
 

  
  

   57-83 ، ص87 ستانپاییز و زم 18و17فصلنامه دین و سیاست، شماره 

  
 

  
  نفاق و منافقین ازمنظرقرآن

  
  

  زادهحسین بزرگ
  

  چکیده
  

در چنین حالتی بشر به  هاي مادي و دنیوي؛ ناشی از انگیزه  استنفاق رفتاري 
هاي خاص تظاهر   از روي انگیزه بلکهراستی و از درون به امري معتقد نیست  

رسیم که  یابی نفاق و رفتار منافقان به این نتیجه می در ریشه.به اعتقاد می نماید
نفـاق و رفتـار    اند و عوامل گوناگون منـشأ  هاي مختلفی داشته  اهل نفاق انگیزه  

 بـر پایـه کتـاب اهللا و روایـات     در این نوشتار کوشش گردیده تا   . منافقانه است 
  . اشاره شودهاعوامل و رفتار گونه  به بخشی از این ) ع(معصومین

  
  .نفاق، منافق، یهود، فساد، قرآن و روایات : ها کلید واژه

                                                             
 ی ارشد علوم قرآنیکارشناسآموخته  دانش  
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   مقدمه
اي که حاکمیت  در بدنه جامعه اسالمی در هر برههمنافقان  به خاطر تأثیرات شومی که      

مبتنـی بـر   هـا یـک حکومـت     اند و به دلیل آن کـه پـس از قـرن           دینی برقرارشده، داشته  
قوانین دینی در کشور ما برقرار شده و از همان اوان تشکیل با این معضل اجتماعی و        

هاي ملموسی که در عملکردها و شعارهاي   سیاسی رو به رو بوده است و نیز شباهت        
هـاي برخـورد و     بـه بررسـی عملکـرد و شـیوه    وجـود دارد هـا   اهل نفاق در همه زمان  

 تـا بهتـر و بـا پـشتوانه     خـواهیم کـرد  رآن اشـاره  هاي ایـن گـروه فاسـق در قـ          ویژگی
  .تري به مقابله با این معضل پرداخته شود محکم

   معنایی آن بررسی واژه نفاق و تطور

» خـروج «رسـیم و آن   به یـک معنـاي واحـد مـی    » لغت«در کتب » نفاق«با بررسی واژه    
  : گوید  می»نفاق« درباره معناي ابن فارس .است

  
دلّ احدهما علی انقطاع شی و ذهابه و اآلخر علی اخفاء شی و اصالن صحیحان ی: نفق

سرب فی االرض : و االصل اآلخر اَلنَّفْق... ماتت و : نفقت الدابۀ نفوقاً: اغفاضه، فاالول
له مخلص الی مکان و النّافقاء موضع یرققه الیربوع من حجـره فـاذا اتـی مـن قبـل                   

و منه اشتقاق النّّفاق، النّ صاحبه یکتم . القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق اي خرج
خالف مایظهر، فکانّ االیمان یخرج منه، او یخرج هو من االیمان فی خفاء و یمکن ان 

  .)1404 کریا،زاحمد بن فارس بن( االصل فی الباب واحد و هو الخروج

  

ـافه مـی                    ـدي آورده و اض ـد فراهی ـین مطلـب را خلیـل بـن احم ـد    شبیه هم ـاق «: کن لخـالف و   ا: والنّف
ـاي خـروج از اسـالم نظـر دارد و م                . )1405الفراهیدي،  (»الکفر ـین معن ـاق را   فیومی نیز بـر هم دل «حـلّ نف

ـذلک و محـلّ              «:داند  می» انسان ـه ب نافق الرّجل اذا اظهر االسالم الهله و اضمر غیراالسالم و اتاه مع اهله فقد خرج من
ـان مـی      » غب اصفهانی را«همچنین  . )618 ،1405 الفیومی،( »النفاق القلب  ـد  همین معناي خروج از دیـن را بی : کن

ـفهانی،     ( » النّفاق و هو الدخول فی الشّرع من باب و الخروج عنه من باب             ...« ) ره( عالّمـه طبرسـی   و )524راغـب اص
ـافق       «: نیز بر همین معنا تکیه می کند    ـه المن ـروج و من ـله الخ ـر واص ـان آخ النفق سرب فی االرض له مخلص لمک

  )370، 4، طبرسی (» ... من االیمان الی الکفرلخروجه
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  نمودار معناي نفاق* 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منافقـان، و  » کفـر «با توجه به بیان آیات متعددي در رابطه بـا    : معناي مورد نظر قرآن   
 )371، 4 ،طبرسـی (نامد  می» مرده«همچنین آیه سی و ششم سوره انعام که کفّار و منافقان را       

  .می داند»خروج از دایره ایمان و حیات معنوي «نفاق رات که قرآن نیز توان گف می
  

  چیستی نفاق
هاي زنده و  هایی با قلب  گروه اول، انسان   :انسان ها از نظر چگونگی روح سه دسته اند        

 گـروه دوم بیمـاردالن یعنـی    ؛سالم یعنی مؤمنان خالص که داراي قلـب سـلیم هـستند      
یف است و در مقابل شهوات عنان اختیار را از دست       شان ضع   مؤمنان شکّاك که ایمان   

 نفق : نفاق

 )خروج مال و دارایی(محتاج شدن 

 از بین رفتن

 )خروج از حیات(مرگ 

سوراخی در زمین که داراي دو 
 راه خروجی و ورودي است

سوراخ موش صحرایی که 
 راه مخفی خروج دارد 

 خروج

  کفر و مخالفت 
 )خروج از دایره ایمان(

 قطع شدن و از بین رفتن 

 پنهان کردن و پوشاندن 
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 که قلبشان مرده است یعنی کافران و منافقان کـه         هستند دهند و گروه سوم آنهایی      می
إِالّ « :آیات زیر به ترتیب بیانگر دسته بندي مذکور اسـت آورند،  به خداي یکتا ایمان نمی    

ـ ... «،)89 ،شعرا(»  سلِیمٍ منْ أَتَى اهللا بِقَلْبٍ    ـاً         فِ ـزَادهم اهللا مرَض ـرَض فَ م ـوبِهِم ـره (» ... و   ى قُلُ ـولُ   «،)10،بق وإِذْ یقُ
  .)12،احزاب(» قُلُوبِهِم مرَض ما وعدنَا اهللا ورسولُه إِالّ غُرُوراً الْمنَافِقُونَ والّذِینَ فِى

ن در منافقـا . توان ماهیت نفاق را چنین ترسـیم کـرد       حال با توجه به آیات فوق می      
هایشان  هایی مؤمن هستند اما با روحی بیمار که زنگارهاي صفات رذیله قلب واقع انسان

شـود تـا    را بیمار کرده و چون درصدد اصالح برنیایند دائماً بر بیماریشان افزوده می           
شوند و در زمـره کفّـار     جایی که دچار قساوت قلب گردیده و از دایره ایمان خارج می           

و با آنان حشر و نـشر داشـته و    )73 ،36 طباطبـایی، ( گیرند رار می ق"خصوصاً یهودیان "
بندند اگرچه ظاهراً مسلمانند لکن در حال حیله و نیرنگ و  ها می کنند و پیمان دوستی می

تا جـایی کـه قـرآن آنـان را بـرادران یکـدیگر        )83 ،2 دروزه،عزه ( تمسخر مؤمنان هستند  
  .)11 ،حشر( » ...خْوانِهِم الّذِینَ کَفَروا مِنْ أَهلِ الْکِتَابِ    افَقوا یقُولُونَ الِنَ أَلَم تَرَ إِلَى الّذِینَ«نامد می

  
  هاي پیدایش و گسترش نفاق زمینه

  : در دو بعد فردي و اجتماعی قابل بررسی استگسترش نفاق
توان به سه خصلت اشاره کرد که دو خصلت اول در سران و   در زمینه فردي می-1    

  . ها وجود دارد شود و خصلت سوم در پیروان و هواداران آن ان اهل نفاق دیده میرهبر

  :  ریاست طلبی -1-1
هاي مـردم را   اي از افراد جامعه که شجاعت همراهی با توده       وجود این خصلت در عده    

گـردد تـا فـرد بتوانـد از طریـق دورویـی،        ندارند موجب بروز نفاق درونی در آنها مـی   
 و روزي به ریاست برسد کـه ایـن مـورد هـم در زمـان       ها ارضا نمود  طلبی خود ر    جاه

در دوران پـس از پیـروزي     خـصوص  بـه و هم پـس از ایـشان و  ) ص(اهللا  حیات رسول 
  .شود انقالب اسالمی به وضوح دیده می

  :  خود برتربینی -2-1
ا بـا  داننـد فلـذ   گیرد که خود را از دیگران برتر و باالتر مـی  نفاق در دل افرادي جاي می   

مردم همراه نخواهند شد و به خاطر همین دست به تمسخر و اسـتهزاء و عیـب جـویی      
زنند تا از این طریق مرهمی بر دل بیمار خود نهاده      فکران خود یعنی مؤمنان می      غیرهم
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و از سوي دیگر مردم را در انجام کارهاي نیک دلسرد کننـد و گـردش چـرخ عمـومی             
منَ السفَهأُ أَالَ  آنُؤْمِنُ کَما   قَالُوا أَََ  منَ النّاس آمِنُوا کَما   آذَا قِیلَ لَهم    وإِ« اجتماع را از حرکت بازدارند    

الّـذِینَ یلْمِـزُونَ   «،)14 ،بقـره (» قَالُوا إِنّا معکُم إِنّما نَحنُ مستَهزِئُونَ  ... « ،)13 ،بقره(»  ...إِنّهم هم السفَهأُ  
عِینَ مِنَ الْمطّوؤْمِنِینَ فِىالْم  مخَرُونَ مِنْهسفَی مهدهونَ إِالّ ججِدالّذِینَ الَیقَاتِ ود79 ،توبه(»  ...الْص(.  

