
صفحه 6
پنج شنبه 2 تیر ۱۴۰۱
2۳ ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰۵۵

معارف 
Maarefkayhan@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

 احکام عقلــی و احکام نقلــی  و نیز 
احکام تاسیســی و امضایی همگی از 
یک منشــا یعنی از ســوی خدا صادر 
می شــوند و تنها فرق آن طریقه کشف 
آن احــکام اســت کــه گاه از درون و 
عقــل و گاه از بیرون و وحی اســت.

آثار فردی و اجتماعی ازدواج )2(
پرسش:

ازدواج به عنوان یک ساز و کار بهره برداری از غریزه جنسی 
در چهارچوب آموزه های وحیانی اسالم، چه آثار و پیامدهایی در 

ابعاد فردی و اجتماعی انسان دارد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به آثار و پیامدهای ازدواج نکردن 
شامل: 1- منشأ معاصی، گناهان و جنایات 2- انقراض نسل پاک انسان 
3- ابتال به انواع بیماری های جســمی و روحــی 4- عدم تعادل فکری 
5- انزواگرایــی و عدم ارضای محبت و الفت پرداختیم. اینک در بخش 

پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم:
ازدواج در چهارچوب ضابطه مند آموزه های وحیانی اسالم، هم برای زن 
و هم برای شوهر چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی آثار، فواید و 

برکات زیادی دارد که در اینجا به اهم آنها اشاره می کنیم:
1- مکمل یکدیگر بودن

زن و شــوهر اگر چه از نظر ظاهر، دو پیکره و روح هســتند، ولی در 
عین حال مکمل یکدیگر بوده و همدیگر را کامل می کنند. اگر هر کدام 
نباشــند دیگری ناقص خواهد بود. و این روحیه مکملی در تمامی ابعاد 
مادی و معنوی؛ به ویژه در بعد اجتماعی خواهد بود. وقتی پیامبراکرم)ص( 
از علی)ع( پرســید: کیف وجدت اهلک؟ فقال نعم العون علی طاعهًْ  اهلل« 
همســرت)حضرت فاطمه)س(( را چگونه یافتی؟ امام علی)ع( در جواب 
عرض کرد: او بهترین یاور در مسیر اطاعت و بندگی خدا است.)بحاراالنوار، 

ج 43، ص 117(
2- افزایش تحرک و مسئولیت پذیری اجتماعی

از نظر بعد اجتماعی، ازدواج به انســان تحرک می دهد و این تحرک 
به دنبال مسئولیت پذیری های جدیدی است که بعد از ازدواج برای مرد 
و زن به وجود می آید. اگر ازدواج نباشــد و هریک به تنهایی و جداگانه 
زندگی کنند، به طور طبیعی چنین تحرک و مسئولیت پذیری نخواهند 
داشــت. بنابراین همین تحرکات و مسئولیت پذیری است که هم برای 
مرد و هم برای زن ســازندگی دارد و اســتعدادهای بالقوه هریک را به 

منصه ظهور می رساند.
3- تقویت و افزایش حس ترحم به همنوع

اگر مرد ازدواج نکند حس ترحم کمتری نســبت به همنوع خودش 
دارد. یک ســنخ مسائلی در این رابطه است که انسان لمس می کند. او 
می تواند حالت مردی را درک کند که همسر دارد ولی دستش خالی است 
و یا حالت اضطراری را که پدر در رابطه با اداره فرزندانش دارد، را لمس 
می کند؛ یعنی شخصی که ازدواج کرده و همسر و فرزند دارد این موارد 
را درک می کند. بنابراین ازدواج به زن و مرد تحرک و مسئولیت پذیری 
می دهد که در پرتو آن استعدادهای بالقوه و ظرفیت هایی را که خدا در 

نهاد آنها قرار داده است، شکوفا می گردد!
4- ترویج آموزه های وحیانی اسالم

انسان از راه ازدواج می تواند آموزه های وحیانی اسالم را ترویج کند، 
زیرا زن و مرد در درجه اول خودشان التزام عملی به این ارزش های الهی 
پیدا می کنند و ســپس این آموزه ها و خطوط فکری را به فرزندان خود 

منتقل می کنند و از این راه دین الهی ترویج پیدا می کند.
5- بهره مندی از ثمرات معنوی در دنیا و آخرت

برخورداری انسان از ثمرات معنوی و اجرهای الهی در زمان زیستن 
در دنیــا و در هنگامی کــه از دنیا می رود، از ثمرات ازدواج اســت. در 
آموزه های وحیانی اســالم بیان شده است که اگر انسان ازدواج کند، آن 
طور که شارع مقدس بیان داشته است، ثواب نمازش چندین برابر کسی 
خواهد بود که ازدواج نکرده است. شاید دلیلش این باشد که او فرزندانی 
شایسته و صالح تحویل اجتماع دهد و او نیز در اجرها و پاداش هایی که 
به آن فرزند صالح می دهند شرکت دارد، و حتی مشمول شفاعت هم قرار 
می گیرد! امام علی)ع( در رابطه با ازدواج می فرماید: تزوجوا فان التزویج 
سنه رسول اهلل« همسر اختیار کنید، زیرا ازدواج کردن سنت پیغمبر)ص( 

