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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هفتمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 پاییز

 

 نفاق جریان درباره قرآن و تاریخی منابع هایگزارش تطبیقی مقایسه

بدر غزوه تا پیامبر بعثت از آن با مقابله هایروش و عملکرد

 

 5/71/7011 تاریخ تأیید:             22/9/7991 تاریخ دریافت:
  1 یقهرمان یمهد 

  2 یاک دانش ینمحمدحس
 

قرآن و منابع تاریخی، هریک به شیوه خود، به جریان نفاا،، ملکرارد و   

هاای تااریخی   ای گزارشاند. بررسی مقایسههای مقابکه با آنان پرداخته روش

زوایای پنهانی را روشن نلایاد. ایان پاشوهب، باه     تواند مذکور در آنها، می

های تاریخی قارآن و  های گزارشها و تعارضها، تفاوتدنبال کشف شباهت

منابع منتخب تاریخی از جنبه محتوایی و روشی، در مقطع زماانی بعتات تاا    

رو، باه تناساب از    باشاد. ازایان  غزوه بدر و محدوده مرانی مره و مدینه می

های تاریخی و روش تفسیری در یکی در بررسی گزارشروش توصیفی ا تحک 

نتیجه اینره با وجود  گیرد.ای بهره میبررسی آیات قرآنی و با رویررد مقایسه

های قرآن و منابع منتخب تاریخی، قرآن ضلن توجه هایی بین گزارششباهت

ن، از های چندگانه برای مقابکه با آنابیشتر به رفتارشناسی منافقان و ارائه شیوه

 هاای تااریخی،   نظر محتوایی به موضوماتی مانناد  نقاب خادا در رویاداد    

                                              

 .(mahdi54@chmail.ir): قم یدانشگاه معارف اسالم ی،و تمدن اسالم یختار یمدرس یدکترا. 1
 .(mkia1988@gmail.com): قم یدانشگاه معارف اسالم یاردانش. 2
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های تاریخی مانند ابتال و استدراج پرداخته و از نظر روشی هم به جای سنّت

پرداختن به معرفی افراد و اشخاص، به دنبال معرفی جریاان فراری نفاا، و    

 مصاری  های مام آن بوده کاه هلاین روش، آیاات قرآنای را فارا      مشخصه

 سازد.می
 

 ه ا   یوهمنافقان، ش   یرفتارشناس یخی،نفاق در قرآن، نفاق در منابع تار :کلیدواژگان

 .ییو محتوا یروش ها  یژگیمقابله با نفاق، و

 طرح مسئله 

ها  مقابله با آن ان،  ها و شیوهو روش نفاق، منافقان، عملکرد آنان در دوره نبی اعظم

 ب ه  هری    ت اریخی،  منابع و شود. قرآناسالم محسوب میها  مهم در تاریخ از موضوع

 تواندمی تاریخی منابع مذکور، ها گزارش ا مقایسه اند. بررسیآن پرداخته به خود، شیوه

ه ا  اتتم ا ی   تعارض و هاتفاوت ها، شباهت کشف روشنگر زوایایی از تاریخ اسالم باشد.

در موضوع نفاق و عملکرد منافقان  تاریخی منتخب منابع و آنقر تاریخی ها گزارش بین

مس لله ال لی ای ن نوش تار اس ت.       روش ی،  و محتوایی جنبه ها  مقابله با آنان ازو روش

امکان  مدینه، و مکه مکانی و بدر غزوه تا بعثت بررسی موضوع یادشده در محدوده زمانی

 بررس ی  در تحلیلی  تولیفی   روش از تناسب، تر را به نویسنده خواهد داد. بهبررسی دقیق

 به ره  ا مقایسه رویکرد با و قرآنی آیات بررسی در تفسیر  روش و تاریخی ها گزارش

 گرفته شده است.

ق(، به علت کهن بودن و اعتبارش ان از  013تاریخ طبر  ) ق( و812سیره ابن هشام )

آی ات   سویی، و پرداختن تفصیلی به موضوع یادشده از سو  دیگر و اهتمام به اس تفاده از 

از  تفس یر ا می زان  اند. از میان تفاسیر نیز عالوه ب ر اس تفاده از   تاریخی قرآن انتخاب شده

 تناسب استفاده شده است.  سنّت به دیگر تفاسیر معتبر شیعی و اهل
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 ک دام در ل دد مقایس ه     ه ایی ل ورت گرفت ه اس تا ام ا ه ی       در زمینه نفاق، پژوهش

ها  محتوایی و روش پردازشی خی و نیز بیان ویژگیها  تاریخی قرآن با منابع تاریگزارش

 اند از: ها عبارتاندا از جمله این پژوهشقرآن در مقطع زمانی از بعثت تا غزوه بدر نبوده

 هاالف. کتاب

 ت اریخی  ه ا   گزارش ها  تعارض و ها تفاوت ها، تشابه ،قرآن در تاریخ به دیگر نگاهی  

فصل چهارم این پژوهش به  1.(تبوک و اُتد بدر، غزوه مورد  بررسی) منتخب منابع با قرآن

ها  محتوایی و ا گ و  قرآن ی را ن ابر ب ه     موضوع تبوک و منافقان پرداخته است و ویژگی

 مقطع زمانی تبوک بررسی کرده است که با موضوع این مقا ه، از نظر بازه زمانی، تفاوت دارد. 

با استفاده از شأن نزول آیات  نویسنده 8.(جلد 8) تاریخی شناسی اسالم از هاییقسمت  

 .ردازدپ می نفاق جریان تحلیل و تولیف به و برخی منابع تاریخی،

 کتاب، به نویسنده در بخش دوم این 0.التاریخ فی المنافقین وخبائث النفاق ظاهرة  

س وم،   بخ ش  در و پ ردازد  می به تفسیر و تحلیل آیات نفاق ها  قرآن،سوره نزول ترتیب

  دهد.منافقان را گزارش می تاریخی، برخی از توطله نابعم طبق

 ها نامه ب. پایان

 4«.(م دنی ها   سوره در) شناسی جامعه و قرآن منظر از نفاق پدیده تطبیقی بررسی»  

 و ب ا رویک رد   اتادی    و تفس یر   ه ا  کت اب  و ن زول آی ات   شأن از استفاده با نویسنده

 پردازد.در مدینه می رفتار منافقان تحلیل به شناسی، جامعه

                                              

 . 1131معارف،  نشر ...، قم،قرآن در تاریخ به دیگر نگاهیکیا، دانش . محمدحسین1

 تا. نا، بی بی جا، ، بیتاریخی شناسی اسالم از هاییقسمتنیری بروجردی،  . عبدالکریم2

 ق.1111 دار القلم، ، دمشق،التاریخ فی المنافقین وخبائث النفاق ظاهرةعبدالرحمن میدانی،  .1

، «شناسیی  جامعیه  و قیرآن  منظیر  از نفیاق  پدییده  تطبیقیی  بررسی»مرتضوی،  سید رضی زکی .1

 .1131تابستان ،(العالمیة المصطفی جامعة)خمینی  امام عالی آموزش مجتمع ارشد، قم، کارشناسی
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 ای ن پ ژوهش،    1«.ناس ی ش  روان رویک رد  ب ا  ق رآن  دیدگاه از منافقان رفتارشناسی»  

 شناسی به تحلیل آیات قرآن پرداخته است. با رویکرد روان

 مقاالت ج.

نویس نده در ای  ن پ  ژوهش،   8«.ق  رآن منظ ر  از اس  الم در نف  اق پدی ده  پی  دایش»    

 ها  مختلف مفسران در خصوص پیدایش نفاق را نقد و بررسی نموده است. دیدگاه

 و نف اق  ه ا   انگیزه علل، مقا ه، این در 0«.نبو  عصر در نفاق جریان ها  ویژگی»  

 من ابع  و آی ات  از اس تفاده  ب ا  منافق ان  اعتق اد   و اجتماعی سیاسی، اخالقی، ها  ویژگی

  شده است. بررسی تاریخی

سازد، یکی رویکرد قرآن ی   ت اریخی، و    اما آنچه این پژوهش را از سایرین متمایز می

ها  مقابله ب ا نف اق   ا  بین قرآن و منابع تاریخی است که ذکر شیوه دوم، رویکرد مقایسه

ق رآن در   تاریخی ها گزارش پردازش روش و محتوایی ها ویژگی بیان است. همچنین،

 نی از بعثت تا غزوه بدر، از دیگر نکات برجسته این نوشتار است.مقطع زما

 مفاهیم

 ، ض رور  اس ت ک ه م ورد بررس ی      «جری ان نف اق  »و « نفاق»در این پژوهش، دو واژه 

 قرار گیرد. 

                                              

نامیه   ، پاییان «شناسی  روان رویکرد با قرآن دیدگاه از منافقان رفتارشناسی»مرتضی،  . محمدعلی1

 .1111 خرداد ،(العالمیة المصطفی جامعة)خمینی  امام عالی آموزش مجتمع قم، ارشد، کارشناسی

 ،حقوق و الهیات تخصصی مجله ،«قرآن منظر از اسالم در نفاق پدیده پیدایش»میرزایی،  . محمد2

 .11، ش1111زمستان

 ،(عرفیان  و ادییان ) معرفت مجله ،«نبوی عصر در نفاق جریان های ویژگی»نوری،  محمدموسی .1

 .101، ش1111آذر
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 الف. نفاق 

 1از راه زیر زمین به جا  دیگ ر رف تن اس ت.    به معنا « نَفَقَ»از ریشه « نفاق»کلمه 

 بیرون دوباره شدن در شریعت ]و پذیرفتن آن[ و و علتی داخل راهى از« نفاق»همچنین، 

 . در ال طال،، من افق ب ودن   ا معن  ه مصدر اس ت ب    ،«نفاق» 8شریعت است. آن از رفتن

  0.مسلمان است ،کافر و در باهر ،کسى است که در باطن ،منافق

 ب. جریان نفاق 

  4ا  از رویدادهاس ت. رش ته ، به معنا  فرایند، رون د و چگ ونگی روی داد ی ا     «جریان»

، جمعیتی دارا  مبانی فکر  و عملکرد  دوگانه «جریان نفاق»در این نوشتار، مقصود از 

 و یا از غزوه بدر و یا غزوه اُتد، شکل گرفته است. در باهر است که از بعثت پیامبر

 های مقابله با منافقان در مکه. رفتارشناسی و شیوه1

ها  برخورد با آنان از منظر قرآن و منابع تاریخی افقان و راهکاردر ادامه، رفتارشناسی من

