
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درقرآنیشناسدشمن

 جواد بختيارى

ل اساسى و بنيادين حيا  جامعته بشترى بته    ئها، از مسا شناسى در همه ميدان دشمن
بخشتد تتا در راه رستيدن بته      سان بصير  و شتناخ  الزم را متى  رود كه به ان شمار مى

هدف، دوس  را به جاى دشمن و دشمن را به جاى دوس  نگيرد. قرآن كريم، سن  و 
هاى شناسايى دشمنان و نيز معيارهتاى واقعتى    ها و راه ، شيوهپيشوايان معصوم سيرۀ

و روشتن، بيتان   تمييز دوس  از دشمن و مصاديق عينتى دشتمنان را بته طتور آشتكار      
اى اجمالى و گذرا از شيوه برخورد و مقابله با دشمنان به  اند كه اين نوشته به گونه داشته

 وي ه دشمنى يهود با پيروان آيين مقدس اسالم بر آمده اس .

 اقسام دشمنان در قرآن

 :كند قرآن كريم دشمنان اهل ايمان و مسلمانان را به چهار گروه اساسى تقسيم مى
 :كند وه از دشمنان را شيطان و عامالن او معرفى مىاولين گر

 1؛ ِنَّ  لشَّيْطانَ لَكمم عَد لُّ فَاتَّخِذمله  عَد ل  و

 در حقيق  شيطان دشمن شماس ، شما نيز او را دشمن گيريد.

شتد.   شيطان از اول كينه به دل داش  و موج  گرفتتارى ابوالبشتر حرتر  آدم   
 :فرمايد وناگون خطر جدى شيطان را گوشزد كرده مىهاى گ قرآن كريم بارها با بيان
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يا  يُّهَا  لَّذينَ آمَنمو   دْخملمو  فى  لسِّلْمِ كافَّةو لَ  تَتَّبِع و  خمطمو الِ  لشَّيْطانِ  ِنَّه  لَكمتمْ عَتد لٌّ   
 1؛م بينٌ

هتاى   ايتد! همگتى در صتل  و آشتتى درآييتد! و از گتام       اى كسانى كه ايمان آورده
 وى نكنيد؛ كه او دشمن آشكار شماس .شيطان، پير

 :باشند مى و مشركين دومين گروه از دشمنان اهل ايمان و مسلمانان، كفار

 2؛ ِنَّ  لْكافِرينَ كانمو  لَكممْ عَد ل  و م بيناو
 ر آينه كافران هستند شما را دشمن آشكار.ه

كفتار و   شايد بعد از شيطان اولين دشمن در برابر دعو  توحيدى پيتامبر استالم  
 مشركين مكه بودند.

سومين گروه از دشمنان اهل ايمان، منافقانند. قرآن كريم اهتمام زيادى بته شناستاندن   
اى كته از طترف منافقتان بته      هاى آنان داشته اس  شايد به جه  خطر فوق العاده چهره

 اى  رورى اس  كته  اسالم و مسلمانان متوجه اس ؛ اهمي  شناساندن منافقان به اندازه
خواندن سوره مباركه منافقين در نمتاز ظهتر و عصتر روز جمعته     »شايد به همين جه  

مستح   خواندن آن را در نماز جمعه هم»همچنين  3.«امرى مستح  شمرده شده اس 
 كند. معرفى مى هس گونه كه  زيرا سوره منافقين چهره نفاق را آن 4.«اند دانسته

هتاى   سيصد آيه شگردهاى منافقتان و راه  خداوند متعال در سيزده سوره و در بيش از
 5.ابله با آنها را بيان فرموده اس مق

چهارمين گروه از دشمنان اسالم و مسلمانان، برخى از اهتل كتتاب علتى الخصتوص     
و مستلمانان بتر مشتركان مقتدم     باشند؛ قرآن كريم يهود را در دشمنى با استالم   يهود مى

 :فرمايد و مى شتهدا

 6؛ لنَّاسِ عَد لَةو لِلَّذينَ آمَنمو   لْيَه ودَ ل  لذّينَ  َرْرَكمو  لَتَجِدَنَّ  َرَدَّ
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 ترين مردم نسب  به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهى ياف . به طور مسلم، دشمن

ترين گتواه بتر دشتمنى يهتود بتا استالم و        كه صفحا  تاريخ اسالم خود بزرگ چنان
 س .ه الخصوص با نبى مكرم اسالم مسلمانان على

قرآن كريم در بيش از يكصد و چهتل آيته بته سترزنش و دشتمنى و       به همين سب 
 هايى يهوديان پرداخته و مسلمانان را از آنان بر حذر فرموده اس . حيله

 شناسى در قرآن دشمن

هاى رشد و كمال جامعه و فرهنتگ دينتى    ترين شاخص بصير  و شناخ  از اساسى
ترين شر ، براى دعو  به  و شناخ   رورى اس . در جامعه دينى و اسالمى بصير 

 :حق بيان شده اس 

قم ْ هذِهِ نَبِيلِي شَدْع و  إِلَى  للَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ شَنَا لَ مَنِ  تَّبَعَنِي لَ ن بْبانَ  للَّهِ لَ ما شَنَا مِتنَ  
 1؛ لْم شْرِكِينَ

وى خدا دعو  كرد با بينايى به س (ام پيروى)بگو اين اس  راه من، كه من هر كس 
 كنيم و منزه اس  خدا، و من از مشركان نيستم. مى

را جهتل و نتادانى    يريشه دشمن طال  كه حرر  اميرالمؤمنين على ابن ابي چنان
 فرمايد: قلمداد كرده، مى

 2ما جَهِلمو ؛  لنّاس   َعْد ء 
 هاى خويشند. مردم دشمن نادانى

 اهمیت دشمن شناسى

 سلمان به ويت ه در مكتت  استالمى، شتناخ  دشتمن      هر م يفاترين وظ يكى از مهم
هاى اوس . كه اگر انسان نسب  به او بصير  و شناخ   هاى مقابله با مكر و حيله و راه

