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اهمیت ذکر در حال وضو
و کان فی وصیّته )صلی اهلل علیه و آله( لعلٍیّ )علیه السالم(: 
و علیَک بَرفِع یَدیک فی صالتِک و تقّلبُهما، و علیک بالسؤال 

عند کّل وضوء.]1[
در وصیت پیامبر)ص( به امیرالمؤمنین)ع( آمده است: بر تو باد که 
در نماز دستهایت را بلند کنی و بعد پایین بیاوری و بر تو باد که در 

تمام مدت وضو نیز دعا کنی و از خدا مسئلت بجویی.
از جمله وصایای نبّی مکّرم)ص( به امیرالمؤمنین)ع( این است که: 
در نماز، دستت را بلند نموده و دعا کن! یعنی این قنوتی که در نماز 
جزو مستحباّت است، این را حضرت توصیه می کنند که انجام بگیرد؛ 
به سبب اینکه این کار، توجه انسان را در نماز تضمین می کند. از حالت 
یک عمِل عادِی معمولی ای که انسان به حسب عادت انجام می دهد، 
قنوت، نماز را از این حالت می تواند خارج کند، که در وسط نماز، انسان 
توجه می کند به خدای متعال، در قنوت یا تحمید و تسبیح و تهلیل 
اســت، یا دعا و طلب حاجت است. عبارت »تقلّبهما«، ظاهرا ناظر به 
این است که در حال قنوت، انسان وقتی دستش را تکان می دهد، باال 
می برد، پایین مــی آورد، این، دعا را در نماز تقویت و تأکید می کند. 

این جمله اهمیت دعا را نشان می دهد.
وضو هم مقدمۀ نماز است، نماز ذکِر خالص است، ذکر بدون شائبۀ 
هیچ چیز دیگری، اّول تا آخر نماز ذکر اســت. وضو را هم داخل در 
همین گسترۀ ذکر الهی قرار بدهید! با غفلت وضو نگیرید! در حال وضو 
هم از خدای متعال ســؤال بکنید! یعنی دعا بخوانید! با خدای متعال 
حرف بزنید! تالوت قرآن بکنید! بدیهی است مهم ترین و کارآمدتریِن 
توصیه ها، در این کالم شــریف و نورانی وجود دارد. همۀ اینها انسان 
را به خدا متوجه می کند: اللهم ارُزقنی ِذکَرک و ُشــکَرک و االنابَه و 
الرغبــَه إلیک، این حالــِت انابه و رغبت و توجه به خدا، روِح عمل در 
زندگی انسان است که انســان، قلبش با خدای متعال مرتبط باشد، 
متذکر خدای متعال باشد، از خدای متعال بخواهد، به خدای متعال 

پناه ببرد، از خدای متعال کمک بخواهد. 
این تعبیرات گوناگونی که در دعاهای مختلف هســت، این دعاها 
هم واقعاً جزو نِعم بزرگ الهی در حق ما است، گمان نمی کنم در هیچ 
مذهبی، در هیچ نِحله ای از نحله های الهی این همه دعا وجود داشته 
باشــد که در شــیعه وجود دارد، دعاهای مأثوری که از ائمه رسیده، 
این صحیفۀ سجادیه، دعاهای گوناگون دیگر از ائمه، به مناسبت های 
مختلف، بدون مناسبت، اینها نعمت های بزرگی است که خالص ذکر 

الهی را به انسان تعلیم می دهد.
__________________

]1[ - الشافی، ص 829
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 92/1/20 به نقل از مشرق

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

ریختن پول بر سر حاضرین
س( ریختن پول بر سر حاضرین در مراسمات مذهبی چه 

حکمی دارد؟
ج( پاشیدن پول بر سر حاضرین بدون اشکال است بلکه اگر به قصد 
اظهار شادی و سرور و شاد کردن قلوب مومنین باشد، ثواب هم دارد.
اجوبهًْ االستفتائات، سوال 1458

فردا مهمان عزیزی داری!
رهبر معظم انقالب به صورت منظم، به خانواده های شهدا سرکشی 
می کنند. روزی به اتفاق ایشان، به منزل یکی از شهدا رفتیم، برخالف 

مرسوم، عده  زیادی به استقبال آقا آمدند.
آیت اهلل خامنه ای فرمودند: چه کسی این جمعیت را مطلع کرده 
اســت؟ قرار نبود مزاحمت برای کسی فراهم شود. معظم له وارد اتاق 
شدند و نشستند. چای برای ایشان آوردند. آقا، چای را میل نکردند. 
ناراحتی در چهره ایشــان مشهود بود. آقا، خیلی مقیدند که در این 

دیدارها برای کسی مزاحمت به وجود نیاورند.
پدر شــهید به آقا گفت: شما نگران نباشید! از دفتر شما کسی ما را 
مطلع نکرده است. من دیشب حضرت امام)ره( و فرزند شهیدم، »علیرضا« 
را در خواب دیدم. آن دو خبر آمدن حضرتعالی را به من دادند. امام به من 
فرمودند: فردا شب، مهمان عزیزی داری! به خوبی از مهمانت پذیرایی کن!

