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The phenomenon of hypocrisy is basically defined in the face of the rule of 

believers. Just as the suppression of the believers has been a tool of oppression 

against oppressive governments, the hypocrisy of the believers and Muslims and 

the exercise of political power by the non-believers are driven by non-believers 

who do not believe in Islam. Or have poor faith. Therefore, the issue of hypocrisy 

is inherently a political phenomenon that has always been the issue of Islamic 

societies. The main purpose of this study is to make a comparative study of the 

behavior of hypocrites from the perspective of contemporary commentators. The 

method used in this research is a qualitative content analysis of directional type. 

The technique and method of collecting information is the library. The main 

question of this research is that according to the views of contemporary 

commentators, what are the characteristics and components of the vision, 

tendency, and political behavior of the hypocrites in the Qur'an? Based on the 

three models of this research hypothesis, it is as follows: The views of 

contemporary commentators on the political behavior of hypocrites have 

commonalities and differences. The findings and results of this research show that 

the hypocrites have an uncoordinated and unbalanced position in terms of vision, 

inclination, and behavior against the call of divine truth and religion. 
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  چکیده
 همگه، نفه  د.شلله   تعریف اسللی   حهه   به  هاجه  در اسللهسلله   نفه  ۀپ ی 
 سللهی از سللسهسلل  ق ر  گرفتن اختسهر در و  سللامهنه  و ه  ؤ م رسللس   ق ر ب 

  ایمهن یه رن ن ا اسی، دین ب  اعتقهدی ک  دشه   اتخهذ هن  ؤ مغسر طرف از آنه  
 ک  دانس  اجتمهع  و سسهس  ایپ ی   ذاته   تها    را نفه   هضه  .دارن  ضعسف
 تطبسق  بررسللل  پژوهش ه ف اسللل . بهد  اسلللی   جها ع   سلللئا همهار 

 این در ش  استفهد  روش .اسل   عهصلر  فسلرا  دی گه  از  مهفقه  رفتهرشلمهسل 
 صهر  ب اطیعه  گردآوری ۀشسه و تهمسک .اس  کسف   حتهای تحاسل پژوهش
   عهصر  فسرا  دی گه  اسه  بر ک  اس  این پژوهش پرسش .اس  ایکتهبخهن 

 رب چسسلل    مهفقه  سللسهسلل  رفتهر و گرایشلل  بسمشلل   ههی  ؤلف و ههشللهخصلل 
 خصهص در  عهصلر  فسلرا  دی گه  اسل : چمسن فرضلس  گهن سل  الگهی  بمهی

 نتهیج و ههیهفت  اس .  افترا و اشتراک وجه  دارای  مهفقه  سسهس  فتهرشلمهس ر 
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 اله  دین و حق دعه  برابر در  مهفقه  ک  اس  آ  دهم ۀنشه  تحقسق از حهصل
  دارن . نههمههمگ  هضع  رفتهری و گرایش  بسمش   لحهظ از

  .قرآن از ویپرت  تسنیم  نمونه  المیزان   مهفقه   سسهس  رفتهر :یکلید گانواژ 

 مقدمه

ــر زندگی آن، مبانی و دین به پایبند  و اعتقاد ــیر  و خاص مورایی در را بش  رارق ویژه مس
 دخو سیاسی و اجتماعی زیسـ  در ،برگزینند را دینی زندگی فرم هاانسـان چنانچه دهد.می

ــاهد ــتند هاییپدیده ش ــر نوعی به که هس ــیوه این در منحص ــ . اجتماعی زندگی از ش  اس
ــترده معنایی هرچند تزویر و دورویی نفاق، مانند مفاهیمی  دبای ،دارند عام کاربرد  و گس

 اغلب پدیده این د،شــومی تعری  مؤمن و ایمان برابر در منافق و نفاق ازآنواکه کرد اذعان
 پس ارههمو گف  باید ،بنابراین اس . بشر اجتماعی-سیاسی حیات از خاص نوع این متوجه

 نفاق ۀپدید بروز و ظهور بشــر ، حیات تاریخ طول در دینی ها حکوم  اســتقرار از
  اس . بوده ترپررنگ

 لمانانمس تدریوی پیروز  از پس اس . نبوده امستثن قاعده این از نیز اسالمی حکوم 
ــرک بر ــکل و تکوین و کفار و نامش ــالمی حکوم  گیر ش ــالم پیامبر رهبر  به اس  ،اس
 از مسلمانان ۀجامع و اسالمی حکوم  آمد. وجودبه نفاق ۀپدید اسالمی ۀجامع در تدریجبه

ــی-اجتماعی ۀپدید این با امروز به تا ابتدا ــیاس ــ  س  جمهور  در .اندکرده نرم وپنوهدس
 .ییمروهروب نفاق ۀپدید با نیز اسالمی

 حکوم  تشکیل بدو از همواره بااینکه که اس  این پژوهش این اصلی مسـئلۀ و دغدغه
 کالم در حتی و شده داده منافقان سوءاستفادۀ و رخنه خصوص در الزم هشدارها  اسالمی

 که ایمبوده آن شــاهد تاریخ طول در شــده، اشــاره جامعه در نفاق وجود خطر به بارها وحی
 غفل  بنابراین، اند.کرده وارد اسالمی جامعۀ و حکوم  بر ناپذیر جبران ضـربات منافقان
  نماید؟می ممکن چگونه نفاق با بنیادین و اساسی مقابلۀ و ناهنوار  این از نکردن

 و بحث قابل مختل  زوایا  و ابعاد از که غامض بسـیار اسـ  ا پدیده نفاق گف  باید
 ،کنیم واکاو  و کنکاش اسالمی ۀجامع در را نفاق ۀمسـئل بخواهیم چنانچه .اسـ  بررسـی

 ،اس  آن ها ویژگی تمام با آدمی خالق و هستی خالق که الهی کالم به رجوع اس  بدیهی
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 اندیشمندان، که اس  هاییاولوی  از کریم  رآن به رجوع پس، باشد. گشاراه بسیار تواندمی
ــگران ــوویان و پژوهش ــلمان دانش ــکمی و ننددامین نیازبی آن از را خود قطعاً  مس  ندوش

 شناسیجامعه و شناسیروان فقهی، کالمی، ها جنبه دارا  که را مقدس شارع رهنمودها 
 بررسی و موضوع شـناسانۀروان ابعاد به پرداختن همچنین بندند. کارهب زمینه این در ،اسـ 

 پدیده این با برخورد و مواجهه شــیوۀ در را ما تواندمی شــناســیروان علم منظر از پدیده این
 سازد. رهنمون

 پرداخ . خواهد مسئله این به شناسیروان علم و کالم علم حیطۀ دو در مذکور نوشـتار
 به میزان چه به و حد چه تا الهی کالم معاصر مفسران که باشـد تواندمی این اصـلی پرسـش

 فعلی وضعی  اینکه فرعی ها پرسش و اند؟پرداخته منافقان سیاسی رفتار تبیین و شـناخ 
 معرفتی ها خأل یا هاضع  چه و اس  چگونه مفسران نزد در منافقان سیاسی رفتارشناسی

ــوصدراین ــران آیا ؟دارد وجود خص ــر مفس ــان رفتار تبیین در معاص  علم از منافق، انس
  خیر؟ یا اندجسته بهره روز علوم از یکی عنوانبه شناسیروان

  تعاریف

 در رفتارها علل و هازمینه به توجه هاانســان ها کنش و اعمال در مهم موضــوعات از یکی
 اس  ارزیابی و مشـاهده قابل هاانسـان کردار و رفتار عنوانبه آنچه اسـ . مختل  شـرایط
 مرتبط و )گرایش(، عواط  و )بینش( ادراک یعنی هاانسان شخصی  وجوه دیگر به وابسـته

 ی تعر به که اس  کنشـی و گرایشـی بینشـی، حوزۀ سـه شـامل رفتار درواقع، آنهاسـ . با
 شود:می پرداخته هریک

