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 چکیده

حاکم بر آن، از غزوات حساس  یو روان یروح یطشرا یلدل خندق به غزوۀ
 یشکن نمایو پ نهیبا ورود احزاب به مد. استاسالم  خیساز در تار و سرنوشت

در مقابل  اما ؛شد یدر مقابل مشرکان احساس م یکدستیلزوم  ،قریظه بنی
 انواع انیاحزاب به ب ۀد در سورخداون. نبود کدستینوع رفتار مسلمانان 

ها در سه سنخ  آن یمسلمانان در شش گونه پرداخته که نوع همراه یرفتار
 . است یبند میفعال و منفعل قابل تقس مهیهمراه فعال، ن

 مسلمانان یرفتار یها گونه ابتدا ینییتب -یفیتوص روش با مقاله نیا در

 پرداخته آنان یرفتار تنوع یکاو علت به سپس ،ییشناسا خندق ۀغزو در
نوع نگرش  اغزوه ب نیمسلمانان در ا یرسد تنوع رفتار ینظر م به. ه استشد

سال پنجم   یاسالم ۀحاکم بر جامع ینید یها به ارزش شیگرا زانیآنان و م
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و تعلل  یرفتار یها گونه شیدایله به پئمس نیا. است ارتباط درهجرت 
 .خندق منجر شد ۀر غزود( ص)امبریبا پ یها در همراه از آن یبرخ

 
خندق،  ۀ، مسلمانان، غزو(ص)اکرمامبریپ ،یشناس  سنخ :یدیکل یها واژه

 .احزاب ۀسور
 

  مقدمه.  
 تیحاکم تیتثب. دارد تیاهم یو فرهنگ یاجتماع طیشرا دلیل به اسالم خیتار در هجرت پنجم سال

 شمرده انیهودیکان و مشر یبرا یجد یدیتهد ینظام یقدرته آن ب لیتبد و نهیمد در یاسالم

بر مسلمانان  نیسنگ یا ضربه میعظ ییروین کردن فراهم و انسجام با دندیکوش می مشرکان. شد یم

 . انداختند راه بهرا  احزاب جنگرو   نیا از؛ کنند وارد

 یدفاع یآمادگ یوارد فضا نهیمد ش،یقر ۀنقشو مسلمانان از ( ص)امبریپاز باخبر شدن  پس

 حال، نیا با. دیطلب یم رامسلمانان  فعال یهمراه و یکارهم بزرگ، دیتهد نیابا  مقابله. شد

 نیا درآنان  یهمراه منابع، گزارش اساس بر. نبودند کدستی( ص)امبریبا پ یمسلمانان در همراه

و  نهیبه مد شیقر ۀحمل خبر دنیرس هنگاماول  ۀمرحل :است یبررس قابل مرحله سه در غزوه

و  یمرحله آمادگ نیدر ا. خطر بزرگ بود نیبرخورد با ا یمانان برابا مسل( ص)امبریمشورت پ

 روز شش ازدر کمتر  چنانکه شد؛ یم دهید( ص)امبریپ نیفرام از یرویپ در ییباال یهماهنگ

 پنج را آن عمق و متر ده را خندق عرض یتیآ. کنند حفرخندق  لومتریشش ک توانستندمسلمانان 

. بود همزمان ظهیقر یبن یشکن مانیپ واحزاب  ورود با ،دوم ۀمرحل (.941: 7961 ،یتیآ) داند می متر

 یمحکم مانیاکه  یکسان شد سبب جنگ از یناش یروان آور اضطراب طیشرامرحله،  نیدر ا

 نیا یبا واکاو میکر قرآن. شوند یو سست ضعفدچار ( ص)امبریپ با یهمراه ۀادامدر  نداشتند،

 منابع در که دهد میاز آنان ارائه  یقیدق یبند دسته افراد، نیا یدرون اتین کردن مال بر و لهئمس

 یدرون اتین و احزاب حضور سخت تیوضع ۀادام در سوم ۀمرحل .ستین آن از یچندان گزارش

 نیب چالش مرحله نیا در. بود( ص)اکرم رسول با یهمراه عدم ای یهمراه یبرا گیری تصمیم ،هودی
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در عرصه حضور  خودجوش همچنان ،همراه همیشه نانمؤمشد  سبب افراد یها و خواسته مانیا

 وخداوند  یها وعده خواندن بیفربا  انیجو بهانهمنافقان و  مانان،یا سست که یحال در باشند؛ هداشت

 یمعرف غزوه نیا در را یرفتار ۀشش گون احزاب ۀسور. زدند باز سر یهمراه ۀاداماز ( ص)رسول

قلوبهم  یف» ،(سازانهعیشا) 8مرجفون 9(بازدارندگان) نیقمعو ،1انیجو بهانه ،7مومنان :کرده است

 نگرشنظر گرفتن  دربا  گونهشش  نیانوشتار  نیا در  .منافقان و (71/ احزاب) (ماردالنیب) «مرض

. دشو می یبررسو منافقان  ماردالنیب سازان، عهیشابازدارندگان،  ان،یجو مؤمنان، بهانه نیعناو با قرآن

 همراهفعال و  مهین فعال،در سه سنخ همراه ( ص)امبریپ با یهمراه زانیم اساس رب ها گونه نیا رفتار

 نیبه ا ادشدهی ییها گونه ییشناسا با تاحاضر بر آن است  پژوهش. شوند یم یبند میتقس منفعل

 چهنشان دادند و  ییچه رفتارها نهیاحزاب به مد تهاجمپرسش پاسخ دهد که مسلمانان در برابر 

 کرد مطرحرا  هیفرض نیا توان یم ،پرسش نیپاسخ به ا در .گذاشت اثررفتارها  نیز ابر برو یعوامل

 مسلمانان رفتار یا گونه تنوع موجب ینید یها ارزش به شیگرا زانیمنگرش مسلمانان و  نوع که

 . شد قدر جنگ خند( ص) امبراکرمیپ با یهمراه در

 

 ندقخ حفر در( ص)امبریپ با یهمراه درمسلمانان  رفتار.  

 متأثر، (ص) امبریپ با یهمراه یبرااز آن  یناش طیمشرکان و شرا حضوربا  مقابلهمسلمانان در  رفتار

متفاوت  یبروز رفتارها در بعد سه نیا. است بوده یفرهنگ و یروان و یروح ،یاجتماع طیشرا از

 را خود مسلمانان یاجتماع بعد در .نقش مهمی داشت خندق جنگ هنگاممسلمانان در قبل و 

دشمن  دیخطر و تهد مقابل در یهمبستگ و اتحاد بارا  آن که دانستند می یماسال ۀجامع از یعضو

                                                 
 (11 /احزاب) «ناً وَ تَسْلیماًادَهُمْ إِالَ إیماوَ لَمَا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما ز» .7

قُولُونَ إِنَ بُیُوتَنا عَوْرَۀٌ وَ ما هِیَ بِعَوْرَۀ  إِنْ وَ إِذْ قالَتْ طائِفَۀٌ مِنْهُمْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ ال مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَ یَسْتَأْذِنُ فَریقٌ مِنْهُمُ النَبِیَ یَ». 1

 (79 /احزاب)« یُریدُونَ إاِلَ فِراراً

 (74/ احزاب)« قَلیالً قَدْ یَعْلَمُ اللَهُ الْمُعَوِقینَ مِنْکُمْ وَ الْقائِلینَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَ إِلَیْنا وَ ال یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِالَ». 9

« دینَۀِ لَنُغْرِیَنَكَ بِهِمْ ثُمَ ال یُجاوِرُونَكَ فیها إِالَ قَلیالًقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَ  لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَذینَ فی». 8

 (60/احزاب)

 (71 /احزاب) «قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَهُ وَ رَسُولُهُ إاِلَ غُرُوراً  وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَذینَ فی».  