گفتم: آن مهمان کیست؟
امام فرمودند: رهبر شما!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسالم والمسلمین رسولی محالتی

)کتاب پرتوی از خورشید، علی شیرازی، چ 8، ص 100(

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

بزرگ ترین فتنه
قال االمام علی)ع(: »الوله بالدنیا: اعظم فتنه«

امام علی)ع( فرمود: شیفتگی به دنیا، بزرگ ترین فتنه است. )1(
__________________

1- میزان الحکمه، ج 9، ص 38

شاخص رفتاری  فتنه گران
پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: همانا از کسانی که مدعی مودت ما 
اهل بیت)ع( هستند، کسی هست که در فتنه گری، برای شیعیان ما از 
دجال شدیدتر است. )راوی می گوید( گفتم: برای چه؟ حضرت فرمود: 
به خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما. چون چنین شد، 

حق با باطل آمیخته می شود و مومن از منافق بازشناخته نمی شود. )1(
همچنین آن حضرت می فرماید: فرصت را برای اعمال نیک بیش از 
آنکه فتنه هایی مانند پاره های شــب تاریک پدید آید، غنیمت شمارید، 
در آن هنگام انســان صبح مومن است و شب کافر می شود، شب کافر 
است و روز مومن می شود و دین خود را به متاع ناچیز دنیا می فروشد. )2(

__________________
1- وسائل الشیعه، ج 16، ص 179

2- نهج الفصاحه، ص 370، ح 1075

فتنه و مصادیق آن )۳(
پرسش: 

بر اساس آموزه های وحیانی چه افراد و جریان هایی از مصادیق 
فتنه و فتنه گران به حساب می آیند؟

پاسخ: 
در دو بخش قبلی پاســخ به این سوال به مفهوم شناسی فتنه و دو 
مورد از مصادیق بارز فتنه گران از نگاه قرآن شامل: ظالمین و منحرفان 
و هنجارشکنان پرداختیم. اینک در ادامه دنباله بحث را پی می گیریم.

3- کافران: بي گمان کافران به سبب عدم پذیرش فلسفه و هدف آفرینش 
و انکار نظم کلي هستي، یکي از مهم ترین دشمنان نظم واقعي در هستي و جامعه 
می باشند. اینان همواره در جست وجوي آن هستند که نظم اجتماعي را به هم 
ریزند و در مســیر بهره برداري خود از آن سود برند. البته این گونه نیست که 
همه کافران، ظالم به دیگري و یا جامعه باشــند ولي بي گمان ایشان ظالم به 
خود و جان خویش هســتند و در حق خود کوتاهي و ظلم روا مي دارند. از این 
رو نمي توانند در مسیر درست تعالي و کمال حرکت کنند و با هر چیزي که بر 
خالف اعتقادات و باورهاي آنان است به مخالفت برمي خیزند و اجازه نمي دهند 

تا حقیقت بر ایشان روشن شود. 
خداوند در آیه 91 ســوره بقره فتنه اي را که از سوي کافران ایجاد و دامن 
زده مي شود به عنوان بدتر از کشتار و قتل و در آیه 217 همین سوره به عنوان 
بزرگ تر از قتل و کشــتار معرفي می کند. دو واژه  اشــد و اکبر من القتل به این 
معناست که فتنه به سبب بازتاب ها و پیامدهاي خطرناک آن در جامعه می تواند 
بدتر از کشتن شخص باشد؛ زیرا با اختالل در امنیت و نظم عمومی جامعه، امکان 
رشد و تعالي جمعي از جامعه گرفته مي شود و جامعه در شرایط فقدان امنیت 
نمی تواند در مسیر شکوفایي و تعالي و رشد قرار گیرد. از این رو خداوند در این 

آیات فتنه انگیزي کافران را بدتر از قتل دانسته است. 
کافران با بستن راه ها، جلوگیري از آزادي هاي بیاني و مبادالتي و فرهنگي، 
راندن شهروندان از شهر و دیار خودشان، و رفتارهایي از این دست، فتنه گري 
کرده و جامعه را از حالت امنیت و آرامش و تعادل بیرون می بردند. چنین رفتاري 
از نظر قرآن بدتر از کشــتاري است که برخي مرتکب مي شوند، زیرا با کشتن 
شخص و یا کشتار جمعي، نظم عمومی در کوتاه مدت به هم مي ریزد و آرامش 
سلب می شود، در حالي که جلوگیري از آزادي هاي اجتماعي، بستن راه آمد و 
شد مردم، جلوگیري از انجام اعمال عبادي از سوي مومنان و مانند آن، بحران 
عمومی و فراگیري را پدید می آورد که جامعه نمي تواند در آن احساس آرامش 