 الزم نداشته باشد، چه بسا براى رهايى از يك دشمن بته دشتمنى ديگتر پنتاه بترد، كته       
 م صتادق بالطبع موج  سرگردانى و شكس  وى خواهد شد و از اين جاس  كه اما

 فرمايد: مى
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 1؛ َلعامِ م عَلى غَيْرِ بَصيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ  لطَريقِ لَ   يَزيد ه  نَرْعَةم  لس يِر  ِ ّ ب عْد و
آورد سترع  در انجتام كتار،     انجتام دهتد، دست     كسى كه كارى را بدون بصير 

راهتى را  چيزى جز دور شدن از هدف برايش نخواهد بود؛ همان طور كه شخصى 
 شود. نشناخته برود هر چه بيشتر برود از مقصد دورتر مى

 روشن اس  كه امام در اين رواي  بصير  را شر  اساس هر اقدامى دانسته اس .

 :فرمايد مى همچنين اميرالمؤمنين على ابن ابى طال 

، لَلَنْ تَأْخِتذمل  بِميثتاقِ  لْكِتتابِ    لَ عْلَم و   ِنَّكممْ لَنْ تَعْرِفمو   لرمرْدَ حَتّى تَعْرِفمو   لّذى تَرَكَه 
 2؛حَتَّى تَعْرِفمو   لَّذى نَقَضَه  للَنْ تَمَسَّكمو  بِهِ حَتّى تَعْرِفمو   لَّذى نَبَذَه 
آن را بشناستيد!   (دشتمنان )هي  گاه حق را نخواهيد شناخ  جز آن كه تر  كننده 

شتكنان را بشناستيد و    هرگز به پيمان قرآن وفادار نخواهيد بود مگر آن كته پيمتان  
 رها كننده آن را شناسايى كنيد. زنيد مگر آن كه هرگز به قرآن چنگ نمى

 مالک دشمنى در قرآن

 تتتر دشتتمنان، الزم استت  متتال  و معيتتارى را كتته  بتتراى شتتناخ  هتتر چتته صتتحي 
تتر   قرآن كريم به آنها را معرفى فرموده بته دست  آورديتم تتا دشتمن را بهتتر و ستريع       

 بشناسيم.

 و تعدّى تجاوز

آيد كه خداونتد متعتال در قترآن     با بررسى آيا  كريمه قرآن، اين نتيجه به دس  مى
ترين مال  و معيار دشمنى معرفى فرمتوده است ؛ آيتا      را به عنوان اصلى تجاوز كريم

 اند: هاى مختلف به اين مطل  پرداخته ذيل به گونه

اتِلموكممْ فِي  لد ينِ لَ لَمْ ي خْرِج وكممْ مِنْ دِيتارِكممْ شَنْ    يَنْهاكمم   للَّه  عَنِ  لَّذِينَ لَمْ ي ق ل . 
 3؛تَبَرُّله مْ لَ تمقْسِطمو  إِلَيْهِمْ إِنَّ  للَّهَ ي بِبُّ  لْم قْسِطِينَ

دين با شما بجنگيده و شتما را از ديارتتان    (كار)خدا شما را از كسانى كه در  (اما)
ان نيكى كنيد و با ايشان عدال  ورزيد، زيرا خدا دارند با آن نمى اند باز بيرون نكرده

 دارد. دادگران را دوس  مى
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 1؛شمذِنَ لِلَّذِينَ ي قاتَلمونَ بِأَنَّه مْ ظملِم و  لَ إِنَّ  للَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ب.
داده شده است  چترا كته     (جهاد) به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده رخص 

 اند و البته خدا بر پيروزى آنان سخ  تواناس . همورد ظلم قرار گرفت

 2؛لَ قاتِلمو  فِي نَبِي ِ  للَّهِ  لَّذِينَ ي قاتِلمونَكممْ لَ   تَعْتَد ل  إِنَّ  للَّهَ   ي بِبُّ  لْم عْتَدِينَج. 
 ،جنگند، بجنگيد، ولتى از انتدازه در نگذريتد    مى و در راه خدا، با كسانى كه با شما

 دارد. تجاوز كاران را دوس  نمىزيرا خداوند 

شود كه خداوند در مقابل كستانى كته بته حتريم و حقتوق       با بيان اين آيه روشن مى
هتاى   كنند اجازه جنگ و دفاع داده اس  گرچه ايتن تجتاوز در متاه    مسلمانان تجاوز مى

 :فرمايد حرام باشد. عالوه براين اگر به ذيل آيه توجه شود كه مى
 .دارد داوند تجاوزكنندگان را دوس  نمىاز حد تجاوز نكنيد خ

تعترف االشتيا   »يابيم كه تجاوزگران دشمن خداوند هستند. و از باب  ميبه درستى در
باشتد.   چيزى كه مورد محب  خداوند نباشد بالطبع مورد نفر  حررتش متى  «با دادها
 مال  دشمنى در قرآن و بينش اسالمى ما قرار گرفته اس . (تجاوزگرى)لذا همين 

 اقدامات عملى دشمنان اسالم

را اين چنين توصتيف كترده و   صرف بودجه براي خار  كردن مردم از مسير توحيد 
 فرمايد: مى

 إِنَّ  لَّذِينَ كَفَرمل  ي نْفِقمونَ شَمْو لَه مْ لِيَص دُّل  عَنْ نَبِي ِ  للَّهِ فَسَي نْفِقمونَها ثمتمَّ تَكمتونم عَلَتيْهِمْ   
 3؛ونَحَسْرَةو ثممَّ ي غْلَب 

از راه  (متردم را )كننتد تتا    گمان كسانى كه كفر ورزيدند اموال خود را خر  مى بى
حسترتى بتر آنتان     گتاه  آنكننتد،   آن را خر  مى (همه)خدا بازدارند. پس به زودى 