  :  ضعف روحیه و فقدان شخصیت -3-1
و فاقـد ثبـوت در   اي ضـعیف   ن و پیروان از اهل نفاق افرادي هستند بـا روحیـه    اهوادار

بـه هـر   اي  دون هـیچ تأمـل و اندیـشه   بـ  تحت تأثیر رهبران قرار گرفتـه و    کهشخصیت  
: ناظر به منشا نفـاق در ایـن گونـه افـراد اسـت     ) ع(کالم امام علی. دهند کاري تن در می   

  . )151 ،10 ري شهري،( »نَفسه فِی هیجِد ذُلٍّ مِنْ ءِالمرْ نِفاقَ«
  .تاسدر زمینه اجتماعی نیز حداقل سه چیز براي بروز و ظهور منافقان الزم  -2       

  اقتدار مؤمنین در محیط اجتماعی -1-2
اي نفوذ و گسترش ایمان و تـسلّط و       یکی از علل اساسی در بروز پدیده نفاق در هر جامعه          

زیرا در چنین وضعیتی بیماردالن و کافران در ضعف و ناتوانی قرار . حاکمیت مؤمنان است
آورند تا از  ی و نفاق روي می بنابراین به دوروی.گیرند و راهی براي مخالفت علنی ندارند  می

 نهایت موجبـات سـقوط    دراین طریق ضربات مهلکی بر پیکره حاکمیت ایمان وارد آورند و 
کـسانی کـه   «در صدر اسـالم نیـز   .  خود به ریاست و قدرت برسندومؤمنان را فراهم کنند  

آمیـز داشـتند و بیمـاردالنی کـه کینـه و لجاجـت سراسـر         هنوز هـم عقایـد و افکـار شـرك        
 را مبارزه کنند چـاره ) ص(توانستند به طورعلنی با پیامبر جودشان را فراگرفته بود و نمی     و

 تظاهر به مسلمانی نموده و مراسم مذهبی اسالم را به جا آورند و با افـراد  در این دیدند که  
  .)74، 2، دروزهعزه (» ...قبیله خود که مسلمان شده بودند تظاهر به یکرنگی کنند و 

  فراد ممتاز براي رهبري بیماردالنوجود ا -2-2
حضور هاي ممتازي از مشرکین  گیري حکومت اسالمی در مدینه چهره       در هنگام شکل  

 که منافقانه ایمان آوردند تا مسئولیت هدایت و رهبري بیماردالن و اهل نفاق را        داشتند
داله عب« مهمترین این اشخاص .به عهده گیرند و اساس حکومت اسالمی را از بین ببرند

هاي فردي نفاق را نیز داشت و داراي ثروت و مکنت و   که زمینهاست» بن اُبی بن سلول
  : گوید ارتباطات خاص سیاسی و اقتصادي با یهودیان بود، چنان که ابن هشام می
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ها جنگ و  اوس و خزرج قبل از ورود اسالم به مدینه پس از سال
شتی کنند و از خونریزي بین خود، خسته شده و تصمیم گرفتند آ

میان خود پادشاهی برگزینند و همگی تحت لواي او جمع شوند و 
زندگی خصمانه را به زندگی برادرانه تبدیل سازند، قرعه فال سلطنت 

گذاري نیز تعیین  اصابت کرد و شاید روز تاج» عبداهللا بن اُبی«به نام 
   .)234 ،2 ،1985 ،ابن هشام( گردیده بود

  
 بـوده ان نفـر دوم تـشکیالت نفـاق در صـدر اسـالم مطـرح              فرد دیگري که به عنو    

 که در دوران جاهیت تمایالتی بـه مـسیحیت پیـدا کـرد و عبـاي             است» اوسی ابوعامر«
نامیدند و این عمـل ریاکارانـه    می» راهب«جا که او را      پوشید تا آن    مویین خشنی را می   

ابتــداي ورود  ایـن شـخص از همـان    .او مقـام و مـوقعیتی بـراي او فـراهم کــرده بـود     
به مدینه دشمنی خود را آشکار ساخت و فـرار نمـوده بـه مکّـه رفـت و از          ) ص(پیامبر

که پس از فتح مکه فـرار کـرد و ابتـدا بـه       تا اینرهبري می کردآنجا هدایت منافقان را  
 دستور ساخت مسجد ضِرار را به منافقـان  جانآو از ا ؛طائف و پس از آن به شام رفت    

رد    داد و در نهایت هم     بـه او نگوییـد     «: در مـورد او فرمودنـد     ) ص( پیـامبر  . در تنهایی مـ
  .)235 ،2 ،ابن هشام(» راهب، بگویید فاسق

  داشتن پشتوانه مالی و انسانی -3-2
براي شروع و گسترش هر حرکتی که مخالف با نظـام مـسلّط بـر جامعـه باشـد، نیـاز بـه                   

ین صدر اسالم نیز عالوه بر آن کـه   در این رابطه سران منافق  .استپشتوانه مالی و انسانی     
خود از ثروتمندان و اشراف بودند، ارتباط مستحکم و قوي با مشرکان مکه و کافران مدینه     

مبـارزه  ) ص(برقرار نمودند تا با تشکیل این مثلث شوم بهتـر بتواننـد بـا پیـامبر              » یهودیان«
  :گوید  چنین می»عزة دروزه«نموده و اساس اسالم را از بین ببرند، در همین رابطه 

   

از او ) ص(یهودیان ساکن مدینه و اطراف آن از همان آغاز ورود پیامبر... 
استقبال نکردند و به ورود ایشان فال بد زدند و بعد انـدك انـدك، کفـر و                   

 طـولی نکـشید کـه بـین منافقـان و            .مکر و دشمنی خود را علنی سـاختند       
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ان کامالً طبیعی بود و  این پیم.یهودیان پیمان دوستی و همکاري بسته شد
در این پیمان یهودیان و منافقان به یکدیگر قول دادند که در برابر دشـمن             

توان گفت که   به جرأت می.مشترك بایستند و یار و پشتیبان یکدیگر باشند
هاي همبـستگی کـه میـان آنـان      اگر نبود پشتیبانی و حمایت یهود و پیمان  

آن اندازه مسلمانان را آزار دهند و پـی  توانستند تا  منعقد بود، منافقان نمی 
  .)76 ،2 ،دروزهعزه ( چینی کنند و نیرنگ بزنند  در پی توطئه

  

  ها و صفات منافقین ویژگی

دهد که همانـا منـافقین    خداوند شهادت می )1 منافقون،( »و اهللاُ یشْهد ِانّ المنافقینَ لَکاذبونَ    «
زینـت منـافق     )155 ،10 ري شهري، (»نُ اهلُ النفاقِ  بالکِذبِ یتَزَی «): ع(قال علی  .دروغگویانند

  .دروغگویی است
ترین صفت منافقان دروغگـویی اسـت کـه در ابعـاد مختلـف بـروز و              اولین و مهم  

  .شود ظهور دارد، که به چند نمونه تاریخی آن اشاره می

  سازي جهت تضعیف روحیه مسلمانان گویی و شایعه الف ـ دروغ
ــروزي مــسلمانان  ــامبر بعــد از پی ــدر، پی ــگ ب ــن رواحــه «) ص( در جن ــداهللا ب ــدبن «و » عب زی

 را همراه با شتر خود به مدینه فرستاد تا خبر پیروزي اسالم       )فرزند خوانده رسول خدا   (»حارثه
 انتشار خبر پیروزي، منافقان را سخت لرزاند ولی دسـت از  .بر مشرکین و کفار را برسانند   

جریـان بـه گونـه    : گفتنـد » ابولبابه«اهللا ران رسولهاي خود برنداشتند و به یکی از یا    شیطنت
اند و محمد کشته شده است و نشانه آن شتر اوست  دیگري است، مسلمانان شکست خورده

وقتـی  : گوید می» اسامۀ بن زید «.گوید داند چه می به آن سوار شده و از ترس نمی     » زید«که  
 بـه پـدر رسـاندم و پرسـیدم آیـا      آگاه شدم، خـود را   » ابولبابه«از گفت و گوي آن منافق با        

به خدا سوگند آري، در این موقع من با : گویید، پدرم گفت   جریان همانطور است که شما می     
کنی، به  سازي می اي قوي جلوي آن منافق را گرفتم و گفتم چرا بر ضد اسالم شایعه روحیه

در وحشت فـرو  کنم تا به کیفر عمل خود برسی، منافق در حالی که     زودي تو را معرفی می    
  .)489، 1 جعفریان،(ام  آن چه را گفتم، من هم از کسی شنیده: رفته بود گفت
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  )ص(ب ـ نشر شایعه جهت هتک حرمت رسول اهللا
به خاطر ذلّتی که با ورود اسالم بـه مدینـه گرفتـارش           » عبداهللا بن اُبی  «فرمانده منافقان   

 اسـالم و  ضـد ه بـر  کـرد و دسـت بـه شـایع         شده بود، از هر فرصتی سوءاستفاده می      
و » عبـداهللا بـن ابـی   « کـه  اسـت » افـک « قـضیه  ، یک از مـوارد مـشهور   .زد  مسلمانان می 

 »عایشه یـا ماریـه    «) ص(را در مورد یکی از زنان  پیامبر       » ناروا«پیروانش شایعه عمل    
 1124 ،5 ، و طبـري، 310 ،3  و ابن هشام،413 ،1، یعقوبی( پخش کردند براي هتک حرمت پیامبر 

   .) سوره نور11ذیل آیه 
 مِـنکُم الَ  باالفک عـصبۀٌ  إِنّ الّذِینَ جاؤُوا    «:  ساخت خنثی خداوند متعال این توطئه را       اما

 تَـولّى کِبـرَه مِـنْهم لَـه     ین والّذِاالثمامرِئً مِنْهم ما اکْتَسب مِنَ   تَحسبوه شَرّاً لّکُم بلْ هو خَیرٌ لّکُم لِکُلّ     
تنهـا منافقـان بـه    (آنها که با دروغ بـزرگ آمدنـد، گروهـی از شـما بودنـد          »یمعذَاب عظِ 

نه همه شما، تصور نکنید ایـن جریـان بـراي شـما بـد          ) کردند  صورت گروهی عمل می   
در (اي کـه مرتکـب شـده اسـت      است بلکه براي شما خیر است، براي هر کس به اندازه        

 را بـر عهـده داشـته اسـت     سهمی است و براي کسی که بخش عظـیم آن ) پخش شایعه 
  . )294 ،2 ،حلبی( ،)11 نور،( عذاب بزرگی است) عبداهللا بن ابی(

  )ع( امام علیضدسازي بر  ج ـ شایعه
هایی که براي حفظ قلمـرو   یکی از جنگ  (براي جنگ تبوك  ) ص(در جریان حرکت پیامبر   

 اسالم بر علیه دولـت روم انجـام شـده اسـت و آشـکار کننـده بـسیاري از رفتارهـاي               
هـاي   براي حفظ اسالم و اهل بیـت از شـرّ توطئـه   ) ص( رسول خدا .)منافقان بوده است  
بهانـه   همین امـر  .)430 ،1 ،آیتی(را در مدینه جانشین خود قرار داد   ) ع(منافقان، امام علی  

تیـره  ) ص( شد براي منافقان تا این بار هم با این شایعه کـه روابـط علـی بـا پیـامبر       اي
 کنند و هم این کـه موجـب تحریـک    مخدوش را در بین مردم   امام  چهره شده است، هم  

ایشان شوند تا مدینه را ترك کند و به سپاه بپیوندد تا دست آنان بـراي هـر خیانـت و            
جنایتی باز باشد، اما وقتی امام خود را بـه پیـامبر رسـاند و جریـان شـایعه را بـازگو        

مجـدداً بیـان کـرد و    ضمن تکذیب شـایعه روایـت مـشهور منزلـت را      ) ص(کرد، پیامبر 
  .)163 ،4 ابن هشام،(توطئه منافقان را نیز بر هم زد 