کرده و به سوي شکوفایي و توسعه حرکت نماید. 
4- منافقان و ستون پنجم کافران: بي گمان منافقان که از ترس قدرت و 
اقتدار دولت اسالمي، تابعیت امت را پذیرفته و به عنوان شهروند، خود را معرفي 
می کنند تا از منافع شهروندي دولت اسالمی سود برند، از دشمناني هستند که 
از نظر قرآن از کافران بدتر هســتند. از این رو خداوند در تهدیدي آشکار آنان 
را کساني می شمارد که در پایین ترین و پست ترین درجه از درجات و مراتب 

دوزخي جاي مي گیرند. 
منافقان به ســبب حضور در جامعه و اطالع کامل و کافي از نقاط ضعف و 
قوت نیروهاي خودي به شکل ستون پنجم دشمن عمل کرده و افزون بر ایجاد 
شــایعات بي اســاس و جنگ رواني، به جاسوسي علیه نیروهاي خودي و امت 
اسالم می پردازند. خداوند منافقان جاسوس را به سبب آن که عامل بسیاري از 
اختالفات و آشوب ها و درگیري ها میان امت اسالم می باشند، سرزنش می کند 
و آنان را فتنه گراني معرفي می کند که با حضور در صفوف نیروهاي خودي و 

رزمندگان اسالم از پشت به دولت و امت ضربه می زنند. 
خداوند از مومنان می خواهد که منافقان شناخته شده را در صفوف خود به 
ویژه مراکز حســاس کشوري و لشکري جا ندهند و نگذارند آنان از امور پنهان 
آنها آگاه شده و به دشمنان کافر خبر دهند. اصوال حضور ایشان هرچند که به 
ظاهر مفید است ولي در عمل بسیار زیانبار است. اگر تخصص و توانایي دارند 
به ســبب تعهد ایشــان به کفر و کافران، هیچ بهره اي از این تخصص و توانایي 
ایشان، به امت و ملت و دولت اسالمی نمی رسد. بنابراین الزم است تا این فتنه 
گران منافق را از صفوف لشکري و کشوري خودي بیرون رانده و به ایشان اجازه 
بهره مندي از فرصت هاي به دست آمده در مکان ها و جاهاي مهم داده نشود. 

)توبه آیات 47 و 48( 
عالمه طبرسي و ابن کثیر بر این باورند که این آیات درباره منافقاني است 
که در میان مسلمانان حضور داشته و به جاسوسي علیه ایشان و به نفع دشمنان 

مي پرداختند. )مجمع البیان، ج 5 و 6، ص 55(.
ادامه دارد

فتنه گران منافقان بیمار هستند
)بدان ای ســالک راه خدا!( یکی از بســترهای فتنه نفاق اســت. 
شــهید مطهری )ره( با استناد به آیه 10 سوره بقره که می فرماید: »در 
دل های آنان یک نوع بیمار ی اســت، خداوند بر بیماری آنان بیفزاید و 
عذاب دردناکی به خاطر دروغ هایی که می گویند در انتظار آنها است« 
معتقد است که خداوند ریشه نفاق را در این جمله بیان می فرماید: ریشه 
مطلب بیماردلی اســت. آنها دچار بیماری های روحی و روانی هستند. 
بیماری های دل را قرآن در موارد مختلف گاه و بی گاه به بعضی از آنها 
اشاره فرموده است. بیماری استکبار، بیماری تعصب نسبت به عقاید کهنه، 
بیمــاری پیروی از نیاکان، بیماری پیروی از کبرا و بزرگان، نمونه هایی 

از بیماری های روح است که نمی گذارد انسان زیربار حقیقت برود.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار، ج 25، ص 205

نقش منافقان در جامعه اسالمی، نقشی بسیار مخرب و زیانبار است. 
حساسیت قرآن به این دسته از شهروندان به خوبی نشان می دهد که 
نمی توان به صرف شهروندی با همه افراد جامعه یکسان برخورد کرد و 
حقوق یکسانی را برای همگان به طور مطلق قائل شد؛ بلکه می بایست 

مالحظاتی در نحوه تعامل با دسته هایی از افراد جامعه اعمال کرد.
شهروندانی چون منافقان می بایست بپذیرند که درصورت شناسایی 
ازسوی جامعه از شماری از حقوق خاص چون مناصب حساس در نظام 
و دولت و همچنین آزادی ارتباط با بیگانگان برخوردار نخواهند بود؛ 
چراکه اینان دشمنان درونی جامعه و بسیار خطرناک تر از کافران، این 
دشمنان ظاهری می باشند؛ زیرا بهره مندی از حقوق شهروندی به آنان 
امکان تسلط و آگاهی به بخش هایی از جامعه را می دهد که دشمنان 
و کافران بیرونی از آگاهی نسبت به آن محروم می باشند. آشنایی و 
آگاهی به نقاط قوت و ضعف جامعه اســالمی و دولت اسالمی موجب 
می شود تا از شهروندان معمولی بیرون روند و به عنوان شهروندانی با 