است. )وسایل الشیعه، ج 14، ص 4(

حفظ دین و دوری از گناه با راهکار ازدواج
پیامبــر گرامی)ص( فرمود: هیچ جوانی نیســت که در نوجوانی اش 
ازدواج کند، مگر آنکه شیطانش فریاد برآورد: ای وای بر من! ای وای بر 
من! دوسوم دینش را از )گزند( من نگه داشت. بنابراین بنده باید در یک 

سوم دیگر )دینش( تقوای خدا را پیشه کند.)1(
همچنین آن حضرت خطاب به جوانان می فرماید: ای جوانان! هر یک 
از شما که توان ازدواج دارد، ازدواج کند، زیرا ازدواج کردن، چشم را )از 
نگاه حرام( بیشــتر فرو می پوشاند، و دامن را پاک تر می دارد. و هر کس 
توان )ازدواج( نداشت، روزه بگیرد، زیرا روزه شهوت را فرو می نشاند. )2(

____________
1- بحاراالنوار، ج 103، ص 221، ح 34

2- کنزالعمال، ج 16، ص 272، ح 44407

افتخار پیامبر)ص( به ازدیاد امت خود
قال النبی)ص(: »النکاح من سنتی، فمن لم یعمل بسنتی فلیس 

منی و تزوجوا فانی مکاثر بکم االمم.«
پیامبر اکرم)ص( فرمود: ازدواج از سنت من است، پس هرکس که به 
سنت من عمل نکند از من نیست. ازدواج کنید زیرا من به افزونی شما 

بر دیگر امت ها می بالم. )1(
____________

1- کنزالعمال، ج 16، ص 271، ح 44407

توصیه های حکیمانه راهبردی
 برای یک زندگی موفق زناشــویی این ســه راهکار را اجرایی کنید:
1- زندگی منهای خدا تمامش مشــکالت اســت. قبل از هر چیزی در 
زندگی تان به خدا توجه کنید! و بدانید تمام مشکالت شما حل می شود 
و زندگی بسیار شیرینی خواهید داشت 2- از این به بعد شما مثل دو تا 
رفیق باهم هستید که باید باهم بسازید، چرا که هر دو خطاکارید! 3- باید 
زن و شــوهر هر دو چشم خطاپوش داشته باشند. به خصوص راجع به 

بچه هایتان. هنگامی که خطا سر زد به روی هم نیاورید! )1(
____________

1- اخالق ربانی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 9، ص 11

در نوشتار حاضر چگونگی شکل گیری جریان 
نفاق در جامعه اسالمی و خطر حضور این طیف در 
حاکمیت و قدرت و آثار زیانبار آن از نگاه قرآن 

بررسی و تشریح شده است.
***

چگونگیشکلگیریجریاننفاق
نفاق یک جریان اجتماعی در برابر گفتمان حاکم بر 
جامعه است. نفاق در الیه  های متعدد و مختلف جامعه به 
شکل خزنده ای جریان دارد و به سادگی قابل ردگیری و 
شناسایی نیست.علت ایجاد این جریان به قدرت گفتمان 

حاکم بر جامعه برمی گردد. 
هنگامی که جامعه ای چون امت اسالمی با قدرت 
ایمان و اعتقاد شکل می گیرد، هیچ  گونه خلل و رخنه ای 
نمی توان در انســجام اجتماعی افراد یافت؛ زیرا نوعی 
برادری ایمانی در میان اینان شکل می گیرد که اجازه 
نمی دهد تا برخالف اهداف جامعه حرکت شــود. فشار 
سنگین گفتمان اسالم بر مخالفان کلی و جزیی با اهداف 
جامعه تا  آنجاست که هیچ کسی جرات مخالفت با اصول 
ارزشی را به خود نمی دهد؛ زیرا باور قوی و استوار اعضای 
جامعه به اهداف و ارزش ها و اصول،  سد مقاومی در برابر 

هرگونه مخالفت ها و کارشکنی هاست.
در این میان عده ای از افراد به هیچ جهتی با برخی 
از اصول یا ارزش ها یــا اهداف جامعه ایمانی مخالفت 
می ورزند؛ اما آشکار شدن این مخالفت به معنای طرد 
اجتماعی یا محرومیت از بسیاری از فواید و منافع جامعه 
است. از این رو جریان نهانی به نام نفاق شکل می گیرد 
تا ضمن مخالفت نهانی با اصول، ارزش ها یا روش ها یا 
اهداف،  از فواید جامعه بهره  برند، بی آنکه زیانی متوجه 
آنان شود. در حقیقت نوعی مصلحت گرایی و تاکتیک 
همراهی و همگامی با امت و جامعه اســالمی موجب 

ایمان دارای مراتب و درجاتی است)مائده، آیه 93( که در مراتب عالی ایمان، شخص از توانایی شناختی و 
ادراکی شگفتی برخوردار می شود که بصیرت و رؤیت ملکوت و باطن چیزها از جمله مصادیق این توانمندی است.