یف  و علم ،کادرا ۀحوز در آنچه شده گفته بینش تعری  در سهیاسهی: بینش و بینش تعر
 بینش گف  توانمی (.2 :2475 )جاللی، شــودمی ریتعب «نشیب» به اســ  لیدخ شــناخ 

 ،درواقع اسـ . خارجی ها پدیده و موضــوعات دربارۀ فرد هر عقاید و تفکرات نوع شـامل
 سپ اس . عاقله ۀقو و ذهن آن ابزار که شـده تعبیر معرف  و شـناخ  ۀمقول با معادل بینش
ــی بینش ــیاس ــته آن د:کر تعری  چنین توانمی را س  نوع و میزان که عقاید  و افکار از دس

 ؛ندکمی مشخص را سیاسی موضوعات و مباحث دربارۀ ما شناخ 
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یف  ل،یم ،اراده ۀحوز در آنچه گف  باید گرایش تعری  در سیاسی: گرایش و گرایش تعر
 شامل را گرایش توانمی پس (.همان) شـودمی نامیده «شیگرا» دارد نقش زشیانگ و رغب 

 ابزار که دانس  خارجی ها پدیده دربارۀ فرد هر هیوانات و احساسات عواط ، وخو،خلق
 باشند و  اخالقیات و اهگرایش بیانگر انسـان در که حاالتی ترینمهم .اسـ  دل یا قلب آن

ــتی یا بغض و حب» :از نداعبارت ــمنی و دوس ــاد » ،«گریه و خنده» ،«دش  ،«غم و ش
 و احساسات عواط ، از اسـ  عبارت سـیاسـی گرایش پس، . و... «خشـون  و رحم »

 ؛سیاسی موضوعات و مسائل ۀحیط در فرد هر هیوانات
یف  اس  ردف هر کنش و انفعاالت و فعل و حاالت شامل رفتار سیاسی: رفتار و کنش تعر

 قیات(اخال و )اعتقادات گرایش و بینش یعنی موارد این دارد. بیرونی و عینی تظاهر و نمود که
ــخاص درونی و باطنی امور  تنها آنها بیرونی تظاهر و ندارند بیرونی تظاهر عمدتاً  که ندااش

 دو ،تعبیردیگربه (.7 :2473 )برزگر، کنندمی بروز فرد رفتار و کنش قالب در که اس  زمانی
 بسیار  حدود تا فرد هر رفتار و ندشومی رفتار پیدایش موجب گرایش و بینش اساسی عامل

 در دفر هر کنش و عمل شامل سـیاسی رفتار پس اسـ . مذکور عامل دو بر مبتنی و وابسـته
 اس . سیاسی امور و حکوم  و قدرت با مرتبط مسائل ۀزمین
 را اسیسـی معرف  کنش و گرایش بینش، یعنی یادشـده جزء سـه گف  باید کلی طور هب

 قرار نظر  حکم  ۀحیط در دارند ا پایه و مبنایی ۀجنب که عقاید و بینش :دهندمی تشــکیل
 همچنین (.3 :همان) ندشــومی تعری  عملی حکم  ۀحیط در رفتار و اخالق و گیرندمی

 سه و هستند نیز اسینشروان علم پارادایم بر منطبق مذکور جزء سه ،شـد گفته که گونههمان
 محرز آن کاربرد  ۀجنب پس، کنند.می بیان فرد هر در را رفتار  و احساسی شـناختی، ۀجنب

 ؛باشد گشاراه تواندمی عمل در روش این از گیر بهره و اس 
یف  به نفق ۀشری از نفاق» ،المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه دیدگاه از منافق: و نفاق تعر

 و نامیده نافقا را ییصحرا موش ۀالن و سوراخ .برود زمین زیر از که اس  راهی و تونل  امعن
 اس  ابب این از نیز و ؛رف  سوراخ به ییصحرا موش یعنی ؛الیربوع نفق یا و نافق گویندمی

 :2474 )طباطبایی، «دیگر در از آن از خروج و  در از دین در دخول یعنی نفاق ۀکلم
 .دارد مختل   هاراه که اســ  زمین خالل در موش  هاالنه و هاســوراخ نفق» (.1143
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 او به ســویی از  خطر هرگاه و بردمی ســرهب آنها در اســ  گریزان نور پرتو از که کور موش
 منافق زیرا ؛اس  تناسب همین به منافق نام گویا .رهاندمی را خود دیگر  سو از ،شد متوجه

ــخص ــمیم و تفکر جه  از ناتوان ش ــدمی تص  و جمعی  هر با را خود ،جه بدین .باش
 (.66 :2427 )طالقانی، «دهدمی تطبیق محیطی

 و حق دعوت برابر در که اس  کسی منافق گف  باید عملیاتی تعری  در رسدمی نظربه
 زا ،درواقع دارد. ناموزون و ناهماهنگ موضعی رفتار  و گرایشی بینشی، لحاظ از الهی دین

 ،کندمی انکار را آن و رد را الهی دین منافق عاطفی و گرایشــی و عقیدتی و بینشــی ها جنبه
 قرار داراندین و ایمان اهل با مطابق را رفتارش و کنش مزایا، برخی از مند بهره سـبب به اما
 به همه در و اس  نسبی امر  و تشکیک ۀمقول از نفاق اینکه باب این در دیگر ۀنکت دهد.می
 بهتر نفاق ۀمقول شناخ  برا  ،روازاین .دارد ضع  و شدت بلکه یس ،ن درجه و میزان یک

 طرف در و خالص مؤمن طرف یک در اگر که نحو بدین ؛کرد پیرو  فاز  منطق از که اس 
 اس . نوسان در دو این بین در منافق ،باشد خالص کافر دیگر

 پژوهش ۀپیشین

 به عنوان این با نوشــتار  یا نامهپایان رســاله، تاکنون گف  باید پژوهش این موضــوع دربارۀ
ــتۀ ــینه فاقد و درنیامده تحریر رش ــ ؛ پیش  ألی ت منافقان دربارۀ که مطالب برخی ولی اس
 منافقان، با مقابله ها شــیوه نفاق، ها نشــانه به مربوط عمدتاً  و کلی صــورتبه ،اندشــده
 به هک هستند و... قرآن در منافقان و نفاق نفاق، دربارۀ تاریخی مباحث نفاق، شـناسیمفهوم

  شود:می اشاره آنها

 از نفاق ها نشــانه برخی (،2467) ســبحانی جعفر اللهآی  اثر نماهادوساات کتاب در
 ؛اس  شده بررسی و تحلیل کریم  رآن دیدگاه

 بیان و معرفی به (2437) کاکاخانی قباد آقا  ۀنوشت  رآن در ممافقان ۀنشان بیسات کتاب
 ؛اس  پرداخته ،شده اشاره آنها به کریم  رآن در که دورویی و نفاق مهم ۀنشان بیس 

 فرشته و آشیان زهرا هاخانم ۀنوشـت مطهری اللهآیت شاهید دیدگاه ا  ممافق و نفاق کتاب
  اس شده سعی اثر این در اس . کرده اشاره نفاق بحث به دیگر  ۀزاوی از (2432) اسالمی

https://fidibo.com/books/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fidibo.com/books/author/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 ؛شود پرداخته مطهر  شهید دیدگاه از نفاق بحث به شناسیانسان و تاریخ نظر از

ــت شااماسااینفاق کتاب ــا ۀنوش  نفاق دربارۀ متفاوتی مباحث به (2434) اعرافی علیرض
 نفاق، شناسیجامعه نفاق، شناسیروان نفاق، شناسیمفهوم ازجمله مباحثی اس ؛ پرداخته

 ؛نفاق با مقابله ها روش و نفاق ها نشانه و میعال

 ۀپدید بر موضوعی نگرشی درواقع (2472) یکتا حسینی علی اثر ممافقین شماخت کتاب
ــوعات رد.دا نفاق ــدهبحث موض  اجتماعی، و فرد  نظرگاه از نفاق از: نداعبارت آن در ش
 با برخورد ها شــیوه آن، درمان و نفاق عقوب  نفاق، شــناســیجامعه نفاق، شــناســیروان

