رفتارشناسی جريان نفاق در دمشنی با خالفت
امريمؤمنان؟ع؟ :بررسی موردی مقطع تارخيی
آية «انذار»
[هادی الیاسی ]1

چکیده
شـکلگیری جریـان نفـاق بـا هـدف تغییـر سـاختار حاکمیـت سیاسـی ،اجتماعـی و
فرهنگـی اسلام بـوده اسـت .بـر ایـن اسـاس تمرکـز تحقیـق حاضـر بـر روی جریـان نفاقـی
اسـت کـه چنیـن هدفـی را دنبـال میکردنـد .محـور اصلـی ایـن جریـان نفـاق ،گـروه
منافقـان مکـی و بـه تعبیـر قـرآن ،بیمـاردالن ،بـوده اسـت .ایـن گـروه بـا هـدف دسـتیابی
بـه قـدرت اسلام ،خـود را ظاهـر میکننـد ،امـا بـا معرفـی جانشـین پیامبـر؟لص؟ از همـان
سـالهای اولیـۀ بعثـت توسـط رسـول خـدا؟لص؟ ،بـرای دسـتیابی بـه اهـداف خـود بـا
ایشـان و جانشـین معرفیشـده ،دشـمنی منافقانـهای را برنامهریـزی و اجـرا کـرده و در
آخـر نیـز ،بـا غصـب خالفـت بـه هـدف اولیـۀ خـود میرسـند.
کلیدواژهها :پیامبر« ،یوم الدار» ،نفاق ،رفتارشناسی ،تعیین جانشین ،خالفت ،سقیفه.

* تاریخ دریافت مقاله ،)97/08/12( :تاریخ پذیرش.)98/04/09( :
 .1طلبۀ سطح چهار رشتۀ امامت تبیینی مرکز تخصصی معارف اهلبیت؟مهع؟elyasihadi@gmail.com ،
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مقدمه
منافقان و جریان نفاق در تاریخ اسالم ،به عنوان جبههای از دشمنان اسالم و پیامبر
اکرم؟لص؟ ،در آیات قرآن کریم و احادیث عامه و خاصه مطرح است .شناسایی جریان
نفاق و بررسی عملکرد آن برای دستیابی به قدرت ،و نیز شناسایی رفتار منافقان در
طول دوران بعثت پیامبر اکرم؟لص؟ برای دشمنی با خالفت امیرمؤمنان؟ع؟ به عنوان
جانشین آن حضرت ،از موضوعات بسیار مهم است.
شـناخت انگیـزۀ اصلـی ایـن گـروه در بـروز نفـاق ،و نیـز نخسـتین رویارویـی و ابـراز
دشـمنی در مکـه در نخسـتین سـالهای بعثـت ،مـا را در شـناخت هـدف اصلـی ایـن
گـروه یـاری میرسـاند .بـروز دشـمنیها بـا پیامبـر اکـرم؟لص؟ بعـد از جریـان «یـوم الـدار»
و اعلام وصایـت و جانشـینی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،نشـانگر اهمیـت بحـث جانشـینی و
وصایـت اسـت .همـگان ازجملـه قریـش ،بـه این مقام چشـ م داشـتهاند و پـس از معرفی
جانشـین از سـوی پیامبـر؟لص؟ و ناامیدشـدن آنـان از رسـیدن بـه ایـن مقـام ،عداوتهـا
و دشـمنیها بـا پیامبـر؟لص؟ آشـکار شـد.
عالوه بر آیات فراوان دربارۀ منافقان ،بررسی منابع روایی و تاریخی اولیه نشان میدهد
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که اصل بحث نفاق ،دارای پیشینهای طوالنی است؛ بهگونهایکه در سدههای سوم و
چهارم ،آثاری به جمعآوری روایات نفاق پرداختهاند« :صفة النفاق و ذمالمنافقین»
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نگاشتۀ جعفر بن محمد الفریاني (م  301 -207ق) و «صفة النفاق و نعت المنافقین
من السنن المأثورة عن رسول اهلل؟لص؟» تألیف ابونعیم اصفهانی ( 430 - 334ق).
شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمة راویت مفصلی دربارۀ گفتگوی
سعد بن عبداهلل قمی (م  301ق) با یکی از نواصب دربارۀ ایمان برخی از صحابه،
گزارش کرده است .همچنین در فرمایشات اهلبیت؟مهع؟  ،ارتباط گستردهای میان
جبهۀ نفاق با خلفای سهگانه یافت میشود .این اشارات ،در کلمات امیرالمؤمنین
و حضرت فاطمه؟امهع؟ بیشتر به چشم میخورند؛ برای نمونه ،حضرت فاطمه؟اهع؟ در
خطبۀ خویش ،به ظهور جبهۀ نفاق پس از رحلت پدرشان اشاره میفرمایند.
در عصـر حاضـر نیـز ایـن بحـث به صـورت جسـت هوگریخته و پراکنـده ،در میان کلمات

و آثـار برخـی از محققـان مطـرح شـده اسـت؛ بـه عنوان نمونـه ،در کتاب «اسالمشناسـی
تاریخـی» ،اثـر حجتاالسلام نیـری بروجـردی ،ذیـل توضیـح آیـات تاریخـی قـرآن کریم،
بـه نقـش منافقـان مکـی بـا عنـوان «منافقـان حرفـهای» اشـاره شـده اسـت .همچنیـن
کتـاب «مهـار انحـراف» ،اثـر جمعـی از نویسـندگان ،بـه نقـش منافقـان و طمـع آنـان بـه
خالفـت ،پرداختـه اسـت.
آنچـه در ایـن پژوهـش میآیـد ،اثبـات بـروز نفـاق از مکـه بـا انگیـزۀ رسـیدن بـه قـدرت
و حساسـیت ایـن موضـوع در میـان جامعـۀ بعثـت پیامبـر اکـرم؟لص؟ اسـت .اهمیـت
موضـوع جانشـینی پیامبـر اکـرم؟لص؟ ،از طرفـی باعـث برانگیختهشـدن طمـع عـدهای
و پذیـرش اسلامی ظاهـری شـد و از طـرف دیگـر ،دشـمنیهای قریـش را بعـد از اتمـام
حجـت و اعلام جانشـین معرفیشـدۀ الهـی توسـط پیامبـر اکـرم؟لص؟ ،پدیـد آورد.

 _1مفهومشناسی نفاق
 _1 _1نفاق در لغت
غالــب کتابهــای لغــت «نفــق» را برگرفتــه از دو اصــل میداننــد؛ یکــی بــه معنــای
قطعشــدن و ازبینرفتــن و دیگــری بــه معنــای پنهــانکاری .گاه ممکــن اســت یــک واژه،

کــه معنــای پنهــانکاری در آن اســت ،کنــدن تونلهــای زیــر زمیــن و رفتــن در آن را «نفــق»
گوینــد؛ 4چنانکــه قــرآن کریــم میفرمایــد:
َ َ أَ َ َ َ َ ً ْ أَ
فَ
نچ ــه بتوان ــی تونل ــی در
<� ِإ� نِ� ْاس ت� َط ْع ت� � نْ� ت� بْ� ت� ِ غ� ي� ن� ف� ق�ا ِ�ف�ي ال� ْر ِ ض�>؛ چنا 
5
زمی ــن بزن ــی.
 .1ابنفارس ،أحمد ،معجم مقائیس اللغة.454/5 ،
 .2راغب أصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص .819
 .3همان.
 .4فراهیدی ،خلیل ،العین.177/5 ،
 .5انعام.35 :
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حــاوی هــر دو معنــا باشــد 1.بــر مبنــای اصــل اول ،هنگامــی کــه چیــزی از بیــن بــرود یــا
ََ
2
بــا مرگــش تمــام شــود و یــا بــا خرجکــردن پایــان پذیــرد« ،نف َــق» بــه کار بــرده میشــود.
ََ َ
ازهمیـنرو «نفقــة» اســم بــرای چیــزی اســت کــه میبخشــند 3.بــر مبنــای اصــل دوم نیــز،
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برخـی از لغتشناسـان ،همچـون خلیـل بـن احمد فراهیـدی (م  175ق) ،نفاق را فقط
فعـل منافـق و بـه معنـای خـروج پنهانـی از ایمـان دانسـتنهاند 1،امـا برخـی دیگـر ،همـراه
معنـای اصطالحـی ،اسـتعمال اصلـی و نخسـتین آن را نیـز بیـان کـرده و آن را مأخـوذ از
«نافقـاء» دانسـتهاند .ابناثیـر جـزری مینویسـد:
نفاق به معنای پنهانکردن کفر و آشکارنمودن ایمان است که از «نافقاء»
گرفته شده است.

2

ابنمنظور (م  711ق) هم ،رفتار منافق را برگرفته از «نافقاء» میخواند:
منافق را منافق نامیدهاند ،زیراکه مانند موش صحرایی از موضعی داخل
و از موضع دیگری غیر از آنجا که وارد شده است ،خارج میشود .منافق
نیز چنین میکند؛ در اسالم داخل میشود و از موضعی غیر از آنچه وارد
شده است ،از اسالم بیرون میرود.

