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سخن موسسه

پیروزی انقاب شــــکوهمند اســــامی، رســــالت حوزه هــــای علمیه را دو 

چنــــدان کرده اســــت؛ نظام اســــامی بــــرای تأمین پشــــتوانه ی تئوریک خود 

بــــه منظــــور تصمیم گیری و اجرا باید مبانی علمی الزم را در اختیار داشــــته 

باشــــد، و این عرصه ای است که حوزه ی علمیه در کنار دیگر مجامع علمی 

بایــــد در آن نقش فعال داشــــته باشــــد؛ زیرا بــــدون گســــترش مرزهای علوم 

اســــامی به مباحث نوپدید و تولید علوم انســــانی با رویکرد اســــامی، این 

نیاز پاسخ مناسب نمی یابد. ضرورت مجاهدت علمی به منظور پاسخگویی 

به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه ی دینی، آنگاه به اثبات می رســــد که 

در نظــــر داشــــت؛ اوالً تحوالتی جدید در مجموعه ی دانش بشــــری، به ویژه 

علوم انسانی رخ داده است، ثانیا زندگی انسان معاصر به واسطه پیشرفت 

در علوم و فناوری های جدید، دستخوش تطوراتی شگرف شده است، ثالثا 

شــــکل گیری نظام اسامی، فرصت مناســــبی را فراروی جامعه ی دینی قرار 

داده اســــت تا بــــه اهداف خود دســــت یابد؛ از این رو سرعت بخشــــیدن به 

فعالیت های علمی حوزوی به منظور توانمندســــازی نظام اســــامی در این 

بــــاره ضــــروری می نمایــــد.

»موسســــه اشــــراق و عرفان« که فعالیت خود را از سال 1386 با نظارت 

علمی و ریاســــت عالی آیت الله اعرافی آغاز کرده اســــت، در عین تأکید بر 

اصالت هــــای حوزوی، ســــعی در رفع نیازمندی های معرفتی انســــان معاصر 

دارد؛ از ایــــن رو مأموریت هــــای خــــود را »پژوهش در زمینــــه ی فقه های نو 
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و فلســــفه های مضــــاف بــــر مبنای روش اجتهادی در راســــتای نظام ســــازی 

اســــامی« ، »پــــرورش پژوهشــــگران صاحب نظــــر در عرصه ی فقه هــــای نو و 

فلسفه های مضاف و نظام سازی اسامی« و »اسامی سازی علوم انسانی« 

قرار داده است تا بتواند به ایفای نقشی مؤثر در این مجال بپردازد.

بحــــث »نفــــاق« یکــــی از مهمّ تریــــن مباحث مطــــرح در قــــرآن و روایات 

اســــامی اســــت که عــــاوه بــــر داشــــتن جنبــــه ی عقیدتــــی، دارای جنبه ی 

اجتماعی هم بوده و شــــاید بتوان ُبعد اجتماعی آن را غالب دانســــت که با 

تحقــــق حکومت دینی، زمینه ظهور و بروز پیــــدا می کند. هر چند اهمیت 

بررسی این موضوع، پس از پیروزی انقاب اسامی، برخی از دغدغه مندان 

را به قلم زدن در این عرصه واداشته است، اما در این میان، کتاب پیش رو، 

از اولین پژوهش های صورت گرفته در این زمینه اســــت که در ســــال 1360 

ایــــن موضــــوع را بــــا روش تحلیلی، از دیــــدگاه قرآن، روایات، روان شناســــی، 

جامعه شناســــی و تاریخی به بررسی گذارده و هم اکنون با قدری بازسازی، 

به زیور طبع آراسته می شود.

مؤسسه بر خود الزم می داند از مؤلف این اثر حضرت آیت الله اعرافی 

کــــه اجازه نشــــر این اثــــر را داده و در مراحــــل مختلف نظــــارت و راهنمایی 

عالمانه دریغ ننموده اند، تشــــکر نماید؛ نیز از تاش های پژوهشــــگر محترم 

حجت االســــام صمد سعیدی که کوشــــش فراوانی در تنظیم این اثر انجام 

دادند، تقدیر نماید.

