     نفوذ د  تم یخ اال،  به فراخو  گمیگم ، اهمی  و بصمدیق خود قمبل بر الی اال

دلیل برگستگی ابعمد فره گی، اگتممعی، الیمالی و نظمبی گ خ نرر  و اتفرمق بیکرتر    

 هم د  این پژوهش، این  هم  بعر د  تم یخ صر  اال،  بو د بر الی قرا   بحققمن بر آن

 .   گیردبی

 ابعاد جنگ نرم در تاریخ صدر اسالم .  3

م من گمبعره االر،بی، بمن رر بعرر     ابعمد بهمی از المزوکم همی گ خ نرر  ب ملفرمن و دشر   

همی قرآن  همی تم ی ی و دالل  توان از بر الی فره گی، اگتممعی، الیمالی و نظمبی  ا بی

                                              

 .250 ، صهمان.  1

 .246-242 ، صهمان.  2

 .5 ، صهاي رنگیاي بر روش شناسی انقالب مقدمهمحمد نائینی،  علی    .  3

 ، مقدمه.موج فتنه از جمل تا جنگ نرم؛ شريْی، نرم جنگر.ک: حسین عبدي،  .  4
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همی هر یک از این ابعمد و بصرمدیق آن   کریم االت راج کرد که د  ادابه به تریین شمخ 

 .   پردازیم د  تم یخ صر  اال،  بی

 بعد فرهنگی .  1-3

 توان این گونه تعریف کرد:  به طو  کلی، بعر فره گی گ خ نر   ا بی

های ها و كنشها، نگرشبعد فرهنگی جنگ نرم، تهديدهای معطوف ب  ارزش

 1.  اعتقادی و فرهنگی است

هرمی پمیره )نگرر  بره دیرن،      همی فره گی گ خ نر ، شمبل تغییرر نگرر    شمخ 

(،  واج     غیرر       )خراپرالرتی، عررال ، ایثرم  و    ای  پمیره هرمی  (، تغییرر ا ز      غیرر      حکوب  و

(،  واج  فرم  طلرری و بصررف زدگری و             فتم همی نمه جم  اخ،قی )دو ویی، تقل  و غیر 

 . پردازیم بیهم  که د  ادابه به آن 2کمهش وحرت بذهری اال 

اکثری(بهپذیرشدینحد)تشویقپیامبرهایپایهتغییرنگرش.1-1-3

هرمی   گیری دعوت توحیری از الوی  هرر الهی آن، ب ملف  طلوع اال،  و ادعمی همه

الری برم زات  گریری علیه ایکمن تأالیس شر که پس از یک و گرهه   فراوانی  ا برانگی  

د  قرآن کرریم د    .  ات مذ کردنرکم انه بم پیمبرر ،  ویکردی المز آغمزین بم پیمبرر

 فربمیر: این بم   بی

های خود( از آن چ  بر تو وحی كيرد  ايي    )با وسوس  ها تو را نزديک بود آن

بفريبند تا غير آن را ب  ما نسبت دهی و در آن صورت، تو را ب  دوستی خود بير  

 3.   گزينند می

                                              

 .242، صاصول و مبانی جنگ نرممحمد نائینی،  علی    . 1

 .241، ص همان.  2

 (.23لِتَْْتَرِيَ عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوکَ خَلِیلً )اسراء: . وَإِنْ کَادُوا لَیَْْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ 3
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همی گرمهلی  ا برم    ایکمن بر آن بودنر، پیمبرر  ا به دی ی ب وان ر که ب کی از پ راش 

ب کی از بمو همی خود بیمبیزد و  ونوشتی حراکثری از دین د  قمل  تلفیق توحیر بم شرک 

به همرا    ر ترن از   1(    .  .ق           1 .  )د ولیر بن بغیر  د  تم یخ آبر  اال  که .  و ظلم ا ائه نممیر

 3 .  )د ، عمص بن وائل3، حم ث بن قیس الهمی2 بطل از گمله ایکمن االود بن قریش که

پیک همد دادنر که یک الرمل، بترمن    بودنر به پیمبرر 5(    .  .ق           2 .  )د بن خلف میةو ا 4(    .  .ق           

                                              

انسواب  آيود )بوالذري،   . ولیدبن مغیره مخزومی، يكی از مشاهیر قبیله بنی مغیره بوه شومار موی   1
دربواره او   اعوالم الووري  (. امین االسالم طبرسی، مْسر بزرگ قورآن در  203، ص10، جاالشراف

دانايان معروف و فصیحان قريش، ولیدبن مغیره مخزومی پدر خالود بون ولیود و    يكی از گويد:  می
رفت. به طووري کوه او را   عموي ابوجهل مشهور بود که مردي سخن سنج و انديشمند به شمار می

(. وي کسی بود کوه پوس از   110، صاعالم الوري باعالم الهدي)طبرسی، دانستند حكیم عرب می
 (.همانآن را سحر خواند ) یامبراستماع آيات قرآن از سوي پ

. اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزي از تیره بنی اسد قريش، مكنا به ابوزمعه بود. وي از سوران  2
، 1 ، جالخصوال  کند )صدوق،آمد. شیخ صدوق، مرگ وي را پس از بدر ياد میقريش به شمار می

 (.146، ص1 ج، انساب االشرافهاي تاريخی سازگارتر است )بالذري،  ( که با ديگر، داده220ص

. حارث بن قیس بن عدي سهمی، مشهور به ابن الغیطله از اشراف قوريش و از اسوتهزا کننودگان    3
 (.406، ص2 ، جالسیرة النبويةبود )ابن هشام،   پیامبر