3

بنابرایـن ،رفتـار پنهانـی 4،واردشـدن در شـرع و خـروج از آن 5،و اظهـار اسلام و کتمـان
کفـر 6،از معانـی «نفـاق» شـمرده شـدهاند.
 _2 _1نفاق در اصطالح
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این واژه در فرهنگ اسالم ،به معانی مختلفی استفاده شده است که از جملۀ مهمترین
آنها ،پنهانکردن کفر باطنی و عمل به اسالم در ظاهر است .طبق این معنا ،منافق _ که
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اسم فاعل از باب مفاعله از مادۀ نفاق است _  7از یک راه وارد اسالم میشود و تظاهر
به اسالم میکند ،سپس از راه دیگر از اسالم بیرون میرود؛ یعنی با تظاهر به اسالم ،کفر
خویش را از مسلمانان مخفی میدارد ،تا روزی بتواند از آن طریق فرار کند.
 .1فراهیدی ،خلیل ،همان.177/5 ،
 .2ابناثیر ،مبارک بن محمد ،النهایة.98/6 ،
 .3ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب.359/1 ،
 .4ابناثیر ،مبارک بن محمد ،همان.98/6 ،
 .5راغب أصفهانی ،حسین ،همان ،ص .177
 .6فیومی ،أحمد ،مصباح المنیر.618/2 ،
 .7طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.279/19 ،

نفــاق بدینمعنــا ،یــک واژۀ اســامی اســت و تــا پیــش از اســام ،در ایــن معنــا اســتعمال
نش ــده اس ــت .در تعری ــف اصطالح ــی «نف ــاق» و «مناف ــق» ،اینگون ــه بی ــان کردهان ــد:
«نفــاق ،تظاهــر بــه ایمــان اســت ،درحالیکــه در باطــن ،ایمــان نداشــته باشــد»؛« 1نفــاق
در براب ــر ایم ــان و ب ــه معن ــای ع ــدم اعتق ــاد ب ــه ح ــق اس ــت»؛« 2نف ــاق ،گفت ــن ش ــهادیتن
و رعای ــت ش ــئون ظاه ــری اس ــام اس ــت ،درحالیک ــه در باط ــن ،اعتق ــادی ب ــه اس ــام
نداش ــته باش ــد».

3

از آنجـا کـه همـۀ تعاریـف اصطالحـی نفـاق در ایـن معنـا مشـترکند کـه منافـق ،کسـی
اسـت کـه بـا پنهانداشـتن کفـر ،تظاهـر بـه اسلام نمایـد ،میتـوان گفـت کـه نفـاق ،در
اصطلاح آن اسـت کـه:
شـخص منافـق بـرای فر یـبدادن مؤمنیـن ،بـه ز بـان ،اظهـار اسلام و ایمان
یکـه در باطـن ،بـه همـه و یـا برخـی از ارکان ایمـان ،کفـر بـورزد.
کنـد ،درحال 
بنابرایـن منافـق کسـی اسـت کـه در دل ،خـدا را قبـول نـدارد ،امـا متظاهـر
بـه خداپرسـتی اسـت؛ قـرآن و پیامبـر؟لص؟ را قبـول نـدارد ،امـا متظاهـر بـه
احتـرام بـه قـرآن و پیامبـر؟لص؟ اسـت.

4

 _2انگیزههای پیدایش نفاق
بخشـی از دشـمنان اسلام را منافقـان و ظاهرسـازان تشـکیل دادهانـد و جامعـۀ نوپـای
از یـک نیـت باطنـی و انگیـزۀ درونـی سرچشـمه دارد .بـه همیـن جهـت ،قـرآن کریـم در
آیـات متعـددی بـه رفتارشناسـی منافقـان و آ گاهیبخشـی به مسـلمانان از حرکتهای
ّ
متزو رانـۀ آنـان پرداختـه اسـت .قـرآن کریـم عواملـی را بـرای نفـاق معرفـی میکنـد کـه از
جملـۀ آنهـا میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد:
 .1جزائری ،عبداهلل ،التحفة السنیة (مخطوط) ،ص .41
 .2مقدس اردبیلی ،احمد ،زبدة البیان ،ص .8
 .3نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم.59/6 ،
 .4مطهری ،مرتضی ،پانزده گفتار ،ص .126 - 124
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اسلامی با پدیدهای نوین به نام نفاق مواجه بوده اسـت .همچنین باید دانسـت نفاق،
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الـف_ حسـادت و زوال نعمـت از طـرف مقابـل؛ 1ب_ بیماردلـی؛ 2ج_ طمـع بـه مـال و
ثروت؛ 3د_ خوف و ترس؛ 4هـ _ مبارزه و دشـمنی با حکومت اسلامی؛ 5و_ آرزوی کسـب
قدرت.
از میـان عوامـل و انگیزههـای فـوق ،آخرین عامل یعنی آرزوی کسـب قدرت ،ریشـۀ بروز
نفاقـی اسـت کـه در مکـه پدیـد آمـد و موجـب دشـمنی بـا پیامبـر اکـرم؟لص؟ و خالفـت
امیرمؤمنـان؟ع؟ و درنتیجـه ،غصـب خالفت شـد.

6

شـخص منافـق در ایـن نـوع از علـل بـروز نفـاق ،بـه همـراه مسـلمانان اسلام مـیآورد،
بـه تقویـت اسلام کمـک میکنـد و حتـی ممکـن اسـت در ایـن راه لطمـه ببینـد.
منافـق دارای ایـن انگیـزه ،بسـیار مرمـوز و پیچیـده عمـل میکنـد؛ چراکـه خیرخواهانـه
ِ
و مشـفقانه بـا مـردم حرکـت کـرده و در هسـتههای مرکـزی و محـوری نفـوذ میکنـد.
ازهمیـنرو بزرگتریـن و خطرنا کتریـن نـوع نفـاق ،همیـن نـوع اسـت و درمییابیـم کـه
دشـمن اصلـی اسلام ،منافقانـی بـا ایـن انگیـزه بودنـد .ایـن عـده بـا توجـه بـه آ گاهـی از
ظهور اسلام و چشمداشـت به قدرت و دسـتیابی به مقام در حکومت فراگیر اسلامی،
حرکـت پنهانـی خـود را از سـالهای اولیـۀ اسلام آغـاز کردنـد.
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ً
حقهم و حسـدوا منزلتهم ،فقال
« .1و قـد روي فيـه أيضـا أنهـا نزلـت فـي الذين غصبوا آل محمد؟مهع؟
أُ ئ َ َّ ذ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ فَ َ ْ تَ َ َ ُ نَ ً أَ ْ َ ُ ْ نَ ٌ َ ْ ُ ْ ف َ ذ ً
ول�ك ال ِ ي�� ن� لع ن�هم الله و م ن� ي�لع ِن� الله �ل ن� ��جِ د له � ِص ي�را * �م لهم � ِص ي� ب� ِم ن� المل ِك � ِإ��ا
اهلل تعالـىِ �< :
ُ ْ تُ َ نّ َ َ نَ ق ً
َأ ْ َ ْ ُ ُ نَ نّ َ
َ
لا ي��ؤ � ن
و� ال�اس � ِ� ي�را> ،يعنـي النقطـة فـي ظهـر النـواة ،ثـم قـال�< :م ي�حسدو� ال�اس> يعنـي بالنـاس
آ ت ُ ُ َّ ُ نْ فَ �ضْ فَ قَ ْ آ تَ ْ ن آ َ ْ َ ْ ت َ َ ْ ْ َ �ةَ
َ
ا� و ال ِحكم
هاهنا أمير المؤمنين و األئمة؟مهع؟ <على ما ��اهم الله ِم� � ِل ِه ��د �� ي��ا �ل ِإ� ب� ِ
راه ي�م ال ِك� ب
ْ ً َ ً
آَ ُ
َو � ت� يْ� ن�اه ْم ُملكا ع�ظ ِ ي�ما> و هـي الخالفـة بعـد النبـوة ،و هـم األئمـة؟مهع؟» قمـی ،علـی بـن ابراهیـم،
تفسـیر.140/1 ،
 .2بقره.10 - 8 :
 .3توبه.58 :
 .4توبه.49 :
 .5توبه.107 :
 .6بحـث و گفتگـو در بـارۀ انگیـزه و پیدایـش منافقـان از مکـه یـا مدینـه ،از گذشـته در بیـن متکلمـان
امامـی و مکتـب خلاف ،بـوده اسـت .مویـد ایـن سـخن مناظـرۀ سـعد بـن عبـداهلل بـا شـخصی
ناصبـی در ایـن موضـوع اسـت کـه در همیـن پژوهـش آمـده اسـت (طبرسـی ،احمـد بـن علـی،
االحتجـاج.)465-461/2 ،

 _1 _2آ گاهی از ظهور اسالم و سودای کسب قدرت
مـردم در منطقـۀ حجـاز بهخوبـی از ظهـور پیامبـر آخرالزمـان و گسـترش اسلام خبـر
داشـتند .ایـن آ گاهـی را از اخبـار کتابهـای اهـل کتـاب یافتـه بودنـد .خداونـد متعـال
در قـرآن کریـم میفرمایـد:
َ
َ
ً
أ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
ت َ َ ْ ف نَ ُ َ َ ْ ف نَ
ّ ذ َ آ تَ ْ ُ ُ
و� � بْ� ن� َاءه ْم َو ِإ� ن� ف� ير� ق�ا ِم نْ� ُه ْم
ا� ي�ع ِر�و�ه كما ي�ع ِر�
<ال ي�� ن� �� ي� ن�اهم ال ِك� ب
َل َ� ْك تُ� ُم نَ
و� ْال َح قَّ� َو ُه ْم يَ� ْع َل ُم ن
و�>
ي
کسانی که به آنها کتاب [آسمانی] دادهایم ،او را میشناسند ،بهگونهایکه
پسرانشـان را میشناسـند ،و همانـا گروهـی از آنـان حـق را درحالیکـه
ً
1
میداننـد ،شـدیدا پنهـان میکننـد.