 شوند. خواهد گش ، سپس مغلوب مى

 محاصره اقتصادی

محاصتره  هاى هميشگى دشتمنان بتراى جلتوگيرى از پيشترف  استالم       يكى از حربه
هتا و   اقتصادى اس . بنابراين در صدر اسالم بعتد از آنكته مشتركان مكته از كارشتكنى     
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ى مردم ها هاى اهريمنانه خود نتوانستند بهره گيرند و نفوذ اين آيين الهى را در دل تالو
اى ديگر افتاده و با محاصره اقتصادى و تحريم خريد و فتروو و   كمتر كنند، بفكر نقشه

انان در پى نابودى اسالم و شكس  مستلمانان برآمدنتد و در ايتن راستتا     معامله با مسلم
اى نوشتته و بته داختل كعبته آويختنتد و ستوگند يتاد كردنتد تتا           سران قريش، عهدنامه

1انجام ندهند. پيامبراى با هواداران  گونه خريد و فروو و معامله هي 
 

فتاق يتاد كترده    هتاى آشتكار ن   خداوند متعتال محاصتره اقتصتادى را يكتى از جلتوه     
 :فرمايد مى

ه م   لَّذِيَن َيقمولموَن   تمْنِفقمو  عَلى َمتنْ عِْنتدَ َرن تولِ  للَّتهِ حَتَّتى يَْنفَضُّتو  لَ لِلَّتهِ َختز ِئنم         
 2؛ لسَّمال الِ لَ  لْأَرْضِ لَ لكِنَّ  لْم نافِقِينَ   يَفْقَه ونَ

دايند انفاق مكنيد تا پراكنتده  گويند به كسانى كه نزد پيامبر خ اند كه مى آنان كسانى
 و زمتين از آن خداست  ولتى منافقتان      هتا  هتاى آستمان   گنجينته  شوند حال آنكته 

 يابند. در نمى

در تنگناى اقتصادى  دست  از هتدف و ايمتان     كردند، ياران پيامبر آنان گمان مى
دارنتد و در اثتر فشتارهاى متالى تستليم آنتان        برمتى  خود به خداوند و رسول خدا

طال ، با خوردن  در شع  ابى اسالم ند. غافل از آن كه اين ياران نمونه پيامبرشو مى
يك دانه خرما در شبانه روز زندگى كرده و چه بسا يتك دانته خرمتا را بته دو قستم       

 3.گذرانيدند سيم و با آن روزگار مىتق

 پراکنى و ترویج فرهنگ ابتذال شایعه

شايعا  اس  كه موجت  غفلت  و    هاى دشمنان اسالم جعل و پخش يكى از وي گى
كشاند و آنتان را   تزلزل روحيه عمومى شده، و جامعه اسالمى را به دلهره و ا طراب مى

با اطالعا  و اخبار غلط و دور از واقع مردد ساخته و منشأ سل  اعتماد عمومى نسب  
شود كه نتيجته آن اختتالف در جامعته و ترتعيف روحيته       به كارگزاران و مسئوالن مى

كننده شايع پراكنى آن چنان خطرنا  اس  كه  ومى مسلمانان خواهد بود. نقش ويرانعم
 فرمايد: خداوند درباره آن به پيامبرو مى
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يشتان بيمتار است  و شتايعه افكنتان در مدينته، از       ها اگر منافقان و كسانى كته دل 
انتد  در   (متدتى )كنيم تا جتز   كارشان باز نايستند، تو را سخ  بر آنان مسلط مى

 1همسايگى تو نپايند.

 :فرمايد خداوند به اين هم بسنده نكرده مى

 2؛مَلْع ونِينَ شَيْنَما ثمقِفمو  شمخِذمل  لَ قمتیلمو  تَقْتِيالو
هر كجا يافته شوند گرفته و ستخ  كشتته خواهنتد     از رحم  خدا دور گرديده و

 شد.

 بهترين راه مبارزه با ترويج شايعا  در جامعه اين اس  كه:

انتد از نقتل آن    الً: هر خبرى كه مؤمنان شنيدند تا به صح  آن اطمينان پيدا نكترده اوّ
 فرمايند: مى طورى كه صادق آل محمد خوددارى كنند. همان

 3؛كَفى بِالْمَرْءِ  َنْ ي بَدِّثَ بِكم ی ما نَمِعَ
 گويى انسان همين بس كه هر چه را شنيده بر زبان بياورد. در دروغ

دشتمنان استالم    نقل شايعا  به نوبه خود بهترين كمك به اهداف شومزيرا تكرار و 
 باشد، كه متأسفانه جامعه اسالمى به آن گرفتار اس . مى

ثانياً: مسلمانان براى كشف حقايق و خنثى سازى شايعا  به منابع مطمئن مراجعته و  
يوس يدن بته اهتداف شومشتان متأ    پرده از واقعي  مسئله بردارند تتا دشتمنان را از رست   

 4.گردند

يكى ديگر از اقداما  عملى دشمنان اسالم تترويج فرهنتگ ابتتذال و روا  فستاد و     
 فرمايد: باشد چنانچه خداوند مى بند و بارى در بين مسلمانان مى بى

ها ه تزمل و  لَ مِنَ  لنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ. لَهْوَ  لْبَدِي ِ لِي ضِ َّ عَنْ نَبِي ِ  للَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَ يَتَّخِتذَ 
 5؛شملل ِكَ لَه مْ عَذ بٌ م هِينٌ
 (هتي  )بتى  (متردم را )اند كه سخن بيهتوده را خريدارنتد تتا     برخى از مردم كسانى

را به ريشخند گيرند، براى آنتان عتذابى    (راه خدا)دانشى از راه خدا گمراه كنند و 
 خوار كننده خواهد بود.
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 افکنى و تزلزل در باورهاى دینى شبهه

