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چکیده
ِ
بحث ش�
�ناخت دش��من در قرآن کریم از موقعیت ویژهای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان
متن��وع جبه��ه حق را در قال��ب واژگان مختلفی معرفی میکند و چهرههای پلید و گم��راه کننده آنان را برای
پیروان حق آش��کار مینماید ،تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند .در مقاالت متعددي ،موضوع دشمن شناسي
مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت ،اما در اين مقاله ،واژگان متعددي كه در زمينه دشمن شناسي در قرآن كريم
مطرح است ،مورد بررسي قرار ميگيرد ،تا به ابعاد گوناگون اين موضوع توجه شود و از اين طريق شناخت
كامل پيرامون دش��من و دش��من شناس��ي از منظر قرآن كريم به دس��ت آيد و بتوان آن را در زندگي فردي و
اجتماعي به كار بست .از جمله واژگان کلیدی بحث دشمن شناسي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد،
ولی ،نفاق و بصیرت .از بررسي واژگان این نتیجه
عبارتند از :کید ،مکر ،ضالل ،کفرّ ،
صد ،خدعّ ،
عدو ،بطانهّ ،
حاصل میشود که باید به منظور جلوگیری از آسیب دشمنان به این نکات توجه شود .1 :توجه همیشگی به
توطئههای دشمنان  .2بازگو نکردن راز جز در بین افراد خودی  .3داشتن بصیرت و آگاهی نسبت به دشمنان.
البته بايد در نظر داشت تصریح پیشوای اسالمی ،شرط الزم شناخت مصداقهای دشمن است.
کلیدواژهها :دشمن ،دشمن شناسی ،عد ّو ،کفر ،شرک ،نفاق.
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مقدمه
قرآن ،انس��ان را به این حقیقت واقف میکند که آدمی
گاه چی��زی را دوس��ت میدارد که به س��ود واقعی او
1
نیست و چه بسا آنچه را میطلبد که به زیان او است.
بنابراين از آنجا که علم و آگاهی انسان برای شناخت
س��ود و زیان واقعی اندک اس��ت ،باید به قرآن کریم
چنگ زنیم و از آن مدد جوییم که ما را به استوارترین
راهها هدایت میکند.
انس��ان در ابتدا زندگى كوچك و س��ادهاى داش��ت و
ِ
ابزارهاى
دش��منان خويشرا به راحتى مىدي��د و با
س��اده به مقابله با آنان برمىخاست و خود را از گزند
آنان در امان مىداش��ت ،اما يكى از مشكالت انسان
امروز عدم ش��ناخت دش��من خويش اس��ت .در واقع
دشمنان انس��ان با ابزارهاى پيشرفته و با به كارگيرى
ان��واع روش��هاى جن��گ روانى خ��ود را از او مخفى
داش��ته و در لباس دوست ضربات خود را بر او وارد
مىكنند ،بنابراین بیتفاوتی نسبت به دوست و دشمن
و انکار دوس��تی و دش��منی و خودی و غیر خودی و
اش��تباه در شناخت دوست و دشمن ،باعث وارد شدن
بزرگترین ضربهها بر پیکر جوامع انس��انی میشود،
تا جایی که یکی از ضعفهای اساس��ی عموم مسلمانان
از صدر اس�لام تاکنون نش��ناختن دشمن یا ضعف در
دشمن شناس��ی بوده است .همین امر موجب شکست
و از دس��ت دادن حکومت و عملی نشدن بسیاری از
احکام اسالم بوده و هست.
از طرفی ،ش��ناخت دوست و دشمن یکی از مهمترین
نیازهای زندگی فردی و اجتماعی انس��ان و همچنین
یکی از اساسیترین شرایط موفقیت یک فرد یا جامعه
در تمامی عرصهها اس��ت ،به طوري كه هرگاه آدمی
در پهنه طبیعی دش��من را ش��ناخت ،به موفقیت دست
خواهد یافت.
قرآن کریم به مدد انس��ان آم��ده و با آموزههای خود،
او را در شناخت دش��من یاری مینماید ،تا جایی که
 . 1بقره.216 ،

در آی��ات گوناگون ،به بیان مؤلفهها و واژگان کلیدی
در زمينه شناخت دشمنان واقعی انسان پرداخته است.
بنابرای��ن در این مقاله به بررس��ي مؤلفهها و واژگان
کلیدی آیات قرآن کریم در اين زمينه پرداخته ميشود.
مفهوم شناسي دشمن
 )1معنای لغوی

معادلهای عربی واژه دش��من عبارتن��د از« :العدو» و
«الخصم»« 2.العدو» از ماده «عدو» ،به معنای تجاوز
کردن از کاری اس��ت ک��ه ح ّقش عدم تج��اوز از آن
حد است كه با التيام
میباشد 3،تجاوز و درگذشتن از ّ
منافات دارد؛ يعنى با بهبودى بخش��يدن و س��ازگارى
دادن مي��ان دو چيز تفاوت دارد 4.در النهایه و التحقیق
5
نیز همین معنی آمده است.
ب��ا توجه به آنچه ک��ه در معنای عدو گفته ش��د ،این
واژه در کاربرده��ای معنای��ی مختلف��ی ب��ه کار رفته
اس��ت که میتوان به اين موارد اش��اره کرد .1 :گاهى
الم َعا َداة»؛
«الع� َ
به اعتبار «قلب و دل» اس��تَ :
�د َاوة و ُ
يعن��ى كينه توزى و دش��منى در دل پنهان داش��تن .2
�دو»؛ يعني
«الع� ْ
گاه��ي به اعتبار «راه رفتن» اس��تَ :
دوي��دن و هروله  .3گاهى به اعتبار كوتاهى نمودن از
الع ْدو»؛
«الع ْد َوان و َ
عدالت و افس��اد در معامله استُ :
يعن��ي در معامله بىعدالتى و ظل��م و خصومت دارد،
گفته میشودَ « :ف َي ُسبُّوا َ
اهلل َع ْدواً بِغ َْي ِر ِع ْلمٍ » .4 6گاهى
ب��ه اعتبار مكانهاى آرميدن و قرار گرفتن اس��ت« :له
الع ْد َواء»؛ يعني ن��اآرام و نامطمئن كه جمع آن « ِع ًدى
َ
َ
َ
«و َي ْو َم ُي ْحشَ ُر أ ْعدا ُء
و أ ْع َداء» اس��ت ،گفته ميش��ودَ :
ِ 87
اهلل» .
 . 2التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،3ص.71
 . 3کتاب العین ،ج ،2ص.313
 . 4المفردات فی غریب القرآن ،ص.553
 . 5النهاي��ۀ فی غری��ب الحدیث و األث��ر ،ج ،3ص193؛ التحقیق فی
کلمات القرآن ،ج ،8ص.62
 . 6انعام.108 ،
 . 7فصلت.19 ،
 . 8المفردات فی غریب القرآن ،ص.553

دش��من در لغت فارس��ی به معنی زشت ذات و زشت
خوی اس��ت؛ مرکب از «دش» به معنی بد و زشت و
«م��ن» به معنی نفس و ذات 9.برخی ميگویند :مرکب
از «دش��ت» به معنی بد و زش��ت و «م��ن» به معنیِ
بدنفس ،بددل و زش��ت طبع اس��ت .این واژه در معنی
مفرد و جمع به کار میرود .همچنین به آن که عداوت
10
میکند و به ش��خصی ضرر میرساند ،دشمن گویند؛
11
يعني آن کس که بدخواه دیگری است.
 )2معنای اصطالحی

 . 9معارف و معاریف ،ج ،5ص.403
 . 10لغتنامه دهخدا ،ج ،7ص.10908
 . 11فرهنگ فارسی ،ج ،2ص.1537
 . 12معارف و معاریف ،ج ،5ص.403
 . 13تاج التراجم ،ج ،1ص.128
 . 14نساء.101 ،
 . 15یوسف.5 ،
 . 16قاموس قرآن ،ج ،4ص.305
 . 17نساء.92 ،
 . 18فرقان.31 ،
 . 19انعام.112 ،

اهمیت و ضرورت بحث دشمن شناسی از منظر
قرآن کریم
از ویژگیهای بارز قرآن کریم ،جامعیت و گس��تردگی
بحثهای آن و دربر داش��تن کلیات برنامه بشری است،
چنان ک��ه خداوند فرموده اس��تَ ...« :و نَ َّزلْنا َع َل ْي َ
ك
تاب ِت ْبيان ًا لِ ُك ِّل شَ ْي ٍء  23.»...امام باقر(ع) نیز درباره
الْ ِك َ
حتاج
جامعیت قرآن ميفرمايدَّ :
«إن اهللَ لَم یَدع َشیئ ًا تَ ُ
إلی�� ِه ا ُ
یام ِة إلاّ اَن َزل َ ُه فِ��ی ِکتاب ِ ِه َو بَیَّن ُه
ال َّم ُة إلی یَ��و ِم ال ِق َ
24
ل ِ َر ُسول ِ ِه .»...
نظ��ر به اینک��ه قرآن کری��م هم جامعی��ت دارد و هم
جاودانگی ،بنابراين هیچ موضوع مهمی در راس��تای
هدایت انس��ان نیس��ت که ب��ه آن نپرداخته باش��د ،به
خصوص ساختار جامعه اسالمی و عواملی که به طور
مثبت یا منفی در آن مؤثر اس��ت .ب��ا تأملی دقیق در
آی��ات درخواهی��م یافت که تا چه ان��دازه قرآن کریم
نس��بت به «شناساندن دشمن» حساسیت نشان داده و
آیات متعددي را به اين مهم اختصاص داده اس��ت .از
طرفی در فرهنگ اسالمی ،دین و سیاست به گونهای
با یکدیگ��ر عجین و آمیخته ش��دهاند که حتی تصور
جدایی میان آنها آس��ان به نظر نمیرس��د .برای درک
 . 20شعراء.77 ،
 . 21تغابن.14 ،
 . 22المفردات فی غریب القرآن ،صص553و.554
 . 23نحل.89 ،
 . 24بصائر الدرجات الکبری ،ج ،1ص.19
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دش��من در اصطالح مفس��ران به کسي اطالق میشود
ک��ه ض��رر میرس��اند .اصطالح��ات هممعن��ي با آن
عب��ارت اس��ت از :حریف ،ضد ،مخال��ف ،معارض و
عدو 12.صاحب کتاب تاج التراجم در تعریف دش��من
ّ
مینویسد :هركس که دشمن خدا ،فرشتگان و رسوالن
13
باشد ،دشمن انس��ان است.
«عدو» يعني دشمنی كه
ّ
در قلب به انس��ان عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن
ين كانُوا
رفتار ميكند ،خداوند ميفرمايد« :إ َِّن الْكا ِف ِر َ
طان
لَ ُك ْم َع ُد ًّوا ُم ِبين ًا» 14و نيز فرموده اس��ت« :إ َِّن الشَّ ْي َ
16 15
لن ِ
لِ إْ ِ
ين» .
ْسان َع ُد ٌّو ُم ِب ٌ
�دو دوگونه اس��ت .1 :ع��داوت به قصد دش��منى
ع� ّ
َ��و ٍم َع ُد ٍّو
و خصوم��ت مانند آياتَ « :ف��إ ِْن َ
كان ِم ْن ق ْ
18
ين» و
��ن الْ ُم ْج ِر ِم َ
«ج َع ْلنا لِ ُك ِّل نَ ِب ٍّي َع ُد ًّوا ِم َ
��م»َ 17،
لَ ُك ْ
« َع ُد ًّوا شَ ِ
الن ِ
ين إْ ِ
ْس َو الْ ِجنِ» .2 19.عداوتى كه از
��ياط َ
روى قصد نباش��د ،بلكه حالتى به او دست مىدهد كه
اذيّت مىشود ،همانگونه كه از دشمنان مورد اذيّت و
آزار ق��رار مىگيرد ،مثل آيهَ « :ف ِإنَّ ُه ْم َع ُد ٌّو لِي إ اَِّل َر َّب