  

 

65  

آن
قر

ظر 
 من

 از
ین

افق
 من

ق و
نفا

  

  هاي دروغ د ـ وعده
گویی آنان منشعب است، وعده دروغین        هاي منافقان که از صفت دروغ       از دیگر ویژگی  

چنان کـه در قـضیه   . دهند پیمانان خودشان نیز می  که حتی به دوستان و هم      استآنان  
چهار نفر از سران نفـاق   .)11 حشر،( هایی دادند  آنان چنین وعدهبه» بنی نضیر«یهودیان  

هاي خود را ترك نکنید، مـا    با رؤساي بنی نضیر تماس گرفته و به آنان گفتند که خانه           
جنگـیم و اگـر هـم بـه زور از مدینـه بیـرون        تا آخر با شما هستیم و در کنار شما مـی         

هاي توخالی و دروغـین منافقـان    عده بنی نضیر هم فریب و.بروند با آنان خواهند رفت   
که ترس و وحـشت زنـدگی آنـان را     را خوردند و هرچه صبر کردند خبري نشد تا آن      

  .)201 ،3 ابن هشام،(دانستند چه کنند  فرا گرفت و نمی

  هـ ـ سوگند دروغ بر ایمان به خدا
و اکثریـت جامعـه   ) ص(بایـست نظـر پیـامبر      منافقان براي رسیدن به اهداف خـود مـی        

 پیـشرفت  مـانع توانـستند   کردند، چون با ظاهر مسلمانی بهتر مـی   را جلب می  » مؤمنان«
 گـروه  تعلـق خـود بـه    به همین منظور پیوسـته بـر ایمانـشان بـه خـدا و             .شونداسالم  

 سـوره توبـه بـه    56 چنان که آیه    )552 ،10 ،رشیدرضا(خوردند    مؤمنان سوگند دروغ می   
و بـه  » بِاهللا إِنّهم لَمِنکُم وما هم مِنکُم ولکِنّهم قَـوم یفْرَقُـونَ  ویحلِفُونَ«:همین موضوع اشاره دارد  

خورند که آنها از شما هستند در حـالی کـه از شـما نیـستند ولـی آنهـا               خدا سوگند می  
  .)گویند و به خاطر همین وحشت دروغ می(ترسند  گروهی هستند که می

  ت در راه خداو ـ سوگند دروغ براي جلوگیري مردم از حرک
گـرد و احیـاي    بازداشتن مردم ازحرکت در مسیر هدایت الهی و تحریک جامعه به عقب      

 کـه بـراي   اسـت آلود توسط دین خدا از اهداف اساسـی منافقـان              شرك  و سنن  فرهنگ
هاي  رسیدن به این هدف از هیچ کاري رویگردان نیستند، لکن منافقان به خاطر خصلت         

کنند تا مردم را از حرکـت در    سوگند به خدا استفاده می  از حربه  ،گري  دورویی و حیله  
 فَـصدوا عـن   ۀٌاتّخَذُوا أَیمانَهم جنّْ   ِ « )9 بقره،( » ...منُواآوالّذِینَ   خادِعونَ اهللا ی...« .راه خدا بازدارند  

ــبِیلِ اهللا انــد و از حرکــت در راه خــدا   ســوگندهاي خــود را ســپر خــود قــرار داده» ...س
  .)2 منافقون، (کنند ي میجلوگیر
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دهنـد تـا    در واقع منافقان این سوگندهاي دروغین را سپر حفاظتی خـود قـرار مـی    
شان برسـند و از سـوي    شان محفوظ باشد و از این طریق بتوانند به اهداف جان و مال  

  .دیگر راه خدا را سد کرده و از حرکت مردم در این مسیر جلوگیري نمایند

  جلب رضایت مؤمنانز ـ سوگند دروغ براي 
هـاي   کردند و با قسم منافقان از هر فرصتی براي نفوذ در صفوف مؤمنان استفاده می          

بـه همـراه   ) ص(اند، چنان که وقتی رسول اکرم دروغ قصد جلب رضایت آنان را داشته    
 براي عذرخواهی به خاطر عدم همراهی )منافقان(مؤمنان از جنگ تبوك بازگشتند، آنان 

 بهره جسته )حیله و نیرنگ( همیشگی خود وششان از ر  جلب رضایتایشان در جنگ و
 به سراغ مؤمنان رفتند، لکن خداونـد قبـل از ورود   فریبندهو با سوگند دروغ و سخنان  

یعتَذِرونَ « : است و فرموده مسلمین به مدینه آنان را از توطئه و خدعه منافقان آگاه کرده
إِلَی تُمعجإِذَا ر کُمإِلَیوا لَن نُؤْمِنَ لَکُمتَذِرقُلْ الَتَع لِفُونَ، ...هِمحیس   منْهرِضُوا علِتُع هِمإِلَی تُمإِذَا انقَلَب بِاهللا لَکُم

   سرِج مإِنّه منْهرِضُوا عفَأَع... ،            فَـإِنّ اهللا الَی مـنْها عفَإِن تَرْضَو منْها علِتَرْضَو لِفُونَ لَکُمحـنِ    یرْضَـى ع
کنند؛  گردید از شما عذرخواهی می  هنگامی که از جهاد به سوي آنها باز می»الْفَاسِقِینَ الْقَومِ

بگو عذرخواهی نکنید که ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آمد، هنگامی که به سوي آنها          
بـا  ) دبگذریـ (کنند که از آنها صرف نظر کنید  بازگردید براي شما به خدا سوگند یاد می   

خواهند که از ایشان راضی شوید، اگر شما هم از آنها راضی شوید        سوگند از شما می   
  .)94 - 96 توبه، (خداوند از گروه فاسقان راضی نخواهد شد

  
 دف منافقـان از ایـن سـوگندها در حقیقـت     شود که ه   از محتواي آیات مشخص می    

ه واقعیات را دگرگون کنند خواهند با فریب و نیرنگ چهر رضایت مؤمنان نیست، بلکه می
 خود برسند، چون اگر غیر از این بود ابتدا خدا و پیامبرش را از خود سوءتا به مقاصد 

یحلِفُونَ بِاهللا لَکُم لِیرْضُوکُم واهللا ورسولُه أَحقّ أَن یرْضُوه «. )527 ،10 رشیدرضا،(نمودند  راضی می
خورند تا شما را راضی کنند در حالی که شایسته است  د میبه خدا سوگن»إِن کَانُوا مؤْمِنِینَ

  .)62 توبه،( گویند که ایمان دارند خدا و رسولش را راضی کنند اگر راست می

  کنندگان دروغین ح ـ انفاق
 و ضعف ایمان در عده زیادي از آنها،        بی ایمانی پیشوایانشان به خدا    منافقان به خاطر    

دشوار اسـت  بسیار  از عبادات و امور مالی برایشان   انجام فرائض و واجبات دینی اعم     
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 این مسئله در دادن پول و ثروت ظهور و بروز بیشتري دارد لیکن آنان بـراي             به ویژه 
شان را یا به عنـوان زکـات    حفظ ظاهر دو چهره خود مجبور بودند که بخشی از اموال         

 و گـران  سیار دشـوار بـ  برایـشان  امریا تأمین نیازهاي رزمندگان اسالم بپردازند، این     
  .)116، 11، طبرسی(بوده است 

 سوره توبه به همین وضعیت روحی و عملکرد منافقـان      54 و   53خداوند در آیات    
ومـا مـنَعهم أَن    - یتَقَبلَ مِنکُم إِنّکُم کُنتُم قَومـاً فَاسِـقِینَ         قُلْ أَنفِقُوا طَوعاً أَو کَرْهاً لَن     «. اشاره دارد 

 إِالّ وهم کُسالَى والَ ینفِقُونَ إِالّ وهـم   ةوبِرَسولِهِ والَ یأْتُونَ الصالََْ    نّهم کَفَرُوا بِاهللا  أََنْهم نَفَقَاتُهم إِالّ    تُقْبلَ مِ 
بگو انفاق کنید خواه از روي میل و رغبت و یا اکـراه، هرگـز از شـما پذیرفتـه            »کَارِهونَ

هاي آنها نشد جز  ی بودید، و هیچ چیز مانع قبول انفاق     شود چرا که شما قوم فاسق       نمی
آورنـد مگـر بـا کـسالت و      که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز به جا نمـی         این
  .کنند مگر با کراهت و ناراحتی حالی و انفاق نمی بی

برخـی   بـه  تظـاهر و رفتـار دروغـین،    صفت و ویژگی خاص منافقین یعنی   بیان پس از 
  :می شود اشاره آنان عام یژگی هايدیگر از و

  ی و بزدلییترسو -1
هـا   از دیگر صفات منافقان، وحشت و دلهره دائمی آنان است که از روحیه ترسوي آن 

به مدینه روز بـه روز شـاهد شـکوفایی و         ) ص( ایشان با ورود پیامبر    .نشات می گیرد  
 چنـین  .دادنـد  ه مـی گسترش دایره اسالم بودند، و از طرفی دائماً به دشمنی خـود ادامـ           

احتمال می دادند کـه  کرد، چرا که هر لحظه  وضعی آنان را دچار دلهره و اضطراب می       
       :منویات درونی آنها افشا شود ؛ قرآن به ایـن خـصلت تـصریح نمـوده و مـی فرمایـد                   

  . زده هستند  لیکن آنان گروهی ترسو و وحشت»...ولکنّهم قوم یفرقون« 
 . خود بپندارندضده است که آنان هر فریادي را بر  این ترس و وحشت موجب شد     

»  یونَ کُلّ صبسحۀٍیح هِملَیهر فریادي که از هـر جـا بلنـد شـود آن را بـر ضـد خـود             » ... ع
  .)4 منافقون،( ...پندارند  می

  و مؤمنان) ص(جویی و تمسخر آیات خدا و رسول اکرم عیب -2
 این امر ناشـی از     است خصلت عیب جویی   هاي اهل نفاق    از صفات و ویژگی   دیگر  یکی  

  منافقان که خواهان شکست و نابودي اسالم بودند از همان ابتداي .بی ایمانی آنان است
 .دادند رویارویی با اسالم، از هر راهی وارد شده و صفات ارواح بیمارشان را بروز می

 تا از .بود) ص(یکی از این صفات، مسخره کردن آیات خداوند متعال و نیز رسول اکرم
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تا جایی که آیه نازل  نورانی قرآن و رسول خدا بکاهند       آیات   و تاثیر     ابهت  از این طریق 
وقَد نَـزّلَ علَـیکُم فِـى الْکِتَـابِ أَنْ إِذَا     « .منع شدند  آناندر مجلس نشستنشد و مؤمنان از   