 ؛غربی تمدن منظر در نفاق و نفاق جریان

ــ  عبارت منافق و نفاق بارۀدر دیگر اثر   مطهر  اســتاد شــهید از نفاق ۀمساا ل از اس
 ؛اس  دهکر ایراد سخنرانی جلسه چند طی را بحث این ایشان که (2427)

 رذک با رنانی سلطانی سیدمهد  آقا  ،«قرآن دیدگاه از منافقین شـناسیروش» ۀمقال در
 ۀدربار بحث به ،موضوع این ضرورت و منافقان شناسیروش مفهوم و نفاق ۀواژ معناشناسی

 تبیین و  امقابله روش دو به آنان شــناســیروش به گوناگون  هاجنبه در و پرداخته آن
 ؛اس  ورزیده مبادرت گوناگون  هاعرصه در هاویژگی

  مورد ۀمطالع :کریم قرآن در عمومی افکار اقناع مدل» در کاظمی و افتخار  آقایان
 در عمومی افکار اقناع جه  اسالم پیامبر اقناعی رفتارها  ۀمطالع به ،«منافقین با مواجهه
 اند؛پرداخته نامنافق با مواجهه

  رآن در منافقان اتیخصــوصــ و هانشــانه به «نفاق ۀمســئل» در قویدل مصــطفی آقا 
 ؛اس  پرداخته

 شده کوشش آن در که اس  زادهبزرگ حسین آقا  ۀنوشت ،«قرآن منظر از منافقین و نفاق»
ــ  ــوم روایات و  رآن ۀپای بر اس ــ گوناگون عوامل به ،نامعص  منافقانه رفتار و نفاق أمنش

 ؛شود پرداخته
ــت ،«منافقان ها فتنه برابر در اعظم پیامبر مدیری » ۀمقال  زمانی حبیب آقا  ۀنوش

 مدیری  و گیر موضع سـپس و منافقان ها افکنیدسـیسـه و هاکارشـکنی ابتدا ،محووب
 ؛دکنمی تبیین و بررسی را منافقان با برخورد در اسالم پیامبر
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 و هاویژگی به ،فروزش سواد اثر ،«البالغهنهج در منافقان  مایس» عنوان تح  ا مقاله
 ارزشمند کتاب به رجوع با ،درواقع پردازد.می علی امام دیدگاه از منافقان ۀبرجست اوصاف

ــانزده ،البالغهنهج ــ  کرده ذکر را آنها از مورد ش  از منافقان با برخورد روش ادامه در و اس
 و شــناخ  ند:کمی اشــاره کلی راه دو به ،زمینه این در و آوردمی را امیر حضــرت دیدگاه

 ؛افشاگر 
 یاسر آقا  ۀنوشت ،«خمینی امام کلمات در منافقان و نفاق شر » عنوان با دیگر ا مقاله

ــه و علل به پورجهانی  آثار در بیمار  این درمان ها راه و نفاق بیمار  اخالقی ها ریش
 پرداخته ةالصاالو آداب و حدیث چهل ها کتاب همچون خمینی امام اخالقی و عرفانی

 ؛اس 
 به تاریخی ۀزاوی از ،دامغانی مهدو  محمود ترکد از ،«نفاق انیجر و پیامبر» ۀمقال

 از پس و اسالم صدر در نفاق ۀاولی ها هسـته گیر شـکل و تکوین چگونگی و نفاق بحث
 پردازد.می مسلمانان رسیدن قدرتبه و مدینه به پیامبر هورت

ــاره بدون نیز را اثر چند  و  رآن (.2432) محمد میرزایی، آوریم:می آنها مطالب به اش
 یاســین کمالوند ، ؛رضــو  قدس آســتان انتشــارات ،مشــهد ،نفوذ و نفاق شااماساایپدیده

 کارشناسی ۀنامپایان ،حدیث و  رآن در کفار و ممافقین رفتارشماسی تطبیقی بررسی (.2433)
 بر تحلیلی (.2434) عزیزاله رمضــانی، ؛ایالم باختر عالی آموزش ۀســســؤم ایالم، ،ارشــد

 ،ارشــد کارشــناســی ۀنامپایان ،کریم  رآن ممظر ا  احزاب و احد ۀغزو در ممافقین عملکرد
 با برخورد در اسالم پیامبر ۀسیر .(2475) حسین پیر ، ؛دزفول ۀشعب دین اصول ۀدانشکد
 هایروش ؛مدرس تربی  دانشگاه ،ارشـد کارشـناسـی ۀنامپایان ،حدیث و  رآن در ممافقان
 . رآن ممظر ا  مسلمانان با جمگ در ممافقین

ــی اثر این تفاوت دربارۀ ــب  آن نوآور  و پژوهش ــایر به نس  در گف  باید تألیفات س
ــیار قبلی، مکتوبات ــئلۀ به کلی بس  ،گفتهپیش آثار از یکهیچ در و شــده پرداخته نفاق مس

 درواقع، اس . نشده انوام پژوهشی تخصصی صورتبه منافقان سیاسی شناسیرفتار بارۀدر
 هاس ،انسان شناختیروان امر با مرتبط و پیچیده بسیار ا پدیده نفاق اساساً  اینکه بهباتوجه

 این بروز ابعاد و ا ریشه علل به یکهیچ در چراکه اس ؛ مشـهود کامالً  گفتهپیش آثار خأل



 235  /   (228-249ا سید سعید حسینی ) مفسران معاصر یآرا درمنافقان  یاسیس یرفتارشناس

 

 اندیشۀ تحلیل گانۀسه الگو  اساس بر ما پژوهش، این در ولی اسـ ؛ نشـده پرداخته پدیده
 رفتار  و حسی شناختی، ابعاد خصوص در احکام، و اخالق عقاید، یعنی اسـالم سـیاسـی

ــران دیدگاه از منافقان ــر مفس ــتراک وجوه و بحث معاص ــتخراج را هادیدگاه افتراق و اش  اس
  ایم.کرده

  مفهومی ارچوبهچ

 در رفتارها و اخالقیات اعتقادات، ۀگانسه الگو  اساس بر پژوهش این مفهومی ارچوبهچ
  .اس احکام و اتیاخالق اعتقادات، کلی بعد سه دارا  اسالم اس . اسالم سیاسی ۀاندیش
 بازتعری  و بازتولید تواندمی هم اسالم سیاسی ۀاندیش در گانهسه این گف  توانمی ،روازاین
 رد روایات از یکی مبنا  بر ند،معاصر یاسالم بزرگ اندیشمندان از که خمینی امام .شـود
 اســالمی(، معارف ۀحق )عقاید محکمه ۀآی کلی بخش ســه در را علوم ،حدیث چهل کتاب

ــ ــن و اخالق( )علم عادله ۀفریض ــیم آداب( علوم و ظاهر )علم قائمه ۀس  دننکمی بند تقس
 یعنی اسـالم ۀگانســه وجوه نیز مطهر  مرتضـی اللهآی  (.417 :2477 خمینی، موسـو )

 داندمی سازگار کنشی و عاطفی شناختی، ۀگانسه ابعاد با ترتیببه را احکام و اخالق عقاید،
 دارا  انسـان گف  توانمی آمده، انسـان هدای  برا  دین ازآنواکه (.77 :2426 )مطهر ،

 سه در الگو این بهباتوجه پس، (.2 :2473 )برزگر، اس  رفتار و احساسات اندیشه، بعد سه
 این به مربوط بحث توانمی ،)رفتار ( کنشی و )اخالق( منشـی )اعتقادات(، بینشـی ۀحوز

  د.کر تبیین و پیگیر  را منافقان سیاسی رفتار یعنی پژوهش

 پژوهش روش

 ای هینظر گاه اس . دارجه  نوع از کیفی محتوا  تحلیل پژوهش، این در شدهاستفاده روش
ــتندین املک ای هک اندمطر  دهیپدیک  ۀدرباری قبلی قاتیتحق ــ به ای س ــتریب  ها یتوص   ش