ين» 20و آيهاى درباره اوالد كه مىگويدَ « :ع ُد ًّوا
الْعالَ ِم َ
22 21
اح َذ ُرو ُه ْم» .
لَ ُك ْم َف ْ
بناب��ر آنچه گفته ش��د ،تعریف دش��من در اس�لام به
دش��من بیرونی (کافران ،مش��رکان ،منافق��ان و یهود)
منتهي نمیگردد ،بلكه ش��امل نفس ّاماره و شیطان نیز
میش��ود ،به گونهای که جهاد با نفس را برترین جهاد
میخوانند .بنابراين هر آنچه انس��ان را از راه مستقیم
منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خداوند
شود ،دشمن نامیده میشود.
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بهتر این مطلب به روايت امام باقر(ع) ،اشاره ميشود
که ميفرمايد« :قرآن بر س��ه قسمت نازل گردیده که
یک س��و ِم آن ،درباره ما و دوس��تان ما و یک س��وم،
درباره دش��منان ما و پیشینیان ما و یک سوم ،روشها
و امثال اس��ت .آیهای که درباره قومی نازل شده ،اگر
ب��ا مرگ آن ق��وم باطل گردد ،دیگ��ر از قرآن چیزی
نمیماند ،ح��ال آنکه قرآن تا بقای آس��مانها و زمین
باقی و احکام آن جاری و س��اری اس��ت و برای هر
ملتی آیهای است که آن را قرائت میکند ،خواه آن آیه
25
شر را».
خیر را بیان کند و خواه ّ
اهمیت دش��من شناسی در تعالیم اسالمی آنقدر مورد
توج��ه قرار گرفته که آيات دش��من شناس��ى بيش از
آيات االحكام است و از ميان  114سوره قرآن كريم،
در آغاز نُه س��وره به مسئله دشمن شناسى توجه شده
اس��ت؛ س��ورههاى برائت ،احزاب ،محم��د ،ممتحنه،
منافق��ون ،مع��ارج ،بينه ،كافرون و مس��د 26.واژههاي
«عدو» و «اعداء» حدود  28بار در قرآن تكرار شده
ّ
است.
در س��یره پیامب��ر(ص) و ائم��ه اطه��ار(ع) نی��ز ب��ه
دش��من شناسی بس��یار توجه شده اس��ت و در میان
معصوم��ان(ع) ،رفتار حضرت علی(ع) با دش��منان از
همه درس آموزتر اس��ت .علی(ع) با توجه به شرایط
زمانی و ش��یوه حکومتش ،با دشمنانی روبهرو بود که
پیامب��ر(ص) و دیگر ائمه(ع) با آن رو به رو نش��دند.
درباره لزوم ش��ناخت دش��من ،احادی��ث فراوانی از
پیامبر اكرم(ص) و ائم��ه معصومان(ع) وجود دارد كه
به پارهای از آنها اشاره میشود:
پیامبر(ص) درباره ضرورت شناخت دشمن میفرماید:
«أَال َو اَن أعق��ل الناس عبد َع َر َف َرب َّ ُه ف ََأ َطا َعه َو َع َر َف
َع��دوه ف ََعصاه» 27.این حدی��ث ،مهمترين ويژگي یک
انسان پیش��رو و آگاه را خداشناسی و دشمن شناسی
میداند که نتیجه خداشناس��ی ،تس��لیم شدن در برابر
 . 25تفسیر الصافی ،ج ،1ص.14
 . 26تفسیر نور ،ج ،9ص.569
 . 27بحار االنوار ،ج ،77ص.179

خدا و پرس��تش او و نتیجه دش��من شناسی ،نافرمانی
از دش��من اس��ت .پ��س از رحلت پیامب��ر(ص) ،ائمه
معصوم��ان(ع) ،تالش��های زی��ادی در جه��ت معرفی
دش��من به جامعه مس��لمانان انجام دادند و مهمترین
رمز پیروزی آنها ،به ویژه پیروزی نهضت حسینی در
این بود که دش��من را به مردم معرفی کردند و سخنان
گرانسنگي در اين زمينه بيان داشتند ،از جمله:
 .1ام��ام علی(ع) میفرماید :به خدا س��وگند! اگر تنها
با دش��منان روبهرو شوم ،در حالى كه آنان تمام روى
زمين را پر كرده باش��ند ،نه باكى داشته و نه مىهراسم
 28. ...همچنین میفرماید :هرکس نس��بت به دش��من
خ��ود بخواب��د (بیتفاوت باش��د) ،مکره��ا و حیلهها
بی��دارش میکن��د 29.آن حض��رت در کالم دیگری از
لزوم قطع ارتباط با دش��من س��خن ميگويد 30.نيز در
جاي دیگر ،لزوم آمادگی و قدرت در برابر دش��من را
31
بیان میکند.
 .2ام��ام ص��ادق(ع) ميفرماي��د :ثالث م��ن عالمات
32
يحب ،و من يبغض.
المؤمن :علمه باهلل ،و من ّ
ضرورت و اهميت بحث دشمن شناسی از منظر عقل،
نيز قابل دفاع و بررس��ي اس��ت؛ زيرا از محوریترین
مسائل دفاعی کشور ،دشمن شناسی است .با شناخت
دش��من میت��وان احتمال پی��روزی و یا شکس��ت را
مش��خص کرد ،بنابراين شناخت دش��من نقش مهم و
اساس��ی در رویارویی انس��ان با دش��منان دارد؛ زیرا
اگر توان انس��ان در رویارویی بس��یار ،ولی اطالعات
کافی در دس��ت نداشته باشد ،شکست خواهد خورد،
هر موجود زندهای دش��من دارد و به میزان گستردگی
وجود خود ،با دشمن بیش��تری روبهرو است .دشمن
شناس��ی گفتاری اس��ت که پرداخت جامع و عالمانه
ب��ه آن در این زمان ضروریتر اس��ت .ب��ه طور کلی
 . 28نهج البالغه ،نامه .62
 . 29غرر الحکم و درر الکلم ،ج ،1ص.68
 . 30همان ،ج ،1ص.423
 . 31همان ،ج ،1ص.334
 . 32همان ،ج ،1ص.258

ضرورت شناخت دشمن را از دیدگاه عقل میتوان در
موارد زیر بیان کرد:
33
 .1انحراف خواستههای به حق فکری انسان.
34
 .2سقوط در رذایل.
35
 .3آمادگی برای عکس العمل.
36
 .4مصلحت جامعه و دشمنان.
واژگان كليدي قرآن کریم در زمینه ش�ناخت
دشمنان
اصل مطرح شده در قرآن کریم در خصوص شناخت
دش��منان و برخ��ورد با آنان ،یک اصل همیش��گی و
دائمی اس��ت و در تمام ادوار قابل اس��تفاده است .در
قرآن واژگانی كليدي وجود دارد که ش��ناخت دشمن
را بهتر و راحتتر مینماید .این واژگان عبارتند از:
 )1کید

 . 33رک :تفسیر موضوعی قرآن کریم ،ج ،12صص283و.284
 . 34نگاهی قرآنی به دوست و دشمن ،ص.152
 . 35انفال.60 ،
 . 36نگاهی قرآنی به دوس��ت و دش��من ،ص .153نيز ر.ک :س��یره
سیاسی امام علی(ع) ،ص.166
 . 37التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،10ص.142
 . 38لسان العرب ،ج ،3ص.383
 . 39المفردات في غريب القرآن ،ص.443
 . 40مجمع البحرین ،ج ،3ص.139
 . 41نثر طوبی ،ج ،2ص.351

 . 42مجمع البیان ،ج ،5ص.368
 . 43همان ،ج ،10ص.125
 . 44تفسیر روشن ،ج ،6ص.81
 . 45طارق.17-15 ،
 . 46غافر.25 ،
 . 47پرتویی از قرآن ،ج ،3ص.335
 . 48طارق.15 ،
 . 49پرتویی از قرآن ،ج ،3ص.335
 . 50تفسیر المراغی ،ج ،30ص.118
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«الكيد :صي��اح الغراب بجهد .و الكي��د .إخراج الزند
�ق .و الكيد:
الن��ار .و الكي��د :التدبي��ر بباط��ل أو ح� ّ
الحرب» 37.همچنین عبارت اس��ت از حیله ،نیرنگ و
فریب دادن؛ 38نوعی حیله و چاره جویی اس��ت که بر
دوگونه نکوهیده و پسندیده میباشد ،هرچند استعمال
آن در مذموم بیش��تر اس��ت 39.طبرس��ي در معنی کاد
مینویس��د« :کاد یعنی نس��بت به او نیرنگ کرد» 40يا
«کاری اس��ت که فردی با رفیق��ش از راه حیله انجام
میده��د ،تا او را در مک��روه و نامالیمی افکند» 41یا
«درخواس��ت چيزى از ديگرى با نارضايتى و كراهت
او است ،چنانچه زليخا كارى را از يوسف ميخواست

كه حاضر بدان نبود و از آن امتناع داشت» 42يا «نقشه
43
كش��يدن در پنهان براى ضرر زدن به ديگرى است»
و يا «عبارت از مكر ش��ديد اس��ت كه مكر با سه قيد
محقق ميگردد :فكر و تدبير ،عمل و حركت ،و برنامه
44
اضرار بر ديگرى».
اكنون به بررسی آیات کلیدی «کید» و بیان نکتههاي
آن در زمینه دشمن شناسی پرداخته ميشود:
ين
يد َ
ون َك ْيداًَ .و َأ ِك ُ
��م َي ِك ُ
يد َك ْيداًَ .ف َم ِّهلِ الْكا ِف ِر َ
ِ « .1إنَّ ُه ْ
َ
��م ُر َو ْيداً» 45.ضمير «اِن َّ ُه��م» راجع به كافران و
أ ْم ِه ْل ُه ْ
معارضان با قرآن و حكومت آن است« .كيداً» ،داللت
بر نوعى كيد مينمايد كه متناس��ب با كيد كننده است:
دامه��ا و كيده��اى كافران و منافقان بافته رش��تههاى
اوهام و ناش��ى از انديش��ههاى ش��يطانى و قدرتهاى
مح��دود و در ميان كوره راهه��اى تاريك و گمراهى
ين إ اَِّل ِفي َض ٍ
الل» 46.اما كيد
«و ما َك ْي ُد الْكا ِف ِر َ
اس��تَ :
خداون��د حكيم و قاهر در طري��ق هدايت و نور و بر
مبناى حكمت و ناشى از قدرت پايدار و نظام و سنن
47
ين».
عالم و اجتماع است« :إ َِّن َك ْي ِدي َم ِت ٌ
ون َك ْيداً»؛ 48يعني دشمنان پیوسته مکر و
يد َ
« ِإنَّ ُه ْم َي ِك ُ
حیله میکنند .نکته قابل توجه در این آیه ،آن اس��ت
ک��ه کلمه «یکیدون» به صیغه مض��ارع ،بیانگر دوام و
استمرار تؤطئههای دشمنان اس��ت 49که با ترفندها و
الق��ای ش��بههها و ایراد افکنی ،م��ردم را برای مبارزه
با ق��رآن فرامیخوانن��د 50.خداوند در ای��ن آیه براى
تس ّلى خاطر پيامبر(ص) و مؤمنان از يك سو و تهديد
دشمنان اسالم از س��وى ديگر مىافزايد :آنها پيوسته

حيله مىكنند و نقشهها مىريزند.
در تفسیر نوین ذیل اين آیه آمده است« :مشركان مكه
سخت چارهجويى ،فريبكارى ،نيرنگسازى ،پليدى،
بدذات��ى ،بدخواهى و باألخره جنگ و س��تيز كردند،
تا جل��و نفوذ قرآن و تأثير دع��وت پيامبر را بگيرند.
ول��ي از هيچك��دام از اين كارها نتيج��ه نگرفتند» 52و
نخواهند گرفت .طيب در تفسیرش ذیل این آیه ،چنین
مینویسد« :مفسران نظر به اينكه كيد و مكر از صفات
خبيثه و س��احت قدس ربوبى منزه است ،بنابراين كيد
و مكر را حمل بر عقوبت و عذاب كردند؛ يعنى عذاب
من س��خت اس��ت ،بنابراین كيد و مكر الهى اين است
كه معاملهاى با كفار ميكند كه برحس��ب ظاهر آنها را
خوش آيد ،مثل اقبال دنيا از سلطنت و رياست و جاه
و مق��ام و مكنت ،ولى در حقيقت عين عقوبت اس��ت،
��روا َو َم َك َر اهللُ َو اهللُ خَ ْي ُر
بنابراي��ن ميفرمايدَ :
«و َم َك ُ
53
الْ ِ
ون َك ْيداً.
يد َ
��م َي ِك ُ
ماك ِر َ
ي��ن» و نيز ميفرمايدِ « :إنَّ ُه ْ
ي��د َكيداًَ .فم ِّه��لِ الْكا ِف ِر َ َ
َ
��م ُر َو ْيداً» 54كه
َ
ين أ ْم ِه ْل ُه ْ
َوأ ِك ُ ْ
تفري��ع ميفرمايد بر كيد خود ك��ه اى پيغمبر من آنها
را مهلت ده ،م��ن آنها را مهلت دادم ،تا زمان عقوبت،
و البته كيد خدا محكم و مكر او ش��ديد اس��ت» 55.در
تفس��یر جاللین نيز چنين بيان شده است« :این آیه با
آیه س��یف نسخ شده اس��ت ،بنابراين این مهلت دادن
56
مربوط به قبل از نزول آیه سیف است».
��ي ِ
كان َض ِعيف�� ًا»؛ 57يعنى مكر و
َّ .2
«ان َك ْي َ
طان َ
��د الشَّ ْ
سياست ش��يطان هميشه محكوم به شكست و خذالن
اس��ت 58.نيرنگ شيطان در همه حال و در همه وقت،
ضعيف اس��ت و چنين نيست كه گاهى ضعيف باشد و
گاهى ضعيف نباشد .آوردن «كان» در جمله نيز براى