 ...( ص)امبریپ با یهمراه در مسلمانان رفتاری تبیین و شناسی سنخ/ 0 

 

 

 حیترج یرا بر منافع فرد یجمع منافع مسلمانانبود  الزممنظور  نیبه ا لین یبرا. کردند یمحفظ 

دشمن  دیهدت با یاسالم ۀجامع که یهنگام. رندیگ شیپ با اجتماع را در یهماهنگ عملکرد و دهند

 و بحران با مقابله یبرا یمشارکت نقش و دندانست لیمردم خود را در سرنوشت آن دخ شد،مواجه 

 امبریپ سخنان با سو هم یوفاق اجتماع(.  88/ 1: 7373 ،یواقد) گرفتند شیپ در کننده دیتهد طیشرا

 و مانیا کرد، وممقا مشکالت مقابل در را مسلمانان که یگرید ۀکنند تیتقو عامل. شد جادیا( ص)

 باعث زین خندق حفر در شانیا مشارکت و( ص)امبریپ یکیزیف حضور. بود یاله یها  وعده به اعتقاد

 حاکم یاجتماع نظام(. 107/ 8: تا یب ،ی؛ مقدس7 / 1: 7330 سعد، ابن) شد مسلمانان یۀروح تیتقو

 به تقادو با اع افتی یتعال ینید یها ارزش و فرهنگ کمك با هجرت پنجم سال یاسالم ۀجامع بر

 آمد وجود به مسلمانان نیب مشرکان با برخورد در ییباال یروان و یروح ۀزیانگ یاله یها وعده

 روهاین نیا نیب یحفظ اتحاد و همبستگ ه،یروح تیو تقو یهماهنگ جادیا(.  88/ 1: 7373 ،یواقد)

 (. 88-888 همان،) شد سریم( ص)امبریپ ۀهوشمندان تیدر حفر خندق، با درا قیو نظارت دق

/ 1: 7330 سعد، ابن) داد یممشارکت  گیری تصمیمغزوات مردم را در  ریمانند سا( ص)اکرم رسول

 به وخارج  صرف ینیو د یاسیس ۀلئمس كی ازاقدام بحران خندق  نیبا ا رسد یمنظر  به(. 7 

جنگ متوجه  عواقب رایز ؛کرد یم جادیا تیدر مردم مسئول وهیش نیا. شد لیتبد یاجتماع یا لهئمس

بر  یشاهد کوتاه، یزمان ۀفاصلمسلمانان در حفر خندق در  فعال و دلسوزانه مشارکت. بوداجتماع 

 عامل چند خندق حفر در مسلمانان انسجام و تیموفق در(. 64 / 1: 7361 ،یطبر)ست ا مدعا نیا

 :از اند که عبارت استبوده  مؤثر

 حفر در مسلمانان مختلف یها دسته بر نظارت و تیهدا در( ص)امبریپ یتوانمند و تیریمد .7

 ؛(190/ 1: 7911 اسحاق، ابن) خندق

( ص)امبریپ دستورات از تیتبعو  یاله یها وعده به باور با مسلمانان یروان و یروح تیتقو .1

 ؛(933/ 9:  734 ،یهقیب)

  بحران؛ نیا با مقابله در مسلمانان یباال تیمسئول و تعهد ف،یتکل احساس .9

 مسلمانان؛ نگرش و زهیبر انگ آن ریتأثو  ینید یها آموزه و ها ارزش بودن غالب. 8

 . یاجتماع منزلت و ارزش به مجاهدت و جهاد لیتبد . 
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و  شواهد .کرد لیتبد دفاع ۀآماد و یمنظا یبه شهر را نهیمد شهر ۀچهرعوامل  نیا ۀمجموع

حاضران با مجاهدت و . بود رینظ یب نهیمد ۀدر حفر خندق اتحاد و انسجام جامع دهد یم نشان نیقرا

 یمسلمانان مانع یکپارچگی مرحل نیا در. کردند یم اقدام به حفر خندق  ریناپذ یخستگمشارکت 

 اما ؛دادندنشان  یانگار و سهل یمنافقان سست از یا دستهتنها . بود یرفتار یها گونه ییدایپاز  یجد

در (. 176/ 1: تا یبهشام،  ابن) پرداختند   کارها به انجام( ص)امبریپ ۀمدبران ریتداب با مسلمانان گرید

 تیتقو ،(ص)اکرم رسول یباال یاجتماع تعامل و قیدق نظارت روها،ین یده سازمانمدت  نیا

 بود مسلمانان تیبر موفق گذار ریتأث واز عوامل مهم ... و یالفت و دوست جادیا مسلمانان، یۀروح

کردن از انجام  یخال شانهاز انجام کار و  رفتن  طفره ،انگاری سهل و یسست(. 9: 7913 ،یولو)

 کردند یم انگاری سهلو  یسستکه در کار  یتنها گروه. مسلمانان معنا نداشت یبرا تیمسئول

دست ( ص)امبریپ از اجازه یبمختلف و  یها بهانه با و دادند ینمگروه به کار تن  نیا. بودند منافقان

با اعتراض و تمسخر و  آنان(. 176/ 1: تا یبهشام،  ابن) دگشتن یمباز نهیمد به و دندیکش یماز کار 

 (. 886/ 1: 7373 ،یواقد) شدند یمسرزنش مسلمانان مواجه 

مسلمانان  درو کراهت  یلیم یباظهار  نظر، اختالف تنش،حفر خندق،  اول ۀحلدر مر نیبنابرا

 مؤمنانبه  را حاضر مسلمانان یرفتار یها نهگوخندق  حفر ۀمرحلدر  توان یمواقع  در. نبود آشکار

و  یسست انگریبداشتند که  مسلمانان گرید از متفاوت یرفتار منافقان تنها رایکرد؛ ز میو منافقان تقس

 دنیرس با یا گونهو تنوع  متفاوت یرفتارها نظر، اختالف. بود( ص)امبریبا پ یآنان در همراه یکاهل

 یجمع و یفرد منافع کشمکش و تقابل مرحله نیا در. شد شکارآ ظهیقر یبن شکنی پیماناحزاب و 

 . شدمشخص  مانیا یوجود آمد و مرزها ارزش و سنت به یعبارت به ای

 

  خندق ۀغزو درمسلمانان  یرفتار یها گونه. 3
 و یدرون اتین ییبازگو. است پرداختهآن  یواکاو و ها انسان رفتاربه  یمتعدد اتیآدر  میکر  قرآن

 نیاخداوند . استانسان  یرفتار تنوع قیدق شناخت به قرآن توجه انگریب آن، با متناسب یرفتارها

 اریمع و شاخص مسلمانان، یرفتار یشناس سنخ در .است کرده انیو عمل ب گفتار شکل به رارفتارها 

( ص)امبریپ با مسلمانان یهمراه ها، در جنگ ها گونه نییتع اریمع نیبارزتر. است شدهمشخص  آن



 ...( ص)امبریپ با یهمراه در مسلمانان رفتاری تبیین و شناسی سنخ/ 1 

 

 

