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 The present study aims to examine the discourse making of the Qur'an in relation to 
hypocrisy so that it can be used to adapt the "old hypocrisy" to the "hypocrisy of 
today" to avoid the phenomenon of hypocrisy in the present age, as it will change the 
outlook on society and create a new culture. And to institutionalize something, it is 
necessary to make the discourse first, then it needs to be cultured and implemented. 
The research is a descriptive and analytical documentary study. According to the 
discourse's findings, the design of the identified social desires is based on the 
teachings of the Qur'an in order to preserve the Qur'anic values and norms in society 
and to become a religious thought in the popular literature of society and people's 
lives. In comparing today's hypocrisy with the Qur'anic discourse, it has also become 
clear that the Qur'anic discourse is a gradual way of dealing with the hypocrisy, the 
first principle in dealing with the enemy is antiquarianism, and what plays an 
important and crucial role after knowing the enemy in intelligent defense is to know 
the ways to deal with it that one must turn to the Qur'an to learn these methods. 
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 چکیده

سازی قرآن در رابطه با نفاق است تا با گفتمان هدف پژوهش حاضر بررسی
از پدیده نفاق « نفاق امروزی»بر « نفاق كهن»گیری از آن بتوان ضمن تطبیق  بهره

در عصر حاضر اجتناب كرد؛ چرا كه برای تغییر دیدگاهی در جامعه و ایجاد 
سازی در مرحله اول و سپس  مری، به گفتمانفرهنگی جدید و نهادینه كردن ا

روش پژوهش اسنادی است كه به . كردن آن نیاز است سازی و اجرایی فرهنگ
سازی، ها گفتمان شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. بر اساس یافته

های قرآن است تا  های اجتماعی تشخیص داده شده بنا بر آموزه طراحی مطلوبیت
رهای قرآنی در جامعه حفظ شود و یك اندیشه دینی به ادبیات ها و هنجا ارزش

رایج جامعه و زندگی مردم تبدیل شود. در تطبیق نفاق امروزی با گفتمان قرآن 
سازی قرآن برای مبارزه با نفاق روشی تدریجی است نیز مشخص شد كه گفتمان

خت شناسی است و آنچه بعد از شنا كه اصل اول در برخورد با دشمن، دشمن
های  كند، شناخت راه دشمن در دفاع هوشمندانه نقش مهم و اساسی را ایفا می

 روی آورد.ها به قرآن  مقابله با آن است كه باید برای آموختن این شیوه
 سازی، نفاق، قرآن، سالمتگفتمانواژگان كلیدی: 

 1/3/8331تاریخ دریافت: 
 1/88/8331  تاریخ پذیرش:

ولنویسنده مسئ 
 

 مقدمه
های مهم جریان نفاق، پیچیده بودن آن و پوشیده بودن  ویژگیاز 

صورت  ی واقعی منافقان است. منافقان با تظاهر به اسالم، به چهره
های دین و انهدام آن،  فردی یا تشکیالتی، جهت سست كردن پایه

سعی در این دارند كه در دین مسلمانان تردید ایجاد كرده و 
راین زمانی كه غبار نفاق فضای جامعه میانشان تفرقه بیافکنند؛ بناب

را آلوده كرده، مسلمانان الزم است هوشیار باشند تا فریب ظواهر 
منافقان را نخورند. باید توجه داشت روح آدمی نیز مانند جسم او 

گردد و برای سالمتی و درمان آن باید  ها می گرفتار انواع بیماری
های  ی بیماری هدست به دامان پزشکان شود و از داروهای ویژ

مند گردد تا روح او پرنشاط و سالم گردد. قابل توجه  اخالقی بهره
های اخالقی و روحی  ی قرآن كریم، از بیماری آیه 82است كه در 

سوره بقره، از صفت  83تعبیر به مرض شده است از جمله در آیه 
فرماید:  عنوان بیماری یاد شده و درباره منافقان می ی نفاق به رذیله

ها نوعی بیماری  های آن ؛ در دل«فی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا»
است و خداوند )به خاطر اصرارشان بر گناه و نفاق( بر بیماری 

افزاید. در بسیاری از روایات اسالمی از رذایل اخالقی  ها می آن
 816ست شده؛ مثالً، در خطبه كه به مفهوم بیماری« داء»تعبیر به 

فان  ... فاستشفوه من ادوائکم»:فرمایدقرآن میاره البالغه، درب نهج
؛ از قرآن ی والضاللفیه شفاء من اكبر الداء وهو الکفر والنفاق والغ

های خود كمك بطلبید، زیرا در قرآن، شفای  برای شفای بیماری
 «.ها، یعنی كفر و نفاق و گمراهی و ضاللت است بزرگترین بیماری

های سالمت روح  عنوان نشانه از آنجا كه فضائل و رذایل اخالقی به
شود، پیامبران الهی و پیشوایان  انسان یا بیماری آن معرفی می

وم و همچنین معلمان اخالق، طبیبان روحانی و دستورات معص
 ها داروهای شفابخش هستند. آن

گونه كه در طب جسمانی عالوه بر دارو،  و بر این اساس، همان
پرهیزهایی هم برای رسیدن به بهبودی كامل الزم است، در طب 
روحانی و اخالقی نیز پرهیز از دوستان فاسد، محیط آلوده و تمام 

ه به پیشرفت مفاسد اخالقی در وجود انسان كمك اموری ك
 .كند، ضرورت دارد می

افتد و طبیب جراح با  در طب جسمانی گاه نیاز به جراحی می
پردازد، در طب روحانی نیز  چاقوی جراحی به درمان بیمار می

شده است؛ حدود و تعزیرات و مجازات   بینی چنین مواردی پیش
منزله   عمال منافی اخالق نیز بهای از ا گوناگون در برابر پاره

 .جراحی است
گیری و شده، طب پیش در طب جسمانی دو مرحله مشخص ترسیم

عنوان بهداشت و از دومی  طب درمانی كه معموالً از اولی به
كنند، در طب روحانی و اخالقی نیز همین  عنوان درمان تعبیر می به

ی درمان سو برا دو مرحله وجود دارد و معلمان اخالق از یك
گیری از كنند؛ و از سوی دیگر، برای پیش ریزی می آلودگان برنامه
 .آلودگی سالمان

ها  رشته دستورهای كلی برای درمان بیماری در طب جسمانی، یك 
ها  است و یك رشته دستورهایی كه ویژه هر یك از بیماری

گونه است؛ توبه، ذكر خدا،  باشد؛ در طب روحانی نیز همین می
وزه و عبادات دیگر و محاسبه و مراقبه، اصول كلی نماز و ر

های اخالقی نیز دستورهای  درمانند؛ و در هر یك از بیماری
)مکارم  .ای در روایات اسالمی و كتب اخالقی وارد شده است ویژه

 (8/827شیرازی،
ول به ترتیب نزق به نفاط مربوت یامقاله آین در ابه همین علت 

سؤال اصلی این كه ا ست چراگرفته ار سی قرربررد موبندی و  طبقه
سازی قرآن در جهت مبارزه با نفاق برای تربیت است كه گفتمان

تالشی است در  ی سالم چگونه است؟ مقاله حاضر یك جامعه
جهت پاسخگویی به سؤال مهم فوق كه با استناد و تأمل در آیات 

 قرآن به انجام رسیده است.
 

 ادبیات نظری تحقیق
ممکن است در طول بحث نیازی به كاربرد اولیه  به لحاظ اینکه

مفاهیم به كار رفته در مقاله باشد، در آغاز نگاهی داریم به 
 خاستگاه واژگانی مفاهیم كلیدی.

