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  ستیزه کریم به قرآننگاه 
 

 منظر نریمانی زاده

 

 خرم آباد دکتری دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی 

 رشته علوم قرآن و حدیثگرایش 

 

 

قرآن کریم است. با این های آمده  در  هدف کلّی و اساسی در این تحقیق، معرفی جنگ: چکیده

جنگ در شکل واقعی و غیر  وجه که محّقق سعی دارد این جنگها را در شیوه وقوع شان تبیین کند.

است که قرآن کریم طی آیاتی آنها  مصادیقیو خونبار، دارای  یمجازی خود به وجه مخاصمه فیزیک

آشنایی با این پدیده از آن رو اهمیّت . آشنا کند شمرد تا ما را با آن به نحوی بسیط و مبرهنرا برمی

دارد، که برای تبیین و فهم جنگ با دیگر مفاهیم همسو و گاه مشترک آن همچون جهاد و دفاع و 

ارزش گذاری آنها دچار مشکل نشویم؛ و صِرفاً جنگ را با واژهای تبییین کننده آن همچون حرب و 

بوط به آن که از لحاظ جبهه بندی ها و واقع شدن آن در قتال و غزو جدای از ارزش گذاری هایی مر

سوی حق و باطل می شود بررسی کرده و نگاه قرآن را به این واقعه و روی داد تکرر پذیر در طول 

دوره حیات انسانها و جوامع بشری که متأسفانه کهنگی دیرینه دارد و تا به امروز نیز همچون مرضی 

و آتشی فزونی یافته دارد و دودی ناشی از خاموشی آن به چشم مسری دامن گیر عصر ما گردیده 

 نمی آید را بازبینی دقیق کنیم.

 

              واژگان کلیدی: خصم ، مخاصمه، غزو، قتال

 

 مقدمه :

آشنایی با مصادیق هر موضوعی می تواند بهترین روش برای شناخت آن موضوع باشد، چرا که مصادیق را عینی و ملموس       

می کند، خصوصاً اینکه این موضوع، جنگ و مخاصمه وارده بر انسانها با عوامل مختلف باشد که با توجه به تعدد انواع جنگها از 

یکسو، و از سوی دیگر؛ عواملی که آتش جنگها را برافروخته می کند،این مصادیق است که می تواند آنها را عینی کند تا در درک 

اهل کتاب، ایرانیان و رومیان، جالوت،  ناخت جایگاه و عوامل آن دچار اشتباه و توهّم نشویم.صحیح هر جنگی و ستیزی و  ش

منافقان و یهود با مسلمین، جهانی، کافران و مشرکان دسته بندی جنگهای برشمرده شده در قرآن در وجه کلّی و عینی آن می 

بدیهی است که خصوصیّات متبلور شده و تبیین کرده است.  ا را مشروحباشند، که خداوند آنها را در کتاب آسمانی خویش، آنه

در هر یک از این جنگها جدای از شناخت هدف و ارزش گذاری برهریک از جبهه ای حق و باطل وارده در آن، مّد نظر محقق 

 ا در بر گیرد وبوده و هر یک از جنگها را صِرف ستیز و کیفیّت مخاصمه، لِحاظ کرده است ، آنچنان که هدف تحقیق پیش رو ر

                                وارد دیگر مباحث غیر مرتبط، غیر از اشاراتی که به صراحت آیه مذکور در مبحث دارد آنهم به ضرورت و اختصار نگردد.                   
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است،که حاکی از نوع جنگهای  آنچه تحت عنوان جنگهای وارده برشمرده شده در ابعادی متنوع آنچنان که قرآن قید کرده آمده

بوقوع پیوسته ای است که هریک عامل و انگیزش جنگ را در خود مستتر دارد. جنگهای کفّار و مشرکان و منافقان و اهل یهود 

 و در ابعاد و گستره جهانی و بنی اسرائیل را که بعضاً با مشارکت یکدیگر انجام می شده و غایت نهایی آنان براندازی اسالم بوده

باید بر آنها افزود. امّا تمامی جنگهای برشمرده شده در قرآن شمل جبهه های حق و باطل نبوده بلکه قسمی دیگر از جنگهای 

 میان اقوام و ملل مختلف را در بر می گرفته که از آنان تام برده و شرح داده شده است همچون ایران و روم و جاهلیّت. 

 : ایرانیان و رومیان نخست مبحث

از جنگهای معروف و شهره ای که در قرآن آمده و برای ما بعنوان ساکنین پارس جالب و شنیدنی است، جنگ میان ایران  یکی

و روم است که قرآن بدان اشاره دارد و از دو قابل توجه است؛ یکی بدلیلی که بازگو گردید و قرابتی که میان ما و قوم نام برده 

قرآن در خصوص این جنگ   ) ایران و روم ( بعمل می آورد و بوقوع خواهد پیوست.آنچنان  شده در آیه است و دیگر پیشگویی که

در )جنگى که به( نزدیکترین زمین  *رومیان، مغلوب )فارسیان( شدند»  سوره مبارکه روم بدان اذعان دارد؛ 3و  2که در آیات 

س از مغلوب شدن فعلى به زودى )بر فارسیان( غلبه خواهند )به دیار عرب واقع شد که حوالى شام یا اطراف جزیره باشد( و آنها پ

پیش از پرداختن به بیان نبرد ایران و فارس و تبیینی که خداوند از آن داشته الزم است موضع مسلمین و کافران  را *« 1کرد.

عنى مفسرین گویند که ی» در برابر این جنگ  و تأثیری که بر روحیه آنان داشته را بدانیم، همانطور که طبرسی بیان می دارد؛ 

 ابراز در زمان حیات رسول خدا )ص( بوده و بمنظور این پیروزى قریش خوشحال و بر رومیان غالب شدند و آن« اهل فارس»

ین قبله مؤمن« بیت المقدس»تأثر مینمودند چون  اظهار مسلمانان اما در آن وقت کافر بودند و )فارس( احساسات مینمودند چون

زیرا  .(19، ص11ج، ش1332، طبرسی«)انان استبوده و بدست کفار افتاده از این جهت ناراحت بودند چنان که کعبه قبله مسلم

شنیدن و دانستن این خبر برای همه افراد آن عصر چه برای مسلمین و چه کفار بالسّویه نبوده است و واکنشهای متفاوتی را بر 

طرف گذاشت اساس اعتقادات آنان در پی داشته است. امّا پس از آن، شکست ایرانیان از رومیان، نتیجه ای عکس در روحیه دو 

و اینبار مسلمین خوشحال گشتند که در تفسیر نمونه این شادی و شغف پس از پیروزی را از دو جهت می داند ؛ یکی بخاطر 

پیروزی اهل کتاب یعنی رومیان، هر چند مسلمان نبودند امّا قرابتی با دین الهی داشتند و دوم نزدیکی به یکی از فتوحات اسالم، 

اند منظور خوشحالى از پیروزى رومیان اینکه منظور از خوشحالى مسلمانان در آن روز چیست؟ جمعى گفتهدر » بدر یا حدیبیه؛ 

است هر چند آنها نیز در صف کفار بودند، اما چون داراى کتاب آسمانى بودند پیروزى آنها بر مجوسیان مشرک یک مرحله از 

از این خوشحال شدند که این حادثه را به فال نیک گرفتند و دلیلى  اند: مؤمنانبود و بعضى افزوده "شرک "بر "توحید "پیروزى

