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 مقدمه و بیان مسأله

هاي قرآنی مورد بررسی قرار گرفت تا دیدگاه  حاضر، با توجه به نکات زیر گزاره در پژوهش
 :ها را در تبیین اجتماعی نفاق بیازماید آن

آفرین در جامعه اسالمی، مورد اهتمام  اي کجروانه تهدیدآمیز و حساسیت عنوان پدیده نفاق به 
 میرزایی،(ه موشکافی شده است آی 300و در بیش از ) 287 :19/ 1417طباطبایی، (قرآن بوده 

تأثیر شدید و مستمر و آثار ویرانگر آن در : اند از از جمله علل این اهتمام عبارت). 122: 1383
هاي فردي و جمعی آنان  جامعه، گوناگونی، پیچیدگی و چهره پنهان و تغییرپذیر منافقان و کنش

ه درازا و گستره حیات انسان دارد؛ ها و اینکه نفاق، عمري ب و در نتیجه، مشکل بودن شناخت آن
گیرد؛ و محصول طبیعت هر انقالب و  در هر زمان، هر جامعه و در قشرهاي مختلف، شکل می

: 24/ 1374و همکاران،  مکارم؛ 290ـ287 :19/ 1417طباطبایی، (تهدیدي درونی براي آن است 
 ).142ـ137: 26/ 1387، ؛ مطهري42 :1/ 1412؛ سیدقطب، 139ـ138 :1/ 1419 ،اهللا ؛ فضل147

. عنوان موضوع پژوهشی بومی در مطالعات علوم اجتماعی اهمیت دارد این پدیده همچنین به
آفرینی آن ـ که آن را به صورت  زیرا گستردگی، شدت و عمق حضور، اثرگذاري و حساسیت

بومی ویژگی جوامع مشابه این جامعه و  - کند در جامعۀ اسالمی مطرح می اي اجتماعی مسأله
گراست و رسالت  اهمیت این ویژگی، از جمله، از آن روست که اسالم، دینی تمام. هاست آن

هاي مختلف  داند که با تشکیل جامعه دینی، حضوري فعال و فراگیر در حوزه خود را آن می
از این رو، ایمان داشتن یا ). 33: 1385زند،  شجاعی(حیات جامعه و اعضاي آن داشته باشد 

کننده در تحقق آن رسالت و  ها در اعضاي جامعه را عاملی تعیین باورها و ارزش درونی شدن
بدین شکل، تغییر نگرش یا آیین افراد، در هر . داند ها می هاي آن گذاري افراد و کنش معیار ارزش
. شود ویژه، به سبب آثارش بر دیگران و بر محیط، مهم و نوعی تهدید محسوب می حال و به

هایی، پیوسته تظاهر به ایمان را پوششی براي  شود تا افراد یا گروه آن فراهم می وانگهی، زمینه
اي اجتماعی و همواره  دستیابی به اهداف و منافع خود ببینند و در نتیجه، نفاق، بسان پدیده

 .حاضر در این جامعه مطرح باشد

ي ها ضرورتز ي علوم اجتماعی، یکی اها پرسشي آن به ها پاسخو یافتن  قرآنمراجعه به 
ي دینی در این علوم و زمینه گفتگو بین علوم پرداز هینظري اسالمی و ها آموزهگیري از  بهره

 :ویژه، در دو نکته زیر بیان شده است اهمیت مراجعه به قرآن، به. اسالمی و اجتماعی است
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ی هاي فردي و اجتماعی، نگاه عینی و ارزش نخست، متون مقدس اسالمی در مواجه با پدیده
ها به نحوي  در تحلیل عینی، پدیده. دانند کنند و آن را الزمه رسالت هدایت می را تفکیک می

شناختی،  شناختی، ارزش شوند و مشاهدات در پیوند با مبانی هستی عالمانه مشاهده و تحلیل می
. شوند گذاري و داوري وارد می مالحظات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مانند آن، به حوزه ارزش

هاي کجروانه، شناسایی ـ و شناساندن ـ تهدیدها را،  ویژه، در تحلیل پدیده هاي اسالمی، به آموزه
ها در  هاي عینی مهمی را از این پدیده دانند و بدین شکل، شناخت نوعی راهکار اقناعی کنترل می

 ).308ـ298: 1389مصباح، ؛ 54ـ45: 1426صدر، (خود دارند 
که در  1ارتباطات فریبکارانهشخصی و  کاري بین به ریا، فریبهاي مشا دوم، با وجود مضمون

  شناسی اجتماعی و ارتباطات در سطوح خرد و میانه بررسی شده شناسی، روان هاي روان حوزه
ویژه، پیوند آن  هاي کجروي و مسائل اجتماعی، موضوع پژوهش نبوده و به است، نفاق در بررسی

هاي قرآنی، دو ویژگی زیر را  در حالی که گزاره. گرفته استبا متغیرهاي کالن، مورد توجه قرار ن
اندازهاي جدیدي را در شناخت آن بر مطالعات  در تبیین نفاق دارند و بدین شکل، چشم

هاي قرآنی عنایتی جدي به پیوند نفاق با متغیرهاي کالن دارند و  گزاره. گشایند اجتماعی می
فرهنگ و مناسبات آن با  در قالب یک خردهمراحلی از وجود و انواع عملکردهاي آن را 

 .اند هاي موجود در جامعه را ترسیم کرده فرهنگ خرده

 و روش پژوهش ها پرسشاهداف، 
یی جدید از یک مسأله ها شناختبا توجه به نکات یادشده، هدف پژوهش حاضر نخست، ارائه 

گیري و  ی مراحل شکلاست که در قالب شناسای) بومی(اجتماعی کجروانه به مطالعات اجتماعی 
هاي قرآنی در تبیین  سنجی گزاره دوم، توان. شود دنبال می ها آنو متغیرهاي اثرگذار در  نفاقتحول 

اجتماعی این پدیده و ارائه الگویی نظري که از معیارهاي پذیرش در علوم اجتماعی برخوردار 
و  حلیل محتواي قرآنتجزئی آن، هدف همچنین با توجه به فن برگزیده براي پژوهش، . باشد

پرسش . گیري و تحول نفاق است موضوع آن، توصیف نگاه قرآن در تبیین مراحل مختلف شکل
پذیر به قرآن در زمینه  الگوي نسبت: توان به صورت زیر بیان کرد اصلی پژوهش را می

هاي قرآنی براي  شناسی نفاق چیست؟ این پرسش با توجه به ابعاد مختلفی که در گزاره سبب
تحلیل قرآن از متغیرهاي ) 1: فاق ترسیم شده، به سه پرسش کلی زیر تفکیک گردیده استن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Hypocrisy, interpersonal deception, deceptive communication 
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تحلیل قرآن از متغیرهاي ) 2گیري، استمرار و تقویت نفاق فردي چیست؟  اثرگذار بر شکل
گیري،  تحلیل قرآن از متغیرهاي اثرگذار بر شکل) 3اثرگذار بر گروهی شدن نفاق چیست؟ 

 گروهی چیست؟ استمرار و تقویت نفاق
. است توصیفی و کیفیروش پژوهش، بررسی اسنادي و جستجو از نوع تحلیل محتواي 

بر اساس (و با رویکرد قیاسی ) نیقرآ هاي گزارهمحتواي ناظر به ( موضوعیبندي،  مقوله
هاي قرآنی  واحد سنجش، گزاره. بوده است) هاي کجروي پژوهش  نظري و تجربی هاي یافته

ها  هاي مرتبط از منابع تفسیري است که به تحلیل مقصود آن و گزاره) آیاتفرازهاي مرتبط (
 .اند پرداخته

یک علت انتخاب . تحلیل محتواي کیفی قیاسی، رویکردي نوین در تحلیل محتوا است
ها،  رویکرد مذکور این است که بر خالف رویکرد استقرایی یا روش رویش نظریه، از نظریه

گیرد  ها بهره می ها و فرضیه ی و دانش ناظر به موضوع، در تدوین پرسشهاي علم ها، تجربه یافته
هاي علوم  هاي متون مقدس اسالمی به پرسش و بدین شکل، راه مناسبی براي فهم پاسخ

 .هاي دو حوزه است هاي میان دیدگاه خوانی اجتماعی و یافتن هم
هاي  ها و سازه ، روابط بین آن)کدها(ها  ها، مقوله در رویکرد یادشده، مفاهیم، متغیرها، پرسش
ها بازچینی  هاي مورد نظر در قالب این مقوله تحلیل بر اساس پیشینه، تدوین، و متن و داده

ها  هدف آن، اعتبارسنجی یا آزمون دوباره داده). Forman & Damschroder, 2008: 40(شود  می
ها  گسترش یا غناي بیشتر نظریه هاي متفاوت و پاالیش، ها در موقعیت ها یا کاربرد آن یا نظریه

 & Sato( 1ها را نیز شامل شود ها، مفاهیم، الگوها یا فرضیه تواند آزمون مقوله است و می

Kyngas, 2008: 109-112; Hsieh & Shannon, 2005: 1279-1285 .( 
هاي مرتبط با  هاي کجروي و یافته هاي نظري ماندگار در پژوهش در بررسی حاضر، مضمون

ها، ماتریس  بافت تحلیل را شکل داده و با توجه به مقدماتی بودن کار، محورهاي کلی آن ها، آن
ها بر اساس این ماتریس، تدوین و آیات قرآن در  ها و فرضیه ها، مقوله پرسش. است  تحلیل بوده

 آوري از هاي شمار اطمینان ها از آیات به تحلیل برداشت. است  ها، کدگذاري شده قالب این مقوله
دهد و از نظر  ها را از نگاه علوم اسالمی، اعتبار می این ویژگی، آن. منابع تفسیري مستند هستند

مجوز استنتاج معانی پنهان و ) Berg, 2001: 242-243(و برگ ) Holsti, 1969: 598( هولستی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 .144-139: 1391به محسنی و سلیمی، . ك.براي مطالعه بیشتر  ر.  1
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ها نیز پرسشنامه معکوس  ابزار گردآوري داده. تحصیل روایی از دیدگاه علوم اجتماعی است
 .تاس

 پیشینه و چارچوب نظري
شناسی اجتماعی و  شناسی، روان هاي روان هاي مشابه یادشده در حوزه با وجود مضمون

ویژه، با لحاظ ابعاد و  هاي کجروي و مسائل اجتماعی ـ به ارتباطات، تحلیل نفاق در پژوهش
تحلیل . استهاي آن در جامعه اسالمی ـ کاري نو و مصداقی از بومی کردن این مطالعات  ویژگی

اند،  این پدیده با شناسایی و بکارگیري مفاهیم، متغیرها و روابطی، که در ادامه، مطرح شده
همچنین نکاتی که . هاي نویسندگان بوده و پیشینه مستقل و مؤثري نداشته است حاصل بررسی

ل هستند که طبیعت و عل  هاي نظري و تجربی است، یافته  چارچوب نظري پژوهش را شکل داده
هاي  اند که در گزاره دهند و با توجه به عناصري انتخاب شده اجتماعی این پدیده را توضیح می

 .است  قرآنی، در دو شکل فردي و گروهی نفاق و فرایند گروه شدن منافقان ترسیم شده
این متغیر . هنجاري است/ شناسی نفاق، دوگانگی ارزشی نخستین متغیر شایان توجه در سبب

هاي اعتقادي، ارزشی و هنجاري، مراجع اقتدار و منابع  گر تعدد و واگرایی نظامساختی، بیان
سیاسی،  تغییرات سریع و عمیقها یا  انقالبدر ویژه،  است که به جامعهحمایت اجتماعی در 
ي در جامعه کجروهاي متعددي بر تولید  آیند و از جنبه پدید می فرهنگیاقتصادي، اجتماعی و 

توضیح این متغیر، تصاویر نظري مختلفی که از آن، ابعاد، متغیرهاي مرتبط با  در. گذارند اثر می
آنگاه، . ها وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است هاي اثرگذاري آن آن و مسیرها و سازوکار

ها و  ها انتزاع شده و در تصویر کلی زیر، مبناي تدوین مقوله چهار مؤلفه کلی زیر از آن
 :قرار گرفته استهاي تحلیل  فرضیه
هـاي اعتقـادي، ارزشـی و هنجـاري متعـارض،       نظام: ي یادشدهتعدد و واگرایی ساختارها )1
گذاري و منابع واگراي حمایت اجتماعی، از جمله ابعاد این مؤلفـه   هاي نفوذ، مراجع ارزش گروه