بر همین اساس است که پیامبر)ص( می فرماید: اِتَّقوا فِراَسهًَْ المؤمنِ ، فإنُّه یَنُظُر بُنورِ اهللِ  ، ثُّم َقَرأ: »إَنّ فِی 
ِسیَن؛ پیامبر خدا)صلی اهلل علیه وآله( فرمود: بترسید از درون بینی مؤمن!  ِمیَن« قاَل: الُمَتَفِرّ ذلَک آلیاٍت لِلُمَتَوِسّ
زیرا که او با نور خدا می بیند. حضرت سپس آیه »به یقین در این برای نشانه شناسان نشانه هاست« را تالوت 
کرد و فرمود:)منظور از نشــانه شناســان( یعنی افراد با فراست.)المیزان، ج 12، ص 186؛ نگاه کنید:تفسیر 

القرطبی، ج10 ص429(
امام باقر)ع( نیز می فرماید: ما ِمن َمخلوٍق إالّ و بیَن َعیَنیِه َمکتوٌب مؤمٌن أو کافٌِر، و ذلَک َمحجوٌب َعنُکم 
و لیَس بَمحجوٍب عِن األئّمهًِْ ِمن آِل محّمدٍ ، ثُّم لیَس یَدُخُل علَیِهم أَحٌد إالّ َعَرُفوُه مؤمنا أو کافرا ، ثَُمّ تال هذِه 
ــموَن؛ هیچ آفریده ای نیست مگر اینکه بر پیشانی او  یَن« َفُهُم الُمَتوِسّ ــمِ : »إّن فی ذلَک الَیاٍت لِلُمَتوِسّ اآلیهًَْ
مؤمن یا کافر نوشته شده است و این از شما پوشیده است اما از امامان آل محّمد پوشیده نیست. از همین رو 
هرکس بر ایشان وارد شود می دانند که او مؤمن است یا کافر. حضرت سپس این آیه را خواند: »به یقین در 
این برای نشانه شناسان نشانه هاست«. این نشانه شناسان، همان امامان آل محّمدند.)المیزان، ج 12، ص 187(

این نشانه شناسی که با »سیما«ی افراد کار دارد می تواند بر اساس دو امر تحقق یابد: 
1. توجه به حوزه رفتارشناســی و قیافه شناســی ظاهری، مانند آثار و نشــانه هایی که از مومنان از اثر 
ُجود؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر  ســجده در پیشانی آنان پدید می آید: ِسیَماُهْم فِی ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر الُسّ
سجده نمایان است ِ)فتح، آیه 29( یا در کافران که در قول و رفتارشان نمایان می شود: َولَْو نََشاُء أَلََریَْناَکُهْم 
ُهْم فِی لَْحِن الَْقْوِل؛ و اگر بخواهیم قطعا آنان را به تو می  نمایانیم در نتیجه آنان  َفلََعَرْفَتُهْم بِِسیَماُهْم َولََتْعِرَفَنّ
را به سیمای ]حقیقی[شان می  شناسی؛ و از آهنگ سخن به ]حال[ آنان پی خواهی برد.)محمد، آیه 30( 
امیرمومنان علی)ع( می فرماید: ما أضَمَر أَحٌد شــیئا إالّ َظَهَر فی َفلَتاِت لِســانِهِ ، و َصَفحاِت َوجِهِه؛ هیچ کس 
چیزی را در دل پنهان نکرد، مگر اینکه آن چیز، خود را در لغزشهای زبان و حرکات چهره اش نمودار ساخت.

)نهج البالغه، حکمت 26(
2. نمایاندن الهی و دیدن ملکوت افراد؛ چنان که خدا می فرماید: َولَْو نََشاُء أَلََریَْناَکُهْم َفلََعَرْفَتُهْم بِِسیَماُهْم؛ 
و اگر بخواهیم قطعا آنان را به تو می  نمایانیم در نتیجه آنان را به سیمای ]حقیقی[شان می  شناسی.)همان( 
به ســخن دیگر ، خدا در آیه 30 ســوره محمد)ص( دو روش برای شناخت افراد بیان کرده است که نخست 
نمایاندن الهی است که شخص سیمای حقیقی و باطنی و ملکوتی دیگری را می بیند؛ دیگر شناخت از طریق 

نشانه های ظاهری چون آهنگ سخن و کالم. 
همه انسان ها از این ظرفیت برخوردارند که با نظر در چیزها به ملکوت آنها دست یابند؛ از همین رو خدا 
َماَواِت َواألْْرِض َوَما َخلََق اهللُ ِمْن َشْیءٍ؛ آیا در ملکوت )حکومت و نظام(  می فرماید: أََولَْم یَْنُظُروا فِی َملَُکوِت الَسّ

