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چکیده
تقابل میان دو جبهه حق و باطل از ابتدای خلقت بشـر همواره وجود داشته است .در این تقابل هر
کدام از این دو جبهه از راهکارهای گوناگونی استفاده کرده اند که از آن جمله « راهکار نفوذ» بوده است .
بســته به اینکه این راهکار از ســوی چه کســانی و برای چه اهدافی به کار بســته شــود آثار و پیامدهای
گوناگونی خواهد داشــت .ســابقهی جوامع نشــان داده اســت که دشــمنانِ جبههی حق ،از این روش برای
آسـیب رساندن به اهل حق بهره میبرند ؛ از این رو شناخت نفوذ دشمن و راهکارهای مقابله با آن از آن
جهت که به حفظ امنیت ملی و دفاع از آن در مقابل نفوذ و سلطه دشمنان می انجامد ،بسیار مهم و قابل
توجه اسـت  .همچنین شـناخت نفوذ دشـمن و ابعاد مختلف آن از جمله موضوعاتی است که بسیار مورد
اهتمام دین مبین اســالم بوده و در تعالیم اســالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت .از این رو در این
پژوهش تالش شــده اســت با تدبر و تعمق در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) و با تکیه بر روش
توصـیفی – تحلیلی مسـلله نفوذ دشمن مورد بررسی قرار گیرد  .ماحصل این پژوهش می تواند به عنوان
پشتوانه نظری و مبنایی در زمینه شناخت نفوذ دشمن و راه های مقابله با آن قرار گیرد.
کلید واژه  :قرآن و روایات – نفوذ دشمن  -زمینه نفوذ – پیامد نفوذ – راهکار مقابله با نفوذ
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 -1فصل اول  :کلیات
 1-1بیان مسلله
مقابله دو جبهه حق و باطل از ابتدای خلقت بشر همواره وجود داشته است  .هر یک از آنان از ابزار گوناگونی
استفاده کردهاند و ازجمله راههایی که در جریان تقابل افراد و ملتها ،برای دستیابی به اهداف بهکاررفته،
راهکار نفوذ است  .بسته به اینکه این ابزار از سوی چه کسانی و برای چه اهدافی به کار بسته شود آثار و
پیامدهای گوناگونی خواهد داشت  .سابقهی جوامع نشان داده است که دشمنانِ جبههی حق ،از این روش برای
آسیب رساندن به اهل حق بهره میبرند .
قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و ثقل اکبر در کنار ثقل اصغر یعنی اهلبیت (ع) راهنما و تعیینکننده
مسیر انسانها برای به دست آوردن سعادت اخروی است و ازآنجاکه جبهه باطل برای جلوگیری از دستیابی
اهل حق به سعادت دنیوی و اخروی ،از هیچ کوششی فرو گزار نیستند  .قرآن کریم و روایات راهکارهای
مورداستفاده از سوی آنان را تبیین کرده است و از آن جمله راهکار مقابله با نفوذ دشمنان است  .با توجه به
این حقیقت میتوان از این منابع الهی استفاده کرد تا در گام نخست آسیبهای نفوذ تبیین شود و در گامهای
بعدی راهکارهای مقابله با آن به دست آید .
لذا ضروری است این راهکار با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات معصومان(ع) به عنوان نظمدهنده نظام
فکری و سیاسی اسالم مورد مطالعه قرار گیرد تا دیدگاه این دو درباره راهکار نفوذ به دست آید  .بدیهی است
که اهل حق نیز از راهکار نفوذ بهره میبرند که در حوزه بحث این پایاننامه نیست  .ازاینرو در پایاننامهی
حاضر ضمن تحدید حوزهی پژوهش ،تنها راهکار مقابله با نفوذ دشمنان بر اهل حق در چهار محور اصلی بررسی
میشود  :نخست؛ محور عوامل و زمینهها ،دوم؛ شیوه ها  ،سوم؛ آثار و پیامدها و چهارم؛ راهکارهای مقابله .
 2-1اهداف تحقیق
 1-2-1هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی زمینهها و پیامدهای نفوذ دشمن و راهکارهای مقابله با آن در نظام فکری
و سیاسی قرآن و اهل بیت (ع) است .