 . هستند  سازهاي آن یادشده، برخی از زمینه تغییراتها و  و انقالب
این مؤلفه، بیانگر روابط و پیونـدهاي اجتمـاعی،   : افراد با آن ساختارها يندهاروابط و پیو) 2

هاسـت و   هـاي افـراد بـه سـاختارهاي مـذکور و دوگـانگی و واگرایـی آن        ها، وابستگی دلبستگی
بندي و نیـاز را در   عضویت یا تعلق، باور یا درونی کردن، پاي) احساس یا تمایل(عناصري مانند 

 .بردارد
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ایـن  : شـوند  رو مـی  هـا روبـه   ی که افراد در این پیوندها با آنیفشارها و انتظارات ،ها نقش) 3
هـایی کـه بـه فـرد واگـذار       نقـش : ها ـ اسـت   مؤلفه، بیانگر متغیرهاي زیر ـ و تعدد و تعارض آن 

 . ، نفوذ، فشار همنوایی)دوباره(پذیري  ، جامعهانتظارات نقششود،  می
دلبسـتگی و  : انـد از  ها که از جمله عبـارت  ها و کنش شها در نگر بازخوردهاي این مؤلفه) 4

اي شدن، شخصیت و آگاهی دوگانـه   سازي یا توجیه، حاشیه ، سرگردانی، خنثی)دوگانه(بیگانگی 
 .اي فرهنگی نو از افراد حاشیه گیري خرده و تجمع، گروه شدن و شکل

خوان با  اي هم که مجموعه شود ها بیان می ي سه دسته از نظریهها لیتحلدر ادامه، به اختصار، 
 :اند بخش تفکیک باال بوده هاي آن را ارائه داده و الهام این متغیر و مؤلفه

اي، با تمرکز بر این متغیر، مؤلفه اول را در قالب  هاي مختلف نظریه انسان حاشیه روایت
هاي فرهنگی واگرا ـ که محصول حوادث شگرف اقتصادي، سیاسی،  طیفی از برخورد نظام

تماعی و تضادهاي قومی و ملی یا تغییرات بنیادي و ناهماهنگ نهادهاي اساسی جامعه است ـ اج
واسطه این  آثار بی. کنند تصویر می دو گروه متمایز هاي سنتدر حیات و بودن  گرفته تا سهیم

ها و مناسبات دیگر و در  ها و روابط پیشین، جایگزین نشدن ارزش مؤلفه، تزلزل ارزش
عضویت یا تعلق ) تمایل/ حس(مؤلفه دوم، . هاست ت، فروریختگی نظام ارزششدیدترین حال

هاي واگرا در ذهن فرد و مانند آن و مؤلفه سوم،  بدین ساختارهاي متعارض، تالقی فرهنگ
زمان  حس هم: شود مؤلفه چهارم نیز عناصر زیر را شامل می. هاي دوگانه است توقعات و ارزش

یک کسب هویت از  تفاوتی، عجز گانگی آگاهی، ناباوري، بی، دو)دوگانه(تعلق و بیگانگی 
ثبات، گروه شدن  گیري، تعلیق اجتماعی و فرهنگی، شخصیت دوگانه یا بی طرف، گیجی، کناره
 ;Park, 1928(اي  فرهنگ ترکیبی و حاشیه گیري نوعی خرده اي بودن، شکل براي اخفاي حاشیه

Green, 1947; Mann, 1958; Jary & Jary, 2000; Goldberg, 2012 ،؛ 1355؛ انصاري
 ).1370ساروخانی، 

هاي دورکیم و مرتن از متغیر آنومی، مؤلفه اول را روند فزاینده  نظریه فشار در روایت
ستیز اهداف و هنجارها با ها و تمایز کارکردها در جوامع صنعتی،  تخصصی شدن نقش

تحوالت تغییرات بنیادي و سریع،  ها، علت را و تعارض هنجارها و ارزش اجتماعی هاي واقعیت
بحران در نظام ارزشی و اش را  واسطه اهداف و آثار بیوسعت شتابان یا  شتابزده اقتصادي

به مؤلفه دوم با تعبیرهایی مانند . داند ها می ارزشهنجارها و  فروپاشییا  ثباتی بیو هنجاري 
باورها و علقه پیشین به  ها، هنجارها، محترم بودن یا حاکمیت پیشین وجدان جمعی، ارزش

به اهداف  نیاز فرهنگی دستیابی، نوایی تمایل به همها، درونی شدن اهداف و ابزارها، نوعی  ارزش



 

 

99 

 

ها و  شده و احیاناً متعارض، کشش ها و کارکردهاي تخصصی مؤلفه سوم، نقش. اشاره دارد
ها و  ارزشهاي تضعیف شده وجدان جمعی یا  الزامي ناشی از گسست اجتماعی، فشارها

 .است فشارهاي روانی ارضاي نیازهنجارها و 
، ارتباط فرد با جامعه در مابها: اند از  هاي مذکور عبارت متغیرهاي مؤلفه چهارم نیز در روایت

هایی که محترم و مورد عالقه بودند، نومیدي از دسترسی  ارزشباورها و ناکارآمد جلوه کردن 
عمل یا رهنمودهاي جمعی به  شدن تعهدف یضعشده،  زمان به اهداف و ابزارهاي درونی هم

دو تعارض ( نابسامانی روانی، هر دو طرف تعارض یا انکاریک اهداف و ابزارها، گزینش 
، بیگانگی، احتمال اینکه افراد )ساختار پایدار نیازها، فروپاشی دیگرخواهو شخصیت خودخواه 

هاي کجرو تجربه کنند و  فرهنگ ر خردهگذاري د داراي موقعیت مشابه، فهم مشترکی از سرمایه
: 1390، 1و وایت و هینز Tierney, 2009: 20-32; Shoham & et al., 2010: 161-168(مانند آن 

، 208ـ207، 117ـ116، 61ـ60: 1387؛ سلیمی و داوري، 160، 155ـ154، 149ـ148، 143ـ142
 ).329ـ326

ها و  ، دوراهی2ماتزا و کاتز ي سایکس،ها تیرواي پدیدارشناختی کجروي در ها نییتب
و هنجارهاي اجتماعی را بررسی و مؤلفه اول را در ابعاد زیر  ها ارزشهاي پیرامون  سردرگمی

ي ها ارزشو کجروانه،  متعارف و آداب و رسوم ها ارزشي متعارض ها نظام: اند ترسیم کرده
ي اجتماعی نهادها، هاي ساختاري عدالتی ، بی)در نظام متعارف(واگراي آشکار و زیرزمینی 

، دوگانگی پایگاه اجتماعی اجتماعی، سیاسیي ها جنبشداوري، منازعات و  معیوب و دچار پیش
هر  تعهد به. روي ي موافق و مخالف راستها نگرش و ها توجیه، ها سائق، ها جوانان و انگیزه)نو(
اجتماعی و  و کجروانه، میل همزمان به پذیرش ي متعارفها کنشو  ، رسومها ارزشنوع  دو

مؤلفه سوم، قرار داشتن در . هستند  ه، برخی اجزاي مؤلفه دومانوجرکین بدر  وجهه کسب
روانه و شرایط  ي راستها شده یدرونکشاکش : معرض فشارهاي ناشی از عوامل زیر است

هاي مستمر مردانگی و  روان و آزمون اجتماعی مجازکننده کجروي، توقعات همنوایی راست
ي ها نگرش و ها توجیه، ها سائق، ها وه هماالن، وجود و آموزش فنون، انگیزهوفاداري در گر

 .مخالف پیروي از قانون/ موافق

: شود هاي مذکور با محوریت گزینش، متغیرهاي زیر را شامل می مؤلفۀ چهارم در نظریه
هر نوع دان ناشی از فق(عدالتی، بیچارگی  زیستن در تغییرات دائمی و عدم قطعیت، حس بی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. White & Haines 
2. Sykes, Matza, Katz 
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، )توأمان به ساختارهاي واگرا ناشی از دلبستگی حالت روانی(و بیگانگی، سرگردانی ) کنترل
یک راه (سازي  ، خنثی)بین وابستگی به دیگران و آزادي فکر و عمل(جوانان )نو(موقعیت گذار 

ها  و گرایش به عضویت در گروه) ها ها و سردرگمی حفظ تمامیت فردي و مدیریت دوراهی
 & ,Matza & Sykes, 1961; Matza, 1964; Katz) (سرگردانی و اضطراب یک راه کاهش(

Hass, 1988; Shoemaker, 2009: 196-199; Hayward & et al., 2010: 137-138, 187-191; 
Barlow & Kauzlarich, 2010: 85-88(.  

 سایر: مطالب بعدي، بیانی بسیار مختصر از آراي نظري راجع به دو دسته نکات زیر است
دهند و ابعاد مهم دیگري از متغیرهاي  متغیرها و مناسباتی که ابعاد دیگري از نفاق را توضیح می

 . یادشده
  همؤلفدو یا چند تعارض شناختی اجتماعی و بیانگر  متغیري روان: ناهماهنگی شناختی

و حتی حس تهدید یکپارچگی خود در پی رویارویی با  )عاطفهنگرش،  ،باور( شناختی
ساز  دهد و از جمله زمینه ها قرار می گزینش بین آن سردرگمیفرد را در . ارز است ي همها بدیل

جویی  دانیم، پی بندي به آنچه ارزشمند می تغییر در نگرش و کنش، کاهش پاي: امور زیر است
مطالعات معاصر علوم اجتماعی، آن را . کند ها که جامعه تأییدشان نمی حمایت اجتماعی براي آن

هاي متعارض و نقش  ها، انتظارها و هویت ها، تعلقات، نقش ها، ارزش تجربه موقعیتدر فهم 
 ;Darity, 2008; Cooper, 2007: 135-149)گیرند  عوامل اجتماعی در این تجربه به کار می

Steele & et al., 1993: 893) 
نند حس هایی ما در شکل. شناسی دارد شناسی و روان بیگانگی، کاربردي گسترده در جامعه

تفاوتی، گسستگی، تنفر، بدبینی، انزوا یا خصومت، رد و  معنایی، ناتوانی، بی یاوري، بی تنهایی، بی
هاي اجتماعی، نظام ارزشی و  نوعان، پیوندها و ساخت انکار و ضعف پیوند و تعهد به خود، هم

هاي  اگراییها، آن را محصول و هاي متفاوت این حوزه نظریه. هنجاري و جامعه ترسیم شده است
هاي اجتماعی، ارزشی، انگیزش و کنش، تقسیم کار،  ناشی از عناصري مانند تحوالت نظام

پذیري  ها و هنجارها و الگوهاي جامعه شدن و دوگانگی اهداف و ابزارها، ارزش تخصصی
 ).1370محسنی تبریزي، (دانند  می

یا دینی، مضمونی مرتبط با هاي اجتماعی  ها و پذیرفته کارانه به مطلوب ریا یا تظاهر فریب
، بیانگر تغییر کنشی ناشی از آن و )بین درون و برون یا سخن و عمل(ناهماهنگی شناختی 

در نوع جمعی، توجیهات ریاکاري را جمع . ساز نوعی شیوه زندگی فردي یا جمعی است زمینه
 . (Fointiat, 2008; Cooper, 2007: 174-177)بنابراین، در ایجاد تغییر مؤثرتر است . سازد می
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شخصی، نوعی گزینش و راهبرد  شناختی اجتماعی فریبکاري بین ، در نظریه روانکاري فریب
اساسی در مبادالت   در مدیریت ارائه اطالعات است که با هدف ایجاد اعتبار ـ که ارزیابی

و  وقوع و چگونگی آن با متغیرهاي مرتبط با بافت، موقعیت. شود شخصی است ـ انجام می بین
هاي آنان پیوند  ها و نگرش هاي آن و شناخت سایر عناصر اثرگذار بر کنش، روابط بین طرف

 .  (Buller & et al., 1994: 369-366)دوسویه دارد
شناختی نظریه گزینش عقالنی، بر  جامعهروایت ویژه در  این مفهوم، به: دوراهی اجتماعی

مانند (محیطی عوامل تعارض منافع است و با  هاي ناشی از مفهوم نفع، استوار و بیانگر دوراهی
 ,Ritzerپیوند دارد  شخصیتیو ) فعانماندازه و زمان حصول مانند ( موقعیتی، )کنش و محیط فضا

 ).154ـ145: 1384 ،هاشمیو جوادي ؛ (4401-4400 :2007
ات هاي میان انتظار هاي ساختاري نقش و بیانگر تناقض متغیري مؤثر در تحلیل: ها تضاد نقش