آسمانها و زمین و هر چیزی که خدا آفریده است ننگریسته  اند.)اعراف، آیه 185(
اما اینکه چرا ما ملکوت چیزها را نمی بینیم به این باز می گردد که قلب مادر اثر گناهان ســالمت خود 
را از دســت داده و دیگر نمی تواند آینه حقیقت نما باشــد؛ از این روست که پیامبر )ص( می فرماید: لوال أَنّ 
ــماءِ؛ اگر نبود که شیطان ها بر گرد دل های  ــیاطیَن یَُحوموَن علی ُقلوِب بَنی آدَم لََنَظروا إلی َملَکوِت الَسّ الَشّ
آدمیان می چرخند، هر آینه آنان ملکوت آسمان ها را می دیدند.)المحّجهًْ البیضاء ، فیض کاشانی،ج 2، ص125؛ 

احیاء علوم الدین ، الغزالی،  ج2 ، ص59 (
بنابراین، از آیات قرآن به دست می آید که مومنان می توانند سیمای درونی افراد را آنگونه که هست ببینند 
و ملکوت آنان برای این مومنان واضح و روشن است. پس فراست مومن می تواند به معنای دیدن حقیقت به 
کرامت الهی و نمایاندن خداوندی باشد و می تواند با قیافه شناسی و حرکات شناسی و رفتار شناسی همراه باشد. 
علی محمد توکلی 

آثارحضورمنافقاندرحاکمیت
علی جواهردهی

تمام ســعی و تالش منافقان این اســت که در حکومت وارد شده و با 
ظاهری ایمانی و مقبول با شــعارهای زیبا و شیرین و فریبنده مردم را با 
خود همراه کرده و دل هایشان را در اختیار گیرند تا با امکانات موجود در 
حاکمیت، فساد و تباهی را دامن زنند و جامعه را از درون متالشی و نابود 
سازند. حضور در حکومت و حاکمیت و فتح سنگر به سنگر قوای حکومتی 
در برنامه اصلی و راهبردی منافقان قرار دارد تا با ایجاد حاکمیتی دوگانه 

به اهداف خویش برسند.

هدف نهایی منافقان از حضور در 
حوزه قدرت سیاسی و اجتماعی، 
عدالت خواری،  سوءاســتفاده، 
ظلم و ســتمگری و فسادگری 
است؛ از این روست که خداوند 
به مومنان هشدار می دهد تا با 
شناسایی منافقان اجازه ندهند 
آنان در حوزه سیاسی و قدرت 
و حاکمیت وارد شوند و از قدرت 

برای فساد و تباهی بهره برند.

اجتماعی، افزایش نابهنجاری ها و رفتارهای ضد ارزشی، 
مخالفت با رهبری و ایجاد دشمنی و تفرقه میان امت یا 

امت و امام است. )مجادله، آیه 9(
آنــان در میان مردم به اصــول و ارزش ها و اهداف 
جامعه توجه و تاکید می ورزند، ولی هنگامی که در محافل 
خصوصی خود وارد می شوند، بیش از همه چیز این اصول 
و ارزش ها و اهداف را به تمســخر می گیرند و شیطنت 

خویش را آشکار می سازند. )بقره، آیات 14 تا 16(
علت ایــن دوگانگی و دورویــی، مربوط به قدرت 
گفتمان غالب و حاکم اجتماعی است؛ زیرا اگر گفتمان 
حاکم به هر شکلی تضعیف و یا سست شود، نفاق،  چهره 

واقعی خود را آشکار می کند.
در زمان پیامبر فضای سیاسی و اجتماعی در مدینه 
نسبت به کفر چنان سنگین بود که هیچ کسی به خود 
جرات مخالفت بــا روش های حکومتی را نمی داد، چه 
رســد که بخواهد با اهداف و اصول و ارزش های جامعه 
مدنی به مخالفت برخیزد و آشکارا آن را به نقد کشد یا 
تهدید کند، اینجاست که جریان نفاق شکل می گیرد و 
پس از مدتی در یک فرآیندی به صورت سازمان یافته 
در مدینه ظهور و بروز می کند تا با سیاست و برنامه ریزی 
دقیق و حســاب شده ای با اصول و اهداف و ارزش های 

اسالمی به مقابله برخیزد.
از نظر قرآن، نفاق یک بیماری اجتماعی مبتنی بر 
بیماری فســاد باطنی و قلبی بشر است. اهل نفاق، از 
یک بیماری باطنی رنج می برند که بر اثر عدم شناخت 
دقیق حقایق و لجاجت و مانند آن پدید آمده اســت. 
همین کوردلی موجب می شــود تا نســبت به حقایق 
واکنش هــای منفی بروز دهنــد و کفر خویش را نهان 
ســازند در حالی که در جامعه ایمانی زندگی می کنند. 
در ظاهر انسان های مومنی هستند ولی در باطن هیچ 