و  Discourseی نسوافرگفتمان از واژه  ن در لغت و اصطالح:گفتما 
ر و از واژه گفتاوره، محا، به معنی گفتگو Discursusالتین 

Discurrer ن یدورزتعلل دن، كرز سر با، از فتنه رطفری معنا به
ی یگرهای د در معادلسی رفاح در صطالاین ه است. اگرفته شد

( 27زاده، )آقاگلست. افته ر ربه كار گفتا، سخنل، مقان همچو
مبتنی بر فرهنگ ع فادقابل و منظم ، منسجمی فکری  ن، ارائهگفتما

ل هبر یا فعار یكی سواز كه باشد  مییك جامعه دات عتقاو ا
جامعه تبیین ص یط خااشرو سیاسی یا فرهنگی با توجه به فضا 

بر گیرد و  ار میقرها  گیری ها و جهت ر فعالیتمحوگردد و  می
، سیاسیی هارفتاگذارد و ر میتأثیر دم مرو سرنوشت جامعه 

 دهد. میشکل را جتماعی خاصی دی و اقتصاا

https://hawzah.net/fa/Book/View/45325/34701/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C#TextH381817I5391
https://hawzah.net/fa/Book/View/45325/34701/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C#TextH381817I5391
https://hawzah.net/fa/Book/View/45325/34701/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C#TextH381817I5454
https://hawzah.net/fa/Book/View/45325/34701/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C#TextH381817I5454
https://hawzah.net/fa/Book/View/45325/34701/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C#TextH381817I5454
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 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

ها و  در آن، نظریه زی فرایندی است كهسانگفتماسازی: گفتمان
های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی در زندگی مردم و جامعه  گفتمان

شود.  تك افراد جامعه می یابد و تبدیل به ادبیات تك جریان می
های  ریزی دقیقی صورت بگیرد تا گفتمان رو الزم است برنامه ازاین

دقت مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. در این  مورد نیاز جامعه به
راستا باید از ابزارهای مناسب و آموزش استفاده شود چرا كه 

-بر است. بر اساس این تعریف، گفتمان سازی اغلب زمانگفتمان
سازی در جهت مبارزه با نفاق به معنای جریانی است كه طی آن 
بتوان نفاق را از جامعه حذف نمود و بنابراین برای انجام این 

نفاق و توجه و تمركز به  ی منظور به شناخت و تبیین مسئله
های رساندن این مفهوم در مخاطب دارد تا بتوان مبارزه با  روش

 پدیده نفاق را در جامعه گسترش داد.
، فرهنگ نویسان «نفاق»نفاق در لغت و اصطالح: در اشتقاق واژه 

ی  اند. برخی نفاق را برگرفته از كلمه عربی دو وجه ذكر كرده
زمین كه راه نجاتی به مکان دیگر  سوراخی در»به معنای « نفق»

به « نافقاء»ی  ها مشتق از كلمه دانند و بعضی دیگر آن می« دارد
اند. در این محل خاص، موش  معنای محلی از النه موش، معنا كرده

كند به حدی كه نزدیك است به  طرف سوراخ می زمین را ازیك
(. 3/8127كند. )فراهیدی،  ها سوراخ نمی قشر زمین برسد، ولی آن

كند، یکی سوراخ  در واقع این حیوان در زمین دو سوراخ درست می
« قاصعاء»شود؛ و عرب به آن  آشکار كه از آنجا داخل النه می

گردد و بدان  گوید و دیگری سوراخ پنهان كه از آن خارج می می
از النه موش به ظاهر خاک « نافقاء»گویند؛ قسمت  می« نافقاء»

و فرورفتگی است. از همین روست كه است ولی درون آن گودی 
را از راهی و علتی « نفاق»اهل لغت با توجه به این معنای لغوی، 

دین را پذیرفتن و داخل شدن و دوباره بیرون رفتن از آن شریعت 
 (.3/311اند )راغب اصفهانی، )تصمیم گرفتن(، معنا كرده

لی و دارد ن میپنهاد را در دل ست كه كفر خوامنافق كسی  :منافق 
فرصتی جهت ل نبادبه اره همونماید و  ن مییمار اظهان ابازبه 

)ابن فارس، ست. اسالمی احکومت ن و به مسلمانازدن ضربه 
7/474) 
 

سازی آن در قرآن بر مبنای ی نفاق و گفتمان ی طرح مسئله هندسه
 ترتیب نزول

سازی مبارزه با نفاق در برای دستیابی به روش قرآن در گفتمان
ی طرح این مقوله در قرآن بر مبنای  ل، توجه به هندسهعصر نزو

ترتیب نزول سور حائز اهمیت است. آیات نفاق در نوزده سوره از 
های قرآن آمده است. با قدری تأمل و تتبع در منابع و كتب  سوره

توان  رسد این آیات را می تفسیری و تأمل در سیاق آیات به نظر می
 مکه و مدینه تقسیم كرد:در دو گروه آیات نازل شده در 

شود. آیات نازل شده  های مکی آغاز می طرح مسئله نفاق در سوره
 در مکه، به ترتیب نزول در جدول زیر آمده است:

 به ترتیب نزول : آیات مکی مربوط به نفاق8جدول 
 سال نزول آیه آیات مربوط به نفاق نام سوره ردیف

 بعثت 2سال  1-6 ماعون 8

 بعثت 1سال  38 مدثر 2

 بعثت 83سال  88-83-4-3 عنکبوت 3

اوصاف و صفات منافقان های مکی، بیان  قالب طرح در سوره
وعظه اخالقی و ناپسند شمردن عمل نفاق است كه همچنین، م

 گیرد. صورت ایجاد تزلزل و تردید در اندیشه منافقان انجام می به
 آیات نازل شده در مدینه، به ترتیب نزول در جدول زیر آمده است: 

 : آیات مدنی مربوط به نفاق به ترتیب نزول2جدول 
 سال نزول آیه آیات مربوط به نفاق نام سوره ردیف

 بعثت 6سال  41-8 احزاب 8

 بقره 2

1-3-83-88-82-83-84-
87-86-81-81-83-23-

234-237-236 

 بعثت 1سال 

 بعثت 83سال  74-73-73-43-41-41 نور 3

 بعثت 83سال  73 حج 4

 محمد 7
23-28-22-23-24-27-
26-21-21-23-33-38 

 هجرت 8سال 

 هجرت 2سال  43 انفال 6

 هجرت 2سال  3-2 صف 1

 هجرت 3سال  1-1-6-7-4-3-2-8 منافقون 1

 هجرت 4سال  82-88 حشر 3

 توبه 83

31-33-43-48-42-43-
44-47-46-41-41-43-
73-78-72-73-74-77-
76-71-71-73-63-68-
62-63-64-67-66-61-

61-63-13 

 
 هجرت 4سال 

 احزاب 88
82-83-84-87-86-81-
81-83-23-24-63-68 

 هجرت 7سال 

 هجرت 7سال  84-83 حدید 82

 نساء 83
831-831-833-843-848-

842-843 
 هجرت 6سال 

 فتح 84
6-83-88-82-83-84-87-

86 
 هجرت 1سال 

 هجرت 1سال  74-73-72-78 مائده 87

 توبه 86

13-14-17-16-11-11-
13-13-18-12-13-14-
17-16-11-33-33-34-
37-36-31-31-838-831-

831-833-883-824-827-
826-821 

 هجرت 1سال 

 نساء 81

63-68-62-63-64-67-

12-13-11-11-18-13-
11-13-33-38 

 هجرت 1سال 

 مجادله 81
1-84-87-86-81-81-83-

23-22 
 هجرت 3سال 

 3 تحریم 83
 83سال 

 هجرت

 
های پیشین،  صورت بیان داستان امت قالب طرح در سور مدنی به 

 توصیف حال منافقان و تشریع احکام مربوط به نفاق است.
 