عنوان یک پیامد واگرایانه تمایز   به. (Ritzer, 2007: 3953)هاي متعدد است  و اقتضائات نقش
یافته  هاي تعمیم پذیري با دیگري اجتماعی، دغدغه کنت و دورکیم بوده و مید در بحث نقش

 گیري خود کامل یا خودپنداره ثابت و ها و شکل گسیختگی در کنش هم واگرا، آثار منفی آن را از
-Mead, 1934: 321-322; Terner, & Beeghley, 1981: 357-358 & 364)منسجم دانسته است

365). 
این واژه در اینجا بیانگر طیفی از . تشکیل گروه یا تمایل به آن، یک بازخورد دوگانگی است

گیري گروه و تبدیل آن به  گرد هم آمدن افراد، رو آوردن آنها به کنش گروهی، شکل
برخی . هاي متفاوتی قرار گرفته است یافته است که مورد توجه نظریه سازمانفرهنگی  خرده
ساز پیوند  فردي را زمینه شناختی اجتماعی و کجروي، جاذبه بین شناختی، روان هاي روان نظریه

ها و عالئق مشابه، نیاز  افراد با هم و آنها را شامل مجاورت فیزیکی، خویشی، باورها، نگرش
فرهنگی کجروي  هاي ساختی و خرده تبیین. اند علل زیستی و مانند آن دانسته روانی تعلق، برخی

هاي  از آن یا بیگانگی، احتمال عدم موفقیت کنش مطرود بودنعدالتی در جامعه و  بیحس نیز 
ساز گرد آمدن افراد یا رو آوردن به کنش جمعی  فردي و نیاز به امنیت و احترام را زمینه

 .اند دانسته
ها به گروه، کنش گروهی و سازمان  فوق، عناصر زیر را نیز در تبدیل این تجمع هاي تبیین

اجتماعی که جمع  حمایتمثالً ( عاطفی و ارزشیمادي، نیازهاي : اند یافتن گروه مؤثر دانسته
، حس تعلق یا رضایت خاطر، ارزشیمادي، اعتقادي و  هپشتوان) آورد، بدل شدن جمع به برمی
نوایی، نفوذ اجتماعی،  ها و هنجارهایش، فرصت افتراقی و فشار هم ارزشبندي به گروه و  پاي
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) ابط قیمومتیور، مراتب اقتدار سلسله، منزلتی هاي ارجحیت(نظارت و مناسبات قدرت در گروه 
 ).351ـ334، 203ـ201: 1387؛ همو و داوري، 101ـ73: 1388سلیمی و همکاران، (

دو  دری خاص، فرهنگ اعضايعنوان  افراد، به  لمتقاب هاي فرهنگی یا کنش ارتباطات میان
برخی از . است  بررسی شده فرهنگی میان طاتارتباهاي  در نظریه جمعی و فردي ینب سطح

 ):18ـ12: 1389سلیمی، (هاي مذکور به شرح زیر است  متغیرهاي شایان توجه در نظریه
انگر هویت فرهنگی و وجهه را بی) 2010، 2009( 2تومی ، تینگ1در نظریه وجهه ـ مذاکره

به . پندارند در جامعه دارند فردي و تصوري عمومی دانسته است که گروه یا اعضاي آن می
شود که اعضا تصور  فرهنگ سبب می هاي دو گروه یا خرده اعتقاد وي، برخورد باورها و ارزش

فرهنگی  ها و هنجارهاي پس بر اساس ارزش. شان تهدید شده یا زیر سؤال رفته است کنند وجهه
ساز  شرایط زمینه. آیند سازي برمی هاي فردي اعضا، درصدد مدیریت آن یا وجهه و حتی ویژگی

ها یکدیگر  اعتمادي ناشی از فاصله زیاد فرهنگی، اینکه اعضاي آن بی: است از  این تصور عبارت
ما از هاي تهدیدن معیار سنجش تهدید، میزان واگرا بودن کنش. را بیگانه بدانند و مانند آن

سازي مناسب با خود را  فرهنگی است و هر مقدار واگرایی، وجهه ها و هنجارهاي خرده ارزش
 .دارد

دو  4پیوندگریزي و پیوندجویی) 2010( 3سملر  ـ کی قومی کیم و مک در الگوي ارتباطات بین
هاي  نگرش .ی دانسته شده استقوم ینب هاي هاي شناختی ـ عاطفی در کنش نگرش پیوستارسر 

 هاي پیام و زدایی مقولهو با  دبین مین بیگانه گاننمایند اعضاي گروه مقابل را ،یوندجوپ
، بندي مقولهي در شکل پیوندگریزبر عکس،  .دافزای یم را همیاري و تفاهم، محور شخص
اش دو  کند و شالوده جلوه می مانند آنو  5انگاري دون ،پیشداورانههاي  و کنش سخنان واگرایی،

عواطف منفی ناشی از نبود عالقه، تعهد یا حرمت، بیگانگی، ترس، بیزاري یا : ستعنصر زیر ا
 همقول دو بانیز  ها گیرنده ارتباط. محور اي و غیرشخصی تفاوت هاي کلیشه گزینی و ارزیابی دوري

 به تمایلبیانگر  اول، همقول. دشون تعریف می 6یناایمن/ یایمن و دفع/ جذب عاطفی ـ شناختی
 در و دیگران به مثبت نگرش نفس، به اعتمادی، ایمنشاخص . است دیگران ندیدن /دیدن خودي
 .ی استقوم ینب هاي در کنش دفاعی حالت یا حقارت حس ،یناایمنو سنجه  پیوندجویی نتیجه،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Face-negotiation 
2. Ting-Toomey 
3. Kim & McKay-Semmler 
4. Association/ dissociation 
5. Ethnophaulism 
6. Inclusivity/ exclusivity - security/ insecurity 
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، (Bourhis & et al., 1997: 377-384) 1متقابلی پذیري کنش  در الگوي فرهنگ
 انمیزبانو  مهاجرانهاي  ها در مناسبات بین فرهنگ ي آنپذیري و پیامدها فرهنگ هاي گیري جهت

گیري، حفظ وجوه اساسی هویت خودي و پذیرش برخی وجوه  اولین جهت. بررسی شده است
یی مانند ارتباط مؤثر و کم بودن تنش هادپیامفرهنگی مقابل است که اگر طرفینی باشد، 

یگر، با وجود تفاوت در طبیعت جمعی موارد د. پذیري را دارد گروهی و فشار روانی فرهنگ بین
دسته اول، عناصري مانند حفظ وجوه هویت . آفرین یا ستیزآمیز دارند یا فردي، پیامدهایی مشکل

ها و هویت فرهنگی مقابل و توقع ترك این هویت از سوي  خودي، نابردباري در برابر مؤلفه
خود را عضو گروهی ندیدن و گزینی فردگرایانه از دو فرهنگ،  اعضاي آن و دسته دوم، دوري

عدم توافق نسبی تا قطع ارتباط، / پیامدهاي یادشده نیز طیفی از توافق. بیگانگی ناشی از آن است
آمیز، سازماندهی  هاي تبعیض اي منفی، کنش هاي کلیشه پذیري، نگرش فشارهاي روانی فرهنگ

 .دهد سازي و حمالت نژادي را شکل می سیاسی براي مقابله و بدنام
ر پایان باید یادآور شد که مجموع مفاهیم، متغیرها و روابط یادشده در این چارچوب، در د

تلفیق با یکدیگر و در قالب الگوي نظري واحدي، ابعاد مورد نظر قرآن از پدیده نفاق را ـ که دو 
. دهند شود ـ توضیح می مرحله فردي و گروهی آن و فرایند گروه شدن منافقان را شامل می

هنجاري است و سایر متغیرها در پرتو / ، ظاهراً متغیر کانونی تحلیل، دوگانگی ارزشیهمچنین
ها در بستر ساختارها و  از جمله آنکه، اثرگذاري آن. اند این متغیر ساختی، مورد توجه قرار گرفته

اند یا عاملی در راستاي استمرار بخشیدن،  شرایطی در نظر گرفته شده که زمینه این دوگانگی
 .رش یا تعمیق آثار آن استگست

 دیدگاه قرآنی
تحلیل قرآن از نفاق، متغیرهایی متعدد و متعلق به سطوح مختلف را در تبیین ابعاد مختلف آن 

بنابراین، در . در پژوهش حاضر، مجال طرح همه ابعاد این تحلیل وجود ندارد. تلفیق کرده است
ها،  تعریف، گونه: شود اي زیر بیان میها به اختصار، بررسی و در محوره ادامه، برخی از آن

 ).را ببینید 1نمودار (ها  گیري آن و ابعاد آن ها، متغیرهاي اثرگذار در شکل سنجه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Interactive acculturation  
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 هاي مورد بررسی واره مقوله درخت: 1نمودار  
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 ها ها، سنجه تعریف، گونه
ربرد خاص و کا عمل و گفتار رون وب ودرون  نگیادوگنفاق، در بیان عرفی، دورویی یا  :تعریف
 مکارم؛ 136و  133: 1390میرزایی، (، به معنی تظاهر به اسالم همراه با کفر درونی قرآنآن در 

و فقدان موضع ) 29: 1374؛ غفاري، 98: 7/ 1371رشی، ق؛ 100: 1/ 1374شیرازي و همکاران، 
 ؛ حائري،138: 1/ 1419 ،اهللا فضل(قطعی، واحد و روشن در مسائل عقیدتی و حیاتی است 

برخی دیگر نکات زیر را ). 784: 2/ 1412؛ سیدقطب، 88ـ87: 1/ 1409؛ موسوي، 68: 1/ 1377
 :12/ 1360مصطفوي، (نوعی کاستی و خأل : اند عناصر یا لوازم معنایی این کاربرد دانسته

، )23: 1384غفاري، (طلبی  ، فرصت )62: 1/ 1377قرشی، (جویی  ، مصلحت)208ـ207
/ 1402کرمی، (، سودجویی بزدالنه )56ـ55: 1/ 1424مغنیه، (کاري  فریب خودپوشانی، تظاهر و

، دوگانگی بیمارگونه و دور از طبیعت انسان که معلول نیاز به امنیت و احترام، )77ـ76: 8
 ).142ـ139: 1/ 1419 ،اهللا فضل(طلبی و مانند آن است  خواهی، شهوت فزون

نخست، . هاي زیر متمایز شده است بندي دستهورزي در  هاي متفاوت نفاق گونه :ها گونه
 میرزایی،(است   برخی آیات بیانگر دو سنخ زیر هستند که نفاق نخستین و دومین نام گرفته

: ؛ منافقون77، 74، 67، 66: ؛ توبه52، 41: ؛ مائده141، 137، 91: ؛ نساء14: بقره) (147: 1390
3(1: 

 پیامدهاياز  پرهیزیا آن  مزایايبه بی ي موجود براي دستیاها فرهنگ خردههمراهی با  
که در مناسبات با مسلمانان در ( ها آنهاي  راهی نکردن و بدون پذیرش درونی آموزهمنفی هم

 ؛)شکل اسالم آوردن یا اظهار ایمان بوده است

هاي معارض با  فرهنگ ها و خرده فکري و پیوند عاطفی و ذهنی با خودي همدلی، هم 
) 1: طه منافقان با مسلمانان، مقطعی بوده و مراحل زیر را طی کرده استاین سنخ در راب(اسالم 

تردید یا تغییر نگرش به عللی مانند نداشتن شناخت عمیق و الزم، تمایالت ) 2، 2ایمان آوردن
و  عقیده یا بیم همراهی متظاهرانه به سبب نداشتن توان ابراز) 3درونی یا فشارهاي بیرونی و 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
و بیماردالن، تفکیک و ) اصطالحی/ رسمی(برخی مفسران، منافقان مورد اشاره در قرآن را به دو دسته منافقان  .1

 ).33ـ32: 9/ 1365؛ صادقی، 50: 4/ 1417طباطبایی، (اند  را، به ترتیب، بر این دو دسته منطبق کرده این دو سنخ
ترتیب، به معنی تغییر  ها را، به  سوره حجرات، مطرح شده و مفسران آن 14اسالم آوردن در آیه / دو مفهوم ایمان .2

؛ 351: 9/ 1376طوسی، (اند  گرایی دانسته فایده نگرش و درونی شدن و بیانگر فرایندي زبانی و صوري با امکان
 ).211ـ209: 22/ 1374؛ مکارم شیرازي و دیگران، 329ـ328: 18/ 1417؛ طباطبایی، 208ـ207: 9/ 1372طبرسی، 
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 .1)نخستینطمع یادشده در نفاق 
سنخ اول، با تعبیرهایی مانند بیماردلی . بندي دوم، بیانگر دو سنخ فردي و گروهی است دسته