اعتقادی جــز به دنیا و مادیات ندارنــد. اگر در ظاهر 
سخن از خدا و پیامبر و آخرت می زنند، ولی در باطن 
کافر هســتند و این گفتارهای زیبا و شیرین و شیوا را 
تنها برای بهره مندی از برکات جامعه اسالمی بر زبان 
می رانند. )بقره، آیات 8 تا 10 و 204( از این روست که 
انسان های دروغگویی هستند و به سادگی پیمان شکنی 

می کنند. )توبه، آیات 75 تا 77(
منافقاندرحاکمیت

منافقان به ســبب آنکه اعتقادی به خدا و آخرت 
ندارنــد، تمام هدف خویــش را مانند کافران بر دنیا و 
مادیات متمرکز کرده اند. تنها تفاوتی که میان کافران 
و منافقــان وجــود دارد در تاکتیک و ســازوکارها و 
روش هاســت، وگرنه در اصول راهبردی هیچ تفاوتی با 
یکدیگر ندارند. منافقان به سبب حضور در جامعه ایمانی 
و مصلحتی که در آن می بینند، ظاهری ایمانی دارند؛ 
ولی کافران بــه صراحت کفر خویش را بیان می کنند 
و در پــی مادیات و دنیای خــود می روند. لذا خداوند 

خطر منافقان را بیشــتر از خطر کافران می  داند؛ زیرا 
حضور آنان در جامعه اسالمی از چند جهت خطرناک 

و خطرساز است.
جریان نفاق با ایجادتشکل و سازماندهی این امکان 
را می یابــد تا در قــدرت و حاکمیت نفوذ کند. آنان به 
سبب مصلحت گرایی، از ظاهری بهتر در ایمان برخوردار 
هســتند. کالم و سخن شان شیوا و شــیرین تر است. 

)منافقون، آیات 1 و 2؛ بقره، آیه 204(
آنان مردمانی فرصت طلب هستند و برای دستیابی 
به منافع دنیوی خویــش از هیچ فرصتی نمی گذرند. 
)نساء، آیات 138 و 141؛ توبه، آیه 50( بر این اساس، 
حضور در قدرت و حاکمیت به سبب ایجاد فرصت های 

بی مانند برای سوءاســتفاده در دستور کار آنان است. 
این گونه است که پس از عصر پیامبر)ص( جریان نفاق 
توانســت با ظاهری ایمانی، قدرت را در دست گیرد و 

حاکمیت را از صاحبان بر حق آن بیرون کند.
قدرت به منافقان این امکان را می بخشد تا بیرون از 
فشارهای سیاسی و اجتماعی گام هایی بلند برای تامین 
منافع مادی و دنیوی خود بردارند. آنان هرچند به سبب 
وحی، حضور پیامبر)ص( و ترس از رسوا شدن، در عصر 
پیامبر)ص( در ضعف مفرط و آشکاری بودند )توبه، آیات 
68 و 69( ولــی پس از آن با امید به همراهی منافقان 
جدید، به قدرت نزدیک و در نهایت بر آن سوار شدند.

هدف نهایــی منافقان از حضــور در حوزه قدرت 
سیاسی و اجتماعی، سوءاستفاده، عدالت خواری، ظلم و 
ستمگری )توبه، آیات 68 تا 70( و فسادگری است؛ از 
این روســت که خداوند به مومنان هشدار می دهد تا با 
شناســایی منافقان اجازه ندهند آنان در حوزه سیاسی 
و قدرت و حاکمیت وارد شــوند و از قدرت برای فساد 
و تباهــی بهره برند. )بقره، آیات 204 و 205 و ســوره 

منافقون(
منافقان،مفسدانمدعیاصالحات

اصوال منافقان به ســبب بیماردلی، عدم شناخت 
حقایق و بی خردی و کوردلی که بدان گرفتار هستند، 
نه تنها عناصری فاســد بلکه مفسد هستند و با کارهای 
فســادانگیز خویش بر آن هســتند تا نابهنجاری ها و 
ضدارزش ها را در جامعه گســترش دهند. )بقره، آیات 

8 تا 12(
این در حالی است که همین منافقان ادعای اصالح طلبی 
داشــته و خود را از مصلحان واقعی برمی شمارند؛ زیرا به 
نظر خودشــان مردمانی خردمند و روشــنفکر و صاحب 
 اندیشه های متعالی  و عالی هستند و می توانند جریان های 
اصالحــی و اصالحات اجتماعی و سیاســی و فرهنگی و 

اقتصادی را مدیریت کنند. )بقره، آیات 11 و 12(

از نظر قرآن مشــکلی که منافقــان با آن مواجه 
هســتند، کوردلی و بی بصیرتی آنان و عدم شناخت  
حقایق است. این مشــکل موجب می شود تا مسائل 
را برخالف حقیقــت ببینند و تحلیل و تبیین کنند. 
این گونه اســت که خود را مصلح واقعی برمی شمارند 
در حالی که اگر به ابزارهای ابتدایی شــناخت چون 
حس مراجعه می کردند، به ســادگی درمی یافتند که 
اعمالشان چیزی جز فساد و تباهی نیست و برخالف 
ادعای بزرگ اصالح طلبی، جز فســاد چیزی را ترویح 