گیرد. از آنجا که وجود نفاق در در دو مقطع تاریخی مکه و مدینه تا بدر، مورد بررسی قرار می

 شد. ناچار در این باره نیز نکاتی عرضه خواهد مکه، مورد تردید از سو  برخی قرار گرفته، به

 نفاق، گویندمی ا وجود دارد. عده مختلفی نظریات مکی، دوره رد منافقان وجود درباره

کنند. هرکدام در مکه. برخی نیز وجود نفاق را در مکه اثبات می نه آمدا به وجود مدینه در

ه ا  گ روه دوم   اند ک ه اس تدالل  از این دو گروه، برا  مدعا  خود، دالیلی را ذکر کرده

باشدا زیرا برخی از آیات قرآن، به نفاق در مک ه اش اره   تر می)اثبات نفاق در مکه(، مستدل

  ها اشاره خواهد شد. ، به برخی از این دیدگاه«عنکبوت»و « مدثر»در ذیل آیات سوره  5کند. می

                                              

 .113، صالمفردات اصفهانی، راغب؛ 111، ص10ج ،العرب لسان منظور، . ابن1
 . 113، صالمفردات اصفهانی، . راغب2
 . 31، ص7، جقرآن قاموس. قرشی، 1
 .120ی113، صفرهنگ معاصر فارسی کوچکصدری افشار و دیگران،  .1
، حقیوق  و الهیات تخصصی ، مجله«قرآن منظر از اسالم در نفاق پدیده پیدایش»میرزایی، ر.ک: . 1
 .127ی126، ص11ش
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 . جریان نفاق در مکه از منظر منابع قرآنی1ـ1

 . رفتارشناسی منافقان و کافران در مواجهه با آیات قرآن1ـ1ـ1

و پس از دعوت علنی آن تضرت، برخی از مشرکان به د یل  پیامبردر اوایل بعثت 

ها  مختلف به مبارزه با کردند با روشجاذبه خاصّ قرآن و تأثیر آن در توده مردم، تالش 

ها، از جمله این روش 1بپردازندا تا از نفوذ اسالم در میان مردم بکاهند. قرآن و پیامبر

 خره کردن آیات ا هی بود. نسبت سحر دادن به آیات قرآن و مس

، تالش ک رد رس ا ت آن   ا  علیه رسول خدایکی از مخا فان پیامبر، با طر، نقشه

تضرت را زیر سؤال ببرد. و ، پس از مدتی فکر کردن، قرآن را به عنوان س حر معرف ی   

ق(، نزول این آیه 542طبرسی ) 8«شود، نیست.و گفت: این، جز سحر  که نقل می»نمود 

 و ق(82عب ا  )  اب ن  از 4ذک ر نم وده اس ت.    0ق(1بل را درباره و ید بن مُغی ره ) و آیات ق

  8باش د. م ی  ق(1مغی ره )  ب ن  و ی د  ش خ،،  ای ن  ش ده ک ه   نق ل  نی ز  5ق(134مجاهد )

ب ر آن ]دوزخ،[ ن وزده ]نگهب ان[    »کند: قرآن، سرنوشت شوم او را در دوزخ چنین بیان می

 7«است.

                                              

،  اخید  رسیو   سییره ؛ جعفرییان،  213و271یی 270، ص1 ، جالسییرة النبوییة  . ابن هشیام،  1
 .233ی231ص

 «یُؤْثَرُ. سِحْرٌ إِلَّا هذا فَقا  إِنْ: »21. مدثر، آیه2
مخیووم قیریش بیود کیه در      وران عرب در دوران جاهلیت و از قبیله بنیی الولید بن مُغیره، از د .1

 (.122، ص1، جاالعالمدوران پیری، اسالم را درک نمود )زرکلی، 

 . 111ی111ص ،10 ج ،البیان مجمعطبرسی،  .1

 فسییر را از ابین عبیاس فراگرفیت     ُمجاهد بین جببیر، تیابعی و مفسیر اهی  مکیه اسیت کیه ت         .1

 (.271، ص1، جاالعالم )زرکلی،

 .161، صالقرآن نوو  اسباب نیشابوری، ؛ واحدی111ص ،10 ج ،البیان مجمعطبرسی، : . رک6

 «عبشَر. تِسْعبةَ عبلَیْها: »10. مدثر، آیه7
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و کافران، ول ف ع دد ن وزده را ش نیدند، ب ه       1مَرَض(زمانی که منافقان )فی قُلُوبِهِم 

منظ ور  »گیر  علیه این خبر پرداختند و با تا ت تمسخر و اس تهزا عن وان کردن د:     موضع

  8«خداوند از این مثال، چه بوده است؟

برخورد منافقان و کافران با این آزمایش، از دو جهت قابل بررسی است: نخست آنک ه  

که  چرا از میان تمام اعداد، عدد نوزده انتخاب شده است؟ درتا ی پرسند آنها با تمسخر می

 شد، باز هم ین پرس ش ب ود. دیگ ر اینک ه ای ن تع داد را ک م         هرعدد دیگر  انتخاب می

 مش رکان،  ب ا  منافقان همراهی شود،می استنباط آیه همین از که بعد  نکته 0شمردند.می

  .است قرآن علیه

اندا اف راد   کننده را برشمرده این آیات، مشرکان مسخرهمنابع تفسیر  در شأن نزول 

ا  به رفتار اما اشاره 8)یا ابواألشدین ا جمحی(ا 5و ابواألسد ا جمحی 4ق(8مانند: ابوجهل )

 منافقان نشده است.

                                              

ابین   ق( و171)فراهییدی  ، در مورد منافقان به کیار رفتیه اسیت.    «فِی قُلُوبِهِمْ مبرَضٌ»اصطالح  .1

، 7، ج کتیاب العیین  انید )فراهییدی،   را نفاق ذکر کرده« فی قلوبهم مرض»ق(، مصداق 131فارس )

 (. 111، ص1، جمعجم مقاییس اللغة؛ ابن فارس، 10ص

 .«مبثَالً...  بِهذا اللَّهُ أَرادب ذا ما... : »11. مدثر، آیه2

 . 210ی213، ص21، جتفسیر نمونهشیرازی،  . مکارم1

بیود. آن   مخووم قریش و از دشمنان سرسخت پیامبر عمرو بن هشام )ابوجه (، از قبیله بنی .1

، االنساب االشیراف معروف بود )بالذی، « ابوالحکم»به او داد. وی قبالً به « ابوجه »حضرت لقب 

 (. 121، ص1ج

 .116ص ،10 ج ،البیان مجمعطبرسی، رک:  .1

 . 211، ص6، جالمنثور الدر سیوطی،: . ر.ک6
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ان د. ش یخ   سنّت، تنها به نفاق در این آیات اش اره ک رده   برخی از مفسران شیعه و اهل

را منافق ان ذک ر   « فِی قُلُوبِهِم مَ رَض »ق(، مصداق 542) ق( و شیخ طبرسی483طوسی )

ام ا   8انداسنّت نیز این آیات را در خصوص منافقان دانسته برخی از مفسران اهل 1اند.نموده

 اند. ا  به رفتار این منافقان در مکه یا مدینه نکردههی  اشاره

اند. عالمه طباطبایی نموده برخی از مفسران، رفتار این منافقان را در مکه یا مدینه ذکر

کند و دو د یل برا  ادعا  خ ود ذک ر   در ذیل این آیه، به رفتار منافقان در مکه اشاره می

 کند: می

ا ف. اینکه تمام این سوره، مکی است و بعضی از مفسران نی ز ادع ا  اجم اع ب ر آن     

 اند.کرده

خی ر عاج ل    آوردن ب. اینکه انگیزه یا علت نفاق، تنها منحصر در تر  و ب ه دس ت  

 تعصب انگیزه به درازمدت و یا و مؤجل خیر و نفع امید به کسى است ممکن نیستا چون

 0بورزد. نفاق ها  دیگر،تمیت و یا انگیزه و

س وره   11   13ش(، عالوه ب ر دو د ی ل ذکرش ده، ب ه آی ات      1083عالمه طباطبایی )

4کند.عنکبوت که در مکه نازل شده است، اشاره می
 

 های مقابله با نفاق در آیات اخیرشیوه. 2ـ1ـ1

 قرآن برا  مقابله با کفر درونی افراد و نفاق آنان، چن د ش یوه را در آی ات اخی ر بی ان      

 کند: می

                                              

 .117ص ،10 ج ،البیان مجمع؛ طبرسی، 112ص ،10 ج ،التبیان شیخ طوسی، .1

 جامع ؛ طبری،211، ص6، جالمنثور الدر ؛ سیوطی،271، ص1، جالعظیم القرآن تفسیرکثیر،  . ابن2

 . 101، ص23، جالبیان

 . 30ی13ص ،20 ج ،المیوان طباطبایی، .1

 ر.ک: همان.  .1
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ا (: ق رآن در مقاب ل برخ ورد    ارائه ا گو  آموزشی )ش یوه غیرمس تقیم و مقایس ه    .1

ا ه ی را   آی ات  ب ا  ؤمنانمنطقی اهل کتاب و م برخورد منافقان بیماردل و کافران، ا گو 

و تعداد آنها را جز برا  امتحان کافران مقرر نکردیما تا آن ان ک ه   »... کند: چنین بیان می

  1.«اند به یقین برسند و بر ایمان مؤمنان نیز بیفزاید...  اهل کتاب

کند: یک ی آزم ایش   در این آیه، خداوند دو هدف را برا  ذکر تعداد نگهبانان بیان می

 اس تا  تق ،پیامبر بر شده نازل قرآنِ اینکه به کنند یقین یگر اینکه اهل کتابکفار، د

 وقت ى  اسالم، به مؤمنانِ است. همچنین، ایشان کتاب آسمانى مطابق قرآن، بینند مى چون

 .شودمی زیادتر ایمانشان اند، کرده تصدیق را قرآن خبر این هم کتاب اهل که ببینند

ق رآن، پیام د رفت ار مؤمن ان، منافق ان و ک افران را در       : بیدارساز  و بخشی آگاهی. 8