از فرمانروايان جاهلیوت بوود. عواص در سووره کوو ر      . عاص بن وائل بن هاشمی سهمی قرشی 4
 ، تْسویر القورآن العمویم   نكوهش شده است؛ زيرا او پیامبر اسالم را با عنوان ابتر ياد کرد )ابن کثیر، 

 (.    422، ص 2 ج

. امیة بن خلف جمحی، يكی از سران قبايل قريش و ريیس قبیله بنی جمح بوود )کلبوی، هشوام،    5
در مكه بود )ابن اسحاق، السیر   (. او از مخالْان مشهور پیامبر65-64، ص1 ، ججمهرة النسب

جمهورة  ( که در غزوه بدر در سال سوم هجري کشته شد )کلبی، هشوام،  162، ص1 ، جمغازيوال
معوالم  (. بنا بر برخی روايات، سوره همزه درباره وي نازل شده است )بغووي،  65، ص1 ، جالنسب
 (.922، ص5 ، جالتنزيل
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 آنمن  ا عرمدت ک ر و د  عوض آنمن نیز، یک المل خرا  ا عرمدت ک  ر که د  این صرو ت، 

پس از ایرن پیکر همد،    .  ای از حق برردهرکرا  بر حق بمش ر، دیگری بم پیروی از آن، بهر 

الرر ،  ا  توحیرر و شررک  ا از     نرمزل کررد و یرک   خراونر الو   کمفرون  ا بر پیرمبرر 

 فربمیر:   ین، خراونر د  آیمت دیگری بی هم   1یکریگر گرا کرد.

   2.گردان  مى آاليش دين  را براى او بىپرست  در حالى ك   بگو خدا را مى 

 3.كنيد ك  جز خدا را بپرست  آيا مرا وادار مى !بگو اى نادانان 

نکمن ده ر که آن حضرت  ا  ای از پیمبرر  بکرکمن بکه بسیم  دوال  داشت ر،  هر 

هرم بسریم  بهرم برود،      هرم ب ممیررز زیررا بررای آن     د  اعتقمدات و  فتم  دی ی، همگم  برم آن 

 و کفرم   که این به توگه بم به خصوص ال ن . این   ا همسو بم خود قلمراد ک  رمبررپی

 پرالتش و احترا   اهم  آن خرایمن که کردنر بى دعوت  ااال،  پیمبرر گمهى بکرکمن،

 و برم  ک ر بى پیرا ترى عمیق بفهو  بپرهیزد، هم ب  به نسر  انتقمد و گویى عی  از و یم ک ر

 آن الرر  برر  بتوان که نیس  بطلرى شرک، نفى و توحیر بسئله که دا د بى اع،  صراح 

 4.  کرد المز  و بعمبله

 هایالهی(هایمادیباارزشگزینیارزش)جایایهایپایهتغییرارزش.2-1-3

ای و بحو ی قرآن کریم د  برنمبه تربیتی، برم ز  بم دنیم پرالتی   همی پمیه یکی از ا ز 

همی آغرمزین   و دنیم دوالتی بسلممنمن و تکویق به برگزیرن آخرت به دنیم به ویژ  د  الو  

 نزول قرآن اال . عرم اتی که بره نکروهش بعمنرران د  برگزیررن دنیرم بره گرمی آخررت         

 :فربمیر پردازد و بیبی

                                              

 .552، ص 10، ج مجمع البیان؛ طبرسی، 134، ص 1 ، جنساب االشرافا. بالذري، 1

 (.14قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِی )زمر:  .2

 (.94قُلْ أَفَغَیْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ )زمر:  . 3

 . 524، ص 16، ج تْسیر نمونهناصر مكارم شیرازي، .  4
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ك  ]جهان[ آخرت نيكوتر و  با آن * گزينيد مى ليكن ]شما[ زندگى دنيا را بر

 1.  پايدارتر است

همی المختم  عرب گمهلی، اتکم و افت م  بر ب رمبع   این د  حملی اال  که یکی از ویژگی

 نویسر:  . آلوالی د  این بم   بی    ای بود  بملی و افت م ات قریله

 جاهلی ب  جايی رسيد كي  دو قبيلي  بنيی سيه  و     تفاخر و تكاثر طلبی عرب 

   2بنی عدنان ب  قبرستان رفتند و قبرها را نيز شمردند.

  ین المزوکم ی برم توگره بره       3نزول آیمت اولیه الو   تکمثر، دالل  بر این برعم دا د.

همی بملی  گرف . از این  و،  قمب  بحرود بودن ب مبع بملی د  اختیم  شمم ی خمص قرا  بی

بمیرر   هم بم آبرن االر، ،   آن .  هم د  دایر  خصوصی همین واژگمن بود  و نممیش ف ر فروشی

پذیرفت ر کره هرگرز بره صرو ت      الری بفمهیم تمز ، بمن ر ترک وابستگی به دنیم  ا بی یک

  .  واقعی، حمضر به پذیر  آن نرودنر

، هررمی بعررروف برره فتوحررمت و ثررروت آو ی گ ررخپررس از  حلرر   الررول خرررا

 .  انروزی د  بیمن بسلممنمن، ب کأ پیرایش اخرت،ف بیرمن گمبعره بسرلممنی گردیرر      ثروت

، گمن خویش  ا د   ا  خرا قرا  همی دو ان پیمبرر بز گمن صحمبه که  وزگم ی د  گ خ

 4.  دادنر، یک پمی این ثروت شرنر بی

                                              

 (.12، 19بَلْ تُؤْ ِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَى )اعلی: . 1