اهـل کتـاب تمامـی ویژگیهـای پیامبـر اکـرم؟لص؟ را در کتابهـای خـود خوانـده
بودنـد .آنـان چنـان بـا ایـن ویژگیهـا آشـنا بودنـد کـه بـه محـض دیـدن پیامبـر؟لص؟ ،او
را میشـناختند 2.شـناخت پـدر نسـبت بـه فرزنـد خویـش ،شـناخت بـه خصوصیـات
نیسـت ،بلکـه شـناخت بـه چهـره اسـت .اهـل کتـاب نیـز اینگونـه پیامبـر؟لص؟ را
میشـناختند .نقـل شـده اسـت کـه:

همیـن امـر ،موجـب پذیـرش اسلام توسـط برخـی قبایـل ،ماننـد قبیلـۀ «کنده» شـد .آنها
بـا ایـن سـخن اهـل کتـاب که ،بـهزودی پیامبـری از مکه ظهـور خواهد کرد کـه روزگارش
نزدیـک اسـت ،بـه حقانیـت پیامبر؟لص؟ پـی بردند.

4

 .1بقره.174 :
 .2طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.326/1 ،
 .3قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.196/1 ،
 .4بیهقی ،احمد بن حسین ،دالئل النبوة.252/1 ،
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عم ــر ب ــن خط ــاب ب ــه عب ــداهلل ب ــن س ــامگف ــت :آی ــا محم ــد [؟لص؟] را در
کتابهایتــان میشناســی؟ عبــداهلل بــن ســام گفــت :بــه خــدا ســوگند ،مــا
محمد [؟لص؟] را میشناســیم ،بیشــتر از آنچه فرزندان خود را بشناســیم؛
به ــای خ ــود خواندهای ــم و در آن ش ــک
زیراک ــه وص ــف او را در کتا 
ندار ی ــم و وقت ــی او را در می ــان ش ــما میبینی ــم ،گوی ــی متوج ــه فرزندم ــان
3
ش ــدهایم.

 _2 _2چشمداشت به خالفت
چشمداشـت به آیندۀ روشـن اسلام و دسـتاندازی به اموال و مناصب ،از انگیزههای
مناسـب بـرای پذیـرش اسلام بـود .پیشـنهاد یکـی از مـردان بنیعامـر بـن صعصعـه ،از
ایـن حقیقـت پـرده برداشـته اسـت .هنگامـی کـه پیامبـر؟لص؟ نـزد قبیلـۀ بنیعامـر بـن
صعصعه رفت تا خویش را به آنها معرفی کرده و ایشـان را به اسلام دعوت کند ،مردی
از آنهـا بـه نـام «بحیـره» بـه پیـش آمـد و گفت:
بـه خـدا ا گـر مـن ایـن جـوان را از قریش بگیرم ،به وسـیلۀ او میتوانم عرب را
ز یـر سـلطۀ خو یـش درآورم .آنگاه بـه حضـرت رو کرد و گفـت :اگر ما فرمان
تـو را بپذیر یـم و خـدا تـو را بـر دشـمنان پیروزمنـد کنـد ،آیـا جانشـینی را پـس
یسـپاری؟ رسـول خـدا؟لص؟ فرمود« :این کار به دسـت
از خـودت بـه مـا م 
خـدا اسـت و هرکـه را او بخواهـد ،پـس از مـن زمامـدار مـردم خواهـد نمود!»
بیحـره گفـت :آیـا سـزاوار اسـت کـه مـا سـینههای خـود را هـدف دشـمنان
تـو قـرار دهیـم و چـون بـر آنهـا پیروز شـدی ،کار را به شـخص دیگـری واگذار
کنـی؟ مـا را بـه تـو و کار تو نیازی نیسـت.

1

نقـل تاریخـی فـوق ،بهروشـنی گویـای ایـن مطلـب اسـت کـه طمـع قـدرت ،در میـان
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اغلـب قبایـل عـرب و سـوداگران قـدرت ،مـوج مـیزده اسـت .بـه همیـن دلیـل ،طمـع و
چشمداشـت بـه آینـده بـرای تصاحـب مقام و کسـب مکنت و قدرت ،یکـی از عوامل و
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انگیزههـای مهـم نفـاق اسـت.
مؤیـد ایـن سـخن ،مناظـرۀ سـعد بـن عبـداهلل قمی بـا برخـی از نواصب ،و دریافت پاسـخ
از امـام زمـان؟جع؟ اسـت .مرحـوم طبرسـی (م  588ق) بـه نقـل از سـعد بـن عبـداهلل
قمـی مینویسـد:
یکـی از نواصـب در مناظـره بـا مـن گفـت :آیـا شـما کـه میگوییـد فالنـی و
« .1و اهَّلل ،لـو أنـي أخـذت هـذا الفتـى مـن قر يـش ،أل كلـت بـه العرب ،ثم قـال :أ رأيـت إن نحن بايعناك
علـى أمـرك ،ثـ م أظهـرك اهَّلل علـى مـن خالفك ،أ يكون لنا األمر من بعدك؟ قـال :األمر إلى اهَّلل يضعه
حيـث يشـاء .قـال :فقـال لـه :أ فتهـدف نحورنـا للعـرب دونـك ،فـإذا أظهـرك اهَّلل كان األمـر لغيرنـا!
الحاجـة لنـا بأمـرك ،فأبـوا عليـه» ابنهشـام ،عبدالملک ،السـیرة النبو یـة425/1 ،؛ طبری ،محمد
بـن جریـر ،تاریخ طبـری.350/2 ،

فالنـی از منافقیـن بودنـد ،در مکـه از روی رغبـت اسلام آوردنـد یـا از روی
اجبـار؟ مـن بـه او جـواب نـدادم؛ ز یـرا فکـر کـردم ،ا گـر بگو یـم از روی اجبـار
ایمـان آوردنـد ،جـواب خواهـد داد کـه رسـول خـدا؟لص؟ آن روز قـدرت
نداشـت تا آنها را مجبور به پذیرش اسلام کند و اگر بگویم از روی رغبت
ایمـان آوردنـد ،محکـوم خواهـم شـد.
یکـه ُپـر از خشـم و ناراحتـی بـودم بـه منـزل آمـدم .حـدود  47سـؤال
درحال 
مهم را که جوابشـان را نمیدانسـتم ،نوشـتم تا به احمد بن اسـحاق ،وکیل
امـام حسـن عسـکری؟ع؟ بدهـم تـا برایـم جـواب آورد .بـه خانـۀ او رفتم ،اما
گفتنـد بـه مسـافرت رفتـه اسـت .در پـی او رفتـم و خـودم را بـه او رسـاندم و
جر یـان را گفتـم .گفـت :بیـا بـا هـم بـه سـامرا برو یـم و از امـام عسـکری؟ع؟
جـواب آنهـا را بخواهیـم .بـا او بـه سـامرا رفتـم .از حضـرت اجـازه خواسـته
داخـل شـدیم ...جمـال مبارکـش ماننـد مـاه میدرخشـید و روی زانو یـش
کودکـی [امـام زمـان؟جع؟] نشسـته بـود کـه در اوج زیبایـی و جمـال بـود.
سـؤالهایم را مطـرح کـردم .بـه امـر امـام ،کـودک تمـام پرسـشهایم را به طور

نچـه دشـمن تـو گفـت کـه آیـا آن دو بـا میـل اسلام آوردنـد یـا بـا ا کـراه و
امـا آ 
اجبـار ،چـرا نگفتـی کـه آن دو از روی طمـع اسلام آوردنـد؟! زیراکـه با یهود
اختلاط میکردنـد و خبـر خـروج رسـول خـدا؟لص؟ و غلبـۀ آن حضـرت را
بهـای مقـدس دریافـت کـرده بودنـد.
از تـورات و کتا 

1

بنـا بـر نقـل فـوق و نیـز در جمعبنـدی مطالـب گذشـته ،بایـد گفـت کـه گروهی ،بـا اطالع
و آ گاهـی کسـبکرده از یهـود نسـبت بـه آینـدۀ اسلام و قدرتیافتـن حکومـت نبوی ،با
طمعهـای دنیـوی و آرزوی دسـتیافتن بـه قـدرت ،تظاهـر بـه اسلام کـرده و نیتهـای
باطنـی خـود را پنهـان کردند.
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.465 - 461/2 ،
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نجـا کـه فرمـود:
مفصـل پاسـخ داد ...تـا آ 
َ
َ
َ
َّ
َ
ً َ ً َ َُ ْ ْ
ََ
َ َ َ َ ْ َ
َو أ ّمـا َمـا قـال لـك الخ ْص ُـم ِبأن ُه َمـا أ ْسـل َما َط ْوعـا أ ْو ك ْرهـا ِل َـم ل ْـم تقـل َبـل
َّ
ً َ َ َ َّ
ْ
َ َ
ُ
ْ
َ
ـود َو ُيخ ِب َـر ِان ِبخ ُروج
ـان َم َـع ال َي ُه
ِإن ُه َمـا أ ْسـل َما َط َمعـا؟ َو ذ ِلـك أن ُه َمـا ُيخا ِل َط
ِ
ِ
ِ
ْ َ َّ
َ ْ َ ََ َْ َ َ
َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
ُ َ َّ
ـب ال ُمقد َسـة.
محم ٍـد؟ص؟ و اس ِـتيل ِئ ِه علـى العـر ِب ع ِـن التـور ِاة و الكت ِ