 سازی مبارزه با نفاق در قرآنروش گفتمان
پردازیم كه قرآن  میبر اساس این روش به بررسی مراحلی 

سازی پرداخته ی آن به مبارزه با نفاق به روش گفتمان وسیله به
است. جهت تبدیل یك برنامه به ادبیات رایج مردم جامعه، نیاز 

ریزی  سازی نیازمند برنامهسازی است كه این گفتمانبه گفتمان
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گام پیش  به صورت گام باشد كه باید به است و دارای مراحلی می
الزم است این نکته را در نظر داشته باشیم كه مراحل  برود.

عنوان جدا از  هیچ سازی قرآن كه در ادامه خواهد آمد بهگفتمان
ای به اتمام  گونه نیست كه مرحله هم و مقطعی نیستند یعنی این

ی بعدی آغاز شود. تمام این مراحل در راستای  برسد و سپس مرحله
 اند. یکدیگر ادامه یافته

 
 شناسیو مسئله تشخیص

برای ایجاد تغییر در گفتمان حاكم در عصر نزول كه نفاق است به شناخت 
 دقیق جامعه، شرایط و الزامات حاكم بر مردم آن جامعه نیاز است.

یکی از رویدادهای مهم در صدر اسالم كه اقداماتش بسیار آشکار 
ر ی نوپای اسالمی د بود، جریان نفاق بود. این جریان علیه جامعه

زد لذا، پیامبر گرامی  های مختلف دست به كارشکنی می زمینه
ها و  اسالم )ص( بیشترین اوقات خود را صرف تعدیل این توطئه

نمودند. اگرچه این جریان بعد از هجرت پیامبر )ص(  ها می دسیسه
به مدینه انسجام بیشتری گرفت ولی شواهد گواه بر وجود نفاق در 

 باشد. دوران مکی نیز می
تر ساختن موضوع و تبیین مسئله هایی كه برای روشن عمده روش

 نفاق صورت گرفت بدین شرح است:
 

 های منافقان نشانه
های متعددی برای منافقان،  ی آیات مربوط به نفاق، نشانه با مطالعه
 توان به موارد زیر اشاره نمود: بندی می شود كه در یك جمع استفاده می

 ار: )وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ(گویی صریح و آشک دروغ -8
استفاده از سوگندهای دروغین برای گمراه ساختن مردم:  -2

 )اتَّخَذُوا أَیْمانَهُمْ جُنَّةً(
عدم درک واقعیات، بر اثر رها كردن آیین حق، بعد از  -3

 شناخت آن: )ال یَفْقَهُونَ(
رغم تهی بودن درون  چرب، علیداشتن ظاهری آراسته و زبانی  - 4

 و باطن: )وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ(
بیهودگی در جامعه و عدم انعطاف در مقابل حق، همچون  - 7

 یك قطعه چوب خشك: )كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَة ٌ(
بدگمانی و ترس و وحشت از هر حادثه و هر چیز به خاطر  -6

 )یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ(خائن بودن: 
 .حق را به باد سخریه و استهزاء گرفتن: )لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ( -1
 فسق و گناه: )إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ( -1
خود را مالك همه چیز دانستن و دیگران را محتاج به خود پنداشتن:  -3

 مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّی یَنْفَضُّوا(  ال تُنْفِقُوا عَلی )هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ
خود را عزیز و دیگران را ذلیل، تصور كردن: )لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ  -83

 مِنْهَا الْأَذَلَ(
 :ها و باز داشتن مردم از نیکی منکراتدعوت مردم به  -88

 )یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ(
 : )وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ(انفاقخودداری از  -82
 للَّهَ فَنَسِیَهُمْ(فراموشی خدا: )نَسُوا ا -83
 لصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى(ٱتنبلی كردن در عبادات: )وَإِذَا قَامُواْ إِلَى  -84
 لنَّاسَ(ٱریا كاری: )یُرَاءُونَ  -87

و دلتنگی در شادی آنها: )إِن  هاخوشحالی بر مصیبت باایمان -86
تُصِبكَ حَسَنَة تَسُؤهُم وَ إِن تُصِبكَ مُصِیبَة یَقُولُواْ قَد أَخَذنَا أَمرَنَا 

 مِن قَبلُ وَیَتَوَلَّواْ وَّهُم فَرِحُونَ(
ها نیست و از آیات  نحصر به اینم منافقهای  بدون شك نشانه

های متعدد  نیز نشانه البالغهنهجاسالمی و  روایاتدیگر قرآن و 
های روزمره  شود، حتی در معاشرت ها استفاده می دیگری برای آن

برد، ولی آنچه  ها پی  های دیگری از آن توان به اوصاف و ویژگی می
)مکارم  .ذكر شده، قسمت مهم و قابل توجهی از این اوصاف است

 (864/ 24شیرازی،
 از دیدگاه قرآن كریمها و بسترهای پیدایش نفاق  زمینه
 منافقان به مربوط آیات در تدبر با را نفاق پیدایش در مؤثر عوامل

 نمود: تقسیم زیر موارد به توان می
گردد  طمع: یکی از عوامل مهمی كه سبب قبول ظاهری اسالم می

یابی به منافع مادی و دنیوی است. با بررسی آیات قرآن  انگیزه دست
 طلبانی ر مکه و پیش از هجرت، فرصتگردد كه د كریم مالحظه می

كه قدرت مسلمانان در مکه و عالئم پیروزی آنان را مشاهده 
كردند برای اینکه در آینده خود را در مواضع قدرت نفوذ دهند 

صورت ظاهری پذیرفتند تا در نقاب دین به منافع مادی  اسالم را به
م سوره كه در آیات دهم و یازده و كفرآمیزشان دست یابند. چنان

وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذا أُوذِیَ فِی » عنکبوت آمده است:
اللّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النّاسِ كَعَذابِ اللّهِ وَ لَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَیَقُولُنّ 

لَمینَ. وَ لَیَعْلَمَنّ إِنّا كُنّا مَعَکُمْ أَ وَ لَیْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِما فی صُدُورِ الْعا
 كه اند كسانی مردم میان از واللّهُ الّذینَ آمَنُوا وَ لَیَعْلَمَنّ الْمُنافِقینَ؛ 

 كشند آزار ]راه[ در چون و ایم آورده ایمان خدا به  گویند:می
 جانب از اگر و دهند می قرار خدا عذاب مانند را مردم آزمایش

 آیا بودیم شما با ما  ت:گف خواهند حتماً رسد یاری پروردگارت
 «نیست. داناتر است جهانیان های دل در آنچه به خدا

 در را منافقان نیت متعال خداوند» :است آمده آیات این تفسیر در
 را اسالم اظهار آنان اینکه است ساخته روشن آوردنشان ایمان

 داشتند، انتظار مسلمانان پیروزی از آنچه به رسیدن برای ای وسیله
 پیروزی چنین منافع و فواید معرض در را خودشان پس ادند.د قرار
 (23/848عاشور،  ابن«.)دیدند می

 در طمع عامل شدن واقع مؤثر ی دهنده نشان مفسر این سخن
 است. نفاق گیری شکل

 به دروغ به جنگی غنایم از مندی بهره طمع به ای عده همچنین
 و سهیم مسلمانان دیگر با طریق این از تا آوردند می روی اسالم