یا اینکه شادى آنان از این بود که عظمت قرآن و صدق پیشگویى قاطع آن که خود یک پیروزى مهم مشرکان  بر پیروزى آنها بر

که پیروزى رومیان مقارن  رسداین احتمال نیز بعید به نظر نمى شد در آن روز ظاهر گشتمعنوى براى مسلمین محسوب مى

مشرکان بخصوص اینکه در بعضى از کلمات مفسران بزرگ آمده که این پیروزى مقارن  پیروزیهاى مسلمین بر بود با یکى از

ر شد. مخصوصا تعبیر بنصبود که آن نیز در نوع خود یک پیروزى بزرگ محسوب مى "صلح حدیبیه "، و یا مقارن"بدر "پیروزى

در ارتباط با شرح واقعه این جنگ دانشمند محترم نجفی   .(393ص، 19جش،1331مکارم،  «)با این معنى دارد اللَّه نیز تناسب

خمینی شرحی مفید و موجز آورده که نسبت به دیگر بیانات بررسی شده گویاتر و نقلبا توجه با اطالعات تاریخی مندرج در آن 

                                                 

 « أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* في غُلِبَتِ الرُّومُ *»*

http://www.joih.ir/


 93-04، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

07 

 

در عین حال سودمند بودن آن برای درک موقعیت تاریخی که جنگ  در این مبحث مثمر ثمر است که توجه به موجز بودن و

در تواریخ امروز، در دوران خسرو پرویز به یک دوران جنگ طوالنى میان »در آن واقع شده باعث گردید که در اینجا ذکر شود؛ 

به طول انجامید. و در حدود  -926 -میالدى تا -901 -کنیم که بیست و چهار سال دوام یافت. و ازایران و رومیان بر خورد مى

 آنها را شکست سختى میالدى دو سردار معروف ایرانى به نام )شهر براز( و )شاهین( به قلمرو روم شرقى حمله کردند -919 -سنه

دادند، و منطقه شامات و مصر و آسیاى صغیر را مورد تاخت و تاز قرار دادند. دولت روم شرقى که گرفتار شکست سختى شده 

ا آستانه انقراض پیش رفت و دولت ایران تمام متصرفات آسیائى او را با مصر تسخیر کرد. و این در حدود سال هفتم پیامبر بود ت

میالدى تهاجم خود را به ایران شروع کرد. و  -922 -ولى پادشاه روم )هرقل( از سال اسالم صلّى اللّه علیه و اله و سلّم بود

هائى که به نفع رومیان بود ادامه میالدى این جنگ -926 -و تا سال پرویز وارد ساخت هاى پى در پى به سپاه خسروشکست

خسرو پرویز( شکست سختى خورد، و مردم ایران او را از سلطنت خلع کرده و پسرش )شیرویه( را به جاى او نشاندند. با  یافت

میالدى واقع شد  -910 -و بعثت آن بزرگوار در سال -731 -توجه به اینکه میالد پیامبر صلّى اللّه علیه و اله و سلّم در سال

شکست رومیان منطبق بر سال هفتم بعثت و پایان پیروزى رومیان و شکست خسرو پرویز بر سال پنجم تا ششم هجرت منطبق 

ه نکته ای که بیان آن در این قسمت خالی از فایده نمی باشد ذکر کلم .(320، ص17ج ق،1316نجفی خمینی،  «)شودمى

)ادنی( است که جذای از بار معنای جغرافیایی که به ما می دهد و بسیاری در صدد یافتن مکان جنگ در مفهوم این واژه برآمده 

و این اشاره به اهمیت و عمق این شکست است چرا » »اند ولی مکارم و همکارانش نکته لطیف و دقیقی را در شرح آن آورده اند؛

و مرزهاى بعید، چندان مهم نیست، مهم آن است که کشورى در نزدیکترین مرزهایش به  هاى دور دستکه شکست در نقطه

که این اوج استیصال سپاه  .(392، ص19جش،1331مکارم،  «)دشمن که از همه جا قویتر و نیرومندتر است گرفتار شکست شود

                                 مفید آن را ابراز  داشته است. و ضعف آنان و از طرفی قوّت سپاه غالب بوده است. که قرآن با این بیان موجز و

 مبحث دوم : جالوت

یکی از جنگهای برشمرده شده در قرآن که شرح حالی از رشادت نبی خدا حضرت داوود)ع( است نبرد و ستیز با جالوت است 

جالب توجه ای است که خداوند از ذکر آن دریغ که قرآن به ذکر ۀن پرداخته است و از جهاتی دارای ویژگیهای منحصر به فرد و 

نورزیده و به شرح آن پرداخته است. از جمله جوانی و رشادت شنیدنی و مثال زدنی در این نبرد که خاص مردان الهی می باشد 

                                                                      سوره مبارکه بقره به آن اشاره شده است؛             271و شکست جالوت که پیامد آن محسوب می گردد که در آیه 

دَتِ سَوَ لَوْ ال َدفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَفَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا یَشاءُ » 

پس به یارى خدا کافران را شکست دادند و داود )علیه السّالم( امیر آنها جالوت را » ، « الْأَرْضُ وَ لکِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمین

خواست بدو بیاموخت. و اگر خدا برخى مردم را در مقابل بعضى کشت و خدایش پادشاهى و فرزانگى عطا فرمود و از آنچه مى

 «گرفت، و لیکن خدا، خداوند فضل و کرم بر همه اهل عالم استانگیخت فساد روى زمین را فرا مىیگر بر نمىد

داود نبی)ع( از پیامبران بزرگ الهی بود که خداوند بوی ویژگی ها و خصائصی بخشیده بود که وی را از دیگر رسل الهی متمایز 

می ساخت که در این مبحث جای پرداختن به همه آنها نیست تنها برخی از این ویژگی ها را پیش از ورود به نبرد ایشان برای 

 »گی که با جالوت داشتند بر می شمریم و در این مطلب از ابوالفتوح رازی مدد می گیریم؛ قریب به ذهن کردن نوع و توان جن

داود را ملک داد بر دوازده سبط بنى اسرائیل، و همه بر وى مجتمع شدند که هیچ پادشاه دیگر را هرگز چنان مجتمع نشده » 

که داود زبور خواندى وحوش بیابان و مرغان هوایى سماع زبور. هر گه  -بودند و حکمت داد او را، یعنى پیغامبرى و کتاب خداى
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نهادند و خبرشان نه، و بسماع قراءت او آب روان بر جاى شدند، که دست بر گردنهاشان مىمیکردند، و چندان بمردم نزدیک مى

ود، از آن زره بافتى بى و او را در آموخت زره کردن از آهن، پوالد بدست وى آهن نرم ب بایستادى، و باد فرو گشاده ساکن شدى

داود را سلسله داده بودند، یک طرف آن در آسمان  -اند از ابن عباس در تفسیر این که وَ عَلَّمَهُ مِمَّا َیشاءُ گفتآتش. و روایت کرده

و  ،با مجره بسته و دیگر طرف بصومعه داود پیوسته، در هواء، و هیچ حادثه پدید نیامدى که نه آن سلسله در جنبش افتادى

سلسله از آن ظاهر گشتى، که داود آن حادثه بدانستى، و هیچ بیمار و آفت رسیده آن سلسله نپاسیدى، که نه در حال شفا یافتى. 