ى دشتمنان استالم ترتعيف باورهتاى دينتى و تشتكيك در       هتا  از روو يكى ديگتر 
ست . دشتمنان در مواقتع حستاس و لحظتا       ها اعتقادا  مسلمانان و القاء شبهه در آن

افزايند و آنها را در راه مبتارزه بتا دشتمن     بحرانى با القاء شبهه بر مشكال  مسلمانان مى
 كنند. دچار بحران روحى و روانى مى

 فرمايند: داوند متعال مىخ بارهدر اين 

 1؛لَ إِذْ يَقمولم  لْم نافِقمونَ لَ  لَّذِينَ فِي قملموبِهِمْ مَرَضٌ ما لَعَدَنَا  للَّه  لَ رَن ولمه  إِ َّ غمرملر و
گفتنتد: ختدا و    يشتان بيمتارى است  متى    ها دل هنگامى كه منافقان و كسانى كه در

 اى ندادند. او جز فري  به ما وعده فرستاده

لبته اين شبهه افكنى مخصتوص منافقتان نبتوده بلكته اهتل كتتاب هتم ايتن چنتين          ا
كردنتد.   هائى را براى گمراهى مسلمانان القاء كرده در ايمان آنان ترديتد ايجتاد متى    شبهه

 فرمايد: قرآن كريم به اين حيله و نيرنگ آنان اين چنين تصري  كرده مى

قَّ بِالْباطِ ِ لَ تَكْتمم تونَ  لْبَتقَّ لَ شَنْتتممْ تَعْلَم تونَ لَ قالَتُْ      يا شَهْ َ  لْكِتابِ لِمَ تَلْبِس ونَ  لْبَ
طائِفَةٌ مِنْ شَهْ ِ  لْكِتابِ آمِنمو  بِالَّذِ. شمنْزِلَ عَلَى  لَّذِينَ آمَنمو  لَجْهَ  لنَّهارِ لَ  كْفمترمل  آخِترَه    

 2؛لَعَلَّه مْ يَرْجِع ونَ
كنيد با اينكه  آميزيد و حقيق  را كتمان مى اى اهل كتاب چرا حق را به باطل درمى

در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل »دانيد و جماعتى از اهل كتاب گفتند:  خود مى
 «برگردند. (از اسالم)انكار كنيد، شايد آنان  (روز)شده ايمان بياوريد در پايان 

 تبیین و روشنگرىالف( 

به راه سعاد  و نيك بختى هداي  كند  را ها سن  الهى هميشه بر اين بوده كه انسان
 چنان كه در قرآن كريم آمده اس :

 3؛إنَّ عَلَيْنَا لَلْه دَى
 همانا هداي  بر ماس .

هتا و نجتا  از  تالل  و     بعث  پيامبران هم در راستاى همين مسئله هداي  انستان 
 :چنين آمده اس  گمراهى بوده اس  چنان كه در مورد بعث  پيامبر مكرم اسالم
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بَ ه وَ  لَّذِ. بَعَ َ فِي  لْأممِّيِّينَ رَن و و مِنْه مْ يَتْلمو  عَلَيْهِمْ آياتِهِ لَ ي زَكیيهِمْ لَ ي عَلیم ه م   لْكِتتا 
 1؛لَ  لْبِكْمَةَ لَ إِنْ كانمو  مِنْ قَبْ م لَفِي ضَاللٍ م بِينٍ

برانگيخ ، تتا  اى از خودشان  اوس  آن كس كه در ميان علم نياموختگان، فرستاده
آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتتاب حكمت  بديشتان بيتاموزد، و      آيا  او را به

 قطعاً بيش از آن در گمراهى آشكارى بودند. (آنان)

گترى را هميشته    هتداي   مستئله شود كه رهبران الهتى،   گونه بيانا ، آشكار مى ز اينا
ل اساستى را فرامتوو   مدّنظر داشتتند؛ حتتى در هنگامته مواجهته بتا دشتمن ايتن اصت        

وگتو و دعتو  بته حتقّ را آغتاز راه       كردند. لذا خداوند متعال در قرآن كريم، گف  نمى
داند به همين جه  به پيامبر ختود حرتر     برخورد با دشمن مى شيوۀرسال  و اولين 

 فرمايد: دستور گف  و گوى ماليم با فرعون داده مى موسى

 2؛غى فَقمو  لَه  قَوْ و لَيِّناو لَعَلَّه  يَتَذَكَّرم شَلْ يَخْشى ِذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّه  طَ
به سوى فرعون برويد كه او به سركشى برخاسته. و با نرمى سخنى گوييتد، شتايد   

 كه پند پذيرد يا بترسد.

 فق و مداراى توأم با هوشیارى و دوراندیشىرب( 

 مالتك اشتتر نخعتى    يش بته در نامه خو مواليمان اميرالمؤمنين على بن ابى طال 
 دهند: چنين دستور مى

فِى  لصُّلْ ِ دَعَتةو لِج نمتودِ َ لَ    ل   تَدْفَعَنَّ ص لْباو دَعا َ  ِلَيْهِ عَد لُّ َ لَ لِلَّهِ فِيْهِ رِضىً، فَاِنّ
 3؛ر حَةو مَنْ ه م ومِكَ لَ  َمْناو لِبِالدِ َ

ن اس  رد مكن، كته  هرگز پيشنهاد صل  از طرف دشمن را كه خشنودى خدا در آ
 گردد. آسايش رزمندگان و آرامش فكرى تو و امنيّ  كشور در صل  تأمين مى

گو موج  صل  شتد بتاز هتم اميرمؤمنتان علتى بتن ابتى        و پس در صورتى كه گف 
 فرمايد: مى طال 