 خبر منافقان روحیه این از زیر ی آیه در خداوند باشند. شریك
 است: داده

مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتّبِعْکُمْ   سَیَقُولُ الْمُخَلّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى»
اللّهُ مِنْ قَبْلُ  یُریدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا كَالمَ اللّهِ قُلْ لَنْ تَتّبِعُونا كَذلِکُمْ قالَ

 ]به چونفَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا ال یَفْقَهُونَ إاِلّ قَلیالً؛ 
 خواهند ماندگان جای بر زودی به شدید روانه غنائم گرفتن قصد[
 خواهند می گونه[ ]این بیاییم شما دنبال به ]هم[ ما بگذارید گفت:
 آمد، نخواهید ما پی از گزهر بگو: كنند. دگرگون را خدا كالم
 خواهند زودی به پس فرموده چنین شما درباره پیش از خدا آری

 جز بلکه است[ چنین ]نه بردید می رشك ما بر بلکه ]نه[ گفت:
 (87)فتح:« یابند نمی در اندكی

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://alem.thaqalain.ir/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF/#_ftn67


 رقیه رجبی و همکاران 24

 

 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

 ترس

 علنی و اسالم ظاهری پذیرش باعث كه دیگری عوامل از یکی
 این در است. مادی منافع و جان مال، از ترس شود، می كفر ننمودن
 زیر عناوین قالب در را منافقان ترس ی بازگوكننده آیات قسمت

 :ایم نموده بندی دسته
 :مرگ از خوف الف(

 أَصابِعَهُمْ یَجْعَلُونَ بَرْقٌ وَ رَعْدٌ وَ ظُلُماتٌ فیهِ السّماءِ مِنَ كَصَیِّبٍ أَوْ»
 چون یا بِالْکافِرینَ؛ مُحیطٌ اللّهُ وَ الْمَوْتِ حَذَرَ الصّواعِقِ مِنَ آذانِهِمْ فی

 و ها تاریکی آن در كه آسمان از رگباری معرض در كه كسانی
 بیم ]و[ آذرخش ]نهیب[ از اند[ گرفته ]قرار است برقی و رعد

 بر خدا ولی نهند هایشان گوش در را خود انگشتان سر مرگ
 (83)بقره: «دارد احاطه كافران

 تصویر به را مرگ از منافقان ترس ی،مثال با خداوند آیه این در 
 اضطراب، ترس، سراسر آنان زندگی محیط دهد می نشان و كشد می

 .است نگرانی و وحشت
 .است شده اشاره عامل این به نیز محمد سوره 23 ی آیه در

 :مال دادن دست از خوف ب(
أَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ یَخافُونَ أَنْ یَحیفَ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَ »

 یا است بیماری دلهایشان در آیارَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ؛ 
 ستم آنان بر اش فرستاده و خدا كه ترسند می آن از یا دارند شك

 (73نور:« ).ستمکارند خودشان بلکه ورزند؟]نه[
 نزاعی كه است آمده روایات برخی در )ع( صادق امام از نقل به

 حل و طرح )ع( علی پیشنهاد آمد. پیش عثمان و )ع( علی میان مالی
 این از را عثمان عوف بن عبدالرحمن اما بود؛ )ص( پیامبر نزد دعوا
 )ص( اكرم پیامبر پسرعموی )ع( علی كه دلیل این به نمود. نهی كار

 كاشانی، )فیض شد. خواهد تمام او نفع به داوری یناًیق و است
3/442) 
 منافقان كه شود می برداشت گونه این آیه، نزول شأن به توجه با

 كه طور همان بنابراین داشتند؛ را اموالشان دادن دست از ترس
 با دهند می ترجیح خود مال حفظ برای را )ص( پیامبر غیر داوری
 را اسالم ظاهر و زبان مرحله در تنها است ممکن مالک همین

 .باشند كرده اختیار
 :ج( خوف از رسوایی

وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنّهُمْ »
خُشُبٌ مُسَنّدَهٌ یَحْسَبُونَ كُلّ صَیْحَهٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ 

 به را تو هایشان هیکل ببینی را آنان چون واللّهُ أَنّى یُؤْفَکُونَ؛ 
 دهی فرا گوش گفتارشان به گویند سخن چون و دارد می وا تعجب
 درخور و شده پوک ]كه دیوارند بر پشت هایی شمعك آنان گویی
 خودشان پندارند می خویش زیان به را فریادی هر نیستند[ اعتماد
 حقیقت[ ]از تاكجا بکشدشان خدا بپرهیز آنان از اند دشمن

 (4)منافقون:« اند یافته انحراف
 خود ضد بر را فریادی هر منافقان شده، اشاره آیه این در چنانچه

 از ترس این هستند! هراسناک نیز خود ی سایه از و پندارند می
 اسالم دروغین اظهار برای مهمی عامل تواند می خود شدن رسوا
 ی آیه توبه ی سوره در باشند. امان در رسوایی هرگونه از تا باشد
 است. شده رهاشا عامل این به نیز 64

 تعصب داشتن
 بر دلیل بی پافشاری حقیقت، پذیرش در بزرگ موانع از یکی

 را ویژگی این دارای شخص تواند می كه باشد می خاص ای عقیده
 چنین نمونه )یهود( كتاب اهل برخی ورزی نفاق نماید. نفاق گرفتار
 صبح، هنگام مسلمانان، در تردید ایجاد جهت كه باشد می تعصبی

 گشتند. می بر اسالم از شبانگاهان و آوردند می ایمان ظاهر به
 فرماید: می خداوند منافقان این عملکرد و نقشه ی درباره

وَ قالَتْ طائِفَهٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالّذی أُنْزِلَ عَلَى الّذینَ آمَنُوا »
وَ ال تُؤْمِنُوا إِالّ لِمَنْ تَبِعَ  وَجْهَ النّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلّهُمْ یَرْجِعُونَ

أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتیتُمْ أَوْ   هُدَى اللّهِ أَنْ یُؤْتى  دینَکُمْ قُلْ إِنّ الْهُدى
یُحاجّوكُمْ عِنْدَ رَبِّکُمْ قُلْ إِنّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ 

 بر آنچه به روز آغاز در ند:گفت كتاب اهل از جماعتی وواسِعٌ عَلیمٌ 
 شاید كنید انکار روز پایان در و بیاورید ایمان شد نازل مؤمنان

 را شما دین كه كسی به جز ]گفتند[ و برگردند؛ اسالم از آنان
 مبادا خداست. هدایت هدایت، بگو: نیاورید ایمان كند می پیروی

 هپیشگا در یا شود داده شده، داده شما به آنچه نظیر كسی به
 خداست دست به تفضل این بگو كنند محاجه شما با پروردگارتان

 گشایشگر خداوند و دهد می بخواهد كه كسی هر به را آن
 (13-12عمران: )آل« داناست.