 .(931، ص1جش،1331رشید الدین میبدی،  «)و بعد از داود روزگارى بر جاى بود هیچ دو خصم به نزدیک آن سلسله نشدندى

شان، خصوصاً داوریهایشان  در روایات و تفاسیر مختلف به نحو متنوعی بیان شده است که مطالب بسیاری راجع به کرامات ای

همانگونه گذشت جای بحث و طرح آن در این مبحث نیست و در حوصله مخاطب این موضوع نمی گنجد. از این رو به شرح 

؛ تفسیر معروف ایشان بسنده می کنیم ستیز ایشان با جالوت ستمگر که مربوط به موضوع می گردد از لسان مرحوم طبرسی در

الوى »کشد که زره موسى بر اندام او مناسب باشد و او یکى از فرزندان خداوند به پیامبر آنان وحى کرد که جالوت را کسى مى» 

راى است و پدر داود )ایشا( ده پسر داشت که داود کوچکتر از همه بود وقتى خداوند طالوت را ب« داود»و اسمش « بن یعقوب

بنى اسرائیل برانگیخت و آنان را براى جنگ با جالوت جمع آورى کرد فرستاده شد این طالوت بسوى پدر داود )ایشا( و باو گفت 

پسرانت را حاضر کن وقتى همه حاضر شدند یک یک آنها را خواست و زره موسى را بر آنها پوشاند بر بعضى بلند و بر بعضى 

سر دیگرى هم دارى که نیامده باشد گفت آرى کوچکترین فرزندم را براى چراندن گوسفند بصحرا کوتاه بود به )ایشا( گفت آیا پ

ن در بی ام گفت او را حاضر کن پدر داود کسى را فرستاد و داود را از صحرا خواست داود برگشت و با خود فالخن داشتفرستاده

وت آن زره را به داود پوشاند، درست باندازه او بود. داود راه که میآمد سه عدد سنگ از راه برداشت و در ترکش انداخت طال

د اش یاقوتى بود که میدرخشیپوشید و آمد در برابر جالوت در حالى که جالوت سوار فیل بود و تاجى بر سر داشت و در پیشانى

و به آنها خورد و داود سنگى به میمنه و قسمت راست لشکر جالوت انداخت  و لشکریانش هم در برابرش صف کشیده بودند

گریختند سنگ دوم را بجانب میسره و قسمت چپ لشکر انداخت به آنان نیز اصابت کرد و فرار کردند سنگ سوم را به جانب 

، طبرسی «)جانش روى زمین قرار گرفت.خود جالوت پرتاب کرد به پیشانى جالوت خورد و تا مغزش فرو رفت و جسد بى

  .(17و  19، ص3ج،ش1332

ی نیست که امداد الهی را در موفّقیت ایشان نمی توان نادیده انگاشت و نقل قولهای مختلفی در این میان وارد شده جای شک 

است که محقق با وسواس زیاد سعی در صرف نظر کردن از روایات شبه ناک و غیر منطبق با عقل سلیم را داشته در عین حال 

ر خصوص امداد الهی بسنده می کنم، نخست آنکه ابوالفتوح رازی در تفسیر خویش در این میان به روایتی از میان دیگر روایات د

آمد، سنگى آواز داد او را که: مرا بردار که من سنگ هارونم که فالن پادشاه را در راه که مى -علیه السّالم -داود»ابراز می دارد؛ 

شاه را ام که فالن پاداد که: مرا بردار که من سنگ موسىبه من بکشت. برگرفت و در توبر  نهاد. به سنگى دیگر بگذشت، آواز د

به سنگى دیگر رسید، آواز داد که: مرا بردار که من سنگ توام که هالک جالوت در من نهادند. خداى تعالى مرا  به من کشت

قمی، )علی بن ابراهیم،  ابراهیمحتی علی بن  .(331ص، 3، جق1106 ،ابوالفتوح رازى)«داشت. برگرفت و در توبر  نهادبراى تو مى

در تفسیر خویش بر آن صحه می گذارد  و آورده سه سنگ داود را در راه داود نبی)ع( صدا زده و خواستند .( 62،ص1ش،ج1393

                                             که داود آنها را در فالخن گذاشته بسوی جالوت نشانه رود.                                                                
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آنچه که اهمیّت پیروزی داود)ع( را دو چندان می کند و نیاز وی به امداد الهی را برجسته می سازد عظمت این پیروزی بود چرا 

ین موضوع اشاره که جالوت دشمنی نیرومند بوده و همه کس را توان و جرأت پیکار با آن ملعون را نبوده است که برای درک ا

از اوالد علیق ابن عاد بود و مردى عظیم الجثه و شدید  و جالوت »؛ عیون أخبار الرضا علیه السالم  کفایت می کندای به نقل 

ابن  )«الشوکه بود و بصحت پیوسته که اسلحه که در بر وى بود هزار رطل آهن بود و خودى که بر سر داشت سیصد رطل بود

این داستان و شرح دالوری وی به اندازه ای مهم بود که شهره گشت و بعدها وجه مثال و نمونه  .(161ص،1بابویه، بی تا، ج

شد.البته این از پیامبران الهی که منادیان مبارزه با ظلم و جور زمانه اند بعید نمی نماید همانگونه که در مورد امامان نیز همین 

مبارزه اند و الزمه نطبیق شعار با عملشان بوده است آنچنان که در ارشاد شیخ  مصداق را دارد، اینان شهره گان میادین جنگ و

ید در جابر گو»مفید در تطبیق و مقایسهای که میان نبرد داود)ع( با ضربت علی)ع( آمده است بر این نکته صحه گذارده است؛ 

 جالوت که خدا در قرآن خبر میدهد فَهَزَمُوهُمْ آمد او را تشبیه کردم بقصه داود ووقتى که عمرو بدست على ع کشته شد من پیش

 .(13مفید، بی تا، ص)«آنها را بفرمان خدا شکست دادند و داود جالوت را کشت. داوُدُ جالُوتَ وَ قَتَلَ اللَّهِ بِإِذْنِ

  اااااا                                                                          مبحث سوم : منافقان و یهود با مسلمین                                                         

قوم یهود خصوصاً در صدر اسالم یکی از دشمنان دیرین و همیشگی مسلمین محسوب می شده و جای هیچ گونه شک و تردیدی 

ه است، همین مسأله سبب ساز جنگها و مخاصمات را در عداوت و کینه ورزیدن با پیامبر)ص( و پیروانش برای کسی باقی نگذاشت

فراوانی بین آنان و مسلمین گشته است، و در آیات متعددی به وفور دشمنی آنان بیان شده که خداوند شرح یکی از این جنگها 

 آورده است؛                            16)احزاب( را در سوره مبارکه احزاب آیه 

گویند: دارند و به برادران )و طایفه( خود مىترسانند و باز مى)منافق( که مسلمین را از جنگ مى محققا خدا از حال آن مردم»

با ما متفق باشید )نه با مؤمنان( به خوبى آگاه است، و آنها جز اندک زمانى )آن هم براى نفاق و ریا کارى( به جنگ حاضر 

یکی از مهمترین جنگهای وارده بر اسالم که داستانها و درسهای بزرگی را در دل خود دارد، جنگ احزاب است که 2*.«شوندنمى

نقل های فراوان با محتوای مشابهی راجع به آن شده است و بررسی آن از جوانب مختلف نکات آموزنده بسیاری را در دل خود 

اى از ناحیه عموم دشمنان ن که از نامش پیدا است مبارزه همه جانبهچنا "احزاب "جنگ» دارد  توسط قوم یهود آغاز شد؛ 