گون ه هرک ه را   این»... کند: گیر  با این آیات گمراهی و هدایت بیان می خصوص موضع

  8.«کند... کند و هرکه را بخواهد، هدایت میبخواهد، گمراه می

 مشرکان  شکنجه مقابل در منافقان شناسی. رفتار3ـ1ـ1

 ن ازل  هج رت  از قب ل  سال ی  این سوره، 0ها  مکی است.سورهسوره عنکبوت، از 

این سوره، به شکنجه مسلمانان توسط مش رکان   11 13و  0 8قرآن در آیات  4است. شده

 کند.ها اشاره میو واکنش منافقان به این شکنجه

                                              

 یبیوْدادب  وب الْکِتیابب  أُوتُوا الَّذِینَ لِیبسْتَیْقِنَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ فِتْنَةً إِالَّ عِدَّتَهُمْ جبعبلْنا ما وب»... : 11مدثر، آیه. 1
 .«إِیماناً...  آمبنُوا الَّذِینَ
 .« ...یبشاءُ مبنْ یبهْدِی وب یبشاءُ مبنْ اللَّهُ یُضِ ُّ کَذلِکب: »... 11. مدثر، آیه2
 مکیی  مفسیران،  جمهور بنا بر نظر ،«عنکبوت» سوره . تمام121ص ،1 ج ،البیان مجمع طبرسی، .1

اند ک  این سوره یا برخی از آیات (. برخی گفته127، ص20ج ،والتنویر التحریراست )ابن عاشور، 
آن، مدنی است. این قو ، صحیح نیست؛ زیرا مضامین آیات آن، جو با روزگار سختی و شدت قب  

 (.37ص ،16 ج ،المیوان کند )طباطبایی،از هجرت وفق نمی

هیای قیرآن،   سوره عنکبوت، از نظر ترتیب سوره. 127، ص20، جوالتنویر التحریر . ابن عاشور،1
 ،10 ج ،البییان  مجمیع های مکی است )طبرسی، قرآن و یک سوره به آخر مانده از سوره 11سوره 
  (.117ص ، 1ج، التمهید؛ معرفت،  611ص
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و از م ردم کس انی   »کند: قرآن بر اسا  این وضعیت، رفتار منافقان را چنین بیان می

ش وند، آزار م ردم   ایم و چون در راه خدا اذیت گویند: به خداوند ایمان آوردهکه میهستند 

 1«دهند. )مشرکان( را مانند عذاب خدا قرار می

ارزش بود که آزار و اذیت مردم )مش رکان( را مانن د    ایمان، در نزد منافقان آن قدر کم

مان به خدا به زتمت بیفتند و به رو، تاضر نبودند در راه ای پنداشتند. ازاین عذاب خداوند می

 8داشتند.سبب تر  از آزار مشرکان، از ایمان دست برمی

طلب ی و تحم ل نک ردن     عافی ت تواند بیان کننده، ویژگ ی  اعتراض کردن منافقان می

طلبی آنان در آینده اش اره   منفعتها باشد که قرآن در مقابل این ویژگی، به ویژگی سختی

ها نیستند، اما انتظار دارند که اگ ر در آین ده    ضر به تحمل شکنجهیعنی اگرچه تا 0کندامی

 4سود  به مسلمانان برسد، به آنها هم سهمی رسد.

 ا مانند: ها  مختلفی در ذیل این آیات آمده استشأن نزو

از منافقان مکه بودند که ایمان آورده بودندا اما زمانی که آزار مشرکان  ا عده . اینان1

 5جهت تر  از آزار مشرکان، به کفر و شرک بازگشتند.را دیدند، به 

اند که این آیات، درباره مؤمنانی است که ب ه مدین ه مه اجرت نک رده     . برخی نوشته8

نیز از مدینه برا  آنان نامه نوشتند ک ه اس الم آن ان، پذیرفت ه      بودند. الحاب پیامبر

                                              

  النَّیاسِ  فِتْنَیةَ  جبعبی َ  اللَّیهِ  فِیی  أُوذِیب فَیِِذا  بِاللَّیهِ  آمبنَّیا  یبقُو ُ مبنْ النَّاسِ مِنَ وب» :10. عنکبوت، آیه1

 .«اللَّهِ ...  کَعبذابِ

 . 101، ص16، جالمیوان . طباطبایی،2

 .«مبعبکُمْ...  کُنَّا إِنَّا لَیبقُولُنَّ رببِّکب مِنْ نَصْرٌ جاءب لَئِنْ وب»... : 10عنکبوت، آیه. 1

 . 106، ص16، جالمیوان . طباطبایی،1

، البیان جامع؛ طبری،  110ص ،1 ج ،البیان مجمع؛ طبرسی، 112، ص1، جالمنثور الدر. سیوطی، 1

 .11، ص20ج
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هجرت کردند، مشرکان آنان را هجرت کنند. زمانی که آنها به مدینه  که وقتى نیستا مگر

عنکبوت درباره آنان ن ازل ش د. آن اف راد     13به مکه برگرداندند و آزار نمودند. سپس، آیه 

دوباره به سو  مدینه ترکت کردندا اما گرفتار مشرکان شدند. برخی کشته شدند و بعضی 

  8ها  دیگر  نیز به همین دو مضمون آمده است.گزارش 1دیگر نجات یافتند.

 قد و ارزیابی ن

طورکامل قابل تطبیق ب ر   دو گزارشِ شأن نزو ی که ذکرش گذشت، در لورت لحت، به

 این آیات نیستندا زیرا:

. در قرآن سخن از منافقان استا نه ارت داد از دی نا ام ا در گ زارش اوّل، از ارت داد      1

 کند.مؤمنان یا منافقان بح  می

فت ار برخ ی از منافق ان ی ا مؤمن انی ک ه       . در گزارش دوم برا  تطبیق این آیه بر ر8

این آیات، بر موضوع  0ها  مختلف ذکر شده است.مهاجرت نکرده بودند، چند آیه از سوره

کندا ن ه  سوره عنکبوت، از سرزنش منافقان بح  می 13واتد  دال ت ندارندا زیرا در آیه 

 مهاجرت مسلمانان. در سایر آیات نیز مطلبی از نفاق ذکر نشده است.

                                              

 . 16، ص20، ججامع البیان . طبری،1

 . 110، 1ج ،البیان مجمع طبرسی،؛ 112، ص1، جالمنثور الدر سیوطی،: . ر.ک2

 مُسْتَضْعبفِینَ کُنَّا قالُوا کُنْتُمْ فِیمب قالُوا أَنْفُسِهِمْ ظالِمِی الْمبالئِکَةُ تَوبفَّاهُمُ الَّذِینَ إِنَّ: »37نساء، آیه. ر.ک: 1

؛ «مبصِییراً  ساءبتْ وب جبهبنَّمُ مبأْواهُمْ فَأُولئِکب فِیها فَتُهاجِرُوا واسِعبةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ قالُوا الْأَرْضِ فِی

 وب اللَّهِ کَعبذابِ النَّاسِ فِتْنَةَ جبعب َ اللَّهِ فِی أُوذِیب فَِِذا بِاللَّهِ آمبنَّا یبقُو ُ مبنْ النَّاسِ مِنَ وب» :10عنکبوت، آیه

نحی ،   ؛«الْعیالَمِینَ  صُیدُورِ  فِیی  بِمیا  بِأَعْلَمب اللَّهُ لَیْسب وب أَ مبعبکُمْ کُنَّا إِنَّا لَیبقُولُنَّ رببِّکب مِنْ نَصْرٌ جاءب لَئِنْ

 لَغَفُورٌ ببعْدِها مِنْ رببَّکب إِنَّ صبببرُوا وب جاهبدُوا ثُمَّ فُتِنُوا ما ببعْدِ مِنْ هاجبرُوا لِلَّذِینَ رببَّکب إِنَّ ثُمَّ: »110آیه

 .16، ص20، جالبیان جامع طبری، ؛«ربحِیمٌ
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که  رودا درتا یآیه نخست سوره عنکبوت، مدنی به شمار می 11. طبق گزارش دوم، 0

 ها  مکی است.که ذکر شد، این سوره، از سوره چنان

  نفاق در آیات اخیر با مقابله های. شیوه4ـ1ـ1

طلبی( و برا   ها و منفعتقرآن برا  مقابله با دو ویژگی منافقان )تحمل نکردن سختی

 مانند:  کنداو موضوع را بیان می دچار نفاق نگردند، چند شیوه اینکه مؤمنان

قرآن پس از بیان ویژگی بخشی از اِشراف و علم خداوند به قلوب بندگان:  . شیوه آگاهی1

ه ا چن ین   طلبی منافقان، با طر، ی  سؤال، آگاهی خداوند را از رفتار درونی انسان منفعت

 1«ها  جهانیان است، آگاه نیست؟در دلمگر خدا به آنچه »... کند: بیان می

قرآن همچنین، پس از بیان سنّت آزمایش و موضوع  قا  ا هی، آگاهی خداوند از گفتار 

آگاهی و باور به این  8«و او شنوا  داناست.»... کند: ها و رفتارشان را چنین ذکر میانسان

کند تا مراقب اعمال و رفتار  اند، کم تواند به افراد  که ابهار ایمان کردهها، میموضوع

 خویش باشند و از نفاق به دور بمانند.

کردن د  افراد  که ابهار ایمان کرده بودند، گمان م ی  بخشی به سنّت امتحان: . آگاهی2

ها و مشکالت نخواهند شد. قرآن به شیوه طر، سؤال، به پندار نادرست ای ن  دچار سختی

 ش وند  مى رها ایم،آورده ایمان: گفتند کههمین کردند، گمان مردم آیا»دهد: افراد پاسخ می

یق ین کس انی را ک ه پ یش از این ان بودن د،        گیرند؟ * و به نمى قرار آزمایش مورد آنان و

 0.«آزمودیم... 