 را دارجه  ردیکرو با محتوا لیـتحل روش ،یفکی محقق ،حـالـ  نیا در ازمنـدنـد.یـن
 نندکیم  بندطبقه هینظر بری متکی اســیق روش اســاس بر معموالً  را روش نیا .ندیگزیبرم

ــاس بر هاروش گرید با آن زاتیتما هک ــ . در هینظر نقش اس   محتوا لیتحل هدف آنهاس
ــاختن معتبر دارجه  ــترش و س ــ  هینظر خود ای هینظر ارچوبهچی مفهوم دادن گس  اس
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 الگو  چهارچوب از استفاده با اس  شده سعی نیز حاضر نوشتار در (.25 :2435 )ایمان،
 تکنیک و شیوه شود. توصی  منافقان سیاسی رفتار ،رفتارها و اخالقیات اعتقادات، گانۀسـه

 در قیاسی روش .اس  اسناد  آور جمع روش و ا کتابخانه صورتهب اطالعات گردآور 
 و اخالقیات )اعتقادات، گانهسه ارکان ابتدا که نحو بدین ؛اسـ  شـده اسـتفاده نوشـتار این

 تطبیق ضمن و رسیممی جزء به کل از ،قیاسی ۀشیو از استفاده با و گیرندمی قرار مبنا احکام(
  د.شومی استخراج منافقان سیاسی رفتار و گرایش بینش، ها همؤلف مرتبط، آیات بر آن

 و احصا مفسران آرا  ها افتراق و هااشتراک ا ،مقایسـه روش از گیر بهره با همچنین
 یعنی تنوع مطالعۀ و تنوع مطالعۀ برا  اســ  راهی ا مقایســه روش شــد. خواهد بررســی
ــباه  الگو  مطالعۀ  :2431 )منوچهر ، موارد از معینی موموعۀ درون هاتفاوت و هاش

 ا  ویپرت و تساامیم ،نمونه ،المیزان) چهارگانه تفاســیر مطالعۀ با پژوهش این در پس، (.115
 اســتخراج با ســپس و اند،منافقان موضــوع در که کنیممی محتوایی بررســی را آیاتی (، رآن

 اســ  پژوهشــی اثر این با مرتبط که موارد  به ترتیببه منافقان، رفتـار  هـا مؤلفـه
 و بررسی منافقان رفتار کنشی و گرایشی بینشی، ها مؤلفه که اس  شده سـعی پردازیم.می

 اشکنک بیشـتر اسـ  منافقان سـیاســی رفتار به مختص که موارد  ادامه در و شـود واکاو 
 شوند.

 معاصر مفسران دیدگاه از منافقان سیاسی رفتار و گرایش بینش،

 «المیزان» تفسیر در طباطبایی عالمه .1

ــی با ــاس بر و المیزان تفســیر ۀمطالع و بررس  کنش(، و گرایش )بینش، گانهســه الگو  اس
  شد. راجاستخ منافقان سیاسی رفتار و سیاسی گرایش ،سیاسی بینش ها شاخصه و هاهمؤلف

ــدۀ مؤلفۀ هف  ــاش ــی بینش با مرتبط احص ــیاس  تمییز عدم از: نداعبارت منافقان س
 خیاالت (،243 :2474 طباطبایی،) دانستن خداوند از نیازبی را خود چاه، از راه )تشخیص(

 و حق انکار ،رسولش و خدا بین گذاشتن فرق (،124 :همان) الهی وحی در تشکیک باطل،
  (.423 :همان) عاریتی ایمان

ــی دربارۀ ــات، بررس ــاس  ها همؤلف و منافقان قلبی  اهگرایش و عالیق عواط ، احس
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 بیمار  (،72 همان:) ایمان نداشتن دوسـ  از: نداعبارت شـدهاسـتخراج موارد آن با مرتبط
 و تذبذب ،خدعه و نیرنگ ،وعده خل  (،314 :همان) اسرارشان شـدن برمال از ترس ،دل

 شکس  از حالیخوش ،خدا دشمنان با دوستی ،نماز در کسـال  (،472 :همان) دوگانگی
 خدا رسول حکم از شدن ناراح  و گوییدروغ (،36 :همان) اسـالم نیروها  و پیامبر

 (.467 :همان)
 از توانمی را منافقان سیاسی معرف  شناخ  و شـناسـیشـخصـی  از بخش ترینمهم

 کرد. درک سیاسی ها پدیده و حوادث هنگام منافقان العملعکس یا عمل و هاگیر موضع
 سم ،ق این در اس . آنان گرایش و بینش از متأثر شک بدون منافقان سـیاسی رفتار و عمل

 فساد گسترش شد: احصا ترتیباینبه اس ، منافقان سـیاسی رفتار با مرتبط که مؤلفه هوده
 ص  از شدن جدا ،ساز شایعه ،بودن مصلح و گر حاصال ادعا  ،قدرت به رسیدن هنگام
 جاســوســی، و خبرچینی ،جهاد در نکردن شــرک  جه  تراشــیبهانه ،جنگ هنگام نمؤمنا

 زا مردم بازداشــتن و خدا ۀفرســتاد از نکردن اطاع  ،جنگ به رفتن از مســلمانان بازداشــتن
 ،ایمان اهل  استهزا برابر در سکوت ،بردن طاغوت نزد داور  ،(2335 :)همان و  نزد نرفت

ــالم به خیان  ،نبودن او یاد به خلوت در ولی کردن یاد علنی را خدا ــول و اس  ،خدا رس
ــیم )در پیامبر از گرفتن خرده ،گر فتنه ــدقات تقس  ،معروف از نهی و منکر به امر ،(ص

 عهد به نکردن وفا و دروغ ســوگندها  ،خدا راه در انفاق و زکات پرداخ  از خوددار 
 .()همان

 «قرآن از پرتوی» تفسیر در طالقانی سیدمحمود اللهآیت .2

 اس  نگاشته را  رآن ا  پرتوی نام به قرآن از مختصر  تفسـیر طالقانی سـیدمحمود اللهآی 
 اس  تفاسیر  از که کرد اذعان باید نیس ، هاسوره تمام شامل و اس  مختصـر هرچند که
 فیدم دانشوویان و پژوهشگران اسـتفادۀ جه  و شـده نگاشـته فلسـفی و علمی زبان با که

 اس .
 ،سیاسی بینش ها شاخصه و هاهمؤلف کنش(، و گرایش )بینش، گانهسه الگو  اساس بر

 و بینش ها مؤلفه که شد، بررسی مذکور تفسیر در منافقان سیاسی رفتار و سـیاسـی گرایش
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 و حق نکردن درک ،گیر تصمیم و تفکر جه  از ناتوان :از نداعبارت منافقان سیاسی اعتقاد
 قوا  ۀتوزی ،ایمانیسس  (،72 :2471 )طالقانی، فکر  نارسایی و مرکب جهل ،آن قدرت
 خود و (2531 )همان: نبوت( و توحید اصول )تضعی  الهی ها وعده در تشکیک ،باطنی

  .دانستن مصلح را
ــی گرایش ها همؤلف ــیاس ــد ،فریب اهل از: نداعبارت نیز نامنافق س ــ و مفس  هر أمنش
 از یدنترســ ،رنگ تغییر اهل و صــف میمون ،معلومات و فکر  قدرت به مغرور ،فســادند

  )همان(. ایمان اهل دنکر مسخره ،جهاد
 نســب  شــهوات، به مردم دنکر ســرگرم :از نداعبارت منافقان ســیاســی رفتار مؤلفۀ ده
 امر در دخال  ،(2562 )همان: انمؤمن ترساندن ،ایمان اهل به دادن سفاه  و لوحیسـاده

 )همان: مسلمانان با مقابله برا  دشـمنان تحریک ،حسـاس مواقع در نشـینیعقب رهبر ،
 ،نانامسلم پیروز  در تشکیک ،جهاد و جنگ در نکردن شـرک  برا  جوییبهانه ،(2553