مالحظات خاص مورد پذیرش قرار گیرند.
نویسنده در این مطلب به یکی از مسایل جریان اعتقادی و اجتماعی 
نفاق توجه داده و براساس آموزه های قرآن به تبیین ویژگی افراد منافق 

پرداخته است.
***

نفاق، گفتمان و جریان چندالیه
نگاه قرآن به مســائل جهان از زاویه دید، فلسفه آفرینش و اهداف آن 
اســت. از این رو هر چیزی را در این مالک سنجش و قالب می ریزد و به 
ارزیابی آن می پردازند. پس هر آنچه در این قالب قرار می گیرد، به عنوان 
هدایت و صراط مستقیم رسیدن به اهداف آفرینش پذیرفته و آن هر آنچه 
بیرون قرار می گیرد به عنوان ضاللت و گمراهی دانسته و مردود می شمارد.
براین اساس، مردمان را نیز در این قالب قرار داده و بر پایه این میزان 
و ترازو ارزیابی می کند. آموزه های قرآن انســان ها را به دو دســته اصلی 
سعید و شقی تقســیم می کند. سعید کسی است که مسیر هدایت را به 
درستی پیموده و در نهایت با خدایی شدن، به خداوند تقرب جسته است؛ 
اما  شــقی کسی است که برخالف مسیر هدایت و صراط مستقیم رفته و 
از خداوند دور افتاده است. سعادت و شقاوت انسان در نهایت به دو شکل 

زندگی اخروی بهشتی و دوزخی نشان داده می شود.
آنچه بیان شــد، تصویری از آینده هر انسانی درنهایت سیر اوست که 
در دو شــکل کمال مطلق دوزخ و بهشت و شقاوت و سعادت ابدی گفته 
شــده است. اما انسان در مسیر حرکتی خود، حاالت و احواالت گوناگونی 
دارد. از این رو بخشــی از آموزه های قرآنی به تصویر این احواالت و آثار و 
احکام آن اختصاص یافته اســت؛ زیرا قرآن کتاب هدایت و بیانگر بهترین 
سبک زندگی است. برای تبیین و توصیف بهترین سبک زندگی، به همه 
جنبه های موافق و مخالف و آثار و احکام آن نیاز است. لذا حاالت مختلف 
نفس انسانی در دو سیر اصلی مثبت و منفی به خوبی بیان می شود و نسبت 
بــه مقدار زاویه نفس از هدف و آثار این زاویه و احکام تقویت یا تغییر آن 

مطالبی گفته شده است.
به عنوان نمونه، نفس در دو ســیر اصلــی خود حاالتی چون اعتدال، 
اماره، مســوله، لوامه، مطمئنه، راضیه و مرضیه به خود می گیرد. خداوند 
در آموزه های قرآنی به توصیف این حاالت پرداخته و سپس آثار و احکام 
هر یک را بیان می کند تا انسان مقدار زاویه نفس با هدف اصلی را دریابد 
و راه هــای تصحیح و اصالح درصورت انحــراف و کژی و یا تقویت آن در 
صورت حرکت در مسیر مقصود و هدف اصلی را بشناسد و بدان عمل کند.
ازجمله حاالت نفس انسانی نسبت به حقیقت هستی ازنظر بینشی و 
نگرشی، حاالت سه گانه، کفر، ایمان و نفاق است. نفاق حالت میانه ای است 
که ریشه در تردید دایمی و شک دارد؛ چراکه انسان نسبت به یک موضوع 

یا اهل یقین و قطع است یا تردید دارد. اگر قطع به موافقت داشته باشد، 
اهل ایمان است و اگر قطع به مخالفت یابد، اهل کفر شناخته می شود؛ و 
اگر اهل تردید و شک باشد، نمی تواند همواره در مقام شک و تردید بماند؛ 
زیرا شــک برخالف قطع، مقام ماندن نیست بلکه مقام درنگ و گذر است 
و درنهایت اهل شک به یکی از دو سمت متضاد رفته و اگر به یقین نرسد 
درمقام ظن قرار می گیرد. چنین شخصی گاه به سمت ایمان می رود و نوعی 
ظن و گمان مثبت به آن می یابد که در این صورت اهل اسالم خواهد بود 
هرچند که اهل ایمان نباشد؛ و گاه دیگر، ظن و گمان وی منفی خواهد بود 
ولی به سبب اینکه فشار فطرت و غریزه بر او زیاد است، هرگز به آرامشی 
در ظن خود نمی رسد. این گونه است که اهل تردید دایمی است و همانند 
پاندول در دو سوی ظن مثبت و تا ظن منفی در حرکت می باشد. خداوند 