واژه «مک��ر» و مش��تقاتش در قرآن  43ب��ار به کار
رفت��ه و به معن��ی خدعه و نیرنگ در خف��ا و نیرنگ
پنهانی اس��ت .هرگاه کسی را با حیله بازی از هدفش
بازدارند ،به آن مکر گفته میش��ود 62.راغب اصفهانی
در معنی مکر مینویس��دَ :م ْكر يعنى با حيله و نيرنگ
كس��ى را از مقصدش دور كنند و برگردانند كه دوگونه
اس��ت :مكر پسنديده كه به وسيله آن قصد كار خوبى
«و اهللُ خَ ْي ُر الْ ِ
ين» 63و مكر و حيله
ماك ِر َ
بش��ود ،مانند َ
مذموم و ناپس��ند كه كس��ى كار زش��تى را قصد كند،
64
«و ِإ ْذ
«و ال َي ِح ُ
مانن��د َ
��ي ُئ إ اَِّل بِ َأ ْه ِل ِه»َ ،
يق الْ َم ْك ُر َّ
الس ِّ
َي ْم ُك ُر بِ َ
كان عا ِق َبةُ
ين َك َف ُروا» 65و « َفان ُْظ ْر َك ْي َف َ
ك الَّ ِذ َ

 .51تفسیر نمونه ،ج ،26ص.375
 . 52تفسیر نوین ،ص.136
 . 53آل عمران.47 ،
 . 54طارق.17-15 ،
 . 55اطیب البیان ،ج ،6ص.42
 . 56تفسیر جاللین ،ص.594
 . 57نساء.76 ،
 . 58انوار العرفان ،ج ،7ص.103

 . 59مجمع البیان ،ج ،3ص.118
 . 60پرتویی از قرآن ،ج ،6ص.249
 . 61ر.ک :تفس��یر س��ورآبادی ،ج ،1ص441؛ تفس��یر آس��ان ،ج،3
ص.306
 . 62لسان العرب ،ج ،5ص.183
 . 63آل عمران.54 ،
 . 64فاطر.43 ،
 . 65انفال.30 ،
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تأكي��د همين معنى اس��ت 59.قرآن ك��ه خود قول حق
حق و كيد حكيمانه
و فصل اس��ت ،مظهرى از نقش��ه ّ
خداوند مىباش��د كه مانند اژدهاى موس��ى ،كيدهاى
س��احران و افس��ونگران را باطل مىنمايد و بر طبق
60
نظام و سنن خداوند پيش مىرود.
نکت��ه قابل توجه اين اس��ت :اگر گفته ش��ود :چگونه
خداوند در اين آيه ميفرمايد« :إ َِّن َك ْي َد الشَّ ْي ِ
كان
طان َ
َض ِعيف ًا» و در آيه  28سوره يوسف ،درباره كيد و مكر
يم»؛ يعنى حتم ًا كيد
زن��ان ميفرمايد« :إ َِّن َك ْي َد ُك َّن َع ِظ ٌ
و مكر ش��ما زنان بزرگ اس��ت .در صورتى كه كيد و
مكر ش��يطان از مكر زنان بزرگتر اس��ت؟ در جواب
ميگوييم :كيد و مكرى ك��ه آيه مورد بحث ميگويد،
در مقابل كيد و قدرت خدا است و ترديدى نيست كه
قدرت خدا مافوق هر قدرت و مكرى است .ولى كيد
و مكرى كه در آيه  28س��وره يوس��ف راجع به زنان
61
ميگويد ،در مقابل كيد و مكر مردان است.
 )2مکر

سال دهم
شماره-37پاییز 1393

 . 66نمل.51 ،
 . 67نمل.50 ،
 . 68المفردات في غريب القرآن ،ص.772
 . 69تفسیر المنار ،ج ،3ص.259
 . 70فاطر.43 ،
 . 71غافر.45 ،

 . 72نحل.45 ،
 . 73قاموس قرآن ،ج ،6ص.266
 . 74تفسیر المراغی ،ج ،3ص.166
 . 75انفال.30 ،
 . 76آل عمران.54 ،
 . 77جاثیه.21 ،

 .3گاهى مكر منس��وب به خداوند مكر ابتدايى است
مانن��د َ
ْ
��ر ا ِ
«أ َف َأ ِم ُنوا َم ْك َر ا ِ
هلل إ اَِّل الْق َْو ُم
هلل َفلاَ َيأ َم ُن َم ْك َ
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نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسي در تفاسير فريقين

��م» 66.اما در مورد حيله خ��وب و بد در قرآن
َم ْك ِر ِه ْ
«و َم َك ُروا َم ْكراً َو َم َك ْرنا َم ْكراً» 67.بعضى
آمده اس��تَ :
گفتهاند ،مكرى كه از سوى خدا براى كار نيك است،
همان مهلت دادن به بنده اس��ت ،ت��ا از امور دنيايى و
متاع دنيوى بهرهمند ش��ده و تمكين يابد و جزايش را
ببين��د .از اين جهت على(ع) فرمود« :من وس��ع عليه
دنياه و ل��م يعلم انّه مكر به فهو مخ��دوع عن عقله»؛
يعنى كسى كه دنيا برايش توسعه داشت و نفهميد كه به
دست آوردن افزون بر نياز از متاع دنيا براى او فريبى
اس��ت كه گرفتار نيرنگش شد و براى كار نيك چنين
وضعى دارد نه پرداختن به اعمال قبيح ،چنين كس��ى
68
عقلش او را فريب داده ،كم خرد است.
صاح��ب قاموس ذیل واژه «مکر» چنین مینویس��د:
مكر ،تدبير اس��ت ،اعم از آنك��ه در كار بد يا در كار
خوب باش��د .در اقرب الموارد آمده اس��ت :مكر آن
است كه ش��خص را به حيلهاى از مقصودش منصرف
كن��ى و آن دو نوع اس��ت :محم��ود و مذموم .محمود
آن اس��ت ك��ه از آن كار خوبى مراد باش��د و مذموم
برعكس آن اس��ت .در تفس��ير المنار بيان ميش��ود:
«مكر در اصل تدبير مخفى اس��ت كه مكر ش��ده را به
آنچه گمان نميكرد ،ميكش��د و اغلب در تدبير بد به
كار ميرود» 69.بنابراين مكر اعم از تدبير خوب و بد
است .مؤيد اين سخن قول خداوند است كه ميفرمايد:
«اس ِت ْكباراً ِفي أْ َ
ال ْر ِ
يق الْ َم ْك ُر
الس ِّي ِئ َو ال َي ِح ُ
ض َو َم ْك َر َّ
ْ
70
َ
ِ
ِ
اَّ
«الس��يّئ» ميرساند كه
َّ
الس ِّ
��ي ُئ إِل بِأ ْهل��ه» .وصف ّ
مكر در ذات خود گاهى س��يّئ و گاهى حس��ن است.
��ي ِ
ئات م��ا َم َك ُروا» 71و
همچنين آي��ات « َف َوقا ُه اهللُ َس ِّ
َ
الس ِّ��ي ِ
ئات َأ ْن َيخْ ِس َ
��ف اهللُ بِ ِه ُم
«أ َف َأ ِم َن الَّ ِذ َ
ين َم َك ُروا َّ

أْ َ
ض» 72مؤيدهاي ديگري هستند 73.احمد مصطفی
ال ْر َ
مراغی در تفسیرش مکر را اینگونه معنی کرده است:
«مک��ر در اصل ،تدبیر مخفی اس��ت که مکر ش��ده را
نسبت به آنچه که گمان نمیکرد ،میکشاند و غالب ًا در
74
تدبیر بد و ناپسند به کار میرود».
در مورد واژه «مکر» نکاتی قابل ذكر است:
 .1در بس��يارى از آيات ،نس��بت مكر به خداوند در
مرتبه دوم اس��ت؛ يعنى ابتدا مكر ب��دكاران در مقابل
دين حق و دس��تور خداوند ،س��پس مكر خداوند در
مقاب��ل آنان اس��ت كه مك��ر خداوند دوگونه اس��ت:
مجازات و غير آن .براي مثال در اين آيه آمده اس��ت:
75
ُ
ُ
��ر الْ ِ
ي��ن»
��ر َ
ماك ِر َ
َ
��ر اهلل َو اهلل خَ ْي ُ
ون َو َي ْم ُك ُ
«و َي ْم ُك ُ
ُ
ون» حيله و تدبير مش��ركان اس��ت كه
مراد از «يَ ْمك ُر َ
ميخواس��تند پيامبر(ص) را بكش��ند ،يا زندانى كنند
�ر اهللُ» همان تدبير
و ي��ا تبعيد نمايند و مراد از «يَ ْم ُك� ُ
خداوند است كه آن حضرت را مأمور به هجرت نمود.
«و َم َك ُروا َو َم َك َر
همچنين در آيه ديگري آمده استَ :
اهللُ َو اهللُ خَ ْي ُ��ر الْ ِ
ين» 76كه مراد از مكر اول ،حيله
ماك ِر َ
يهود درباره كشتن عيسى(ع) و مراد از مكر اهلل نجات
دادن عيسى(ع) از دست آنها است.
 .2در اينگونه آيات ،نس��بت مكر به خداوند اشكالى
ن��دارد؛ زي��را مكر خدا هم��ان تدبي��ر او و تقديراتى
اس��ت كه عذاب بدكاران ميش��ود و مقتضاى عدالت
جز آن نيس��ت وگرنه بدكار و نيكوكار از هم شناخته
نميش��وند .پس آن مكر ممدوح اس��ت؛ زيرا عدالت
اس��تَ :
الس ِّي ِ
ئات َأ ْن ن َْج َع َل ُه ْم
«أ ْم َح ِس َب الَّ ِذ َ
ين ْاج َت َر ُحوا َّ
ِ 77
الصالِحات».
ين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
َكالَّ ِذ َ

الْخَ ِ
ون» 78.معلوم اس��ت كه مراد از مكر ،عذاب
��ر َ
اس ُ
خدا در مقابل نافرمانى مردم است .بنابراین مكر خدا
به عنوان مج��ازات صحيح و مكر ابتدايى از خداوند
ممتنع اس��ت؛ یعنی كلمه «مكر» به معناى اين اس��ت
كه ش��خصى ديگرى را غافلگير كرده و به او آسيبى
برس��اند ،اين عمل از خداوند متع��ال زماني صحيح
است كه به عنوان مجازات صورت گيرد؛ يعني انسان
معصيتى كند كه مس��تحق عذاب شود و خداوند او را
از آنجا كه خودش نفهمد ،عذاب نمايد و يا سرنوشتى
ب��راى او تنظي��م كند ك��ه او با پاى خ��ود و غافل از
سرنوش��ت خود ،به سوى عذاب برود 79.به طور کلی
ي��ن ِم ْن ق َْب ِل ِه ْم
«و ق َْد َم َك َر الَّ ِذ َ
میت��وان گفت که آي��ه َ
80
َف ِل َّل ِ
��ب ُك ُّل نَ ْف ٍ
س ،»...
��ه الْ َم ْك ُر َج ِميع ًا َي ْع َل ُم ما َت ْك ِس ُ
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صراح��ت دارد در اينكه تدبير كلى مال خدا ،و تدبير
ديگ��ران در مقابل تدبير خدا هيچ اس��ت و كارى از
81
پيش نميبرند.
 .4مک��ر در لغت عرب با آنچه در فارس��ی امروز از
آن میفهمیم ،تفاوت بس��یار دارد .در فارس��ی امروز
مکر به نقشههای شیطانی و زیانبخش گفته میشود،
در حال��ی ک��ه در ریش��ههای لغ��ت ع��رب هر نوع
چارهاندیش��ی را «مکر» میگویند که گاهی خوب و
82
گاهی زیانآور است.
 .5در خصوص كيف��ر مكر و فريب در روايات آمده
است :محمد بن حسن بن على(ع) از پدرش از جدش
اميرمؤمنان علي(ع) نقل كرده اس��ت كه آن حضرت
�رر مىفرم��ود« :مك��ر و فري��ب در آتش جاى
مك� ّ
دارد» 83.همچنين هش��ام بن سالم در حديثى مرفوع
از اميرالمؤمني��ن(ع) نقل ميكند كه فرمود« :اگر نبود
كه مكر و فريبكارى در آتشند ،من مكر انديشترين
 . 78اعراف.99 ،
 . 79انوار درخشان ،ج ،6ص.433
 . 80رعد.42 ،
 . 81قاموس قرآن ،ج ، 6صص266و.267
 . 82تفسیر نمونه ،ج ،2ص.429
 . 83ثواب االعمال ،ص.429