ی تعصب اهل كتاب نسبت به آیین  دهنده خوبی نشان این دو آیه به
ورزیشان بوده است. عالوه باشد كه عامل مهمی برای نفاق خود می

سوره منافقون هم  1سوره توبه و آیه  831ی  ی فوق، آیه و آیهبر د
 اند. اشاره به تأثیر این انگیزه داشته

 تفاوت بودن و سرگردانی بی
 تفاوتی بی گیری، تصمیم در ناتوانی و زندگی مسیر در بودن هدف بی
 همه با سازگاری ساز، سرنوشت حوادث به نسبت سرگردانی و

 داشت. نخواهد پی در نفاق جز ای تیجهن باطل و حق از اعم عقاید
 :است شده بیان گونه این نساء سوره در
إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یخُادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُواْ إِلىَ الصَّلَوهِ »

 با منافقان،یُرَاءُونَ النَّاسَ وَ لَا یَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا؛   قَامُواْ كُسَالىَ
 و كرد خواهد نیرنگ آنان با او آنکه حال و كنند مى نیرنگ خدا

 خدا و كنند مى ریا مردم با برخیزند. كسالت با ایستند نماز به چون
 (842)نساء: «كنند نمى یاد اندكى جز را
 هؤُالءِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللّهُ  هؤُالءِ وَ ال إِلى  مُذَبْذَبینَ بَیْنَ ذلِكَ ال إِلى»

 با ونه اینانند با نه دلند دو گروه[ ]دو آن میانفَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبیالً؛ 
 او ]نجات[ برای راهی هرگز كند گمراه خدا را كه هر و آنان

 (843)نساء:«  .یافت نخواهی
 معنای به «ذبذب» ماده از مفعول اسم آیه این در «مذبذب» ی واژه

 آویزان شیء یك دادن حركت هنگام به كه است مخصوص صدای
 شیرازی، )مکارم رسد. می گوش به هوا امواج با برخورد اثر بر
 و برنامه فاقد منافقان كه شود می استنباط تعبیر این از (4/811

 تفاوتند. بی و سرگردان رو ازاین و هدفند
 ایجاد انحراف و مانع در برنامه انبیاء )ع(

 و اهداف پیشبرد در شیاطین كه آید می بر چنین آیات برخی از
 اخالل آن غیر و اولوالعزم )ع( پیامبران تمام های برنامه اجرای
 :فرماید می باره دراین خداوند كردند. می ایجاد

http://alem.thaqalain.ir/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF/#_ftn80
http://alem.thaqalain.ir/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF/#_ftn80
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وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِیّ إاِلّ إِذا تَمَنّى أَلْقَى الشّیْطانُ »
لشّیْطانُ ثُمّ یُحْکِمُ اللّهُ آیاتِهِ وَ اللّهُ فی أُمْنِیّتِهِ فَیَنْسَخُ اللّهُ ما یُلْقِی ا

لِیَجْعَلَ ما یُلْقِی الشّیْطانُ فِتْنَهً لِلّذینَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ  عَلیمٌ حَکیمٌ
 ]نیز[ تو از پیش والْقاسِیَهِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنّ الظّالِمینَ لَفی شِقاقٍ بَعیدٍ؛ 

 تالوت چیزی هرگاه اینکه جز نفرستادیم را پیامبری و رسول هیچ
 را آنچه خدا پس كرد. می ]شبهه[ القای تالوتش در شیطان نمود می

 استوار را خود آیات خدا پس گردانید. محو كرد می القا شیطان
 القا شیطان كه را آنچه تا است. حکیم دانای خدا و ساخت می
 سنگدالن برای و است بیماری دلهایشان در كه كسانی برای كند می
« درازند و دور بس ای ستیزه در ستمگران و گرداند مایشیآز

 (73-72)حج:
 نفاق یافته سازمان جریان با پیامبران آغاز همان از گیریم می نتیجه

 شیطانی های وسوسه از پیروی به منافقان كه چرا اند بوده مواجه
 مانع )ع( پیامبران راه در نیرنگ و توطئه با تا كردند می تالش
 را آنها شوم های نقشه كردن خنثی ی طریقه خداوند اما كنند ایجاد

 است. حکیم و علیم كه چرا داند می خوبی به
 ایجاد شکاف در صفوف مؤمنانافکنی و  تفرقه

 را مسلمانان ی یکپارچه صفوف كنند می سعی ایمان نقاب با منافقان
 بنابراین دهند؛ انتشار را كفرآمیز عقاید جامعه در و بشکنند درهم
 منافقان ورزی نفاق برای متعالی هدفی و قوی ای انگیزه افکنی تفرقه

 د.آی می شمار به
 :است شده بیان صورت این به كریم قرآن در عامل این

وَ الّذینَ اتّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَ كُفْرًا وَ تَفْریقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ وَ »
هُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنّ إِنْ أَرَدْنا إِالّ إِرْصادًا لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَ

 اختیار مسجدی كه آنهایی ووَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنّهُمْ لَکاذِبُونَ؛   الْحُسْنى
 ]نیز[ و است مؤمنان میان پراكندگی و كفر و زیان مایه كه كردند

 به او )ص( پیامبر و باخدا قبالً كه كسی برای است كمینگاهی
 نیکی جز كه كنند می یاد سوگند سخت و بود برخاسته جنگ
 دروغگو قطعاً آنان كه دهد می گواهی خدا ]ولی[ نداشتیم قصدی
 (831)توبه:«. هستند

 بررسی واژگانی كه در وصف نفاق و منافق بیان شده
بیشتر واژگان آیات مربوط به نفاق، بیانگر احوال واقعی منافقان و 

گیری آن نقش  قان در شکلای است كه مناف بازتاب اوضاع جامعه
 كنیم: ترین آن اشاره می كنند. در این قسمت به مهم اساسی ایفا می

 زده تشبیه منافق به شخص طوفان
فرماید: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ  سوره بقره می 81خداوند در آیه 

بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَا نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ 
كه  یُبْصِرُونَ. مثل ایشان مانند كسی است كه آتشی بیفروزد و همین

روشن كند پیرامون او را، خدا روشنی آنان را ببرد و رها كند 
 .ای كه هیچ نبینند ایشان را در تاریکی

اطراف در این آیه، منافق تشبیه شده است به شخصی كه برای دیدن 
خود در بیابان تاریك آتشی را روشن نموده است ولی خداوند به ناگاه 

شود و آن شخص در تاریکی رها  فرستد و آتش خاموش می طوفانی می
 شود. گردد و دچار دلهره، اضطراب، سرگردانی و حیرت می می

باشند چرا كه در ابتدا  زده می منافقان نیز مانند این شخص طوفان
ها بر اثر پذیرش اسالم و نور ایمان روشن بوده  محیط زندگی آن

ولی بعد از آن كه نفاق پیشه كردند، آن نور خاموش شد بنابراین 
 دچار ترس و اضطراب و دلهره شدند.
 تشبیه منافق به شخص در باران مانده

سوره بقره آمده: أَوْ كَصَیِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ  83در آیه 
قٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ وَبَرْ

[ رگبارى از  مُحِیطٌ بِالْکَافِرِینَ. یا چون ]كسانى كه در معرض
اند[؛ از  ها و رعد و برقی است ]قرارگرفته آسمان كه در آن تاریکی

را در [ آذرخش ]و[ بیم مرگ، سر انگشتان خود  ]نهیب
 .هایشان نهند، ولى خدا بر كافران احاطه دارد گوش

اند كه در شب  در این مثال منافقان به رهگذرانی تشبیه شده
بارد كه همراه با رعدوبرق و  تاریك باران تندی بر سر آنان می

صاعقه است. منافقان از ترس مرگ و برای اینکه صدای صاعقه را 
گزارند و به دنبال  ینشنوند انگشتان خود را در گوششان م

جهد گامی بر  جهت هرگاه برقی پرنور می پناهگاهی هستند. ازاین
كنند و دچار  شود سریع توقف می دارند ولی هرگاه خاموش می می

 گردند. دلهره، سرگردانی و اضطراب می
 بیان ناپسندی عمل

سوره نساء  18از جمله آیاتی كه در رابطه با نفاق نازل شده آیه 
فرماید: وَیَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ  ند در این آیه میاست. خداو

عِنْدِکَ بَیَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَیْرَ الَّذِی تَقُولُ وَاللَّهُ یَکْتُبُ مَا یُبَیِّتُونَ 
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلًا؛ و )منافقان، روز( 