 _3نخستین نشانههای نفاق
ســالهای اولیــۀ بعثــت پیامبــر اســام ،ســالهایی پــر از التهــاب بــرای تازهمســلمانان،
و نی ــز س ــالهایی س ــخت ب ــرای اس ــام ،ب ــه جه ــت حف ــظ دی ــن و اعتق ــاد مؤمنی ــن ب ــا
وجــود دشــمنانی همچــون مشــرکان و کفــار بــود .ازایـنرو طبــق نــگاه مشــهور در مســئلۀ
ظهـــور نفـــاق در اســـام ،انگیـــزهای بـــرای پیدایـــش پدیـــدۀ نفـــاق در مکـــه و پیـــش از
هج ــرت پیامب ــر اک ــرم؟لص؟ و مس ــلمانان ب ــه مدین ــه ،بهوی ــژه در س ــالهای نخس ــتین
اس ــام ،باق ــی نمیمان ــد.
امـا در قـرآن کریـم دالیلـی یافـت میشـود ،کـه ردپـای منافقـان و بیمـاردالن را از همـان
سـالهای اولیـۀ پـس از بعثـت پیامبـر اکـرم؟لص؟ نشـان میدهـد .شـاید اگـر نـور هدایت
کالم الهـی در مـورد تحـرکات مزورانـه و مرموزانـۀ منافقـان وجود نداشـت ،حقیقت وجود
اینـان ،در البـهالی تاریکـی کتابهای تاریخ ،بهآسـانی یافت نمیشـد .خداوند متعال
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در قـرآن میفرمایـد:
َ َ َ َ ْ ن َ أَ َ َ نّ َ َّ َ َ َ �ةً َ َ َ َ ْ ن َ َّ ت ُ ْ َّ ف تْ نَ �ةً ّ َّ �ذ َ َ فَ ُ ْ
<و ما ج�عل�ا �صحا ب� ال� ِار ِإ�لا ملا�ئك و ما ج�عل�ا ِعد�هم ِإ�لا ِ��� ِلل ِ ي� ن� ك�ر وا
َ ْ تَ ْ ق َ َّ ذ َ أُ تُ ْ ْ ت َ َ َ َ ْ َ َ َّ ذ َ َ َ نُ ْ َ ن ً َ َ َ ْ ت َ َ َّ أُ ُ ْ
ا� ال ذ ِ ي�� نَ� � تو�وا
ا�َ و ي��ز داد ال ِ ي�� ن� ءام�وا ِإ� ي�ما�ا و لا ي�ر� ب
ِل ي�س� ي� ِ� ن� ال ِ ي�� ن� �و�وا ال ِك� ب
َ
أ
ْ
ُ
ّ
َّ َ ضٌ َ َ ف ُ نَ َ َ َّ
ُ
ْالك ت َ� َ َ ْ ُ ْ ُ َ
و� َو ل َ� قُ� َ
و� َما ذ�ا � َراد الل ُه
ول ال ذ ِ ي�� نَ� �ف�ي ق�لو ب� ِهم مر� و الك ِا�ر
ا� و الم�ؤ ِم ن� ن ِ ي
ِ ب
َ ن َ ش َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ نُ َ
َ �ذَ َ ثَ ً َ �ذَ َ ُ �ض ُّ َّ ُ َ ن َ ش َ ُ َ ْ
ب�ه ا م�لا ك ا ِلك ي� ِ ل الله م� ي��اء و ي�ه ِد ي� م� ي��اء و ما ي�علم ج��ود
َ ّ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ذ ْ َ ْ َ
ى ِلل بَ� ش�ر>
ر ِب�ك ِإ�لا هو و ما ِه ي� ِإ�لا ِ�كر 
مأمـوران دوزخ را فقـط فرشـتگان [عـذاب] قـرار دادیـم ،و تعـداد آنهـا را جـز
برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یقین پیدا کنند و بر ایمان
مؤمنان بیفزاید ،و اهل کتاب و مؤمنان تردید به خود راه ندهند ،و بیماردالن
و کافـران بگوینـد :خـدا از ایـن توصیـف چـه منظـوری دارد؟! [آری]،
یسـازد و هرکـس را بخواهـد
اینگونـه خداونـد هرکـس را بخواهـد ،گمـراه م 
هدایـت میکنـد! و لشـکریان پـروردگارت را جـز او کسـی نمیدانـد ،و ایـن
جـز هشـدار و تذکـری برای انسـانها نیسـت.

1

خداوند در این آیۀ شـریفه از سـورۀ مدثر ،که مکی و مربوط به سـالهای نخسـتین ظهور
 .1مدثر.31:

اسلام اسـت ،مـردم محیـط نـزول آیـه را بـه چهـار دسـته تقسـیم میکنـد :الـف -کافـرون؛
ب -مؤمنـون؛ ج -اهـل کتـاب؛ د -الذیـن في قلوبهم مـرض :بیماردالن.
پـس از بررسـی آیـۀ شـریفه و شناسـایی صفـات و ویژگیهـای بیمـاردالن ،تصویـری از
منافقـان اولیـه در سـالهای نخسـتین ،پیـدا میشـود.
 _1 _3مکیبودن سورۀ مدثر
سـورۀ مدثر از جملۀ سـورهای مکی و بلکه از ابتداییترین سـورهایی اسـت که بر پیامبر
اکـرم؟لص؟ نـازل شـده اسـت .بسـیاری از محدثـان و مفسـران ،بـر مکیبـودن ایـن سـوره
تصریـح کردهانـد .سـیوطی گوید:
أخ ــرج اب ــن الضر ي ــس و اب ــن مردو ي ــه و النح ــاس و البيهق ــي ع ــن ابـــن
عب ــاس ق ــال :نزل ــت س ــورة المدث ــر بمك ــة و أخ ــرج اب ــن مردو ي ــه ع ــن اب ــن
الزبي ــر مثل ــه.

1

ّ
ثعلبی نیشابوری ،بغوی و فخر رازی نوشتهاند« :سورة المدثر؛ مكية».

2

برخـی از مفسـران ،ترتیـب نـزول سـورۀ حمـد را بعد از سـورۀ مدثر و در مکه بیـان کردهاند:
«نزلـت بعد المدثـر في مكة».

3

سـیوطی در تحلیـل حدیثـی کـه از جابـر بـن عبـداهلل انصـاری در مـورد اولیـن سـورۀ
سهسـالۀ فتـرت وحـی میدانـد.

4

حاصل اینکه ،سورۀ مدثر ،مکی و از نخستین سورههای نازلشده بر پیامبر اکرم؟لص؟
در مکـه اسـت کـه بـا توجـه به جمعبندی نقلهـا ،زمان نزول آن ،پس از سهسـال اکتتام
امر از جانب پیامبر؟لص؟ میباشـد.
 .1سیوطی ،عبدالرحمن  ،الدر المنثور .280/6 ،
 .2ثعلبی ،احمد بن ابراهیم ،الکشف و البیان67/10 ،؛ بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزیل،
72/5؛ فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب.696/30 ،
 .3آل غازی ،عبدالقادر مالحویش ،بیان المعاني.114/1 ،
 .4سیوطی ،عبدالرحمن  ،اإلتقان.106/1 ،

رفتارشناسی جريان نفاق در دشمنی با خالفت اميرمؤمنان؟ع؟:
بررسی موردی مقطع تاريخی آيۀ «انذار»

نازلشـده بـر پیامبـر؟لص؟ نقـل میکنـد ،این سـوره را اولین سـورۀ نازلشـده بعـد از دوران

153

 _2 _3بیماردالن در قرآن کریم
در آیۀ مذکور ،نام چهارگروه آمده است« :مؤمنون»« ،کافرون»« ،اهل کتاب» و «الذین في
قلوبهـم مـرض» .سهدسـتۀ ابتدایـی ،قابـل شناسـاییاند و واضح اسـت که ایـن افراد در
مکـه ،چـه کسـانی بودنـد .امـا قـرآن در کنـار آنهـا ،از وجـود افـرادی بـا عنـوان «الذیـن فـي
قلوبهم مرض» یاد میکند .این افراد چه کسـانی هسـتند که نه جزء مؤمنان میباشـند،
نـه اهـل کتاب و نـه کافران؟!
اگرچـه قـرآن کریـم در آیـۀ شـریفه ،نامـی از ایـن اشـخاص نبـرده ،امـا بـه یـک ویژگـی بـارز
آنـان ،یعنـی بیمـاری قلبـی اشـاره کـرده اسـت .بیمـاری (مـرض) از نظـر لغـوی ،عـدم
سلامتی اسـت .اینکـه شـک در دیـن را مـرض نامیدهانـد ،بـدان جهـت اسـت کـه
بیماری ،خروج از حد اعتدال است و فردی که ایمان درستی ندارد و قلب او در تردید
قرار گرفته اسـت ،بیماردل میباشـد 1.قرآن کریم در دوازد ه آیه ،سـخن از «بیماردلی» به
میان آورده که برخی از آنها ،ویژگیهای منافقان به حساب آمدهاند.

2

 _3 _3آرای مفسرین دربارۀ بیماردالن سورۀ مدثر
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مفسران دربارۀ آیۀ  31سورۀ مدثر ،س ه نظر مطرح کردهاند:
َ
ُُ
ّ
الــف_ بیمــاردالن همــان منافقانانــد :گروهــی از مفســران ،مصــداق آیــۀ <ال ذ ِ ي�� نَ� ِ�فى ق�لو ِب� ِه ْم
ٌ
َم َر ض� > را منافق ــان دانس ــته و منظ ــور از «م ــرض» را نف ــاق میدانن ــد؛ ازجمل ــه :قت ــاده،
طبـــری ،طبرســـی ،زمخشـــری ،فخـــر رازی ،مراغـــی ،ابنکثیـــر ،ابنملقـــن ،ســـیوطی و
عالم ــه طباطبای ــی.