مردم��ان ب��ودم» .گويا علت س��خن آن حضرت اين
بوده كه مردم معاويه را مردى سياس��تمدار و عاقل
ميدانستند ،و آن حضرت را سست رأى مىپنداشتند؛
چون ميديدند كه حيلههاى معاويه كه بر پايه دروغ
و مكر بنا نهاده ش��ده بود ،پيشرفت ميكرد ،پس آن
حضرت بيان ميفرمايد كه او به اين نيرنگها آش��ناتر
اس��ت ،ولى چون آنها مخالفت با دستور خدا هستند،
آنه��ا را به كار نميبندد 84.آش��ناتر بودن آن حضرت
ب��ه مكر و حيله و دانات��ر بودنش در به كار بردن آن
روشن اس��ت؛ زيرا آن حضرت به همه چيز داناتر از
85
ديگران بوده است.
اكنون به بررسی آیات کلیدی «مكر» و بیان نکتههاي
آن در زمینه دشمن شناسی پرداخته ميشود:
86
ُ
ُ
��ر الْ ِ
ين»؛
ماك ِر َ
َ .1
��روا َو َم َك َ
��ر اهلل َو اهلل خَ ْي ُ
«و َم َك ُ
يعنى خداوند منصف و عادلترين مكركنندگان است؛
زي��را مكر آنها ظلم و مكر او عدل و انصاف اس��ت.
ام��ا اينكه خداوند به خود نس��بت مكر داده ،از باب
مزاوجت (يكى از وجوه بالغت) است؛ چون در قبل
اسم مكر برده شده است 87و نيز نوعی استهزا و توبیخ
منافقان ،مش��رکان و کافران است ،به خاطر کارهایی
88
که انجام داده و میدهند.
��وك أوَ
��ر بِ َ
��ك الَّ ِذ َ
َ .2
��روا لِ ُي ْث ِب ُت َ ْ
ي��ن َك َف ُ
«و ِإ ْذ َي ْم ُك ُ
َي ْق ُت ُل َ
وك  89.»...ش��أن نزول این آیه مربوط به جريان
«دارالندوه» است؛ يعني زماني كه قريش در دارالندوه
در مورد زندان يا قتل يا اخراج پيامبر(ص) جلس��ه
مش��اوره تش��كيل دادند و رأى آنها به اتفاق بر قتل
90
پيامبر(ص) قرار گرفت.
بنابراين براس��اس آنچه در اين آيات بيان ش��د ،پي
 . 84ر.ك :نهج البالغه ،خطبه .41
 . 85الکافی ،ج ،4ص.33
 . 86آل عمران.54 ،
 . 87مجمع البیان ،ج ،2صص758و.759
 . 88تفسیر القرآن العظیم ،ج ،1ص.94
 . 89انفال.30 ،
 . 90بیان السعادة فی مقامات العبادة ،ج ،2ص.231

ميبريم دش��منان در همه حال و به هر ش��کل ممکن
در فکر مکر و فریب هستند ،پس مسلمانان نباید یک
لحظه غافل ش��وند ،اما در عین ح��ال بدانند ،خداوند
مکر آنها را به خودشان برمیگرداند .البته بايد در نظر
داش��ت مکر مانند کید میباشد و هردو همراه با تدبر
91
و فکر هستند ،جز اینکه کید قویتر از مکر است.
 )3ضَ الل

 . 91التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،10ص.143
 . 92المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم ،ج ،1ص.48
 . 93لسان العرب ،ج ،11ص.39
 . 94التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،7ص.38
 . 95انعام.74 ،
 . 96قاموس قرآن ،ج ،14ص.192
 . 97یونس.108 ،
 . 98المفردات فی غریب القرآن ،ص.509
 . 99انعام.74 ،
 . 100ابراهیم.18 ،

س��ران و ب��زرگان خود اطاعت كردي��م و ما را گمراه
«و َّد ْت طائِفَةٌ ِم ْن
ساختند» .5 .گروهی از اهل کتابَ :
َ
َأ ْه��لِ الْ ِك ِ
ون إ اَِّل أ ْن ُف َس�� ُه ْم
��و ُي ِضلُّون َُك ْم َو ما ُي ِضلُّ َ
تاب لَ ْ
ون»؛« 107جمعى از اهل كتاب (از يهود)،
َو م��ا َيشْ �� ُع ُر َ
دوس��ت داشتند (و آرزو مىكردند) شما را گمراه كنند
(اما آنها بايد بدانند كه نمىتوانند شما را گمراه سازند)
آنها گمراه نمىكنند ،مگر خودشان را و نمىفهمند».
 )4کفر

در المعج��م االحصائی ،ذیل واژه «کفر» آمده اس��ت:
واژه کفر و مش��تقاتش در ق��رآن 524 ،بار به معنای
پوشش آمده است 108.مصطفوي بعد از نقل معانی چند
پیرامون کلمه «کفر» مینویس��د :تحقیق مطلب در این
اس��ت که اصل واحد در ماده «کفر» همان معنی رد و
 . 101یوسف.95 ،
 . 102ملک.9 ،
 . 103نساء.60 ،
 . 104طه.79 ،
 . 105طه.85 ،
 . 106احزاب.67 ،
 . 107آل عمران.69 ،
 . 108المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم ،ج ،1ص.53
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نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن شناسي در تفاسير فريقين

این واژه و مش��تقاتش  189ب��ار در قرآن کریم آمده
ّ
«ضلل» ،به معنای انحراف از حق است
اس��ت 92.واژه
و مقابل آن ،هدایت و یافتن راه حق میباشد؛ «ضلل»
ضد هدایت و راس��تی اس��ت 93.مصطفوي ذیل معنای
ای��ن واژه مینویس��د« :اصل این واژه ب��ه معنای آن
چيزي اس��ت که در مقابل هدایت است ،پس ضاللت
عبارت از عدم هدای��ت و اضالل همان فقدان هدایت
اس��ت» 94.ضالل و ضاللت به معن��ى انحراف از حق
راك َو ق َْو َم َ
ك ِفي َض ٍ
استِ « .إنِّي َأ َ
الل ُم ِب ٍ
ين»؛ 95يعنى
انحراف از راه حق« 96.الضَّ لاَ ل» يعني عدول و انحراف
از راه مس��تقيم كه نقطه مقابلش هدايت است .خداوند
متعال ميفرمايدَ « :ف َمنِ ا ْه َتدى َف ِإنَّما َي ْه َت ِدي لِ َن ْف ِس ِ
��ه َو
ل َف ِإنَّما َي ِض ُ
ن َض َ
َم ْ
«ضلاَ ل» براى هر
ل َع َل ْيها» 97.واژه َ
عدول و انحرافى از راه مستقيم ،خواه عمدى يا سهوى
98
و كم يا زياد به كار ميرود.
لغت «ضالل» در آیات ،با چهار وصف توصیف ش��ده
«و ِإ ْذ َ
يم
اس��ت كه از اين قرارند .1 :مبی��نَ :
قال ِإ ْبرا ِه ُ
راك َو ق َْو َم َ
أِ َلبِ ِ
يه آزَ َر َأ َت َّت ِخ ُذ َأ ْصنام ًا آلِ َه ًة ِإنِّي َأ َ
ك ِفي
100
ين» .2 99.بعید« :ذلِ َ
َض ٍ
الض ُ
الل ُم ِب ٍ
ك ُه َو َّ
يد».
الل الْ َب ِع ُ

هلل ِإ َنَّ��ك لَ ِفي َضاللِ َ
 .3قدیم« :قالُوا َتا ِ
يم».
ك الْق َِد ِ
َ
«و ُق ْلنا ما نَ َّز َل اهللُ ِم ْن شَ ْ��ي ٍء إ ِْن أ ْن ُت ْم إ اَِّل ِفي
 .4کبیرَ :
ٍ َ ِ ٍ 102
َضالل كبير».
ب��ا توجه به آیاتی که در زمین��ه ضاللت در قرآن ذکر
ش��ده اس��ت ،میتوان عوامل اصل��ی گمراهی مردم و
انحراف آنها از صراط مس��تقیم را چنین بیان کرد.1 :
ً 103
طان َأ ْن ُي ِض َّل ُه ْم َض اً
الل بَ ِعيدا»؛
«و ُي ِر ُ
يد الشَّ ْي ُ
شیطانَ :
«ام��ا ش��يطان مىخواه��د آن��ان را گمراه كن��د و به
بيراهههاى دوردستى بيافكند» .2 .سردمداران ضاللت
«و َأ َض َّل ِف ْر َع ْو ُن ق َْو َم ُه َو َما
همانند فرعون و فرعونیانَ :
َه َدى»؛« 104فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز
«و َأ َض َّل ُه ُم
هداي��ت نكرد» .3 .س��امری و س��امریانَ :
الس��ا ِم ِری»؛« 105و س��امرى آنها را گمراه س��اخت».
َّ
َ
«و قالُوا َربَّنا ِإنَّا أ َط ْعنا س��ا َد َتنا َو ُك َبرا َءنا
 .4طاغوتهاَ :
الس ِ��بيل»؛« 106و مىگويند :پروردگارا! ما از
َف َأ َضلُّونَا َّ
101

لغت به معنی پوش��يده شدن چيزى است و شب را هم
به خاطر اينكه اش��خاص و اجس��ام را با سياهياش
ميپوش��اند ،ب��ا واژه َكافِر وصف كردهان��د و زارع را
هم كه پيوس��ته ب��ذر و دانه را در زمين مىافش��اند و
در خاك پنه��ان مىكند ،كاف��ر ميگويند 110.طریحی
مینویس��د :کفر یعنی کافر ش��دن به آن و پوشاندن و
جمع کافر ،کفار ،کف��رة و کافرون ،و مؤنث آن کافرة،
111
کافرات و کوافر میشود.
در مورد واژه «کفر» نكاتي قابل ذكر است:
 .1وج��وه کفر :نعمانى در تفس��ير خود در باب فضل
ق��رآن ،از اميرالمؤمني��ن علي(ع) رواي��ت مىكند كه
فرمود :كفرى كه در قرآن مجيد از آن نام برده ش��ده،
پنج قسم مىباشد و آنها عبارتند از :كفر انكارى ،كفر
112
مطلق ،كفر ترك ،كفر برائت و كفر نعمت.
 .2تق��دم کفر بر ش��رک :ابنصدقه ميگوي��د :از امام
صادق(ع) درباره كفر و ش��رك پرس��يدم كه كداميك
از آنه��ا مقدمترند ،فرمود :كفر مقدمتر مىباش��د؛ زيرا
ابلي��س قبل از همه كافر ش��د و كف��رش هم به خاطر
شرك نبود و او كسى را به عبادت غير خداوند دعوت
113
نكرد ،ولى بعد از آن دعوت كرد و مشرك شد.
 .3ريش��ههاى كف��ر و پايههاى آن :س��كونى از امام
صادق(ع) روايت مىكند که رس��ول خدا(ص) فرمود:
پايههاى كفر بر چهار قسم است :رغبت ،رهبت ،عدم
خوش��نودى از آنچه خدا برايش معين كرده ،و خشم
114
و غضب.
بنابراين کفر مراتبی دارد كه در بحث دش��من شناسي
بايد مورد توجه قرار گیرد.

صد و مش��تقاتش 42 ،بار در ق��رآن کریم آمده
واژه ّ
115
اس��ت.
صد به معنای منع کردن و بازداش��تن و نیز
ّ
اعراض و روگردانی است که نزدیک به کفر ميباشد.
الزمه اع��راض از حق ،نفاق و ترجی��ح دادن دنیا به
116
آخرت و منحرف شدن از سبیل اهلل است.
«صد»
راغب اصفهانی ذیل این واژه مینویس��د :واژه
ّ
و «صدود» گاهی به معنی اعراض و انصراف و زمانی
هم به معنای منع کردن و برگرداندن میآید؛ یعنی هردو
الزم و متعدی هس��تند 117.صاحب قاموس مینویسد:
گفتار راغ��ب پیرامون متعدی ب��ودن «صدود» مورد
تصدیق قرآن نمیباش��د؛ زیرا این واژه تنها یکبار در
قرآن ذکر ش��ده كه آن هم به صورت الزم اس��تعمال
«و
گردیده اس��ت :در آیه  61سوره نساء آمده استَ :
َ
إِذا ِق َ
الر ُس ِ
��ول
ي��ل لَ ُه ْم َتعالَ ْ
��وا إِلى ما أن َْز َل اهللُ َو ِإلَى َّ
ون َع ْن َ
ك ُص ُدودا»؛ «و هنگامى
ين َي ُص ُّد َ
َر َأ ْي َت الْ ُمنا ِف ِق َ
كه به آنها گفته شود :به سوى آنچه خداوند نازل كرده،
و به س��وى پيامبر بياييد ،منافق��ان را مىبينى كه (از
118
قبول دعوت) تو ،اعراض مىكنند».
�د» را اینگون��ه توضیح
مصطف��وي معن��ی واژه «ص� ّ
«صد» به معنی اعراض و روگردانیدن است،
میدهد:
ّ
اعراضی که به کفر نزدیک میباشد .الزمه اعراض از
ح��ق ،نفاق و ترجیح دادن دنی��ا بر آخرت و منحرف
119
شدن از سبیل اهلل است.
ب��ا عنایت ب��ه آیههای ق��رآن پنج عامل ب��رای منع
و بازداش��تن م��ردم از راه ح��ق وج��ود دارد.1 :
آيات ا ِ
دینفروشان« :اشْ َت َر ْوا بِ ِ
هلل ث ََمن ًا َق ِليلاً َف َص ُّدوا َع ْن
ون» .2 120.کفر پیشگان
َس ِبي ِل ِه ِإنَّ ُه ْم سا َء ما كانُوا َي ْع َم ُل َ
ه��وسرانَ « :فال َي ُص َّدن َ
��ن ال ُيؤْ ِم ُن بِها َو
َّ��ك َع ْنها َم ْ
ين
��ردى» .3 121.آزمندان دنیاطلب« :الَّ ِذ َ
ات ََّب َع َهوا ُه َف َت ْ