 آزمودن یبرا یا عرصه ساز خطر طیو شرا یبحران یها تیموقع در یشناس گونه نیا. است دهبو

 ،عمران، انفال، احزاب و توبه آل یها در سوره قرآن اساس نیهم بر. است بوده مسلمانان

خندق و تبوک ارائه داده  احد، ساز خطرو  حساس ۀغزو سه دراز مسلمانان  یرفتار یشناس گونه

 . است

از رفتار  یقیدق بندی دسته آن در که افتهیبه جنگ خندق اختصاص  هیآ هفده احزاب ۀسور در

 بهمسلمانان  یشناس گونه نیا در. شده است داده نشان( ص)اکرم امبریپ با یاههمر زانیمسلمانان در م

 یرونیو رفتار ب یدرون اتین اساسبر  ها گونه نیا كیتفک. اند شده بندی دسته یرفتار ۀگون شش

با  مواجهه درانسان  یدرون تیاز شخص یبازتابگفتار . و عمل است گفتاربعد  درو  لمانانمس

 طیشرا در فرد رایز ابد،ی یمنمود  گفتار با افراد یدرون منش واقع در. است یاضطرار یها تیموقع

 و اتیناساس  بر و گذارد یمرا کنار  ییجو مصلحت یو مال یجان تیامن افتادن خطر به با یبحران

و  یمصالح فرد بر بنا کهاز مسلمانان  یا عده کردیرو نیبر اساس ا. کند یم رفتار یدرون دیعقا

 ۀادام از و دادند روش رییتغبحران  طیشرا در ،همراه شده بودند( ص)امبریپ با ظاهر در یگروه

 تنها وشد  ها مانیسنجش ا یبرا یجنگ خندق محک یبحران تیموقعدر واقع . بازماندند یهمراه

 . داشتند یاستوار یدرون مانیکه ا کردند حفظ( ص)امبراکرمیپ با را خود یهمراه یکسان

فعال مسلمانان با  یحضور و همراه ،یعمل رفتار در. است عمل بعد در رفتار گرید عنصر

 که است یمقاصد و اتین اهداف، زه،یانگ از برخاستهبعد  نیا. ردیگ یمنظر قرار  مد( ص)امبریپ

مسلمانان  یعمل رفتار بر گذار ریتأثعوامل . دهند یمانجام  یاضطرار تیوضع به یعمل سخپا در افراد

 یریگ یپ قابل یدتیو عق یارزش یها شاخص قالب در یفرهنگ یرهایمتغ با شتریب ،در جنگ خندق

 با. کردند یم رفتارخود  یازهایناهداف و  ،یدرون مانیا و دیعقا باور، با متناسب افراد رایز است؛

 ایواپس زده  د،یآ کنترل در ممکن است به یرفتار نیچن ،یو فرهنگ یاجتماع طیبه شرا وجهت

 بر واست  عامدانه وآگاهانه  ،یعمل رفتارمعتقدند  محققان. شود ریپذ فرهنگ یحت ای سرکوب

 اساس نیا بر(. 737-743: 7911 مزلو،) شود یم انجامافراد  یدرون یها زهیانگ و ادراک اساس

 ۀکنند بازگو تواند یم ،را نشان دهد احزاب نبرد در مسلمانان یدرون یها زهیکه انگ یتاررف یبررس

 زانیم اساس ررا ب مسلمانان رفتار توان یمشده  ادیتوجه به مطالب  با. باشد زین آنان مانیا و باور
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 ۀسور اساس بر یعمل رفتار و یگفتاردو بعد رفتار  در خندق ۀغزودر ( ص)اکرم امبریبا پ یهمراه

نشان داده  ریدر جدول ز خندق ۀغزورفتار مسلمانان در  یا گونهتنوع . کرد یشناس گونه احزاب

 . شود یم
( ص)امبریآنان با پ یهمراه زانیم اساسمسلمانان بر  یرفتار یشناس سنخ: 7 ۀشمار جدول

 احزاب ۀسوربر اساس  خندق ۀغزودر 
یهمراه زانیم یگفتار رفتار یعمل رفتار  

 

 

 

        یها گونه

      یرفتار

 همراه

 اکراه بامنفعل و 

 همراه

فعال و  مهین

 جو منفعت

 همراه

 و فعال

 جو مشارکت

 همراه

منفعل و 

 اکراه با

 همراه

 وفعال  مهین

 جو منفعت

 همراه

فعال و 

 جو مشارکت

 

 مؤمنان +   +  

 انیجو بهانه +    + 

 

+ 
 

 نیمعوق  +   

 (دارندگان باز)

 مرض وبهمقل یف  +    +

 (دالن ماریب)

 مرجفون  +    +

 (زاناس عهیشا)

 منافقان  +    +

 

 :توان تشخیص داد سنخ یادشده را می سه ،جدول نیا در

 دنیمحض شن بودند که به یکسان اند، گرفتهدر سنخ همراه فعال قرار  کهاین گروه : مؤمنان -

اذن  بدون آنان. دندیکوش خندق فرح در جهد و جد با و شدنددر عرصه حاضر ( ص)امبریدستور پ

 شکنی پیمان و نهیاحزاب به مد ورود با نیهمچن. کردند ینم ترک را عرصه(ص)اکرم رسول
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( ص)امبریپ با راسخ یمانیابا  ،(ص)اکرم رسول و خداوند یها وعده به ظنسوءدون ب ،قریظه بنی

 7.است کرده وصف یفزون در را آنان یقلب میتسل و مانیا احزاب ۀسور 11 یۀآ. همراه شدند

و  یمصالح و منافع شخص دلیل بهکه  داشتند قرار یکسانگروه  نیا در: فعال مهین سنخ -

در  یسع اجازه کسبو  یتراش بهانه با بحران، بروزهنگام  آنان. شدندهمراه ( ص)امبریپ با یگروه

 ۀادامرا در  روهگ نیا خداوند، یها وعدهظن آنان به  و سوء مانیا ضعف. داشتند یترک همراه

 1.تاس کرده اشاره لهئمس نیبه ا احزاب ۀسور 70 یۀآخداوند در . کرد تعلل دچار یهمراه

 حفر انیجر در و شدنداکراه در عرصه حاضر  با ابتدا همان ازبودند که  یکسان: منفعل سنخ -

 اتین نه،یمد بهاحزاب  ورود با آنان. کردند یانجام کار شانه خال از انگاری سهلو  یسست با خندق

جامعه را متشنج  یفضا ،(ص)امبریپ و خدا یها وعده خواندن بیفر با وخود را برمال  یدرون

 .9پرداخته است آنان رفتار شرح به احزاب ۀسور 71 یۀآ. کردند

 قینظر قرار گرفته که برگرفته از مصاد مد ییارهایمع مسلمانان یرفتار یها گونه كیتفک در

شده در  ذکر نیرفتار مسلمانان در دو بعد گفتار و عمل بر اساس شواهد و قراعملکرد  و میقرآن کر

 . شود یم انیب ها گونه كیتفک یارهایمع ریز جدول در اطناباز  یریجلوگ یبرا. استمنابع 

  

                                                 
 «حْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِالَ إیماناً وَ تَسْلیماًوَ لَمَا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَ». 7

 «انُونَ بِاللَهِ الظُنُونإِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُ» 1.