 .222 ، ص1 ، جبلوغ االرب فی معرفة احوال العرب. آلوسی، 2

کردند و با فراوانوی   . به عقیده مْسران، اين سوره درباره قبايلی نازل شد که بر يكديگر تْاخر می3

نمودند تا جايی که براي باال بردن آمار جمعیت ها مباهات می بر آنجمعیت يا اموال و  روت خود 

تْسیر شمردند )ناصر مكارم شیرازي،  رفتند و قبرهاي مردگان هر قبیله را می قبیله به گورستان می

 (.225، ص 22 ، جنمونه

  .342، ص 2 ، جمروج الذهب؛ مسعودي، 452، ص 3 ، جتاريخ الطبرير.ک: طبري،  . 4
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رواجرفتارهاینابهنجاراخالقی.3-1-3

 همی الهی آن اال ز یع ری همرمن  یرزی     به بع وی  و ا ز االتوا ی گمبعه اال،بی 

  دانرر. خراونرر   لغز  د  ابو  بری  که پرو دگم  بتعمل نرود آن  ا گرفتم ی د  دا  شیطمن و

 فربمیر: این بم   بی د 

روزى ك  دو گرو  ]در احد[ با ه  روياروى شدند كسانى ك  از مييان شيما   

اى از آنچي  ]از    اين نبود ك  ب  سبب پيار  ]ب  دشمن[ پشت كردند در حقيقت جز 

 ؛گنا [ حاصل كرد  بودند شيطان آنان را بلغزانيد و قطعا خدا از ايشان درگذشيت 

 1.زيرا خدا آمرزگار بردبار است

یکی از دالیل شکس  بسلممنمن د  گ رخ احرر  ا لغرز  شرمم ی از یرم ان      این آیه، 

 فربمیر: یدانر و د  این بم   ب پیمبرر بر االمس گ م  بی

 از كي   بيود  ايين  شكسيت ايشيان   عليت  خوردنيد،  شكست احد روز در ك  آنان

 از آنيان  برخيوردارى  ميان   گناهانشيان  و شيدند  گنا  مرتكب و كردند پيروى شيطان

   2.  كردند پشت دشمن ب  ك  اين تا شد های ايشان دل تقويت در الهى توفيق و تأييد

 .  گردد بسلممنمن به تم یخ خ،ف  ابویمن بمز بیهمی تم ی ی لغز   ترین گزا   پر نخ

همی تم ی ی بر این بمو  هست ر د  دول  فرزنران ابیه، اوضمع اگتممعی بری ه بره   گزا  

ای دگرگون شر  بود که برد  از شهری به شهر دیگرر بررای دیررن ک یرزان و آواز        گونه

بررد    3.  هم داشرت ر   این بعکوقهکردنر و بز گمن حکوبتی، دل د  گرو  خوانمن، بسمفرت بی

                                              

 عََْا اللَّهُ عَنْهُمْ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا وَلَقَدْ. إِنَّ 1

 (.155إِنَّ اللَّهَ غَُْورٌ حَلِیمٌ )آل عمران: 

 . 214، ص1، ج تْسیر جوامع الجامعطبرسی، .  2

 . 122، ص 3، ج الذهب مروجمسعودي، .  3
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هرم   کردنر که اگر یکی از آن بری ه آن   من از حضو  خ یمگران و آواز  خوانمن االتقرمل بی

هرم بره    ایرن  کره شرمم ی از   آن گمل  1.  گریست ر  ف ، برد  د  پی او بی از شهر بیرون بی

د، وگهره شررعی   شرنر تم از یکسو برای خرو  صو ت دالته گمعی د  براالم حج حمضر بی

  2.  اال،بی  ا آلود  به این بجملس نممی ر همی اصلی دال  و پم ک  ر و از گمن  دیگر، کمنون

 وفراخوانیمسلمانانبهراحتطلبیرواجرفاهطلبیومصرفزدگی.4-1-3

هم و یکی از  اهکم همیی اال    اح  طلری یک ویژگی برگرفته از  وح ت رلی د  انسمن

 اعتقرمدىِ  بفمهیمِ همه تر یج به ک  ر بم القمی آن د  گمبعه اال،بی دشم من العی بی که

 بفمهیم، کوشر بى طل   اح  انسمن خو  دگرگونی قرا  ده رز  را که شهرونران  ا دال 

 خوانی نممیر هم او طلرى عمفی  و نفسمنى همی خواهش بم که ک ر تفسیر اى گونه به  ا دین

  .  دبگذا  ک م  یم وک ر  توگیه المدگى بهدی ی  ا همی دالتو  و

قرآن کریم شک و تردیر د بم   خراونر بتعمل  ا به ع وان بر می این بوضوع و عمبلی 

شود ش   ت رلی و  اح  طلری  ا پیکه ک ر و بم همه توان از دین خرا دفمع  که الر  بی

 فربمیر: ک ر و د  این بم   بی ن ممیر، بیمن بی

 روز و خيدا  بي   كي  [ نرونيد  جهياد  بي  ] خواهند مى اجاز  تو از كسانى تنها 

 سيرگردانند و  خيود  شک در و افتاد  شک ب  هايشان دل و ندارند ايمان بازپسين

 تيدارك  برگيى  و سياز  آن بيراى  قطعاً داشتند، رفتن بيرون اراد [  راستى ب ] اگر

 منصيرف  را ايشيان  پس نداشت، خوش را آنان افتادنِ را  خداوند ولى ديدند، مى

  3.  بمانيد ماندگان با :شد گفت [  آنان ب ] و گردانيد

                                              