  تُممِعا     آسزَأُ بِهتَهسیا وکْفَرُ بِهاتِ اهللا یدِیثٍ فَالَ   یخُوضُوا فِى حتّى یح مهعوا مدتَقْع مإِذاً مِثْلُه رِهِ إِنّکُمغَی 
را بـر شـما   » ایـن حکـم  «خداوند در قـرآن   »فِى جهنّم جمِیعاً  إِنّ اهللا جامِع الْمنَافِقِینَ والْکَافِرِینَ  

کنند با آنها ننشینید  فرستاده، هنگامی که بشنوید افرادي آیات خدا را انکار و استهزاء می
 زیرا در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود، خداوند .تا به سخن دیگري بپردازند

  .)140 نساء،(کند همه منافقان و کافران را در جهنم جمع می
اي از منافقان بـراي   رفت عده می» تبوك«وقتی به جنگ   ) ص(در همین رابطه پیامبر   

گفتند و  رس و وحشت در آنها از قدرت سپاه روم میخالی کردن دل مؤمنان و ایجاد ت      
خواهد به جنگ رومیان قدرتمند برود و آنان را   کردند که می    را مسخره می  ) ص(پیامبر

جلوي آنها را ) ص(خداوند پیامبرش را از این جریان آگاه ساخت و پیامبر. شکست دهد
ذر آوردند و گفتند ما گرفت و مالمتشان کرد و فرمود چرا چنین سخنانی گفتید، آنها ع     

 و لَئِن«:  سوره توبه نازل گشت65که آیه  )168 ،4 ،ابن هشام(قصد شوخی و مزاح داشتیم 
 و اگـر بپرسـی از   »ونَؤیاتِهِ ورسولِهِ کُنتُم تَستَهزُِوآسأَلْتَهم لَیقُولُنّ إِنّما کُنّا نَخُوض ونَلْعب قُلْ أَبِاهللا      

کردیم، بگو آیا خداوند و  گویند ما بازي و شوخی می      کنید می   را می آنها چرا این کارها     
  .کنید آیاتش و پیامبرش را مسخره می

کردنـد در مواقـع      را مسخره می  ) ص(منافقان همانطور که آیات خدا و پیامبر اکرم       
اي بـه   متعدد این کار را نسبت به مؤمنان نیز انجام می دادند چنان کـه خداونـد در آیـه       

منّا وإِذَا خَلَوا إِلَى شَـیاطِینِهِم قَـالُوا   آقَالُوا  منُواآوإِذَا لَقُوا الّذِینَ « :فرماید نان اشاره می  این عمل آ  
گویند ما ایمـان   کنند، می و هنگامی که مؤمنان را مالقات می »ونَؤُإِنّا معکُم إِنّما نَحنُ مستَهزِ   

کننـد،    خلـوت مـی  )یهودیـان و مـشرکان  (ایم ولی هنگامی کـه بـا شـیاطین خـود         آورده
  .)14 بقره،( کنیم گویند ما با شماییم و آنان را مسخره می می

ــه و عمــل زشــت از کفــر درونــی آنــان  براســاس تعــالیم قرآنــی، این صــفت رذیل
زنـدگی دنیـا      »منُـوا آ الدنْیا ویسخَرُونَ مِنَ الّذِینَ ة لِلّذِینَ کَفَرُوا الْحیاِْ زینَ« .گیـرد   سرچشمه می 

  .)212 بقره،(کنند براي کافران زینت داده شده، از این رو افراد با ایمان را مسخره می
در ) در بعد نظري (این تمسخر و استهزاء همانطور که نسبت به ایمان مؤمنان بود            

شـد، چنـان کـه وقتـی       آنان نیز انجام می   ) در بعد عملی و رفتاري    (رابطه با اعمال الهی     
از مؤنان کمک خواسـتند، هـر       » تبوك«راي تجهیز سپاه اسالم جهت جنگ       ب) ص(پیامبر
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اي کم، لکن منافقان وقتـی چنـین      اي زیاد و عده     کرد، عده   کس به مقدار توانش کمک می     
چـه عمـل   «: فداکاري و همکاري را دیدند زبان به تمسخر گشودند و با گفتن این جملـه       

 صـفت رذیلـه     )196 ،4 ، و ابـن هـشام     556 ،10 ،رشیدرضـا (» دهند  ریاکارانه بزرگی انجام می   
هـاي زیـادي کردنـد ولـی      خود را بروز دادند البته ایـن در مـورد آنـان بـود کـه کمـک          

 آیـه  .)167، 11، طبرسـی (گرفتند  جویی قرار می مورد عیب، داشتنداندکیمؤمنانی که کمک    
  عِینَ مِـنَ الْمـؤْمِنِینَ فِـى   الّذِینَ یلْمِـزُونَ الْمطّـو  « : سوره توبه در همین رابطه نازل گردیـد    79

          أَلِیم ذَابع ملَهو مخِرَ اهللا مِنْهس مخَرُونَ مِنْهسفَی مهدهونَ إِالّ ججِدالّذِینَ الَیقَاتِ ودکسانی کـه   »الْص
کنند و آنهایی را که دسترسـی جـز بـه مقـدار توانـایی        جویی می   از مؤمنان مطیع، عیب   

نمایـد و بـراي آنـان عـذاب      کنند، خدا نیز آنهـا را مـسخره مـی     ه می خود ندارند، مسخر  
  .دردناك است

  دو دلی و سرگردانی -3
 که پیوسـته از میـان اعمـال    استاز آثار دیگر روحی روانی نفاق، حیرت و سرگردانی       

خواهد کسی از درون و حقیقت او   زیرا از آنجایی که منافق می .خورد  آنان به چشم می   
 و همین امـر موجـب   استئماً درگیر یک تضاد رفتاري درونی و بیرونی      دا .آگاه نشود 

ر و    ؛خواهد بـود  ويحیرت و سرگردانی و نوعی دلهره و تشویش براي           اوج ایـن تحیـ
آنهـا کـر و الل و کورنـد،     »صم بکْم عمـى فَهـم الَیرْجِعـونَ   «  : بقـره 18سرگردانی در آیه   

  .ندگرد بنابراین از راه خطا باز نمی
روي در گنـاه، سـرانجام بـه از     البته این آیه به این مطلب نیز اشاره دارد که زیـاده  

 کسی کـه دچـار چنـین    ؛از نظر قرآنانجامد دست دادن قوه تشخیص و درك حقایق می  
 همراه بـا دلهـره و تـشویش بـه سـر           ی و سرگردان  حالت تحیر حالتی شود همواره در     

 » فَلَـن تَجِـد لَـه سـبِیالً     ومـن یـضْلِلِ اهللاُ  ء والَ إِلَى هـؤُالَِ ء الَ إِلَى هؤُالَِمذَبذَبِینَ بینَ ذلِک«. برد  می
پیوندند و نه به آن گروه، کسی را که خـدا        زده و سرگردانند، نه به این گروه می         حیرت

  .اي نیست گمراه سازد براي او راه و چاره
 ِانَّ مثَلَهم مثَلُ الشّاةِ العـایِرَةِ     « :ندا  نیز فرموده ) ص(در همین زمینه پیامبر گرامی اسالم     

         ما تَتَّبِعّههذِهِ التَدرِي َایرُفَتَنظُرُ ِالی هذِهِ ویینِ تَتَحینَ الغَنَممنافق شبیه گوسفندي است که بین  »ب
کند و دو دل و سرگردان است، گاهی به این گله و         دو گلّه از گوسفندان رفت و آمد می       

  .)162 ،3 ،طبرسی(یک برود داند که در پی کدام  گله و نمیگاهی به آن 
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  ندهفریببه اوصاف ظاهرت  -4
 بـا ظـاهري    و صـحبت   اصوالً اهل نفاق به اقتضاي ماهیـت بیمارشـان، افـرادي خـوش            

هاي مؤمن را تحت تأثیر قرار داده و تخـم بیمـاري نفـاق را             اند تا بتوانند انسان     آراسته
در همـین  .  خـارج سـازند  جمـع مومنـان   آخـر آنـان را از        هاي آنان بکارند و در      در دل 

 »قُلُوبهم دوِیّۀ و صـفاحهم نَقِیـۀ  ... یتَلَونُونَ اَلوانَاً و یفتَنُونَ ِافِتنانَاً «: اند فرموده) ع(رابطه امام علی 
هـاي متعـدد    هـا و زبـان   آینـد و بـه قیافـه    هاي گونـاگون بیـرون مـی      منافقان به رنگ  ... 

  .)194/ خ،نهج البالغه( ...خوش ظاهرند و بدباطن ... کنند،  مایی میخودن
ب        ) ص(آنان چنان است که پیامبر    ویژگی  این   نیز تحـت تـأثیر واقـع شـده و متعجـ

چنان کـه در  .  استروح و پوچ و توخالی  اي بی   گردد اما باطن آنان همچون مجسمه       می
تَسمع لِقَولِهِم کَـأَنّهم   م تُعجِبک أَجسامهم وإِن یقُولُواوإِذَا رأَیتَه« :فرماید  سوره منافقون می  4آیه  

عبداهللا بن ابی و مغیث بـن قـیس و جـد بـن     « که در ذیل این آیه گفته اند   »...ة  دخُشُب مسنَّ 
صـحبت   فردي خوش» عبداهللا بن ابی«اند و در میان آنان  هیکل بوده افرادي خوش » قیس

  .داده است  که افراد را تحت تأثیر خود قرار می)14 ،30 ،رازيرفخ(نیز بوده 
ومِـنَ  «:کنـد   در جاي دیگر خداوند این صفات آنان را چنین براي پیامبرش بیان می            

و از مـردم    »مِ الْخِـصا  علَى ما فِى قَلْبِهِ وهو أَلَد       الدنْیا ویشْهِد اهللاُ   ة یعجِبک قَولُه فِى الْحیاِْ    النّاسِ منْ 
شود و خدا را   که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می      )منافقان(کسانی هستند   

 ترین دشـمنان هـستند     گیرند در حالی که آنان سرسخت       به آنچه در دل دارند، گواه می      
گـر منافقـان     و مکـار و حیلـه  نـده و بـدین ترتیـب پـرده از روي چهـره فریب     )204 ،بقـره (

  .خوانده شده اندترین دشمنان اسالم  ان سرسختبرداشته و آن

  هاي شناخت منافقان عوامل و راه

   لحن و شیوه گفتارشانتوجه بهالف ـ 
 ؛ان اسـت  آنـ هاي  شیوه گفتار و لحن صحبتتوجه به هاي شناخت اهل نفاق       یکی از راه  

ا و هـ  چرا که منافقان به دلیل ماهیت بیمار و دورویشان، در هنگام سخن گفتن از کنایه          
توانند حقد و کینه درونـی خـود را    می کنند و نمی    دار استفاده     تعبیرات موذیانه و نیش   

ما اَضمرَ اَحد شیئاً ِاالّ ظَهرَ ِفی فَلَتَاِت «: فرمایند می) ع( امام علی. مخفی نگه دارندحقنسبت به 
    کنـد مگـر    ر دل پنهـان نمـی  هیچ کس چیزي را د )26/ق نهج البالغه، ( »ِلساِنهِ و صفَحاتِ وجهِهِ   