 . 109التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،10صص79و.80
 . 110المفردات في غريب القرآن ،ص.717
 . 111مجمع البحرین ،ج ،3ص.474
 . 112تفسیر النعمانی ،ج ،2صص.364-360
 . 113همان ،ج ،2ص.384
 . 114الکافی ،ج ،2ص.364

 . 115المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم ،ج ،1ص.471
 . 116مجمع البحرین ،ج ،3ص.83
 . 117المفردات في غريب القرآن ،ص.275
 . 118ر.ک :قاموس قرآن ،ج ،4ص.112
 . 119التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ، 6ص.332
 . 120توبه.9 ،
 . 121طه.16 ،

عدم اعتنا به چیزی میباشد و معانیای مانند بیزاری،
نابودی و پوش��یدن از آثار کفر میباش��ندُ 109.ك ْفر در
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صد
ّ )5

ون َع ْن
ون الْ َحي��ا َة ُّ
��ر ِة َو َي ُص ُّد َ
َي ْس�� َت ِحبُّ َ
الدنْيا َع َلى آْال ِخ َ
ٍ ِ ٍ 122
هلل َو َي ْبغُونَها ِع َوج ًا ُأول ِئ َ
َسبِيلِ ا ِ
ك ِفي َضالل بَعيد».
 .4مس��تکبران جاهطلب« :إِذا ِق َ
يل لَ ُه ْم َتعالَ ْوا َي ْس َت ْغ ِف ْر
��ول ا ِ
لَ ُك ْم َر ُس ُ
ون َو ُه ْم
هلل لَ َّو ْوا ُرؤُ َس ُه ْم َو َر َأ ْي َت ُه ْم َي ُص ُّد َ
ون» .5 123.برخی از اه��ل کتاب« :ق ُْليا َأ ْه َل
ُم ْس�� َت ْك ِب ُر َ
ون َع ْن َس��بِيلِ ا ِ
الْ ِك ِ
��ن آ َم َن َت ْبغُونَها
ت��اب لِ َم َت ُص ُّد َ
هلل َم ْ
124
ون».
ِع َوج ًا َو َأ ْن ُت ْم شُ َهدا ُء َو َما اهللُ بِغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َم ُل َ
 )6خدع

 . 122ابراهیم.3 ،
 . 123منافقون.5 ،
 . 124آل عمران.99 ،
 . 125المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم ،ج ،1ص.417
 . 126التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،3صص26و.27
 . 127معجم مقاییس اللغة ،ج ،2ص.16
 . 128لسان العرب ،ج ،8ص.63
 . 129المفردات في غريب القرآن ،ص.276

 . 130نساء.142 ،
 . 131ر.ک :دشمن شناسی ،ص.34
 . 132جوامع الجامع ،ج ،1ص.29
 . 133بقره.9 ،
 . 134پرتویی از قرآن ،ج ،1ص.71
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واژه خدع و مش��تقاتش پنج بار در قرآن تکرار شده
است 125.خدعه به معنای فریب دادن و نیز قصد بدی
نس��بت به دیگران اس��ت ،به گونهای که از دید طرف
مقاب��ل پنهان باش��د .اخداع (خدعه) ب��ه معنی مخفی
کردن چیزی اس��ت و به همی��ن دلیل ،به خزانه مخدع
گویند و المخدع به معنی خزانه و محفظه اس��ت؛ یعنی
126
آنچه ک��ه اموال و اجناس را در آن مخفی میکنند.
خلیل نح��وی مینویس��د« :پنهان داش��تن چیزی را
خدعه گویند» 127.ابنمنظور مینویس��د« :خدعه ،آن
است که برخالف آنچه در نظر دارید ،مطلبی را اظهار
نمایی��د»ِ 128.
الخ َدا ع يعنى وارد كردن ديگرى به كارى
غي��ر از آنچه او در صدد آن بوده و كارى را با فريب
و نيرنگ برخالف آنچه كه پوش��يده داش��ته ،آش��كار
129
كند.
در مورد واژه «خدعه» نكاتي قابل ذكر است:
 .1خدع��ه همانن��د مکر بر دو قس��م «پس��ندیده» و
«مذموم» اس��ت :هرگاه کس��ی از هدای��ت الهی روی
بگردان��د و خود را مورد غض��ب خدا قرار دهد و آن
ذات مق��دس مکر و خدعه او را به خودش برگرداند،
گفته میشود« :خدا به او حیله کرد» ،این همان خدعه

ون َ
اهلل
ي��ن ُيخا ِد ُع َ
پس��ندیده اس��ت .مانند« :إ َِّن الْ ُمنا ِف ِق َ
 131.130»...بنابراین میتوان به خدا نس��بت «مخادعه»
داد و گف��ت خدا ،فری��ب میدهد و این چنین آیات و
نظیر اینها در قرآن بسیار است.
 .2حقيق��ت «خ��دع» اين اس��ت كه ف��ردى رفيقش
را ب��ه گونهاى دچار توهم س��ازد ك��ه او خالف چيز
ناخوش��ايندى را ك��ه براي��ش در نظر گرفته اس��ت،
ون
�ور مىكندو مىتوان گفت منظ��ور از «يُخا ِد ُع َ
تص� ّ
اهللَ» ،يخادعون الرس��ول باشد؛ زيرا اطاعت از رسول،
اطاعت خدا و نافرمانى او ،نافرمانى خدا است .چنان
كه گفته مىشود ،س��لطان چنين گفت ،در صورتى كه
خاصان او باشد
ممكن اس��ت گوينده وزير يا يكى از ّ
132
كه سخنش به منزله سخن سلطان است.
اكنون به بررسی آیه کلیدی «خدعه» و بیان نکتههاي
آن در زمینه دشمن شناسی پرداخته ميشود:
ون َ
ون إ اَِّل َأ ْن ُف َس ُه ْم
ين َآ َم ُنوا َو َما َيخْ َد ُع َ
« ُيخَ ا ِد ُع َ
اهلل َوالَّ ِذ َ
ون» 133.این آیه ب��ر توبيخ داللت دارد كه
َو َما َيشْ �� ُع ُر َ
نشان ميدهد دعوى آنان مبنى بر خدعه و مكر است،
ون إ اَِّل َأ ْن ُف َس ُ��ه ْم» ،بيان يخادعون
«و َما َيخْ َد ُع َ
عبارت َ
مىباشد؛ يعنى برگشت كار و روش آنان تنها به سوى
خودش��ان اس��ت و نفوس خ��ود را مىفريبند و نظام
طبيعى نفسانى خود را مختل مىسازند و چون ادراك
ام��ور نفس��انى و بيماريهاى آن بس دقي��ق ،و در اثر
غفلت و توجه به آرزوها و ش��هوات بيرون ،توجه به
حاالت نفسانى و تحوالت داخلى بسى دشوار است،
از اين علم و ادراك تعبير به شعور شده و قرآن شعور
ـ از ش��عر (موى) به معناى باريك بينى و دقت نظر ـ
را از آنها نفى نموده اس��ت ،شاعر مدرك مطالب دقيق
و لطيف مىباش��د ،چه بسا مردمى انديشه و معلوماتى
134
دارند ،ولى فاقد شعورند.

مراغی در تفس��یر خود ذيل آيه بيان م��يدارد :تعبیر
به «مخادعه» برای مبالغه اس��ت ،ی��ا بیانگر تکرار و
135
دوام «خدعه» و نیرنگ منافقان به مؤمنان اس��ت.
زمخش��ری ذیل این آیه ،پس از بیان توضیح و تبیین
نسبت دادن خدعه و مکر به خداوند از نگاه اهلسنت
مینویس��د :خدعه در این آیه از باب مشاکله و مقابله
136
آمده است.
بنابراين حقیقت خدعه انجام کار توس��ط خدعه کننده
برخ�لاف گفته خود برای جلب منفع��ت و دفع ضرر
میباشد .در خدعه الزم نیست که به طور حتم بعد از
تدبر و اندیش��یدن و دقت صورت گیرد ،اما برخالف
آن ،کید در هیچ زمان بدون تأمل و اندیش��یدن به کار
137
گرفته نمیشود.

 )8بطانه

این واژه و مش��تقاتش 106 ،ب��ار در قرآن کریم آمده
اس��ت 138.الع��دو :از م��اده «عدو» به معن��ای تجاوز
کردن از کاری اس��ت ک��ه حقش عدم تج��اوز از آن
میباش��د 139.این واژه هم بر یک نفر دش��من و هم بر
مجموع دش��منان اطالق میگردد ،دشمنانی که هم در
دل با انس��ان عداوت دارند و هم در ظاهر مطابق آن
140
رفتار میکنند.
«عدو» و بیان نکتههاي
اكنون به بررس��ی آیه کلیدی
ّ
آن در زمینه دشمن شناسی پرداخته ميشود:
��د ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم
ين آ َم ُن��وا ال َت َّت ِخ ُذوا َع ُ
«ي��ا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
141
عدو به
َأ ْولِيا َء ُت ْلق َ
ُون ِإلَ ْي ِه ْم بِالْ َم َو َّد ِة  .»...در این آیهّ ،
معنی جمع آمده؛ یعنی به معنی دشمنان است ،به قرینه
اینکه فرموده است :آنها را اولیای خود نگیرید 142.اين

بطانه ،به معنای ِلباس زیرین ،و کنایه از محرم اس��رار
اس��ت 144.بِطانَه ،به صورت استعاره براى كسى به كار
ميرود كه از باطن كار تو با اطالع اس��ت 145.صاحب
قاموس ذیل واژه «بطانه» مینویسد« :بطانه» در لغت
به معناى فرد مورد اعتمادى اس��ت كه انسان كارهاى
�رى خود را ب��ا او در ميان مىگ��ذارد و او آنها را
س� ّ
فاش نمىكند 146.از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه
فرمود« :ياران و نزديكان انسان همچون جامه زيرين
147
و ساير مردم به منزله لباس رويين هستند».
مصطفوي ذیل واژه «بطانه» مینویسد :البطانة :خالف
الظهارة؛ 148یعن��ی بطانه به معنی لباس زیرین و مقابل
ِ
معنای لباس باالیی میباش��د .از
آن لفظ «ظهارة» ،به
رس��ول اكرم(ص) روايت شده اس��ت كه فرمود :خدا
هي��چ پيامب��رى را مبعوث نكرد و جانش��ينى براى او
نگ��ذارد ،مگر اينكه دوگونه اصحاب و محرم داش��ته
است .1 :بطانه و يار و محرمى كه او را به خير ترغيب
�ر و بدى
مىنماي��د .2 .بطانه و يار و محرمي كه بر ش� ّ
149
تشويق مىنمايد.
بطانه به معنی همراز و كس��ي اس��ت كه به باطن امر و
اسرار مطلع باشد .از اين رو خداوند فرموده است :جز
از خودتان همراز نگيري��د ،كفار را به باطن امر مطلع
نگردانيد و با آنها مش��ورت نكني��د ،آنها در ناراحت
كردن ش��ما كوتاهى ندارند 150.ای��ن واژه تنها یکبار
در قرآن ذکر ش��ده است كه به صورت کنایه در مورد
کسی اس��تعمال ميش��ود که او را برای اطالع از کار

 . 135تفسیر المراغی ،ج ،1ص.51
 . 136الکشاف ،ج ،1ص.56
 . 137دشمن شناسی از دیدگاه قرآن ،صص14و.15
 . 138المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم ،ج ،1ص.492
 . 139کتاب العین ،ج ،2ص.313
 . 140التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،8ص.63
 . 141ممتحنه.1 ،
 . 142تفسیر نور ،ج ،9ص.570

 . 143ر.ک :الدر المنثور ،ج ،6ص203؛ تفسیر طبری ،ج ،7ص1843؛
تفسیر جامع ،ج ،7ص119؛ تفسیر هدایت ،ج ،15ص.332
 . 144المفردات في غريب القرآن ،ص.51
 . 145همان ،ص.130
 . 146قاموس قرآن ،ج ،1ص.202
 . 147جوامع الجامع ،ج ،1ص.474
 . 148التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،1ص.292
 . 149موسوعة القرآن العظیم ،ج ،2ص.2333
 . 150قاموس قرآن ،ج ،1ص.202

 )7عد ّو
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 . 151عمدة الحفاظ ،ج ،1ص.231
 . 152آل عمران.118 ،
 . 153اسباب النزول ،ص.124
 . 154المیزان ،ج ،3ص.378
 . 155همان ،ج ،6ص.242