: بقره(هاي دودالنه فردي و حتی دوگانگی شخصیت در منافقان است  و سرگردانی، بیانگر کنش
فرهنگی و حتی  هاي گروهی، خرده و سنخ دوم، بیانگر کنش) 75ـ77: ؛ توبه143: ؛ نساء10
به اعتقاد پژوهشگران، . 2)11: ؛ حشر107، 74: ؛ توبه72: عمران آل(هاست  یافته آن ازمانس
هاي فردي  ها و دورویی کاري زمان با پیدایش اسالم در مکه، نفاق در شکل تردیدها، پنهان هم

هاي گروهی برخاسته از منافع و عالئق جمعی در  آغاز شده، در نزدیکی هجرت به شکل کنش
 ).135ـ126: 1383 میرزایی،(یافته بدل شده است  هاي سازمان به جریان آمده و سپس

به اعتقاد برخی . شده است نشده و درونی بندي سوم، شامل دو سنخ نفاق درونی دسته
در برخی منافقان،  دهند که نشان می) 90: ؛ نساء167: عمران مانند آل(مفسران، شماري از آیات 

 آنها که بینیم می اسالم تاریخبنابراین، با مراجعه به . »بود امدهنی در ثابتی صفت صورته ب«نفاق 
در ). 165 :3/ 1374شیرازي و همکاران،  مکارم( ندا هپیوست مؤمنان صف به و هدکر توبه بعدها

، 77: توبه(دار شدن خوي نفاق در بعضی از منافقان است  مقابل، برخی آیات بیانگر ثبات و ریشه
  .)137: ؛ نساء110، 101

ها که  این سنجه. هاي متعدد و متفاوتی براي نفاق بیان شده است در قرآن، سنجه :ها سنجه
هستند، در سطوح مختلف نگرش و کنش و فردي و   گاه نیز از متغیرهاي اثرگذار بر نفاق

 :اند  ها در قالب دو محور زیر، بیان شده برخی از آن. شوند بندي می جمعی، دسته
 اسحسهاي موجود در جامعه، ا فرهنگ مه خردهبه هآیات، منافقان نخست، براساس برخی 

ها با یکدیگر یا  فرهنگ ها و هنجارهاي آن خرده اما از آنجایی که ارزش. دیا نیاز داشتنبستگی دل
ود را پس، خ. سازي مؤثري داشته باشند ها هم آنبا توانستند  با منافع آنان در تعارض بود، نمی

و  دها نداشتن آندر  رکت مؤثراشو توان یا تمایلی براي م ددیدن نمی یک و متعهد به هیچمتعلق 
رنگی یا بیان  ـ که شاخصش، یکبا محیط متعارف خود را ارتباط منطقی و  ،بالتکلیفیدر این 

ـ از دست ) 76: 8/ 1402؛ کرمی، 138: 1/ 1419 ،اهللا فضل(هاست  صادقانه باورها و دفاع از آن
 :توان در سه دسته آیات زیر مالحظه کرد ن را میاین مضمو. دادند می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
است، در پیوست و در   هایی را که در اینجا و در مباحث آتی این فصل به آیات قرآن منتسب شده منابع برداشت .1
 .مالحظه کنید» اري تبیین نفاقجدول کدگذ«
 .شود بررسی می» گروه شدن«ابعاد این سنخ در بحث  .2
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هاي متعـارض   فرهنگ یا نیاز دوگانه منافقان به خردهبستگی ها که با تعبیرهاي زیر از دل آن) 1
؛ 77، 74، 67: ؛ توبـه 11: ؛ حشـر 41، 52: ؛ مائـده 141، 139، 137، 91: ؛ نسـاء 14: بقـره (اند  گفته

 ):3: منافقون
را پناهگاه اطمینان و صمیمیت دیدن، وابستگی به مسلمانان در  ها آنها و  نیاز به خودي 

ي کفر و ها فرهنگ خردهنوایی هنجاري و دلبستگی به  شکل ایمان آوردن، هر چند گذرا، یا هم
 .و همراهی، یاري و دوستی اعضایشان ها آنشرك با شتاب و نشاط در محیط 

یـا  ) 14: ؛ مجادلـه 143: نسـاء ( هـا  رهنگف خردهکه بیگانگی منافقان را از مجموع آن  ها آن) 2
نشـان  ) 86، 81: ؛ توبـه 12ــ 11: ؛ حشـر 90: نساء(ها  شان را در هزینه کردن براي آن فقدان تمایل

 . دهند می
شـان   ها یا دو پاره بودن شخصـیت  هاي آن درون و برون یا کنش دوگانگیکه بیانگر  ها آن) 3

 .1)142، 137: ء؛ نسا119: عمران ؛ آل204، 14، 8: بقره(هستند 
هنجاري موجود در جامعه، / دهند که در دوگانگی ارزشی ، سه دسته آیات زیر نشان میدوم

و یکی از علل (هاي منافقان  طلبی، ویژگی غالب کنش سودگرایی، انگیزش خودخواهانه و فرصت
در به ها و هنجارهاي موجود در جامعه، قا اي که نه ارزش به گونه. آنان بوده است) ورزي نفاق

ها  ها و کنش ها، اقتدار و کفایت الزم را براي مهار انگیزش هاي آنان بودند و نه جمع هدایت کنش
 :شان داشتند بندي و حفظ پاي

 موجود؛ هاي فرهنگ آیات ناظر به بیگانگی منافقان از خرده) 1
ا هـا ر  هـا و هنجارهـاي آن نظـام    دهند آنان، برحسـب موقعیـت، ارزش   آیاتی که نشان می) 2

؛ 58: ؛ مائـده 61: ؛ نساء12ـ11: ؛ حشر13: ؛ بقره26: ؛ محمد43: مائده(کردند  رعایت یا نقض می
 ؛)81، 67: توبه

داننـد   ي آنـان مـی  هـا  کـنش کننـده در   را متغیري تعیین با عبارات زیر، سودگراییکه  ها آن) 3
 ):15: ؛ فتح 20ـ19: ؛ احزاب10: ؛ عنکبوت49: ؛ نور42: ؛ توبه52: ؛ مائده141؛ 73ـ72: نساء(

ي معارض و هزینه نکردن براي ها فرهنگ خردهمندي از منافع همراهی با  گرایش به بهره
خواهی و جلب  ها براي سهم زمان، یادآوري همراهی ها و هم ، پشت کردن در دشواريها آن

 .حمایت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
شخصیتی، این / روانی گسستگی ازهمبودن،  دوشخصیتیدرونی، / مفسران با تعبیرهایی مانند دوگانگی شخصیت .1

؛ 99 ،94: 1/ 1374شیرازي و همکاران،  مکارم(اند  هاي شخصیتی منافقان دانسته دوگانگی را یکی از ویژگی
 ).418: 5/ 1362؛ طالقانی، 133-132: 13/ 1365؛ صادقی، 177: 2/ 1419؛ مدرسی، 163 ،151: 1/ 1419 ،اهللا فضل
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 متغیرهاي اثرگذار
تغیر کانونی تحلیل قرآن از م را هنجاري/ توان دوگانگی ارزشی هاي پژوهش، می براساس یافته

بدین ترتیب، محور این بخش، بررسی ابعاد این متغیر به شرح یادشده در . پدیده نفاق دانست
 .شود متغیرهاي دیگر در پایان مطرح می. چارچوب نظري است

 هنجاري/ دوگانگی ارزشی
یل آن به گیري نفاق و تبد کننده در شکل هنجاري را متغیري تعیین/ قرآن، دوگانگی ارزشی

آفرینی متغیرهایی ترسیم کرده است که  اي جمعی دانسته و ابعاد و آثار آن را بر اساس نقش پدیده
ها را در  این مؤلفه. پذیر از کاربرد نظري این واژه معرفی گردید هاي انتزاع عنوان مؤلفه تر به پیش

 .کنیم یک نکته بسنده میادامه، بررسی و در اینجا به بیان 
گیري این متغیر، پیدایش و رشد اسالم به عنوان انقالبی عمیق و فراگیر در جامعه  بستر شکل

شاهد ادعا، تحلیلی است که مفسران، ذیل آیات هشتم تا بیستم سوره بقره، . آن روز بوده است
 : اند درباره زمینه اجتماعی پیدایش نفاق بیان کرده

 مختلف، هچهر دو داشتن خاطر به ... گروهی...  دهد یم روي ،محیطی در انقالبی که هنگامی
 برابر در نیز اسالم انقالب...  نیست مشخص کامالً ها آن موضع ،زیرا ... .شوند یم نامیده منافق
 اسالمی حکومت هپای نخستین مدینه، به )ص( پیامبر ورود از پس. ... گرفت قرار گروهی چنین
 ،رشد قابل اما ،کوچک دولتی و حکومت ...» بدر« جنگ در پیروزي از پس و ؛شد گذارده
 .شوند مسلمان ظاهراً اینکه جز نیست يا چاره دیدند ... بسیاري ... که بود اینجا. گردید تشکیل
 بر در را ها آن نابودي خطر اقتصادي، يها صدمه و جنگ مشکالت بر عالوه ... مخالفت ... زیرا

: است چیز دو از یکی معلول عموالًم ،اجتماع یک در »نفاق« بروز اینکه سخن کوتاه. ... داشت
 و روحیه ضعف ،دیگر و ؛اجتماع بر آن تسلط و موجود انقالبی ینیآ قدرت و پیروزي ،نخست
شیرازي و همکاران،  مکارم( سخت حوادث با رویارویی براي کافی شهامت و شخصیت فقدان
 ).99ـ97 :1/ 1374

 و ساختارهاي واگرا ها نظام
ه عرب پس از پیروزي اسالم و جامعها و ساختارهاي واگرا در  امبرخی آیات بیانگر وجود نظ

ها و ساختارها، از جمله، در  ها و آثار مختلف این نظام ابعاد، جلوه. ها است هاي آن اثرگذاري
 :است  شکل توجه به وجود متغیرهاي زیر در آن جامعه، ترسیم شده
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، اسـالم  )76: مثالً بقره(برخی آیات بر اساس : هاي اعتقادي، ارزشی و هنجاري واگرا نظام) 1
هاي اعتقادي مشرکان و کافران در  در چهره یک نظام اعتقادي، ارزشی و هنجاري معارض با نظام

 از آن جامعه، جلوه کرده و شماري از منافقان را بر سر دوراهی روي گرداندن یا روي نگردانـدن 
 .ها قرار داده است آن

، وجـود  )8: ؛ منـافقون 41: مثالً، مائـده (توجه برخی آیات  کانون :هاي متعارض نفوذ گروه )2
هـاي افـراد را تحـت تـأثیر خـود داشـتند و        هاي واگرایی در جامعه یادشده است که کـنش  گروه

فرهنگ مسـلمانان، یکـی از عوامـل     ها با مراجع نفوذ در خرده ها و فشارهاي آن تعارض خواست
 .استگیري نفاق بوده  ورزانه و شکل هاي نفاق کنش
از وجـود  ) 60: ؛ نسـاء 43ــ 41: مـثالً، مائـده  (برخی آیات : گذاري مراجع متعارض ارزش )3

هـا و افـراد    گـذاري و داوري دربـاره کـنش    اند کـه در آن جامعـه بـه ارزش    مراجع واگرایی گفته
هاي منافقان بوده است  ورزي ساز نفاق ها، زمینه ها و داوري گذاري پرداخته و تعارض آن ارزش می
 .هاشان بودند طلبی هاي موافق با فرصت در پی تعریف که

بیـانگر  ) 8: ؛ منـافقون 141، 139: مثالً، نساء(برخی آیات : منابع واگراي حمایت اجتماعی) 4
هایی اجتماعی، مانند حفاظت در برابر دشمنان را براي منافقان  هایی است که حمایت وجود گروه
هـاي آنهـا و تـرویج     طلبـی  ساز فرصـت  ها، زمینه رض آنهاي متعا کردند و تعدد و جبهه فراهم می

 .ها بوده است اینگونه کنش

 هاي دوگانه ها و وابستگی روابط، دلبستگی
هـاي قرآنـی    هـاي واگـراي منافقـان در گـزاره     هـا، و وابسـتگی   روابط اجتماعی دوگانه، دلبستگی