از این حالت به تذبذب یاد می کند. )نساء، آیه 143(
البته این انسان های اهل تردید، اگر به همان حالت اعتقادی و بینشی 
باقی بمانند، گرفتار نوعی رفتار در صحنه اجتماعی می شوند که به سبب 
فشار اجتماعی در جامعه اسالمی پدید می آید و از آن به نفاق یاد می کنند؛ 
چراکه برخالف تردید اعتقادی و ذهنی ناچار است تا همانند دیگر شهروندان 
جامعه اسالمی عمل کند. خداوند در آیات قرآن روشن می کند که این حالت 
در بیشتر افراد به کفر می انجامد و رفتارهای نفاق آمیز این افراد زمینه را 
برای دوگانگی شخصیت و درنهایت بحران در حقیقت یابی پدید می آید و 

باعث می شود او کفر را بر ایمان ترجیح می دهد.
از این رو خداوند نفاق را گفتمان جریان اعتقادی و اجتماعی چندالیه 
تبیین می کند و ابعاد گوناگون و آثار و احکام آن را به روشــنی تحلیل و 

توصیف نموده و توصیه مناسبی را ارائه می دهد.
به سخن دیگر، تذبذب و حرکت بینشی و نگرشی پاندول وار در دو سوی 
ایمان و کفر موجب می شود تا شخصیت شگفت و پیچیده ای شکل گیرد 
که بیشــترین حاالت نفس و رفتارهای متضاد و متقابل را سبب می شود. 
این گونه اســت که شخصیت منافق، شخصیتی بسیار متزلزل، نامتعادل و 
ناسالم جلوه می کند و به هیچ وجه نمی توان به گفتارها و رفتارهایش اعتماد 

و اطمینان کرد. این
در حالی است که دست کم، اطمینان یا همان علم عرفی و ظن نوعی 
معتبر، نخستین پله در ثبات شخصیت  و رفتار است و در عمل اجتماعی، 

مهمترین سرمایه، همان اعتماد و اطمینان است.
منافق، شهروندی خطرناک 

به ســبب آنچه بیان شد، منافق، شهروندی خطرناک در همه ابعاد به 
شمار می آید؛ زیرا عدم تعادل شخصیت و عدم سالمت وی موجب می شود 
تا گرفتار افکار نادرســت و رفتار نابهنجار شود. هر چند که به عنوان یک 
شهروند در ظاهر همراه با اصول و ارزش های فکری و فرهنگی و اجتماعی 
جامعه اســت؛ ولی عدم اعتقاد و باور در حوزه بینشی و نگرشی نسبت به 
این اصول و ارزش ها، موجب می شــود تا همواره ارزش ها و اصول را دور 
بزند. بنابراین، هنجارشکنی یا دست کم تمسخر و استهزا آن، امری عادی 

برای این گروه از شهروندان جامعه اسالمی است. 

خداوند در آیاتی بویژه  در سوره منافقون و آیات نخستین سوره بقره، 
از تاثیرات رفتاری حالت نفاق سخن به میان آورده و می فرماید که منافق 
رفتار خویش را رفتاری درست می دانند و خود را اهل اصالحات می شمارند 
و در مقابل، رفتار مومنان را رفتاری از روی بی خردی دانسته و در آشکار 

و نهان اصول و ارزش های اسالمی را به تمسخر می گیرند.
این که بخشی از جامعه همواره اصول و ارزش های آن جامعه را تمسخر 
کند و بخواهد قوانین و هنجارها را بشکند و دور بزند، به نوعی بی اعتمادی 

عمومی در جامعه دامن زده می شــود و هر فرد نسبت به دیگری با تردید 
برخورد می کند و اعتماد نمی کند. هنجارها و ارزش های جامعه از ســوی 
بخشــی از شهروندان همواره مورد تهدید روشی و محتوایی است و افراد 
مسلمانی که در مقام ایمان و قطع و یقین نیستند، گرفتار تردید و دودلی 
می شــوند؛ زیرا جو عمومی جامعه به گونه ای سامان می یابد که تنها اهل 
قطع و یقین یعنی مومنان می توانند در برابر تمســخرها و قانون شکنی ها 
و تردیدافکنی ها این دسته از شهروندان مقاومت کنند؛ اما اکثریت جامعه 
که اهل اســالم نه ایمان هستند، تحت فشار تمسخرآمیز شهروندانی قرار 
می گیرند که به ظاهر اهل اسالم و ایمان هستند، ولی در باطن هیچ اعتقادی 

به ارزش ها و اصول ندارند.
شگفت اینکه منافقان،  به سبب همان عدم سالمت شخصیت، رفتاری 
بس شــگفت انگیز دارند؛ به این معنا که در میان مسلمانان، کاتولیک تر از 
پاپ هستند و در میان کافران یا انجمن های سری و پایگاه های خود، کفر 
شدیدتری را ابراز می کنند. همین مساله موجب می شود تا مسلمانی که در 
مقام ایمان و قطع نیستند گمان کنند این اهل ایمان، ارزش ها و اصول را نقد 
و بلکه تمسخر می کنند، پس نسبت به رفتارهای ایمانی خود دچار تردید 
می شوند. این گونه است که  نفاق از کفر برای جامعه اسالمی خطرناک تر 
می شود؛ زیرا گفتمان و جریانی است که از درون در جان جامعه می خزد 