 «قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَهُ وَ رَسُولُهُ إاِلَ غُرُوراً  وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَذینَ فی».  9
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 خندق ۀغزومسلمانان در  یرفتار یها سنخ ریو تحص دیتحد یها شاخص:   ۀشمار جدول

 یها خصشا  یگفتار رفتار یعمل رفتار

  یرفتار

 

 یها گونه

 یرفتار

 خندق، حفر در دلسوزانه مشارکت

 تحمل ،یبحران طیشرا در استقامت

 از یپاسدار ،یریپذ تیمسئول ها، یسخت

 . شانیا نیو انجام فرام( ص)امبراکرمیپ

 اطاعت خداوند، یها وعده صدق به اذعان

 عتیب یآور ادی ،(ص)اکرم  امبریپ دستورات از

 تمسخر، (ص)اکرم  رسول با خود تعهد و

 یآمادگ ،یسرودن اشعار حماس کاهالن،

 .مکرر یها ریبا تکب یدفاع 

 

 مؤمنان

آرام و  طیدر شرا یهمراه

 طیدر شرا یترک همراه انه،یجو منفعت

 ،یو خطر جان یاحساس ناامن ،یبحران

 . نبرد ۀصحنترک 

( ص)امبریاز پ اجازه کسب ،یتراش بهانه

 یواه لیدال ۀارائ جنگ، ۀترک عرص یبرا

 .جهاد از تیمعاف یبرا

 

 انیجوبهانه
 

 ینظر تنگ جنگ، در اندک حضور

 مت،یغن بر حرص مسلمانان، به نسبت

 ،یبحران طیشرا در نهیمد از رفتن به اقیاشت

 .تیمسئول ترک ،یکارشکن

 با یهمراه از مسلمانان داشتن باز

 .خود رفتار هیتوج ز،یت و تند زبان ،(ص)امبریپ

 

 

 نیمعوق

 (دارندگانباز)
 

 ترک ،یدر همراه دیو ترد شك

 ۀاجاز بدوندشوار  طیدر شرا نبرد ۀعرص

 (.ص)امبریپ

ظن  و سوء یاله یها وعده خواندن بیفر

 .ها به آن
 

 قلوبهم یف»

 «مرض

 (ماردالنیب)
 

 مردم، نیب در ینگران و یامنان جادیا 

 . جامعه تیوضع کردن متشنج

 ،یزیانگ و اساس، فتنه هیپا یبسخنان  انیب

   یساز عهیشا باطل، ۀاشاع
 

 مرجفون

 (سازان عهیشا)
 

 تیرفتن از انجام کار و مسئول طفره

 ۀاجاز بدون نبرد ۀصحن ترکمحوله، 

 .جنگ ۀعرصفرار از  ،(ص)امبریپ

نمایی قدرت  بیان ضعف مسلمانان، بزرگ

ظن به خدا و رسول، تمسخر به  دشمن، سوء

 (.ص)اکرم های پیامبر سخنان و وعده

 منافقان
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 ،یواقد) بود نفرهزار  سه داشتند مشارکت خندق ۀغزوکه در  یمسلمانان تعداد منابع، اساس بر

 تعداد، نیا از. جنگ است مشخصات افراد حاضردر و یاسام ذکر بدونآمار  نیا(. 9 8/ 1: 7373

عداد بر ت نیا كیتفک. است شده منعکس منابعدر  خندق ۀغزوکنندگان  از شرکت نفر 781 رفتار

 حال شرح که یاز افراد ریغ رایز است؛ یکار دشوار منفعل و فعال مهین فعال، همراه سنخ سه اساس

 یسنخ كیتفک در سهولت به توان ینم را افراد گریدشده،  انیآنان در منابع ب یرفتار یها یژگیو و

مستلزم  خندق، ۀوغز در نهیبه مد انیهودی ۀحمل احتمال احزاب،و حضور  یبحران طیشرا. داد قرار

 ها سنخ كیدر تفک سبب، نیهم به. است بوده آنان یداریپا و ناز مسلمانا یادیمشارکت تعداد ز

که در سنخ همراه  یافراد. است گرفته قرار اریمع خندق ۀغزو در آنان یداریپا و افراد یهمراه

 و دادندرا ادامه خود  یهمراه یبحران و سخت طیشرا در که بودند یکسان اند، گرفتهفعال قرار 

 نوع و شدند دیتزلزل و ترد دچار یبحران ودشوار  طیفعال در شرا مهیسنخ ن افراد. کردند یداریپا

 یهمراه بود، نشده یبحران طیشرا که یزمان تا سنخ نیا. بود یمتناسب با منافع شخص آنان یهمراه

تعلل  دچار یهمراهدر  و ورود احزاب قریظه بنی شکنی پیمان محض به اما ؛خود را حفظ کردند

 .  شدند

و  یدر حفر خندق با سست و افتندیاکراه در عرصه حضور  از همان آغاز با سوم سنخ مسلمانان

که در  یآمار ۀجامع نیبنابرا. گشتند یم باز خود یها خانه به( ص)امبریپ ۀاجازبدون  یانگار سهل

 کل نه استنفر  781 منابع در شده یمعرف افراد تعداد اساسمورد توجه قرار گرفته بر  قیتحق نیا

 و اول سنخ در یهمراه درصد نیشتریب تعداد نیا به توجه با. خندق ۀغزوکنندگان در  شرکت

کرده  یخودداردوم و سوم  یها البته منابع از ذکر افراد سنخ. آن در سنخ سوم است نیکمتر

تعداد آنان  مسلما. استداخته پر یگروه و یا عدهچون  یافراد در قالب الفاظ یکل یبه معرف صرفا

 توان یم حیتوض نیبا ا(. 860 همان،)است  شده افتی قیتحق نیاست که در ا یزیچ آن از شیب

 :کرد میترس نیرا چن ها سنخ یفراوان جدول
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 ۀغزودر  امبریبا پ یهمراه زانیم اساس بر یرفتار یها سنخ یسنج یفراوان :3 ۀشمار جدول

 خندق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های رفتاری مسلمانان در غزوۀ خندق براساس میزان  سنجی سنخ فراوانی:  شکل شماره 

 همراهی

 

 

 درصد
 

 

 تعداد

 

 یرفتار یها سنخ

09/4    

71  

 جو مشارکتفعال و  یهمراه 

60/79  

10 

 جو منفعتفعال و مهین همراه

 اکراه بامنفعل و  یهمراه 1 96/7
 

 

700 

 

781 

 

 مجموع
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 تیموفق و جهینت به توجه با. است بوده اول سنخ در یهمراه صددر نیشتریب آمار، نیا اساس بر

 بهتعداد  نیابودن درصد سنخ سوم  وجود کم با. است مسلم یزیچ نیچن زین جنگدر  مسلمانان

 یها ارزش با متناقض یرفتارها بروز و مسلمانان نیب در هراس جادیا جامعه، کردن متشنج لیدل

 بودن نییپا و اول سنخ یفراوان بر مؤثرعلل و عوامل  نییتب در. دارند تیاهم یاسالم ۀجامعدر  ینید

 .دانست تیاهم با توان یم را ینید یها ارزش به شیگرا زانیمنگرش مسلمانان و  نوع سوم، سنخ

 

 خندق ۀغزو یبحران طیمسلمانان در شرا یرفتار یها گونه نگرش. 4

 نهیمد یاجتماع -یاسیس خیدر تار یبحران ۀطنق ساز، خطر طیو شرا تیحساس لیدل خندق به جنگ

 درون از تیامن احساس با و داشتندبا مشرکان  برخورد در ییباال ۀیروح مسلمانانآغاز  در. بود