 )همان(. انسانی ها سرمایه بردن بین از ،اسالمی ۀجامع میان در نفوذ

 «نمونه» تفسیر در شیرازی مکارم ناصر اللهآیت .3

 )بینش، گانهسه الگو  اساس بر نمونه تفسیر در منافقان رفتار تحلیل الگو  قسـم  این در
  شد. استخراج بخش هر با مرتبط ها همؤلف که اس ، شده بررسی کنش( و گرایش

 و هوشیار و عاقل زرنگ، را خود :از نداعبارت منافقان سیاسی بینش با مرتبط ها مؤلفه
 شمردن عاد  انسـان همچون را خدا ،داشـتن طلبیاصـال  ۀداعی ،دانسـتن سـفیه را انمؤمن

 مالک را خود نداشتن، مفهومی آنها قاموس در عدال  و حق ،(473 :2 ج ،2467 )مکارم،
 )همان(. مرکب( جهل )دچار دانندنمی ولی دنانفهم ،دانستن چیزهمه

 )اهل اس  آنان اصـلی ۀسـرمای دروغ :از نداعبارت نامنافق سـیاسـی گرایش ها همؤلف
ــکنیپیمان دروغ،  اهل ،(213 )همان: آمدندر رنگی به روز هر ،دروغین( ها وعده و ش

 )همان، خیان  اهل ،خشک لواج  و تعصب ،شـکنیپیمان اهل ،فریب و نیرنگ خدعه،
 از اضطراب و )وحش  ترس ،نانامسـلم و پیامبر پیروز  از شـدن ناراح  ،(263 :6 ج

 ،بخل و امساک اهل ،(217 )همان: خیر کارها  دادن انوام به میلبی ،جنگ( نام شـنیدن
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ــی ــای  و نبودن خود حق به راض ــتن رض  )اهل گیربهانه و لووج ،عدال  ۀمقول به نداش
 )همان(. ایمان اهل کردن مسخره و استهزا ،کارشکنی(

 )ضد اسالم ضد اجتماعی مستمر تبلیغات از: نداعبارت نامنافق سیاسی رفتار ها همؤلف
 :2 ج )همان، انمؤمن پیروز  هنگام سر   ها گروه تشکیل ،کنند(می عمل اسالمی انقالب

 در شرک  از خوددار  ،نانامسـلم بین در نفوذ ،ناهماهنگ و کم عمل و زیاد گفتار ،(242
 تفرقه ایواد قدرت، کسب هنگام سـتم و ظلم ترویج ،مختل  ها بهانه به جهاد ها برنامه

 ها ســوگند به توســل داشــتن، فریبنده ســخنانی ،(274 :7 ج )همان، اســالمی ۀجامع در
 کردن سـرددل ،صـدقات تقســیم هنگام پیامبر بر گرفتن خرده ،مردم فریب جه  دروغین

 و جانی ایثار هرگونه از مضــایقه ،معروف از نهی و منکر به امر ،نیک کارها  انوام از مردم
 .(26 ج )همان، مالی

 «تسنیم» تفسیر در آملی جوادی اللهآیت .4

 گرایش سیاسی، بینش ها مؤلفه تبیین به و تسامیم تفسـیر در منافقان رفتار تحلیل الگو  به
  پردازیم.می تفسیر این منظر از منافقان کنش و سیاسی

 ســیاســی بینش با مرتبط ها همؤلف ،کنش( و گرایش )بینش، گانهســه الگو  اســاس بر
 ،2477 آملی، )جواد  معاد( و رسال  ،أمبد به )کفر دین اصول انکار :از نداعبارت منافقان

 خیال و وهم اسیر آنها نظر  عقل ،(22 )همان: افساد از اصال  ندادن تشخیص ،(2 :1/2 ج
 الحاد ۀشــبه القا  با ،(27 )همان: )ماتریالیســتی( ماد  بینش دارا  ،(23 )همان: اســ 
  رآن دعوت و دعو  به ریب و شــک ،(25 :25/3 ج )همان، کنندمی متزلزل را لوحانسـاده

 .(12 :6/25 ج )همان، اعتقاد  کذب و دانستن زوال را شهادت ،(2 :1/4 ج )همان،
 از: نداعبارت که اس  شده احصا منافقان سیاسی گرایش ها همؤلف ،بعد  قسـم  در

 کفار به رغب  ،)همان( دروغ( )ادعا  گوییدروغ ،(2 :1/2 ج )همان، نماز به کراه 
 دعوت برابر در سرکشی ،)همان( غیرمتعهد (،27 :3/2 ج )همان، اراده ضع  ،(23 )همان:

 ۀعرص در ،(2 )همان: دارند ننگین( باطنی )و رنگین ظاهر  ،(15 :25/3 ج )همان، تقوا به
 اندطلبقدرت ،(25 )همان: کنندمی مبدل دشمنی به را هامحب  وسـوسـه ایواد با عاطفه
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 جانی( و )مالی جهاد از ناخشنود  و کراه  ،(12 )همان: ناپذیرندنصیح  ،(23 )همان:
  (.11 :22/7 ج )همان، ایمان اهل به کینه و بغض ،(27 :25/3 ج )همان،
 معروف از نهی و منکر به امر از: نداعبارت نیز منافقان سـیاسی رفتار با مرتبط ها همؤلف
 ،(25 :25/3 ج )همان، قدرت کسب هنگام فساد و ستم و تعد  اهل ،(22 :1/2 ج )همان،

 در جهاد از دیگران نهی و نبرد ۀصــحن در حضــور ترک و جهاد انداختن خیرأتبه و تبطئه اهل
 :25/3 ج ،همان) دارند جذاب سخنان و انگیزشگف  گفتار ،(47 :6/25 ج )همان، خدا راه
ــط و عدل به را دیگران ،(2  ترقی مانع ،(2 همان:) باطنی( میل )خالف خوانندمیفرا قس

 (.25 همان:) بیگانگان برا  جاسوسی ،(7 همان:) هستند انسانی و اسالمی ۀجامع

 هاداده تحلیل و تجزیه

 یسیاس رفتار خصوص در آنان دیدگاه توصی  و مفسران آرا  تردقیق بررسی منظور به اکنون
 هاییجدول در منافقان ســیاســی رفتار و گرایش بینش، ها شــاخصــه و هامؤلفه منافقان،

 :شودمی ذکر اختصاربه
 سیاسی رفتار و گرایش بینش، بارۀدر  مفسران هایدیدگاه ۀمقایس:1 جدول

  چهارگانه تفاسیر در منافقان
 تسنی  نمونه قرآن از پرتوی المیزان تفاسیر

 ها مؤلفه
 بینش

 سیاسی

 راه تمییز عدم .2
 چاه از
 نیازبی را خود .1
 خداوند از

 دانستن
 باطل خیاالت .4
 در تشکیک .3

 الهی وحی
 گذاشتن فرق .2

 و خدا بین
 رسولش

 جه  از ناتوان .2
 گیر تصمیم و تفکر

 حق نکردن درک .1
 آن قدرت و
 و مرکب جهل .4

 فکر  نارسایی
 اندایمانسس  .3
 قوا  توزیۀ .2

 باطنی
 در تشکیک .7

 الهی ها وعده

 زرنگ، را خود .2
 و هوشیار و عاقل

 سفیه را مؤمنان
 پنداشتن

 داعیۀ .1
 طلبیاصال 

 همچون را خدا .4
 عاد  انسان

 شمردن
 عدال  و حق .3

 آنها قاموس در

 دین اصول انکار .2
 ندادن تشخیص .1

 افساد از اصال 
 آنها نظر  عقل .4

 خیال و وهم اسیر
 بودن

 بینش دارا  .3
 ماتریالیستی

 شبهۀ القا  با .2
 را لوحانساده الحاد،
 کردن متزلزل
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 حق انکار .7
 عاریتی ایمان .6