و آن را از درون از هم می پاشاند.
نفاق، پایگاه جاسوسی

همراهی باطنی با اهل کفر، موجب می شود که این شهروندان در عمل 
شهروندان اهل کفر باشند هر چند که در ظاهر اهل اسالم و جامعه اسالمی 

هســتند. اهل نفاق، در جامعه اسالمی به عللی چون تعلقات خانوادگی، 
وطنی و نیز بهره مندی از امکانات جامعه اسالمی از جمله امنیت، خواهان 
حفظ شهروندی می باشند و در همان حال به سبب عدم وابستگی بنیادین 
با اصول و ارزش های جامعه اسالمی، هیچ عالقه ای به مناسبات بینابینی 
جامعه اســالمی ندارند و گرایش باطنی آنها به بیرون از مرزهای جامعه 
اسالمی همواره بیشتر است. این گونه است که خواست و ناخواسته به عنوان 
سربازان بی جیره و مواجب کافران و دشمنان جامعه اسالمی عمل می کنند.

اینان به ســبب اینکه اعتقادی به اصول و ارزش های اســالمی چون 
هدفمندی آفرینش و معاد و رستاخیر و مانند آن ندارند، با کافران همراه 
و همدل هســتند و همین همدلی موجب می شــود تا برای اینکه حفظ 
ظاهــر کنند و در همان حال در خدمت باورهای اصلی خودشــان یعنی 
باورهای کفرآمیز خود باشند، اهل خدعه و نیرنگ می شوند. )بقره آیات 8 
و 9؛ آل عمــران، آیه 28؛ انفال، آیه 27 و نیز جامع البیان، ج1، جزء 2 ص 
659؛ مجمع البیان، ج1-2، ص 583؛ جامع البیان، ج3، جزء4، ص 367؛ 

اسباب النزول، واحدی، ص121( 
بنابراین، جاسوســی برای کسانی که با آنان همدل هستند، در میان 
منافقان امری طبیعی است. )مائده، آیه 41؛ و نیز توبه، آیات 45 و 47 و 

نیز انفال، آیه 27(
خداوند درباره نقش منافقان به عنوان پایگاهی برای دشمنان و کافران 

می فرماید: و کسانی که مسجدی برای ضرر زدن و )تقویت( کفر و تفرقه 
میان مومنان و به انتظار کسی که از پیش با خدا و رسولش ستیزه کرده 
ساخته اند، و قســم می خورند که جز نیکی منظوری نداریم، و حال آنکه 

خدا گواهی می دهد که آنان دروغ گویند. )توبه،  آیه 107(
داستان این آیه این بوده که برخی از منافقان برای اینکه مسجد قبا را 
از اعتبار بیاندازند و آن پایگاه هدایتی را ناکارآمد سازند و حرمت و احترام 
و جایگاه آن را بشــکنند، برای خود پایگاهی به نام مسجد ساختند تا در 
آن،  کفر به خدا و پیامبر و ضد اصول و ارزش های اسالمی را رواج دهند و 
با استفاده از مسلمانان ساده و نومسلمان، اختالفی در جامعه تازه تاسیس 
مومنان بیفکنند. این پایگاه  در خدمت کسانی بود که پیش از این به جنگ 
خدا و رســول )ص( آمده بودند تا زمینه یورش های گوناگون دشمنان از 

جمله یورش نظامی و سلب استقالل جامعه اسالمی فراهم آید.
خداوند در آیات بعد روشــن می سازد که این شهروندان منافق جامعه 
اسالمی،  به سبب مشکل اساسی خود این گونه رفتار می کنند و در خدمت 
جاسوسی دشمنان می باشند؛ زیرا بنیان دین و روش و سبک زندگی آنان 
بر لبه بی ثباتی قرار دارد و همین بی ثباتی شــان است که آنان را به کفر و 

دوزخ می افکند. )توبه، آیات 109، 110(
خداوند در این آیات  به روشــنی تعلیــل و تحلیل می کند که چرا و 
چگونه منافقان در خدمت کفر و دشمنان جامعه اسالمی قرار می گیرند و 
به اشکال گوناگون از جمله جاسوسی به آنان خدمت می کنند. واژه رصد 
به معنای در کمین نشســتن برای شناسایی و آگاهی است. دانشمندانی 
که در کمین ســتارگان می نشینند و آنان رصد می کنند به عنوان راصد 
شناخته می شوند. جاسوسان نیز به دو شیوه عمل می کنند که برخی از آنان 
به نام سماعون و برخی دیگر راصد و برخی دیگر عیون خوانده می شوند.