نمی دهند. )بقره، آیات 11 و 12(
در حقیقــت منافقان از درک درســت مصلحت و 
مفسده ناتوان هستند و همین ناتوانی موجب شده که 

از مفسده بودن اعمال و افسادگری خود خبری نداشته 
باشند و مدعی اصالح طلبی شوند. )همان(

بنابراین خداوند به مومنان هشدار می دهد تا هوشیار 
باشند و اجازه ندهند تا منافقان در حوزه قدرت وارد شده 
و آن را به تباهی و فساد کشانند؛ چرا که حضور منافقان 
در حوزه سیاسی و قدرت به معنای فساد جامعه و نابودی 
آن است. بنابراین، نباید اجازه داد تا این نابخردان واقعی 
و سفیهان حقیقی زمام امور حکومت و حاکمیت را در 

دست گیرند.)همان و نیز محمد، آیه 22(
آثارحضورمنافقاندرحاکمیت

اگر منافقان در حاکمیت و قدرت حضور یابند، فساد 
و تباهی را به شکل سازمان یافته گسترش می دهند و 
با سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هایی می کوشند تا 

می شــود تا در جامعه ایمانی حضور داشته باشند. این 
نــوع حضور و عضویت در جامعــه ایمانی از نظر قرآن 

همان نفاق است.
علــت نامگــذاری این افراد جامعه بــه نفاق از آن 
روست که آنها همانند موش های صحرایی ضمن کندن 
تونل هــای فرار مختلف،  این امکان را برای خود فراهم 
می آورند که هرگز دم به تله ندهند و با توجیهاتی درباره 
رفتارهای گاه متضاد و متناقض با اصول ارزشی جامعه و 
اهداف و آن، خود را همگام و همراه با امت نشان دهند 
و از آسیب های احتمالی شناسایی و یا مخالفت آشکار 
رهایــی یابند. جریان نفاق در الیه های مختلف جامعه 
همچون کانال ها و تونل های مترو و فاضالب کشــیده 
شده اســت و این امکان را به منافقان می دهد تا از لو 
رفتن و آشــکار شدن نیات قلبی در امان مانند. از نظر 
قرآن، منافقان هر چند که در آغاز به شکل  فردی عمل 
می کنند اما در نهایت به شــکل یک جریان اجتماعی 
زیرزمینی ســامان می یابند. انجمن ها و محافل آنان با 
ظاهری کامال مقبول سازماندهی می شود و از رسمیت 
و ثبت قانونی نیز سود می برند. )خداوند در آیات 107 
تا 110 سوره توبه به این ساماندهی قانونی و مقبول در 

شکل مسجد ضرار اشاره می کند.(
در این محافل، برخالف مجامع عمومی، نیات خویش 
را آشکار می کنند و با برنامه ریزی و توطئه  بر آن هستند 
که تا اهداف خویش را عملی سازند و در مواردی که با 
گفتمان حاکم در ارزش،  روش یا هدفی مشکل دارند، 
آن را به گونه ای مخدوش ســازند و با شبهه ســازی و 
مشابهت سازی، جریان اصیل را تضعیف و جریان مشابه 
را بــه عنوان گفتمان حقیقی به مردم معرفی کنندو یا 
تغییر بنیادین در اصول و ارز ش ها و اهداف جامعه ایجاد 
کنند. )بقره، آیات 14 تا 16( نجواها و سخنان درگوشی 
آنان،  به جای تحکیم و تایید بر ارزش های اجتماعی چون 
نیکی و احسان و تقوا،  درباره چگونگی اختالل در روابط 

تــا بزرگ از هم دور می شــوند؛ زیرا بحران در خانواده 
به بحــران در اجتماع تبدیل می شــود و قطع ارتباط 
خانوادگی و سســتی بنیاد آن موجب می شود تا روابط 

سالم اجتماعی نیز از میان برود.)محمد، آیه 22(
خداونــد در آیه 205 ســوره بقره بــه صراحت از 
فسادانگیزی منافقان در حوزه اخالق اجتماعی سخن 
به میان می آورد و روشــن می سازد که این رفتار آنها 
موجب می شــود تا نسل های آینده جامعه تباه شوند و 
در یک فرآیند معقول جامعه پذیری در ایشــان صورت 
نگیــرد. آنچه در این آیه به عنوان نسل کشــی مطرح 
می شود، به یک معنا همان زوال روابط سالم اجتماعی 
در میان نســل های آینده جامعه است؛ زیرا همان گونه 
که محیط اجتماعی ناسالم فطرت کودکان را تخریب 
می کند و موجب می شود تا کودک برخالف فطرت خود 
در یک محیط ناسالم اعتقادی و رفتاری رشد کند)نوح، 
آیه 29( همچنین این گونه محیط های ناسالم اجتماعی 
در حقیقت برآیندی جز نسل کشی ندارد؛ زیرا کشتن 
افــراد و اعضای یک جامعه تنها به کشــتن فیزیکی و 
جسمی انجام نمی گیرد بلکه کشتن فکری و فرهنگی 
و شخصیتی نیز از مصادیق نسل کشی است. از این رو 