 . 490، ص2، ج االغانیابوالْرج اصْهانی، .  1

 . 392-392، ص 2، ج همان.  2

وَلَووْ   ﴾45﴿ مْ يَتَورَدَّدُونَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَيْبِهِ.  3

 (.49 -45قَاعِدِينَ )توبه: أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ کَرِهَ اللَّهُ انْبِعَا َهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِیلَ اقْعُدُوا مَعَ الْ
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 ( د  توضیح آین آیمت، گهمد د   ا  خرا برم گرمن و برمل  ا کره از         ع،به طرمطرمیی ) 

ک رر کره برؤبن بره الرر        لواز  ایممن واقعی و د ونی به خرا و  وز گزا اال ، بعرفی بی

آو د کره ایرن بصریرت     گهمد، بصیرتی به دال  بری  داشتن   ین ایممنی نسر  به وگوب

  ین از دیگر عوابل  اح  طلری از ب ظرر قررآن    هم 1.  د  ابر گهمد، کمهلی ک ر گزا دنمی

 .   اشم   کرد 3و دنیم طلری 2توان به ثروت طلری بی

همی  اح  طلری د  تم یخ اال،  به تحرول د  نگرر  گمبعره     ن ستین نمونه ازیکی 

گردد کره شرهرونران بسرلممن، نمگهرمن برم خیرل عظریم         س از فتوحمت بمز بیاال،بی پ

 23-35همیی بواگه شرنر که ب،فمصله د   وزگم  عمر و پس از او د  عصر عثممن ) الربمیه

  4انروزی کرد.  ترین صحمبه پیمبرر  ا د گیر بمل (، گمبعه اال،بی و حتی بز گ    .  .ق       

 بعد اجتماعی .  2-3

عمب،ن تهریر نر  د  پی آن هست ر که بر  .  دوبین بعر گ خ نر ، نفوذ اگتممعی اال 

. د    تأثیر بگذا نر بستگی بلی  هوی  برد  گمبعه، انسجم  اگتممعی، الربمیه اگتممعی و دل

 تعریف بعر اگتممعی گ خ نر  آبر  اال :

                                              

 .322، ص 6 ، جالمیزان فی تْسیر القرآنطباطبايی، .  1

جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَوا نَكُونْ   . وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ و2َ

 کنیود.  جهواد  پیوامبرش  هموراه  و آوريود  ايمان خدا به که شود نازل اى سوره چون مَعَ الْقَاعِدِينَ؛ و

 (.29باشیم )توبه:  نشینان خانه با ما که بگذار: گويند و خواهند اجازه و عذر تو از  روتمندانشان

ضِیتُمْ بِالْحَیَواةِ الودُّنْیَا   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انِْْرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ا َّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَ.  3

 شوده  چوه  را شوما  ايود  آورده ايموان  که کسانى لِیلٌ؛ اىمِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَ

 آخورت  جاى به آيا دهید مى  خرج به کندى شويد، بسیج  خدا راه در شود مى گْته شما به چون که است

 (.32نیست )توبه:  اندکى  جز آخرت، برابر در دنیا زندگى متاع ايد؟ کرده خوش دل دنیا، زندگى به

 . 462، ص 2ج ، الغارات.  قْی، 4
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الگوهيای  بعد اجتماعی جنگ نرم تهديدهايی ك  معطوف ب  آداب و رسوم،  

 1.   های اجتماعی و جز آن است رفتار اجتماعی، وحدت ملی، پيوند

خواری ویژهبندیجامعهوپدیده طبقه.1-2-3

بفمهیم گمهلی، بم  دیگر و این بم  د  ظرمهری االر،بی د    پس از  حل  پیمبرر

گرایری او د  برابرر    دو  و عررب  طرح شو ای خ،ف  از الوی خلیفره  .  گمبعه نمود یمفت ر

و الرهم   و یم گمیگم  خمصی که عثممن به ابویمن نمالیق د  دولرتش ب کریر   2المیر اقوا 

 ، ب کری از ایرن   3خواهی ابوالفیمن از عمر که بره الرلط   ابویرمن د  شرم  ب جرر شرر      

 .    هم اال  نمونه

ریازبزرگانناراضیایجادبیاعتمادیعمومیازطریقشناساییوبهرهگی.2-2-3

همی اگتمرمعی گ رخ نرر      اعتممدی عموبی، یکی از شمخ  ت،  برای افزایش بی

برا ان بعتقرنر د  فرآی ر گ خ نر  بمیر شرایطی ایجمد کرد کره   بسیم ی از الیمال  4.  اال 

ای از المختم  الیمالری خرود داشرته     گمبعه و ن رگمن الیمالی یک ککو ، اد اک تممیز یمفته

د  این شرایط، آنمن انگیز  و تممی،ت د ونی خود  ا برای نررد و بقموب  از دالر    .  مش رب

فقران اعتممد  انگیزگی و بی اعتممدی المختم ی، بی همیی از همیی، گلو     ین نکمنه .    ده ر بی

برای شهرونران . ابیر االمالی از بین بی  ود و آی ر    به نفس  ا د  گمبعه به وگود بی آو د

   5 و بی شود. بم ابهم   وبه

                                              

 .242، ص اصول و مبانی جنگ نرممحمد نائینی،  علی    .  1

 .425، ص  1 ، جخلدون ابن تاريخ ابن خلدون، .  2

 .1529 -1525، ص 4ج ،  االستیعابابن عبدالبر، .  3

اي  زمینه هاي جنگ نورم و نقوش هواي پیشوگیرانه و مقابلوه     »حبی و ديگران،  باقر ر.ک: محمد  4