برداری كنند و چون از حضور تو دور  د تو به زبان اظهار فرماننز
شوند شبانه گروهی خالف گفته تو را در دل گیرند و خدا اندیشه 
شبانه آنها را خواهد نوشت. پس )ای پیغمبر( از آنها روی بگردان 

 .و به خدا اعتماد كن كه تنها خدا تو را نگهبان كافی است
این آیه درباره نفاق به اندرز اخالقى پرداخته و بیان نموده نفاق در 

اشاره به ای نیست از این طریق كه  پیشگاه پروردگار كار پسندیده
كه در  گوید: آنها به هنگامی وضع جمعى از منافقان كرده و مى

گیرند براى حفظ  صف مسلمانان در كنار پیغمبر )ص( قرار می
صدا شده و اظهار  ز خویش با دیگران هممنافع و یا دفع ضرر ا

و دل  گویند با جان  كنند و مى اطاعت فرمان پیامبر )ص( مى
كه مردم از خدمت پیامبر  حاضریم از او پیروى كنیم؛ اما هنگامی

ها  )ص( خارج شدند، آن دسته از منافقان و افراد سست ایمان گفته
در جلسات  سپارند و های خویش را به دست فراموشى مى و پیمان

گیرند. )مکارم  هایی بر ضد سخنان پیغمبر )ص( مى شبانه تصمیم
بریم كه به هر اظهار  ( با توجه در این آیه پی می26/ 4 شیرازی،

زبانی  وفادارى و ایمانى دلگرم نباشید، چرا كه منافقان با چرب
دهند همچنین منافقان، جلسات سرّى شبانه  خود را مطیع جلوه مى

وهى دارند و از نقاط كور و تاریك استفاده و تشکیالت گر
هاى  هاى آنان نباید غافل بود و در برابر توطئه كنند، از توطئه مى

 (2/331 سرى منافقان تنها بر خدا باید توكّل كرد. )قرائتی،
خداوند این آیه را برای بیان ناپسندی عمل نفاق، ایجاد تردید و  

از نفاق نازل كرده است تا تزلزل در اندیشه منافقان و دوری مردم 
فرما شده و نیروهای پراكنده  در جامعه وحدت و یگانگی حکم

 اجتماع به هم نزدیك شوند.
 

 سازی فرهنگ
سازی استفاده از مفاهیمی  های قرآن در فرهنگ یکی از روش

باشد كه برای مخاطبانش آشنا و ملموس باشد. آنچه بر اهمیت  می
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از اختصاص و استمرار آیات این روش تأكید دارد عبارت است 
 های قرآنی. ساز در سوره فرهنگ

ها و اخبار  سازی قرآن، بیان داستان های فرهنگ از جمله روش
ها و مذمت ضد  های گذشته از طریق ارج نهادن به ارزش امت

ها است. همچنین بیان ناپسندی عمل نفاق، یادآوری عواقب  ارزش
و كارهای متضاد با نفاق  نفاق برای جامعه، بیان و توصیف مصادیق

سازی  های فرهنگ مانند وحدت در جامعه اسالمی از جمله روش
 برد. است كه قرآن در زندگی مخاطبان خویش بهره می

 های پیشین گیری از اخبار امت بهره
كاَلَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ  فرمایند: سوره توبه می 13و  63خداوند در آیات 

قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُواْ بخِلَاقِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنکُمْ 
فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِکمُ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم بخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ 

وْلَئكَ كاَلَّذِى خَاضُواْ أُوْلَئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فىِ الدُّنْیَا وَ االَخِرَةِ وَ أُ
أَلَمْ یَأْتهِمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ  .(63)َ هُمُ الْخَسِرُون

ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَصْحَبِ مَدْیَنَ وَ الْمُؤْتَفِکَتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم 
]حال (13)ن كاَنُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونبِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لَکِ

[ چون كسانى است كه پیش از شما بودند: آنان از شما  شما منافقان
نیرومندتر و داراى اموال و فرزندان بیشتر بودند، پس از نصیب 

[ از نصیب خود  خویش ]در دنیا[ برخوردار شدند و شما ]هم
شما بودند از  گونه كه آنان كه پیش از برخوردار شدید همان

[ فرو رفتید  نصیب خویش برخوردار شدند و شما ]در باطل
گونه كه آنان فرو رفتند. آنان اعمالشان در دنیا و آخرت به  همان

[ كسانى كه  هَدَر رفت و آنان همان زیانکارانند. آیا گزارش ]حال
پیش از آنان بودند: قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب 

و شهرهاى زیرورو شده، به ایشان نرسیده است؟ پیامبرانشان  مَدْیَن
دالیل آشکار برایشان آوردند، خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند 

 داشتند. ولى آنان بر خود ستم روا مى
ها به  این آیات براى بیدار ساختن منافقان و دادن درس عبرت به آن

با منافقان پیشین  ی زندگی آنان آورد و با مقایسه تاریخ روی می
گوید: شما هم مانند منافقینی هستید كه پیش از شما بودند و همان  می

ی تاریخ اقوام گذشته  مطالعه كنید. راه و سرنوشت تاریك را دنبال می
كند كه، گرچه منافقان از طریق اعمال نفاق  این واقعیت را روشن می

برند ولی در  یآمیز خود سودهای به ظاهر كالن ولی محدود و موقتی م
ای ندارند. گویای این  اصل نه در این دنیا و نه در جهان دیگر بهره

 حقیقت زوال، نابودی و عاقبت شوم این منافقان است.
 تصحیح عقاید و هویت افکار

خداوند در قرآن كریم برای اینکه جوامع انسانی را از جهل و شك 
در مورد توحید و های آنان را تصحیح نماید  برهاند و عقاید و بینش

 های فراوانی را بیان كرده است. ضرورت وحی و معاد، استدالل
ی مراتب  ها، اعتقاد به حضور خداوند در همه یکی از این استدالل

ترین عامل رستگاری و موجب برپایی عدالت در  است كه اصلی
و هو »( و 81حج:«)ء شهید علی كل شی  ان اللّه»باشد:  جامعه می

( همچنین تأكید كرده بر توكل به 4)حدید:« نتممعکم اینما ك
قُل لَّن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئنَا »ی امور.  خداوند در همه

(. سپس افکار مردم را از 78)توبه:« وَ عَلىَ اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون
یَأَیُّهَا الَّذِینَ  ید:فرما گرایی جلب كرده و میدنیاگرایی به آخرت

انفِرُواْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلىَ الْأَرْضِ أَ   ءَامَنُواْ مَا لَکمُ إِذَا قِیلَ لَکمُ

رَضِیتُم بِالْحَیَوةِ الدُّنْیَا مِنَ االَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا فىِ االَخِرَةِ إِلَّا 
اید، شما را چه شده است  كسانى كه ایمان آوردهاى  (31قَلِیل. )توبه:

كُندى به خرج « در راه خدا بسیج شوید»شود:  كه چون به شما گفته مى
اید؟ متاع  خوش كرده دهید؟ آیا به جاى آخرت به زندگى دنیا دل مى

 زندگى دنیا در برابر آخرت، جز اندكى نیست.
 تبلیغ گفتمان جدید

تغییر دیدگاه رایج، ابتدا بایستی برای جایگزینی فرهنگ جدید و 
موضوع و مسأله محوری تبیین گردد سپس خصوصیت شاخص و 
متفاوت دیدگاه جدید كامالً تشریح شود و به بیان نقاط مثبت 

های ذهنی در صورت  سازی فرهنگ جدید پرداخته شده و مدل
 امکان در رابطه با موضوع صورت گیرد.