ا قتارَبَ لِيَتَغَفَّت َ فَخمتذْ    لَ لَكِنِ  لْبَذَرَ كم َّ  لْبَذَرِ مِنْ عَد لِّ َ بَعْدَ ص لْبِهِ فَاِنَّ  لْعَتد لَّ ر ب مت  
 1؛بالَبزْمِ لَ  َتّهِمْ فى ذِلكَ ح سْنَ  لظَّنّ

                                                      
 .2آيه ،جمعه .1
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شتود   زنهار! زنهار! ازدشمن خود پس از آشتى كردن، زيرا گاهى دشمن نزديك مى
 گير كند پس دورانديش باو و خوو بينى را متهم كن. تا غافل

شد تتا دشتمن ديگتر    با هوشيارى و توجه به حركا  دشمن بعد از صل  هم الزم مى
 دس  نيارد.ه    ربه زدن بصفر

كه اگر گف  و گتو موجت  صتل  نگرديتد، بتاز هتم استالم در         اما صور  دوم اين
تقيته را ستپر    كه امام صتادق  مواردى دستور به تقيه و مدارا با دشمن داده اس  چنان

 فرمايد: مؤمن دانسته مى

 2؛رْف   لم ؤمِنِ لم ؤمِنِ لَ  لتَقِيَّةم حِ  لتَقِيَّةم تمرْس 
 تقيه سپر مؤمن اس  و تقيه وسيله حفظ مؤمن اس .

و انتخاب سرپرستى كافران به شتد    همچنين قرآن كريم مؤمنان را از رابطه دوستى
 فرمايد: كند تنها به صور  تقيه اين عمل را تجويز نموده مى نهى مى

د لنِ  لْم ؤْمِنِينَ لَ مَنْ يَفْعَ ْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ  للَّهِ   يَتَّخِذِ  لْم ؤْمِنمونَ  لْكافِرِينَ شَلْلِياءَ مِنْ 
 3؛ءٍ إِ َّ شَنْ تَتَّقمو  مِنْه مْ تمقاةو لَ ي بَذیر كمم   للَّه  نَفْسَه  لَ إِلَى  للَّهِ  لْمَصِيرم فِي رَيْ

ر به دوستى بگيرند، و هر كه چنين كنتد، د  (به جاى مؤمنان)مؤمنان نبايد كافران را 
اى نيس ، مگر اينكه از آنان به نتوعى تقيته    خدا بهره (دوستى)از  (او را)هي  چيز 

بته ستوى    (همته )ترستاند و بازگشت     خود مى (عقوب ) كند و خداوند شما را از
 خداس .

ه با دشمن بعد از گف  و گو كه به صل  نينجاميده؛ باز استالم دستتور   هپس در مواج
حتى در ميدان نبرد دين آغازگر جنتگ   ، چنان كه اوليافيزيكى نداده اس جهاد و مبارزه 

ايتن چنتين    به فرزند عزيزو امام حستن مجتبتى   اند؛ حرر  اميرالمؤمنين نبوده
 كند: سفارو مى

 4؛ تَدْع وَنَّ  ِلى مبارَفَةٍ لَ  ِنْ د عيَُ  ِلْيَها فَاَجِبْ، فَاِنَّ  لدَّ عِىَ  َلِيْها با ٍ، لَ  لْباغِىَ مَصْرملعٌ
سى را به پيكار دعو  نكن، اما اگر تو را به نبرد خواندنتد بپتذير؛ زيترا آغتازگر     ك

 خورده اس . پيكار تجاوزكار، و تجاوز كار به يقين شكس 

                                                                                                                             
 همان. .1

 م.1983 بيرو  دارالترا  العربى، :چاپ پنجم ،461، ص11  وسائل الشيعه، .2
 .28آيه ،عمران لآ .3
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پيش از رويارويى با دشمن در جنگ صتفين   همچنان كه در فرمان ديگرى از امام
 باز به سپاهيان خويش چنين آمده اس :

 1؛دؤَكممْ تمقاتِلموهِمْ حَتى يَبْ
 با دشمن جنگ راآغاز نكنيد تا آنها شروع كنند.

 جانبه تالش و آمادگى همه

ها را هداي  كرده و  الهى از آنجا كه هميشه در تالو و كوشش بودند تا انسان يانبيا
گونته   به سرمنزل سعاد  نائلشان كنند، طبعاً در اين راه دشمنان و كارشكنانى داشتند، آن

 فرمايد: مى جه  تسلى و آرامش دادن به پيامبر اكرم كه خداوند متعال در

 2؛لَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكم ی نَبِي  عَد لًّ  مِنَ  لْممجْرِمِينَ
 3.اين گونه براى هر پيامبرى دشمنى ازگناهكاران قرار داديم

يكتى از اصتول   »و اصتوالً   ست . ها يعنى اينكه اين سن  جارى در ميان انبياء و ام 
كننتد تتا    ن انبياء اين اس  كه همه آنها دشمن داشتند و دشمنان آنها تالو مىمشتر  بي

 :فرمايد مى اهداف آنان عملى نشود. خداى سبحان به رسول اكرم

رَن ولٍ لَ   نَبِي  إِ َّ إِذ  تَمَنَّى شَلْقَتى  لشَّتيْطانم فِتي شممْنِيَّتِتهِ     لَ ما شَرْنَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
 4؛ للَّه  ما ي لْقِي  لشَّيْطانم ثممَّ ي بْكِم   للَّه  آياتِهِ لَ  للَّه  عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَيَنْسَخم

رسولى را اعزام نكرديم مگر اين كه گرفتار دشتمن بتود. تتالو و     پيش از تو هي 
هاى او خلل وارد كنتد،   ، و اهداف و خواستهها كوشش شيطان اين بود كه در آرمان

 .عملى شود و نگذارد خواسته او

هي  پيغمبرى مبعو  نشد كه بدون رنج، خواسته خود را لبتاس عمتل بپوشتاند و    
ايتن بتود كته     (و دشتمنان )اهدافش بدون زحم  محقق شود. همه تالو شتيطان  

 5.ين بود كه اهدافشان را محقق كننداهداف آنان محقق نشود. و مبارزه آنان براى ا

 فرمايد: مى طال همچنين حرر  اميرالمؤمنين على ابن ابى 
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 1؛رَخاءً ما ر يَُ  م نْذم بَعَ َ  هللم مبم د و
به پيامبرى مبعو  شتدند هتي  آرامتش و آستايش      هنگامى كه پيامبر اسالم از

 نداشتم.