 .22، ص92 ش ،بسیج راهبردي مطالعات، «بسیج

 .26، ص همان. 5
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ترری خواهرر داشر  کره از الروی بز گرمن و          تأثیر افرزون  این  و  و شگرد، زبمنی  

همی الران بکرکمن د  ابترای بعثر ،   زبزبه .  همی شمخ  اگتممعی بطرح گرددش صی 

به گواهی  وایمت، االتهزا ک  رگمن  .  و قرآن دلیل  وش ی بر این برعم اال  علیه پیمبرر

، ولیرر برن بغیرر     2(    .  .ق           2 .  )د ، ابوگهرل 1(    .  .ق           33 .  )د عرم ت بودنر از: ابوالفیمن پیمبرر

 .6حم ث بن قیس و5، االود بن عرر یغوث4(    .  .ق           3 .  )د ، عمص بن وائل3(    .  .ق           1 .  )د ب زوبی

                                              

. صَخر بن حَرب بن امیه معروف به ابوسْیان، از بزرگوان قوريش و داراي پیشوه بازرگوانی بوود      1

ترين دشمنان او  از سرسخت  (. ابوسْیان با آغاز دعوت پیامبر126، ص فتوح االبدان)بالذري، 

انسواب  مسلمانان، حضوري فعوال داشوت )بوالذري،     هاي بدر، احد و خندق علیهشد و در جنگ

(. او در سال هشتم هجري، مسلمان شد. تاريخ دقیو  مورگ وي، چنودان    124، ص1 ، جاالشراف

هجوري قموري    30روشن نیست. به گزارش واقدي، او پنج سال پویش از قتول عثموان در سوال     

؛ طبوري،  13، ص4 ، جهموان اند ) ق را هم براي مرگ او گْته 33تا  31هاي درگذشت، اما تاريخ

 (.2221، ص1 ، جتاريخ الطبري

ه.ق.( از اشراف قريش بوود.  2. ابوالحكم عمرو بن هشام بن مغیره مخزومی، مشهور به ابوجهل)د. 2

اي از قريش رياست داشوت )ابون حبیوب،     پدرش، هشام از اشراف مكه بود و بر بنی مخزوم شاخه

و اسوالم بوود     ه و از مخالْان سرسخت پیامبر(. ابوجهل از مشرکان به نام مك332، صالمنم 

 (.191، صمغازيال السیر و)ابن اسحاق، 

 به پذيرش دين حداکثري( گذشت. هاي پايه )تشوي  پیامبر . شرح حال او در ذيل عنوان تغییر نگرش3

 به پذيرش دين حداکثري( گذشت. هاي پايه )تشوي  پیامبر . شرح حال او در ذيل عنوان تغییر نگرش4

. اسود بن خلف عبد يغوث، اهل مكه و قريشی بود. برخی، او را از تبار بنی زهره و برخوی او را  5

(. نام او در شمار آزار دهنودگان و اسوتهزا   121، ص1 ، جاالستیعابعبدالبر،  دانند )ابن جُمَحی می

 (.216، ص 13، ج مجمع البیانآمده است )طبرسی،   کنندگان پیامبر

 به پذيرش دين حداکثري( گذشت. هاي پايه )تشوي  پیامبر . شرح حال او در ذيل عنوان تغییر نگرش9
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دادنرر و  بی 4و گ ون 3، شمعری2، کهمن 1نسر  الحر آنمن د  ابترای ابر به پیمبرر

قرآن کریم به ایرن   .  شرنر د  ه گم  ت،وت قرآن بم ایجمد الر و صرا، بمنع ت،وت قرآن بی

 فربمیر: یک ر و د  این بم   ب الو   فصل  اشم   بی 26بوضوع د  آیه 

كافران گفتند گوش ب  اين قرآن ندهيد و هنگام تالوت آن جنجال كنيد، شايد 

  5.   پيروز شويد

 بعد سیاسی .  3-3

ثرمتی د  المزبمن  بی گ خ نر  الیمالی، یکی دیگر از ابعمد نفوذ اال  که به دنرمل ایجمد

اگر تهریر بتوانر ایرئولوژی المزبمن ده ر   ا که توگیه ک  ر   رایی االرتقرا    .  دول  اال 

حمکمی  بکروعی  ب ش نظم  الیمالی اال  به  ملش بککر، ب رش زیرمدی از کرم کرد    

    6ثرمتی ایفم کرد  اال . بی خود  ا د  ایجمد

ن ر تضرعیف  همیی بم شمخ  .  اال  همی گونمگونی بعر الیمالی گ خ نر  دا ای شمخ 

بمو همی الیمالی، تصرف پکر  گرهرهز یع ری بررد ، انفعرمل د  بقمبرل دشرمن، کرمهش         

بکم ک  و بکروعی ، بحران اعتممد و کم آبرالمزی حکوب ،  واج و نکرر د و  الرمزی و   

تررین   شمیعه پراک ی بم ابزا همی پیکرفته ا تررمطی، بکرروعی  زدایری الیمالری کره بهرم      

هرم عررم ت      تم یخ اال،  بم تمکیر قرآن کریم بر آنهمی بوگود د  نفوذ الیمالی د شمخ 

 اال  از:

                                              

 .46؛ زخرف: 3؛ انبیاء: 42. اسراء: 1

 .26. طور: 2

 .96؛ يس: 224. شعرا: 3

 .9حجر: . 4

 .29. فصلت: 5

 .13، ص جنگ نرم -تهديد نرم. حمید اسكندري، 9
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وایجاددودستگیدرمیانمسلمانانکاهشوحدتمذهبی.1-3-3