ی تبلیغ گفتمان جدید پس از قرآن در ارتباط با نفاق و در راستا
ها، موقعیت و  بیان توحید و معاد، دیدگاه افراد را نسبت به مقام

ها و  ها دگرگون ساخت. فضایل انسانی به جای رذیلت ارزش
های زیر به تبلیغ و  ها نشست و با روش ها به جای پستی نیکی

 ارتقاء و به تعبیر دیگر به مبارزه با نفاق پرداختند.
 

 تقوا
مقابل فساد و افسارگسیختگی نفس اماره، قرآن بزرگترین امتیاز در 

ها  را براى تقوى قرار داده و آن را تنها معیار سنجش ارزش انسان
 (83)حجرات /« اتقاكم  انّ اكرمکم عنداللّه»شمرد.:  مى

 طلبی جهاد و تقویت روحیه ایمان و شهادت
وده ارزش های بیه دارد كه غارتگری و جنگ قرآن كریم بیان می

شود بلکه این جهاد مخلصانه در راه خداست كه  حساب نمی
« المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما  فضّل اللّه»ارزشمند است.: 

 (37)نساء: 
 وحدت در جامعه اسالمی

سوره توبه پیامبر اكرم )ص( را از نماز  831خداوند در آیه 
ی  ن شالودهگزاردن در مسجد ضرار نهی نموده است چرا كه منافقا

این مسجد را بر كفر و نفاق و تفرقه و فساد قرار داده بودند. با 
اهمیت اتحاد در میان صفوف بریم كه  دقت در این آیه پی می

قدری زیاد است كه حتى اگر ساختن  مسلمین در نظر اسالم به
مسجدى در كنار مسجد دیگر باعث ایجاد تفرقه و اختالف و 

انداز  ان گردد آن مسجد تفرقهشکاف در میان صفوف مسلمان
 (847/ 1 نامقدس است. )مکارم شیرازی، 

 بیداری اسالمی و پایبند بودن به قوانین قرآن
أَ لَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ »سوره نساء چنین آمده است:  63در آیه 

یُرِیدُونَ أَن أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ 
یَتَحَاكَمُواْ إِلىَ الطَّغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن 

پندارند به آنچه  اى كسانى را كه مى آیا ندیده «یُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِیدًا
[ آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان  سوی تو نازل شده و ]به به

سوی  خواهند داورىِ میان خود را به همه[ مى اند ]بااین آورده
اند كه بدان كفر ورزند،  طاغوت ببرند، باآنکه قطعاً فرمان یافته

 خواهد آنان را به گمراهىِ دورى دراندازد. [ شیطان مى ]ولى
رفتند  آیه فوق مسلمانانى را كه براى داورى به نزد حکام مى

و داورى طاغوت، نهى  كند و از اطاعت و پیروى مالمت مى
نماید. چرا كه مراجعه به طاغوت یك دام شیطانى است كه  مى
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هاى دوردستى  ها را از راه راست به بیراهه خواهد انسان مى
 (446/ 3 بیافکند. )مکارم شیرازی،

 اصل امر و نهی از منکر

های مختلف،  در قرآن كریم، آیات فراوانی با تعبیرات و آهنگ
خورد. در این  معروف و نهی از منکر، به چشم می درباره امر به 

 18در آیه  .سوره توبه ویژگی خاص دارند 18و  61میان آیات 
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ »آمده است: 

ةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلَو
یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئكَ سَیرَحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم؛ و 
مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند، كه به كارهاى پسندیده 

دارند و نماز را بر پا  دارند و از كارهاى ناپسند باز مى وا مى
برند.  دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى زكات مى كنند و مى

زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، كه   اند كه خدا به آنان
 «خدا توانا و حکیم است.

ى اسالمى،  فرماید مؤمنان در جامعه در این آیه خدای تعالی می 
نسبت به یکدیگر از طرف خداوند، حقّ والیت و نظارت همراه با 

لذا امر به معروف و نهى از منکر  تفاوت نیستند و بى محبّت دارند
ى مردان و زنان با ایمان واجب است، برخاسته از حقّ  كه بر همه

 (834/ 7والیت بر یکدیگر است. )قرائتی،
خداوند متعال در مقابل مؤمنان، از منافقان سخن به  61در آیه 
به منکر  دارد كه آنها برعکس مؤمنان امر آورد و بیان می میان می

 دهند. و نهی از معروف انجام نمی
 

 بیان پیامدهای نفاق
جهت رفتارسازی، قرآن به بیان پیامدهای نفاق پرداخته كه 

 اند از: عبارت
 عدم درک حقیقت

ذَلِكَ بِأَنهَّمْ »اند:  چنین فرموده سوره منافقون خداوند این 3در آیه 
این بدان سبب  ؛قُلُوبهِمْ فَهُمْ لَا یَفْقَهُون  ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلىَ

اند و در نتیجه  است كه آنان ایمان آورده، سپس به انکار پرداخته
 «فهمند. بر دلهایشان مهر زده شده و ]دیگر[ نمى

شود دیگر دل آدمى حق  در واقع طبع و مهر به دل خوردن باعث مى
مان و محروم از را نپذیرد، پس چنین دلى براى همیشه مأیوس از ای

 (83/213حق است. )طباطبایی،
 ذلیل و زبون بودن

ی خوارترین  كنند در زمره كسانی كه با خدا و رسولش دشمنی می
 باشند و سرنوشت حتمی آنها شکست و نابودی است. خلق خدا می

 إِنَّ الَّذِینَ یحُادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئكَ فىِ الْأَذَلِّین؛ در حقیقت،»
خیزند، آنان در  كسانى كه با خدا و پیامبر او به دشمنى برمى

 (23مجادله:«)[ زبونان خواهند بود. ]زمره
محرومیت از رحمت و مغفرت خداوند و عدم قبولی استغفار در 

 حق منافقان
شوند این  علت اینکه منافقات شامل رحمت و مغفرت الهی نمی

و این كفر با بود و  است كه آنها به خدا و رسول او كفر ورزیدند
شود، چون بود و نبود  نبود استغفار و یا كم و زیادى آن برطرف نمى

 (3/372برد. )طباطبایی، آن و كم و زیادش كفر ایشان را از بین نمى
اسْتَغْفِرْ لهَمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لهَمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لهَمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَن یَغْفِرَ »

هَمْ ذَالِكَ بِأَنهَّمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ لَا یهَدِى الْقَوْمَ اللَّهُ ل

چه براى آنان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش  الْفَاسِقِین؛
[ اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب  نخواهى ]یکسان است، حتّى

دا و كنى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید، چرا كه آنان به خ
« كند. اش كفر ورزیدند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمى فرستاده

 (13)توبه:
 تباهی اعمال

دانیم شرط قبولى اعمال و هرگونه تالش و  همانگونه كه می
كوشش رضاى خداست. بنابراین طبیعى است كه اعمال كسانى كه 
اصرار در خشم خدا دارند و مخالف با رضاى او هستند نابود گردد 

بار عظیمى از گناهان این جهان را وداع  ا دست خالى و كولهو ب
 (28/417گویند. )مکارم شیرازی،

ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ »
اند  زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروى كرده أَعْمَالَهُم؛

 «ش نداشتند پس اعمالشان را باطل گردانید.و خرسندیش را خو
 (21)محمد:

 سقوط در جهنم و جاودانه بودن در آن
دهد و نه به  فردی كه نه به اندرز ناصحان، گوش فرا مى

هشدارهاى الهى بلکه پیوسته با غرور و نخوت مخصوص به خود، 
افزاید، چنین كسى را جز آتش دوزخ رام  هایش مى بر خالفکارى

 (17:مکارم شیرازیكند. ) نمى
أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن یحُادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِیهَا »

اند كه هر كس با خدا و پیامبر او  آیا ندانسته ذَالِكَ الْخِزْىُ الْعَظِیم؛
 درافتد براى او آتش جهنّم است كه در آن جاودانه خواهد بود، این

 (63توبه:«)همان رسوایى بزرگ است.
 