3

ب_ آیـه ،خبـر غیبـی اسـت ،نسـبت بـه نفـاق در مدینـه :کسـانی کـه نفـاق در مکـه را
نمیپذیرنـد ،معتقدنـد کـه آیـه ،خبـر غیبـی اسـت و وقایـع آینـده در مدینـه را متذکـر
 .1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان 48/1 ،و .388/3
 .2طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان 372/5 ،و .410/9
 .3طبـری ،محمـد بـن جریـر ،الجامـع البیـان209/9 ،؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل ،تفسـیر القـرآن العظیـم،
474/4؛ سـیوطی ،عبدالرحمـن  ،الـدر المنثـور284/6 ،؛ طباطبایـی ،محمدحسـین ،همـان،
.91 - 90/20

میشـود؛ مفسـرانی ماننـد :شـوکانی ،زمخشـری ،قرطبـی و فخـر رازی.

1

بدیهـی اسـت کـه پـارهای از خبرهـای غیبـی قـرآن ،مربـوط بـه زمانهـای پیشـین اسـت؛
ماننـد آنچـه دربـارۀ اقـوام و پیامبـران گذشـته بیـان ،و گاهـی بـه غیببودن آن نیز اشـاره
ً
شـده اسـت؛ مثلا دربـارۀ مـادر حضـرت عیسـی؟ع؟ چنیـن میفرماید:
َ
أَ ْ ْ َ ْ ُ
ذ َ
وح� ِه ِإ�ل يْ�ك>؛ اینهـا همـه از اخبـار غیـب اسـت که
<� ِلك ِم نْ� � ن� ب� ِاء ال غ� ي� ِب� ن� ي
2
به تـو وحـی میکنیم.
پـارهای دیگـر نیـز مربـوط بـه حـوادث آینـده (نسـبت بـه زمـان نـزول) میباشـد کـه هنـوز
زمـان آن نرسـیده اسـت .ایـن اخبـار گاهـی بـا ادات اسـتقبال بیـان شـدهاند؛ ماننـد:
أَ ْ َ ْ أَ
ََ
ْ
ُ
غُ َ ت ُّ
الر ُوم * �ف�ي �د�نى ال� ْر ِ ض� َو ه ْم ِم ْن� بَ� ْع ِد غ�ل ِب� ِه ْم َس يَ� غ� ِل بُ�و�ن>
<� ِل ب� ِ�
رومی ــان شکس ــت خوردن ــد ،در نزدیکتری ــن س ــرزمین ،و[ل ــی] بع ــد از
شکستش ــان ،در ظ ــرف چن ــد س ــالی ،ب ــه زودی پی ــروز خواهن ــد گردی ــد.

3

ام ــا چ ــرا بای ــد ن ــزول آی ــه در اینگون ــه م ــوارد ،ک ــه ح ــوادث ج ــاری و برخورده ــای می ــان
پیامب ــر و مخالفان ــش بودهان ــد و م ــورد ش ــهود هم ــگان ق ــرار میگرفتن ــد را خب ــر غیب ــی
بدانی ــم؟! آنچ ــه باع ــث ش ــده ت ــا اف ــرادی چنی ــن گم ــان کنن ــد ،منحصرک ــردن انگی ــزۀ
نف ــاق در «ت ــرس از ق ــدرت حاک ــم» اس ــت .آن ــان گم ــان میکنن ــد ،چ ــون مس ــلمانان در
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مک ــه قدرت ــی نداش ــتند ،کس ــی از آنه ــا ترس ــی ب ــه دل راه نم ـیداده ت ــا ماهی ــت اصل ــی و
بـا توجـه بـه انگیزههـای مختلـف نفـاق کـه پیشتـر بیـان شـد ،مشـکل پیدایش نفـاق در
مکـه ،مرتفع میشـود.
ج_ برخـی نیـز معتقدنـد کـه منظـور از «مـرض» ،شـک اسـت و مـراد آیـه ،کسـانی اسـت
 .1زمخشـری ،محمـود ،کشـاف652/4 ،؛ قرطبـی ،محمـد بـن احمـد ،الجامـع ألحـکام القـرآن،
82/19؛ شـوکانی ،محمـد بـن علـی ،فتـح القدیـر330/5 ،؛ فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،مفاتیـح
الغیـب.712/30 ،
 .2آل عمران.44 :
 .3روم.3 - 2 :

رفتارشناسی جريان نفاق در دشمنی با خالفت اميرمؤمنان؟ع؟:
بررسی موردی مقطع تاريخی آيۀ «انذار»

نهانــیاش را مخف ــی کن ــد.

کـه قاطعانـه ،پیامبـر اسلام را تکذیـب نمیکردنـد ،بلکـه دچار شـک و دودلـی بودند .به
تعبیـر دیگـر ،ایـن عـده ،افـراد «ضعیـف االیمـان» بودنـد.

1

مفسـران و صاحبنظرانـی کـه ذیـل ایـن آیـه بـرای بیـان مصادیـق تعبیـر بیمـاردالن،
نظراتـی غیـر از گـروه منافقـان ارائـه دادهانـد و گاه از مؤمنـان ضعیـف االیمـان ،کـه مـردد
بیـن مؤمنـان و کافرانانـد ،یـاد کردهانـد ،در تفسـیر آیـات دیگـری کـه تعبیـر بیمـاردالن
در آنهـا وجـود دارد ،دچـار تناقـض و تعـارض شـدهاند .اشـکال عمـدۀ ایـن دیـدگا ه ایـن
اسـت کـه قابـل تعمیـم بـر سـایر آیـات دربردارنـدۀ تعبیـر بیمـاردالن ،نیسـت .درواقـع این
نظریـه ،کـه از اعتقـاد بـه عـدم وجـود نفـاق در مکـه نشـأت میگیـرد ،در برخـی از آیـات،
مثـل آیـۀ دهـم سـورۀ بقـره ،صاحبانـش را معتـرف بـه منافقبـودن بیمـاردالن میسـازد.

2

عالوه بر این ،در پاسخ به این دیدگاه میتوان گفت:
ً
اوال :قـرآن کریـم ایـن بیمـاردالن را از کسـانی کـه شـک و تردیـد دارنـد ،جـدا کـرده اسـت؛
چنانکـه میفرمایـد:
َ
َ
َ
ُ
َ
أ
أ
أ
ُ
َأ
ُ
َ َ َّ َ
<� �ف�ي قُ�لو�ه ْم َم َر ضٌ� �م ْار ت� ُا�وا � ْم َ��خ فُا� نَ
و� � نْ� ي� يح� ف� الل ُه عل ْ ي� ِه ْم َو َر ُسوله بَ� ْل
ي
ِ ِب
ب
ِ
ُ
أ� ِئ
ول� َك ُه ُم ال�ظّ َ ِال ُم ن
و�>
آیا در دلهایشـان مرضی هسـت و یا شـک و تردید دارند و یا بیم دارند که
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خدا و رسـولش به آنها سـتم کنند؟ بلکه ایشـان خود از سـتمگراناند.

3
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بیمـاری دل از حالـت تردیـد و شـک جـدا شـده اسـت؛ چراکـه آیـۀ شـریفه ،ایـن
بنابرایـن
ِ
دو را قسـیم یکدیگـر قـرار داده اسـت .بیمـاردالن اگـر در آیـهای ،از افـراد شـاک و متـردد
جـدا میشـوند ،پـس در آیـۀ مـورد بحـث نیـز از افـراد شـاک و متـردد جـدا هسـتند.
 .1ثعالبی ،عبدالرحمن ،تفسیر ثعالبی.514/5 ،
 .2محمـد عـزت دروزه ،ذیـل آیـۀ  31سـورۀ مدثـر ،بیمـاردالن را کسـانی میدانـد کـه در مکـه متـردد و
متشـکک بودنـد و علیرغـم اعتـراف درونـی بـه صـدق دعـوت پیامبر؟لص؟ ،به دالیلـی چون ترس
از خطـر مشـرکان ،آن را نمیپذیرفتنـد (ر.ک :دروزه ،محمـد عـزت ،تفسـیر الحدیـث- 463/1 ،
 .)464وی در دیگر موارد ،تعبیر بیماردالن را حمل بر منافقان کرده اسـت (ر.ک :همان421/7 ،
و  320/8و .)323
 .3نور.50 :

ً
ثانیا :در دیگر آیات قرآن ،صفات بسـیار زشـت و ویژگیهای خطرناکی برای بیماردالن
بیـان شـده اسـت کـه هرگـز قابـل تطبیـق بـر افـراد ضعیـف االیمـان نخواهنـد بـود .فقـط
در یکـی از آن مـوارد ،در سـورۀ محمـد؟لص؟ ،خداونـد آنهـا را بـا عناویـن بیمـاردالن،
مفسـدان ،قاطعـان رحـم ،ملعونـان ،کـوران ،کـران ،مرتـدان ،کینهتـوزان ،سـنگدالن
و کسـانی کـه تمـام اعمالشـان حبـط شـده ،یـاد کـرده اسـت 1.چگونـه خداونـد افـراد
ضعیـف االیمـان و مؤمنـان ابتدایـی کـه نیازمنـد عفو ،گذشـت و مهربانیانـد را اینگونه
نـام بـرده و تهدیـد میکنـد؟!
 _4 _3بیماردالن ،اشاره به یک جریان خاص
بـا توجـه بـه ترتیـب نزولـی آیـات قـرآن کریـم و کاربـرد این تعبیـر در آیات مختلف از سـورۀ
مدثر تا سـورۀ برائت (توبه) ،میتوان دریافت که بیماردالن ،گروهی در میان مسـلمانان
بودنـد کـه از ابتـدای بعثـت تـا لحظـات آخـر ،در کنـار پیامبـر؟لص؟ و مسـلمانان قـرار
داشـتند .ظهـور و بـروز ایـن عـده در مکـه و از همان سـالهای نخسـتین ،و اوج فعالیت
و تحرکاتشـان در مدینـه و تـا آخریـن روزهـای عمـر شـریف رسـول خـدا؟لص؟ اسـت .بـه
َّ
ُُ
ٌ
سـبب ریشـهداربودن فعالیـت ایـن گـروه اسـت کـه تعبیـر <ال ذ ِ ي�� نَ� ِ�فى ق�لو ِب� ِه ْم َم َر ض�> از
ابتـدای بعثـت تـا انتهـای آن ،در کالم خداونـد یافـت میشـود.