به سبب تفاوت در شیوه و ابزارهای جاسوسی، نام های خاصی برای آنان 
انتخاب و گذاشته شده است. خداوند در آیات سوره توبه از رصدگری آنان 
ســخن گفته است. آنان به اشکال گوناگون پایگاهی برای دشمنان فراهم 
می آورند تا همه گونه خدمات از جمله خدمت جاسوسی و شایعه  پراکنی 
و جنگ روانی و جنگ نرم، به جا آوردند. ریشه و خاستگاه این جاسوسی 
را خداوند در آیات 109 و 110 ســوره توبه مســاله بی ثباتی و تزلزل در 
اعتقاد و بینش ها و نگرش های آنان بر می شمارد. این مطلب بارها در آیات 
دیگر قرآن تبیین و تحلیل شده است. همدلی منافقان با دشمنان موجب 
می شود که خطرناک تر از دشمنان باشند و آسیب های جدی و خطرناک تری 
به جامعه اســالمی وارد ســازند. از این رو خداوند افزون بر تهدید و وعید 
نسبت به منافقان، از مومنان خواسته تا هوشیاری خویش را افزایش دهند 
و با اشــکال مختلف سد راه آنان شوند. از جمله این  راه ها،  طرد اجتماعی 
منافقان، محدودیت حضور در مناصب حساس و نیز محدودیت های تردد 

آزاد و ایجاد روابط آزاد با بیگانگان است.
منافقان اهل فتنه و فتنه گری هستند. )توبه، آیات 45 و 47( بنابراین 
می بایست نسبت به افکار و عقاید و رفتارهای آنان به دیده تردید نگریست؛ 
زیرا اینان بسیاری از افکار و رفتار را به عنوان افکار مترقی و اصالحات فکری 
و اجتماعی جا می زنند و حق و باطل را درهم می آمیزند تا به اهداف خود 

برسند. )سوره بقره، آیات 8 تا 15(
به هر حال مهم ترین دشــمن داخلی که عقیده و فکر و سبک زندگی 
جامعه اسالمی را تهدید می کند و بسیار خطرناک تر از دشمنان و کافران 
بیرونی اســت، منافقان هســتند. بر این اســاس،  بیش ترین هوشیاری را 
می بایست نسبت به این شهروندان به ظاهر شریف و محترم و موجه داشت؛ 
زیرا شهروندی است که در کنار تو زندگی و حرکت می کند و می خوابد و 
در پشت خویش خنجری از کین و کفر نهان کرده تا در زمان مناسب در 

قلب جامعه و دولت اسالمی فرو برد و به اهداف خود برسد.

منافقان اهل فتنه و فتنه گری هســتند. بنابراین می بایست 
نســبت به افکار و عقاید و رفتارهــای آنان به دیده تردید 
نگریست؛ زیرا اینان بســیاری از افکار و رفتار را به عنوان 
افکار مترقی و اصالحات فکری و اجتماعی جا می زنند و حق 

و باطل را درهم می آمیزند تا به اهداف خود برسند.

همدلی منافقان با دشمنان موجب می شــود که خطرناک تر از دشمنان باشند و آسیب های جدی و خطرناک تری 
به جامعه اســالمی وارد سازند. از این رو خداوند افزون بر تهدید و وعید نسبت به منافقان، از مومنان خواسته تا 
هوشیاری خویش را افزایش دهند و با اشکال مختلف سد راه آنان شوند. از جمله این  راه ها،  طرد اجتماعی منافقان، 

محدودیت حضور در مناصب حساس و نیز محدودیت های تردد آزاد و ایجاد روابط آزاد با بیگانگان است.

گربه تا زمانی که گرسنه است، 
دور و بر صاحبش می گردد ، به چشم 
و دســت او می نگرد و میومیوکنان 
خواهان لقمه ای اســت؛ اما وقتی 
لقمه ای به چنــگ آورد، می خورد 
و چنان با غمزه و کرشمه بی خیال 
صاحبش بی هیچ شــکر و تشکری 
می رود که گویــی خدمتی ندیده 
و کاری برایــش انجام نشــده که 
سپاســگزار باشد. بدتر اینکه وقتی 
دیگــری به او لقمه می دهد و چند 

روزی نگهش می دارد، اصال صاحب 
اصلی اش را فراموش می کند. از این 
رو، گفته اند: گربه خیلی بی چشم و 
رو است؛ یعنی خیلی نمک نشناس 

و بی وفا است.
گروهی از بنــدگان خدا مانند 
گربه ، بی چشــم و رو هســتند. تا 
زمانــی که در مشــکل هســتند، 
همیشه خدا خدا می کنند و خسته 
نمی شوند، ولی همینکه به حاجت 
خودشــان رســیدند، دیگر خدا را 

فراموش می کنند. خــدا در قرآن 
می فرماید: و چون انسان را نعمت 
بخشــیم روی برتابد و خود را کنار 
کشــد و وقتی آســیبی به او رسد 
 دســت به دعای فراوان برمی دارد.