 روش مواجهه و برخورد با نفاق
ی اسالمی متنوع بوده و  طور كه رفتار منافقان در جامعه همان

گیری نفاق  های متنوع و متعدد در شکل عناصر، عوامل و انگیزه
ی مواجهه و برخورد با آن نیز متدرج و  دخالت دارند، طبعاً شیوه

های برخورد با منافقان با دقت در  مقاله شیوه گردد. در این سیال می
 ترتیب نزول آیات مربوط به نفاق، گردآوری شده است.

 مدارا با منافقان
( و دقت در ترتیب نزول آیات 2با مراجعه به جدول شماره )

ی برخورد با منافقان، مدارا و  اولین مرحلهشویم كه  متوجه می
باشد.  یزیکی با آنها میتحمل آزار و اذیت آنان و عدم برخورد ف

سوره احزاب صبر، گذشت و عفو، توكل بر خدا و  41آیه 
مثابه روش برخورد با آنها یاد  همراهی ننمودن منافقین را به

وَ لَا تُطِعِ الْکَفِرِینَ وَ الْمُنَفِقِینَ وَ دَعْ أَذَئهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلىَ اللَّهِ »كند.  می
و كافران و منافقان را فرمان مبَر و از آزارشان  بِاللَّهِ وَكِیال؛  وَ كَفَى

[ خدا كفایت  بگذر و بر خدا اعتماد كن و كارسازى ]چون
 «كند. مى

 ارشاد و انذار منافقان
ی نساء روش تنبیه و تشویق سلبی و ایجابی در  ی مباركه در سوره

مواجهه با نفاق معرفی شده است و خداوند به رسولش رهنمود 
كه مواظب باشد تا از تأثیر منفی نفاق و  این دهد، در عین می

سوی خیرات فرا  منافقین در امان بماند، آنها را نصیحت نموده و به
أُوْلَئكَ الَّذِینَ یَعْلَمُ » خواند و با استدالل استوار روشنگری نماید.
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 8331، تابستان 3، شماره 3دوره   پژوهشی قرآن و طب  -نامه علمیفصل

أَنفُسِهِمْ قَوْلَا اللَّهُ مَا فىِ قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنهْمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُل لَّهُمْ فىِ 
داند چه در دل دارند. پس از  بَلِیغًا؛ اینان همان كسانند كه خدا مى

[ پندشان ده و با آنها سخنى رسا كه در  آنان روى برتاب، ]ولى
 (63)نساء:« دلشان ]مؤثر[ افتد، بگوى.

 برخورد شدید با منافقان
از واقع در برخورد با منافقان چنانچه مدارا و ارشاد و انذار كارس

باید با آنها برخورد قاطعانه و شدید شود تا اینکه امنیت نشد، 
ی اسالمی حفظ شود و هم این برخورد و مجازات درس  جامعه

عبرتی باشد برای كسانی كه با نفاق خود قصد خیانت به كیان 
 گیرد: اسالمی را دارند كه این برخورد به دو روش صورت می

 ان از جامعهطرد كردن و منزوی نمودن منافق
ی توبه تحت فشار قرار دادن و تحریم و  ی مباركه سوره 13آیه 

محدودسازی مناسبات و تعامالت را از شمار روش مواجهه با نفاق 
جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیهْمْ وَ   یَأَیهُّا النَّبىِ»كند:  معرفی می

الْمَصِیر؛ اى پیامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و  مَأْوَئهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ
بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى 

همچنین قرآن كریم اشاره داشته به منزوی كردن منافقان از « است.
اعتنایی به منافقان و تهدید  طریق معرفی هویت منافقان و لعن آنان، بی

 های حساس به منافقان. ها، عدم واگذاری پست آن
 تهدید نمودن منافقان به قتل

های خویش برای  قرآن كریم، آن دسته از منافقان را كه با توطئه
كردند مورد تهدید قرار داده و  براندازی اسالم، كوشش می

وَدُّواْ لَوْ تَکْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَکُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُواْ »فرماید:  می
یهُاجِرُواْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَ   نهْمْ أَوْلِیَاءَ حَتىَمِ

اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَ لَا تَتَّخِذُواْ مِنهْمْ وَلِیًّا وَ لَا نَصِیرًا؛ 
اند، آرزو دارند ]كه شما نیز[  گونه كه خودشان كافر شده همان

برابر باشید. پس زنهار، از میان ایشان براى  كافر شوید تا باهم
خود، دوستانى اختیار مکنید تا آنکه در راه خدا هجرت كنند. پس 
اگر روى برتافتند، هركجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و 

 (13)نساء: « بکشیدشان و از ایشان یار و یاورى براى خود مگیرید.
حل و یا روش برخورد  راهعنوان آخرین  باید در نظر داشت قتل به

در مقابل اقدامات براندازانه ی آنها، پس از كار فرهنگی و تربیتی 
 شود. جانبه مجاز می و تحقیق و آگاهی همه

 
 گیری نتیجه

سازی و اقدامات قرآن در پژوهش حاضر به بررسی شیوه گفتمان
گام در راستای مبارزه با نفاق برای  به صورت تدریجی و گام به

 به تربیت روحی پرداخته شد و نتایج زیر حاصل گشت:رسیدن 
( یکی از موضوعات بنیادی در قرآن مجید، رسیدن به تکامل 8

یابی به این  های تربیتی قرآن بهترین راه دست انسانی است كه آموزه
 تکامل را فرا روی بشر گشوده است.

( جهت ایجاد تغییر در فرهنگ رایج جامعه، ابتدا بایستی 2
سازی صورت گیرد؛ زیرا برای تغییر در باورها و گفتمان
ها دغدغه ایجاد كرد سپس  های مردم باید ابتدا در ذهن آن دیدگاه

به تبلیغ و جایگزینی گفتمان جدید پرداخت، در این صورت است 
توان انتظار تغییر فرهنگ و تجلی آن در رفتار مردم را  كه می

 داشت، همچنان كه شیوه قرآن چنین است.

سازی در جهت مبارزه با نفاق، روشی با روش قرآن در گفتمان( 3
گام است. در نتیجه برای اینکه تغییری  به برنامه، تدریجی و گام

های  ریزی و گام اساسی در جامعه شکل گیرد نیاز به برنامه
تواند تأثیری عمیق و  برنامه و سریع نمی تدریجی است و اقدامات بی

 پایدار داشته باشد.
سازی قرآن در جهت مبارزه با نفاق شامل حل گفتمانمرا( 4

سازی، تبلیغ  شناسی، فرهنگمراحل زیر است: تشخیص و مسئله
 ی برخورد با منافقان. گفتمان جدید، بیان پیامدهای نفاق و شیوه

توان اشاره كرد  سازی موفق میترین مراحل یك گفتمان ( از مهم7
ج جهت ایجاد تغییر در به: برجسته نمودن نقاط ضعف دیدگاه رای

ی  ارائهفرهنگ عمومی مردم، تبلیغ و الگوسازی گفتمان جدید، 
 بینانه. كارهای جدید و واقعراه
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