 مصلح را خود .6
 دانستن

 نداشتن مفهومی
 مالک را خود .2

 دانستن چیزهمه
 جهل دچار .7

 مرکب

 به ریب و شک .7
  رآن دعوت و دعو 

 زوال را شهادت .6
 دانستن

 اعتقاد  کذب .7

 ها مؤلفه
 گرایش
 سیاسی

 دوس  .2
 ایمان نداشتن

 دل بیمار  .1
 ترس .4
 شدن ناراح  .3
 رسول حکم از

 خدا
 و نیرنگ .2

 خدعه
 و تذبذب .7

 دوگانگی
 در کسال  .6

 نماز
 با دوستی .7

 خدا دشمنان
 حالیخوش .3
 شکس  از

 اسالم نیروها 
 گوییدروغ .25

 فریب اهل .2
 هر منشأ و مفسد .1

 فساد
 قدرت به مغرور .4

 معلومات و فکر 
 خویش

 و صف میمون .3
 رنگ تغییر اهل

 ترس و وحش  .2
 جهاد از
 کردن مسخره .7

 ایمان اهل

 سرمایۀ دروغ .2
 آنان اصلی

 به روز هر .1
 آینددرمی رنگی

 خدعه، اهل .4
 فریب و نیرنگ

 و استهزا .3
 اهل کردن مسخره

 ایمان
 و تعصب .2

 خشک لواج 
 خیان  اهل .7
 شدن ناراح  .6
 و پیامبر پیروز  از

 مسلمانان
 ترس .7
 انوام به میلبی .3

 خیر کارها 
 و امساک اهل .25

 بخل
 رضای  .22

 مقولۀ به نداشتن
 عدال 

 و لووج .21
 گیربهانه

 نماز به کراه  .2
 گوییدروغ .1
 کفار به رغب  .4
 اراده ضع  .3
 به کینه و بغض .2

 ایمان اهل
 برابر در سرکشی .7

 تقوا به دعوت
 و رنگین ظاهر  .6

 ننگین باطنی
 با عاطفه عرصۀ در .7

 وسوسه ایواد
 دشمنی به را هامحب 

 کردن مبدل
 طلبیقدرت .3

 ناپذیر نصیح  .25
 و کراه  .22

 جهاد از ناخشنود 
 جانی و مالی
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 ها مؤلفه
 رفتار

 سیاسی

 دفسا گسترش .2
 به رسیدن هنگام
 قدرت

 ادعا  .1
 و اصالحگر 

 بودن مصلح
 ساز شایعه .4
 از شدن جدا .3

 مؤمنان ص 
 جنگ هنگام

 تراشیبهانه .2
 شرک  جه 
 جهاد در نکردن

 و خبرچینی .7
 جاسوسی

 بازداشتن .6
 رفتن از مسلمانان

 جنگ به
 اطاع  .7

 فرستادۀ از نکردن
 خدا

 نزد داور  .3
 بردن طاغوت

 در سکوت .25
 استهزا  برابر
 ایمان اهل

 علنی را خدا .22
 در ولی کردن، یاد

 او یاد به خلوت
 نبودن

 مردم کردن سرگرم .2
 شهوات به
 لوحیساده نسب  .1
 به دادن سفاه  و

 ایمان اهل
 مؤمنان ترساندن .4
 امر در دخال  .3

 رهبر 
 در نشینیعقب .2

 حساس مواقع
 دشمنان تحریک .7

 با مقابله برا 
 مسلمانان

 برا  جوییبهانه .6
 در نکردن شرک 
 جهاد و جنگ

 در تشکیک .7
 مسلمانان پیروز 

 میان در نفوذ .3
 اسالمی جامعۀ

 بردن بین از .25
 انسانی ها سرمایه

 مرمست تبلیغات .2
 ضد اجتماعی

 اسالم
 تشکیل .1

 سر   ها گروه
 پیروز  هنگام

 مؤمنان
 و زیاد گفتار .4

 و کم عمل
 ناهماهنگ

 بین در نفوذ .3
 مسلمانان

 از خوددار  .2
 در شرک 
 به جهاد ها برنامه
 مختل  ها بهانه

 و ظلم ترویج .7
 کسب هنگام ستم

 قدرت
 در تفرقه ایواد .6

 اسالمی جامعۀ
 سخنانی .7

 داشتن فریبنده
 به توسل .3

 ها سوگند
 جه  دروغین

 مردم فریب
 گرفتن خرده .25
 پیامبر بر

 کردن سرددل .22

 نهی و منکر به امر .2
 معروف از
 ستم و تعد  اهل .1
 کسب هنگام فساد و

 قدرت
 تأخیربه اهل .4

 ترک و جهاد انداختن
 نبرد صحنۀ در حضور

 انگیزشگف  گفتار .3
 جذاب سخنان و

 داشتن
 خالف را دیگران .2

 و عدل به باطنی میل
 فراخواندن قسط

 جامعۀ ترقی مانع .7
 انسانی و اسالمی

 برا  جاسوسی .6
 بیگانگان

 غیرمتعهد .7
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 به خیان  .21
 رسول و اسالم

 خدا

 گر فتنه .24
 گرفتن خرده .23
 پیامبر بر

 منکر به امر .22
 معروف از نهی و

 از خوددار  .27
 زکات پرداخ 

 سوگندها  .26
 دروغ

 وعده خل  .27
 به وفا  عدم و

 عهد

 انوام از مردم
 نیک کارها 

 و منکر به امر .21
 معروف از نهی
 از مضایقه .24

 جانی ایثار هرگونه
 مالی و

 اهل .23
 شکنیپیمان

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 کرد استنباط توانمی منافقان، رفتار  ها شاخص بررسی و جدول به اجمالی نگاهی با
 منافقان سیاسی رفتار کنشـی ها شـاخص بر مفسـران، دیگر به نسـب  طباطبایی عالمه که

کید بیشتر  یشترب توجه همچنین اس . موضوع این بیانگر آن از مورد هوده احصا  و دارد تأ
 بینشی ها شاخص به جواد  اللهآی  و )اخالقی( گرایشی ها شـاخص به مکارم اللهآی 

 14  رآن ا  پرتوی شــاخصــه، 42 المیزان تفســیر از درموموع اســ . مشــهود )اعتقاد (
 استخراج منافقان سیاسی رفتار از شاخصه 16 تسمیم و شاخصه 41 نمونه تفسیر شـاخصه،

 اس . شده
  نامنافق سیاسی رفتار و گرایش بینش، مشترک هایشاخص :2 جدول

 مفسران دیدگاه از

 سیاسی رفتار هایمؤلفه سیاسی گرایش هایمؤلفه سیاسی بینش هایمؤلفه 

1 
 چاه از راه تمییز عدم

 (المیزان)
 (المیزان) ترس

 ا  پرتوی) جهاد از ترس
 معروف از نهی و منکر به امر

 (المیزان)
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 از اصال  تشخیص عدم
 )تسنیم( افساد

 ( رآن
 (نمونه) ترس

 (نمونه) معروف از نهی و منکر به امر
 (تسمیم) معروف از نهی و منکر به امر

2 

 الهی وحی در تشکیک
 (المیزان)

 الهی ها وعده در تشکیک
 ( رآن ا  پرتوی)

 تغییر اهل و صف میمون
 ( رآن ا  پرتوی) رنگ

 درآمدن رنگی به روز هر
 (نمونه)

 باطنی و رنگین ظاهر 
 (تسمیم) ننگین

 رتقد به رسیدن هنگام فساد گسترش
 (المیزان)

 کسب هنگام ستم و ظلم ترویج
 (نمونه) قدرت

 قدرت کسب هنگام فساد و ستم اهل
 (تسمیم)

3 
 دانستن مصلح را خود
 ( رآن ا  پرتوی)

 (نمونه) طلبیاصال  داعیۀ

 ایمان اهل کردن مسخره
 ( رآن ا  پرتوی)

 ایمان اهل کردن مسخره
 (نمونه)