امید اســــت صاحب نظران و اندیشــــوران حوزه و دانشــــگاه، موسســــه ی 

اشــــراق و عرفــــان را به منظــــور بهبــــود تولیــــدات علمــــی آینــــده، از نظرات و 

پیشــــنهادات ســــازنده ی خود محروم نســــازند.
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پژوهش حاضر به یکی از اساسی ترین و حساس ترین موضوعات مطرح 

در اســــام، یعنی »نفاق« می پردازد. این موضوع در متون اســــامی، ریشه 

دارد و سابقه  طوالنی و جنجال برانگیز آن در تاریخ اسام، قابل توجه است.

طــــرح و بررســــی ایــــن موضوع، به دلیــــل مطرح بودن در قرآن، ســــنت و 

نیز قــــرار گرفتن به صورت یک جریان عمیق در تاریخ مســــلمانان، ضرورت 

دارد. نفاق شناســــی و تجزیــــه و تحلیل بنیادها و ابعاد آن، به منزلۀ بخشــــی 

از تاریخ و تحلیِل جریانی اســــت که ســــهم بســــزایی در شکســــت ها داشــــته 

است. هم چنین رویارویی انقاب اسامی با نفاق و منافقان در طیف های 

گوناگون بر اهمیت بحث می افزاید.

نفاق از چند ُبعد، قابل بررسی است:

1. بررســــی ایــــن موضــــوع، تحقیقی گســــترده در منابع تفســــیری و حدیثی 

است.

2. نفاق شناسی در ُبعد تاریخ شناسی و بحث از علل انحطاط مسلمانان، از 

سویی شورانگیز و از سوی دیگر، اسف انگیز است.

3. به دلیل به روز بودن این موضوع، نفاق شناســــی، بحثی سیاسی است و 

ارتباطی تنگاتنگ با اســــتکبار جهانی و جریان های همسو و غیر همسو 

بــــا انقــــاب دارد.

4. نفــــاق در ُبعــــد دیگر، حساســــیت شــــگرفی دارد و آن، بعد نفســــی و 
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روحی اســــت که به این مسئله، چهرۀ روان شناســــی و روان کاوی می دهد. 

در پایــــان بایــــد توجه داشــــت، مباحث پیــــِش رو، عناصری زمینه ســــاز برای 

خودشناســــی و خودســــازی اســــت.

گویا ضرورت نفاق شناسی، به مثابه یک بحث اعتقادی و سیر تحقیق و 

نظام بخشی به آن، روشن است. بیش از دویست آیه در این باره و ضرورت 

چنیــــن موضوعــــی وجــــود دارد؛ اما این بحــــث، کمتر به صــــورت نظام یافته 

مطرح شــــده اســــت. مفســــران، ضمن آیات نفــــاق، مطالبــــی آورده اند؛ ولی 

منظم، جمع بندی شــــده و همه جانبه نیســــت؛ حتی در تفسیر المیزان، یک 

مبحث منظم درباره نفاق نیامده اســــت. البته عامــــه طباطبایی)ره( ذیل 

آیات، مباحثی آورده  است؛ دو بحث هم، یکی در جلد نوزدهم، ذیل سوره 

منافقین، با عنوان »کام حول النفاق فی صدر اإلســــام«1 در چند صفحۀ 

محــــدود و دیگری در جلد بیســــتم، ذیل ســــورۀ مّدثّر، با عنــــوان »ذنابة لما 

تقــــدم من الــــکام فی النفــــاق«، در یک تا دو صفحه ذکر شــــده اســــت که 
گســــترده نیســــت.2 از ســــخنان عامه در تفســــیر ســــوره توبه در جلد نهم3 

استفاده می شود که آن بزرگوار درصدد ارائه بحث جامعی بوده است؛ اما 

با کمال تأســــف تا پایان المیزان، چنین بحثی مشــــاهده نمی شــــود.

ایــــن نوشــــتار، داعیه بررســــی کاملی دربــــاره این موضــــوع دامنه دار و 

گسترده را ندارد؛ بلکه امید است آغازی در طرح منظم بحث نفاق باشد.

قم، علیرضا اعرافی، محرم 1401ق

1. طباطبایی، المیزان، ج 19، ص287.

2. همان، ج 20، ص90.

3. همان، ج9، ص414.