نيست؛ چون مىگويد :اى مؤمن ،اگر عاقلى ،بايد اين
كارها را بكنى .مىش��ود آدم دين داش��ته باشد ،ولى
156
عقل نداشته باشد.
متأسفانه بسیاری از پیروان قرآن از این هشدار غفلت
ورزیدهان��د ،در نتیج��ه گرفتار نابس��امانیهای فراوان
ش��دهاند .هماکنون نیز در اطراف مس��لمانان دشمنانی
هس��تند که خود را به دوستی میزنند ،معلوم میشود
ک��ه دروغ میگویند ،اما مس��لمانان فریب ظاهر آنها
را خ��ورده و به آنها اعتماد میکنن��د ،در صورتی که
آنها برای مس��لمان جز پریشانی و بیچارگی و تباهی
چی��زی نمیخواهن��د و از ریختن خار بر س��ر آنها و
دشوار کردن کار آنها کوتاهی ندارند و تمام نقشهها و
اهدافشان شکست و به بند کشیدن اقتصادی ،فرهنگی
و  ...آنها میباشد .بنابراين قرآن کریم هشدار میدهد
ک��ه جز از خودتان همراز نگيريد ،كفار را به باطن امر
مطلع نگردانيد و با آنها مش��ورت نكنيد؛ زیرا آنها در
لباس دوست به شما ضربه میزنند.
ولی
ّ )9

ولی و مولی و
والء و والی��ت (ب��ه فتح و کس��ر واو)ّ ،
امث��ال اینها همگ��ی از ماد ه «و.ل.ی» هس��تند كه در
157
مجموع  232بار در قرآن کریم آمده اس��ت.
ولي:
ّ
َولاَ ء و تَ َوالِ��ي؛ يعنى دوس��تى و صميميت كه دو معنى
از آنها حاصل ميش��ود و افزون ميگ��ردد ،تا جایي
كه ميان آن معانى چيزى كه از آنها نباش��د ،نيس��ت و
اين معنى يعنى دوس��تى ،براى نزديكى ،مكانى ،نسبى،
دينى ،بخش��ش و يارى كردن و اعتقاد و ايمان به كار
 . 156ر.ك :تفسیر نور ،ج ،9ص.570
 . 157المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم ،ج ،1ص.577
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خود برمیگزنیم.
اكنون به بررس��ی آیه کلیدی «بطانه» و بیان نکتههاي
آن در زمینه دشمن شناسی پرداخته ميشود:
ين َآ َم ُنوا اَل َت َّت ِخ ُ��ذوا بِ َطان ًَة ِم ْن ُدو ِن ُك ْم اَل
« َي��ا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ْ
��د ِت الْ َبغ َْضا ُء ِم ْن
��م خَ َب اًال َو ُّدوا َم��ا َع ِنتُّ ْم ق َْد بَ َ
َيألُون َُك ْ
َأ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ُتخْ ِفي ُص ُدو ُر ُه ْم َأ ْك َب ُر ق َْد بَ َّينَّا لَ ُك ُم آْ َ
ال َي ِ
ات
ون» 152.مجاهد گوي��د :اين آيه درباره
��م َت ْع ِق ُل َ
إ ِْن ُك ْن ُت ْ
آن عده از مس��لمانان نازل ش��د كه به علت نزديكى
و دوس��تى و همپيمانى و همس��ايگى و خويشاوندى
رضاعى ،با منافقان و بعضى يهوديان صميميت و پيوند
داش��تند .خداوند متعال در اي��ن آيه آنان را از ارتباط
نزديك با اغيار برحذر داش��ت ،ت��ا در فتنه نيافتند و
153
اغفال نشوند.
در اين آيه« ،وليجه» (خويشاوند نزديك) را «بطانه»
(آس��تر) ناميده و وجهش اين است كه آستر به پوست
بدن نزديكتر اس��ت ،تا رويه (ظه��اره) لباس؛ چون
آس��تر لباس بر باطن انسان اش��راف و اطالع دارد و
مىداند كه آدمى در زير لباس چه پنهان كرده اس��ت،
خويش��اوند آدمى هم همينطور اس��ت ،از بيگانگان
به آدمى نزديكتر و به اس��رار آدمى واقفتر اس��ت.
جمل��ه «ال يَ ْألُون َ ُك ْم» به معن��اى «ال يقصرون فيكم»
شرى به شما
اس��ت؛ يعنى دش��منان از رس��اندن هيچ ّ
كوتاهى نمىكنن��د 154و اينكه خداون��د متعال فرمود:
«ال َت َّت ِخ ُ��ذوا بِطان ًَة ِم ْن ُدو ِن ُك ْم» ،به اين معنا اس��ت كه
دوستى انتخاب و اتخاذ نكنيد كه در ديانت يا به قول
155
بعضى در قرابت به پايه شما نمىرسد.
قرائتی در تفس��یر این آیه مینویسد« :ب ِ َطانَه» از بطن
اس��ت ،بطن يعنى ش��كم و درون ،لباس��ى كه به شكم
مىچسبد ،لباس زير را «ب ِ َطانَه» مىگويندِ « ،م ْن» يعنى
ازُ « ،دون ِ ُك ْم» يعنى غير خودتان ،نگذاريد كسى از غير
151

خودت��ان به درونتان بچس��بد؛ يعن��ى نگذاريد عوامل
نفوذى در تشكيالت ش��ما بروند ،جاسوسهاى بيگانه
را راه ندهيد ،بيگانه را راه ندهيد ،رازدارى كنيد ،همه
اطالعات را ب��ه همه كس نگوييد .اي��ن آيه مىگويد
مس��لمانها بايد رازدار باش��يد .آخ ِر آيه مىگويد «إ ِْن
ون»؛ يعنى اگر عقل داريد ،ايمان تنها كافى
��م َت ْع ِق ُل َ
ُك ْن ُت ْ
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ميرود .وِلاَ يَة با كس��ره حرف «و» يارى كردن است،
َولاَ يَة با فتحه حرف «و» سرپرس��تى است و نيز گفته
ش��ده حقيقت هردو واژه همان سرپرس��تى اس��ت كه
ي و َم ْولَى هردو در معنى
كارى را ب��ه عهده بگيرندَ .ول ِ ّ
158
اسم فاعل هستند.
ولی در
مصطفوی در تعریف واژه
«ولی» مینویس��دّ :
ّ
اصل داللت بر ق��رب و نزدیکی میکندَ 159.ولِي يعني
سرپرس��ت و اداره كننده امر و نيز به معنى دوس��ت و
يارى كننده و غيره ميآيد 160.طبرس��ى ذيل آیه «اهللُ
ين آ َم ُن��وا ُيخْ ِر ُج ُه ْم ِم َن ُّ
ِ
م��ات ِإلَى الن ِ
ُّور
الظ ُل
��ي الَّ ِذ َ
َولِ ُّ
161
�ى از «ولى» ب��ه معنى نزديكى
 ،»...ميگوي��د :ول� ّ
بدون فاصله اس��ت؛ يعني كسى است كه به تدبير امور
احق و س��زاوارتر اس��ت 162.به رئيس قوم
از ديگرى ّ
وال��ى گويند كه ب��ه تدبير و امر و نه��ى امور نزديك
و مباش��ر اس��ت .به آقا مول��ى گويند كه ب��ه امر بنده
سرپرس��تى و مباشرت ميكند .به بنده مولى گويند كه
ولى
با اطاعت ،مباش��ر امر مولى اس��ت و از آن است ّ
163
يتيم كه مباشر مال يتيم و اداره او است.
عالم��ه امینی در تبیين معنای مؤال که از ولی مش��تق
اس��ت 27 ،معنا را نقل کرده اس��ت كه یکی از معانی
آن ،والیت و سرپرستی است 164.مصطفوي میگوید:
مفاهیمی همانند نزدیکی ،دوس��تی ،یاری رس��اندن و
پیروی کردن از آثار و نشانههای اصل «ولی» میباشند
165
که با توجه به اختالف موارد به دست میآیند.
«ولي» و بیان نکتههاي
اكنون به بررس��ی آیه کلیدی
ّ
آن در زمینه دشمن شناسی پرداخته ميشود:
ي��ن آ َم ُنوا ال َت َّت ِخ ُذوا الْ َي ُه��و َد َو النَّصارى
«ي��ا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
َأ ْولِي��ا َء بَ ْع ُض ُه ْم َأ ْولِيا ُء بَ ْع ٍ
��ن َي َت َولَّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم َف ِإن َُّه
ض َو َم ْ

«نف��ق» و مش��تقاتش در قرآن کری��م 111 ،بار آمده
است« 168.نفق (بر وزن فرس) و نفاق (به فتح نون) به
معنى خروج يا تمام ش��دن است» 169.نفاق مصدر به
معنى منافق بودن است ،منافق كسى است كه در باطن
كافر و در ظاهر مسلمان است 170.خداوند ميفرمايد:
« َيقُولُ َ َ
س ِفي ُق ُلوبِ ِه ْم» 171،طبرس��ى
ون بِأ ْفوا ِه ِه ْم ما لَ ْي َ
در وجه اين تس��ميه ميگويد :منافق به سوى مؤمن با
ايمان و به سوى كافر با كفر خارج ميشود و در جاى
ديگر ميگويد :علت اين تسميه آن است كه منافق از
ايمان به طرف كفر خارج ش��ده است 172.ناگفته نماند:
ن َ َفق (بر وزن فرس) نقبى در زيرزمين اس��ت كه درب
ديگرى براى خروج دارد و در آيه «َ ...فإ ِِن ْاس�� َت َط ْع َت
ي نَ َفق ًا ِفي أْ َ
ال ْر ِ
َأ ْن َت ْب َت ِغ َ
ض 173،»...مراد همان نقب است؛
يعن��ى اگر بتوانى نقبى در زمين يا نردبانى بر آس��مان

 . 158المفردات فی غریب القرآن ،ص.887
 . 159التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،13ص.202
 . 160قاموس قرآن ،ج ،7ص.247
 . 161بقره.257 ،
 . 162ر.ک :مجمع البیان ،ج ،2ص.730
 . 163قاموس قرآن ،ج ،7ص.247
 . 164الغدیر ،ج ،1صص362و.363
 . 165التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،24ص.203

 . 166مائده.51 ،
 . 167اطیب البیان ،ج ،4صص391و.392
 . 168المعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم ،ج ،1ص.559
 . 169قاموس قرآن ،ج ،7ص.97
 . 170همان ،ج ،7ص.98
 . 171آل عمران.167 ،
 . 172جوامع الجامع ،ج ،1ص.517
 . 173انعام.35 ،

...» 166.ش��أن ن��زول اين آیه ،مربوط ب��ه زمان بعد از
جن��گ بدر ی��ا احد ميباش��د که بعضی از مس��لمان
خواستند با یهود و نصاری معاشرت کنند ،تا به جهت
خوف از مش��رکان به آنها پناه ببرند ،ليکن خطاب آن
عام اس��ت و تا قیامت تمام مؤمنان را شامل ميشود.
این آیه این درس را به مس��لمانان میدهد که هیچگاه
این دو گروه یهود و نصاری را به عنوان ولی و دوست
و تکیهگاه خود نگیری��د؛ زیرا صرفنظر از اینکه بین
خودش��ان عداوت دارند ،ولی در عداوت با اس�لام و
قرآن و مس��لمانان یکدل و ی��ک جهتند ،اگر دیدید با
شما اظهار دوستی کردند ،بدانید که میخواهند شما را
اس��تثمار کنند و حیثیتهای شما را از بین ببرند و دین
167
شما را از دست شما بگیرند.
 )10نفاق