روهى نخستین جرقه جنگ از ناحیه گ افتادهاى مختلفى بود که با پیشرفت این آئین منافع نامشروعشان به خطر مىاسالم و گروه

تا  تشویق کردند و به آنها قول دادند را به جنگ با پیامبر ص "قریش "روشن شد که به مکه آمدند و طایفه "بنى نضیر "از یهود

پیمانان هم این قبائل از رفتند، و آنها را نیز آماده کارزار کردند "غطفان "ایستند، سپس به سراغ قبیلهآخرین نفس در کنارشان مى

 دست هم ، نیز دعوت کردند، و چون همگى خطر را احساس کرده بودند، دست به"بنى سلیم "و "بنى اسد "خود مانند قبیله

دادند تا کار اسالم را براى همیشه یکسره کنند، پیامبر ص را به قتل برسانند، مسلمین را در هم بکوبند، مدینه را غارت کنند، و 

رفتاری که پیامبر)ص( در برابر هجوم این قوم شقی پیشه .( 219، ص13ج ش،1331) مکارم،«چراغ اسالم را خاموش سازند

آنچه که علّامه ر دهد، و وحشت زده نبود که خود خوانده بدون استفاده از رأی و نظر دیگران نظ کردن رفتار یک حاکم مستبد

در نقل شورای پیامبر)ص( نقل می کند جدای از اهمیّت مشورت که جای طرح آن در اینجا نیست متضمن حدیثی است که 

که چنین پیشنهادى به آن جناب کرده بود سلمان و آن کسى  »جایگاه و شأن باالی مشورت دهنده )سلمان( را نشان می دهد؛ 

                                                 

  «قَلیالً  قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقینَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلینَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنا وَ ال يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِالَّ*»
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 کرد، و این وقتىفارسى بود، که تازه به اسالم گرویده، و این اولین جنگ از جنگهاى اسالمى بود که سلمان در آن شرکت مى

ویم، شمحاصره مى بود که وى آزاد شده بود، به رسول خدا )ص( عرضه داشت: یا رسول اللَّه، ما وقتى در بالد خود یعنى بالد فارس

کنیم، رسول خدا )ص( پیشنهادش را پذیرفته، با مسلمانان سرگرم حفر آن شدند، و خندقى محکم پیرامون خود خندقى حفر مى

کند، جریانى است که آن را ابو از جمله حوادثى که در هنگام حفر خندق پیش آمد، و داللت بر نبوت آن جناب مى بساختند

گوید: پدرم از پدرش برایم نقل کرد ند خود از کثیر بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف مزنى، نقل کرده، او مىعبد اللَّه حافظ، به س

که رسول خدا )ص( در سالى که جنگ احزاب پیش آمد نقشه حفر خندق را طرح کرد، و آن این طور بود که هر چهل ذراع 

نصار بر سر سلمان فارسى اختالف کردند، و چون سلمان مردى قوى و )تقریبا بیست متر( را به ده نفر واگذار کرد، مهاجرین و ا

) «نیرومند بود، انصار گفتند سلمان از ماست، و مهاجرین گفتند از ماست، رسول خدا )ص( فرمود: سلمان از ما اهل بیت است.

ید از شعبه از ابى اسحاق از ابى الول» در ادامه جنگ نقل مرحوم طبرسی بیان می دارد؛  .( 136، ص19ج ش،1361طباطبایی، 

براء نقل نموده که چون رسول خدا )ص( از حفر خندق خالص شد قریش با ده هزار نفر از مردم مختلف و پیروان قریش از بنى 

 کنانه و اهل تهامه رسیده و بین جرف و غابه  فرود آمدند و غطفان و پیروانش از اهل نجد آمده و در دامنه کوه احد منزل نمودند

یغمبر )ص( با سه هزار نفر از مسلمین از سور مدینه بیرون آمد، و سلع را در پشت خود قرار داده و در آنجا اردوگاه ساختند و پ

خندق در میان ایشان و جبهه دشمن بود، و امر فرمود که زنان و کودکان را در مکان بلند منزل دهند، پس دشمن خدا حىّ بن 

سد قرظى رئیس بنى قریظه که با پیامبر )ص( پیمان بسته و مواعده گذارده بود که بر علیه اخطب نضیرى بدرب قلعه کعب بن ا

زد و وى را طلبید و چون کعب صداى نحس ابن اخطب را شنید درب قلعه را بروى  اسالم و مسلمین اقدامى ننماید آمده و فریاد

ى کعب در را باز کن کعب گفت واى بر تو اى حى تو او بست، پس اجازه مالقات خواست و او خوددارى نمود، پس فریاد زد ا

ام که بر علیه او کارى نکنم و نقض پیمان نمیکنم، و از آن مردى بد قدم و میشوم هستى و من با محمد )ص( پیمان بسته

ار را این کام، ابن اخطب گفت واى بر تو در را باز کن تا با تو سخنى بگویم گفت من حضرت هم جز وفاء و صداقت چیزى ندیده

پس در را گشود و حى بن اخطب وارد و گفت  اى که مبادا من از آذوقه و علوفه تو چیزى بخورمنمیکنم گفت آرى تو در را بسته

ام، من برایت قریش را با تمام رؤسا و بزرگان آن و غطفان را با همه سرانش واى بر تو اى کعب من عزّت دنیا را برایت آورده

خدا تو ذلّت کعب گفت ب اند که از پاى ننشینند تا اینکه محمد و پیروانش را مستأصل و بیچاره کنندپیمان بستهام و با من آورده

اى که رعد و برق دارد ولى یک قطره باران با آن نیست، مرا واگذار با محمد )ص( اى ابرى آوردهو بدبختى دنیا را براى من آورده

پس ابن اخطب ملعون کعب را مکرّر اغوا و بوعده شیطانى فریفت تا او را حاضر کرد  ندیدمزیرا من جز صداقت و وفاء چیزى از او 

ر اى بزنند و بمکّه برگشتند من ببر این پیمان و قرار که اگر قریش و غطفان شکست خورده و نتوانستند به محمد )ص( صدمه

پیمان خود شکست و از قرارى که میان او و آن حضرت قلعه تو وارد شوم، تا هر بالئى بر سر تو آمد به منهم برسد، پس کعب 

روز در مقابل هم ایستاده ولى  23پس پیامبر )ص( با مشرکین حدود  و نفاق بعضى از منافقین ظاهر گشت ...   بود برائت جست

مشرکان از در ادامه تنی چند از   .(33و  36و  31ص، 20، جش1332) طبرسی، «نبردى در میان آنان نشد مگر تیر اندازى

سواران قریش نام ایشان عمرو » خندق گذشتن که در این میان تنها علی)ع( بود که در جواب رجز خوانی آنها به میدان آمد؛ 

بن عبد ود و عکرمة بن ابى جهل و وهیب بن ابى وهب و نوفل بن عبد اللَّه سالح در پوشیدند و اسب در تاختند در خندق و 

بود، با بطشى و قوّتى و ترکیبى تمام مبارزت خواست و شعر گفت. على بن ابى طالب )ع( پیش  عمرو بن عبد ود مبارز قریش

وى رفت. عمرو گفت: یا على من نخواهم که تو بدست من کشته شوى. على گفت: من خواهم که تو بدست من کشته شوى. 