157

همچنیـن عطـف ایـن تعبیـر بـر منافقـان در برخی از آیـات ،حاکی از ویژگیهایی اسـت
مشـترک بیـن آنـان اسـت .چنانکـه خداونـد در سـورۀ انفـال ،از همگرایـی و همصدایـی
منافقـان و بیمـاردالن حکایـت میکنـد و عـدم تـوکل و آ گاهـی از الطـاف پـروردگار و
امدادهـای غیبـی او را علـت ایـن سـخنان بیـان میکنـد .ایـن عـده در آیـات  12تـا 20
سـورۀ احـزاب ،نهتنهـا خـود از کارزار جنـگ کنارهگیـری میکننـد و وعدههـای خـدا و
پیامبـرش را دروغ میپندارنـد ،بلکـه سـعی در همراهکـردن دیگـر مسـلمانان نیـز دارند .به
تصریـح قـرآن کریـم کـه فرمـوده اسـت:
َ ذْ َ قُ ُ ْ ُ ن ف قُ نَ َ َّ ذ َ قُ ُ ْ َ َ ضٌ َ َ َ ن َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ غُ ُ ً
<و ِإ�� ي��ول الم� ِا��و� و ال ي�� ن� �ف�ي �لو ِب� ِهم مر� ما وعد�ا الله و رسوله ِإ�لا �ر ورا>؛
 .1محمد.30 - 20 :

رفتارشناسی جريان نفاق در دشمنی با خالفت اميرمؤمنان؟ع؟:
بررسی موردی مقطع تاريخی آيۀ «انذار»

کـه ایـن عـده را از عمـوم منافقـان جـدا میسـازد؛ امـا درعینحـال گویـای عنصـری

و [نیـز] بـه خاطـر آور یـد زمانـی را کـه منافقان و بیمـاردالن میگفتند :خدا و
پیامبـرش جز وعد ههـای دروغین به ما ندادهاند!

1

بیماردالن همچون منافقان ،گروهی در بین مسلمانان بودند .آیات دیگری از قرآن
کریم که در تشریح رفتارشناسی بیماردالن میباشند نیز بر این موضوع تصریح دارند.
بنابراین بیماردالن در مکه ،نه جزء مؤمنان حقیقی و راستین هستند و نه از اهل کتاب
ن با انگیزههایی سوداطلبانه میباشند.
و کافران؛ بلکه گروهی در میان مسلمانا 

 _4حدیث «یوم الدار» و بروز دشمنیها
بیشـتر منابـع تاریخـی ،تفسـیری و حدیثـی معتقدنـد کـه پـس از سهسـال دعـوت
َ َ أْ
فَ ْ َ ْ
أ َ
اصدع
مخفیانه و سـری پیامبر اکرم؟لص؟ و با نزول آیات <��ن�ذِ ْر ع ِش� ي� َر ت�ك ال� ق� َر ِب� ي� نَ�> و <�
ُْ
ِب� َما ت��ؤ َم ُر> ،دعـوت علنـی بـه اسلام آغـاز شـد 2.امـا آیـا بهراسـتی سـالهای اولیـۀ بعثـت
پیامبـر اکـرم؟لص؟ مخفیانـه بـوده اسـت؟ آیـا پیامبـر اکـرم؟لص؟ بـه طـور مخفیانـه و

پنهانـی مأمـور بـه دعـوت بوده اسـت؟ گویا نخسـتین کسـی کـه دعوت مخفیانـه را بهکار
بـرده ،ابنهشـام اسـت و او نیـز ایـن نسـبت را بـه ابناسـحاق میدهـد و مینویسـد:
ابناسـحاق گو یـد :سـپس مـردم از زنـان و مـردان ،دستهدسـته وارد اسلام
یشـدند و خبـر اسلام در مکـه پیچیـده بـود .سـپس خداونـد بـه رسـولش
م 
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نچـه را که برایش آمده ،آشـکار کند و مـردم را بدان فراخواند.
امـر کـرد کـه آ 
مـدت زمـان بیـن مخفینگاهدشـتن امـر و سـپس آشـکارکردن آن توسـط
پیامبـر؟لص؟ ،س هسـال از ابتـدای بعثـت بـود .سـپس خداونـد فرمـود ،بـر
نچـه کـه امـر شـدی ،آشـکار کـن و از مشـرکین روی بگـردان و نیـز خـدا
آ
فرمـود :خویشـان نزدیـک خـود را انـذار کـن.

3

 .1احزاب.12 :
 .2قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر124/2 ،؛ پیشتـر بررسـی اکتتـام امـر در سـالهای نخسـتین ،در
مقالـهای بـا عنـوان «پایـان سـالهای ابـری (بازخوانـی مجـدد حدیـث یـوم الـدار)» نوشـتۀ ،مهـدی
دشـتی ،منـدرج در نشـریۀ سـفینه ،شـمارۀ  ،32آمـده اسـت و ایـن پژوهـش ،بـه دنبـال بازتـاب ایـن
موضـوع و نگریسـتن بـه آن از زاویـهای دیگـر اسـت.
ً
« .3قـال ابـن إسـحاق :ثـم دخـل النـاس فـي اإلسلام أرسـاال مـن الرجـال و النسـاء ،حتـى فشـا ذكـر

ولـی در همیـن نقـل ابنهشـام نیـز تناقـض وجـود دارد .او ابتـدا میگویـد کـه مـردم از زنان
و مـردان ،دستهدسـته وارد اسلام میشـدند و خبـر اسلام در مکـه پیچیـده بـود ،امـا
سـپس نقـل میکنـد کـه خداونـد بـه پیامبـرش فرمـود کـه امـرش را آشـکار کنـد و مـردم را
فَ ْ َ ْ ُ ْ
اصدع ِب� َما ت��ؤ َم ُر > را رسـالت
بـه آن دعـوت نمایـد .بعـد ،بـدون هیچ دلیلی ،معنای آیـۀ <�
پیامبـر؟لص؟ بیـان میکنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق شـواهد فـراوان ،آنچـه در سـالهای اولیـۀ بعثـت مـورد
کتمـان واقـع میشـده ،امـر رسـالت نبـوده اسـت .از جملـۀ شـواهد مذکـور ،ایـن اسـت
کـه دسـتور بـه انـذار ،در همـان سـالهای ابتـدای بعثـت وجـود داشـته اسـت .بـه نقـل
یعقوبـی ،فـردای آن روزی کـه آیاتـی از سـورۀ علق بر پیامبر اکرم؟لص؟ نازل شـد ،جبرئیل
نـزد ایشـان آمـد و آن حضـرت را در جامـهای کـه بـه تـن پیچیـده بـود یافـت .سـپس
أَ َ ْ َّ ّ ُ َ أَ ْ
گفـت < :ی�ا � ی�ها ال ُمد ِث� ُر * ق� ْم ف�� ن��ذِ ْر> 1.ایـن آیـه بـر وجـوب انـذار و آغـاز آن توسـط پیامبـر
اکـرم؟لص؟ تأ کیـد میکنـد .آن حضـرت نیـز انـذار را از فرزنـدان عبدالمطلـب آغـاز کـرد.
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ میفرمایـد:
همانا خداوند وحی کرد به پیامبر ما حضرت محمد؟لص؟ و رسالت
را بر دوش او نهاد ،و این در حالی بود که من از لحاظ ّ
سنی جوانترین
اهلبیتش بودم ،و در منزل ایشان برای انجام کارها به پیامبر؟لص؟ کمک

حضرت محمد؟لص؟ فرستادۀ خداوند است .آنها از این امر امتناع
کردند و او را تنها گذاشته و با او مخالفت کرده و تنهایش گذاشتند.
مردمان دیگر هم بیشتر از او دور شدند و با او مخالفت کردند و آنچه را
ّ
اإلسلام بمكـة ،و تحـدث بـه .ثـم إن اهلل؟زع؟ أمـر رسـوله؟مص؟ أن يصـدع بمـا جاءه منـه ،و أن يبادي
النـاس بأمـره ،و أن يدعـو إليـه ،و كان بيـن مـا أخفـى رسـول اهلل؟مص؟ أمـره و اسـتتر به إلـى أن أمره اهلل
فَ ْ َ ْ ُ ْ
<�اصدع ِب�ما ت��ؤ َم ُر
َتعالـى بإظهـار دينـه ثلاث سـنين فيمـا َبلغنـي مـن مبعثـه ،ثـم قـال اهلل تعالـى لـه:
َ َ ْ أَ ْ
أْ ْ َ ْ ْ
َ أْ َ
<و � ن��ذِ ْر ع ِش� ي� َر ت�ك ال� ق� َر ِب� ي� نَ�>» ابنهشـام ،عبدالملـک ،السـیرة
َو �ع ِر ض� ع ِن� ال ُم ش� ِر ِك ي� نَ�> و قـال تعالـى:
النبو یـة.263 - 262/1 ،
 .1یعقوبی ،احمد ،تاریخ یعقوبی.378/1 ،

رفتارشناسی جريان نفاق در دشمنی با خالفت اميرمؤمنان؟ع؟:
بررسی موردی مقطع تاريخی آيۀ «انذار»

میکردم .سپس پیامبر؟لص؟ کوچک و بزرگ فرزندان عبدالمطلب را
دعوت کرد به اینکه به توحید و یگانگی خداوند شهادت دهند و اینکه

159

بر آنها پیشنهاد کرده بود ،چون تاب نمیآوردند و عقلشان نمیرسید،
بزرگ شمردند .من تنها شتابانه و مطیعانه و از روی عقیده ،فرمایش او را
پذیرفتم و شک و تردیدی در دل راه ندادم .سه سال با پیغمبر؟لص؟ در
این عقیده ماندیم و در روی زمین جز من و خدیجه دختر خویلد ،کسی
نبود که نماز بخواند و به رسول خدا؟لص؟ عقیده داشته باشد.