ک ر  دعوت بی پم  گی قرآن کریم د  آیمت بتعردی، بسلممنمن  ا به لزو  وحرت و یک

منمن  ا به تفکر د بم   الرنوش  خراونر، بسلم دا د. و از اخت،ف و تفرقه افک ی بر حذ  بی

همی فراوانری بررای خرود بره همررا       یهود و نصم ا که به اخت،ف افتمدنر و عذاب و نقم 

 فربمیر: خوانر و بی آو دنر، فرا بی

و مانند كسانی نباشيد ك  پراكند  شيدند و اخيتالف كردنيد پيس از آن كي       

 1.  رندها عذاب عظيمی دا ها رسيد و آن های روشن ب  آننشان 

خوانر و د   انفمل، بسلممنمن  ا به آن بی 46پم  گی اگتممعی،  یزی اال  که آیه  یک 

 فربمیر: بی این بم  

شيويد و    و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با ه  نيزا  مكنييد كي  سسيت    

 .شما از بين برود و صبر كنيد ك  خدا با شكيبايان است  مهابت

الس  شررن و از   2.  برد بى بین از  ا شمم نیروى و شوک  کلمه، وحرت ،یع ی اخت،ف

.   دال  دادن شوک  اگتممعی و الیمالی، ب کی از خطرات این دو دالتگی بیمن شر  اال 

د  ایجمد اخرت،ف و تفرقره د    گ خ نر  ب ملفمن اال،  از آغمز بعث  و دعوت پیمبرر

  مفقرمن د  نرردهرمی احرر و   . ت،  ب  همی اولیه به وگود آبربیمن بسلممنمن از هممن المل

آل عمران،  152 د  آیه .  ب ی بصطلق د  ایجمد دو دالتگی د  بیمن بسلممنمن بکهود اال 

و د  ایرن برم      3ک رر  عمبل اصلی شکس  بسرلممنمن د  نرررد احرر اشرم   بری      خراونر به

 فربمیر: بی
                                              

ُْوا مِوْن بَعْوِد مَوا جَواءَهُُم اْلَبیتنَواُت وَأُوَللِوَك لَهُوْم عَوذَاٌب َع        1 َْرَُّقوا وَاْختََل  مِویمٌ  . َوَلا َتُكوُنوا َکالَّذِيَن َت

  (.105)آل عمران: 

 . 129، ص6 ، جالمیزان فی تْسیر القرآنطباطبايی، .  2

 . 256، ص  2، ج فی تْسیر القرآن مجمع البیانر.ک: طبرسی،  .  3
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گا  ك  بي    آن و ]در نبرد احد[ قطعا خدا وعد  خود را با شما راست گردانيد 

شيديد و در كيار ]جنيگ و بير سير        ك  سسيت  كشتيد تا آن فرمان او آنان را مى

ك  آنچ  را دوست داشيتيد   تقسي  غناي [ با يكديگر ب  نزا  پرداختيد و پس از آن

]يعنى غناي  را[ ب  شما نشان داد نافرمانى نموديد برخى از شما دنييا را و برخيى   

ك  شما را بيازماييد از ]تعقييب[ آنيان     پس براى آنخواهد س مى از شما آخرت را

  1.  منصرفتان كرد و از شما درگذشت و خدا نسبت ب  مؤمنان با تفضل است

گرری او د  بیرمن بهرمگران و انصرم  و     و فت ه 2نقش فرد ب مفقی به نم  عرراهلل بن ابی

عر برر پیکررف  و اتحرمد    تأثیرگذا ی این ب نزول آیمت اولیه الو   ب مفقون، گوا   وش ی بر 

  ین، داالتمن القیفه و شکمفی که بیمن بسلممنمن پس از  حل   هم .  گمبعه بسلممنمن اال 

 .   اتفمق افتمد بر این بوضوع دالل  دا دپیمبرر

جنگ()شایعهپراکنیدرجبههوپشتجبههرواجونشرشایعاتسیاسی.2-3-3

و یم ککته شرن بز گرمن الرپم  االر،  از الروی      طرح شمیعه پراک ی بر ی بر شکس 

ترم ی ی   ن سرتین تجربره   .  گرفر  دشم من بم نفوذ د  د ون نیروهمی خودی صرو ت بری  

 3.  د  احر بود که به فرا  صحمبه ب تهری شرر  ککته شرن  الول خرا بسلممنمن، شمیعه

                                              

 .152آل عمران: .  1

به مدينوه،   . عبداهلل فرزند ابی بن سلول از مردم قبیله خزرج بود. وي پیش از هجرت پیامبر2
هاي همیشگی  نقش سیادت، سرپرستی و فرمانداري مدينه را بر عهده گرفت تا به واسطه آن به نزاع

بسیاري از موردم مدينوه و هجورت رسوول     دو قبیله اوس و خزرج پايان دهد اما با مسلمان شدن 
به اين شهر، عبداهلل نقش فرمانروايی خود را از دست داد. به اين ترتیب در ظواهر اظهوار    خدا

را   ايمان نیاورد و همواره موجبوات آزار پیوامبر    مسلمانی کرد، اما در دل، هرگز به پیامبر
(؛ سووره منوافقون و آيوات بسویار     525-524، ص1 ج السیرة النبويوة، کرد )ابن هشام، فراهم می

 ديگري در مذمت منافقان، اشاره به رفتار و کردار او دارد.