شود و در صفحه  صـورتش آشـکار     خارج می)ناگهان(که در سخنانی از دهان او   این
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         » ...قَـد بـدتِ الْبغْـضَأُ مِـن أَفْـواهِهِم         ... «: قرآن بر این حقیقت صحه گذاشته است       .گردد  می
   .هاي آنها آشکار است دشمنی از دهان )118 آل عمران،(

ین حـال منافقـان بـراي فـرار از انتقـام مؤمنـان تمـام سـعی و تـالش خـود را               با ا 
کردند تا با مخفی کاري و دورویی و ظاهرفریبی، پیامبر و مؤمنان به نفاق آنان پی            می

دهد که این گمان باطلی اسـت کـه آن هـا       نبرند لکن خداوند به پیامبرش این نوید را می        
أَم حسِب الّذِینَ فِى قُلُوبِهِم مـرَض  «ن آنان را بشناسی توانی از لحن گفتارشا دارند و تو می 

آیـا   » ...هم فِى لَحنِ الْقَولِ  بِسِیماهم ولَتَعرِفَنَّ   هم فَلَعرَفْتَهم رینَاکَ  ولَو نَشَأُ الَ    - ضْغَانَهم أَ  یخْرِج اهللاُ  أَن لَنْ 
هایشان را ظـاهر    گمان دارند خدا کینه    )منافقان(هایشان بیماري است      کسانی که در دل   

هایـشان   دهـیم تـا آنهـا را بـا قیافـه      کند و اگر ما بخواهیم آنها را به تـو نـشان مـی           نمی
  .)30 و 29 ،محمد( ...توانی از طرز سخنانشان آنان را بشناسی  بشناسی، هر چند می

نیــز بــسیار زیبــا ایــن حالــت منافقــان را تــشریح ) ع(و ســلطان ســخن، امــام علــی
و ِانَّ ِلسانَ الْمؤْمِنِ مِنْ وراءِ قَلْبِهِ و ِانَّ قَلْب الْمنَاِفقِ مِنْ وراءِ ِلسانِهِ ِالَنَّ الْمـؤْمِنِ ِاذَا    ... «. انـد   فرموده

سِهِ فَاِنْ کَانَ خَیرَاً ابداه و ِانْ کَانَ شَرّاً واراه و اَنَّ الْمنَـافِقَ یـتَکَلَّم بِمـا اَتَـی      اَراد اَنْ یتَکَلَّم تَدبرَه ِفی نَفْ     
و زبان مؤمن پشت قلب او و قلـب و عقـل منـافق    ...  »علَی لِسانِهِ الیدرِي ماذَا لَه و ماذَا علَیهِ    

اندیشد، اگر   بگوید نخست می   پشت زبانش قرار دارد یعنی مؤمن هرگاه بخواهد سخنی        
دارد ولی شخص منـافق آنچـه     کند و چنانچه ناپسند بود پنهانش می        نیک بود اظهار می   
اندیشد کـه کـدام بـه سـود و کـدام بـه زیـان         گوید و پیش از آن نمی       بر زبانش آمد می   

  .)176/ خ،نهج البالغه(اوست

  در هنگام جهاد بهانه تراشی ب ـ 
) ص(هاي دوروي منافقان، زمانی است که پیـامبر    خت چهره یکی از عوامل مهم در شنا     

کرد و باید همه آنانی که عذر شرعی ندارند، راهی میـدان نبـرد     بسیج عمومی اعالم می   
شـان    چهره و عملکرد منافقانه   » احد«منافقان که بعد از جنگ      . با مشرکان و کفّار شوند    

ز شـرکت در جهـاد خـودداري       شناخته شده بود دیگر نمی توانستند با نیرنگ و حیله ا          
شنیدند، گویـا فرشـته مـرگ بـر آنـان نـازل         از این جهت هر گاه نداي جهاد را می .کنند

کـه جنـگ و   هـایی از ایـن دسـت        گیـري   بهانـه  .خواهـد جـان آنـان را بگیـرد          شده و می  
ما نباید با ارحـام و قبایـل خـود نبـرد کنـیم، و       و خونریزي افساد در روي زمین است  

اي بـوده اسـت       همه حکایت از وحشت و دلهـره      ) ص(آلود آنان به پیامبر     هاي مرگ   نگاه
 سوره محمد این وضعیت روحـی  20خداوند در آیه   . که بر وجود آنان چیره شده بود      
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فِیهـا   وذُکِرَۀٌ محکَمْةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ منُوا لَوالَ نُزّلَت سورآویقُولُ الّذِینَ « .کند منافقان را بیان می 
افراد با  »لَهم  الْقِتَالُ رأَیت الّذِینَ ِفى قُلُوبِهِم مرَض ینظُرُونَ إِلَیک نَظَرَ الْمغْشِى علَیهِ مِنَ الْموتِ فَأَولَى       

 بـا کـافران   )کشتن و کشته شـدن (اي که در آن حکم مبارزه  گویند چرا سوره  ایمان می 
سوره محکم و صریحی فرود آمد و در آن جنگ ذکر باشد، نازل نشده است، آنگاه که     

 مانند افرادي کـه از تـرس بـه حالـت     )منافقان(هایشان بیماري است  شد آنان که در دل 
  .نگرند، پس این حالت بر آنها سزاوارتر است اند به تو می بیهوشی افتاده

  واجبات الهی  کیفیت انجام ج ـ
 کـه  انجـام عبـادات و فرائـضی اسـت      هاي ارتبـاط انـسان بـا خـالق هـستی            یکی از راه  

از مهمتـرین عبـادات در   . حضرت حق جلّ و عال از طریق وحی بر ما واجب کرده است  
شـمرده مـی     »سـتون و پایـه دیـن   «) ص(است که به فرموده پیامبر اکرم     » نماز«اسالم  

براي منافقان که کفر به حق سراسر وجودشان را فراگرفته است، اقامـه نمـاز و        . شود
از  فرساسـت و اگـر هـم آن را بـه جـا آورنـد       دیگر عبادات بسیار سخت و طاقت     انجام  

 .اسـت  امـوال  حفـظ حالی و به خاطر حفظ ظاهر و ترس از جان و از          بی ،روي کراهت   
خواننـد و اگـر کـسی     مینماز بینند مسلمانان ایشان را زیرنظر دارند،   وقتی که می   آنان

 سـوره نـساء   142خداونـد متعـال در آیـه     )268، 2، طبرسـی (» خواننـد  آنها را نبینـد نمـی   
 یعنی هنگـامی کـه بـراي برپـایی نمـاز بـر             » قَاموا کُسالى  ةوإِذَا قَاموا إِلَى الصال   «: فرماید  می
چنین نمازي قطعاً هیچ تأثیري بر . آورند حالی و کسالت به جا می   خیزند آن را با بی      می
اَال اِنََّهـم  «. کند دور نمی» اد و فسادانگیزيفس«گذارد و آنان را از   هاي بیمار آنان نمی     دل

  )12 ،بقره( .»هم الْمفْسِدونَ و لکِنْ الیشْعرُونَ

  )ص(اهللا د ـ مخالفت با رسول
ایـن  .   اسـت خـدا  بـا رسـول     آنانهاي    ، مخالفت نفاقهاي    یکی دیگر از عوامل شناخت چهره     

 گاهی مخالفت و سرپیچی  .کرد   می ها در اشکال گوناگون و در موارد مختلفی بروز          مخالفت
در رابطه با جنگ و جهاد، گاهی مخالفت با داوري و قضاوت ایشان و    ) ص(از فرمان پیامبر  

ها از عدم ایمان حقیقی آنان     همه این . قسیم غنایم توسط ایشان بوده است     گاهی مخالفت با ت   
 ظاهري است نه )ص(ها از پیامبر که اطاعت آن  گیرد و این    به خدا و رسولش سرچشمه می     

 از )منافقان(خوشحال شدند  » ...فُونَ بِمقْعدِهِم خِالَف رسولِ اهللاخَلَّفَرِح الْم« )102 ،3، طبرسی (حقیقی
  )81 ،توبه(... و » تبوك«در نرفتن به جنگ ) ص(مخالفت با رسول اهللا
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 زد، هـاي دورو و مکّـار منافقـان کنـار مـی           مورد دیگري کـه نقـاب از روي چهـره         
از «: گوید هاي آنان با داوري و قضاوت پیامبر خدا بود، چنان که سید قطب می         مخالفت

 ،5جـزء    سـید قطـب،   ( .»باشـد   هاي نفاق، اعراض آنان از داوري خدا و رسولش مـی            نشانه
 61 اشـاره دارد از جملـه در آیـه    روشخداوند متعال در آیـات متعـددي بـه ایـن           )115

الْمنَـافِقِینَ    سـولِ رأَیـت   وإِلَـى الرَّ  قِیلَ لَهم تَعالَوا إِلَى مـا أَنْـزَلَ اهللاُ  وإِذَا«:  می فرماید  نساء سوره
 که به سوي قرآنی که خدا نـازل کـرده   شود وقتی به آنان گفته می »یصدونَ عنک صدوداً  

  .گردانند بینی که از تو روي بر می و سوي پیامبر او بشتابید، منافقان را می
اهللا را بپذیرند چـون ایمـان در    توانند حکمیت و اطاعت از رسول       منافقان نمی  اصوالً

و لکِنَّهم الیتَأَدبونَ بِأَدبِ الْمؤمِنِینَ فِـی  «انـد   دل آنان رسوخ نیافته و تربیت ایمانی پیدا نکرده 
  )113 ،18جزء  ،سید قطب(.»لَیـْهِو فِی الرِّّضَی بِحکْمِهِ و الطُّمأْنِینَهِ اِ) ص(اهللاِ طَاعهِ رسولِ

اي بـین    سوره نور آمده است که در رابطه با مـسئله 50 تا 47در شأن نزول آیات   
یک منـافق بـا یـک یهـودي اخـتالف پیـدا شـد، یهـودي راضـی بـه قـضاوت و داوري                     

. ده اسـت  شـ  یهـودي     »کعـب بـن اشـرف     « منـافق خواهـان داوري       امابوده  ) ص(پیامبر
  )62، 5، طبرسی(

ت و         وي دیگر این مخالفت   از س  دشـمنی بـا خـدا و       در نهایـت   ها، شـکل آزار و اذیـ 
 لَکُـم   ویقُولُونَ هـو أُذُنٌ قُـلْ أُذُنُ خَیـرٍ   بِىومِنْهم الّذِینَ یؤْذُونَ النَّ«. گرفت رسولش را به خود می  

از  » لَهم عـذَاب أَلِـیم     ذِینَ یؤْذُونَ رسولَ اهللاِ   م والَّ کُُوا مِنْ منُآذِینَ   لِلَّ ۀٌ ویؤْمِنُ لِلْمؤْمِنِینَ ورحم   بِاهللاِ  یؤْمِنُ
بـاور   گوینـد او خـوش   دهنـد و مـی    کسانی هستند که پیامبر را آزار می    )منافقان(ها   آن