                                              

 «الْعالَمِینَ. صُدُورِ فِی بِما بِأَعْلَمب اللَّهُ لَیْسب وب أَ: »... 10. عنکبوت، آیه1

 «الْعبلِیمُ. السَّمِیعُ هُوب وب ...: »1عنکبوت، آیه .2

 الَّیذِینَ  فَتَنَّا لَقَدْ یُفْتَنُونَ * وب ال هُمْ وب آمبنَّا یبقُولُوا أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ حبسِبب أَ: »1ی2. عنکبوت، آیه1

 .«قَبْلِهِم...  مِنْ
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بن  ابراین، امتح  ان و آزم  ایش، ی    س  نّت ا ه  ی و فراگی  ر اس  ت ک  ه ش  امل تم  ام 

شود. سپس، قرآن د یل امتحان را چنین ابهارکنندگان به ایمان در زمان تال و گذشته می

ب ه   1«گوین د. م ی  دروغ کسانى چه و راست کسانى چه که بداند خداوند تا»کند: بیان می

بخشی به سنّت آزمایش، اف راد   آگاهی 8عبارتی دیگر، خداوند مؤمنان و منافقان را بشناسد.

ض من، ق رآن ب را      س ازد. در ها و کسب ایمان تقیقی آماده میرا برا  مقابله با سختی

 ه ا، چن د راهک ار    طلبی منافقان و موفقی ت اف راد در براب ر س ختی     مقابله با خصلت راتت

 دهد:ارائه می

ها در قرآن به جهت آنکه انسان بخشی به موضوع قیامت و مالقات با خداوند: یک. آگاهی

شود، موض وع  ها را داشته باشند و از نفاق پیشگیر  قدم باشند و تحمل سختی ایمان ثابت

یق ین   کسی که به  قا  خدا امید دارد، به»کند: قیامت و مالقات با تق تعا ی را مطر، می

منظور از  قا  خداوند، روز قیامت اس تا یعن ی    0.«]بداند[ زمان مقرّرِ خدا، آمدنی است... 

راقب رسید. پس، باید م خواهد او دیدار روز که بداند باید آورد، ایمان خدا به اینکه هرکس

  4ها را داشته باشد.باشدا تقیقتاً ایمان بیاورد و تحمل سختی

 ها بـا سـوددهی خـود افـراد:    ها و تحمل سختیبخشی به ارتباط کوشش انسان دو. آگاهی

 ه ا ب ا س وددهی اف راد اش اره      قرآن در خصوص آزمایش خداوند، به ارتباط تحمل سختی

کوش د. همان ا   د، تنها ب ه س ود خ ود م ی    و هرکه بکوش»گوید: کند و در این زمینه میمی

  5«نیاز است. خداوند، از جهانیان بی

                                              

، 16، جالمییوان طباطبیایی،   ؛«الْکاذِبِینَ لَیبعْلَمبنَّ وب صبدبقُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیبعْلَمبنَّ»... : 1. عنکبوت، آیه1

 .100ص

 «الْمُنافِقِینَ. لَیبعْلَمبنَّ وب آمبنُوا الَّذِینَ اللَّهُ لَیبعْلَمبنَّ وب: »11. عنکبوت، آیه2

 .«لَآت...  اللَّهِ أَجب َ فَِِنَّ اللَّهِ لِقاءب یبرْجُوا کانَ مبنْ: »1. عنکبوت، آیه1

 . 102، ص16، جالمیوان . طباطبایی،1

 «الْعالَمِینَ. عبنِ لَغَنِیٌّ اللَّهب إِنَّ لِنَفْسِهِ یُجاهِدُ فَِِنَّما جاهبدب مبنْ وب: »6. عنکبوت، آیه1
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 . جریان نفاق در مکه از منظر منابع تاریخی2ـ1

ه ی    ،«ق(013)ت اریخ طب ر    »و  «ق(812)سیره اب ن هش ام   »در دو منبع تاریخیِ 

گزارشی از رفتار منافقان در مورد مسخره کردن آی ات ق رآن و ی ا اعت راض ب ه ش کنجه       

مشرکان و دست برداشتن از ایمان نیامده است و نیز این دو منبع، هی  گزارشی از نفاق در 

اند. عدم گزارش آنها، گویا ناشی از این فرض اس ت ک ه نف اق در مک ه وج ود      مکه نداده

 نداشته است.

 دو مجم وع،  در و گف ت  س خن  منافق ان  رفتار در دوران مکه، قرآن از دو اینکه نتیجه

 دوره، ای ن  در. «بخش ی  آگ اهی » و «ا گو ارائه» کردا اتخاذ آنان با مقابله برا  کلی روش

 تصور برخی که روست همین از شاید است. نشده گزارش نفاق جریان با قهرآمیز  برخورد

 .است نداشته وجود منافقی اند در این برهه،کرده

 های مقابله با منافقان در مدینه تا غزوه بدر. رفتارشناسی و شیوه2

 اوای ل  ی ا  هج ر   اول س ال  اواخر در این سوره، 1سوره بقره، اوّ ین سوره مدنی است.

ه ا  مختلف ی ک ه دانش مندان عل وم      بر اسا  روایت 8شده است. نازل هجر  دوم سال

اند، نزول س وره بق ره   ب دون     ها  قرآن ذکر کردهقرآنی و مورخان در ترتیب نزول سوره

تمام مورخ ان اتف اق دارن د، س وره انف ال در       0باشد.میاختالف نظر   قبل از سوره انفال  

بنابراین، گزارش رفتار منافق ان در ای ن    4ق( نازل شده است.8خصوص غزوه بدر )رمضان

ب ه   838   834و  83   2 آی ات  «بق ره » سوره قرآن درسوره، قبل از غزوه بدر بوده است. 

 پردازد. جریان نفاق در اوایل هجرت مسلمانان به مدینه می

                                              

 . 117، ص1ج ،التمهيد؛ معرفت، 611، ص10، جالبیان مجمعطبرسی،  .1

 . 133، ص1، جوالتنویر التحریر. ابن عاشور، 2

 .1، جدو  شماره106، ص1، جوحی با همگامپور،  ؛ بهجت117ص ، 1ج، التمهيد. معرفت، 1

 . 1، ص3، جوالتنویر التحریر. ابن عاشور، 1
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 رفتارشناسی قرآن از منافقان در مدینه. 1ـ2

ها و رفتار منافقان، خطر آنان  با بیان ویژگیقرآن در اوایل هجرت مسلمانان به مدینه، 

ه ا و رفتاره ا، ب ه    هد. قرآن در ضمن این ویژگید و مسلمانان هشدار می را به پیامبر

فقان و نیز پیشگویی و پیامد رفتار تحلیل رفتار منافقان از قبیل: ارزیابی، انگیزه و اهداف منا

 کند: ها  مقابله با نفاق اشاره میمنافقان و نیز شیوه

 . تظاهر به ایمان 1ـ1ـ2

کند و ویژگی این قرآن در مرتله نخست، به وجود منافقان در میان مسلمانان اشاره می

و روز واپسین ایمان ما به خدا "گویند: و از مردم کسانی می»کند: گونه بیان میافراد را این

گفتار منافقان، بر اس ا  ب اور قلب ی نیس ت و تنه ا       1«ا و ی آنان مؤمن نیستند."ایمآورده

باهر در لفوف مؤمن ان ق رار دارن دا ام ا در تقیق ت،       ابهار زبانی است. بنابراین، آنان به

و کسانی ک ه   او  و خزرج منافقانق(، مصداق این آیه را 812ابن هشام )مؤمن نیستند. 

ا بته این ویژگی، با منافقانِ مهاجر و انصار س ازگار  داردا   8داند.روِ آنان هستند، می دنبا ه

 دهد که بدان اشاره شد.ویژه اینکه قرآن دو رفتار را از منافقان در مکه گزارش می به

ب بدیهی است که فری 0ایمان، فریب خداوند و مؤمنان استا به تظاهر از منافقان هدف

 داش ته  ایم ان  خدا به واقعاً کسى اگر زیرا آنهاستا ایمانى بى بر د یل روشنی خداوند، خود

 ت وان او را   ام ور پنه ان آگ اهی دارد، نم ى     و اس رار  هم ه  که ب ر  خداوند  داند مى باشد،

 داد. فریب

 اتترام توانست لورت گیرد: جلباما هدف منافقان از فریب مؤمنان، به عللی چند می

 قرار دادن، دفع اتکام دشمنان اختیار در و مسلمانان اسرار جامعه، کشف اکثریت محبت و

                                              

 «بِمُؤْمِنِینَ. هُمْ ما وب الْآخِرِ بِالْیبوْمِ وب بِاللَّهِ آمبنَّا یبقُو ُ مبنْ النَّاسِ مِنَ وب: »1. بقره، آیه1

 .111، ص1، جالنبویة السیرة هشام، . ابن2

 .«آمبنُوا...  الَّذِینَ وب اللَّهب یُخادِعُونَ: »3. بقره، آیه1
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ما شان، شراکت در  و مسلمانان به منظور مصون ماندن جان ارتباط نزدی  با خود، از کفار

 1جنگى. غنایم

کندا منافقان با تظ اهر ب ه   قرآن در ارزیابی هدف منافقان، به خودفریبی آنها اشاره می

 8کنند.دهندا اما این مطلب را درک نمینها خودشان را فریب میایمان، ت

 . ادعای اصالحگری2ـ1ـ2

ها  رفتار منافقان، فسادگر  است. زمانی که منافق ان را از رفتارش ان نه ی    یکی از ویژگی

دانس تند،  گر  نمیمنافقان نه تنها رفتارشان را فساد و فتنه 0کردند که در زمین فساد نکنند،می

  4«قطعاً ما الالتگر هستیم.»گفتند: نمودند و میخودشان را الالتگر معرفی می بلکه

اند: منظ ور از افس اد   در این آیه گفته« فَساد»برخی از مفسران در مورد معنا و مصداق 

 گمراه که دینى ضرر یا باشد و داشته ضرر زمین اهل بر که است چیزهایى ایجاد در زمین،

 ی ا  ا ب ین( و  ذات )افس اد  مسلمانان میان در عداوت اد دشمنی وایج یا است مردم نمودن

  5فتنه. ایجاد و اذیت مانند دیگر، ضررهاى

کردن د رابط ه ب ین     منافقان تالش م ی »گوید: در ذیل این آیه میق( 812)ابن هشام 

اینکه منافقان بین مومن ان و اه ل کت اب م ودت      8«مؤمنان و اهل کتاب را الال، کنند.

برقرار کنند، ممکن است از مصادیق بارز انحراف فکر  و دینی باشد و طبیعتاً از مصادیق 

 فساد خواهد بود. 