 . 23، ص2 ، جالسیرة النبويةابن هشام، .  3
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ز یع ری گریرمن   بررد  هرم نرم  بری    ای که قرآن کریم از آن  بعرهم د  گ خ خ رق، اله دالته

و ب ی،نی که حمضر به گ رخ نرودنرر،    )کم شک من(، کسمنی که قلرکمن بیمم  بود بعوقین

.   پراک رنر کسمنی بودنر که د  گ خ الراالری خ رق، بمو  شکس   ا د  بیمن بسلممنمن بی

 فربمیر: خراونر د  قرآن د  این بم   بی

 برادرانشان ب  ك  را كسانى آن و شما[  شوندگان مان  و] كارشكنان خداوند

.   شناسيد  مى[  خوب] آورند نمى جنگ ب  روى كىاند  جز و بياييد ما نزد: گفتند مى

 كي   كسيى  ماننيد  كي   بينيى  مى را آنان رسد فرا خطر و چون بخيالنند شما * بر

 نگرنيد  مى تو سوى ب [ و] چرخد مى حدق  در چشمانشان گرفت ، فرو را او مرگ

حيري    ميال  بير  زنند مى نيش تند زبانهايى با را شما شود برطرف ترس چون و

[ كيار ] ايين  و گردانييد   تبيا   را اعمالشيان  خيدا  و اند نياورد  ايمان آنان .  هستند

  1.  است آسان خدا بر هموار 

 و این د  حملی بود که د  آیه پمنزدهم الو   برم که احزاب بی فربمیر: 

يمان بست  بودند ك  پشت ]بي  دشيمن[ نكننيد و    ك  قبال با خدا سخت پ با آن 

  2.پيمان خدا هموار  بازخواست دارد

  رین،   هرم  .  هم تعهر کرد  بودنر، هیچ گم  از صح ه نررد نگریزنر بر االمس این آیه، آن

 از کره  ثمبر   پسر وديعة گمله از بودنر،پیمبرر همرا  تروک که د  ب مفقمن از گروهى

  علبوة  و حُمیّرر  پسر ب کىّ صمب ، بن الویر پسر و گُ،س بود عوف بن عمرو ب ى قریله
  گفت ر: بى حمط  د  خ،ل نررد به بسلممنمن پسر

 فيردا  قس ! خدا ب  است؟ ديگران با جنگ مثل روميان با جنگ كنيد مى خيال

                                              

 .16، 12احزاب: .  1

 (.15مَسْلُولًا )احزاب: وَلَقَدْ کَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَکَانَ عَهْدُ اللَّهِ » .  2
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 بيني . مى بست  ها ريسمان ب  را شما

د  بیمن بسلممنمن، ترالی فراگیر توانس   نقل   ین ال  منی د  بتن الپم  به خوبی بی

ترین ابزا همی بعمویه علیه ابم  حسرن  همین شمیعه پراک ی یکی از کم آبر   1به پم ک ر.

الپمهی  ا به فربمنررهی قریس برن الرعر     ده ر، وقتی ابم  حسن ب مبع نکمن بی .  بود

بعمویه که پیش از آن بم الپمهش حرکر    .  ( به الوی بعمویه گسیل کرد    .  .ق        63   .  )د عرمد 

  ین خرر  .  ای پ ش کرد که قیس ککته شر  اال  ، شمیعه  کرد  بود و قصر کوفه  ا داش 

  من از هم بپمشر که بعضی شرروع بره غرم ت    الهمگی ی الر  شر الپم  ابم  حسن

ا حمله بردنر، حتی والمیل ش صری ایکرمن    ابوال الپم  کردنر و به خیمه ابم  حسن

  2.  ای گز صلح نممنر بردنر و زخمی نیز به آن حضرت زدنر تم برای او  م  

 بعد نظامی .  4-3

گردد، عررم ت االر  از  نفوذ نظمبی که از آن به بعر اب یتی دفمعی گ خ نر  تعریر بی

همیی که بعطوف به تضعیف  وحیه ایستمدگی، بقموب  و بمزدا نرگی نیروهمی بسلح  تهریر

 پردازیم.  که د  ادابه به شواهر آن بی 3اال 

بستنپیمانهمکاریبامسلمانانوشکستنآنبههنگامجنگ.1-4-3

پس از اولین نررد پیروزب رانه بسلممنمن، طرح  یکه ک ی نظمبی دولر  گریرر، ذهرن    

تر بررد، ابرم گسرتر        همی گسترد  کم گردانمن  ویرادهمی حجمز  ا به الم  و الوی گ خ

انرک دشم من  ا از الیمال  حرذف   انرک همی نمبمو انه آن،  افزون آیین گریر و پیروزی  وز

هرم د  قملر  عقرر پیمرمن      زین پس، الیمالر  آن  .  آشکم  نظمبی این کیش تمز  نمابیر کرد

قصرر   .  هرمی بسرلممنمن پریش  فر      به قصر الهم خواهی از پیروزی دوالتی بم پیمبرر

                                              

 .1004- 1003، ص 3، ج مغازيواقدي، .  1

 . 14، ص2، ج البداية و النهاية، ابن کثیر.  2

 .242، صاصول و مبانی جنگ نرممحمد نائینی،  علی    .  3
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الو   توبه به  12گ خ، پس زبی ه این همکم ی بود که آیه  غ یم  گویی و گریز د  زبمن

 فربمیر: پردازد و د  این بم   بی آن بی

 دينتيان  در را شما و شكستند خويش پيمان از پس را خود سوگندهاى اگر و 

 باشد نيست، پيمانى هيچ را آنان ك  چرا بجنگيد؛ كفر پيشوايان با پس زدند، طعن

   1.  ايستند باز[  شكنى پيمان از] ك 

د  پیکم  احر، وقتی ب مفقمن به بیمنه  ا   الیرنر، عرراهلل بن ابی بم یرک الرو  نیروهرم،    