 فرمايد: جانبه مى همچنين قرآن كريم در زمينه تالو و آمادگى همه

ِمتنْ ِربتا ِ  ْلَخْيت ِ تمْرهِب تونَ ِبتهِ َعتد لَّ  للَّتهِ لَ        لَ شَعِدُّل  لَه مْ مَا  نْتتَطَعْتممْ مِتنْ قمتوَّةٍ لَ    
 2؛عَد لَّكممْ

، (تتداركا  )هاى آماده بسيج كنيد، تا بتا ايتن    هرچه در توان داريد از نيرو و اس 
كتته شتتما  تديگتتر را جتتز ايشتتان    (دشتتمنان)دشتتمن ختتدا و دشتتمن خودتتتان و 

 بترسانيد. تشناسد  شناسيدشان و خدا آنان را مى نمى

چيزى كه ممكن است  بتا آن    هر «هقو»منظور از »در تفسير اين آيه شريفه در الميزان 
بنابراين آيه دستور آماده باو همه جانبه مسلمانان در برابر  3«عمل انجام داد آمده اس .

هتاى تبليغتى حتتى نتواختن      دشمنان و تهيه هر نوع سالح و امكانا  و وسايل و شتيوه 
موج  هراس كفتار از نيتروى و قتدر  مستلمانان گتردد،       سرود و دادن شعارهايى كه

 :توان گف  از اين جمله آن چه در حديثى آمده اس  كه دهد. حتى مى مى
، تتا نگوينتد سترباز استالم پيتر      با خراب كردن موى صور ، دشمن را بترستانيد 

 4.اس 

نبته  دستور آمادگى همه جا كه نشانِ بيان شده «ةقو»در روايا  مصاديق مختلفى براى 
باشد. از آن جايى كه تهتاجم دشتمن نمودهتاى مختلفتى      دشمنان مى مسلمانان در مقابل

دارد؛ بنابراين آمادگى و مقابله هم بايد متناس  با آن باشد. كه در اينجا به سته گونته از   
 :كنيم ها اشاره مى ها و مقابله آمادگى

 فرهنگى ۀمقابل

ى و ترعيف روحيته مستلمانان از   گاهى دشمن براى  ربه زدن به پيكره نظام اسالم
و استلحه، از قلتم، بيتان، فتيلم و      كيعنى به جاى توپ و تان ؛شود راه فرهنگى وارد مى
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شود. مفهتوم   كند؛ كه امروزه از آن به عنوان تهاجم فرهنگى ياد مى سينما و... استفاده مى
 فرهنگ يكى از مفاهيم وسيعى اس  كه تعتاريف گونتاگون از آن شتده است . كته بته      

هتايى كته رفتتار انستان را از      فرهنگ عبتار  است  از مجموعته مايته    »صور  اجمال، 
و رفتارهتا سته    هتا  در هر فرهنگى؛ باورهتا، ارزو  «سازد. حيوانا  مشخص و ممتاز مى
اى  دهد. منظور از تهتاجم فرهنگتى آن است  كته جامعته      بخش اساسى آن را تشكيل مى

تحميتل نمايتد و نتوعى دگرگتونى در     تالو كند تا فرهنگ خود را بر جامعته ديگترى   
 1.دوجود آوره فرهنگ آن ب

پيشينه تهاجم فرهنگى ريشه در تتاريخ انبيتاء الهتى دارد؛ چنتان كته اشتاره شتد هتر         
 :فرمايد پيامبرى دشمنى از مجرمان داش  و در جاى ديگر مى

ي توحِي بَعْضمته مْ إِلتى بَعْتضٍ      لَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكم ی نَبِي  عَد لًّ  رَياطِينَ  لْتإِنْسِ لَ  لْجِتنی  
 2؛ف خْرمفَ  لْقَوْلِ غمرملر و

ى انس و جن برگماشتيم بعرى از ها بدين گونه براى هر پيامبرى دشمنى از شيطان
 كنند. براى فري  يكديگر، سخنان آراسته القا مى آنها به بعرى،

اى متعال در چه اينكه خد كه جمله پسين آيه نمودى آشكار در تهاجم فرهنگى دارد.
متا در جوامتع    فرمايد كه كيفي  تشكّل جوامع و وجود عوامل حق و باطل در جامعه مى
ايم و بر اساس يتك تتدبير    انسانى يك گروه از انبياء حق پرستان و مصلحان را قرار داده

اند. چتون از   اى از شياطين انس و جن در مقابل آنها صف آرايى كرده تكوينى الهى، عده
زيرا  ،هدف از آفرينش انسان اين اس  كه با اختيار خود راهى را انتخاب كندنظر قرآن، 

فعاليت  شتياطين و    ارزو انسان به انتخاب او بستگى دارد. در اين آيه شريفه، بته نتوع  
دهند اشاره شده تا بدانيم كه چته دشتمنانى در كمتين متا      ترين كارى كه انجام مى اصلى

و ستخنان   هتا  گيرى كنيم؛ آنان با حترف  آنان مو ع هستند و بدانيم كه چگونه در مقابل
مغتز   هر ولى بتى كنند كه با آن سخنان زيبا و خوو ظا زيبا و فريبنده به يكديگر الهام مى

 3.ديگران را بفريبند

                                                      
مؤسسته   :چاپ اول ،71ص ،ك: محمدتقى مصباح يزدى، تهاجم فرهنگى، تحقيق از عبدالجواد ابراهيمىن .1