 . 174قاموس قرآن ،ج ،7صص98و.99
 . 175نساء.145 ،
 . 176قاموس قرآن ،ج ،7ص.99

 . 177سفینة البحار ،ج ،2ص.606
 . 178نساء.145 ،
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بجويى .بنابراين منافق را از آن جهت منافق گوييم كه
از ايمان خارج ش��ده اس��ت ،چنان كه از طبرسى نقل
ش��د و ي��ا از درى وارد و از در ديگرى خارج ش��ده
174
است ،چنان كه از راغب نقل گرديد.
پیرام��ون واژههاي «نفاق» و«منافق» نكاتي قابل ذكر
است:
 .1از منظر ق��رآن خطرناکترین افراد در یک جامعه
منافقان هستند؛ زيرا تکلیف انسان در برابر آنها روشن
نیست .نه در واقع دوست و نه در ظاهر دشمن هستند؛
از امکانات مؤمنان استفاده میکنند و از مجازات کفار
در ظاهر مصوناند ،ولی اعمالشان از کفار بدتر است.
بنابراي��ن مناف��ق از كافر خطرناكت��ر و عذاب او در
آخرت از كافر سختتر است؛ زيرا مانند دزد خانگى
اس��ت و پلى است كه كفار بهوسيله آن به خرابكارى
در اس�لام راه مييابند ،قرآن مجي��د ميفرمايد« :إ َِّن
الد ْر ِك أْ َ
ال ْس َ��فلِ ِم َن الن ِ
َّار َو لَ ْن َت ِج َد لَ ُه ْم
ين ِفي َّ
الْ ُمنا ِف ِق َ
ً 175
ن َِصيرا».
 .2در صدر اول اس�لام ،منافقان در كارهاى رس��ول
خدا(ص) بسيار كارش��كنى ميكردند .حاالت ايشان
اغل��ب در س��ورههاي توب��ه و منافق��ون ذكر ش��ده
اس��ت .زنان منافق نيز كم نبودهاند ك��ه قرآن پنج بار
176
«منافق��ات» را در رديف «منافقين» آورده اس��ت.
خطر این قشر برای اسالم و مسلمانان تا آنجا است که
پیامب��ر قهرمان و مقاومی که در برابر قدرتهای بزرگ
و دش��منان سرسخت اسالم ،بدون هیچ ترس و بیمی،
ایستاد و سرسختانه میخروشید و میجنگید ،در مورد
نقش��ههای خائنانه منافقان بر پیکر امت اسالم فرمود:
«م��ن بر امتم ن��ه از مؤمنان بیمناکم ،نه از مش��رکان؛
مؤمن ،ایمانش مانع ضرر او اس��ت و مشرک ،خدا او
را به خاطر شرکش رسوا میکند ،ولی من از منافق بر
ش��ما میترسم که از زبانش علم میریزد (و در قلبش
کفر و جهل اس��ت) ،س��خنانی میگوید که برای شما

دلپذیر اس��ت ،اما اعمالی (در خف��ا) انجام میدهد که
177
زشت و بد است.
 .3اقس��ام نفاق :نفاق به معنى دورويى و مخالف بودن
ظاهر با باطن است كه براى آن اقسامى است:
الف) نفاق در عقيده :این قسم از نفاق عبارت است از
اینکه ش��خص در باطن كافر ،مشرك و منحرف باشد،
ولى در ظاهر اظهار اسالم و ايمان كند و يا جز ِء فرق
باطله و اهل بدعت و ضاللت باش��د ،ولى اظهار تشيّع
اشد و اقبح اقسام كفر
نمايد و اين نوع از نفاق اعظم و ّ
اس��ت؛ زيرا عالوه بر كفر باطنى ،ش��امل مكر و حيله
و خدعه نس��بت به مس��لمانان نيز ميباشد و آنچه از
مصائب و بدبختيها دامنگير مس��لمانان ش��ده ،از اين
قبيل افراد بوده است و از اين جهت خداوند در قرآن
سختترين عذاب و دركات دوزخ را براى آنان مقرر
178
داشته است.
ب) نف��اق در اخالق :يعنى در باطن متخ ّلق به اخالق
حميده نباش��د ،ولى در ظاهر چني��ن نمايش دهد كه
داراى اخالق حميده اس��ت ،مثل اينكه در باطن زهد،
خوف از خدا ،محبّت خدا ،سخاوت ،توكل ،خشوع و
امثال اين صفات را ندارد ،ولى در ظاهر خود را زاهد
محب خ��دا و نظائر اينها نش��ان ميدهد.
و خائ��ف و ّ
بايد توجه داش��ت اگر شخص در باطن داراى اخالق
رذيله باش��د ،ولى در ظاهر بر آنها ترتيب اثر ندهد ،به
آن نف��اق نميگويند ،بلكه طريقه معالجه اخالق رذيله
همين اس��ت و اگر به اين قصد باشد ،بسيار ممدوح و
پسنديده ،بلكه الزم است.
ج) نفاق در اعمال :يعنى خلوت او با مأل او و پنهان او
با آشكاراى او و غيبت او با حضور او متفاوت باشد و
در ظاهر خود را اعبد و اتقى مردم معرفى كند ،ولى در
حقيقت چنين نباش��د و اين نيز غير از اخفاي معصيت
اس��ت؛ زيرا اش��اعه و اظهار معصيت خود گناه است
و دليل بر اينكه نفاق ش��امل جميع اين اقس��ام است،
اخبارى است كه از رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)

در تعري��ف نفاق و منافق وارد ش��ده اس��ت .از جمله
از امام زينالعابدين(ع) روايت ش��ده است كه فرمود:
«قال رس��ول اهلل (ص) ما زاد خش��وع الجسد على ما
فى القلب فه��و عندنا نف��اق» 179.همچنين در حديث
ديگ��ري درباره ويژگي منافق آمده اس��ت :صورتش
در آن عالم ،آن اس��ت كه انس��ان با دو زبان از آتش
محشور ش��ود و اسباب رس��وايى او پيش خلق خدا
و س��رافكندگى او در محضر انبياي مرس��ل و مالئكه
180
مقربين گردد.
 )11بصیرت

بصیرت و جمع آن بصائر از ماده بصر اس��ت .بصر
در لغت به معانی ذیل به کار رفته است :بصر به معنای
«العین»؛ 182یعنی حس بینایی ظاهری که توسط چشم
اتف��اق میافتد .جمع بص��ر در این معنی ،ابصار به کار
رفته است 183.بصر به معنای علم و آگاهی 184،قدرت
قوه بینایی 185و نفاذ فی القلب 186ميباشد
ادراک دل و ّ
که فراتر از چشم ظاهری بوده و آگاهی یافتن به غیر
از حواس ظاهری است .معنای اصلی بصر همان علم
یافتن اس��ت که گاه با دیده چش��م و گاه با دیده قلب
حاصل میش��ود .همانطور که دیدن و رؤیت مقید به
عل��م نیس��تند ،علم نیز مطلق ب��وده و مقید به دیدن و
رؤی��ت نمیباش��د 187.با توجه به آنچ��ه که در معنای
بصر گفته ش��د ،برای بصیرت که مصدری از این باب
اس��ت ،کاربردهای معنایی مختلفی به کار رفته اس��ت
که میتوان به اين موارد اشاره کرد .1 :اعتقاد قلبی به
181
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 . 179اطیب البیان ،ج ،1ص.303
 . 180شرح چهل حدیث ،صص156و.157
 . 181المف��ردات في غريب الق��رآن ،ص127؛ التحقي��ق في كلمات
القرآن ،ج ،1ص.279
 . 182كتاب العين ،ج ،7ص.117
 . 183المفردات فی غریب القرآن ،ص.127
 . 184التحقي��ق في كلمات القرآن ،ج ،1ص279؛ قاموس قرآن ،ج،1
ص195.
 . 185المفردات فی غریب القرآن ،ص.127
 . 186کتاب العین ،ج ،7ص.117
 . 187التحقيق في كلمات القرآن ،ج ،1ص.278

دین و حقایق امور .2 188.عبرت؛ وقتی گفته میش��ود
آیا برای ش��ما در ای��ن (امر) بصیرتی اس��ت؟ منظور
این اس��ت که آیا برای ش��ما عبرتی اس��ت که از آن
عبرت بگیرید .3 189.بیّنات و دلیل و برهان که موجب
ش��ناخت هدایت از ضالل و ح��ق از باطل میگردد.
بس��یاری از واژه شناسان بیّنات و دلیل و برهان را از
آن جهت ،از معانی بصیرت به شمار آوردهاند که اینها
موجب بصی��رت و بینایی قلب میگردد و در حقیقت
190
نام مسبب را بر سبب نهادهاند.
ب��ه گفته ابنمنظور یکی از معانی بصیرت «الترس» به
معنی زره و لباس رزم اس��ت ،بدي��ن خاطر که اولین
سالحی که از یک جنگجو دیده میشود ،زره او است.
بنابراي��ن بصیرت به معنای دلی��ل و برهان هم به کار
رفته اس��ت؛ چون دلیل و بره��ان در مقام احتجاج بر
هر چیز دیگر مقدم اس��ت 191.شیخ طوسی در تفسیر
خود در تعریف بصیرت مینویس��د :آن داللتی اس��ت
که موجب علمی میش��ود که همه چیز بهوس��یله آن
علم آنگونه که هس��ت ،دیده میشود 192.بصیرت بیّنه
و دلیلی اس��ت که هر چیزی به وس��یله آن آنطور که
هست ،دیده میشود193.مغنیه بصائر را دالئل و بیناتی
ب��ر وجود خدا و وحدانیّت او دانس��ته و میافزاید که
اطالق بصائر بر دالئل از باب اطالق مس��بب بر سبب
میباش��د؛ زيرا بصائر جمع بصیرت بوده و آن ادراک
حاصل ش��ده توس��ط قلب اس��ت که از ادله و براهین
194
نشئت میگیرد.
بصیرت برای قلب به منزله چش��م برای بدن اس��ت و
از آنجا که حق بهوس��یله آن ،آش��کار گش��ته و دیده
میشود ،دلیل نامیده شده است 195.بصیرت برای قلب
 . 188لسان العرب ،ج ،4ص65؛ کتاب العین ،ج ،7ص.117
 . 189کتاب العین ،ج ،7ص.118
 . 190قاموس قرآن ،ج ،1ص.195
 . 191لسان العرب ،ج ،4ص.67
 . 192التبيان ،ج ،4ص.226
 . 193مجمع البيان ،ج ،4ص.534
 . 194تفسير الكاشف ،ج ،3ص238.
 . 195انوار التنزيل ،ج ،2ص.176

به منزله بصر برای چش��م بوده و نوری است که قلب
بهوس��یله آن میبیند ،همانگونه که بصر نوری اس��ت
که چشم بهوسیله آن میبیند 196.برخی دیگر بصیرت
را ب��ه معنای بینای��ی گرفته و منظ��ور از آن را آیات
و دالئل��ی میدانند که موجب روش��نایی قلب مؤمنان
میش��ود و هدایت و رحمت را از لوازم آن و تذکر و
197
بیداری دلهای آماده را از نتایج آن میدانند.
عالمه طباطبايي ذیل آیه «ق َْد جا َء ُك ْم بَصائِ ُر ِم ْن َر ِّب ُك ْم
َف َم ْن َأ ْب َص َر َف ِل َن ْف ِس ِ
��ه َو َم ْن َع ِم َي َف َع َل ْيها َو ما َأنَا َع َل ْي ُك ْم
بِ َح ِف ٍ
يظ» 198،مینویسد :بصیرت در اين باب ،به معناى

 . 196الکشاف ،ج ،2ص.55
 . 197تفسير نمونه ،ج ،16ص.96
 . 198انعام.104 ،
 . 199الميزان ،ج7 ،ص.302
 . 200همان ،ج ،20ص.106

نتیجهگیری
 .1بحث شناخت دشمن در آیات قرآن کریم و روایات
معصوم��ان(ع) و از دیدگاه عق��ل از موقعیت ویژهای
برخوردار و بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
 .2خداون��د متعال در آی��ات متعددی از قرآن كريم با
استعمال الفاظ گوناگون و متنوع (كه هركدام به نوعي
پرده از چهره واقعي دشمنان برميدارد) و در قالبهای
متف��اوت (که هرکدام از این قالبها ،انس��ان را به بُعدی
از ابعاد شناخت دشمن رهنمون میکند) ،مسلمانان را
به این مهم تذکر میدهد و آنها را در شناخت دشمنان
ياري مينمايد.
 .3مهمترين واژگان كليدي بحث دش��من شناسي در
« . 201گزی��دهای از س��خنان محمدتقی مصب��اح در جمع گروهی از
کارشناسان وزارت دفاع و فرماندهان سپاه قم»1388/8/17 ،ش.
 . 202یوسف.108 ،
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حاسه بينايى است كه براى رسيدن به خارج و
ادراك ّ
ظاهر هر چيزى از قوىترين ادراكات شمرده مىشود
و اين ديدن و نديدن كه در آيه ش��ريفه است ،از باب
199
مجاز به معناى علم و جهل و يا ايمان و كفر است.
ایش��ان همچنین ذیل آیه  14س��وره قیامت ،بصیرت
را رؤی��ت قل��ب و ادراک باطنی دانس��ته و میافزاید
که اطالق آن بر انس��ان یا از باب «زید عدل اس��ت»
میباشد و یا تقدیر آن «االنسان علی نفسه ذوبصیره»
200
میباشد.
در مق��ام جمعبندی میتوان گفت بصیرت امری فراتر
از رؤی��ت ظاهری ب��وده و آن ادراک حقایق و رؤیت
اش��یاء آنگونه که هستند ،میباش��د و این امر توسط
ادل��ه و براهین به وقوع میپیون��دد؛ یا به عبارت بهتر
منظور از این واژه که روي آن بس��يار تأکيد ميشود،
اين اس��ت که همانطور که م��ا در ديدنيهاي ظاهري،
ب��راي جلوگي��ري از خطر بايد در لغزش��گاهها دقت
کنيم ،پي��ش پايمان را خوب نگاه کنيم و حواس��مان
را جم��ع کنيم که در چاله نيافتي��م ،در امور معنوي و
اجتماعي هم بايد بينش دقيقي داش��ته باشيم .ترجمه
فارسي بصيرت ،همان «بينش» است؛ يعني به مسائل