ان برآمد از بامداد تا نماز پیشین. چون گرد باز عمرو خشم گرفت و از اسب فرو آمد و با على بهم برآویختند، گردى از میان ایش

وهیب زره بیفکند و بگریخت. على شمشیرى زد بر زین و اسب وى، زین و اسب  نشست، على وى را کشته بود. رسول خدا فرمود
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) رشید «بدو نیم کرد. پس دیگرى از ایشان پیش آمد و کشته شد و نوفل را بسنگ هالک کردند و سه تن از کافران کشته شدند

  . (20، ص6، جش1331الدین میبدی، 

شرح رشادات حضرت امیر و شاهکاری که ایشان در این جنگ عملی کردند بسیار در میان اهل تسنن و تشیع رواج دارد و بازگو 

غطفان شد و همین » شده است که پس از این  اتفاق که روحیه سپاه دشمن را تخریب کرد آنان بدین گونه مضمحل شدند؛ 

قصه با ایشان بگفت، شب شنبه پیش آمد. قریش و غطفان، عکرمه را فرستادند با گروهى مردمان و بنى قریظه را گفتند که مقام 

باید که حرب را ساخته باشید تا از دو یکى ظاهر ما اینجا دراز شد و از طعام مردمان و علف ستوران درماندیم، فردا روز شنبه مى

دشخوارى برهند. ایشان جواب دادند که فردا روز شنبه است و ما را روز شنبه روز طاعت است و  شود و مردمان ازین تنگى و

ق نعیم و صد؛ حرب نکنیم و تا ده تن از معتبران بما نفرستید، ما جنگ نکنیم و از نقض عهد شما ایمن نباشیم. ایشان گفتند

 ند و همه پراکنده دل شدند و تفرّق در میان ایشان افتاد.راست گفت نعیم و نصیحت نیکو کرد. هیچ کس بایشان نفرستاد -نصح

سگالند. حذیفه گفت: چون بمیان ایشان رو بمیان ایشان و باز دان که حال چیست و چه مى پس رسول خدا حذیفه را گفت

د و یکدیگر همى افکنرسیدم، باد عاصف دیدم بر ایشان مسلّط شده و سپاه حق در ایشان افتاده، باد خیمها برمیکند و بر سر 

لشکر از گرسنگى وسرما و سختى بیچاره شدند  ستوران همى رمیدند و بو سفیان در میان لشکر آواز همى داد که اى مردمان،

علفى و قریظه عهدى که با ما داشتند از بیم محمد آن عهد بشکستند و این باد عاصف چنین بر ما وستوران ضعیف شدند از بى

طاقت نماند، شما همه باز گردید که من بازگشتم. این بگفت و بر شتر نشست و شتر را زانو بسته بود، از  چیره شده که با وى

رعب که در دل وى بود چندان هوش نداشت که زانوى اشتر بگشادى پس از اشتر فرو آمد و زانوى وى بگشاد. حذیفه گفت اگر 

نیازارى، و رنه من او را آن ساعت بکشتمى. لشکر هم چنان در تاختن  نه آن بودى که رسول خدا مرا گفته بود، نگر که ایشان را

افکند و هاى اشتران و زین اسبان و خیمه و کاال همى انداختند و باد ایشان را از پشت ستور همى ربود و مىافتاده و جامه

و بدین ترتیب شکست  .  (.22ص، 6جش،1331) رشید الدین میبدی، «فریشتگان تکبیر همى گفتند و ایشان را همى راندند

احزاب فراهم شد. آنچه که درباره این جنگ برجسته به نظر می رسد نقش بی بدیل دو فرد است که یکی امام و پیشوای گشت 

و دیگر کسی که بعدها در نقش مقتدای ایشانبه شهادت رسید .در واقع اینان کارسازان نبردی بودند که سبب سلز بقای اسالم 

ستارگان عالم شیعه به شمار می آمدند در روزگاری که مدعیان خالفت و سینه چاکان زمام داری اسالم در همین شد و خود از 

 جنگ در وقت معرکه و گردنگاه آن جای خالی کرده تا مؤمنان حقیقی چهره بنمایند و برای واقع بینان بینا اسوه گردند.  

 مبحث چهارم: جهانی 

انتظار دنیایی را می کشد که سراسر از بی عدالتی و تشتت و با سرعتی افزون رو به دور شدن جنگی سراسری و بقولی جهانی،  

از خصائص ممتاز بشری است. طبیعی است که اینچنین جهانی در خو دچار پارادُکسی اجتناب ناپذیر گردد و تخاصمی با ابعاد 

فرگیرد و از آن گریزی نباشد. آنچه که در آن روز بر  تباهی خویش را شاهد باشد.ابعادی با گستره جهانی که آتشش عالمی را

بشر و دنیای بشدّت آشفته اش مترتب می گردد زاده خود اوست و آنچه در جامعه خویش بوجد آورده و باعث آن گردیده است، 

یین آن روزگار ستیز و سوره مبارکه کهف به تب 11که  هر چند قرآن در کنار دنیا، یاجوج و مأجوج را از آن نام می برد و در آیه 

و روز آن وعده که فرا رسد )طایفه یأجوج و مأجوج یا( همه خالیق محشر چون موج مضطرب و سرگردان  »مخاصمه می پردازد؛ 
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همانگونه که در آیه مذکور است   3*«باشند و درهم آمیزند، و نفخه صور دمیده شود و همه خلق را در صحراى قیامت جمع آریم

یا همه خالیق دچار این موج اضطراب و درگیری می شوند که ناچار به شناخت این قوم در معرفی جنگ مذکور  یاجوج و مأجوج

هستیم.در ارتباط با این قوم)یاجوج و مأجوج( روایات و نظرات مختلف و حتّی متنوعی ابراز گردیده که مشهورترین آنها با توجه 

و اعالن جنگ با توجه به سابقه آنها از لسان علّامه آمده است، آنجا که می  به قریب بودن و نزدیک بودن تشابه آنها به خروج

کنند،برهجوم تاتار کنند ودرزمین افساد مىو جمعى از ایشان اخبار وارد درقرآن کریم را که درآخر الزمان خروج مى»فرماید؛ 

ریزى خون خونریزی آن زمان خروج نموده در رزیرا همین امت د اند،قرن هفتم هجرى برمغرب آسیا تطبیق کرده اول از نصفدر

و ویرانگرى زرع و نسل و شهرها و نابود کردن نفوس و غارت اموال و فجایع افراطى نمودند که تاریخ بشریت نظیر آن را سراغ 

روى آورده آنچه  مغولها اول سرزمین چین را درنور دیده آن گاه به ترکستان و ایران و عراق و شام و قفقاز تا آسیاى صغیر ندارد

ساختند، از آن جمله سمرقند گرفت نابود مىآثار تمدن سر راه خود دیدند ویران کردند و آنچه شهر و قلعه در مقابلشان قرار مى

 کشو بخارا و خوارزم و مرو و نیشابور و رى و غیره بود، در شهرهایى که صدها هزار نفوس داشت در عرض یک روز یک نفر نفس

البته .( 712، ص13ج ش،1261)طباطبایی،« اشتند و از ساختمانهایش اثرى نماند حتى سنگى روى سنگ باقى نماندرا باقى نگذ

دالئل فراوانى از تاریخ در دست » نظرات دیگری درباره هویت این قوم وارد شده است من جمله در تفسیر نمونه وارد شده است؛ 

لستان در زمانهاى گذشته گویى چشمه جوشانى از انسان وجود داشته، است که در منطقه شمال شرقى زمین در نواحى مغو