 .1376قم ، امام خمينى
 .112، آيهانعام .2
 .83ت  81تهاجم فرهنگي، ص .3
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 هاى مقابله فرهنگى راه

 هاى نیکو و پسندیده در جامعه ترویج سنت

ن ايستتادگى و مقاومت    براى اين كه بهتتر بتتوانيم در برابتر تهتاجم فرهنگتى دشتم      
هاى نيكو و پسنديده را در جامعته تترويج كنتيم،     بايستى سن  اى ابراز داريم مى شايسته

 :فرمايد قرآن كريم مى

 1؛مَنْ جاءَ بِالْبَسَنَةِ فَلَه  عَشْرم شَمْثالِها
 خواهد داش . (پاداو)هركس كار نيكى بياورد ده برابر آن 

 معرفى الگو

كارهاى مقابله فرهنگى معرفى الگوهايى مناست  بتراى جامعته    ترين راه يكى از مهم
را بته عنتوان    باشد؛ قرآن كريم به همين منظور، انبياء، بوي ه پيامبر گرامى استالم  مى

 فرمايد: الگو براى جامعه بشرى معرفى مى

لَ  لْيَتوْمَ  لْتآخِرَ لَ ذَكَترَ     لَقَدْ كانَ لَكممْ فِي رَن ولِ  للَّهِ شمنْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْج و   للَّهَ
 2؛ للَّهَ كَثِير و

رسول خدا سرمشقى نيكوس : براى آن كسى كته بته    (به اقتدا)قطعاً براى شما در 
 كند. خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى

 امر به معروف و نهى از منکر

روحيته پتذيرو    جامعته اگر در باشد،  راهكار سوم، امر به معروف و نهى از منكر مى
اين فريره الهى فراهم شود، و كسانى كه زبان گويا و بيان زيبا دارند به اين امتر همت    

كند. چون از طرفتى ختود جامعته     گمارند، ديگر فرهنگ بيگانه در جامعه روا  پيدا نمى
پذيرو شنيدن تذكارهايى را دارد و از طترف ديگتر در جامعته كستانى هستتند كته بتا        

را بته همتين    پردازند. قرآن كريم ام  پيامبر اكترم  ده منكر به بيان تر  آن مىمشاه
 فرمايد: جه  بهترين ام  معرفى كرده مى

 3؛كمنْتممْ خَيْرَ شممَّةٍ شمخْرِجَُْ لِلنَّاسِ تَأْم رملنَ بِالْمَعْرملفِ لَ تَنْهَوْنَ عَنِ  لْم نْكَرِ

                                                      
 .160آيه ،انعام .1
 .21، آيهاحزاب .2
 .110آيه ،عمران لآ .3
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ايتد بته كتار پستنديده فرمتان       ار شتده شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديتد 
 داريد. دهيد و از كار ناپسند باز مى مى

و معلوم اس  كه اين فريره مهم و حساس الهى با چنتين محوريت  و تأثيرگتذارى    
تترين مرتبته آن    داراى مرات  و مراحل گوناگون با شترايط خاصتى است  كته  تعيف     

دن و مبارزه فيزيكى تا حد كشتن كراه  و تنفر قلبى، و باالترين آن، دس  به اسلحه بر
 و كشته شدن و دادن هستى خويش اس .  

 مقابله سیاسى و اقتصادى (ب

ه هاى استكبارى دشتمنان استالم؛ محاصتر    ها و نقشه كه اشاره شد يكى از برنامه چنان
باشتد. در ايتن    گرى توأم مى اقتصادى اس  كه به طور معمول با اهداف سياسى و سلطه

 دشتمن بته جتاى لشكركشتى و جنتگ و ختونريزى        (اقتصادى ت سلطه سياسى)روو 
 هتايى، صتحنه سياستى را در يتك كشتور بته نفتع ختود          كند تا با انجام توطئه تالو مى

 گزينتد و بته    تغيير دهد و بتراى ايتن كتار، عناصترى را از ميتان افتراد آن كشتور برمتى        
 يري  جامعته نفتوذ   دهد و به تدريج در تمام تار و پتود متد   هاى گوناگون مى آنان وعده
 ستازد و بتدين وستيله بزرگتان حكومت  و       طور رسمى مزدور خود متى ه و در نتيجه ب

 دهند. اين همتان ستلطه سياستى است       همه شؤون آن كشور را زير سلطه خود قرار مى
 گيترد و چته بستا بتا ستلطه اقتصتادى        كه در نهاي  اهداف اقتصادى را نيتز در بتر متى   

 توأم اس .

مبارزه با تهاجم سياسى و اقتصادى دشمنان و  رور  دست  يتابى    از اينجا اهمي 
گتردد. لتذا الزم است  در     روشن مى به علوم مورد نياز و آشنايى با مكت  اهل بي 

نظام اسالمى كارگزارانى انتخاب شوند كه از دو وي گى يعنى تخصص الزم و تعهتد بته   
را  (تخصتص و تعهتد  )و اصل ى دينى برخوردار باشند. قرآن كريم مكرر اين دها ارزو

 :فرمايد يادآور شده مى

 1؛قالَ عِفْريٌُ مِنَ  لْجِنَّ  نا آتيكَ بِهِ قَبْ َ  َنْ تَقمومَ مَنْ مَقامِكَ لَ  ِنّى عَلَيْهِ لَقَو ىٌ  َمينٌ
پيش از آنكه از مجلتس ختود برخيزيتد بتراى تتو       عفريتى از جن گف : من آن را

 انا و مورد اعتمادم.سخ  تو (كار)آورم و بر اين  مى

                                                      
 .39آيه ،نمل .1
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توانم اين كار را انجام بدهم تتوانش را دارم امتا    مى  ِنّى عَلَيْهِ لِقَوِىٌ  َمينٌ :اينكه فرمود
هم نيرومندم و  ؛لَقَوِىٌ  َمتينٌ  :تنها قوۀ داشتن كافى نيس ، بايد امين بود، لذا قرآن فرمود

 1.هم امين

هتا و   شتامل تمتام مقابلته    2مْ مَا  نْتَطَعْتممْ مِنْ قمتوَّةٍ لَ شَعِدُّل  لَه گفتنى اس  كه آيه شريفه 
باشتد. شتايان ذكتر     شود كه يكى همان مسئله مقابله سياسى و اقتصادى متى  ها مى مبارزه

طلبد كته   اى مى اس  كه مقابله فرهنگى و سياسى و اقتصادى بحث تخصصى و جداگانه
 از حوصله و توان اين نوشتار خار  اس .