و  احزاب دنیرس با بحران اوج ۀنقط. کردند جیمقابله با مشرکان بس یخود را برا یروین تمام نه،یمد

مواجه  یجد دیبا تهد انیهودی سویاز  نهیمد ط،یشرا نیا در. آمد وجود به قریظه بنی شکنی پیمان

 نه،یمد به زدن خونیشب یبرا انیهودی ۀنقش خبر افتیدر با. خطر افتاد زنان و کودکان به تیشد و امن

تا با  فرستادند شیقر نزداخطب را  بن ییح انیهودی. آمد شیپ مسلمانان یبرا یمیعظ یگرفتار

و  تیدرا با( ص)امبریپ ط،یشرا نیا در(. جا همان) بزنند ونخیشب نهیآنان به مد یکمک یروین

 یبرا یاعزام ینفر صدیو س ستیدو یهاگروه. کرد جادیا نهیدر مد یدفاع یآمادگ ،یکاردان

از (. 17 / 1: 7361 ،یطبر) شدند مخالفان اقدام مانع و گفتند ریتکب دم دهیسپ تا نهیمد از یپاسدار

 یسردار به یگروه ۀحمل مقابل در وشد  مقابلهدر پشت خندق  شیقر یها یطلب هماورد با ییسو

به  که افتیدر توان یممقابله را از آنجا  تیحساس. افتی هاداماز شب  یا پاره تا کارزار د،یول بن خالد

و امکان گزاردن نماز مغرب و عشا  شد قضاظهر و عصر مسلمانان  نماز کارزار شدن یطوالن لیدل

 نیتر نییپامسلمانان به  یاجتماع تیامن یطیشرا نیچن در(. 9 -1 / 1 :7330عد،س ابن) نشد سریم زین

اضطراب و  نه،یمد تیخطر افتادن امن و به دیتهد یپ در. شد فراهم دیتهد طیشرا و دیرس خود حد

 رفتار یدگرگونو اضطراب و  ترس موجبروند  نیا جهینت در. شد ادیز مسلمانان ۀجبهترس در 

 با مسلمانان یبحران و مقابله با آن مستلزم تعامل و همراه گذراندن. شدان از مسلمان یا عده

 گرفتن شیپ با در و نداشتندتعامل را  نیمسلمانان ا از یاعده که یحال در بود،( ص)اکرم امبریپ
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تعلل  موجباضطراب موجود  کهییآنجااز . کردند یمبحران کمك  دیبه تشد ناسازگار یرفتارها

 نییاز مسلمانان پا یبرخ یبرا یبود، امکان عملکرد عقالن شده( ص)امبریبا پ یراهمسلمانان در هم

 مسئله نیا. افزودند موجود وضع یبه آشفتگ یجانیو ه یاحساس یگرفتن رفتارها شیپ آمد و با در

 قریظه بنی شکنی پیمان ۀرمنتظریغو  یناگهان ۀحادث. با مشکل کاهش داد مواجهه در را آنان ییکارآ

بودند،  یدتیعق ثبات یداراکه  یمسلمانان یطیشرا نیدر چن. اذهان مسلمانان شد شیشوت سبب

 به و دندیلغز سخت یشیآزما ۀبوتدر  مانانیا اما سست ؛حفظ کردند( ص)امبریخود را با پ یهمراه

 زلزال» به احزاب 71 و 77 اتیآ در را تیوضع نیا قرآن. آوردند رو یو ناهماهنگ یرفتار کژ

 7.شود یمسره از ناسره باز شناخته  دیشد یها تکان در کهاست  کرده ریتعب «دیشد

و  یکه نتوانند تعارض درون اشدب یحد تاوارده بر افراد  یاگر فشارها شناسان روان دگاهیدبر بنا

 تیفعال ۀادامترس موجود آنان را از . شوند یمخود را حل کنند، گرفتار اضطراب و ترس  یرونیب

(. 1 1: 7917 نژاد، یشعار) شود یمناسازگار  یرفتار یالگو گرفتن شیدرپ عثبا و دارد یمباز 

 ۀسور ده یۀآدر  میکر قرآنبود که  یحد آنان به ترس. بود نیچن زین خندق مسلمانان تیوضع

 ترس شدت از که یکسان یعنی کند؛ یم ادی «حناجر قلوبهم یف» عنوان با آنان از یگروه از احزاب

قرار گرفته  دیدر معرض تهد انیهودیمشرکان و  سویاز  رایز بود؛ دهیرس گلو به شانیها جان

 ۀگفتخداوند شد و به  یها وعده به نسبت مسلمانان از یاعدهظن ءسو باعث مسئله نیهم. بودند

 ییدایپ به منجر که راروند اضطراب  1.بود دیظن شد ءسو نیا احزاب، ۀسور 70 یۀآدر  قرآن

  :کرد میترس ریدر مدل ز توان یم شد خندق ۀغزودر  مسلمانان یرفتار یها سنخ

                                                 
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَهُ وَ   مُنافِقُونَ وَ الَذینَ فیوَ إِذْ یَقُولُ الْ» .(77/ احزاب) «هُنالِكَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزاالً شَدیداً».  7

 .(71/ احزاب) «رَسُولُهُ إِالَ غُرُواً
 .(70/ احزاب) «الظُنُونَا نُونَ بِاللَهِإِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُ».  1
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 لزوم دفاع از شهر                                                                                       نهیاحزاب به مد دنیرس                        

 اضطراب و بحران بروز        مسلمانان تیامن دیتهد                                            اضطراب روند

 یهمراه زانیسنجش م                                                                                        قریظه بنی شکنی پیمان                        

 

 یرفتار یها سنخ شیدایپ              متناقض یرفتارها شیدایپ      

        

 روند اضطراب مسلمانان:  شکل شمارۀ 
 

 بحران بروز از قبل تا. شدمسلمانان  یدرون اتیاهداف و ن بروز یبرا یمحک خندق طیشرا

 طیشرا اما ؛همراه شده بودند( ص)امبراکرمیپ با ظاهر در مانانیا سست و مؤمنان از اعم مسلمانان

 گریداز  یواقع مؤمنانو جدا شدن  یدرون اتینگرش، ن نوع کردن آشکار یبرا را نهیزم بحران

 و نید به مسلمانان نگرش نوع ،یطیشرا نیچن در(. 3 8/ 1: 7373،یواقد) آورد فراهم هاگروه

 سودرون نگرش در. باشد نانرفتار آ یریگجهت یبرا یناسبم اسیمق توانست یم ینید یهاارزش

 ن،ید به سوبروناما در نگرش  ؛ردیگ یمقرار  هدف ینید یهاو حفظ ارزش یندارید ن،یبه د

 شود یم یتلق تر مهم یماد یازهاین و شود یماهداف  گریبه د دنیرس یبرا یالهیوس یندارید

 كیاز هم تفک نگرشنوع  نیحاضر در خندق با ا مسلمانان واقع در(. 9 7 : 794 ،یجانیآذربا)

و  مؤمنان فعال، همراه سنخ. گرفتند شیپ در داشتند نید به که ینگرش با متناسب یرفتار و شدند

خود را  اهدافآنان . هدف آنان بود ،و عمل به آن ینید یها ارزش حفظ که بودند نیمعتقدان به د

با  و دانستند یمخداوند  یها وعده جزء را خندق بحران و دادند یمقرار  نیبا د همسو

 لیدل نیهم به. بود یاخرو سعادت کسب انآن آرمان و کردند یم اقدام جهاد امر به یریپذ تیمسئول