 در نکردن شرک  جه  تراشیبهانه
 (المیزان) جهاد

 در نکردن شرک  برا  جوییبهانه
 ( رآن ا  پرتوی) جهاد و جنگ

 ها برنامه در شرک  از خوددار 
 (نمونه) جهاد

 (تسمیم) جهاد انداختن تأخیربه اهل

4 
 (المیزان) باطل خیاالت

 و وهم اسیر آنها نظر  عقل
 (تسمیم) بودن خیال

 (المیزان) گوییدروغ
 آنان اصلی سرمایۀ دروغ

 (نمونه)
 (تسمیم) گوییدروغ

 پرتوی) اسالمی جامعۀ میان در نفوذ
 ( رآن ا 

 مسلمانان بین در نفوذ

5 
 ا  پرتوی) حق درک عدم

 ( رآن
 (المیزان) حق انکار

 (المیزان) خدعه و نیرنگ
 (نمونه) فریب و نیرنگ اهل

 (المیزان) جاسوسی و خبرچینی
 (تسمیم) بیگانگان برا  جاسوسی

6 
 (نمونه) مرکب جهل دچار

 ( رآن ا  پرتوی) مرکب جهل
 (المیزان) نماز در کسال 

 (تسمیم) نماز به کراه 
 (المیزان) پیامبر بر گرفتن خرده

 (نمونه) پیامبر بر گرفتن خرده

7  

 شکس  از حالیخوش
 (المیزان) اسالم نیروها 
 پیروز  از شدن ناراح 

 (نمونه) مسلمانان و پیامبر

 جذاب سخنان و انگیزشگف  گفتار
 (تسمیم) داشتن

 (نمونه) داشتن فریبنده سخنانی

   

 عهد به وفا  عدم و وعده خل 
 (المیزان)

 (نمونه) شکنیپیمان اهل
 (تسمیم) غیرمتعهد
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 پژوهش( هاییافته )منبع:

 مفسران دیدگاه از نامنافق سیاسی رفتار و گرایش بینش، مشترک هایشاخص

 آن بر مفسران ۀهم که ا شاخصه ترینمهم که دریاف  توانمی 1 ۀشـمار جدول به عنای  با
 امر ها شاخصه همچنین اس . جهاد و جنگ در نکردن شرک  کنشی شاخصۀ دارند کیدأت

 فسرانم دیدگاه در را فراوانی بیشترین وعده خل  و فساد، گسترش ،معروف از نهی و منکر به
 همه از بیشتر ظاهرساز  و تلون و گوییدروغ ترس، بر نیز گرایشـی ها شـاخص از دارند.
کید  بیشترین طالقانی اللهآی  دیدگاه منافقان، سیاسی اعتقادات و بینش دربارۀ اس . شده تأ

  دارد. مفسران دیگر با را اشتراک
  نامنافق سیاسی رفتار و گرایش بینش، افتراق هایشاخص:3 جدول

 مفسران دیدگاه از
 تسنی  نمونه قرآن از پرتوی المیزان تفاسیر

 ها مؤلفه
 بینش

 سیاسی

 از نیازبی را خود
 دانستن خداوند

 بین گذاشتن فرق
 رسولش و خدا

 عاریتی ایمان

 جه  از ناتوان
 و تفکر
 گیر تصمیم

 اندایمانسس 
 باطنی قوا  توزیۀ

 و عاقل زرنگ، را خود
 را مؤمنان و هوشیار
 پنداشتن سفیه

 انسان همچون را خدا
 شمردن عاد 

 در عدال  و حق
 مفهومی آنها قاموس

 نداشتن
 چیزهمه مالک را خود

 دانستن

 دین اصول انکار
 یماتریالیست بینش دارا 

 الحاد، شبهۀ القا  با
 متزلزل را لوحانساده

 کردن
 دانستن زوال را شهادت

 اعتقاد  کذب

 ها مؤلفه
 گرایش
 سیاسی

 نداشتن دوس 
 ایمان
 دل بیمار 

 دوگانگی و تذبذب
 دشمنان با دوستی

 خدا

 هر منشأ و مفسد
 فساد

 قدرت به مغرور
 معلومات و فکر 

 خویش

 لواج  و تعصب
 خشک

 خیان  اهل
 انوام به میلبی

 خیر کارها 
 بخل و امساک اهل
 مقولۀ به رضای  عدم

 عدال 
 گیربهانه و لووج

 اراده ضع 
 دعوت برابر در سرکشی

 تقوا به
 با عاطفه عرصۀ در
 هامحب  وسوسه، ایواد

 کردن مبدل دشمنی به را
 طلبیقدرت
 ناپذیر نصیح 

 از ناخشنود  و کراه 
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 جانی و مالی جهاد
 اهل به کینه و بغض

 ایمان

 ها مؤلفه
 رفتار

 سیاسی

 ساز شایعه
 ص  از شدن جدا

 هنگام مؤمنان
 جنگ

 مسلمانان بازداشتن
 جنگ به رفتن از

 از نکردن اطاع 
 خدا فرستادۀ

 طاغوت نزد داور 
 بردن

 برابر در سکوت
 ایمان اهل استهزا 

 یاد علنی را خدا
 خلوت در ولی کردن،
 نبودن او یاد به

 و اسالم به خیان 
 خدا رسول

 گر فتنه
 از خوددار 

 زکات پرداخ 

 مردم کردن سرگرم
 شهوات به
 و لوحیساده نسب 

 به دادن سفاه 
 ایمان اهل

 مؤمنان ترساندن
 امر در دخال 

 رهبر 
 در نشینیعقب
 حساس مواقع

 دشمنان تحریک
 با مقابله برا 

 مسلمانان
  پیروز در تشکیک

 مسلمانان
 بردن بین از

 انسانی ها سرمایه

 مستمر تبلیغات
 اسالم ضد اجتماعی

 سر   ها گروه تشکیل
 مؤمنان پیروز  هنگام

 و کم عمل و زیاد گفتار
 ناهماهنگ

 جامعۀ در تفرقه ایواد
 اسالمی

 از مردم کردن سرددل
 نیک کارها  انوام
 ایثار هرگونه از مضایقه

 مالی و جانی

 و ستم و تعد  اهل
 کسب هنگام فساد

 قدرت
 میل خالف را دیگران
 قسط و عدل به باطنی

 فراخواندن
 جامعۀ ترقی مانع

 انسانی و اسالمی

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 مفسران دیدگاه از نامنافق سیاسی رفتار و گرایش بینش، افتراق هایشاخص

 را ما ،1 شمارۀ جدول در مشترک ها شاخص و 2 شمارۀ جدول در هاشاخص همۀ به توجه
 در افتراق وجود دلیل رسدمی نظربه سـازد.می رهنمون افتراق ها شـاخص به دسـتیابی در

 از هریک فکر  چهارچوب طبیعتاً  اینکـه اول کرد: بیـان چنین توانمی را هـاشــاخص
 و طباطبایی عالمه اینکه بهباتوجه مثال، عنوانبه اس . متفاوت مذکور مفسران و اندیشمندان

 ایشان تفسیر و برداش  اند،داشته عمیقی فلسفی مطالعات آملی، جواد  اللهآی  شاگردش،
 یالخ و وهم اسیر منافقان نظر  عقل اینکه به اشـاره )مثالً  اسـ  دیگران با متفاوت آیات از
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 هب عمیقی دیدگاه مفسران، دیگر به نسب  طالقانی اللهآی  رسدمی نظربه همچنین اسـ (؛
ــیجامعه ــناس ــاره )مثالً  دارد ش ــاخص به اش  بردن بین از و رهبر  امر در دخال  ها ش
 (.انسانی ها سرمایه

 گیرینتیجه

 اثر این ها یافته درواقع و کرد اســتنتاج و اســتنباط پژوهش این از توانمی اختصــاربه آنچه
 اس : موارد این شامل اس ، تحقیقی
 درجه و میزان یک به همه در و اســ  نســبی امر  و تشــکیک ۀمقول از نفاق اینکه اول

 منطق از که اس  بهتر نفاق ۀمقول شناخ  برا  روازاین .دارد ضع  و شدت بلکه یسـ ،ن
 خالص کافر دیگر طرف در و خالص مؤمن طرف یک در اگر که نحو بدین ؛کرد پیرو  فاز 
 اس ؛ نوسان در دو این بین در منافق ،باشد