: انـد  حور زیر ترسیم کردهبرخی آیات، روابط دوگانه آنها را در سه م. است  متعددي، تصویر شده
؛ 14: بقـره (هـا   ، وابستگی به خودي)141، 137، 81: ؛ نساء14: بقره(هاي دوگانه و توأمان  بستگی
همان طور کـه بیـان گردیـد،    ). 141، 139، 60: مثالً نساء(هاي دیگر  فرهنگ و به خرده) 67: توبه

هـاي   فرهنـگ  خـرده بـه  منافقـان  یا نیاز دو یا چندگانـه  بستگی دلحس آیات دیگري نیز با ترسیم 
 . اند هاي متعارض آنان را نشان داده ها و دلبستگی موجود در جامعه، وابستگی

 ، انتظارات نقش و فشارهاي همنوایی متعارضها نقش
هاي متعارض اسالم و کفر و شـرك   فرهنگ خودي و خرده) هاي(آیاتی که روابط منافقان با گروه
هـاي   وضوع نیز هستند که آنها تمایلی جدي داشتند تـا بـه شـکل   را نشان می دهند، بیانگر این م
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هـاي   ها حفـظ کننـد و در ایـن راسـتا، نقـش      گوناگون، عضویت یا نزدیکی و پیوند خود را با آن
 .ها را پذیرا باشند متعارض متناسب با آن

رسیم ها در آیاتی ت نوایی متناظر با آن رویارو بودن با انتظارات واگراي نقش و فشارهاي هم
هاي این  در سه بند زیر، برخی گونه. شده است که بیانگر روابط اجتماعی مختلف منافقان هستند

 :است  ها بیان شده هایی از انتظارات و فشارهاي موجود در آن روابط و شکل
تأکید  ها، خلوت کردن با آن): 18: ؛ احزاب67: ؛ توبه41: ؛ مائده76، 14: بقره(ها  با خودي) 1

 ها، ی و سرزنش شدن برخی توسط برخی دیگر در این خلوتبر همراه
، سوگند به ها آناظهار ایمان هنگام دیدن ): 96ـ94، 64، 56: ؛ توبه13: حشر(با مسلمانان ) 2

 شان نزد آنها، یا از آشکار شدن نیات درونی ها آن، هراس از ها آنمسلمانی یا همراهی با 
پیونـد بـرادري و   ): 11: ؛ حشـر 26: ؛ محمـد 139 :نساء(هاي کفر و شرك  فرهنگ با خرده) 3

 .هاشان ها، هنجارها و خواست بندي به ارزش پیمان بستن با کافران، تعهد به پاي

 بازخوردها
هایش را در دو بعد نگرش و کنش و  هنجاري و مؤلفه/ قرآن، بازخوردهاي دوگانگی ارزشی

گیري  غیرهایی میانجی در شکلرا مت ها آنفردي و جمعی، ترسیم کرده و  سطوح فردي، میان
در ادامه، به اختصار، برخی از این بازخورها . 1ورزي دانسته است ي منافقان یا ابعاد نفاقها کنش

 :تشریح شده است

 بازخوردهاي فردي
، برخی از رسوایی بیم، اضطراب و کاري پنهان، فریبکاري، تظاهر، اي حاشیه هویت ،سرگردانی

 .اند در آیات قرآن بازخوردهاي فردي مورد توجه
ها،  به آن دلبستگی ناشی از تردید بین چند شیوه سلوك، ضعف سرگردانی، حالت روانی) 1

). 45: ؛ توبه143: نساء(ها و اثرگذار بر کنش، نگرش و شخصیت است  رفت و برگشت بین آن
بیان شده  نکات زیر، حالت روحی ویژه منافقان) 143: نساء(براي مثال، در بیان واژه مذَبذَب 

 :است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 .است  ورزي مطرح شده هاي نفاق ها یا سنجه تر ذیل گونه برخی بازخوردها پیش .1
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ه آنها، حس دفع شدن از دو طرف بتعلق ) احساس/ توان(سرگردانی بین دو طرف، فقدان 
گیري قطعی و بیان  دل نشدن با هر دو و عجز از موضع ، یکها آنهمراه با تمایل به حمایت از 

 .صریح آن
قبل در جمع با دو آیه : توان در آیات زیر دید اي در منافقان را می توجه به هویت حاشیه) 2

هاي موجود و فقدان حس تعلق و تعهد به آنها را نشان  فرهنگ آیاتی که بیگانگی منافقان از خرده
ها و  و آیات ناظر به درونی نشدن باورها، ارزش) 14: ؛ مجادله143، 90: مثالً، نساء(دادند  می

 .1)142 :؛ نساء54: ؛ توبه43: مائده(ها  هاي موجود در آن فرهنگ هنجارهاي خرده
؛ 20ـ17: بقره(اضطراب، ویژگی شخصیتی مهم منافقان یا بازخورد یا نشانه نفاق است ) 3
کاري، روحیه خیانت و  یی، پنهانومفسران، آن را حاصل دور. 2)13: ؛ حشر4: ؛ منافقون56: توبه

: 9/ تا ؛ حقی، بی21: 13/ 1378؛ طیب، 153: 9/ 1417طباطبایی، (ها  بیم از پیامدهاي منفی آن
شان مردد و از پیامدهاي  دانند و معتقدند که منافقان درباره پذیرش اجتماعی کنشهاي می) 533

برخی آیات بیانگر هراس آنها از رسوایی و آشکار شدن . اند عدم پذیرش، بیمناك بوده
ها در این موارد  گویند آن در تحلیل این آیات نیز می). 127، 64: توبه(هایشان است  نیت
؛ 62ـ61: 5/ 1372طبرسی، (هاي منفی مسلمانان مواجه و گرفتار شوند  یدند با واکنشترس می

 ).452: 7/ 1374شیرازي و همکاران،  مکارم؛ 281: 2/ 1407زمخشري، 
ورزي، مورد توجه برخی آیات بوده  هاي رفتاري نفاق عنوان یکی از سنجه  کاري به پنهان) 4

و در توضیح ابعاد آن، نکات زیر ذکر ) 8: ؛ مجادله63: ؛ نور127، 101: ؛ توبه5: ؛ هود108: نساء(
 :شده است

هاي شبانه و مخفی، پنهان  ها حتی از نگاه رهبران جامعه، توطئه ورزي پنهان ماندن برخی نفاق
شان، آنان را رسوا نکند، خروج  و تالش براي آنکه حاالت روحی یا اعمال ها انتیخکردن 

 .هاي مؤمنان از بیم تکلیف شدن به کاري یا آشکار شدن رازهاشان عگرانه از جم پنهانی و حیله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
رزشی و هنجاري موجود در جامعه را واقعاً باور هاي ا دانند که منافقان نظام مفسران این آیات را بیانگر آن می .1

ها را  ها و هنجارشان با منافع و عالیق خود، آن دیدند و در صورت مغایرت ارزش پس، خود را از آنها نمی. نداشتند
 .کردند به سادگی نقض می

؛ 240: 5/ 1376طوسی، (ند ا معنا کرده» نگرانی از زیان مورد انتظار«را ) 56:  توبه(» فَرَق«براي نمونه، ویژگی . 2
برخی مفسران نیز ترس منافقان از . شناختی اضطراب است که بیانگر مفهوم روان) 309: 9/ 1417طباطبایی، 

: 22/ 1419اهللا،  ؛ فضل201: 5/ 1418؛ بیضاوي، 507: 4/ 1407زمخشري، (اند  مسلمانان را یک علت نفاق دانسته
 ).259: 15/ 1419؛ مدرسی، 121
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 فردي بازخوردهاي میان

 .است  فردي شایان ذکر از نفاق سازي و گروه شدن، دو بازخورد میان یا خنثی توجیه
: 21/ 1419 ،اهللا فضل(دانند  هاي نفاق می را یکی از سنجه) گري(شماري از آیات توجیه ) 1
آیات، در بیات علت ذکر شده است منافقان براي کسب منافع، نیاز داشتند خود  در برخی). 108

، 62: توبه(ها را از خود راضی کنند  هاي موجود همراه نشان دهند و آن فرهنگ را با خرده
اند که در  ها گفته برخی نیز از محتواي این توجیه). ؛ بحث نفاق نخستین را نیز ببینید96ـ95

؛ 96ـ94، 65ـ64، 49، 42: ؛ توبه167: عمران ؛ آل13: بقره(شود  بندي می محورهاي زیر، دسته
 ):11: فتح

خرد شمردن  مثالً، کم): گذاري نفی اعتبار معیارها و مراجع ارزش(گران  سرزنش سرزنش 
 مؤمنان متعارف و نفی مرجعیت ایمان آنها در تعریف یا ارزیابی مفهوم ایمان،

با عذر تعهد در برابر خانواده، ) ص(ز فرمان پیامبر مثالً، تخلف ا: ها ارزشتوسل به  
 شدند،  داري در برابر زنانی که اسیر می سرپیچی از جهاد به بهانه ناخویشتن

، تخلف از جهاد با عذرهایی مانند عدم آشنایی با نحوه جنگ، یقین مثالً: انکار مسئولیت 
 م یا خودکشی پنداشتن جهاد،به آنکه جنگی واقع نخواهد شد، نداشتن امکانات یا توان الز

براي مثال، اینکه هنگام آشکار شدن توطئه یا تمسخرشان به ساحت مقدس : انکار آسیب 
 .اند شدند قصدي جز شوخی یا بازي نداشته مدعی می) ص(پیامبر 
هاي گروهی،  شماري از آیات، گرد هم آمدن منافقان، رو آوردن آنان به کنش: گروه شدن) 2
تر،  پیش. اند یافته را مطرح کرده فرهنگی سامان منافق و تبدیل آن به خرده گیري یک گروه شکل

در اینجا ابتدا . هاي جمعی و مناسبات گروهی منافقان بررسی گردید برخی آیات ناظر به کنش
ها و  شود که با تعبیرهاي زیر، به ترتیب، بیانگر دو مضمون گروهی شدن کنش آیاتی بیان می

 ): 67: ؛ توبه18: احزاب(اند  ن منافقانگیري گروه در بی شکل

 .ها، جذب شدن و پیوند به هم کارشکنی در جهاد همزمان با همراه کردن خودي
 :هاي آتی نیز بیانگر چهار دسته متغیرهاي اثرگذار در این فرایند است مضمون
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بین  گیري گروه در اعتقاد مفسران، در برخی آیات که بیانگر شکلبه : 1فردي جاذبه میان) 1
سازهاي  ها و زمینه ، عناصري از سنخ این جاذبه)18: ؛ احزاب67: ؛ توبه14: بقره(منافقان است 

 :از جمله. ها وجود دارد ها بیان شده است که در روابط منافقان با خودي آن
فکري و برقراري پیوندهاي  ها را مرجع تأمین نیازها، نیل به آرامش، اطمینان، هم خودي

 .مشترك بیگانگیحس هاي مشترك،  هاي روانی، اهداف، مواضع و برنامه یژگیپایدار دیدن، و
برخی آیات، بیانگر نقش فرصت افتراقی در : ها، فرصت افتراقی پیوندها، حمایت) 2
؛ 67: ؛ توبه89: ؛ نساء14: بقره(است   گیري گروه در بین منافقان هاي جمعی و شکل کنش

درباره این متغیر، آن را پیامد پیوندها و منابع افتراقی  مفسران با بیان نکات زیر). 18: احزاب
ه آنها هاي کجروان نقشها و  خواستشدن  یعمل حمایت اجتماعی و بستر برآورده شدن نیازها و

 :اند دانسته
، کنش ها آنکجروي و یادگیري و تقویت / بستر پیوند، حمایت و همیاري بر محور نفاق

ي، مجال ریاثرپذزهاي امنیت، احترام و مانند آن، اثرگذاري و گرم، مطمئن و پایدار، ارضاي نیا
نظارت بر / نوایی بیگانه، حساسیت به ابراز مکنونات درونی، حس کاهش یا رهایی از فشار هم

 .ها کنش
از بین نکاتی که قبالً درباره جایگاه و آثار این متغیر بیان گردید، : فشار همنوایی خودي) 3

؛ 41: ؛ مائده76، 14: بقره(است   ها و حفظ گروه آن در گروهی شدن کنشموارد زیر بیانگر نقش 
 ):18: احزاب

، برخی ها آنبعضی از . 2نه با مسلمانان اند همراهکردند با آنان  ها تأکید می در برابر خودي
کردند بقیه کدام آموزه  برخی تعیین می. کردند دیگر را براي افشاي اسرار خودي سرزنش می