1

بنابراین ،دعوت از آغاز ،آشکارا بوده و پس از انذار فرزندانعبدالمطلب ،همۀ جامعۀ
پیرامون پیامبر؟لص؟ مخاطب دعوت بودهاند که البته تا سهسال ،سخنان ایشان را درک
نکرده و به اسالم روی نیاوردند .دلیل دیگری که با وجود آن ،نمیتوان مخفیانهبودن
اسالم در سالهای اولیه را پذیرفت ،نمازخواندن پیامبر؟لص؟ در مسجدالحرام به
صورت آشکار است .در این زمینه ،خبر عفیف کندی مشهور است.

2

دعوت پیامبر؟لص؟ از بدو بعثت مخفیانه نبوده و تا سهسال ،دعوت ایشان ،به توحید
و رسالت پیامبر اکرم؟لص؟ بوده است .نکتهای که در این سهسال تا واقعۀ «یوم الدار»
کتمان میشده ،همان امر وصایت ،وزارت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از رسول
خدا؟لص؟ بوده است .ممکن است پرسیده شود که چرا خبر از کتمان امر در برخی از
160

نقلها آمده است؟ حتی طبق برخی از نقلهای روایی ،پیامبر اکرم؟لص؟ ،نهتنها در
ابتدای رسالت امری را کتمان میکرد ،بلکه از بیان آن خائف بود!

3
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پاسـخ ایـن پرسـش را میتـوان در تغییـر رویکـرد قریـش پـس از واقعـۀ «یوم الدار» جسـتجو
کـرد .قریشـیان بـا اینکـه از دعـوت پیامبـر؟لص؟ و جزئیـات آن آ گاه بودند ،تا سهسـال با
وی مخاصمـهای نداشـتند؛ امـا بعـد از سهسـال ،آزارهـا ،اذیتهـا ،طعنهها ،تهمتها،
شـکنجهها و حتـی برنامهریـزی بـرای قتـل و تـرور پیامبر؟لص؟ را شـروع کردند.
 .1صدوق ،محمد بن علی ،خصال366/2 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.168/38 ،
 .2ابنعبدالبر ،یوسف ،االستیعاب165-163/3 ،؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،اسد الغابة414/3 ،؛
ابنحجر عسقالنی ،احمد ،االصابة.480/2 ،
ُ
َ ُ ْ َ ً
ً َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ
َّ َ َ َ َ
ََ ْ َ َ
ب و يخـاف قومه و الناس»
اهَّلل؟ص؟ ِب َمكـة ثلاث ِس ِـنين مخت ِفيـا خا ِئفا يترق 
 ...« .3لقـد َمكـث َر ُسـول ِ
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،کمال الدین328/1 ،؛ مجلسـی ،محمدباقر ،همـان ،177/18 ،باب
المبعـث و إظهـار الدعوة ،ح .4

پیامبـر اکـرم؟لص؟ هنـگام آمـدن قبایـل مختلـف بـه مکـه ،نـزد آنـان میرفـت و دعـوت
خویـش را عرضـه میکـرد .در یکـی از ایـن مـوارد ،رسـول اکـرم؟لص؟ نـزد بنیعامـر بـن
صعصـه رفـت .مـردی از آنهـا بـه نـام بیحـرة بـن فـراس ،چـون سـخنان پیامبـر؟لص؟ را
شـنید ،گفـت :بـه خـدا قسـم اگـر ایـن جـوان قریشـی را داشـتم ،میتوانسـتم بـه واسـطۀ او
همـۀ عـرب را بخـورم [کنایـه از اینکـه بـر کل عـرب مسـلط شـوم] .سـپس از پیامبر؟لص؟
پرسـید :اگـر مـا تـو را در ایـن امـرت پیـروی کنیـم و خداوند تـو را بر مخالفانـت پیروز کند،
آیـا امـر حکومـت پـس از خـود را بـه مـا میسـپاری؟
پیامبر اکرم؟لص؟ فرمود« :این امر به دست خدا است و آن را هرجا که بخواهد ،قرار
میدهد» .بیحره گفت :آیا به خاطر تو گردنهایمان را آماج [تیرها و شمشیرهای] عرب
قرار دهیم و چون خدا تو را پیروز گرداند ،امر حکومت پس از تو برای غیر ما باشد؟
هنگامی که این مطلب ،یعنی حقانیت پیامبر؟لص؟ و امر مهم جانشـینی و حکومت
پـس از او ،بـه ذهـن کسـانی خطـور میکند که تا آن زمان پیامبـر؟لص؟ را ندیده بودند و یا
از او اخبـاری در دسـت نداشـتند و تنهـا پـس از شـنیدن سـخنانش چنیـن میپندارنـد،
چگونـه بـه ذهـن قریشـیانی کـه به سـبب ارتباط با اهـل کتاب و آشـنایی با پیامبر؟لص؟
از آینـدۀ او خبـر داشـتند ،خطـور نکنـد؟ چنانکـه در سـقیفه ،مهاجـران قریشـی بـا ایـن
شـعار کـه پیامبـر از قریـش اسـت و عـرب نمیتوانـد بپذیـرد کـه حاکـم ایشـان از قبیلـۀ
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دیگـری باشـد ،به پیـش آمدند.

1

وصـی و وزیـر و جانشـین خـود معرفـی ،و دیگـران را بـه اطاعـت از او امـر کـرد ،راهبـرد
قریـش تغییـر کـرد .تـا پیـش از ایـن ،آنهـا بـه حقانیـت دعـوت رسـول خـدا؟لص؟ پـی برده
بودنـد و دانسـته بودنـد کـه پیامبـر؟لص؟ اهـل معامله نیسـت و در راه اعتالی کالم خود،
ایسـتادگی کامـل دارد .راهبـرد ایشـان تـا قبـل از «یـوم الـدار» مـدارای بـا پیامبـر؟لص؟
بـود؛ چراکـه حتـی اگـر او بـر عـرب اسـتیال مییافـت ،قـدرت و حکومـت پـس از او بـرای
قبیلـهاش و سـران متمـول قریـش باقـی میمانـد .لـذا قریـش خـود را سـعادتمندترین
 .1جوهـری ،احمـد ،السـقیفة و فـدک ،ص 59 - 56؛ ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج
البالغـة.10 - 8/6 ،

رفتارشناسی جريان نفاق در دشمنی با خالفت اميرمؤمنان؟ع؟:
بررسی موردی مقطع تاريخی آيۀ «انذار»

پـس از واقعـۀ «یـوم الـدار» کـه پیامبـر اکـرم؟لص؟ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـه عنـوان بـرادر،

قبیلههـا میدیـد .تـا اینکـه پـس از پایانیافتـن اکتتـام مسـئلۀ وصایـت ،امـر الهـی نـازل
أَ ْ ْ َ ْ ْ
ُْ
فَ ْ َ ْ
1
اصدع بِ�ما ت��ؤ َم ُر َو �ع ِر ض� ع ِن� ال ُم ش� ِر یک� ن�>.
شـد و خداونـد فرمـود�< :
پـس از ایـن ،حسـادتها بـه پیامبـر؟لص؟ و جانشـینش ،شـدت یافـت و همیـن نقطـه،
سـرآغاز تغییـر راهبـرد قریـش شـد .ایـن تغییـر راهبـرد را میتـوان از جملـۀ علـل بـروز پدیـدۀ
نفـاق و تغییـر راهبـرد برخـی از تازهمسـلمانان در مکـه ،و بـه عبـارت دیگر ،علـت اصلی و
انگیـزۀ واحـدی بـرای پذیـرش اسلام از سـوی برخـی دانسـت؛ عـدهای کـه سـران نفـاق در
مکـه را تشـکیل میدهنـد .طبـری در تار یـخ خـود ،گفتگویـی کـه میـان عمـر بـن خطـاب
در زمـان خالفتـش و عبـداهلل بـن عبـاس روی داده را نقـل کرده اسـت .در آن گفتگو ،عمر
ً
صراحتـا بـه جلوگیـری قریـش از بهخالفترسـیدن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و برنامهریزی
آنـان بـرای ایـن امـر ،اذعان میکند .در بخشـی از این گفتگو ،عمر به ابنعباس میگوید:
ای پسـر عبـاس! آیـا میدانـی چه چیزی مانع از رجـوع قریش بعد از محمد
[پیامبـر ا کـرم؟لص؟] بـه ایـن خانـواده شـد ؟ [ابنعبـاس گویـد ]:مـن کـه از
پاسـخدادن کراهـت داشـتم ،گفتـم :ا گـر مـن ندانـم ،امیرالمؤمنیـن [عمـر
بـن خطـاب] یـادم میدهـد .عمـر گفـت :مردم [قریش] ،دوسـت نداشـتند
کـه هـم نبـوت بـرای شـما [بنیهاشـم] باشـد و هـم خالفـت! تـا شـما بـه آن
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افتخـار کنیـد و بـه وسـیلۀ آن ،بـه قـوم خـود [قر یـش] فخرفروشـی نماییـد.
پـس قر یـش بـرای خـود خلیفـه انتخـاب کـرد؛ موفـق هـم شـد!