وهمچون  شدند،کردند، و پس از کثرت و فزونى به سمت شرق، یا جنوب سرازیر مىمردم این منطقه به سرعت زاد و ولد مى

قوام، آساى این احرکت سیل براى گشتندو تدریجا در آنجا ساکن مى می دادند سیل روانى این سرزمینها را زیر پوشش خود قرار

که یکى ازآنها دوران هجوم این قبائل وحشى در قرن چهارم میالدى تحت زمامدارى آتیال  دورانهاى مختلفى در تاریخ آمده است

قرن دوازدهم  شود دردوران دیگر که ضمنا آخرین دوران هجوم آنها محسوب مى و بود که تمدن امپراطورى روم را ازمیان بردند

هجوم آوردند وبسیارى ازشهرها ازجمله بغداد را  میالدى به سرپرستى چنگیزخان صورت گرفت که برممالک اسالمى و عربى،

ویران نمودنددر عصر کورش نیز هجومى از ناحیه آنها اتفاق افتاد که در حدود سال پانصد قبل از میالد بود، ولى در این تاریخ، 

 ش،1331)مکارم، « د و اوضاع تغییر کرد و آسیاى غربى از حمالت این قبائل آسوده شدحکومت متحد ماد و فارس به وجود آم

آنچه در توصیف این قوم مرحوم طبرسی نقل می کند اشاره ای است به گذشته آنان در ارتباط با ذو  .(771و  772ص، 12ج

 کردند و بکشتار و تاراجمأجوج بآنها حمله مى قوم یأجوج والقرنین که ذکر آن در این مبحث نمی گنجد. مرحوم طبرسی آنان را؛ 

د: بردند برخى گوینخوردند و مىها و ذخائر زندگى آنها را مىکلبى گوید: فصل بهار میآمدند و تمام سبزه پرداختندایشان مى

. مأجوج پرسش کردم حذیفه گوید: از پیامبر گرامى در باره یأجوج و کنندمقصود این است که آنها بعداً در روى زمین فساد مى

یأجوج و مأجوج هر کدام قومى هستند و هر قومى چهار صد قبیله است. مردان آنها در دوره زندگى هزار مرد جنگى از : فرمود

باشند سدى گوید: ترکها گروهى از یأجوج مى -پدر ترکها -وهب و مقاتل گویند: آنها از نسل یافت بن نوح بینندنسل خود را مى

د که از جایگاه خود خارج شدند و ذو القرنین با ایجاد سد راه را بر آنها بست و دیگر نتوانستند بموطن خود باز و مأجوج بودن

گردند قتاده گوید: ذو القرنین بوسیله سد بر سر راه بیست و یک قبیله آنها مانع ایجاد کرد. یک قبیله آنها در این طرف سد 

اینان با توجه به پیشینه هایی که ذکر شد حتی با  .(129، ص17ج ش،1332رسی،) طب«ها ترکها هستندگرفتار شدند و همین

توجه به نبردها گذشته و آنچه قرآن درباره آنها و آینده آنها    می گوید جنگی با وسعت جهانی درباره شان مصداق می یابد؛ 

شوند که دریا در هنگام آن چنان آشفته مىاى به کار رفته، ومراد این است که در آن روز از شدت ترس و اضطراب استعاره»

                                                 

 «بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ َفجَمَعْناهُمْ جَمْعا  تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فیوَ *»
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در نتیجه نظم و آرامش جاى خود را به  رانند،ریزند و یکدیگر را ازخود مىشود،و مانند آب دریا به روى هم مىطوفان آشفته مى

ن عنایتى شود و دیگر به اصالح وضعشادهد، و پروردگارشان از ایشان اعراض نموده رحمتش شامل حالشان نمىهرج و مرج مى

حضرت امام صادق)ع( درباره  کما اینکه مرحوم مجلسی در روایتی که منقول از . (709ص، 13ج ش،1361) طباطبایی،«کندنمى

از قول حق سبحانه و تعالى که فرموده است که نیست قریه از شهر و ده مگر آن که »می فرمایند؛  هالک قبل از قیامتسؤالی از 

یم کرد پیش از روز قیامت یا عذاب خواهیم کرد به عذابى سخت فرمودند که آن فانى ساختن به اهل آن قریه را هالک خواه

مرگست ممکن است که حضرت تفسیر هر دو را کرده باشند که اهالک و تعذیب دو نوع موت بمثل جوع و قحط یا طاعون یا 

که اشاره به  . (111، ص2ق، ج1111مجلسى،  )«و ماجوج و امثال آن باشد یاجوج تفسیر جزو اول باشد و عذاب به فرستادن

 و ماجوج واقع می شود. مرگی است که اگر در اثر حوادث و سوانح آخرالزمان اتفاق نیفتد در اثر جنگ و خون ریزی یاجوج

 

 مبحث پنجم : کافران و مشرکان 

ار و دشمنان با مسلمین داشته اند نبر با کفّدر ادامه نبردهایی که مسلمین با دشمنان خود داشته اند و البته صحیح تر بگوییم  ا

کسانی که سدّ راه دین خدا و رسول)ص( او حتّی با توسّل به جنگ یا زور می شده اند جنگ با کّفار در سرلوحه آن قرار داشته 

 ه تخاصماتکه قرآن با برشمردن نمونه هایی از آن در وجوه مختلف توجه مخاطبان خویش را به کینه و کدورتهایی که منجر ب

این دو جبهه همیشگی تاریخ در َاشکال مختلف شده است جلب می کند و نمونه ای از آن را در آیاتی از سوره مبارکه انفال من 

)اى مؤمنان( نه شما بلکه خدا کافران را کشت و )اى رسول( چون تو تیر )یا خاک( افکندى نه »،  تبیین می کند 13جمله آیه 

کافران را شکست دهد( و براى آنکه مؤمنان را به آزمونى نیکو از سوى خود بیازماید، که خدا شنوا و  تو بلکه خدا افکند )تا

مجاهد گفت: سبب نزول این آیت آن بود که چون »در ارتباط با شأن نزول آیه میبدی به نقل از مجاهد آورده است؛ 1*«داناست

قومى کشته شدند و قومى را اسیر گرفتند، جماعتى مسلمانان پنداشتند کافران بهزیمت شدند و مسلمانان را برایشان نصرت بود 

گفت من فالن را کشتم یکى میگفت من فالن را اسیر گرفتم. رب العالمین آیت که آن از قوّت و شوکت ایشان بود، یکى مى

اللَّه بیم و  -قوت خویش، که اللَّه کشت ایشان را، یعنى کهآن نه شما کشتید ایشان را ب -فَلَْم تَقْتُلُوهُْم َو لکِنَّ اللَّهَ َقتَلَهُمْ -فرستاد

دی، ) رشید الدین میب«نهادند.رعب در دل ایشان افکند و فرشتگان را فرستاد تا جنگ کردند و کافران را در دست مسلمانان مى

ان لمین با کّفار و مشرکجنگ بدر یکی از معروف ترین و زبان زدترین جنگهایی است که بین مس .(111و  120ص، 1ج ش،1331

بوقوع پیوسته هست تا آنجا که سرنوشت اسالم برای بقاء و فنا در گرو این جنگ بسیار حساس بنا شده بود. جایی که تمامی 

سپاه کفر با تمامی موجودی اسالم در برابر یکدیگر قرار گرفته تا نقطه عطفی برای رویارویی در جبهه حق و باطل گردند.موجودی 