                                              

 . 61ی62، ص1، جکوثر . جعفری،1

 «یبشْعُرُونَ. ما وب أَنْفُسبهُمْ إِالَّ یبخْدبعُونَ ما وب ...»: 3بقره، آیه. 2

 .«الْأَرْض...  فِی تُفْسِدُوا ال لَهُمْ قِی َ إِذا وب: »11آیه. بقره، 1

 «مُصْلِحُون. نَحْنُ إِنَّما: »... 11. بقره، آیه1

 .112، ص1، جالبیان اطیب . طیب،1

 . 111، ص1، جالنبویة السیرة هشام، . ابن6
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 شمردن مؤمنان  ه. نادان و سفی3ـ1ـ2

 گوی د:  ق رآن در ای ن زمین ه م ی     .کردن د  مى تصور نادان مؤمنان را مردمانى منافقان،

 به آنها گفته شود: شما نیز مانند ]سایر[ مردم ایم ان بیاوری د، گوین د: آی ا مانن د      و چون »

  فرض ى  وگ وى  گف ت  را ی    وگو گفت برخی از مفسران، این 1«خردان ایمان بیاوریم؟بی

 چن ین  جرئ ت  ن ه  منافقان استا زیرا آن ان  باطن خب  و نیت کننده سوء بیان دانند کهمی

 اع الم  آشکارا و تند لورت به را خود ایمانى بى که بود آنها لال، به نه و داشتند را کارى

گوین د: ای ن گفت ار    برخی نیز می 8آنهاست. تالزبان بیان لدد در در واقع، این آیه. کنند

 ب ه بعض ی از   مواقع، بعض در یا و خود جنسانهم و منافقان، در نهان بوده که با شیاطین

بنا بر ه ر س ه    0دارد. منافات آنان نفاق با سخن، این گفتن آشکار چه اندا گفتهمی مؤمنان

اتتمال، رفتار منافقان، مخفیانه بوده است. قرآن در ارزیابی رفتار منافقان، این نکته را بیان 

 4کند که مؤمنان نادان نیستندا بلکه منافقان نادان هستند.می

 . ارتباط مخفی منافقان با دشمنان اسالم4ـ1ـ2

ن اسالم مخفیانه در ارتباط بودند و رفتار  دوگانه با مؤمنان داش تندا  منافقان با دشمنا

ایما اما زمانی که در جلس ات  گفتند: ایمان آوردهکردند، میزمانی که با مؤمنان برخورد می

گفتند: بدون ش ، م ا  کردند، خطاب به آنان میمخفی همفکران شیطانی خود شرکت می

یعنی اینکه ارتباط  5کنیمابه ایمان، مؤمنان را مسخره میبا شما هستیم و مسلماً با تظاهر 

                                              

 «السُّفَهاء. آمبنَ کَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمبنَ کَما آمِنُوا لَهُمْ قِی َ إِذا وب: »11. بقره، آیه1

 . 61، ص1، جکوثر . جعفری،2

 . 131، ص1، جالبیان اطیب . طیب،1

 .«السُّفَهاءُ...  هُمُ إِنَّهُمْ أَال»... : 11بقره، آیه. 1

 نَحْینُ  إِنَّما مبعبکُمْ إِنَّا قالُوا شَیاطِینِهِمْ  إِلى خَلَوْا إِذا وب آمبنَّا قالُوا آمبنُوا الَّذِینَ لَقُوا إِذا وب: »11. بقره، آیه1

 «مُسْتَهْوِؤُن.
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منافقان با مؤمنان، باهر  و سطحی بودا اما ارتباطی لمیمانه و عمیق با همفکران خود 

 1داشتند.

 واق  ع، در اف راد همفک  ر اس ت.   ی  ا و منافق ان  بزرگ  ان اینج ا،  در ش  یاطین از منظ ور 

 خداوند کردند. مى ریزى برا  آنان برنامه و دادند مى خط منافقان به که هستند هایی همان

منافقان »گوید: ذیل این آیه میق(، 812)هشام  ابن 8کند. مى یاد شیاطین عنوان به آنها از

را  دادند که رس ا ت پی امبر  با یهودیان نیز در ارتباط بودند. آنان به منافقان دستور می

بنابراین، یهودیان نیز از  0«نمایند.است، عمل  آورده تکذیب کنند و خالف آنچه پیامبر

در جایی دیگر نیز همکار  مخفیانه منافق ان  ق(، 812)مصادیق شیاطین بودند. ابن هشام 

دهدا اما به سخن مخفی منافقان و بودند، گزارش می با یهودیانی را که مخا ف پیامبر

  4کند.جزئیات این همکار ، اشاره نمی

 . اظهار دوستی با پیامبر5ـ1ـ2

ا  و ناش ناخته  به مدینه، ی  نفر من افقِ ترف ه   ها  نخست ورود پیامبرلدر سا

را ب ه خ ود جل ب     کرد محبت پیامبروجود داشت که با سخنان جذاب و زیبا سعی می

کرد دوستی او، واقعی و قلبی است. ق رآن در ای ن زمین ه چن ین     نماید و چنین وانمود می

است که گفتار او درب اره زن دگیِ دنی ا مای ه اعج اب      و از مردم، کسی »دهد:. گزارش می

ت رین دش منان    گیرد و ت ال آنک ه او  ج وج   توست و خدا را بر آنچه در دل دارد، گواه می

 گوید: ش( در این زمینه می1083عالمه طباطبایی ) 5«است.

                                              

 . 211ی211، ص2، جتسنیم آملی، . جوادی1

 . 66، ص1، جکوثر، . جعفری2

 . 111، ص1، جالنبویة السیرة هشام، . ابن1

 . 111، ص. همان1

  قَلْبِیهِ  فِیی  میا   عبلیى  اللَّیهب  یُشْهِدُ وب الدُّنْیا الْحبیاةِ فِی قَوْلُهُ یُعْجِبُکب مبنْ النَّاسِ مِنَ وب: »201. بقره، آیه1

 «الْخِصام. أَلَدُّ هُوب وب
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کردند داشتند و وانمود میرا به تعجب وا می برخی از مردم با سخنانشان، پیامبر»

کنند، به الال، امور مردم توجه دارند و پیشرفت دین و امت را جانب تق را رعایت می که

قرآن در ادامه آیه، رفتار ای ن   1«اند. ترین مردم نسبت به تق که دشمن خواهندا درتا یمی

چون ب ازگردد ]ی ا ب ه    »کند: چنین پیشگویی می فرد را پس از بازگشت از نزد پیامبر

  8«تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را تباه نماید.مقامی رسد[، بکوشد 

در این آیه، دو اتتمال وجود دارد: یکی اینکه قرآن از وضعیت فعلیِ آن شخ، منافق 

آورد و کشتزارها و ، به فساد رو  میدهد که پس از بازگشت از نزد پیامبرگزارش می

کند که این فرد، به ن را پیشگویی میکند و دیگر اینکه خداوند رفتار آناها را نابود مینسل

 دو ای ن  مفس ران،  تکومت خواهد رسید و مرتکب چنین رفتارهایی خواهد ش د. برخ ی از  

 4ده د. م ی  ت رجی   را دوم ش(، اتتم ال 1083طباطبایی ) عالمه 0اند.کرده ذکر را اتتمال

اتتمال دوم )پیشگویی تکومت منافقان(، به د یل ارتب اط و انس جام آی ات، ت رجی  داردا     

و مؤمن ان، ب ه دس ت آوردن     که هدف منافقان از ابهار دوس تی ب ا پی امبر    گونهبدین

ها، داشتن قدرت و و دیگر اینکه الزمه از بین بردن کشتزار و نسل تکومت و قدرت است.

 یز دش منی آن ان ش دید خواه د ب ودا ام ا طب ق اتتم ال         تکومت است. در این لورت ن

 اوّل )ت  و ی، ب  ه معن  ا  رو  گردان  دن(، تنه  ا دال   ت ب  ر دوگ  انگی رفت  ار منافق  ان در  

 بن د  آی ات    کند و ارتب اط و انس جام کمت ر  ب ین جمل ه     می تضور و غیاب پیامبر

 شود. دیده می

                                              

 .36، ص2، جالمیوان . طباطبایی،1

 «النَّسْ َ. وب الْحبرْثَ یُهْلِکب وب فِیها لِیُفْسِدب الْأَرْضِ فِی  سبعى تَوبلَّى إِذا وب: »201. بقره، آیه2

 .111، ص2، جالبیان مجمع ؛ طبرسی،131، ص1، جالمعانى روح . آلوسی،1

 . 36، ص2، جالمیوان. طباطبایی، 1
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و چون ب ه  »کند: ن منافق ذکر میوگو  برخی از افراد را با ای قرآن در ادامه آیه، گفت

  1«کشاند.او گفته شود از خدا پروا کن، غرور او را به گناه می

ش ان پ س از ارتک اب فس اد و      آید که ماهیت این افراد و کفر درونیاز باهر آیه برمی

 قتل، برا  مسلمانان آشکار نشده است و آن ان همچن ان ادع ا  ایم ان دارن د )منافق ان       

کردن د،  رو، زمانی که افراد  آنان را به تقوا  ا هی دعوت م ی  خته(. ازاینا  و ناشناترفه

 پذیرفتند.نمی را دیگران نصیحت آنها به واسطه گناه دچار غرور شده،

 های تاریخی مرتبط با این موضوع. شأن نزول آیات و گزارش2ـ 2

یکی اینکه این اند: برخی مفسران و مورخان، دو شأن نزول درباره این آیات ذکر کرده

  ن زد  مدین ه  در ش ده اس ت. و    ن ازل  8ثقف ى )م. ن امعلوم(   ش ریق  بن اخنس درباره آیه،

 که داند مى خدا: گفت اخنس. آورد شگفت به راپیغمبر و شد مسلمان و آمدپیغمبر

  پیغمب ر  ن زد  گرفتا ام ا زم انی ک ه از    شاهد خود قلب بر هم را و خدا راستگویم من

 را هایش ان  االغ و زد آت ش  را زراعتش ان  رس ید،  مسلمانان از اى عده مزرعه بازگشت و به

  0کشت.