 .کردند می دعوتها را به خود،  خودي. بپذیرند و کدام را خیر غیرخودي را

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
امتیازات اجتماعی، طبقاتی و فرهنگی  ،زیباییسران با اشاره به این جاذبه، آن را محصول اموري مانند دارایی، مف .1

طبرسی، (کنند  اند و او را جذب می اند که در رابطه بین افراد یا فرد و گروه، خوشایند طرف مقابل و غیره دانسته
؛ 44]: تا بی[؛ مغنیه، 236: 4/ 1419اهللا،  فضل؛ 205: 2/ 1417طباطبایی، ؛ 251: 1/ 1416؛ فیض، 121: 1/ 1377

 ).513: 1/ 1415؛ آلوسی، 152: 2/ 1366مراغی، 
اند و این تأکید در پی دیدار گویندگان با مسلمانان و از  مفسران این برداشت را با این تحلیل مورد تأکید قرار داده .2

پس براي رفع آن چنین تدبیر . در همراهی آنها تردید دارندها  جمله در پی تصور یا مشاهده آن بوده است که خودي
روشنی بیانگر  این بیان، به). 52: 1/ 1414؛ شوکانی، 202: 1/ 1365؛ صادقی، 149: 1/ 1419 ،اهللا فضل(اند  کرده

 .نوایی در این راستاست حساسیت این گروه به حفظ هویت گروهی و کاربرد فشار هم
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اند  برخی آیات از متغیرهایی در مناسبات گروهی منافقان یاد کرده: ازمان شدنسعناصر ) 4
یافته و  ها و هنجارهاي ثبات فرهنگ داراي ارزش یا خرده سازمان بهکه بیانگر تبدیل گروه 

، نظارت و ابط قیمومتیور، منزلتی هاي ارجحیت. اند یافته مانهاي ساز هاي آنها به کنش ورزي نفاق
یافته، برخی از عناصر یادشده هستند که در تعبیرهاي  تجمع و کنش سازمان) اتخاذ پایگاه(کنترل، 
 ): 18: ؛ احزاب107: ؛ توبه41: ؛ مائده72: عمران آل؛ 76، 14: بقره(شده است   زیر بیان

پیشینه رهبري، تأثیر / خالی از اغیار، افراد داراي شرایطدار، مخفی و  جلسات گروهی هدف
و کارگزاران این کنترل، تجمع  ها اهرمي فردي، نظارت گروه بر افراد، ها کنشآنها در هدایت 

 .افتهی سازمانهاي جمعی و  ورزي ، نفاقها آنها و ساماندهی  خودي

 بازخوردهاي جمعی
فرهنگ نفاق مطرح  فرهنگی خرده میان طاتارتبای و هاي درون این بازخوردها با بازخوانی ویژگی

ي، برخی از این پیوندگریزنگرش دفعی و ناایمنی و نیز تهدید و مدیریت وجهه و . است  شده
و در روابط منافقان با مسلمانان  جمعی و فردي میان سطح دوترتیب، در  ها هستند که به  ویژگی

 :است  ذکر شده
اعتمادي  و بی ندیدن خوديعتماد به نفس، ای آیات از عدم برخ: و ناایمنی یرش دفعنگ) 1

هاي تعریف  عناصر مذکور، مؤلفه. اند دفاعی منافقان در این مناسبات گفته به مسلمانان و موضع
هاي  گروه گروهی هاي میان گان در کنشیرندگ ارتباطدو سنجۀ (و ناایمنی  یرش دفعنگ

 :1)73: عمران ؛ آل76: ؛ بقره15: ؛ فتح 50: نور( اند اند و با تعابیر زیر، بیان شده)متفاوت
شان، حجتی  بیم از آنکه در مناسبات با مسلمانان، آماج ظلم شوند، افشاي اسرار دینی

 .باشد ضررشان  بههاي آن  ها اسالم را باور کنند یا تصدیق آموزه شان شود، خودي علیه
نافقان در ارتباطات با مسلمانان، اند که م بعضی آیات بیانگر آن: مدیریت وجهه/ تهدید) 2

تعبیرهایی که ذیل دو محور آتی بیان شده . دیدند وجهه فردي و گروهی خود را آماج تهدید می
 :سازهاي پندار تهدید وجهه باشد تواند زمینه است، می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
نفاق نخستین، بیگانگی : اند نیز بیانگر ابعاد دیگري از این دو سنجه  رهاي زیر مطرح شدهنکاتی که پیرامون محو .1

 .کاري و پنهان) گري(هاي دیگر، اضطراب، توجیه ه فرهنگبمنافقان نسبت 
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ي مسلمانان ها ارزششان را در ستیز با باورها و  و منافع فردي یا گروهی ها ارزشـ باورها، 
 ):28: ؛ محمد81: ؛ توبه205ـ204:؛ بقره41: مائده(داشتند پن می

و هنجارهاي متضاد با اسالم، ناخوش  ها ارزشگرایش باطنی به کفر، به عنوان نظام باورها، 
 .ه آنهابآور دیدن عمل  و هنجارهاي اسالمی و زیان ها ارزشداشتن باورها، 

و تهدیدي براي منافع و هویت  ها ارزشي مسلمانان را در تعارض با باورها و ها کنشـ 
 ):20: ؛ محمد18، 12: ؛ احزاب50: ؛ نور154: عمران آل(دیدند  فردي و گروهی خود می

دو عنصر بنیادي در اعتمادپذیري (هاي نظام اسالمی و رهبر آن  تردید در صدق وعده
 .لمانانیی مانند مبارزه با دشمنان مسها کنشسویی با  ، احساس تهدید در هم)مناسبات با آن

هاي آنها براي حفظ و مدیریت این وجهه  توان تعبیرهاي زیر را بیانگر تالش همچنین می
 :1)19ـ18: ؛ احزاب60: ؛ نساء76، 9ـ8: بقره(دانست 

اتخاذ دورویی و نیرنگ به عنوان راهبردي در مناسبات با مسلمانان، پرهیز از افشاي اسرار 
 .خواهی کاري و سهم ها، طلب ، گروهی کردن سرپیچیها آنبراي گروهی نزد آنان، هزینه نکردن 

 گروهی نمیا طاتارتباهاي شناختی ـ عاطفی متصور در  ي از جمله نگرشپیوندگریز) 3
 :است  دو مؤلفه این نگرش در مناسبات منافقان با مسلمانان با تعابیر زیر بیان شده. است

 ):57: ؛ توبه61: ؛ نساء120ـ119: عمران ؛ آل76: بقره(عواطف منفی ) الف
پرهیز از  دهد، رنجرا  ها آنشتن و شاد شدن از آنچه دا دوست ،مسلمانان نداشتن دوست

 .ایشان سوي  بهدر موارد دعوت شدن  »سخت رو برتافتن«، ها آنافشاي اسرار آیینی براي 
 :عمران ؛ آل49: ؛ انفال89: ؛ نساء13: بقره(محور  اي، غیرشخصی و تفاوت ارزیابی مقوله) ب

154:( 
شدند،  در صورتی که کافر می ها آن، ممکن دیدن همسانی با ها آنانگاري  خودبرتربینی، دون

 .دیدند دینی می/ هاي گروهی هایشان را محصول فریفتگی ناشی از وابستگی جنگاوري

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
ه مسلمانان، ب، ناایمنی و بیگانگی نسبت یرش دفعنگعالوه بر این، عناصر ذیل محورهاي سرگردانی، اضطراب،  .1

سازي  ي و همسانپیوندگریزکاري، گروه شدن،  اند و نکاتی که ذیل محورهاي توجیه، پنهان وجههندار تهدید از علل پ
 .شود آید، جزء اقدامات حفظ و مدیریت آن محسوب می آمده است و می
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پذیري منافقان و پیامدهاي آن نیز با تعابیر زیر مورد توجه قرار گرفته  گیري فرهنگ جهت) 4
: ؛ احزاب79، 58: ؛ توبه49: ؛ انفال58: ؛ مائده61: ؛ نساء168، 154: عمران آل؛ 76: رهبق(است 

 ):5: ؛ منافقون12
ي و داوري در ارذگ ارزشهاي اسالمی و مرجعیت این نظام در  نابردباري در برابر آموزه

از  افکنی براي ترك هویت اسالمی در آنها، شبهه افتهی سازمانجامعه، تمایل، دسیسه و کنش 
 .یا اعمال مؤمنان ها آنو عدالت نظام اسالمی، تمسخر نمادهاي  ها ارزشجمله درباره باورها، 

 سایر متغیرها
شود و  وار متغیرهاي دیگري است که در تحلیل قرآن از نفاق دیده می سطور آتی، مرور فهرست

 :است  در اینجا، در سه سطح کالن، میانه و خرد، تفکیک شده
: ؛ نساء101، 97: توبه(رگذاري این متغیر برحسب نکات زیر بیان شده است اث: بوم زیست) 1

90:( 
با ) مدینه(بوم شهر  ورزي، پیوند زیست شدید بودن کفر و نفاق وبوم بادیه  پیوند زیست

 .ورزي ورزي و تأثیر نزدیک بودن زیستگاه در ترك نفاق کاري در نفاق مهارت و توان پنهان

هاي منافقان  ها و کنش متغیر بر نگرش از آیات قرآن، اثرگذاري اینشماري : پذیري جامعه) 2
 ):41: ؛ مائده154: عمران آل(اند  را با بیان نکات زیر، توضیح داده

شده پیش از اسالم در تفسیر موقعیت و تحلیل روابط با  ي درونیها ارزشتأثیر باورها و 
 .و نشاط روانی آنان در این فضا مسلمانان، پیوند اعتقادي و عاطفی با فضاي کفر و تحرك

: ؛ مدثر8: ؛ منافقون107: ، توبه72: عمران ؛ آل76: بقره(پژوهشگران در تحلیل برخی آیات 
ساز نفاق و دلبستگی به  را زمینه ها عادت، تعلق عاطفی و اعتقادي به محیط کفر و استقرار )31

اند  رابر فرهنگ جدید بیان کردهرا عامل سرگردانی در ب ها آنها و دشواري رهایی  شده درونی
، طبسی و زاده قاضی؛ 109: 1/ 1360؛ موثق، 205: 1/ 1362؛ طالقانی، 90 :20/ 1417طباطبایی، (

 ).161ـ160: 1387
فرهنگی منافقان نیز، براي  میان طاتارتباها و  ها بر کنش فرهنگی و آثار آن مالحظات خرده) 3

 ):41: ؛ مائده73، 72: عمران آل(است   مثال، با تحلیل وقایع زیر بیان شده
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اعضاي برخی قبایل یهودي مدینه، با هدایت مراجع اقتدار خود، نوعی کنش منافقانه  
پذیر جلوه دهند و بدین شکل،  هاي اسالمی را خدشه جمعی را طراحی و اجرا کردند تا آموزه

 .جلوگیري کنند ها آنها را حفظ و از تغییر نگرش  خودي

شدند که پذیرش هر آیین نو، آنگاه درست است که  ها متذکر می به خوديمراجع اقتدار  
 .1ي باشد و رهبرانش، پیرو این آیین باشندخودهاي فرهنگ  آموزه رو دنبالي آن، ها آموزه

، شان انیروحان، با هدایت رهبران و ها آناعضاي برخی قبایل یهودي و منافقان همدل با  
رهبران ). و دستاویزي براي تکذیب بیابند(انش را بشنوند آمدند تا سخن می) ص(نزد پیامبر 
 .2توان پذیرفت و کدام را خیر کردند کدام آموزه و حکم اسالم را می تعیین می

سازي براي بروز نفاق  هاي زیر در زمینه براساس برخی آیات، پیوندهاي اجتماعی به شکل) 4
 : 3)18: ؛ احزاب52: ؛ مائده73: عمران آل(اند  مؤثر بوده

پیوند عاطفی و ذهنی منافقان با کافران، عاملی براي تحرك، شتاب و نشاط آنها در همراهی 
ي دعوت، فشار و تبلیغ مزایاي ها اهرمها و همراه ساختن آنان از  براي جذب خودي. با آنان بود

 . کردند این همراهی و تهدیدهاي ترك آن استفاده می
ساز بروز نفاق  ها را زمینه فسیرهاي منافقان از موقعیتبسیاري از آیات، ت: تفسیر موقعیت) 5