باور بودن او بـه نفـع شماسـت ولـی بدانیـد او ایمـان بـه خـدا دارد و                   است بگو خوش  
اند و بـراي آنهـا    ست براي کسانی که ایمان آوردهکند و رحمت ا   مؤمنان را تصدیق می   

  .)61 ،توبه( دهند، عذاب دردناکی است که فرستاده خدا را آزار می
) ص( و دربـاره پیـامبر  آمـده  هم گرداي از منافقان  این آیه زمانی نازل شد که عده    

به اخالق عظـیم و شـمایل و سـیماي زیبـا و گرامـی ایـشان       «زدند و     سخنان زشت می  
 را زیرســؤال )مثــل تقــسیم صــدقات( آن حــضرتزدنــد و اعمــال و افعــال  یطعنــه مــ

  )516 ،10 ،رشیدرضا( ».بردند می
 الْعـدو  هـم ... « )4،منـافقین (اهل نفاق دشمنان قـسم خـورده خـدا و رسـولش بودنـد                

مهذَرو ذلّـت و  )خلـود در آتـش جهـنم   (بـه شـدیدترین عـذاب الهـی        ؛ از این رو      » ...فَاح 
 لَه نَـار   ورسولَه فَأَنَّیحادِدِ اهللاَ ه منْأَلَم یعلَموا أَنَّ«. اند   دنیا و آخرت وعده داده شده خواري در 
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دانند هر کس با خـدا و رسـولش دشـمنی کنـد      آیا نمی »م خَالِداً فِیها ذلِک الْخِزْى الْعظِیم  جهنَّ
 .، ایـن یـک رسـوایی بـزرگ اسـت        ماند  براي او آتش دوزخ است که جاودانه در آن می         

کـسانی کـه بـا خـدا و رسـولش         »ینَذَلِّ  ورسولَه أُولئِک فِى الْأَ    ونَ اهللاَ ذِینَ یحاد  الَّ إِنَّ« )63 ،توبه(
  )20 ،مجادله( .ترین افراد هستند کنند، آنها در زمره ذلیل دشمنی می

  هـ ـ غفلت از خدا
  ـ عدم ایمان حقیقی1

  »نقـاب ایمـان  « پیشبرد اهداف خود و در هـم شکـستن اسـالم، از          اصوالً منافقان براي  
ندارنـد،  ) ص( چون آنان اعتقادي به خداي یکتا و رسالت پیـامبر اکـرم   .کنند  استفاده می 

گیرد، چنان که  هاي بیمار آنان سرچشمه می   هاي متکبر و خودخواه و دل       این از باطن  و
خردان به آن ایمان  که سفیهان و بیریم ایمان بیاوما به چیزي «کردند که  خود اقرار می

 در مقابل خداونـد     سرپیچیو این    )13 ،بقره (» ...اءفَهمنَ الس آقَالُوا أَنُؤْمِنُ کَما    ... « » اند  آورده
وإِذَا مـا أُنْزِلَـت    «. شود  ها و ضاللت و گمراهی می       متعال موجب فرو رفتن آنها در پلیدي      

ورس  نْ هم مقُ فَمِنْهی  ولُ أَی  ه تْهادز کُم  اناً فَأَمنُواآذِینَ  ا الَّ ذِهِ إِیمشِرُونَ متَبسی مهاناً وإِیم متْهفَزَاد - أَما  و
شد بعضی  اي نازل می هنگامی که آیه»... و  ذِینَ فِى قُلُوبِهِم مرَض فَزَادتْهم رِجساً إِلَى رِجسِهِم  الَّ

کدام یک از شما اضافه شده است؟ به آنها بگو، آنان که » ایمان« بر :دگفتن از منافقان می
یابند و اما آنهایی که  گردد و رحمت خدا بشارت می شان افزوده می ایمان دارند به ایمان

  )125 و 124 ،توبه( ...شود و  روحشان مریض است بر پلیدیشان افزوده می
ن به خدا و رسولش را اعالم نمـوده  خداوند متعال در آیات متعددي، عدم ایمان آنا   

 منّا بِـاهللاِ آاسِ منْ یقُولُ ومِنَ النَّ«.و خروج ایشان از دایره ایمان و اسالم را بیان کرده اسـت   
گوینـد بـه خـدا و روز     در میان مردم کسانی هستند که می       »خِرِ وما هم بِمؤْمِنِینَ    وبِالْیومِ األ 

و  ... »...و کَفَروا بعد اسالمهم    ... « .)8 ،بقره( لی که ایمان ندارند   ایم در حا    قیامت ایمان آورده  
 ورسـولِهِ واهللاُ  ذلِک بِـأَنّهم کَفَـرُوا بِـاهللا   ... « )74 ،توبه( ...پس از اسالم آوردنشان، کافر شدند       

 فاسـقان را    آنها به خدا و پیـامبرش کـافر شـدند و خـدا گـروه              ...  »الَیهدِى الْقَوم الْفَاسِقِینَ  
ـ  اء إِذَا ج« )80 ،توبـه ( .کند  هدایت نمی  ـ   واهللاُک لَرَسـولُ اهللاِ ك الْمنَافِقُونَ قَالُوا نَـشْهد إِنَّ ک  یعلَـم إِنَّ
  هنگامی که منافقان آمدنـد و گفتنـد مـا شـهادت            »... لَکَاذِبونَ    الْمنَافِقِینَ  یشْهد إِنَّ  لَرَسولُه واهللاُ 

دهد که تو رسول او هـستی ولـی    تو فرستاده خدایی، و خدا نیز گواهی می   دهیم که     می
  .)1 ،منافقین( گویند منافقان دروغ می



  

 

75  

آن
قر

ظر 
 من

 از
ین

افق
 من

ق و
نفا

  

به منکـرات هـستند و منکـر هـم، همـه قبـایح و               » آمران«منافقان اعم از زن و مرد       
 ؛آنـان اسـت  ) ص(گیـرد کـه بزرگتـرین آنهـا تکـذیب رسـول اهللا       ها را در بـر مـی    زشتی

هـا را در بـر     هـا و زیبـایی       معروف نیـز همـه خـوبی       واند    معروفاز  » ناهیان«همچنین  
ها غافـل شـده   پس همانطور که آن  . اهللا است   گیرد که بزرگترین آنها ایمان به رسول        می

 را با قطع رحمت و احسان خـودش، تـرك    »یاد آنان «و خدا را فراموش کردند، خدا هم        
  .)126 ،16 رازي،فخر (کرده است 

 بـه فکرشـان      اساسـا طر کفر باطنی کـه در جانـشان رسـوخ کـرده،             منافقان به خا  
 بـه همـین دلیـل در هـیچ عملـی      .کند که خدا بر آنها حق اطاعت و شکر دارد      خطور نمی 

. کننـد  تبعیـت مـی  ... کنند و از هواهاي نفسانی، ریا و وسوسه شیطان و      خدا را یاد نمی   
کـه محـروم شـدن از فوایـد     ند ک در مقابل خداوند آنان را مجازات کرده و فراموش می    

 فــضیلت تقــرّب بــه خداونــد و نیــز ثــوات آخــرت را در پــی خواهــد داشــت  ،»ذکــراهللا«
  .)534 ،10 ،رشیدرضا(

  ن در قیامتامنافقشدت عذاب ـ 2
خبـر از شـدت و      اسـت؛ قـرآن     اي    وضعیت منافقان در قیامت داراي خصوصیات ویژه      

حــبط  «، منافقــان در قیامــتانخــسر اولــین .هولنــاکی عــذاب قیامــت بــراي آنــان دارد
هِ أُولئِک حبِطَت أَعمـالُهم فِـى الـدنْیا واالّخِـرِ    ... «: می فرماید در این باره قرآن     . است» اعمال

ولی سرانجام اعمالـشان در دنیـا و آخـرت نـابود شـد و آنهـا              ... »وأُولئِک هم الْخَاسِرُونَ  
  .)69 ،توبه( کارانند زیان

 که جامع صفات رذیله است مثل سنگدلی، اصـرار بـه             طر خبث باطن  منافقان به خا  
در  )153 ،10 ،ري شـهري ( ...وفـایی، خیانـت و    گـویی، بـی   روغگناه، حرص و طمع دنیـا، د   

ترین درجـات از جهـنم جـاي خواهنـد گرفـت، جـایی کـه بـه هـیچ یـار و یـاوري                پایین
 همانـا  » تَجِد لَهم نَصِیراًارِ ولَنْسفَلِ مِنَ النَّ كِ الْأَر الْمنَافِقِینَ فِى الدإِنَّ«. دسترسی نخواهند داشت 

 و هرگز یاوري نخواهنـد   قرار خواهند گرفت)آتش(ترین جایگاه جهنم  منافقین در پست 
   .)145 ،نساء( یافت

در آتـش جهـنم از بزرگتـرین عقوبـات اسـت و وقتـی کـه         » خلود«شکّی نیست که    
 عقوبت شـدید، ذم و لعـن خـودش را نیـز اضـافه کنـد،               خداوند به این عذاب جاودان و     

وعـد  « .)127 ،16 ،رازيفخـر ( نشان از وضعیت بد و بیچارگی و خفّت و ذلّت منافقین دارد       
 » عـذَاب مقِـیم  والْکُفّار نَار جهنّم خَالِدِینَ فِیها هِى حسبهم ولَعـنَهم اهللا ولَهـم    اهللا الْمنَافِقِینَ والْمنَافِقَاتِ 

خداوند به مردان و زنان منافق و همچنین کافران، وعده آتش دوزخ داده کـه جاودانـه                  
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 و خـدا آنهـا     )باالترین عذاب ممکـن اسـت     (مانند، همان براي آنان کافی است         در آن می  
   .)68 توبه،( را از رحمتش دور ساخته و عذاب همیشگی براي آنان است

   با حقنا منافقمقابلههاي  شیوه
  هاي تیمی الف ـ تشکیل خانه

ـد و بـراي    شدند و به سخنان ایشان گـوش مـی         حاضر می ) ص(منافقان روزها در مجالس پیامبر     دادن
ـد    مـی   او ، اظهار اطاعت و فرمانبرداري از     خودحفظ ظاهر و پنهان ماندن چهره        ـامی کـه    . کردن ـا هنگ ام

ـبانه   رفتند عهد و پیمان خود را فراموش کرده و در             بیرون می  ـاي اهـل     در خانـه ،جلسات سـرّي ش ه
ـاي ایـشان تـصمیم    و برنامه) ص( بر ضد پیامبر ونفاق یا یهودیان ، شرکت کرده   ـد  گیـري مـی   ه  .کردن