دیگر اینکه این آیه، مربوط ب ه تادث ه رجی ع اس ت. زم انی ک ه چن د ت ن از مبلّغ ان          

ای ن اف راد چ ه    »در این تادثه به شهادت رسیدند، منافقان درباره آنان گفتن د:  پیامبر

  4«مأموریت خود را انجام دهند. بیچاره بودندا نه در خانه نشستند و نه توانستند

                                              

 «بِالِِْثْمِ. الْعِوَّةُ أَخَذَتْهُ اللَّهب اتَّقِ لَهُ قِی َ إِذا وب: »206. بقره، آیه 1

بیود کیه   زهره و از دشیمنان پییامبر   پیمان بنیاخنس بن شریق، یکی از بورگان قریش و هم .2

 (.160، ص1، جالسیرة النبویةبرخی از آیات سوره قلم، در مورد وی ناز  شد )ابن هشام، 

 . 112ی111ص ،2 ج ، البیان جامع؛ طبری، 211، ص1، جالمنثور الدر. سیوطی، 1

  .171ی171، ص2، جالنبویة السیرة هشام، . ابن1
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 نقد و ارزیابی

طورکامل، قابل تطبیق بر این آیات نیستندا زیرا در گزارش اوّل به چن د   این دو گزارش، به

کندا اما قرآن، از ب ین رف تن   ها اشاره میده است: ی . به کشته شدن تیوانچیز اشاره ش

دهد. دوم. اسالم آوردن اخنس، مورد تردید استا زی را اب ن عطی ه     ها را گزارش میانسان

سوم. قرآن پس از ذکر رفت ار   8است. نیاورده اسالم هرگز که اخنس کندمی ادعا 1ق(548)

نمایدا یعنی در باهر،  رور داشتن و نپذیرفتن تقوا را بیان میهایی از قبیل غمنافقان، ویژگی

ا (ا ام ا رفت ار   کنند )منافقان ناشناخته ی ا ترف ه  مسلمان هستند و یا ادعا  مسلمانی می

دهنده این است که کفر یا ارتداد و  بر همگان آشکار ش ده اس ت. چه ارم.     اخنس، نشان

توان د مص داق   بنابراین، چنین رویداد ، نم ی کند. قرآن از دشمنی شدید این افراد یاد می

دهن ده پیش گویی از    که ذکر شد، این آیات نشان دشمنی شدید منافقان باشد. پنجم. چنان

 رفتار منافقان استا نه وضعیت فعلی آنان.

رجیع ب ا آی ات ق رآن     در تادثه در گزارش دوم نیز نیز هی  شباهتی بین رفتار منافقان

موضوع متفاوت هستندا زیرا در تادث ه رجی ع، منافق ان ب ه س رزنش      شود و دو دیده نمی

 عدم به توجه کند. باشهدا  رجیع پرداختندا اما در قرآن، از منافقان بسیار خطرناک یاد می

 و آث ار  محو به دنبال تاریخ در دستی رسدمی نظر به آیات فوق، با آیات نزول شأن تطبیق

 ب ه  را آی ات  س اختگی، مص داق   قض ایا   ساختن با و است نبو  دوره در منافقان ردّپا 

ب ر  خ ورد. در اینج ا ع الوه    می چشم به وقایع ذکر در کار  مخفی نوعی و برندمی بیراهه

 فشانی برخی از مؤمنان، مانند ام ام عل ی   محو آثار و ردّپا  منافقان، تالش شده جان

نیز که پس از این آیه آم ده، نادی ده گرفت ه ش ود و مص داق آن را       ا مبیت لیلةدر تادثه 

                                              

، 1، جاعیالم  بن غالب، فقیه و مفسر اندلسی و اه  غرناطه اسیت )زرکلیی،   . ابن عطیه، عبدالحق1

 (.212ص

 .11، ص1، جالقرآن ألحکام الجامع. قرطبی، 2
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مشخ، نکنند و در فضلیت برخی لحابه روایاتی را ذکر نمایند که قابل تطبیق ب ر ای ن   

 1آیات نباشد.

 بدر  تا هجرت های مقابله با نفاق در مقطع زمانی اوایل . شیوه3ـ2

ه ا، بیش تر رو    کن د. در ای ن ش یوه   قرآن برا  مقابله با نفاق، چند شیوه را بیان م ی 

االیمان، نقش بخشی تأکید شده استا یکی، آگاهی دادن به منافقان و افراد ضعیف آگاهی

بیدارساز  دارد تا آنان در لدد ال ال، رفت ار خ ویش برآین د و دیگ ر، آگ اهی دادن ب ه        

 مؤمنان، تا منافقان را بشناسند و از نفاق دور  نمایند. 

 بخشی  ی. شیوه آگاه1ـ3ـ2

 کند: ها اشاره میقرآن به چند مورد از این شیوه

کن د:  قرآن به دو مورد از لفات خداوند اش اره م ی   بخشی از صفات خداوند: یک. آگاهی

قرآن در قا  ب   0و دیگر، توانایی خداوند بر انجام هرکار . 8یکی، اتاطه خداوند بر کافران

ب اور ب ه ای ن دو ل فت، نق ش بس زایی در        کند. اعتق اد و مَثَل، این دو لفت را بیان می

 بیدارساز  افراد و درمان نفاق دارد.

 ی ا  امال سنّت به توانمی منافقان، به دادن مهلت از دو. آگاهی بخشی از سنّت استدراج:

فرلت دادن خداوند به منافقان، بدان جهت است ک ه ب ر طغیانش ان     4تعبیر کرد. استدراج

 ذاب بیشتر  گرفتار خواهند شد. در نتیجه، به ع 5افزوده گردد.

                                              

 .71ی77، ص2، جتفسیر نمونهشیرازی،  ؛ مکارم100ی33، ص2، جالمیوان طباطبایی،: . ر.ک1

 «بِالْکافِرِینَ. مُحِیطٌ اللَّهُ وب: »13. بقره، آیه2

 «قَدِیرٌ. ءٍ شَیْ کُ ِّ  عبلى اللَّهب إِنَّ: »20آیه. بقره، 1

 . 73، ص1، جالمیوان؛ طباطبایی، 171عمران، آیهآ  :. ر.ک1

 «یبعْمبهُون. طُغْیانِهِمْ فِی یبمُدُّهُمْ وب: »11. بقره، آیه1



 19  0011 هفتم، پاییزو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

از آنج ا   بخشی از مسئله قیامت و ذکر پیامدهای اخروی نفاق و تهدید منافقان: سه. آگاهی

که منافقان به مسلله قیامت اعتقاد  نداشتند، قرآن به موضوع قیام ت و ذک ر پیام دها     

دچ ار  مانن د   اپ ردازد   می  شودنیز شمرده می« شیوه تهدید»که به عنوان  اخرو  نفاق   

 از برخ ی  8کنندگان. تهدید به عقوبت مسخره و 1عذابی دردناک شدن به جهت دروغگویی

تهدی د   اند که عقوبت دنیو  و اخرو  و نیزکرده معنا برا  این عبارت ذکر چند مفسران،

  0رساند.منافقان را می

چن ین بی ان   قرآن همچنین، پیامد آن شخ،ِ منافق را که دشمنی شدید با دین دارد، 

بخشی به پیامد رفتار  آگاهی 4«پس، جهنم او را بس است و چه بد بستر  است.»کند: می

توان د در پیش گیر  از نف اق و    ها در نشله دیگر، از جمله راهکارهایی است که م ی انسان

 تقویت ایمان افراد تأثیرگذار باشد.

 رسانی از رفتار منافقان  . شیوه افشاگری و اطالع2ـ3ـ2

سوره بقره ذکر شد، قرآن از رفتار شخصی منافق خبر  838 834طورکه در آیات نهما

و مس لمانان   رسانی، پیامبر دهد که دشمنی شدید با دین اسالم دارد. همین اطالعمی

 سازد.  را برا  مواجهه با آن شخ، آماده می

 ای(. ارائه الگوی آموزشی )شیوه غیرمستقیم و مقایسه3ـ3ـ2

رسانی از خطر آن فرد منافق، ا گو  رفت ار  برخ ی از مؤمن ان را     طالعقرآن پس از ا

و از مردم، کسی است که در طلب رضا  خدا از س ر  » کند:برا  مسلمانان چنین بیان می

 شود: در روزگار پی امبر ، چنین فهمیده می«ا نَّا ِ مِنَ وَ»از تعبیر  5.«گذرد...  جان می
                                              

 «یبکْذِبُون. کانُوا بِما أَلِیمٌ عبذابٌ لَهُمْ وب: »10. بقره، آیه1

 «بِهِمْ. یبسْتَهْوِئُ اللَّهُ»: 11. بقره، آیه2

 .101ی102، ص1، جالبیان اطیب. طیب، 1

 «الْمِهاد. لَبِئْسب وب جبهبنَّمُ فَحبسْبُهُ: »206. بقره، آیه1

 «اللَّهِ. مبرْضاتِ ابْتِغاءب نَفْسبهُ یبشْرِی مبنْ النَّاسِ مِنَ وب: »207. بقره، آیه1
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 جلب رضایت خداوند بوده است و رفتار و ، الال،شخصی وجود داشته است که هدفش 

 سو  خداوند از رأفتى خود ها،انسان میان در فردى چنین بوده است. وجود دنیا و دین امر

 و منافق مردان از دیگر دسته به موجب مقابل، رود، تا در بندگانش به شمار می به سبحان

 این آیه در شأن امام عل ی  طورکه گذشت،همان 1نشود. منهدم دین ارکان جو، مفسده

توان د اف راد را ب ه    نازل شده است. ذکر ا گو بودن چنین شخصی و تأسی از رفتار و ، می

 ایمان تقیقی سوق دهد و از نفاق نیز مصون بمانند.