 ):12: ؛ فتح98، 42: ؛ توبه156، 154: عمران آل(اند  ورزانه دانسته هاي نفاق و کنش
یی را که در ها خسارت، )ص(هاي پیامبر  بر اثر نگرش مادي یا تردید در صادق بودن وعده
دانستند و در ادامه  ت و کشته شدن در آن میجهاد بر مسلمانان وارد آمده بود، نشانه قطعی شکس

. کردند دیدند و در آن سستی می می پرمشقتسویی در جهاد را  هم. کردند همراهی، تردید می
 . دندید یمبراي خود  خسارتیخدا و سودمندي انفاق را باور نداشتند و آن را 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
ایر هاي س فرهنگ را به همنوایی هنجاري با آموزه خرده ،نجایگاه این نگرش در تبیین نفاق آنجاست که اعضاي آ .1

 .دهد از جمله اسالم ـ سوق می -ها  فرهنگ
و نقش ) گروهی(ورزي  سازي مالحظات گروهی براي نفاق زمینه: است از  متغیرهاي مورد نظر در اینجا عبارت .2

  .ها و غیره ها، ارزش هاي پذیرش ایده دهی کنش اعضا و تعیین محدوده و مالك هدایتی مراجع اقتدار گروه در جهت
هاي  ها و وابستگی روابط، دلبستگی«اي نیز ذیل دو عنوان  سازي سرگردانی و هویت حاشیه متغیر در زمینه آثار این .3

  .بیان شده است» گروه شدن«و » دوگانه
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از استعداد روانی  )106: نحل؛ 8: هبقر(مفسران در تحلیل برخی آیات : آمادگی روانی) 6
برخی اندیشمندان ). 88: 1/ 1409موسوي، (اند  رون سخن گفتهب وانه کردن درون دوگانسان در 
اند که به موازات کمال یافتن  ورزي را شکلی از به فعلیت رسیدن این استعداد دانسته نیز نفاق
  ).136: 1387مطهري، (یابد  ها در حیات فردي و اجتماعی، تکامل می انسان
: ؛ مائده50ـ47: ؛ نور10ـ8: بقره(بیماري دل، یکی از متغیرهاي روانی و مهم نفاق است ) 7

گیري دانسته و سالمت یا  ، عاطفه و تصمیمادراكهاي  قرآن، کارکردهاي دل را در حوزه. 1)52
: 1/ 1383مصباح، (بیماري آن را در انجام صحیح یا ناصحیح آن کارکردها تعریف کرده است 

؛ 62ـ61: 1/ 1423؛ کاشانی، 20: 1/ 1377؛ طبرسی، 451: 7/ 1376؛ طوسی، 264ـ248
هاي روانی در  بدین ترتیب، منظور از بیماري دل، کژکارکردي). 395: 1/ 1366صدرالمتألهین، 

هایی از این  موارد زیر، نمونه. شود ها را شامل می هاي متفاوت آن ها است و گونه آن حوزه
 :2ها است کژکارکردي

هایی مانند ضعف ابزارها و توانایی سنجش مزایا،  ضعف ادراك که آثارش را در جنبه) الف
-11، 9: بقره(این ضعف با تعابیر زیر بیان شده است . دهد ها و پیامدهاي کنش نشان می هزینه

12 ،13:( 
ن توا. هستند ناتوانگردد،  ورزي و اینکه پیامدها به خودشان برمی از درك پیامدهاي نفاق

را، با اتکاء بر  ها آن منفیو پیامدهاي مثبت یا  ها آندرك واقعیت اعمال خود، درستی یا نادرستی 
 .ها نیز عاجزند از درك همین ناتوانی. گرا و فراگیر مادي و ماورایی ندارند ي واقعها مالك
 در این تحلیل،. هاست گرایی و سودگرایی آن داري منافقان، معلول مادي ضعف خویشتن) 2

شود  هاي آن در کنار روحیه سودگرایی سبب می ها و مجازات باور نداشتن جهان ماورا و پاداش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
برخی، بیماردالن را همان منافقان . هاي متفاوتی دارند مفسران در تحلیل ارتباط منافقان و بیماردالن، دیدگاه .1

برخی دیگر نیز ). 116: 26/ 1418؛ زحیلی، 72: 7/ 1424؛ مغنیه، 484: 1/ 1423ال، بلخی، براي مث(اند  دانسته
طباطبایی، (اند  را در سنخ نفاق نخستین و بیماردالن را در سنخ نفاق دومین دانسته) رسمی یا اصطالحی(منافقان 

ساز روانی  و دسته، بیماردلی را زمینهبا این حال، هر د). 33ـ32: 9/ 1365؛ صادقی، 378: 5/ ؛ همان50: 4/ 1417
 .دانند نفاق می

هاي دوگانه، سودگرایی، سرگردانی، اضطراب و  ها و وابستگی دوگانگی، دلبستگیاي مانند  گفته متغیرهاي پیش .2
 .ها باشند هاي دیگر این کژکارکردي توانند نمونه خودبرتربینی نیز می
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ها و  جویی کامجهانی بسنجند؛ صرفاً در پی  بر اساس معیارهاي این که آنها منافع اعمال را فقط
انی جه آن تر سنجیده هاي مدت باشند؛ و از بدیل و کوتاه در دسترسهاي  نیازها و خواسته ارضاي

 . 1پوشی کنند غافل شوند یا چشم
ي موجود در عین ها فرهنگ خردهمندي از منافع همراهی با  تعبیر گرایش به بهرههمچنین دو 

در ) در جهاد(نوایی با مسلمانان  و هم) 86، 81: توبه( ها آنعدم تمایل به هزینه کردن براي 
ـ که در معرفی ابعاد سودگرایی  )42: توبه(صورت وجود منافع در دسترس و کمینه بودن هزینه 

دهد که وجود منافع در  ي منافقان بیان گردید ـ نشان میها کنشعنوان ویژگی غالب در  به
توانسته است انگیزشی در آنان ایجاد کند تا دیدگاه کلی خود را  ها، می دسترس و کم بودن هزینه

 .نادیده بگیرند ها آندر هزینه نکردن براي 
، نکات )52: ؛ مائده14-13: ؛ حدید16: محمد(سران در تحلیل برخی آیات عالوه بر این، مف

 :تواند بیانگر این ویژگی منافقان باشد اند که می زیر را بیان کرده

، خود را ها آنبه معنی انگیزش در برابر تمایالت یا عدم مقاومت در برابر  ها هوسپیروي از 
، عجوالنه، هواپرستانه و فریفتگی و شتاب در قرار دادن، گزینش نسنجیده ها خواستهدر معرض 

 .ي ماورایی و در ادامه، پشیمانیها لیبدبرابر منافع در دسترس، بدون لحاظ یا سنجش 
هاي موجود در روابط با دیگران  شکنندگی یا برانگیختگی، رغبت یا اثرپذیري از انگیزش) 3

ن نوعی کژکارکردي روانی بیماردالن در عنوا ها با تعابیر زیر به  یا عجز از مقاومت در برابر آن
 ):141، 139، 137: ؛ نساء14: بقره(گیري معرفی شده است  حوزه تصمیم

و از سر رغبت یا  شان تیحمایا  ها آندر روابط با مسلمانان و دیگران، به انتظار بهره بردن از 
روابط، به دفعات و  برخی نیز در این. کردند احساس اجبار، همراهی خود را به آنها یادآوري می

دادند،  ، تغییر آیین می)ي شکنندگیسازها نهیزمیا ( عالقه، انستحت تأثیر عواملی مانند فشارها یا 
 ... .شدند  آوردند یا کافر می ایمان می

 
 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
هاي اسالمی و روحیه  تر درباره درونی نشدن باورها و ارزش پیش توان در نکاتی دید که این تحلیل را می .1

 .از این رو، در اینجا بدین مختصر بسنده شده است. سودگرایی در منافقان مطرح گردید
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 گیري نتیجه
در پژوهش حاضر، دیدگاه قرآن در تبیین اجتماعی نفاق و امکان اینکه بتوان این تبیین را در 

ي علوم اجتماعی ارائه کرد، بررسی شده است بر ها پرسشیی نظري و در قالب پاسخ به الگو
ي متعددي از سطوح مختلف تحلیل، با تناسب و منطقی رهایمتغهاي پژوهش،  اساس یافته

و این پدیده را در سه مرحله متفاوت نفاق فردي، تشکیل   پذیرفتنی، در کنار هم به کار رفته
 .اند بیین کردهگروه و نفاق گروهی ت

در این تبیین، نقش کانونی متغیرهاي کالن و چیستی اجتماعی نفاق در دو مرحله اخیر، 
فراگیري و تلفیقی بودن تحلیل، بیانگر نگاه عمیق و فرابخشی . دهد اجتماعی بودن آن را نشان می
ي مشابه، مورد ها نییتبتوجه به متغیرهایی که در . است  هاي انسانی قرآن به ابعاد و علل پدیده

را  2نمودار (است، بیانگر مفید بودن مراجعه به قرآن در مطالعات اجتماعی است   توجه نبوده
وانگهی، روش پژوهش قابلیت آن را داشته است تا با رعایت ضوابط تفسیر در علوم ). ببینید

. اشداسالمی، فهمی از قرآن فراهم کند که از نگاه دو حوزه علمی، از روایی برخوردار ب
ي معتبر منابع تفسیري، مستند شده و از روایی ها لیتحلهاي پژوهش حاضر، به  برداشت

 .برخوردار گردیده است
هاي دو حوزه علوم اسالمی و اجتماعی  بررسی حاضر، دستاوردهاي زیر را نیز براي پژوهش

 :پردازي دینی در علوم اجتماعی ـ دارد ویژه، در حوزه نظریه ـ به
سازي فهم نظري در این  بع مفیدي براي مطالعات علوم اجتماعی و بهینهقرآن کریم، من 

 .حوزه است

ها و مسائل این علوم، رویکرد پژوهشی مشترك در  تحلیل محتواي قرآن بر اساس پرسش ـ
 . هاست ساز گفتگوي آن دو حوزه فوق و زمینه

أمین روایی تحلیل محتواي کیفی قیاسی، قابلیت رعایت ضوابط اسالمی تفسیر و ظرفیت ت ـ
اي ضرورت است ـ  رشته هاي بین را از دیدگاه علوم اسالمی و اجتماعی ـ که در این نوع پژوهش

 .دارد
 



 

 
 

122 

 کتابنامه

، )جلد 30( التاریخ همؤسس، تصحیح و تنقیح التنویر و التحریر، )1420( طاهر محمدبن ،عاشور ابن .1
 .التاریخ همؤسس: بیروت

ـ  هیالعلمدارالکتب : بیروت ،)جلد 7( ، تفسیر القرآن العظیم)1419( عمرو بن کثیر دمشقی، اسماعیل ابن .2
 .محمدعلی بیضون منشورات

الذین فی «: پژوهشی در بازیابی مصادیق، )1389( محمدمهدي، مافوق آجیلیانو  عباس زاده، اسماعیل .3
 .72ـ51، 12 ،هاي قرآنی آموزه، »در قرآن کریم» قلوبهم مرض

 .مسلماننهضت زنان : ن، تهرا)جلد 15( قرآنن العرفان در تفسیر مخز، )1361( سیده نصرت، امین .4

، )2(1، نامه علوم اجتماعی ،شناسی نشین در جامعه انسان حاشیه هنظری ،)1355( عبدالمعبود انصاري، .5
 .169ـ162

 .یهالعرب هالنهض همکتب: ، بیروتالرحمنتیسیر الکریم  ،)1408( عبدالرحمن بن ناصر ،سعدي آل .6

 16(ه تحقیق علی عبدالباري عطی، میالعظروح المعانی فی تفسیر القرآن ، )1415( حمودسیدم ،آلوسی .7
 .هیالعلمدارالکتب  :، بیروت)جلد

 .هالبعث همؤسس: تهران ،)جلد 5( ، البرهان فی تفسیر القرآن)1415( بحرانی، سید هاشم .8

 تصحیح، )تفسیر خازن( لیالتنز معانی فی التاویل لباب، )1415( محمد بن علی عالءالدین ،بغدادي .9
 .هالعلمی دارالکتب: بیروت، )جلد 4( نیشاه محمدعلی

، )جلد 5( شحاتهعبداهللا محمود : تحقیق، مانیسلتفسیر مقاتل بن ، )1423( مقاتل بن سلیمان ،بلخی .10
 .التراثدار إحیاء : روتبی

: بیروت، السود نعیو باسل محمد: تحقیقي، التستر تفسیر، )1423( عبداهللا بن سهل ابومحمد ،تستري .11
 .هالعلمی دارالکتب/ بیضون محمدعلی منشورات