احیای فکری را به معنای احیای بشریت دانسته اند.
به هر حال، حضور منافقان در حاکمیت و قدرت به 
معنای نابودی نســلی است که باید تداوم بخش حیات 
اجتماعی جامعه اسالمی باشــد. منافقان با حضور در 
حاکمیــت این فرصت را می یابند تا با شست وشــوی 
مغزی کودکان و نوجوانان، نسل آینده جامعه ایمانی را 
نسلی بی بندوبار ببار آورند و جامعه ایمانی را این گونه 
به نابودی بکشاند. این عمل را منافقان در صدر اسالم 
پس از پیامبر)ص( انجام دادند و موجب شــدند تا در 
دوره معاویه و یزید، نسلی بی بندوبار بوجود آید که فرزند 
پیامبر)ص( و اهل بیت او)ص( را به ســادگی بکشند و 
بر اجســاد ایشان اسب بتازند و جنایت ها و تباهی های 
بسیاری را انجام دهند که از آن جمله نسل کشی واقعی 
در مدینــه و ایجاد جامعــه ای از فرزندان زنا و زناکار و 

رقاصه و شرابخوار بوده است.
اشــکال گوناگون فساد در زمین از جمله فساد در 
کشــاورزی)بقره، آیه 205(، فساد در نسل  ها)همان(، 
فساد اخالقی)محمد، آیه 22( و گسترش نابهنجاری ها 
به جای هنجارها)همان( در صورت قدرت یافتن منافقان 
در جامعه پدید می آید و آنان با تمام قدرت و ثروتی که 
در اختیار می گیرند جز به فساد و تباهی دامن نمی زنند.

)بقره، آیات 204 و 205( بنابراین الزم است که جامعه 
ایمانی هوشــیار باشد و اجازه ندهد تا اینان به قدرت و 
حاکمیت نزدیک شوند و با شناسایی و  ردگیری جریان 
نفاق از حضور آنان در حاکمیت جلوگیری کند.)بقره، 

آیات 11 و 12؛ محمد، آیه 22(
تمام سعی و تالش منافقان این است که در حکومت 
وارد شــده و با ظاهری ایمانی و مقبول با شــعارهای 
زیبا و شــیرین و فریبنده مردم را با خود همراه کرده 
و دل هایشــان را در اختیار گیرند تا با امکانات موجود 

ارزش ها به ضد ارزش تبدیل و ضد ارزش ها در جامعه 
گسترش یابد.

گام نخستی که آنان برمی دارند، بی بندوباری جنسی 
و اخالقی است. این سیاست و برنامه آنان موجب می شود 
تا روابــط خانوادگی از میان بــرود و بنیاد خانواده به 
سســتی گراید. این گونه است که قطع رحم در جامعه 
رخ می نماید و افراد و اعضای جامعه از خانواده کوچک 

در حاکمیت، فســاد و تباهی را دامن زنند و جامعه را 
از درون متالشــی و نابود سازند. حضور در حکومت و 
حاکمیت و فتح سنگر به سنگر قوای حکومتی در برنامه 
اصلی و راهبردی منافقان قرار دارد تا با ایجاد حاکمیتی 
دوگانه به اهداف خویش برسند. بنابراین، تنها راه مقابله 
شناسایی و ردگیری آنان با استفاده از لحن القول)محمد، 
آیه 30( و شعارهای فریبنده و یاوه گویی های آنان است.

در فرهنگ دینی از دو دسته احکام ارشادی 
و مولــوی یا احکام عقلــی و نقلی یا احکام 

تاسیسی و امضایی سخن به میان می آید.
پرسش این است که آیا واقعا احکام از دو منبع 
مجزا صادر می شــود که مثال یکی عقلی است که 
عقل بشر می فهمد و آن دیگری نقلی است که از 
طریق وحی به ما رسیده است؛ اگر این چنین است، 
؛ حکم  ّ هلِلَ پس چرا در قرآن آمده است: إِِن الُْحْکُم إاَِلّ
و فرمان فقط به دست خداست.)یوسف، آیات 40 

و 67؛ انعام، آیه 57(
باید گفت که حکم تنها از سوی خدا است و ما 
دو دسته احکام تاسیسی یا امضایی نداریم که اولی 
احکامی باشــد که خدا فرستاده و دومی احکامی 
باشد که عقل گفته و خدا آن را از طریق نقل امضا 
کرده باشد؛ زیرا عقل و نقل تنها کاشف احکام الهی 

هستند که خدا صادر کرده است.
به ســخن دیگر، همان طوری که نقل چراغی 
اســت که ما به دست گرفته ایم و احکام الهی را با 
آن می شناســیم، ما عقل فطری را هم به عنوان 
 چراغ به دســت می گیریــم و احکام الهی را بدان 

می شناسیم.
بنابراین، همه احکام در حقیقت تاسیس الهی 
و دارای یک منبع الهی اســت، هر چند که کشف 
آن بر اساس دو روش عقل فطری و نقلی یا همان 

وحی الهی از طریق پیامبران است.