  های منابع تاریخی از نفاق در مقطع زمانی مورد نظر. دیگر گزارش4ـ 2

 838 834و آیات  83 2و دیگران که در ذیل آیه  ق(812)عالوه بر گزارش ابن هشام 

در این مقطع زمانی چند  ق(،013)و طبر   ق(812)سوره بقره بدان اشاره شد، ابن هشام 

ت ر از  ت ر و جزئ ی  ه ا  اب ن هش ام، مفص ل    دهند. گزارشرفتار از منافقان را گزارش می

کند. منافقان را ذکر می باشد و طبر ، تنها ی  مورد از رفتارها  تاریخ طبر  میگزارش

اسامی بیش از چهل تن از منافقان را به ترتیب قبای ل او  و خ زرج    ق(،812)ابن هشام 

کند و رفتار برخی از منافقان را از هجرت مسلمانان به مدینه تا پایان غزوه  )انصار( ذکر می

  8کند. تبوک بیان می

 . جنگ روانی و ایجاد شبهه در رسالت پیامبر1ـ4ـ2

ها  نخس ت هج ر ، مرب وط ب ه      اوّ ین برخورد منافقان را در ماه ق(،812)بن هشام ا

دان د ک ه موج ب     ا نجار   م ی  ق(   نقیب قبیله بنی 1تادثه مرگ ابوامامه اسعد بن زراره )

ده د:   کند و بدان پاسخ م ی  گفتار آنان را نقل می بدگویی یهود و منافقان شد. پیامبر

ویند: اگر پیغمبر بود، رفیقش گزیرا یهودیان و منافقان عرب میابوامامه، میت خوبی نبودا »

وانم جلو  تقدیر خداوند را ت که این کار، در دست من نیست و من نمی ردا درلورتیمنمی

                                              

 . 31، ص2، جالمیوان . طباطبایی،1

 . 127ی113، ص1، جالنبویة السیرة هشام، . ابن2
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اب ن هش ام، در ج ا  دیگ ر ض من اش اره اجم ا ی ب ه          1«نه از خود و نه از رفیقم بگیرم.

ز تظاهر به اس الم، تف ج جانش ان از کش ته     همکار  منافقان و یهود، انگیزه منافقان را ا

 طبر  نیز مانند ابن هشام، داستان مرگ ابوامامه و برخورد پیامبر 8کند.شدن بیان می

برا  دف ع   ق(، پیامبر013)و طبر   ق(812)طبق گزارش ابن هشام  0کند.را ذکر می

توان د  کند. این شیوه، میشبهه منافقان و یهودیان، به اراده خداوند در مرگ افراد اشاره می

 بخشی تلقی شود. به عنوان شیوه آگاهی

  . بیرون راندن منافقان از مسجد رسول خدا2ـ4ـ2

نیدند، ش  وگو  مسلمانان را می ، زمانی که گفتا  از منافقان در مسجد پیامبر عده

ه نی ز ب    کردند. پیامبر کردند و آهسته با یکدیگر لحبت می گاهی آنان را مسخره می

از جمله آن منافقان، عمرو بن قیس )م. نامعلوم(،  دستور داد که از مسجد خارج شوند.آنها 

بن ودیعه )م. نامعلوم(، زید بن عمرو )م. نامعلوم(، ت ار  ب ن عم رو )م. ن امعلوم( و      رافعة

زو ّ بن تار  )م. نامعلوم( بودند که با تن د  و خش ونت، توس ط برخ ی از مس لمانان از      

  4شدند.مسجد رانده 

ها  قرآنی است که تا به تال ذکر ، معارض با شیوهدر این گزارش، دستور پیامبر

شده استا مگر اینکه گفته شود، این منافقان، چند بار چن ین رفت ار  را تک رار نمودن د و     

 داشتند.کردا اما آنها دست از رفتارشان برنمینیز آنها را موعظه می پیامبر

معارض استا زیرا در ای ن   به نیز، با آیات و سیره پیامبرآمیز لحا برخورد خشونت

نی ز   برهه زمانی، هی  دستور فیزیکی از سو  قرآن نیامده اس ت. در ض من، پی امبر   

 شد.بایستی مانع برخورد این افراد با منافقان می

                                              

 .  107. همان، ص1

 . 111. همان، ص2

 .  137، ص2، جطبری تاریخ . طبری،1

 . 123ی121، ص1، جالنبویة السیرة هشام، . ابن1
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 ق(، رئیس منافقان 9گذاری عبداهلل بن أبی بن سلول ). مراسم تاج3ـ4ـ2

را به عنوان بزرگ و سرور خویش پذیرفته  ق(9)دو قبیله او  و خزرج، عبداهلل بن أبی 

به مدینه، تصمیم گرفتند که و  را به ریاست آن شهر  بودند. آنها پیش از ورود پیامبر

، مردم از ای ن ک ار منص رف ش دند و از     و اطراف آن منصوب کنندا اما با ورود پیامبر

این جریان، سبب تسادت و کینه عب داهلل ب ن أب ی ب ه اس الم و       اطراف او پراکنده شدند.

رن   جماع ت ش ود و اس الم      شد. و  مصلحت در این دید که در باهر ه م  پیامبر

  1بیاورد.

 در مجلس عبداهلل بن أبی  . شرکت کردن پیامبر4ـ4ـ2

 ، به مجلس عبداهلل بن أبی که تع داد  از مس لمانان نی ز تض ور داش تند،      پیامبر

کند. رود و با خواندن آیاتی در مورد خداوند، بهشت و دوزخ )قیامت(، آنها را موعظه میمی

گوید به مج ا س  می ق( به پیامبر9، عبداهلل بن أبی )پس از سخنان آن تضرت

کن د و  دفاع م ی  ق( از پیامبر2آنها نیاید و آنها را موعظه نکندا اما عبداهلل بن رواته )

از مجلس ابن  دهد. پس از خروج پیامبررآن و موعظه نشان میعالقه خودشان را به ق

ش ود،  ق( متوجه رفتار عبداهلل بن أبی با آن تضرت م ی 14أبی، زمانی که سعد بن عباده )

  8کند.د یل رفتار عبداهلل ابن أبی را از دست دادن مقام و ریاستِ و  بیان می

 های تاریخی بندی گزارش جمع

دهند. ابن هش ام  هی  گزارشی از نفاق در مکه نمی ق(،013)و طبر   ق(812)ابن هشام 

. همکار  1دهدا مانند: نسبت به طبر ، رفتار بیشتر  از منافقان را در مدینه گزارش می

. طبر  نیز به ای ن تادث ه اش اره    افکنی در رسا ت پیامبر منافقان با یهودیان در شبهه

                                              

 . 111ی111ص. همان، 1

 . 111ی116. همان، ص2



 11  0011 هفتم، پاییزو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

گیر  عب داهلل ب ن اب ی )رئ یس      . موضع0جدا . مسخره کردن مسلمانان در مس8کندا می

و جسارت کردن به آن تضرت به د یل از دست دادن مقام و  منافقان( در برابر پیامبر

 ریاستش.

بخشی از بح   . شیوه آگاهی1کنند: مقابله با نفاق بیان می این منابع، چهار شیوه برا 

. شیوه مدارا کردن ب ا  8ؤمنانا توتید و معاد جهت موعظه کردن عبداهلل بن ابی و برخی م

آمی ز ل حابه ب ا     . برخ ورد خش ونت  4. دستور اخراج منافقان از مس جدا  0عبداهلل بن ابیا 

 منافقان و اخراج آنان از مسجد.

 های قرآن با منابع تاریخی . مقایسه گزارش3

 تاریخی  منابع با قرآن . مقایسه توصیف رفتار منافقان در1ـ 3

دهد: یک ی،  تاریخی در مکه، دو رفتار را از منافقان گزارش می . قرآن برخالف منابع1

ها  مش رکان را  همکار  منافقان با کافران در مسخره کردن آیات قرآن و دیگر، شکنجه

 دانستن.مانند عذاب خداوند 

کندا مانند: ی . تظاهر به ایمان ب ه  . قرآن در مدینه چند رفتار از منافقان را ذکر می8

ن خداوند و مؤمنانا دو. ادعا  الالتگر ا سه. تقی ر ش مردن مؤمن انا    هدف فریب داد

چهار. ارتباط مخفیانه با دشمنان اسالم و مسخره کردن مؤمنانا پنج. خبر دادن از منافقی 

بسیار خطرناک که هدفش دستیابی به قدرت و تکومت است. منابع ت اریخی ب ه ل ورت    

د ی  و چه ار   در تطبی ق آی ات ب ر ت واد        اجما ی، تنها به برخی از این رفتارها   مور 

ان د  اند. منابع تاریخی چند رفتار دیگر از منافقانِ عاد  را گ زارش داده تاریخی اشاره کرده

 دهنده نفاقِ آشکارا  آنان است. در قرآن، این موارد ذکر نشده است.که نشان

 های قرآنی و منابع تاریخی. مقایسه محتوا و روش پردازش گزارش2ـ 3

 ها  مقابل ه ب ا آن ان ب ه موض وعاتی      . قرآن در تحلیل و تبیین رفتار منافقان و شیوه1

ه ا اس تفاده ش ده اس تا      ها  تاریخی منابع، کمتر از آن موضوعپردازد که در گزارشمی

 و خداون د  ت أثیر  ا ه یا ذک ر   ها سنّت تواد ا ذکر و رفتارها در خداوند نقش مانند: ذکر
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ه ا و  رفتارها )همچ ون: نس بت دادن نف اق ب ه انس ان      و تواد  هم درهر دو با  ها انسان

 و منافقان رفتار ارزیابی رفتار منافقانا اهداف و دالیل انگیزه، افزایش آن به خداوند(ا ذکر

 پیام د  منافقانا ذکر رفتار پیشگویی ذکر منافقانا رفتار ها ویژگی ذکر نفاقا تقیقت ذکر

 قیامت.  موضوع و منافقان رفتار اخرو 

کن د و اس می از   . قرآن غا باً رفتار منافقان و افراد دیگر را در قا ب گروهی بیان م ی 8

 بردا اما در منابع تاریخی، ذکر اسامی افراد و منافقان، برجسته است.اشخاص نمی

ق(، 812دهندا تت ی اب ن هش ام )   . منابع تاریخی، هی  گزارشی از نفاق در مکه نمی0

دان دا ام ا ق رآن    مدینه و مرتبط با دو قبیله او  و خزرج )انص ار( م ی  پیدایش نفاق را در 

مورد(، رفتارهایی از منافقان در مدینه را گزارش 8عالوه بر گزارش رفتار منافقان در مکه )

 دهد که با هر دو گروه مهاجرین و انصار، سازگار  دارد.می

هدفش دستیابی به قدرت و کند که . قرآن در مدینه از منافقی بسیار خطرناک یاد می4

هایی که قابل تطبیق بر آیات قرآن نیستند، تکومت استا اما منابع تاریخی با ذکر گزارش

 اند چهره این فرد مخفی بماند.تالش نموده

اندا اما قرآن رفت ار دو گ روه   . منابع تاریخی، تنها رفتار منافقان عاد  را گزارش داده5

 دهد. را گزارش می« ا  و ناشناختهفهتر»و منافقان « عاد »منافقانِ 

دار  از افراد ی ا  . قرآن برخالف منابع تاریخی، با تولیف رفتار منافقان، بدون جانب8

ها  خاص، همراه با تبیین و تحلیل رفتار آنان   که بدان اشاره شد   وضعیت رفت ار    گروه

خوبی ب را    جن  بدر، به را از بعثت تا« ا  و ناشناختهترفه»و منافقان « عاد »منافقان 

 کنند.ما ترسیم می

 های مقابله با نفاق در قرآن و منابع تاریخی . مقایسه شیوه3ـ 3

قرآن برا  مقابله با نفاق و پیشگیر  از آن در این مقطع زمانی، سه شیوه بیان نم ود:  

 و  . افش اگر 0ا (ا مقایسه و غیرمستقیم شیوه)آموزشی  ا گو  ارائه. 8بخشیا  . آگاهی1

 مسلمانان. به رسانی اطالع
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 بخشی پرداخته استا آگ اهی  ها، از نظر تعداد، بیشتر به شیوه آگاهیقرآن در این شیوه

ها، ها، مانند: آگاهی دادن به بح  توتید، معاد و پیامد رفتار انسانموضوع از برخی به دادن

 و نیز بیان تقیقت نفاق.