 یزى و آمادگى دفاعىر برنامه (ج

يى كته دشتمنان در صتدد كوبيتدن استالم و قلتع و قمتع        ها ترين راه يكى از متعارف
گاهى بود كته از   هاى گاه و بي و حمله ها گرفتند پديد آوردن جنگ مسلمانان در پيش مى

پيوس ، به ناچار اسالم همان گونه كه در منابع قرآنى  سوى آنان عليه اسالم به وقوع مى
كردنتد.   آمده اس  مسلمانان را تشويق به مبارزه، دفاع و مقابله در برابر آنان مى و روايى

كه آيا  و روايا  فراوانى در باب تكريم و تجليل از مجاهدان و ار  نهادن بر شهيدان 
 باشد. بهترين گواه مى

ى صليبى عليته مستلمانان   ها توان در جنگ ى نظامى را مىها هايى از اين حرك  نمونه
آغتاز شتد.    ها توزى و با استفاده از  عف و تفرقه مسلمان ده كرد كه براساس كينهمشاه

صليبيان كه در دوران تاريك قرون وسطى عظم  اسالم را در آندلس و در قلت  اروپتا   
فراوانتى را   تحمل نكردند، با تحريك كليسا بارها به سرزمين مسلمانان حمله و جنايا 

 3.مرتك  شدند

ال  نظامى دشمنان، احكام خاص دفاعى را براى مسلمانان مقترر  اسالم در مقابل حم
 فرموده:

 4؛ مذِنَ لِلَّذْينَ ي قاتَلمونَ بِانَّه مْ ظملِم و  لَ  ِنَّ  للَّه عَلى نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ
داده شده اس ، چترا كته    (جهاد)به كسانى كه جنگ بر آنها تحميل شده، رخص  

 بته خدا بر پيروزى آنان سخ  تواناس .اند، و ال مورد ظلم قرار گرفته

                                                      
 .78اخالق كارگزاران در حكوم  اسالمي، ص .1
 .60آيه ،انفال .2
 .40تهاجم فرهنگي، ص .3
 .39آيه ،حج .4
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 فرمايد: پرستى دانسته مى كن كردن فساد و ب  كه جنگ و پيكار را تا ريشه چنان

َل قاتِلموه ْم حَتى   تَكمونَ فِتْنَةٌ لَ يَكمونَ  لد ينم لِلَّتهِ َفتاِنِ  نَْتَهتوْ  َفتال ع تدْل نَ  لَّتا عََلتى        
 1؛ لظَّالِمينَ

اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست    فتنه يگربا آنان بجنگيد تا د
 برداشتند تجاوز جز بر ستمگران روا نيس .

 فرمايد: و در نهاي  قرآن كريم آمادگى همه جانبه در مقابل دشمنان را الزم دانسته مى

ونَ بِهِ عَد لَّ  للَّهِ لَ عَد لَّكممْ لَ لَ شَعِدُّل  لَه مْ مَا  نْتَطَعْتممْ مِنْ قموَّةٍ لَ مِنْ رِبا ِ  لْخَيْ ِ تمرْهِب 
 2؛آخَرِينَ مِنْ د لنِهِمْ   تَعْلَم ونَه م   للَّه  يَعْلَم ه مْ
 (تتداركا  )ى آماده بسيج كنيد، تتا بتا ايتن    ها هرچه در توان داريد از نيرو و اس 
كتته شتتما  تديگترى را جتتز اينتتان    (دشتتمنان)دشتمن ختتدا و دشتمن خودتتتان و   

 بترسانيد. تشناسد  و خدا آنان را مىشناسيد  نمى

 فرمايد: عالمه طباطبائى در ذيل همين آيه مى

امر عامى اس  براى مؤمنين كه در مقابلته دشتمنان    ل  عدل لهم... :و اينكه فرمود
شان از تداركا  جنگى و آنچه را كه احتيتا  خواهنتد داشت  تهيته      ىيبه قدر توانا

و اقوام مختلفى كه بتا طبتايع و افكتار مترتادى      كنند؛ چون در جامعه انسانى افراد
اى بتا جامعته    اند كه بر يك روو استوار نيستند بنابراين جامعه هستند مجتمع يافته

پايتد كته    ديگرى از جه  منافع در تراد خواهند بود به همين جه  ديترى نمتى  
 ميانشان اختالف سرگيرد و سرانجام شان به نزاع و مبتارزه عليته هتم انجامتد كته     

 درصدد برآمدن غلبه بر ديگرى باشند.

شتود   زا متى  هايى خسار  جنگ و جدال و اختالفاتى كه منجر به جنگ مسئلهپس 
باشتد. بته همتين ستب  در  قتواى       امرى اس  كه در جامعه بشرى گريزناپذير مى

انسانى، ابزار دفاعى مانند غر  و تند شدن و نيروى فكرى بر غلبه يافتن بته كتار   
س  پس از  روريا  فطرى اس  كه جامعه اسالمى به طتور دائتم   گماشته شده ا

 3.آماده و مجهز به وسايل جنگى باشد

                                                      
 .193آيه ،بقره .1
 .60آيه ،انفال .2
 .1170، ص9الميزان،   .3