2
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در کالم عمر ،نشانهای از اعتقاد به مقام نبوت و الهیبودن انتصاب آن ،یافت نمیشود.
گویا پندار او چنین است که قریش مقام نبوت را به پیامبر اکرم؟لص؟ داده و تصمیم
گرفته تا خالفت را به کس دیگری از بنیهاشم ندهد تا بدان فخرفروشی نکنند!
نکتـۀ پایانـی ایـن اسـت که خوف پیامبر اکرم؟لص؟ در بیـان وصایت امیرالمؤمنین؟ع؟
 .1حجر.94 :
« .2یابـن عبـاس ،أ تـدري مـا منـع قومکـم منهـم بعـد محمـد؟ فکرهـت أن اجیبه ،فقلـت :ان لم أ کن
أدري فأمیر المؤمنین یدریني .فقال عمر :کرهوا ان یجمعوا لکم النبوة و الخالفة ،فتبجحوا علی
ً
ً
قومکـم بجحـا بجحـا ،فاختـارت قریـش ألنفسـها فاصابـت و وفقـت» طبـری ،محمـد بـن جریـر،
تار یـخ طبـری.223/4 ،

در سـالهای نخسـتین بعثت ،شـبیه خوف ایشـان در سالهای پایانی ،در بیان والیت
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت .در آنجـا نیـز خداونـد متعـال همینگونـه پیامبـر؟لص؟ را مورد
خطـاب قـرار میدهد:
َ تَ ُ
أَ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ غْ أُ نْ �ز َ َ ْ َ نْ َ ّ َ َ نْ َ ْ تَ فْ َ ْ فَ َ َّ غْ تَ
ك ِم� ر ِب�ك و ِإ�� لم ��عل �ما ب�ل�� ِرسال�ه
< ي�ا � ي�ها الرسول ب� ِل � ما �� ِ ل ِإ�ل ي� 
ْ
ْ
َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ نّ َ
َ
ْ
ال�اس إ� نَّ� ا َّلل َه لا َ�هد� ال ق� ْو َم ال ف
كا� ير� ن�>
ِ
و الله ي�ع ِصمك ِم ن� ِ ِ
ي ِ ي
نچــه از جانــب پــروردگارت بــه ســوی تــو نــازل شــده ،ابــاغ کــن؛
پیامبــر! آ 
و ا گــر نکنــی ،پیامــش را نرســاندهای .و خــدا تــو را از [گزنـ ِـد] مــردم نــگاه
م ـیدارد .همانــا خداونــد کافــران را هدایــت نمیکنــد.

1

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت میتــوان دریافــت کــه بــه شــهادت قــرآن کریــم ،گروهــی
بــا عنــوان بیمــاردل و دارای ویژگیهــای بیانشــده در قــرآن بــرای منافقــان ،از همــان
ســالهای نخســتین بعثــت ،در اطــراف پیامبــر اکــرم؟لص؟ حضــور داشــتهاند .آنــان ابــراز
اســام کــرده و جریانــی از نفــاق را رهبــری میکردنــد .انگیــزۀ ایــن گــروه بــا دیگــر منافقــان
صــدر اســام تفــاوت دارد؛ چراکــه ایــن گــروه تنهــا بــا آرزوی کســب قــدرت بــه ســوی
اســام روی آوردهانــد .در ســالهای نخســتین بعثــت و تــا زمــان صــدور حدیــث «یــوم
الــدار» ،دشــمنی چندانــی از ســوی قریــش و جریــان نفــاق بــا پیامبــر؟لص؟ وجــود نــدارد؛
اســت .درحالیکــه بــا ردیابــی در منابــع ،مییابیــم کــه در ایــن سهســال ،پیامبــر بــه تبلیــغ
اســام و نبــوت پرداختــه اســت و از روزهــای نخســتین ،چنیــن دســتوری را از خداونــد
دریافــت نمــوده بــود .آنچــه طــی ســالهای نخســتین از ســوی پیامبــر مــورد کتمــان
قــرار میگیــرد ،خالفــت امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت .پــس از اعــام جانشــینی و خالفــت
امیرمؤمنــان؟ع؟ توســط پیامبــر اکــرم؟لص؟ ،حســادت نســبت بــه خالفــت ،موجــب بــروز
دشــمنیها توســط قریــش و جریــان نفــاق میشــود؛ جریانــی کــه ارکان اصلــی و افــراد
شــاخص آن ،همــان غاصبــان خالفــت پــس از رحلــت پیامبــر اکــرم؟لص؟ میباشــند.
 .1مائده.67 :

رفتارشناسی جريان نفاق در دشمنی با خالفت اميرمؤمنان؟ع؟:
بررسی موردی مقطع تاريخی آيۀ «انذار»

ســالهایی کــه بــه اذعــان منابــع تاریخــی عامــه ،ســالهای اکتتــام نبــوت و اختفــای امــر
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ُ
طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ االمـم و الملـوک (تار یـخ الطبـري) ،تحقیـق محمـد أبوالفضـل
ابراهیـم ،چـاپ دوم :دار التـراث ،بیـروت 1387 ،ق.
 ،--------------جامع البیان في تفسیر القرآن ،دار المعرفة ،بیروت 1412 ،ق.عسقالنی ،ابنحجر ،اإلصابة في تمییز الصحابة ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1415 ،ق.
فخرالدیـن رازی ،ابوعبـداهلل محمـد بـن عمـر ،مفاتیـح الغیـب ،دار احیـاء التـراث العر بـي،
بیـروت 1420 ،ق.
فراهیـدی ،خلیـل بـن أحمـد ،کتـاب العیـن ،تحقیـق مهـدی المخرومـي و ابراهیـم سـامرائي،
مؤسسـة دار الهجـرة 1409 ،ق.
فیومـی ،احمـد بـن محمـد ،المصبـاح المنیـر فـي غر یـب الشـرح الکبیـر ،مؤسسـة دار الهجـرة،
قـم 1414 ،ق.
قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسـیر القمي ،تصحیح سـید طیب جزائری ،چاپ سـوم :مؤسسـة دار
الکتـاب ،قم 1403 ،ق.
مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار االئمـة االطهـار ،چـاپ دوم :مؤسسـة
الوفـاء ،بیـروت 1403 ،ق.
مقـدس اردبیلـی ،احمـد بـن محمـد ،ز بـدة البیـان فـي أحـکام القـرآن ،کتابفروشـی مرتضـوی،
تهـران.

رفتارشناسی جريان نفاق در دشمنی با خالفت اميرمؤمنان؟ع؟:
بررسی موردی مقطع تاريخی آيۀ «انذار»

قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ناصر خسرو ،تهران 1364 ،ش.
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معرفة حركات النفاق في العداء مع خالفة أمير المؤمنين؟ع؟:
دراسة موضوعية للمقطع التاريخي آلية «اإلنذار»

هادي الياسي

1

الخالصة:
ظهــرت حركــة النفــاق بهــدف التغييــر الهيكلي فــي الحاكمية السياســية واالجتماعية والثقافية
لإلســام .وعلــى هــذا األســاس ترتكــز هــذه المقالــة علــى حركــة النفــاق واألهداف التي ســعت
إليهــا .إن المحــور األصلــي لحركــة النفــاق هــم منافقــوا مكــة أو حســب التعبيــر القرآنــي ذوو
القلــوب المريضــة .هــذه الحركــة ســعت إلــى الوصــول إلــى القــدرة فــي اإلســام مــن خــال
التظاهــر بــه ،ولكــن بعــد أن قــام رســول اهلل؟ص؟ بالتعريــف بخليفتــه قــام المنافقــون بإجــراء
خطواتهــم التنفيذيــة لغصــب الخالفــة.
المفردات األساسية :الرسول؟ص؟ ،يوم الدار ،النفاق ،تعيين الخليفة ،الخالفة ،السقيفة.

 .1طالب السطح الرابع في حقل اإلمامة في مركز معارف أهل البيت ؟مهع؟ التخصصية:
elyasihadi@gmail.com
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A praxeological study of opposition
movement in portraying enmity towards
Imam Ali: a diachronic study of
“Inzar”1 verse

Hadi Eliasi2

Abstract
The disseting movement was initially formed to metamorphosize the
political, social and cultural structure of Islamic governence. the current
study focuses on the dissenting movement that sought to achieve
such aims. The axis of evil in the dissenting movement was a group
of Meccan hypocrites that were referred to as “those sick in heart” by
the holy revelations in Qoran. The philosophy of their existence was to
wrest the enormous power of Islam. after the appointment of prophet’s
successor in the first years of prophethood, the dissenting movement
saw itself unable to further their materialistic and political purposes. As
a result, they began to conspire and design malicious schemes to derail
the Islamic government and usurp power. They finally managed to
fulfill their initial purpose when the successor of prophet was appointed
by them in Saghife mosque.
Key words: prophet, the day of the house3, hypocricy , praxeology,
appointment of successor, caliphate, Saghife
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2. Fourth level student of explanatory Imamate in special center for the
knowledge of Ahl ul Beit(PBUT). Email: elyasihadi@gmail.com

» «یوم الدار.3
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