توان گفت: قرآن برا  مقابله با نف اق،  به طور خالله میها  فوق، در خصوص شیوه

بیشتر در لدد فعا یت فرهنگی و الال، اعتقادت افراد از نفاق اس ت. در من ابع ت اریخی،    

 و در موارد معدود ، برخورد پیامبر رن  است ها  مقابله با نفاق، بسیار کمذکر شیوه

گذش ت، ب ا ق رآن و     طورکهو لحابه با منافقان ذکر شده است که دو مورد از آنها، همان

 تعارض داشت. سیره پیامبر

  نتیجه

ها  تاریخی قرآن با منابع منتخب ت اریخی درب اره   این پژوهش، به دنبال مقایسه گزارش

ها ها، تفاوتها  مقابله با آنان بود تا از این طریق، شباهتنفاق، عملکرد منافقان و روش

ز جنبه محتوایی و روشی را روشن سازد. ها  منابع یادشده اها  اتتما ی گزارشو تعارض

ه ایی  قرآن بیش از منابع تاریخی منتخب، به رفتارشناسی منافقان پرداخته اس ت و رفت ار  

مانند: مسخره کردن آیات قرآن، ادعا  الالتگر ، تقیر شمردن مؤمنان، ارتباط مخفیانه 

قدرت و تکومت را  به منظور رسیدن به با دشمنان اسالم و نیز ابهار دوستی با پیامبر

ها  مقابله با منافقان، ب یش از من ابع ت اریخی توج ه     برا  آنان برشمرده و تتی به شیوه

ا  را ب را  برخ ورد ب ا منافق ان در مقط ع زم انی م ورد        گانه ها  سهداشته است و شیوه

ها به دست آمد که قرآن از جنبه محتوایی، به پژوهش یادآور شده است. از مقایسه گزارش

ان دا از قبی ل: نق ش خ دا در     هایی توجه کرده که مورخان کمتر به آنه ا پرداخت ه  ضوعمو

ها  تاریخی، مانند ابتال و استدراج. از نظر روشی هم قرآن ها  تاریخی و ذکر سنّت رویداد

به جا  پرداختن به معرفی افراد و اش خاص، ب ه دنب ال معرف ی جری ان فک ر  نف اق و        

س ازد و ب ه   همین روش، آیات قرآن ی را ف را عص ر  م ی    ها  عام آن بوده که مشخصه

شناسی نفاق برآی د. ای ن موض وع،     دهد در تاریخ معالر به دنبال جریانخواننده اجازه می
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کندا امر  که در منابع، کمتر ب ه  پذیر  از تاریخ به روایت قرآن را فراهم می زمینه عبرت

 خورد.چشم می
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 منابع
 پور.بهرام ابوالفض  ترجمه کریم، قرآن .1

 عبیدالبار   علیى  تحقییق:  ، العظیم القرآن تفسیر فى المعانى روح ق،1111محمود،  سید آلوسى، .2

 .  دار الکتب العلمیة ، بیروت،1عطیة، چ

 نا. جا، بی ، بیوالتنویر التحریرتا،  طاهر، بی بن عاشور، محمد ابن .1

محمید   عبدالسیالم  مصیحح: /محقیق  اللغیة،  مقاییس معجمق، 1101فارس  بن احمد فارس، ابن .1

 االسالمی. االعالم مکتب ، قم،1چ هارون،

 محمدحسیین  تحقییق:  العظییم،  القیرآن  تفسییر ق، 1113عمیرو،   بین  اسماعی  دمشقى، کثیر ابن .1

 بیضون. محمدعلى منشورات العلمیة، الکتبدار  ، بیروت،1چ الدین، شمس

 صادر.دار  ، بیروت،1چ ، العرب لسان ق،1111مکرم،  بن محمد منظور، ابن .6

 المعرفة.بیروت، دار  النبویة، السیرةتا،  الحمیر ، بی هشام بن هشام، عبدالملک ابن .7

م، انسیاب االشیراف، تحقییق: سیهی  زکیار و رییاض       1336ق/1117بالذری، احمد بن یحیی،  .1

 ، بیروت، دار الفکر.1زرکلی، چ

، قم، مؤسسیه  1)تفسیر تنویلی به ترتیب نوو (، چهمگام با وحی  ،1130پور، عبدالکریم،  بهجت .3

 تمهید. 

 .نا بی جا، بی ،کوثر تا، یعقوب، بی جعفر ، .10

  ، قم، دلی  ما.1چ ،(اسالم سیاسى تاریخ) خدا رسو  سیره ش،1111رسو ،  جعفریان، .11

 قم، مرکو نشر اسراء.تسنیم، ، 1113جوادی آملی، عبداهلل،  .12

 و  هیا تفیاوت  هیا، تشیابه  قیرآن؛  در تیاریخ  بیه  دیگیر  نگیاهی  ،1131محمدحسین،  کیا،دانش .11

 و احید  بیدر،  غیووه  میوردی  بررسیی )منتخب  منابع با قرآن تاریخی هایگوارش هایتعارض

 معارف. نشر قم، ،1، چ(احواب

 عیدنان  صفوان تحقیق: القرآن، غریب فی المفرداتق، 1112محمد،  بن حسین اصفهانى، راغب .11

 الشامیة/دارالعلم.، دمشق/بیروت، دار 1چ ، داود 

 م، االعالم، الطبعة الثامنة، بیروت، دار العلم للمالیین.1313زرکلی، خیرالدین،  .11
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 و قییرآن منظییر از نفییاق پدیییده تطبیقییی بررسییی» ،1131رضییی،  سییید مرتضییوی، زکییی .16

خمینیی   امیام  عیالی  آموزش مجتمع قم، ارشد، نامه کارشناسی نژاد، پایان ، رستم«شناسی جامعه

 .تابستان ،(العالمیة المصطفی جامعة)

 الکتیاب دار  ، بییروت، 1چ التنویی ،  غوامض حقائق عن الکشاف ق،1107محمود،  زمخشر ، .17

  . العربی

 ، نجفیى  مرعشیى  اهلل آییة  کتابخانیه  قیم:  المیأثور،  تفسیر فى المنثور الدرالدین،  جال  سیوطى، .11

 . ق 1101

، تهیران،  1، چفارسیی کوچیک   فرهنگ معاصیر ، 1117صدری افشار، غالمحسین و دیگران،  .13

 فرهنگ معاصر. 

 اسالمى انتشارات دفتر ، قم،1چ ، القرآن تفسیر فى المیوان، 1117محمدحسین،  سید طباطبایى، .20

 قم. علمیه حوزه مدرسین  جامعه

 محمیدجواد  مقدمیه:  تحقییق و  ، القرآن تفسیر فى البیان مجمع، 1172حسن،  بن فض  طبرسى، .21

 . خسرو ناصر انتشارات تهران، ،1بالغى، چ

، بییروت،  2چ تاریخ األمم والملوک )تاریخ طبری(،ق، 1117جریر،  بن محمد طبری، ابوجعفر .22

 دار التراث.

 . المعرفةدار  ، بیروت،1چ ، القرآن تفسیر فى البیان جامع ق،1112ییییی ،  .21

ی، بیروت، دار ، تحقیق: احمد قصیر عاملالقرآن تفسیر فی التبیانتا،  طوسی، محمد بن حسن، بی .21

 العربى.  التراث احیاء

 اسالم. انتشارات ، تهران،2چ ، القرآن تفسیر فی البیان اطیب، 1171عبدالحسین،  سید طیب، .21

 احییاء دار  ، بییروت، 1چ ، الغییب  مفیاتیح  ق،1120عمیر،   بن محمد ابوعبداهلل راز ، فخرالدین .26

 . التراث العربى

 هجرت. نشر ، قم،2چ ، العین کتابق، 1103احمد،  بن خلی  فراهید ، .27

 .اإلسالمیة الکتبدار  ، تهران،6چ،  قرآن قاموس ،1171اکبر،  على سید قرشى، .21

 . خسرو ناصر انتشارات ، تهران،1چ ، القرآن ألحکام الجامع، 1161احمد،  بن محمد قرطبى، .23
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 ،«شناسیی   روان رویکیرد  با قرآن دیدگاه از منافقان رفتارشناسی» ،1111محمدعلی،  مرتضی، .10
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 .خردادماه ،(العالمیة المصطفی

 مؤسسة النشر االسالمی.  ، قم،2، چالقرآن علوم فی التمهید ق،1121معرفت، محمدهادی،  .11

 .اإلسالمیة الکتبدار  ، تهران،1، چ نمونه تفسیر ش،1171ناصر،  شیراز ، مکارم .12

 ،1، چالتیاریخ  فیی  المنیافقین  وخبائیث  النفیاق  ظاهرة م،1331ق/1111عبدالرحمن،  میدانی، .11

 . دار القلم دمشق،

تخصصی الهیات  ، مجله«قرآن منظر از اسالم در نفاق پدیده پیدایش» ،1111میرزایی، محمد،  .11

 .11، تهران، زمستان، شو حقوق

 و ادیان) معرفت مجله ،«نبوی عصر در نفاق جریان های ویژگی» ،1111موسی،  محمد نوری، .11

 .101، آذرماه، ش(عرفان
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