: ن، تهرا)جلد 11( األحزانجالء األذهان و جالء ، )1377( حسنابوالمحاسن حسین بن  ،جرجانی .12
 .تهراندانشگاه 

دار : ، بیروت)جلد 5(ي قمحاومحمد صادق : تحقیقن، القرآاحکام ، )1405(ی عل احمدبن، جصاص .13
 .یبالعراحیاء التراث 

دوراهی (تعارض نفع فردي و نفع جمعی ، )1384(سیدضیاء و هاشمی،  یگانه، محمدرضا جوادي .14
 .174ـ141، 26، علوم اجتماعی هنام، بر آن مؤثرو عوامل ) اجتماعی

 دارالکتب :تهران، )جلد 7( الثمر ملتقطات و الدرر مقتنیات، )1377(علی سید میر، تهرانی  حائري .15
 .هیاالسالم

، )جلد 18(ي بهبود باقر محمد: تحقیق، درخشان انوار، )1404( نیمحمدحس دیس ،یهمدان حسینی .16
 .یلطف کتابفروشی: تهران
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 .العلوم دار: بیروت، القرآن تبیین ،)1423( محمد سید ،شیرازي حسینی .17

 .العلومدار : ، بیروت)جلد 5( األذهانتقریب القرآن إلی ، )1424( محمدد سی ،شیرازي حسینی .18

 .دارالفکر: وتر، بی)جلد 10( انیالبروح ، )تا بی( سماعیلا ،حقی بروسوي .19

 .دار الفکر العربی: ، بیروت)جلد 16( للقرآن القرآنی التفسیر، )1967( میعبدالکر ،خطیب .20
 .للمطبوعات دارالتعارف: بیروت، العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز، )1422(محمدعلی  بن  علی، دخیل .21

 .یاالسالم دارالغرب: ، بیروت)جلد 10( الحدیث یرالتفس، )1421( عزت محمد ه،دروز .22

 ،)جلد 6(فی تفسیر القرآن  ، روض الجنان و روح الجنان)1408( علی  بن  حسین  رازي، ابوالفتوح .23
 .آستان قدس رضوي: مشهد

 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت ،)جلد 11( ، مفاتیح الغیب)1420( رازي، فخرالدین .24

: قم، )جلد 2( األحکام آیات شرح فی القرآن فقه، )1405( اهللا ههب  بن دیسع الدین قطب ،راوندي .25
 .ینجف مرعشی اهللا تآی کتابخانه

 .الفکر دار: دمشق، )جلد 3( الوسیط تفسیر، )1422(ی مصطف بن هوهب ،زحیلی .26

/ بیروت، )جلد 30( المنهجو  هو الشریع هالتفسیر المنیر فی العقید، )1418( مصطفی بنه وهب ،زحیلی .27
 .دار الفکر المعاصر: دمشق

 .دارالکتاب العربی: بیروت ،)جلد 4( لیالتنز، الکشاف عن حقائق غوامض )1407( زمخشري، محمود .28

 .کیهان: تهران )1جلد (، المعارف علوم اجتماعی هدائر ،)1370( ساروخانی، باقر .29

 دارالتعارف: بیروت ،القرآن تفسیر الی االذهان ارشاد، )1419( اهللا حبیب  بن محمد، نجفی سبزواري .30
 .للمطبوعات

هاي قرآنی، دو  فرهنگی در آموزه هاي یک نظریه ارتباطات میان مایه ، درون)1389(سلیمی، علی  .31
 .38ـ7، )4(2فصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، 

هاي  نگاهی به دیدگاه: نشینی و کجروي ، هم)1388(، داوري، محمد، ابوترابی، محمود سلیمی، علی .32
ـ اجتماعی شهرداري  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان فرهنگی: هاي اجتماعی، قم فتهاسالمی و یا

 .تهران

 .ه حوزه و دانشگاهگاپژوهش :قم کجروي،  شناسی جامعه ،)1387( داوري محمد، علی سلیمی، .33

 دار: ، بیروتالقرآن مجازات عن البیان تلخیص، )1406( نیحس  بن محمد  ابوالحسن ،رضی سید .34
 .األضواء

 .الشروقدار: قاهره/ بیروت، )جلد 6( القرآنفی ظالل ، )1412( قطب سید .35

 6(م سیدمحمدبحرالعلو :مقدمه، نیالمب الکتاب تفسیر فی الثمین الجوهر، )1407( دعبداهللایس ،شبر .36
 .نیاأللف همکتب: کویت، )جلد
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سی ایران، شنا ، مسیرهاي محتمل عرفی شدن در ایران، مجله جامعه)1385(زند، علیرضا  شجاعی .37
 .65ـ30، )1(7

 .75ـ55، 9 ،حصون، 6 شناسی عصر رسول خدا جریان، )1385( احمد شفیعی، .38

 .الطیب دارالکلم، کثیر  ابن دار: روتیب، )جلد 6( دمشق، القدیر فتح، )1414(ی عل  بن محمد ،شوکانی .39

 .ر فرهنگ اسالمینش :قم، )جلد 30(بالقرآن  ، الفرقان فی تفسیر القرآن)1365( تهرانی، محمد  صادقی .40

 .مؤلف: قم، بالقرآن القرآن تفسیر فی البالغ، )1419( محمد ،تهرانی  صادقی .41

مرکز االبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید : ه، قمالقرآنی هالمدرس، )1426(صدر، سید محمدباقر  .42
 .الصدر

 .انتشار: تهران، )جلد 6( قرآن از پرتوي، )1362( ودمحم سید ،طالقانی .43

 .مؤسسۀ نشر اسالمی: ، المیزان فی تفسیر القرآن، قم)1417( نیمحمدحس دیسطباطبایی،  .44

 10(با مقدمه محمدجواد بالغی  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ،)1372( حسن  بن  فضل ،طبرسی .45
 .ناصرخسرو: ، تهران)جلد

، )جلد 4(ابوالقاسم گرجی : ، مقدمه، تصحیح و تعلیقالجامعجوامع ، )1377( حسن  بن  فضل ،طبرسی .46
 .قممدیریت حوزه علمیه شوراي دانشگاه تهران و : تهران

 .دارالمعرفه :بیروت، )جلد 30( جامع البیان فی تفسیر القرآن ،)1412( جریر  بن محمد طبري، ابوجعفر .47

قا التبیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه شیخ آ ،)ق 1376) (الطائفه شیخ( حسن  بن ابوجعفر محمد ،طوسی .48
 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت، بزرگ تهرانی و تحقیق احمد قصیرعاملی

 .اسالم: تهران، )جلد 14( القرآن تفسیر فی البیان اطیب، )1378( نیعبدالحس دیس، طیب .49

 دارالقرآن :، قممحمودي مالک حقیقت، العزیز القرآن تفسیر فی الوجیز، )1413( حسین  بن  علی، عاملی .50
 .میالکر

 .چاپخانه علمیه: هرانت ،)جلد 2( ، کتاب التفسیر)ق 1380( عیاشی، محمد بن مسعود .51

 ،4، سفینه، 7 نفاق از دیدگاه امیرالمؤمنین، )1383(، شهرزاد خوانساري  غروي، نهال و نایینی  غروي .52
 .77ـ60

 .38ـ21، 8 ،پیام جاویدان، ختی نفاق در قرآن کریممطالعه معناشنا، )1384) (معرف(مهدي  غفاري، .53

 .38ـ26، 156 ،مبلغان، سیماي منافقان در نهج البالغه، )1433( سجاد فروزش، .54

 .دارالمالك: بیروت ،)جلد 24( ، من وحی القرآن)1419( حسین محمد اهللا، سید فضل .55

 .لصدرا همکتب: تهران، )جلد 5( ، تفسیر الصافی)1416( محسن مالفیض کاشانی،  .56

هاي آن در انقالب  شناسی نفاق و بررسی انگیزه جریان، )1387(محمدعلی و طبسی،  کاظم زاده، قاضی .57
 .168ـ139، 15 ،مطالعات انقالب اسالمی، از دیدگاه قرآن کریم 6 نبوي

 .قرآن کریم .58
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 .بعثت بنیاد: تهران، )جلد 12( ثیالحد احسن تفسیر ،)1377( اکبر علی سید ،قرشی .59

 هالهیئ: ، قاهرهبسیونی ابراهیم: تحقیق، االشارات لطایف، )2000( هوازن بن کریمعبدال ،قشیري .60
 .للکتاب العامه هالمصری

: ي، قمریجزا موسوي طیب سید: تحقیق، تفسیر علی بن إبراهیم، )1367( میابراه  بن ی عل، قمی .61
 .دارالکتاب

، تحقیق حسین درگاهی، الغرائبکنز الدقائق و بحر ، )1368( محمدرضا  بن محمد ،مشهدي  قمی .62
 .ارشادوزارت : تهران

 .علمی: تهران ،)جلد 10(فی الزام المخالفین  منهج الصادقین، )1336( اهللا کاشانی، فتح .63

بنیاد معارف : ، قم)جلد 7(ی اسالم  معارف ادیبن :تحقیق، التفاسیر ه، زبد)1423( اهللا فتح کاشانی، .64
 .یاسالم

 :تهرانی، نینائ ی جالل محمدرضا دیس تحقیق، هیعل مواهب، )1369( علی  بن  حسین، سبزواري کاشفی .65
 .اقبال

 .هیعلمچاپخانه : ، قم)جلد 8( التفسیر لکتاب اهللا المنیر ،)1402( محمد ،حویزي  کرمی .66

 .علمی: تهران ،ترجمه محسن ثالثی ،شناسی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه، )1380( .ا لویس کوزر، .67

هاي  ها در حوزه بندي تئوري سازي و گروه مفهوم :بیگانگی، )1370(تبریزي، علیرضا   محسنی .68
 .74ـ25، 5علوم اجتماعی،  هنامی، شناس روانو  یشناس جامعه

گیري از  ، تحلیل محتواي کیفی قیاسی و بهره)1391(تبریزي، علیرضا و سلیمی، علی   محسنی .69
 .158ـ135، )72(18شناسی علوم انسانی،  هاي اسالمی در علوم اجتماعی، روش آموزه

 .)ع( دار محبی الحسین: تهران ،)جلد 18( ، من هدي القرآن)1419( محمدتقی مدرسی، سید .70
: ، قم)3نوراالنوار (جامع تفاسیر نور  يا چندرسانه، دانشنامه  اسالمی علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز .71

 .1 اسالمی علوم کامپیوتري تحقیقات مرکز

: ، قماسکندري محمدحسین: و نگارش قیحقدر قرآن، ت ، اخالق)1383(مصباح یزدي، محمدتقی  .72
 .سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیؤم

: مق، ایک يزیعز یغالمعل نگارش و قیتحق، )2جلد (ی شناس قرآن، )1389( یزدي، محمدتقی  مصباح .73
 .ینیخم امام یپژوهش و یآموزش سسهؤم

 .کتاب نشر مرکز: تهران، روشن تفسیر، )1380( حسن ،مصطفوي .74

ترجمه و نشر   بنگاه :تهران، )جلد 13( ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم)1360( حسن صطفوي،م .75
 .کتاب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 .ایم اي، از منابع تفسیري استفاده کرده افزار چندرسانه با این نرم .1
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 .صدرا: ، تهران)26جلد (، مجموعه آثار )1387(مطهري، مرتضی  .76

 .دارالکتاب االسالمی: هرانت ،)جلد 6( الکاشفتفسیر ، )1424( مغنیه، محمدجواد .77

، سیدحسن، کیاسري شجاعی، محمدرضا، آشتیانی، حمدجعفرم، شیرازي امامی، ناصر ،شیرازي مکارم .78
، الهامی، داود، محمود، عبداللهی، محسن، قرائتی، سیدنوراهللا، نژاد طباطبایی، محمد، اشتهاردي محمدي
 .هاإلسالمی دارالکتب :تهران ، تفسیر نمونه،)1374( اسداهللا، ایمانی

 .صدوق: تهران، )جلد 8(ي غفار اکبر لیع: تحقیقی، عامل تفسیر، )1360( میابراه ،عاملیموثق  .79

 اهل سسهؤم: بیروت، القرآن تفسیر فی الرحمان مواهب، )1409( سیدعبداالعلی، سبزواري  موسوي .80
 .تبی

 اصغر علی: تحقیقاألبرار،  ه، کشف األسرار و عد)1371( سعد ابی  بن احمد رشیدالدینمیبدي،  .81
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