» قُولُونَ طَاعیوه     یب وا مِنْ عِنْدِكرَزطَائِف  فَإِذَا ب ترَ الّذِى   هغَی ماهللاُ    مِنْهتَقُولُ و    یبا یم کْتُبتُونَ ی رِضفَأَع 
ـا      در حضور تو می       )منافقان(ها  آن » وکِیالً  وکَفَى بِاهللاِ  عنْهم وتَوکّلْ علَى اهللاِ    ـانبرداریم ام ـا فرم گویند م

ـد گفتـه          روند، جمعی از آن     هنگامی که از نزد تو بیرون می       ـبانه بـر ض ـاي تـو    ها جلـسات سـرّي ش ه
نویسد، اعتنایی به آنها مکـن و توکـل بـر     گویند، می   دهند، خداوند آنچه را در این جلسات می         تشکیل می 

  .)81 ،نساء( خدا نما و تو را کا فی است که او یار و مدافع تو باشد
و آماده شدن مسلمانان براي رفتن بـه جنـگ، منافقـان در            » تبوك«در هنگام جنگ    

 کـه  جمع شدند و پس از مشورت تصمیم گرفتنـد » سویلَم«خانه یکی از یهودیان به نام  
هـاي   با ایجاد رعب و ترس در میان سپاه اسالم و این که نبرد بـا رومیـان مثـل جنـگ                 

پس از آگـاهی از     ) ص(پیامبر. بازدارند) ص(آنان را از همراهی پیامبر    ... دیگر نیست و    
کـشی و   را که النه فساد و محـل نقـشه        » سویلم«را فرستاد تا خانه     » طلحه«این قضیه،   

  .)160 ،4 ابن هشام،( بود، با اهلش آتش بزند ریزي بر ضد اسالم برنامه

  ب ـ جاسوسی به نفع کفّار و مشرکین
اي کـه در ضـمن حفـظ چهـره بـه ظـاهر مـسلمان آنـان                منافقان از هر وسیله و شیوه     

 شـیوه هـا   یکـی از ایـن   .کردنـد  اي به پیکره اسالم وارد کند، اسـتفاده مـی   بتواند ضربه 
منُـوا ومـا    آوالّـذِینَ     یخـادِعونَ اهللا   « : خـوانیم  در قـرآن مـی     ؛بودبراي دشمنان   جاسوسی  

و مهونَ إِالّ أَنْفُسعخْد9 ،بقره( » ...ی(   
 خدعه، منظور جاسوسی براي دشمن است و دادن اسـرار مـسلمانان بـه کفّـار و         «

کثیـف و     سوره توبه پـرده از ایـن عمـل         47خداوند در آیه     .)63 ،2 ،رازيفخر( »مشرکین
...  »سماعونَ لَهم واهللا علِیم بِالظّالِمِینَ    و فیکُم   ... « .کند  ان برداشته و رسوایشان می    خائنانه آن 
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کننـد و   اي از افراد هستند که براي گـروه منافقـان جاسوسـی مـی             و در میان شما عده    
  .شناسد خداوند همه ستمگران را می

  ؟!ج ـ ساختن مسجد و مکان عبادت
مرد شماره دو نفاق، در کنار مسجد » ابوعامر فاسق «ه دستور   دوازده نفر از منافقان ب    

که اولین مسجد بناشده در اسالم بود، مسجدي ساختند تا تحـت پوشـش آن بـه               » قبا«
غرض منافقان از ساخت ایـن مـسجد در واقـع       .)106 ،2 ،دروزهعزه  ( اغراض پلید خود برسند   

  : )39 ،11 ،رشیدرضا(چهار چیز بوده است 
  .شدند جمع می» قبا«ه زدن به مؤمنانی که در مسجد ـ ضرر و ضرب1
  .از طریق فراهم کردن مکانی براي ترك نمازتشدید کفر درونی و ـ تقویت 2
  .کردندنماز اقامه می» قبا«ـ ایجاد تفرقه و اختالف بین مؤمنین که به صورت اجتماع در مسجد 3
  .)ص(گاهی براي محاربه با خدا و پیامبر اکرم ـ ایجاد کمین4

 سـوره توبـه،   108 و 107لکن خداوند خیانت آنان را آشکار کرد و بـا نـزول آیـه         
خَـذُوا  والّـذِینَ اتَّ « . را داد  )ضِرار(دستور تخریب و آتش زدن مسجد منافقان        ) ص(پیامبر

 إِنْ قَبـلُ ولَـیحلِفُنَّ    رسـولَه مِـن  و  مسجِداً ضِرَاراً وکُفْراً وتَفْرِیقاً بینَ الْمؤْمِنِینَ وإِرصاداً لِمنْ حارب اهللاَ  
بـه  (آنان که بـراي ضـرر زدن   »... و الَتَقُم فِیهِ أَبداً - هم لَکَاذِبونَ  یشْهد إِنَّ  أَردنَا إِالّ الْحسنَى واهللاُ   

گاه براي کـسی کـه پـیش از      و کفر و ایجاد تفرقه میان مؤمنان و تهیه کمین       )مسلمانان
 مـسجدي بنـا کردنـد و سـوگند     )ابوعـامر فاسـق  ( و رسولش سـتیزه کـرده    این با خدا  

دهـد کـه آنـان دروغ     ایم، خداوند گواهی مـی  خورند که ما منظوري جز نیکی نداشته        می
  ...گویند، هیچ گاه در آن مسجد اقامه نماز نکن  می

  د ـ دوستی و همکاري با کفّار و مشرکین
ه با دین خدا، دوستی و همکاري آنان بـا کفّـار   هاي عملی منافقان در مقابل  یکی از شیوه  

شـوند و    و منظور از کفّار یهودیان هستند که منافقان نزد آنهـا پنهـان مـی        استو مشرکان   
   .)260 ،5 ،سید قطب(... خوابند و  گیرند و با آنها می در پیش آنان پناه می

 اعتقاد دارند گیرند چون اصوالً منافقان به جاي مؤمنان، کافران را دوست خود می      
که دولت و حکومت به زودي به دست کافران خواهد افتاد، پـس خودشـان را نیرویـی             

ـ  - عـذَاباً أَلِیمـاً     لَهـم رِ الْمنَـافِقِینَ بِـأَنَّ  بـشِّ « .)462 ،5 ،رشیدرضا(دهند  براي آنان قرار می  ذِینَ  الَّ
 بـه منافقـان     »هللاِ جمِیعـاً  ه  الْعِـزّ   فَإِنَّه  نِینَ أَیبتَغُونَ عِندهم الْعِزّ   خِذُونَ الْکَافِرِینَ أَولِیأَ مِن دونِ الْمؤْمِ     یتَّ
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بشارت بده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست، منافقانی کـه کـافران را بـه جـاي                 
کـه   خواهند از آنان کسب عزّت کنند بـا آن         مؤمنان، دوست خود برگزیدند، آیا اینها می      

   .)139 و 138 ،نساء( آن خداست از )قدرت(همه عزّت 
هــاي پیــامبر  بیـشترین دوســتی و همکـاري عملــی منافقــان بـا یهودیــان در جنـگ    

شـود کـه ایـن اثـري ازآثـار همکـاري پایـداریهودیان           با یهودیـان دیـده مـی      ) ص(اکرم
  .)180 ،2 ،دروزهعزه (ومنافقان در مقابله ورویارویی با اسالم است 

  اي آنه نحوه برخورد با نفاق و چهره
  )ع(بیت ـ ترویج فرهنگ قرآن و اهل1

» روحـی «بیـان شـد، یـک بیمـاري        » ماهیت نفـاق  «آن چنان که در بحث      » نفاق«بیماري  
تواند آن را شفا داده و معالجـه کنـد کـه تمـامی ابعـاد        و به طور طبیعی کسی می      است

انسان را بشناسد و آن کسی نیست جز حـضرت بـاري تعـالی و وسـیله آن را          » روح«
ـ یاأَیها« .قرار داده است  ) ع(و مفسران حقیقی آن یعنی معصومین     » قرآن«ز،  نی اس قَـد   النَّ

اي مردم، محققاً شما را  » لِلْمؤْمِنِینَهکُم وشِفَأٌ لِما فِى الصدورِ وهدى ورحم مِن رب ه  جأَتْکُم موعِظََ 
هاست و هدایت و رحمتی  ماري دلپندي از جانب پروردگارتان آمده است که درمان بی        

  .)57 ،یونس( براي مؤمنان است
هـاي    آلـودگی یی ازهـا رها ،  ودرمان بیماري دل» شفاء«توان گفت     به طور قطع می   

 )318، 8،  مکـارم شـیرازي   ( .معنوي وروحی مثل بخل، کینه، حسد، جبن، شرك ونفاق است         
 »هِ علَی الْاَوائِکُم فَانَّ فِیهِ شِفَاء مِنْ اَکْبرِ الداءِ و هو الْکُفْر و النِّفَاق       فَاستَشْفُوه مِنْ اَدوائِکُم و استَعِینُوا بِ     «

هاي خود بهبودي بطلبید و براي پیروزي بر شداید و مشکالت  از قرآن براي بیماري ... 
وجـود  ها یعنی کفر و نفاق     در قرآن درمان بزرگترین بیماري      که استعانت جویید، زیرا  

  .)176/96 خ ،البالغه نهج(  ...رددا
، بـه فرمـوده   اندغافل ر و متحیر و از خدا  الل و کو،که منافقان کر   با توجه به این   
و بـه تبـع   ) ص(، قرآن و اولین مفسر و مبین آن یعنی رسول اکرم   )ع(امیرالمؤمنین علی 

طَبِیـب  ... « .دهندها را نجات  توانند بیماردالن و ضعیف االیمان    هستند که می  » ائمه«آنها  
دوار بِطِبهِ، قَد اَحکَم مرَاهِمه و اَحمی مواسِمه، یضَع ذَلِک حیثُ الْحاجهِ اِلَیهِ، مِنْ قُلُوبٍ عمـی و آذانٍ            

طبیبی سـیار  ) ص(اهللا رسول ... »...صم و اَلْسِنَهٍ بکْم، متَّبِع بِدوائِهِ مواضِع الْغَفْلَهِ، و مواطِنَ الْحیرَهِ            
هـایش را بـه خـوبی آمـاده      پردازد، مرهم است که با طب خودش همواره به گردش می        

ها ابـزارش را گداختـه اسـت،     ساخته، حتی براي مواقع اضطرار و داغ کردن محل زخم    
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هاي الل، با داروي خود در جـستجوي     هاي ناشنوا و زبان     هاي نابینا و گوش     براي قلب 
و در جـاي دیگـر در    .)108/3 خ نهـج البالغـه،  ( یماران فراموش شـده و سـرگردان اسـت        ب

و ما لِلْقَلْبِ جالء غَیرُه، مع اَنََّه قَد ذَهب الْمتَذَکَّرُونَ، و بقِـی النَّاسـونَ    ... « :فرماید  صفات قرآن می  
ن را نتوان یافت خـصوصاً در محیطـی        براي پاك شدن قلب جز قرآ     ...  »...اَوِ الْمتَنَافِسونَ   