و از آنجا که بسیارى از مردم مکه در این کاروان سهمى داشتند مردم » »پاه را مکارم وهمکارانش دراینگونه آورده اند؛هر دو س

رأس  100شتر و  300نفر مرد جنگى که جمعى از آنها بزرگان وسرشناسان مکه بودند با  170به سرعت بسیج شدند و حدود 

از سوى دیگر ابو سفیان براى اینکه خود را از تعرض مسلمانان  عهده ابو جهل بوداسب به حرکت در آمدند، و فرماندهى لشکر به 

نفر که تقریبا مجموع  313پیامبر اسالم ص با  داشتمصون بدارد، مسیر خود را تغییر داد و به سرعت به سوى مکه گام بر مى

بین راه مکه و مدینه رسیده بود که خبر حرکت دادند به نزدیکى سرزمین بدر،مسلمانان مبارز اسالم را در آن روز تشکیل مى

آیات بسیاری در سوره انفال به داستان این جنگ نظر دارند که برای  .(17ص، 3ج ش،1331) مکارم، «سپاه قریش به او رسید

ن جنگ مهم پرداخت بهتر و موجزی از این مخاصمه مشهور الجرم باید  تأمّلی در خور این بحث با توجه به اندازه طرح آن به ای

                                                 

 «اللََّه سَمیعٌ عَلیمٌ  وَ ِلیُبِْلیَ الُْمؤْمِنینَ مِنْهُ باَلءً حَسَنًا إِنَّ فَلَمْ تَقُْتلُوهُمْ وَ لِكنَّ اللَّهَ قَتََلهُمْ وَ ما رَمَْیتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لِكنَّ اللَّهَ رَمى» *
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ابو سفیان با کاروانى از قریش که  داستان جنگ بدربپردازیم. مرحوم طبرسی در شرح داستان شروع واقعه بدر  آورده است؛ 

کرد، از شام، رهسپار مکه شد. پیامبر به اصحاب دستور داد که بر سر راه مشک حمل کرده بود و چهل سوار، آن را همراهى مى

اى با میل و رغبت و گروهى با کراهت براه افتادند. آنها اطمینان داشتند که مقصود ش را غارت کنند. عدهکاروان بروند و اموال قری

پیامبر یک یورش ناگهانى است، نه جنگ! از اینرو به امید تصاحب اموال کاروان براه افتادند. ابو سفیان که از ماجرا مطلع شده 

ه فرستاد تا بقریش اطالع دهد که پیامبر اسالم و مسلمین قصد تعرض به کاروان بود، ضمضم بن عمرو غفارى را اجیر کرده و بمک

سومین روز فرا رسید و ضمضم وارد مکه شد و پیام ابو سفیان را به اطالع اهالى رسانید و گفت: اگر شتاب نکنید،  ...   دارند. 

اش را دند و گفتند: هر کس حرکت نکند، خانهمردم آماده حرکت ش محمد و مردم مدینه، کاروان شما را غارت خواهند کرد.

کنیم عباس بن عبد المطلب و نوفل بن حرث بن عبد المطلب و عقیل بن ابى طالب نیز با آنها حرکت کردند. رامشگران غارت مى

یامبر رف پپیامبر اسالم با سیصد و سیزده نفر عازم بدر شدند. همین که به بدر رسیدند، کسى از ط با آنها بحرکت در آمدند.

مأمور شد که وضع قافله را به اطالع برساند و او مأموریت خود را انجام داد. اما در همین موقع، جبرئیل نازل شد و حرکت 

مشرکین را از مکه به پیامبر گزارش داد. پیامبر با همراهان مشورت کرد که چه باید کرد؟ قافله را باید غارت کرد یا به نبرد 

ت و سعد بن معاذ برخاس ر بیم داشت که انصار بگویند: وظیفه ما نیست که در خارج مدینه از تو یارى کنیم.پیامب ... پرداخت؟ 

ایم. جان و مال ما باشد. فرمود: آرى.عرض کرد: پدرم و مادرم فداى تو، ما بتو ایمان آوردهگفت: مثل اینکه منظور شما انصار مى

ور حرکت داد و فرمود: خداوند بمن وعده کرده است که یا بر کاروان و یا بر سپاه پیامبر خوشحال شد و دست... در اختیارتست. 

همین  اند.بینم که ابو جهل و عقبه و شیبه و ... در خون خود غوطه ور شدهغالب خواهیم شد و وعده خدا حتمى است. گویا مى

و از طرف مسلمین توقیف شدند. از آنها از محل  که بر سر چاه بدر رسیدند، غالمان قریش براى برداشتن آب بر سر چاه آمدند

مشکل دیگرى که »در ادامه تفسیر نمونه آورده است؛  .(130و  191و  196، ص10ج ش،1332،)طبرسی«کاروان سؤال کردند

اران برفت پوشیده بود، در آن شب جنگجویان از آن وحشت داشتند، وضع میدان بدر بود که از شنهاى نرم که پاها در آن فرو مى

جالبى بارید، هم توانستند با آب آن وضو بسازند، خود را شستشو و صفا دهند و هم زمین زیر پاى آنها سفت و محکم شد، و 

لشکرقریش با آن همه امکانات،سخت ...    عجب این که این رگبار در سمت دشمن بطور شدید بود که آنها را ناراحت ساخت

اى فردا صبح لشکر کوچک اسالم با روحیه ت در سرزمین قلب آنها فرو ریخته استبیمناکند گویى خداوند لشکرى از وحش

 باقى نماند اىنیرومند در برابر دشمن صف کشیدند. قبال پیامبر صلّى اللّه علیه و آله به آنها پیشنهاد صلح کرد تا عذر و بهانه

عموى  «حمزه»ور گردید سر انجام آتش جنگ شعله شدبعضى از سران قریش نیز مایل بودند صلح کنند، ولى باز ابو جهل مانع 

علیه السّالم که جوانترین افراد لشکر بودند و جمعى دیگر از جنگجویان شجاع اسالم در « على»پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و 

ش سوى لشکر قری جنگهاى تن به تن که سنّت آن روز بود، ضربات شدیدى بر پیکر حریفان خود زدند و آنها را باد بشدت به

در نتیجه هفتاد نفر از سپاه دشمن که ابو جهل در میان آنها بود، کشته  کردندوزید و مسلمانان پشت به باد به آنها حمله مىمى

نفر به دست مسلمانان اسیر گشتند. ولى مسلمانان تعداد کمى کشته بیشتر نداشتند  30شدند و در میان خاک و خون غلتیدند و 

 ش،1331) مکارم، «اى پایان گرفتتیب نخستین پیکار مسلحانه مسلمانان با دشمن نیرومندشان با پیروزى غیر منتظرهو به این تر

اتفاقی که در جریان بدر بوقوع پیوست پیش از هر چیز مرهون عنایت و معجزت الهی مطابق آیه مذکور .(  131و  137، ص2ج

البته مطابق نظر علّامه به هیچ روی مخالف توان معنوی روحیه سپاه اسالم نمی است است که خداوند بدان اشاره دارد و این 

خیال نکنید استیصال کفار و غلبه شما بر ایشان امرى عادى و طبیعى بود، چگونه ممکن است چنین باشد و حال آنکه »باشد؛ 

اسب، و عدد مختصرى زره و شمشیر  عادتا و طبیعتا مردمى اندک و انگشت شمار و فاقد تجهیزات جنگى با یک یا دو راس