این  فتم   یزی نممنرر  برود    2.  بی  ر، بمزگکت ر که دو نممیی از گ خ نمی ت هم به این بهمنه

بیرمن،   د  ایرن  3.  حم ثره  ا بفریررر   الرلمه و ب رو   که دو گرو  دیگر از بسلممنمنز یع ری ب رو  

هرم د  شررایط خرمص گ رخ      آن .  قریظه ثرر  شرر   ترین پیممن شک ی به نم  ب ی خطرنمک

 4.  احزاب، پیممن همکم ی  ا زیر پم نهمدنر و د  صف دشمن قرا  گرفت ر

نماییدشمنبرایایجادوحشتدرمیانمسلمانانخودبزرگ.2-4-3

ایجمد تررس و وحکر  د  بیرمن     نممیی دشمن و همی نفوذ، خود بز گ یکی از الیمال 

نمرمیی یکری از برتررین     شرود کره برز گ    این کم  بم ابزا  خمصی انجم  بی .  هم اال  خودی

آیه  هم  الو   غمفر، صو تی از ت،  برای حفظ بسلممنمن د  برابرر   .  همی آن اال  نمونه

 فربمیر: ک ر و بی دشم من  ا بم  ه مودی ا ائه بی

  5.  نگرداند فريب خوش دست را تو شهرها، در ر[آمدشان ]كفا و رفت 

                                              

 لَعَلَّهُومْ  لَهُومْ  أَيْمَانَ لَا إِنَّهُمْ الْكُْْرِ أَئمَّةَ فَقَاتِلُواْ دِينِكُمْ فىِ طَعَنُواْ وَ عَهْدِهِمْ بَعْدِ متن أَيْمَانَهُم نَّكَثُواْ إِن وَ.  1

 (.12يَنتَهُونَ )توبه: 

 . 94، ص2، ج السیرة النبوية؛ ابن هشام، 324، ص سیره ابن اسحاقاسحاق،  ابن.  2

 .504، ص 2، ج تاريخ طبري؛ طبري، 316، ص 1 ج، مغازيواقدي، .  3

 همان.؛ همان.  4

 (.4تَقَلُّبُهُمْ فِی الْبِلَادِ )غافر: فَلَا يَغْرُرْکَ .  5



 19   0011 بهار، و دوم، شماره هشتاد و پنجم یستسال ب             

 فربمیر:   ین د  آیه دیگری بی هم

 خوابيت  در را[  دشمن سپا ]= آنان خداوند ك  را گا  آن[  كن ياد پيامبر! اى] 

 سسيت  قطعياً  داد ميى  نشيان  بسييار  تيو  بي   را ايشان اگر و داد نشان كاند  تو ب 

   1كرديد. مى منازع [ جهاد] كار در حتماً و شديد مى

 گف : بى که شر  نقل گهل ابو از

 .    شترند خوراك يک از اند ب  فقط محمد، ياران 

 بره  تم صرح یک از که بود این به اشم   یم وهم  آن العمد  فوق کمى از این ال ن، ک میه 

د بمن   ین  فتم ی، پیش دالتی د  بیمن گمبعه  2.  کرد خواه ر الر  یک  اهم  آن کم  شم ،

 بؤب من بود که خرای بتعمل د  الو   انفمل د  این بم   فربود: 

هياى آمياد  بسيين كنييد تيا بيا ايين         و هر چ  در توان داريد از نيرو و اسب

]تداركات[ دشمن خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان[ ديگرى را جز ايشان ك  شما 

  3شناسد بترسانيد ا آنان را مىشناسيدشان و خد  نمى

 نتیجه .  4

واکموی  ویرادهمی صر  اال،  بم بهر  گیری از بتون بتقن قرآنی و  وایی، گمیگم  واالی 

ب ملفرمن   .  دهرهمی دشم ی بم اال،  به خوبی نممیش بی ایر  گ خ نر   ا د  بیمن  و 

اال، ، پس از ال جش  اهرردهمی گونمگون، الرانجم  به نفوذ فره گی، اگتممعی، الیمالری  

الیمال  ک،ن تحول بکت  و گمبعه اال،بی، آ برمنی برود کره برم      .  و نظمبی  وی آو دنر

                                              

 (.43الْأَمْرِ )انْال:  . إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِكَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیرًا لََْشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی1

 . 161، ص2، ج تْسیر نمونهناصر مكارم شیرازي، .  2

 .90انْال: .  3
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برمزنگری  خررادهمی ترم ی ی،     .  شرر  وی بری  اهکم  گ خ نر  از الوی دشم من، دنرملره 

  .  خوانر ن  ا به توگه به ابعمد گونمگون این برم ز  فرا بیگران بسلمم پژوهش

تأثیرگرذا ی آن   د  بیمن این ابعمد، بعر فره گی دا ای اهمی  و والع  بیکتری بود و 

افرادی که بمکن اال  تم پیش از ظهو  بکت  اال،   .  تر بود   بر گمبعه از المیر ابعمد برگسته

توانست ر، ترریل بره  انر بم عر  پذیر  آیین اال،   ود دا ای الیمدت اگتممعی و فره گی ب

ترأثیر اعمرمل و    گردان رگمن گ خ نر  به ویژ  د  حوز  فره گری گردنرر. بره نحروی کره      

 .  هم بر پیکر گمبعه اال،بی بمقی بمنرهم و یم قرن  افکم شمن تم المل
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