 بر کهبل نکرد، سست یاله یها وعده به نسبت را آنان تنها نه قریظه بنی شکنی پیماناحزاب و  حضور

 ایمانان سستاما  7.است داشته اذعان مسئله نیبه ا احزاب ۀسور 11 یۀآدر  خداوند. افزود مانشانیا

 نشان مسئله نیا. دندیتعلل ورز( ص)امبراکرمیبا پ یهدر همرا یتراش با بهانه یبحران طیدر شرا

                                                 
  .(11/ احزاب) «ادَهُمْ إِالَ إیماناً وَ تَسْلیماًوَ لَمَا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما ز» .7
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 طیدر شرا نشدند حاضر آنان وگروه نبود  نیا یهدف اصل آن به یبند یپاو  نید حفظکه  دهد یم

 یشادراک و نگر تاگروه باعث شده بود  نیا مانیا ضعف. خطر اندازند هجان خود را ب یبحران

 فرار به احزاب ۀسور 76 یۀآ درخداوند . باشند اشتهند یاخرو سعادت به دنیرس و شهادت به قیعم

 ودموجود و اهداف خ تیوضع نیعده ب نیبا بروز بحران، ا 7.است کرده اشاره مرگ از آنان

متناقض با  تیکردن وضع صدد دگرگوندراساس  نیهم بر. کردند یماحساس  یتفاوت جد

سرپوش  یگروه برا نیا. گرفتند شیپ در یدفاع یرفتار یتراش بهانه با و برآمدنداهداف خود 

از  تیمعاف ۀاجاز( ص)امبریاز پ یاجتماع یها سرزنشاز  یریگذاشتن بر عملکرد خود و جلوگ

فرار از جهاد  یبرا یا بهانهآنان را  یخواه اذن احزاب ۀسور 79 یۀآدر  خداوند. خواستند یمجهاد 

 1.دانسته است

 دیو ترد شكکشاند،  ها گونه شیدایپ و یناهماهنگ به را مسلمانان رفتار که یگرید ۀئلمس

 یپ در. بود نهیمد تیامن دیاز تهد پس( ص)اکرم رسول و خداوند یها وعده به مسلمانان از یا عده

 در. زدند باز سر یهمراه ۀاداماز  و کردند برمال را خود یدرون اتین خواهان عذر و منافقان آن

اهداف . است ینید یها با ارزش ریعلل بروز رفتار مغا ردیگ قرار توجه مورد دیبا که یا  هئلمس نجایا

 اتیو در ماد نبود ینید یها ارزش با همسو کردند، یمکه منافقان در همان ابتدا دنبال  ییازهایو ن

 یشکست مسلمانان به برداشت ینیب  شیپ باخندق  یبحران طیآنان با توجه به شرا. شد یمخالصه 

 لیدل نیهم به. دانستند یم جنگ ۀعرصرا ترک  مناسب ۀنیزگ و دندیرسموجود  تیاز وضع یسطح

از جانب خداوند  یبیآن را فر( ص)امبریپ یها وعدهتمسخر  با بحران طیشرا جادیا محض به

را  ییها تفاوت بودند داده نشان خود از آن از شیپ که یرفتار با سهیمقا دررفتار  نیا. دانستند یم

 (. 870/ 1 :تا یب ،یعقوبی) دهد یمنشان 

 تعلل آمدن وجود هبروز بحران و ب نیب یهمزمان ردیگمورد توجه قرار  دیبا که یگرید ۀلئمس

 از  و دور یجانیه طیشرا هودی یشکن مانیپ و احزاب دنیرس با. است ایمانان سستو  منافقان یرفتار

                                                 
  .(76/ احزاب)  «تُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً ال تُمَتَعُونَ إاِلَ قَلیالًقُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْ » .7

وَ ما هِیَ بِعَوْرَۀ  إِنْ قُولُونَ إِنَ بُیُوتَنا عَوْرَۀٌ وَ إِذْ قالَتْ طائِفَۀٌ مِنْهُمْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ ال مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَ یَسْتَأْذِنُ فَریقٌ مِنْهُمُ النَبِیَ یَ» .1

  1.(79 /احزاب) «اًریُریدُونَ إاِلَ فِرا
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الزم  فرصت لهمسئ نیا. نکرده بودند ینیب شیپرا  آنوجود آمد که قبال  مسلمانان به یانتظار برا 

ترس و . گرفت انمانیا را از سست( ص)امبریگرفتن رفتار هماهنگ با پ شیپ و در تعمق یبرا

 زیمتما یرفتارمسلمانان را با  یدرون یها زهیبود که انگ یدفعه و آن كیچنان  ،از آن یوحشت ناش

 و یکالم شکل هب یرفتار قالب در را خود یدرون اتین افراد یطیشرا نیچن در. کرد برمالاز قبل 

 خود یدرون اتین تیوضع نیا در زین منافقان(. 7 -0 : 7941 ،یجانیآذربا) دادندبروز  یمکال ریغ

 یمکال و یظاهر عالئم ییشناسا باگروه را  نیا یرفتار یها یژگیو میکر قرآن. کردند آشکار را

 ن،کسالت نماز خواندبا  :لیقب از ییرفتارها در کند یم انیبقرآن  که یمشخصات. است داده نشان

/ ؛ نساء71/ احزاب) استکرده  داینمود پ... و ماریب یداشتن دل آنان، وجود در مانیا یصفا نبود

 برابر در مقاومت و( ص)امبریپ با یهمراه در یماد ینگرش با منافقان نیبنابرا (8 / توبه ؛781

لحظات حضور فعال خود را  در تمام همراه، شهیهم مؤمنان کهیحالدر  دادند، نشان یسست مشرکان

 . حفظ کردند

 

 ینید یها ارزش از متأثر خندق ۀغزومسلمانان در  رفتار. 5
 یها تیفرهنگ متشکل از فعال. بود غافل یاز عوامل فرهنگ دینبا ها، گونه رفتار علل یبررس در

به تفکر و  و ابدی یمتداوم  گرانیبا د ارتباط ۀجینتکه در  ستا ها انسان یاحساس و یعاطف ،یمعرفت

فرهنگ  صورت نیا در. بخشد یم تیرسمجامعه  رشیپذ عملکرد افراد متناسب با فرهنگ مورد

 یبه همبستگ جهیو درنت شود یمافراد  یاز قواعد زندگ یئجز و ابدییم میغالب بر جامعه تعم

عناصر  ستم،ینظام و س كی به لیفرهنگ با تبد یحالت نیدر چن. انجامد یمو وفاق جامعه  یاجتماع

، روشه ) ردیگ یمافراد در قالب آن شکل  یروان تیو شخص آورد یمرا به وجود  ینیمختلف و مع

 وبود  کرده دایپ تیمقبول یاسالم فرهنگ هجرت، پنجم سال یاسالم ۀجامعدر (. 719-713: 7961

 بر حاکم یاسالم فرهنگ عناصر. بود مسلمانان یروان و یاجتماع تیشخص انگریبعمل به آن 

اسالم بر  یارزش نظام در که یمهم یها شاخص. بودند یدتیعق و ینید یها آموزه ها،ارزش جامعه،

جهاد،  ،یخداوند، کسب سعادت اخرو یرضا گذاشت ریتأثمشارکت و حضور افراد در جهاد 
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 7.اند شده انیاز قرآن ب یمتعدد اتیدر آ ها شاخصه نیا. بود... و یجاودان بهشت به دنیرس ،شهادت