براساس آموزه های قرآن، انسان در زمانی که به 
دنیا می آید، فاقد علم و آگاهی است؛ چنان که برخی 
هنگام پیری نیز علم خویش را از دست می دهند و 

فاقد علم می شوند.)حج، آیه 5(
بنابراین، اگر گفته می شــود که عقل حکمی 
می کند، به این معنا است که عقل به تعلیم الهی 
نسبت به امور علم پیدا می کند: َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم 

یَْعلَْم.)عقل، آیه 5(
پس گاه تعلیــم الهی از طریق درون اســت 
کــه از آن به حجت باطنی یاد می شــود و گاه از 

طریق بیرون و پیامبران است که از آن به حجت 
َتیِن:  ظاهری یاد می شــود: إَنّ هلِلّ َعلَی الّناِس ُحَجّ
ُسُل َو  ا الّظاِهَرُه َفالُرّ ًه باِطَنًه، َفاََمّ ًه ظاِهَرَه َو ُحَجّ ُحَجّ
ا الباِطَنُه َفالُعُقوُل؛ خداوند را  ُه، َو اََمّ االَنبیــاُء َو االَئَِمّ
بر مردم دو حّجت اســت: حّجتی آشکار و حّجتی 
پنهانی و درونی. »حّجت آشــکار«، رســوالن و 
 پیامبران و امامانند، و »حّجت باطنی« عقول است.

)اصول کافی، ج1، ص16(
بر این اساس، احکام عقلی و احکام نقلی  و نیز 
احکام تاسیسی و امضایی همگی از یک منشا یعنی 
از سوی خدا صادر می شوند و تنها فرق آن طریقه 
کشف آن احکام است که گاه از درون و عقل و گاه 

از بیرون و وحی است. 
پــس همه احکام کــه از طریق عقل فطری و 
نقل معتبر کشــف می شــود، همه احکام الهی و 

شرعی هستند. 
به ســخن دیگــر، عقل فطــری و نقل معتبر 
وحیانی، کاشف احکام شرعی هستند. بر این اساس 
غلط است که بگوییم: احکام عقلی و احکام شرعی؛ 
بلکه باید بگوییم احکام شرعی که با کشف عقلی 

یا نقلی به دست می آوریم. 
عقل و شــرع در برابر هم قرار ندارند و تقابلی 
میان آنها نیست، بلکه اگر تقابلی باشد باید بگوییم: 
مکشــوفات عقلی و نقلی که با عقل و نقل کشف 

شده است. 

خــدا 
شارع احکام 

چهره شناسی مومن 

)به مناسبت اقدامات تروریستی اخیر تکفیری ها در مشهد مقدس، گنبد 
کاووس و...(

به طور کلی افرادی که به دین می  گروند و سپس بیرون می  روند از افرادی 
که از اول گرایش پیدا نکرده  اند خشن  تر و ضد انسان تر می شوند؛ زیرا دین به 
حکم نیروی عظیم خود همه عواطف دیگر انسانی را تحت الشعاع قرار می  دهد 
و اگر رفت همه آنها را که در خود هضم و جذب کرده بود نیز با خود می برد.

این اســت افرادی که زمانی متدین بوده و ســپس بی دین شــده  اند از 
بی  دین های اّولی خشن تر و بی  عاطفه  تر و خطرناک تر می  شوند.

امــا خطرناک تــر از ایــن طبقه، متدینان منحرف شــده و کج ســلیقه 
خشکه مقدسند. 

این طبقه عالوه بر اینکه عواطف انسانی  شــان تحت الشعاع عاطفه دینی 
قرار گرفته و از تأثیر مستقل افتاده، نیروی دین به حکم اینکه منحرف شده 

اثر خود را نمی  بخشد و از آن طرف چون زائل نشده و به صورت انحرافی کار 
می کند به همان قدرت که مقتضای نیروی دین است فعال است. 

اینها دیگر از هر سبع - درنده ای - خطرناک تر و وحشتناک ترند. 
تاریخ نشان می  دهد که بی  رحمانه  ترین جنگها، کشتارها، زجر و شکنجه  ها 

به وسیله خشکه مقدسان صورت گرفته است.
بزرگ ترین نمک نشناســی  ها را اینها انجام می  دهند زیرا: »یَْحَسُبوَن أَنَُّهْم 
یُْحِسُنونَ  ُصْنعاً«؛ به خیال باطل می پندارند که نیکوکاری می کنند.)کهف/104(

جنگهای صلیبی، جنگهای خوارج، حتی فاجعه کربال ســاخته دست این 
طبقه است. 

*مجموعه آثار استاد شهید مطهری )پاسخهای استاد به 
 نقدهایی بر کتاب مسأله حجاب(، ج 19، صص: ۶1۷-۶1۸-
با ویرایش جزئی.

جمود و خشکه مقدسی، منشأ بزرگ ترین جنایت ها در تاریخ