س��طحي نگاه نکنيم .خوب دقيق ش��ويم .اش��خاص
را ،گروهها را ،ش��رايط اجتماع��ي داخل و خارج را،
درست بشناسيم و درک کنيم تا در دام نيافتيم و بعد از
کسب شناخت و آگاهي الزم ،مواظب باشيم که هواي
نفس ما را فريب ندهد و موجب کوردليمان نشود .در
حقيقت قوام بصيرت ،او ً
ال؛ به ش��ناخت شرايط رفتار
اس��ت؛ يعني بفهميم در چه ش��رايطي مشغول به انجام
کاري هستيم؟ در اين کار با چه کساني مواجه هستيم؟
ما در چه شرايط زماني و مکاني قرار گرفتهايم؟ ثاني ًا؛
حب و بغضها و هوس��ها و تعلقات،
مواظب باش��يم که ّ
201
باعث نشود به دام شيطان بيافتيم.
به اين ترتيب ،حرف اول در اساسیترین شاخصههای
رش��د و کم��ال جامع��ه دین��ی از ِ
آن بصیرت اس��ت.
بصی��رت ضروریترین ش��رط برای دع��وت به حق
اس��ت و داعی��ان الی اهلل باید خود را ب��ه آن بیارایند،
خداشناس��ی ،پیامبرشناسی ،امام شناسی ،معادشناسی
و دش��من شناسی از ابعاد برجسته بصیرت است« :ق ُْل
هذ ِه َس ِبي ِلي َأ ْد ُعوا ِإلَى ا ِ
ِ
ير ٍة َأنَا َو َمنِ ات ََّب َع ِني
هلل َعل 
ى بَ ِص َ
202
حان ا ِ
ين».
َو ُس ْب َ
هلل َو ما َأنَا ِم َن الْ ُمشْ ِر ِك َ

صد،
قرآن كريم ،از اين قرارند :کید ،مکر ،ضالل ،کفرّ ،
ولی ،نفاق و بصیرت .از بررسي اين
خدعّ ،
عدو ،بطانهّ ،
واژگان ،نکات زير استخراج ميگردد:
الف) دش��منان پیوس��ته و مدام مکر و حیله میکنند.
بنابراين قرآن کریم به مس��لمانان هش��دار میدهد که
همیشه متوجه این توطئهها از سوی دشمنان باشند و
نباید یک لحظه از نقشههای آنها غافل شوند و فریب
حیله و مکر آنها را نخورند .اما در عین حال بدانند،
خداوند مکر آنها را به خودشان برمیگرداند.
ب) ق��رآن کریم هش��دار میدهد که ج��ز از خودتان
همراز نگيريد ،كفار را ب��ه باطن امر مطلع نگردانيد و
با آنها مش��ورت نكنيد؛ زیرا آنها در لباس دوس��ت به

ش��ما ضربه میزنند و ممكن اس��ت نقش جاسوس را
در بين شما داشته باشند و اخبار و اسرار مسلمانان را
به دشمنانش خبر دهند و نقشه هايشان را افشا كنند.
ج) در هم��ه حال باي��د بصيرت و آگاهي نس��بت به
دش��من خود داش��ت؛ زيرا مهمترين شاخصه رشد و
کمال جامعه دینی از ِ
آن بصیرت است .جامعه مسلمان
اگر بصيرت و آگاهي نس��بت به نقش��ههاي دش��منان
نداشته باشد ،دچار فتنه و كيد و مكر دشمنان ميشود.
 .4بای��د در نظر داش��ت ،برای ش��ناخت مصداقهای
دش��من ،تصریح پیشوای اس�لامی ضروری میباشد؛
زيرا اگ��ر اين امر در نظر گرفته نش��ود ،جامعه دچار
هرج و مرج خواهد شد.

كتابنامه
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سال دهم
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 قرآن کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی. آم��دی ،عبدالواحد ،غرر الحک��م و درر الكلم ،قم،دفتر تبلیغات اس�لامي حوزه علميه ق��م ،چاپ اول،
1366ش.
 ابناثی��ر ،مجدالدی��ن مبارک بن محم��د ،النهایة فیغریب الحدی��ث و األثر ،بی��روت ،دارالکتب العلمیه،
1415ق.
 ابنف��ارس ،احم��د ،معجم مقاييس اللغ��ة ،قم ،دفترتبليغات اسالمي حوزه علميه قم1404 ،ق.
 ابنكثير ،اس��ماعيل ،تفس��ير القرآن العظيم ،بيروت،دارالكتب العلميه1419 ،ق.
 ابنمنظور ،محمد بن مكرم ،لس��ان العرب ،قم ،ادبالحوزه1405 ،ق.
 اس��فرايني ،ابوالمظفر ،تاج التراجم في تفسير القرآنلألعاج��م ،ته��ران ،علم��ي و فرهنگ��ي ،چ��اپ اول،
1375ش.
 امین��ی ،عبدالحس��ین ،الغدیر ،تهران ،بنی��اد بعثت،1386ش.
 انص��اری محالتی ،محمدرض��ا ،ثواب االعمال ،قم،نسیم کوثر ،چاپ اول1382 ،ش.

 بروجردی ،سید محمدابراهیم ،تفسیر جامع ،تهران،صدر ،چاپ ششم1366 ،ش.
 بيض��اوي ،عبداهلل ب��ن عمر ،انوار التنزيل و اس��رارالتأويل ،بيروت ،داراحياء التراث العربي1418 ،ق.
 جعفری ،رحمت؛ و دهشیری ،حسن ،دشمن شناسیاز دیدگاه قرآن ،قم ،دفتر انتش��ارات اس�لامی ،چاپ
دوم1383 ،ش.
 جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر موضوعی قرآن کریم،قم ،اسراء ،چاپ اول ،بیتا.
 حسینی دشتی ،سید مصطفی ،معارف و معاریف ،قم،اسماعیلیان ،چاپ اول1369 ،ش.
 حسینی همدانی ،سید محمدحسین ،انوار درخشان،تهران ،کتابفروشی لطفی ،چاپ اول1404 ،ق.
 حسینی ،س��ید کمال ،دشمن شناس��ی ،تهران ،لوحمحفوظ ،چاپ اول1385 ،ش.
 حفنی ،عبدالمنعم ،موس��وعة الق��رآن العظیم ،قاهره،مکتبة مدبولی ،چاپ اول2004 ،م.
 حلبی ،السمین ،عمدة الحفاظ ،تحقیق و تعلیق :محمدتونجی ،بیروت ،عالم الکتب ،چاپ اول1414 ،ق.
 -خاتمی ،س��ید احمد ،سیره سیاس��ی امام علی(ع)،
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تهران ،سپهر ،چاپ اول1379 ،ش.
 خمینی ،روح اهلل ،شرح چهل حدیث ،تهران ،مؤسسهتنظیم و نشر آثار امام خمینی ،بیتا.
 داورپن��اه ،ابوالفض��ل ،انوار العرف��ان ،تهران ،صدر،چاپ اول1375 ،ش.
 دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانش��گاهتهران ،چاپ دوم1377 ،ش.
 راغب اصفهانی ،حس��ین بن محم��د ،المفردات فیغریب القرآن ،دمش��ق ،دارالعلم الش��امیه ،چاپ اول،
1412ق.
 روحانی ،محمود ،المعجم االحصائی اللفاظ القرآنالکریم ،مش��هد ،آس��تان قدس رضوی ،چ��اپ دوم،
1368ش.
 زمخش��رى ،محمود ،الكش��اف عن حقائق غوامضالتنزيل ،بيروت ،دارالكتاب العربي1407 ،ق.
 س��ورآبادي ،ابوبك��ر ،تفس��ير س��ورآبادي ،تهران،فرهنگ نشر نو ،چاپ اول1380 ،ش.
 سید رضی ،نهج البالغه ،ترجمه سيد جعفر شهيدي،تهران ،انقالب اسالمي ،چاپ دوم1370 ،ش.
 سيوطي ،جاللالدين ،الدر المنثور في تفسير المأثور،قم ،كتابخانه آيتاهلل مرعشي1404 ،ق.
 س��يوطي ،جاللالدين؛ و محلي ،جاللالدين ،تفسيرجاللي��ن ،بي��روت ،الن��ور للمطبوعات ،چ��اپ اول،
1416ق.
 ش��ریعتی ،محمدتقی ،تفس��یر نوین ،تهران ،شرکتسهامی انتشار1346 ،ش.
 شعرانی ،میرزا ابوالحسن ،نثر طوبی ،قم ،کتابفروشیاسالمیه ،چاپ دوم1398 ،ق.
 صفار ،محمد بن حس��ن ،بصائر الدرجات الکبری،تهران ،اعلمی1362 ،ش.
 طالقانی ،س��ید محم��ود ،پرتویی از ق��رآن ،تهران،شرکت سهامی انتشار ،چاپ چهارم1362 ،ش.
 طباطبایی ،س��ید محمدحس��ین ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،قم ،دفتر انتش��ارات اس�لامی ،چ��اپ پنجم،

1417ق.
 طبرس��ی ،فضل بن حس��ن ،جوامع الجامع ،تهران،دانش��گاه تهران؛ مدیریت حوزه علمیه قم ،چاپ اول،
1377ش.
 همو ،مجمع البيان لعلوم القرآن ،تهران ،ناصرخسرو،چاپ سوم1372 ،ش.
 طبري ،ابوجعفر ،تفسير طبري ،بيروت ،دارالمعارف،چاپ اول1412،ق.
 طریح��ی ،فخرالدی��ن ،مجم��ع البحری��ن ،ته��ران،کتابفروشی مرتضوی ،چاپ سوم1375 ،ش.
 طوس��ى ،محمد بن حسن ،التبيان فى تفسير القرآن،بيروت ،داراحياء التراث العربى ،بیتا.
 طیب ،س��ید عبدالحس��ین ،اطیب البیان فی تفس��یرالقرآن ،تهران ،اسالم1378 ،ش.
 عبده ،محمد ،تفس��یر المنار ،مصر ،مطبعة الش��عب،1373ش.
 فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم ،هجرت،چاپ دوم1410 ،ق.
 فیض کاشانی ،مال محس��ن ،تفسیر الصافی ،تهران،صدر ،چاپ دوم1415 ،ق.
 قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،قم ،مؤسسه در راه حق،چاپ اول1374 ،ش.
 قرش��ی ،س��ید علیاکب��ر ،قام��وس ق��رآن ،تهران،دارالکتب االسالمیه ،چاپ ششم1371 ،ش.
 قمی ،شیخ عباس ،س��فینة البحار ،بیروت ،مؤسسةالوفاء ،بیتا.
 کاش��فی ،محمدرض��ا ،نگاهی قرآنی به دوس��ت ودش��من ،تهران ،کانون اندیش��ه ج��وان ،چاپ چهارم،
1387ش.
 كلين��ى ،ابوجعفر محمد بن يعق��وب ،الكافي ،تهران،دارالكتب االسالميه ،چاپ چهارم1407 ،ق.
 گروهی از نویس��ندگان ،تفسیر هدایت ،مشهد ،بنیادپژوهش��های اسالمی آستان قدس رضوی ،چاپ اول،
1377ش.

 گنابادی ،س��لطان محمد ،بیان السعادة فی مقاماتالعبادة ،بیروت ،مؤسس��ة األعلمی للمطبوعات ،چاپ
دوم1408 ،ق.
 مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار الجامعة لدرر أخباراألئمة األطهار ،بیروت ،مؤسسۀ الوفاء1404 ،ق.
 مراغی ،احم��د مصطفی ،تفس��یر المراغی ،بیروت،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 مصباح ،محمدتقي« ،گزیدهای از سخنان محمدتقیمصباح در جمع گروهی از کارشناس��ان وزارت دفاع
و فرماندهان س��پاه قم»1388/8/17 ،ش ،در :سایت
حوزه (.)www.howzeh.net
 مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1360 ،ش.
 -همو ،تفس��یر روشن ،تهران ،مرکز نشر کتاب ،چاپ
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اول1380 ،ش.
 معی��ن ،محمد ،فرهنگ فارس��ی ،ته��ران ،امیرکبیر،چاپ هشتم1371 ،ش.
 مغنيه ،محمدجواد ،تفسير الكاشف ،تهران ،دارالكتباالسالميه1424 ،ق.
 م��کارم ش��یرازی ،ناص��ر ،تفس��یر نمون��ه ،تهران،دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول1374 ،ش.
 نجفی خمینی ،محمدجواد ،تفس��یر آس��ان ،تهران،اسالمیه ،چاپ اول1398 ،ق.
 نعمان��ي ،محم��د بن ابراهی��م ،تفس��ير النعماني ،بهکوش��ش عبدالحس��ین غریفی بهبهانی ،بیروت ،العروة
الوثقی1409 ،ق.
 واحدی ،علی بن احمد ،اس��باب الن��زول ،بیروت،دارالکتب العلمیه ،چاپ اول1411 ،ق.
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