  .)176/97همان، خ ( ...اند  کنندگان باقیمانده اند و غافالن یا تغافل که بیماردالن رفته
  ـ دعوت به توبه و وعده عذاب در صورت عدم توبه2

هـاي سـست را    هـاي بیمـار و ایمـان    در کنار ترویج فرهنگ قـرآن در جامعـه، بایـد دل       
ه سـوي خداونـد متعـال، و سـعی و کوشـش بـراي کـسب                 ب )توبه(دعوت به بازگشت    

این با عمل صالح و جبـران مافـات و چنـگ زدن بـه ریـسمان        در دین نمود،    » صاخال«
ـ  وأَخْلَـصوا دِیـنَهم لِ     وأَصـلَحوا واعتَـصموا بِـاهللاِ      إِالّ الّذِینَ تَابوا  « .پذیر است   محکم الهی امکان    هِلَّ

 کـه توبـه   )منـافقینی (مگـر آن     .»أَجـراً عظِیمـاً      الْمـؤْمِنِینَ  ینَ وسوف یؤْتِ اهللاُ   فَأُولئِک مع الْمؤْمِنِ  
 خدا چنـگ زننـد و دیـن خـود را بـراي      )دامن لطف(کنند و جبران و اصالح نمایند و به      

خدا خالص کنند، آنهـا بـا مؤمنـان خواهنـد بـود و خداونـد بـه افـراد بـا ایمـان پـاداش             
و از سوي دیگـر ایـن وعیـد بـه آنـان داده شـود کـه در         )146 ،اءنس( .عظیمی خواهد داد 

 لّیجـزِى اهللاُ «.صورت عدم توبه، مـورد غـضب الهـی قـرار گرفتـه و عـذاب خواهنـد شـد         
ذِّ  الصعیو قِهِمنَافِقِینَ إِن شَ   ادِقِینَ بِصِدالْم بإِنَّ      اء هِملَـیع تُـوبی کَـانَ غَفُـوراً    اهللاَ  أَو  هـدف  .»حِیمـاً ر 

این است کـه خداونـد راسـتگویان را بـه خـاطر صدقـشان، پـاداش دهـد و منافقـان را             
هـا را بپـذیرد، چـرا کـه خداونـد        توبه آن)اگر توبه کردند (هرگاه بخواهد، عذاب کند یا      

  .)24 ،احزاب( غفور و رحیم است
  ـ تهدید منافقان با یادآوري سرنوشت تاریخی آنان3

هـا و منافقـان    ها را به تمـامی گردنکـشان و طـاغوت          درس انگیزترین  آینه تاریخ، عبرت  
کَالّذِینَ « .خواهد بوددهنده براي منافقان  دهد، که یادآوري و تذکر آن، هشداري تکان     می

 لِکُممِن قَب   کَانُوا أَشَد  قُو مِنکُم   تَ     هـتَمفَاس وا بِخَالقِهِـمتَعـتَمالَداً فَاسأَواالً ووأَکْثَرَ أَمـا   وکَم بِخَالَقِکُـم تُمع
تَعتَماالّخِـرَ                اسا ونْیفِى الـد مالُهمأَع بِطَتح لئِککَالّذِى خَاضُوا أُو خُضْتُمو لِکُم بِخَالَقِهِمهِ الّذِینَ مِن قَب

  .)69 ،توبه( »وأُولئِک هم الْخَاسِرُونَ
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  ـ مبارزه و جهاد با کفّار و منافقین4
رحله از برخورد با اهل نفاق خواهد بود و تکلیف جامعه اسالمی را با این           این آخرین م  

والْمنَـافِقِینَ    جاهِـدِ الْکُفّـار    بِىها النَّ یا أَی « .گر روشن خواهد ساخت     خبیث و حیله  » دورویان«
ان و منافقان جهـاد کـن و بـر     اي پیامبر، با کافر    »م وبِئْس الْمصِیرُ  واغْلُظْ علَیهِم ومأْواهم جهنَّ   

  .)73 ،توبه( آنها سخت گیر، جایگاه شان جهنم است و چه بد سرنوشتی دارند
بـوده  ) ص(چنان که سیره عملـی رسـول اکـرم         البته منظور از جهاد با منافقان آن      

انـد و در مقابـل حکومـت         است تا زمانی که منافقان اسالم ظاهري شان را حفظ کـرده           
خواهـد  ... اند، مذمت، توبیخ، تهدید و اقامه حدود الهی و           نگرفتهاسالمی سالح به دست     

اما اگر دست به سالح بردند آنگاه باید با آنان نبـرد نمـود و آنـان     )100، 3،  طبرسی( .بود
هم مِـنْ   فَالَ تَتّخِذُوااءوا لَو تَکْفُرُونَ کَما کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سو    ود« .را به اسارت در آورد و یا کشت       

لِیالَ     اء،أَوم ووهتُمدجثُ ویح ماقْتُلُوهو ملّوا فَخُذُوهبِیلِ اهللا فَإِن تَوهاجِرُوا فِى ستّى یح     متَتّخِـذُوا مِـنْه
دارند که شما هم مثل آنان کافر شوید و مساوي یکدیگر       آنان دوست می   ً»ولِیاً والَ نَصِیرا  

و مهـاجرت در  » توبه کننـد  «ستانی انتخاب نکنید مگر این که       گردید، بنابراین از آنها دو    
راه خدا نمایند اما آنها که از این کار سر باز زننـد و بـه اقـدامات بـر ضـد شـما ادامـه               
دهند، آنها را هر کجا یافتید اسیر کنید و یا در صورت لزوم به قتل برسانید و از میـان    

  .آنها دوست و یاوري اختیار نکنید

  نتیجه
  .در روي زمین است» فساد« اهل نفاق موجب قدرت

نفاق با فساد مالزم و همراه اسـت، و اولـین اثـر ایـن فـساد، فـساد در ایمـان شـخص             
اَلنِّفَـاقُ یفْـسِد   « .گـردد  انگیزي و فـسادهاي بعـدي نیـز مـی       منافق است که موجب مفسده    

هـا و   امر بـه خـوبی   «در روابط اجتماعی مؤمنان پیوسته با  )150 ،10،  ري شهري (» االیِمانَ
درصدد اصالح جامعـه و پیراسـتن آن از آلـودگی و فـساد      » ها  ها و زشتی    نهی از بدي  

هـا و نهـی    هـا و زشـتی   هستند، لکن منافقان در مقابل آنان بوده و پیوسته امر به بـدي       
 بِـالْمنْکَرِ وینْهـونَ عـنِ     یـأْمرُونَ هم مِـن بعـضٍ  الْمنَافِقُونَ والْمنَافِقَـات بعـضُ   « .کنند  ها می   از خوبی 
هـا و منکـرات و نهـی     مردان و زنان منافق یکدیگر را امر به بـدي          )67 ،توبه(»  ...الْمعرُوفِ

  ...کنند  ها می از خوبی
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 قبـول  اساسـا داننـد و   البته منافقان این فسادانگیزي خود را به صـالح جامعـه مـی      
نکنید، انکار کـرده و  » فساد«شود  ا گفته میکنند و وقتی هم به آنه می» فساد«ندارند که  

رضِ قَـالُوا   وإِذَا قِیلَ لَهم الَتُفْسِدوا فِى الْـأَ  «)83 ،2، عزه دروزه (کنند    می) به دورغ (ادعاي اسالم   
شـود در روي زمـین فـساد     و هنگامی که به آنها گفتـه مـی       )11 ،بقره(» مصلِحونَ  إِنّما نَحنُ 

  ؟!طلبیم ا اصالحگویند م نکنید، می
هایشان  جویی  آنان را رد کرده و عدم درك مفسده)مصلح بودن(اما خداوند این اعتقاد    
  »اَال اِنَّّهم هم الْمفْسِدونَ و لَکِنْ الیشْعرُونَ«آنان دانسته است » شعوري بی«را از 
ر و فساد در زمـین اسـت و کفـر منـافق بـدت     » کفر«که  فساد است براي این » نفاق«
قصد خدعه و حیله ندارد به خالف منافق » کفرش«تر از کافر است چون کافر در        زشت

 را کفّـار ندارنـد  ... گـویی و    و بسیاري از صفات زشتی کـه منافقـان دارنـد مثـل دروغ             
  .)60ـ67 ،2 فخررازي(

کنـد، بـه    کسی که ظاهر قولش با باطن قلبش مخالف است وقتی در زمین فساد می      
دهـد کـه    باشـد بلکـه بـه شـکلی انجـام مـی           ن که ظاهر آن فـساد       ی کند گونه اي عمل نم   

کنـد و حکـم خـدا را از      یعنی کلمات را از جاي خود تحریـف مـی   .ظاهرش اصالح است  
کند، تـصرّفی کـه منجـر     دهد و در تعالیم دینی دخل و تصرّف می  آنچه هست تغییر می   

 اخالق و اختالف کلمه،  به فساد اخالق و اختالف کلمه شود و معلوم است که در فساد            
  . مرگ دین و فناي انسانیت و فساد دنیا حتمی است

ریـزي و بـه صـورت      از سوي دیگر چون منافقان در انجام کارهایشان با برنامـه         
کنند، تأثیر اعمال خالف و زشت آنان نیز بسیار عمیـق     عمل می  )حزب شیطان (گروهی  

کنـد کـه    مین معنا را تـصدیق مـی  جریانات تاریخی ه. گردد و موجب فساد اجتماعی می 
، در امـر دیـن   )شوند می(مردانی در امت اسالمی آمدند و بر دوش این امت سوار شده   

بـراي دیـن و انحطـاط    » وبـال «و » وزر«و دنیا تصرّفاتی کردند که نتیجـه مـستقیم آن      
براي مسلمین و اختالف در امت بود و کار را به جایی کشاندند که بازیچـه دسـت هـر        

هـا فـساد    گرگردید و نتیجه این خودکامگی  وانسانیت امت، لقمه هر چپاول    ندیگر شد باز
  .)2،97طباطبایی،(زمین شد، اوالً به خاطرنابود شدن دین، وثانیاً به خاطر هالکت انسانیت 

اما بررسی عملکرد و چهره مشهور و آشـکار اهـل نفـاق در عـصر حاضـر و در                 
و همچنـین  ) گـروه محـارب مجاهـدین خلـق    (ت فقیـه  مقابل نظام اسالمی مبتنی بر والی    

اي مـستقل دارد لکـن در سـیري اجمـالی،         هاي پنهان اهـل نفـاق نیـاز بـه رسـاله             چهره
این بیـانگر  . شود مطابقت عملکرد آنان با آنچه در این مقاله آوردیم به وضوح دیده می        
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ومیـت  اعجاز قرآن است که آیات آن حتی در مواردي که شـأن نـزول خـاص دارد، عم      
  .کاربرد داردها  داشته و براي همه زمان
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