توانند لشکرى مجهز به اسبان و اسلحه و مردان جنگى و آذوقه را تار و مار سازند چون عدد ایشان چند برابر است و نیروى نمى
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ین اایشان قابل مقایسه با نیروى این عده نیست، وسائل غلبه و پیروزى همه با آنها است، پس قهرا آنها باید پیروز شوند پس 

ل ها که رسوریزهاى که نازل فرمود مؤمنین را استوار و کفار را مرعوب کرد، و با آن سنگخداى سبحان بود که بوسیله مالئکه

خدا )ص( به سمتشان پاشید فراریشان داد، و مؤمنین را بر کشتن و اسیر گرفتن آنان تمکن داده و بدین وسیله کید ایشان را 

ریزه پاشیدن و فرارى دادن همه به خداى ه کرد پس جا دارد این کشتن و بستن و این سنگخنثى و سر و صدایشان را خف

سبحان نسبت داده شود نه به مؤمنین پس اینکه در آیه همه اینها را از مؤمنین نفى نموده از باب ادعاى به عنایت است با اسناد 

به اسباب ظاهرى و عوامل طبیعى معهوده و اینکه مؤمنین دادن اطراف داستان به سبب الهى و غیر عادى، و این با استنادش 

واقعه خاک .(  13و  16، ص1ج ش،1361)طباطبایی،«ها را پاشیده باشد هیچ منافاتى ندارد.کشته و رسول خدا )ص( سنگریزه

ى بردار  و در رواى خاک جبریل آمد و گفت: قبضه »پاشی پیامبر)ص( بر قریش را ابوالفتوح رازی به اسنادی ذکر کرده است؛ 

علیه  -اى خاک مرا ده. امیر المؤمنینامیر المؤمنین على را گفت: پاره -علیه السّالم -ایشان انداز. چون صفها راست کردند، رسول

در روى ایشان انداخت و گفت: شاهت  -علیه السّالم -و کفى خاک و سنگ ریزه به رسول داد، رسول« 7»دست کرد  -السّالم

اى به چشم او رسانید و به دهن و اد این رویها، هیچ مشرک نماند و الّا خداى تعالى از آن خاک و سنگ ریزه پارهالوجوه، زشت ب

اش. آنگه مؤمنان روى فرو نهادند  و ایشان را کشتن و اسیرکردن گرفتند. آن سبب هزیمت قوم بود حکیم بن حزام گفت: بینى

 -سّالمعلیه ال -که پنداشتیم که آواز سنگ ریزه است که در تشتى اندازند، و رسول چون روز بدر بود، ما از آسمان آوازى شنیدیم

ه علی -آن قبضه خاک در روى ما انداخت و ما هزیمت شدیم. قتاده و انس و ابن زید گفتند، ما را چنین روایت کردند که: رسول

در میسره و یکى در قلب، و گفت: شاهت الوجوه روز بدر سه کف ریگ برگرفت و یکى در میمنه قریش انداخت و یکى  -السّالم

در پایان این مبحث سؤالی  .(67و  69، ص1ج ق،1106 ،ابوالفتوح رازى )«[  هزیمت رفتندزشت باد این رویها، ]و[ مشرکان ]به

اط با را از قول مدرسی صاحب من هدی القرآن طرح می کنیم که ممکن است به ذهن بسیاری از مخاطبان این آیات در ارتب

اندازد مى خود تیر پروردگارکه اگر است اکنون این سؤال باقى »  یم دشمنان بیاید و آن اینکه؛نصرت و یاری الهی در جنگها بر عل

ن دهد؟ایاندازد وبه جهاد فرمان مىمى سختیبندگان خود را به پس چرا گیرد یا به عبارت دیگر کار رزم با دشمن را بر عهده مى

هاى نهفته در وجود آنان آشکار گردد و کفایت و لیاقت یک یک مؤمنان شکفته شود و گنجینه استعدادهای کهآن است از امر 

شود که افراد تا آنجا که در توان دارند از خود دفاع کنند و در برابر دشمن عکس آنان رشد کند. زیرا رویارویى با حوادث سبب مى

 )*«هاى زندگى هم حال بر همین منوال استگ نیست. در دیگر عرصهالعمل نشان دهند.این امر منحصر به میدان جن

در حقیقت جنگ در وجه جهاد و در هیأت مبارزه با دشمنان اسالم برای سربازان اسالم نوعی  7. (30، ص1ج ، ق1111،مدرسى

جهاد و شهادت همچون  خوسازی است همانگونه که دفاع مقدس نیز برای ما حکم ساختن نسلی را داد که در گیر و دار جنگ و

 .فوالد آبدیده اسو های صبر و مقاومت و ایثار شدند و اثر خود را تا نسل ها پس از این باقی نهادند

  

 گیرینتیجه

رومیان، منافقان و یهود   ایرانیان و  کند،معرفی جنگهای آمده در قرآن ،که کمک شایانی به درک هر چه بهتر موضوع جنگ می 

، جاهلیّت، کافران و مشرکان وجالوت دسته بندی جنگهای برشمرده شده در قرآن در وجه کلّی و عینی آن با مسلمین، جهانی

                                                 

انما ذلك لكي يفجر مواهب المؤمنين، و يستخرج كنوز شخصياتهم الكامنة، و  و يبقى السؤال: إذا كان ربنا هو الذي يرمي فلما ذا يتعب عباده و يأمرهم بالجهاد؟» *

الهزيمة، و الطاقة التي يكتشفها المؤمنون في أنفسهم في ساحات المعارك  ينمي كفاءة كل واحد منهم الن المواجهة تدفع الفرد نحو بذل قصارى جهده لتجنب الفشل و

 «ينتفعون بها أيضا في سائر حقول الحياة
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آنچه در بررسی جنگهای بعمل آمده نها را مشروح و تبیین کرده است. می باشند، که خداوند آنها را در کتاب آسمانی خویش، آ

ه عوامل بوجود آورنده این جنگها و آثاری را که در سطح وسیع بر افراد که قرآن به معرفی آنها پرداخته بدست می آید با توجه ب

و جامعه انسانی می گذارد و حتی شمولیّت آن آیندگان را نیز در بر می گیرد، این است افراد و ادیان الهی و خدایی و آنانی که 

آتش آن نبوده اند. حتّی در مخاصمات  مطابق فطرت پاک و سلیم خویش می زیسته اند هیچ گاه شروع کننده جنگ و افروزنده

دو جبهه حق و باطل، آنجا که با سپاه کفر و نفاق واجه می شدند، باز مدافع بوده اند و جنگ را در وجه دفاع انجام می داده اند.  

ت یان و عدالو بالعکس این سپاه کفر بوده که زننده طبل آغازین جنگ و طمّاع در براندازی منادیان حق و حقیقت و پیروان اد

بوده اند. از این رو علی رغم آنچه از دیرباز تبلیغ می شده و امروز بر آن تأکیدی دو چندان می ورزند تا عناد خویش را مکّارانه 

 پیش برند اسالم بیش از جنگ تنها حامی هدایت و صالح بوده و پیام آور عدالت و صلح.  

کاربردی کردن شناخت واقعی جنگ و جنگ افروزان حقیقی  و مواجهه با آن  در پایان مهمترین پیشنهاد به نظر آمده، علمی و

که قرآن معرِّف  -آید؛ چرا که تمییز دادن جنگ افروزان واقعیتر بنظر میتر و مهماست که بسی از طرح و تحقیق آن حساس

  و نشان دادن چهره جنگ گریز اسالم، بسیار مهم است.  -آن است
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