سخت و  طیشرا در آنان مقاومت و رفتار نوع باشده   ادی یها شاخص به افراد یبند یپاباور و  انزیم

در  خصوصبه  ،رفتار مسلمانان نییدر تع ینید یها اساس ارزش نیبر هم. فرسا تناسب داشت طاقت

 . ندکننده داشت نییتع ینقش یبحران طیشرا

 آنان یها نگرش و ها بر اساس ارزش آن یمالاحت یامدهایپ و خندق ۀغزومسلمانان از  یابیارز

 را رو شیپ یها نهیگز خود،و هدف  دهیعق تفکر، با متناسب آنان. بودرو  شیپ در هدف به نسبت

مطلوب  ریمس ازهایاهداف و ن تعهدات، ف،یبا وظا سو هم ،یارزش یریگ جهتبا  وانتخاب کردند 

 به توجه با. دندیبرگز ،بود ها مطلوب ارزش را آنچه و دادند صینامطلوب تشخ اززعم خود  بهرا 

 دگاهیدارزش  نیشتریب داشتند، نظر در یرفتار یها گونه از کدام هر که یاهداف و ها ارزش تنوع

 یانتخاب برا اریصورت مع نیا در. شد یمارائه ( ص)امبراکرمیپ یسو ازبود که  آن مؤمنان

مطلوب و آنچه  کرد، یمآن سفارش  جیتروبه  اکرم رسولآنچه  رایمسلمانان معتقد مشخص بود؛ ز

 را خندق ۀغزو در مسلمانان یرفتار یالگو ریس توان یم نیبنابرا. بود نامطلوب کرد یم ینه را

 :  کرد انیب ریز یالگو مطابق

 رفتار                      اهداف                  هاارزش                    فرهنگ

نظر  اهداف مورد مؤمنان. بود نیبر د یمبتن پنجم هجرت سال  یاسالم ۀجامع جیرا یها ارزش

 به یابی دست یپ در ایمانان سستمنافقان و  که یحال در. کردند یمخود را متناسب با آن انتخاب 

 یها سنخ اهداف توان یمدر واقع . بود یو ماد یاجتماع یها سنت بر یمبتن شتریب که بودند یاهداف

به  ناظر یمقطعاهداف . کرد میتقس ییغا اهداف و یمقطع اهداف به را دقخن ۀغزودر  یرفتار

 در. بودند آن به یابیدستو منفعل در صدد  فعال نیمه یها که سنخ بود یا انهیگرا یماد کردیرو

                                                 
 .(174/ بقره)« سَبیلِ اللَهِ أُولئِكَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَهِ وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحیمٌ  إِنَ الَذینَ آمَنُوا وَ الَذینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی» .7

/ نساء)« سَبیلِ اللَهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتیهِ أَجْراً عَظیماً  الَذینَ یَشْرُونَ الْحَیاۀَ الدُنْیا بِالْآخِرَۀِ وَ مَنْ یُقاتِلْ فیسَبیلِ اللَهِ   فَلْیُقاتِلْ فی»

18). 

لِ اللَهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَلَ اللَهُ الْمُجاهِدینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ سَبی  ال یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ غَیْرُ أُولِی الضَرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فی»

 .( 3/ نساء)« وَ فَضَلَ اللَهُ الْمُجاهِدینَ عَلَى الْقاعِدینَ أَجْراً عَظیماً  أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدینَ دَرَجَۀً وَ کاُلً وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنى
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 و داشتند یماد و فرا یمعنو کردیرو کردند، یمهمراه دنبال  شهیهم مؤمنانکه  ییغا اهداف کهیحال

 مؤمنان. گرفت یمخداوند قرار  یخشنود و یاخرو سعادت کسب چون ییهاارزش قالب در

از . داشتند ازین ناسبم یابزارها به ،نظرشان مورد اهدافبه  دنیرس یبرا یرفتار یها درگونه

. در گرو جهاد و شهادت در راه حق بود یخداوند و سعادت اخرو یکسب رضا مؤمنان دگاهید

 مشارکت با و دانستند یم یبه سعادت اخرو دنیرس یابر یآنان مشارکت در جنگ را فرصت

 ۀسور 19 یۀآدر  خداوند. کردند یم یرا همراه( ص)امبریپ یاله یها وعده به اعتقاد و خودجوش

غزوه سنخ  نیدر ا که دهد یم نشانآمار موجود در منابع  7.است کرده اشاره مسئله نیبه ا احزاب

 کردهحفظ ( ص)امبریخود را با پ یجنگ همراه انیو تا پا هغلبه داشت ها سنخ گریهمراه فعال بر د

 . است

 و ها یتحمل سخت یبرا یقیتشو یارهایمع یدارا ،ینبو عصر یاسالم ۀجامع یارزش ستمیس

حق و در راه  انچه مسلمانهر ،یقرآن اتیآ و ینید یها ارزش با متناسب. بود حق راه در یداریپا

 اتیآ. افتندی یم دست یاله یقرب و رضا چون یواالتر یها شپادا به بودند، تر دفاع از آن مقاوم

مدارانه و  با احساسات حق مطابق مسلما 1.است پرداخته موضوع نیا به عمران آل ۀسور 769و  761

 ینید یها زهیانگ یو سو سمت به را یشخص یها زهیانگ داد، یمبه مسلمانان  نیکه د یزیآم شرافت

 . کرد یم جادیا منزلتآنان  یبرا و داد یمسوق 

بود،  گرفته شکل یو شناخت قلب معرفت یۀپاآنان بر  دیکه عقا همراه همیشه مؤمنان یبرا

 و قیعم یها شهیر معرفت، با همراه مانیا رایوجود داشت؛ ز ینیو د یمذهب قیعم یدلبستگ

: 7911 ز،یجم) گذارد یماثر  یو رفتار و یکه بر تمام زندگ کند یم جادیقلب انسان ا در یمحکم

 با. شدچرا به درگاه خداوند  و چونیب میباعث تسل یمافوق انسان یآنان با قدرت یقلب ارتباط(. 734

 شهیر عهیماورءالطب عالم از انسان افکار و آرزوها ال،یام هرچه شناسانهروان یها لیتحل به توجه

بلکه با  ؛د داشتنخواه یسازگار یو عقالن یماد یهاحساب با او اهدافو  ها خواسته رد،یبگ

                                                 

 «نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَلُوا تَبْدیالً  لْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىمنَ ا».  7

 «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَهِ وَ اللَهُ بَصیرٌ بِما یَعْمَلُونَ» «.صیرُأَ فَمَنِ اتَبَعَ رِضْوانَ اللَهِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَمُ وَ بِئْسَ الْمَ».  1



  6/ فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 

 

 ریی، تغاست دهیکه به آن رس یاعمال خود را متناسب با درجات روح واتصال به عالم باال رفتار 

 با کردند، یمجستجو  واال اهداف به دنیرس یبراهمراه  مؤمنانکه  یرفتار(. 100 همان،) دده یم

 اتیبه معنو دنیو رس یداز امور ما گذشتن مستلزمبه آن  دنیبلکه رس ،شد یمبرآورده ن یماد امور

 زیآرزوها و اهداف آنان ن ها، خواسته دادند، یم تیاهم ینیبه هر اندازه که افراد به امور د. بودن

 ریتأث یتر باشد بر واکنش آنان در زندگ افراد مهم یبرا ینداریدر واقع هرچه د. شدیم محقق