 و )اخالق( گرایش )اعتقاد(، بینش ها همؤلف از هریک متقابل اثر اینکه مطلب دومین
 ۀریش و أمنش عوامل این از یککدام اینکه بارۀدر اسـ . ناپذیرانکار یکدیگر بر )رفتار( کنش

 ؛س ه نظراختالف اندیشمندان میان شد مشخص و ذکر متفاوتی ها بحث ،اس  دیگر 
 نظربه ،اســ  ترهتبرجســ و ترمهم هاانســان زندگی در عوامل این از یککدام نقش اینکه اما
 موزا طورهب شودنمی را هاانسـان زندگی در آنها نقش و مذکور ۀگانسـه ها همؤلف رسـدمی
 رفتار تحلیل و توزیه جه  که هســتند ا بســته و تنیدهدرهم و مندنظام شــکل به بلکه ،دید

 نقش و اثر اقتضــائات و طیشــرا و محیط به بســته و گرف  نظر در را همه دبایمی هاانســان
 اس . کمتر یا بیشتر هریک

ــمن ــی ض ــد معلوم زمینه این در گوناگون نظرها  بررس ــمندان از هریک که ش  اندیش
 اند.قائل هاهمؤلف این از هریک برا  ویژه نقشی مرتبط، تخصص و کار  ۀحوز نوع بهباتوجه

 کهدرحالی ،اندقائل عقل و بینش برا  مبنایی و ویژه کارکرد  و نقش فالســفه ،مثال عنوانبه
ــک و احکام برا  فقها و ،اخالقیات و قلبی  اهگرایش و قلب برا  عرفا  نقش دینی مناس

 از هریک خر،أت و تقدم از نظرصــرف با رســدمی نظربه درموموع .هســتند قائل اســاســی
 ایدار پ سبب به گف  باید هرچند ؛باشد اثرگذار عمیقاً  دیگر  بر تواندمی مذکور ها همؤلف
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 ســیاســی بینش و اعتقادات نقش اخالقی، ها گرایش و عواط  به نســب  اندیشــه و تفکر
  اس . ترپررنگ منافقان
 کنشی بعد به توجه گشـاس راه منافقان سـیاسـی رفتار شـناخ  زمینۀ در آنچه پایان در

ــی رفتار ــیاس ــ ؛ منافقان س  به بوطمر عمدتاً  گرایش، و بینش بعد یعنی ابعاد دیگر زیرا اس
 تباطار و تعامل در و اجتماعی عرصۀ در کنشی بعد اما اس ، افراد رفتارشناسی فرد  عرصۀ

ــان زندگی در عوامل این از یککدام نقش اینکه اما یابد.می ظهور و بروز دیگران با  هاانس
 و زندگی در آنها نقش و مذکور گانۀسه ها مؤلفه رسدمی نظربه اسـ ، تربرجسـته و ترمهم

 ا بسته و تنیدهدرهم و مندنظام شـکل به بلکه دید، موزا طور به شـودنمی را هاانسـان رفتار
 محیط به بسته و گرف  نظر در را همه بایدمی هاانسان رفتار تحلیل و توزیه جه  که هستند

 اس . کمتر یا بیشتر هریک نقش و اثر اقتضائات و شرایط و

 کتابنامه
 ای.قمشه الهی ترجمه ،کریم قرآن

 دشتی. محمد ترجمه البالغه، نهج

 قم، ،مطهری اللهآیت شییهید دیدگاه از منافق و نفاق (.1395) اسااالمی فرشااته و زهرا آشااتیان،

 صدرا.

 عرفان. و اشراق نشر مؤسسۀ قم، ،شناسینفاق (.1393) علیرضا اعرافی،

 عیار دوفصییلنامه ،«کیفی محتوای تحلیل» (.1391) نوشااادی محمودرضااا و محمدتقی ایمان،

 .44-15 ص زمستان، و پاییز ،2 ش ،3   انسانی، علوم در پژوهش

 دانش پژوهشاای علمی نشااریه ،«اسییالم سیییاسییی اندیشییۀ فهم سییاختار» (.1389) ابراهیم برزگر،

  .72-43ص ،2ش ،6د سیاسی،

 و پاییز ،دینی پژوهشی انسان مجله ،«قرآن منظر از منافقین و نفاق (.»1387) حسین زاده،بزرگ

 .84-57 ص ،18و17 ش زمستان،

 نامۀپایان ،حدیث و قرآن در منافقان با برخورد در اسالم پیامبر سییرۀ (.1381) حساین پیری،

 مدر . تربیت دانشااه تهران، ارشد، کارشناسی

 ادب. و دانش انتشارات قم، ،منافقین شناخت (.1381) علی یکتا، حسینی

 فصاالنامه ،«آنها متقابل آثار و نشک ش،یگرا نش،یب بحث بر درآمدی» (.1381) حسااین جاللی،

 .55-45ص بهمن، ،51ش معرفت،
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 اسراء. نشر مرکز قم، ،تسنیم تفسیر (.1388) عبدالله آملی، جوادی

 بهار، حضور، فصلنامه ،«خمینی امام کلمات در منافقان و نفاق شر » (.1397) یاسر پور،جهانی

 .92 ص بهار، ،20 ش

 انقالب فرهنای مدارک سااازمان تهران، ،نور صییحیفۀ (.1368) اللهساایدروح خمینی، موسااوی

 اسالمی.

 اسالمی. تبلیغات دفتر انتشارات مرکز قم، ،نماهادوست (.1378) جعفر سبحانی،

 دوفصاالنامه ،«قرآن دیدگاه از منافقین شییناسیییروش» (.1391) ساایدمهدی رنانی، ساالطانی

 .162-141 ص اسفند، و بهمن ،6ش ،17   ،اسالمی اجتماعی های پژوهش

 ،272ش ،23   ،اسالم پاسدار ماهنامه ،«البالغه نهج در منافقان» (.1383) مصاطفی قویدل،

 .39-37ص

 شهریور، ،156 ش مبلغان، نشاریه ،«البالغهنهج در منافقانی مایسی» (.1391) ساجاد فروزش،

 .38-26ص

 .www.aqeedeh.com در: دسترسی ،قرآن در منافقان نشانۀ بیست (.1396) قباد کاکاخانی،

 ،حدیث و قرآن در کفار و منافقین رفتارشییناسییی تطبیقی بررسییی (.1394) یاسااین کمالوندی،

 ایالم. باختر عالی آموزش مؤسسه ایالم، ارشد، کارشناسی نامۀپایان

 ،کریم قرآن منظر از احزاب و احد غزوۀ در منافقین عملکرد بر تحلیلی (.1393) عزیزاله رمضانی،

 دزفول. شعبۀ دین اصول دانشکدۀ ارشد، کارشناسی نامۀپایان

 فصاالنامه ،«منافقان هایفتنه برابر در اعظم پیامبر مدیریت» (.1391) حبیب محجوب، زمانی

  .66-6 ص تیر، و خرداد  ،02 ش حصون،

 دار نشاار قم، همدانی، ساایدمحمدباقر ترجمۀ ،المیزان تا(.)بی ساایدمحمدحسااین طباطبایی،

 العلم.

 انتشار. سهامی شرکت تهران، ،قرآن از پرتوی (.1362) سیدمحمود طالقانی،

 االسالمیه. الکتب دار تهران، ،نمونه تفسیر (.1378) دیاران و ناصر شیرازی، مکارم

 قد  آسااتان انتشااارات مشااهد، ،نفوذ و نفاق شییناسیییپدیده و قرآن (.1395) محمد میرزایی،

 رضوی.

 صدرا. قم، ،نفاق مسئلۀ (.1358) مرتضی مطهری،

 صدرا. قم، ،مادیگری به گرایش علل (.1357) اااااااااااااااا

 سمت. تهران، ،سیاسی علوم در روش و رهیافت (.1392) عبا  منوچهری،

 تاریخ مطالعات نشییریه فصاالنامه ،«نفاق انیجر و پیامبر» (.1388) محمود دامغانی، مهدوی

 .151-134ص تابستان، ،1ش ،1   ،تابستان اسالم،
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