)فصلت، آیه 51(
همچنین می فرماید: و هنگامی 
که بر کشتی سوار میشوند خدا را 

پاکدالنــه می  خوانند، ولی چون به 
سوی خشکی رســاند و نجاتشان 
می  ورزنــد. شــرک  بنــاگاه   داد، 

)عنکبوت، آیه 65(
در جایی دیگر نیز می فرماید: 
اگر از جانب خود رحمتی به انسان 
بچشانیم سپس آن را از وی سلب 
کنیم قطعا نومید و ناسپاس خواهد 

بــود؛ و اگر پس از محنتی که به 
او رســیده نعمتی به او بچشانیم 
حتما خواهــد گفت گرفتاریها از 
من دور شد، بی  گمان او بدمست 
 و شــادمان و فخرفروش اســت.

)هود، آیات 9 و 10(
اینکــه بســیاری از بنــدگان 
مانند گربه عمل می کنند، شــکی 
نیســت، چنان که خدا می فرماید: 
ــُکوُر؛ اندکی  َوَقلِیٌل ِمْن ِعَباِدَی الَشّ
 از بندگانم بســیار سپاســگزار هستند.

)سباء، آیه 13( جالب اینکه وقتی خدا 
به آنان از باب احســان بلکه اکرام 
بی آنکه درخواســتی داشته باشند، 
همه چیز را می دهد، به جای بندگی 
و شکر نعمت و اقامه نماز و زکات، 
کرشمه کنان از خدا دور شده و پشت 
می کنند و حتی بــه دامن ابلیس 
می روند و وقتی مشکلی پیش آید 
به سوی خدا انابه می کنند و حتی 
طلبکار هستند گویی که آنان مالک 

خدا و خدا مملوک آنان است.

انسان های بی چشم و رو

ضا علیه الســالم : »َرِحَم اهلل َعْبدا اَْحیا أْمَرنا،«]قال الّراوی:[ َفُقلُْت  االماُم الِرّ
لَُه: »َفَکْیَف یُْحِیی أْمَرُکْم؟« قاَل: »یََتَعلَُّم ُعُلوَمنا و یَُعلُِّمها الّناَس، َفإَِنّ الّناَس لَْو 
َعلُِموا َمحاِسَن َکالِمنا الَتََّبُعونا.«)1( خداوند رحمت کندکسی را که امر ما )مکتب 
اهل بیت و تشیع( را زنده کند. کسی پرسید که امر شما چگونه احیا می شود؟ 
فرمــود: معارف و علوم و فرهنگ ما را یاد بگیرند و آن را به دیگران بیاموزند، 
زیرا اگر مردم خوبی ها و محاســن کالم ما را بشنوند و بشناسند، از ما خاندان 

رسالت پیروی خواهند کرد.
نکته ها و پیام های حدیث:

1ـ امام)ع( برای کسانی که احیای امر اهل بیت کنند دعا فرموده است.
2- رحمت خداوند شامل شخصی می شود که امر معصومین)ع( را تبلیغ 

و زنده کند؛ )رحم اهلل عبدا احیا امرنا(.
3ـ فراگیری معــارف اهل بیت و تبلیغ آن احیای امر ائمه معصومین)ع(

است؛ )یتَعلّم ُعلوَمنا و یعلَمهاالناس...(
4ـ بهترین راه تســخیر قلوب مردم و کشاندن آنهابه سوی اهل بیت)ع(ـ  
اعم از مسلمان و غیرمسلمانـ  تبلیغ و گسترش سخنان گهربار معصومین)ع( 

است؛ )لو َعلُِموا َمحاِسَن َکالِمنا الَتََّبُعونا.(
5 ـ علوم اهل بیت )ع( چون به مبدأ وحی مرتبط اســت، زمینه پذیرش 
آن در هر انسانی که از فطرت الهی منحرف نشده باشد، وجود دارد؛ )الَتََّبُعونا(.

6ـ  واقعیت موجود؛ یعنی، عدم پذیرش اسالم و مرام و مسلک اهل بیت)ع( 
از سوی اکثر مردم دنیا، نشانگر نقص در تبلیغ آئین اسالم و مکتب اهل بیت)ع( 
از سوی مبلّغان اسالمی استـ  البته ناگفته نماند که بخش بزرگی از این نقیصه، 
ناشی از موانع متعددی است که دشمنان بر سر راه تبلیغ و گسترش دین مبین 

اسالم و مکتب اهل بیت)ع( ایجاد کرده اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ میزان الحکمهًْ، ج 8، ح 13797.

راهکار جذب مخاطبین 
به سیره اهل بیت)ع(

منافقان؛پایگاهجاسوسیدشمنان
علی اکبر مرادخانی

نگاهی به رفتارشناسی اهل نفاق از دیدگاه قرآن

۶۷ توبهـ