همراه  نان تعهد و عمل بهمسلما یاست و برا آورفیتلک نید ،یاسالم اصول در. گذارد یم

. شرکت در جهاد است ،شده واجبتوانا  مسلمان هر بر که بزرگ اریبس فیتکال از یکی. آورد یم

 شمردهسر باز زدن از آن گناه  که دانستندیمواجب  یفیهمراه شرکت در جهاد را تکل مؤمنان

را  آنان یدرون ۀزیانگ شد،یمهمراه  یاخرو یهاپاداش و یاله یها وعده با یوقت مسئله نیا. شد یم

 قرآن هنکچنا دند؛یکشنمیدست از کار ( ص)امبریپ اذن بدون آنان. کرد یم شتریبجنگ  یبرا

در مدت  (.61/ نور) داند یم( ص)امبریبارز آنان را رفتن با اذن پ یهایژگیو از یکی زین میکر

که درقبال آن  یتیو مسئول تعهد بر( ص)امبریپ با خود عتیب یآورادیبا  مؤمنان خندق، ۀمحاصر

 طلب آنان یبرا زین( ص)اکرم رسول. شدند همراه( ص)امبریپ با جان یپاتا  و کردند دیداشتند تاک

 نیچن خداوند از شدن یزخم وجود با معاذ بن سعد چنانکه(. 9 / 1: 7330سعد، ابن) کرد مغفرت

 :کرد درخواست
 شیقر با جنگ به مسلمانان بناست هم باز و افتهین انیپا شیقر با جنگ هنوز اگر ایخدا بار

 جنگ از ترمحبوب من نزد یزیچ رایز کنم؛ شرکت گرید یها جنگ در تا بدار زنده مرا بروند

 رونینموده و از شهرش ب بیتو را آزار کرده و او را تکذ( ص)امبریپ که ییهاآن. ستین آنها با

/ 1: تا یبهشام،  ابن)ادت من قرار ده زخم را شه نیا دهیبه آخر رس شیکرده و اگر جنگ با قر

111.) 

 با همراه مؤمنان یماد فرا یازهاین و اهداف ، هاخواستهبر  یبارز یایدعا خود گو نیا

بود ( ص)اکرم رسول با مؤمنان ۀمشتاقان یهمراه و ینید یها زهیامداد خداوند و انگ. بود( ص)امبریپ

مشرکان به سراغ مسلمانان  گریآن به بعد دشد و از منجر آنان در جنگ خندق  یروزیبه پ که

 .امدندین



 ...( ص)امبریپ با یهمراه در مسلمانان رفتاری تبیین و شناسی سنخ/ 66

 

 

  گیری جهینت. 6

 نیو شواهد و قرا احزاب ۀسور اتیآ بنابر خندق، ۀغزومسلمانان در  یرفتار شناسی سنخ یبررس در

حضور احزاب و  یعنی ،خندق یبحران طیدر شرا ها گونه نیا. شدند ییشناسا  گونه  شش ،یخیتار

 یدرون اتین و هازهیانگبحران،  تیآنان در وضع. کردند دایپ یخارج روزب قریظه بنی شکنی پیمان

. پرداختند ییجوبهانهبه ( ص)امبریبا پ یاز آنان با تعلل در همراه یو برخ کردند برمالخود را 

 دارد،( ص)امبریپ فعال همراهان بودن باال از تیحکا خندق، جنگ در مسلمانان یروزیپ و تیموفق

 غزوات در و افتیغزوه نمود  نیدر ا( ص)امبریو همراه نشدن با پ نید با سنت الشچ یهازمزمه اما

 .شد شتریب دند،یورز تعلل( ص)امبریپ با یهمراه در که یکسان آمار یبعد

در سه سنخ  یرفتار یها گونه ازمنابع  در شده ذکراساس آمار  برغزوه  نیا در یسنج یفراوان

را سنخ همراه فعال با  یفراوان درصد نیشتریب که است شدهجام و منفعل ان فعال نیمههمراه فعال، 

بر اساس آمار موجود در  پژوهش، نیا یآمار ۀجامع. درصد به خود اختصاص داده است  4/ 09

 قرار جومشارکتنفر در سنخ همراه فعال و   71تعداد  نینفر بود که از ا 781منابع متشکل از 

آنان با  یهمراه زانیدرنظر گرفته شده بر اساس م ها سنخ كیتفک یبرا که ییها شاخصه. گرفتند

 .  بوده است خندق ۀغزو در( ص)امبریپ

 بودن غالب و نگرش نوعباال بودن سنخ همراه فعال،  وعلل و عوامل رفتار مسلمانان  نییتب در

کردند،  یداریکه پا یگروه خندق، ۀغزو یبحران طیشرا در. بود گذارریتأث ینید یهاارزش

 و باور در دیبا راگونه  نیو مقاومت ا یداریعلت پا. ودندب( ص)امبریو همراهان فعال پ منانمؤ

 ییغا اهداف نییتعافراد با  نیا. حاکم بر جامعه جستجو کرد ینید یهاارزش و آنان یدرون دیعقا

 یپا تا و دانستندیمخود  یبه اهداف واال یابیدست یبرا یالهیوس وجنگ را عرصه  ،یماد فرا و

 . کردند یمجان مقاومت 

 

 منابع

 قرآن کریم -
 .تهران دانشگاه: تهران .اسالم خیتار .(7961) میمحمدابراه ،یتیآ -
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: تهران .نید یشناسروان بر یدرآمد .( 794) اصل یموسو یمهددیس و مسعود ،یجانیآذربا -

 .سمت

 منابع بر هیتک با یاجتماع یروانشناس (.7941) ------------------------------- -

 .سمت: تهران. یاسالم

: تهران .ابرقوه یهمدان یقاض بن اسحاق نیالدعیرف ۀترجم .اهلل رسول رتیس . (7911)اسحاق  ابن -

 .یخوارزم

 .هیالعلم دارالکتب: روتیب .یالکبر الطبقات .(7330)سعد  ابن -

 .روتیب .هیالنبو ه ریالس . (تا یب)هشام  ابن -

 .هیالعلم دارالکتب: روتیب .النبوه دالئل .( 734) نیحس بن احمد ابوبکر ،یهقیب -

انتشارات و آموزش انقالب : تهران .یقائن یمهد ۀترجم .روان و نید (7910) امیلیو مز،یج -

 . یاسالم

 .یفردوس دانشگاه: مشهد. زاده یزنجان هماترجمۀ  .یاجتماع کنش .(7961) یگ روشه، -

 آزاده: تهران .انسان یشناس روان بر یآمدر د .(7917)اکبر  یعل ،نژاد یشعار -

 .التراث دار: روتیب .یالطبر خیتار .(7361) ریجر بن محمد ،یطبر -

 .قدس آستان: مشهد .یرضوان احمد ۀترجم .تیشخص و زشیانگ .(7911) آبراهام مزلو، -

 .هینیالد الثقافه ۀمکتب .خیالتار و البدء .(تا بی) طاهر بن مطهر ،یمقدس -

 .یاالعلم ۀمؤسس: روتیب .یالمغاز .(7373)عمر  بن محمد ،یواقد -

 .«(ص)امبراکرمیپ تیریمد در یمورد یپژوهشدر بحران  تیریمد». (7913) محمد یعل ،یولو -

 .19-1 صص .9ش .اسالم خیتار ۀفصلنام

 .دار صادر: بیروت. یعقوبی خیتار(. تا بی)واضح  یعقوبی، ابی -

 