 2-2-1اهداف فرعی
 . 1شناخت قرآنی و روایی ماهیت نفوذ دشمن
 . 2شناخت قرآنی و روایی زمینههای نفوذ دشمن
 . 9شناخت قرآنی و روایی آثار و پیامدهای نفوذ دشمن
 . 4ارائه ی راهکارهای قرآنی و روایی برای مقابله با آسیبهای نفوذ دشمنان
 . 5ارائه ی تبیینی روزآمد از آیات قرآن کریم در حوزه مقابله با نفوذ دشمنان
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 . 1دستهبندی روایات در حوزه مقابله با نفوذ دشمنان
 9-1سؤاالت تحقیق
 1-9-1اصلی
قرآن و حدیث درباره نفوذ دشمن چه تعالیمی دارد؟
 2-9-1فرعی
 -1زمینهها و عوامل نفوذ دشمن از منظر قرآن کریم و روایات چیست؟ 
 -2شیوه های نفوذ دشمن از منظر قرآن کریم و روایات چیست ؟ 
 -9آثار و پیامدهای نفوذ دشمن از منظر قران کریم و روایات چیست؟ 
 -4راهکارهای قرآن کریم و روایات برای مقابله با نفوذ دشمن چیست؟ 
 4-1فرضیهها
 . 1به نظر میرسد دشمن از راه های مختلفی نظیر اعتقادات ،فرهنگ ،سیاست و  . . .سعی در نفوذ در
میان مسلمانان دارد .
 . 2به نظر میرسد دشمن به وسیله نفوذ اهداف خاصی را دنبال میکند که به دنبال آن اهداف ،آثاری نیز
بر آن مترتب خواهد بود .
 . 9به نظر میرسد دشمن با روش دادن به ملل مختلف باألخص مسلمانان از طرق مختلف و با شیوههایی
چون ترویج خواستههای نادرست ،باورها و عقاید باطل ،تضعیف و تحریف اعتقادات دینی و  . . .قصد دارد به
هدف اصلی خود یعنی نفوذ دست یابد .
 . 4به نظر میرسد راه مقابله با نفوذ دشمن ،بررسی و شناخت عوامل نفوذ از دیدگاه قرآن و روایات و نیز
بررسی راهکارهای قرآن و روایات به جهت مقابله با نفوذ است .
 . 5به نظر میرسد نفوذ دشمن از دیدگاه قرآن و روایات ،از طریق عواملی صورت میپذیرد .
 . 1به نظر میرسد قرآن و روایات ،راهکارهایی به جهت مقابله با نفوذ دشمن ارائه میدهد .
 5-1پیشینة تحقیق
تاکنون کتابهایی در زمینه نفوذ دشمن تألیف شدهاند لکن این کتابها بیشتر جنبه توصیفی دارند و در
مقام شرح کالم رهبری پیرامون نفوذ و یا توضیح مسلله نفوذ از دیدگاه تاریخ ،سیاست و یا علوم دیگر پرداختهاند.
کتابهای فوق نیز از این مطلب مستثنا نیستند  .هیچکدام از این کتابها مبنای قرآنی و روایی در باب مسلله
نفوذ ندارند و اگر به این موضوع پرداختهاند ،تنها در حد قسمتی کوتاه بوده است
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پایاننامههایی نیز به موضوع جنگ نرم پرداختهاند و اگر اشارهای به مسلله نفوذ داشتهاند در حد جزئی و
گذرا بوده است  .مسلله جنگ نرم مرتبط با مسلله نفوذ است لکن خود آن نیست بلکه نفوذ اعم از جنگ نرم
است و شامل جنگ سخت و جنگ نرم میشود

تاکنون پایاننامهای بهطور اختصاصی در این باب نگاشته نشده است  .همچنین مقاالت مذکور نیز تنها در
حد خیلی مختصر ،جزئی و گذرا به مسلله نفوذ در قرآن پرداختهاند درحالیکه این پایاننامه با نگاهی جامع به
این مسلله خواهد پرداخت .
 1-1مفهوم شناسی نفوذ
پیش از بررسی سایر مسائل ،نخست مفاهیم و مصطلحات وضع شده ضرورت می یابد؛ چرا که برای
شـناخت ماهیت هر مفهوم ابتدا باید معنای لغوی آن شـناخته شـود تا درک ابتدایی و صحیحی از معنای
لغوی بدسـت آید؛ زیرا در غیر آن صـورت درک آن مفهوم به معنای ادق و اصـح ،میسر نخواهد بود  .این
بخش از آنجا که ضـمن بررسی و شناخت ماهیت نفوذ ،دیدگاهی جامع و مانع پیرامون مفهوم مساله نفوذ
ارایه می دهد و از مقدمات بخش های دیگر به شمار می رود ،بسیار ضروری و کارآمد خواهد بود .
 1-1-1مفهوم لغوی نفوذ
در معاجم لغت فارســی ،نفوذ به معنای اثر کردن در چیزی ( فرهنگ فارســی معین ،واژه نفوذ )،
تاثیر گذاشتن بر کسی و راه یافتن پنهانی در گروه یا جایی ( فرهنگ فارسی عمید ،واژه نفوذ) آمده است .
همچنین در زبان عربی و علم لغت برای واژه نفوذ دو معنا در نظر گرفته شده است :
 . 1خارج شدن امری از امری دیگر ،چنانکه در قرآن کریم آمده است « :یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ
اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا ال تَنْفُذُونَ إِالَّ بِسُلْطانٍ » ( الرحمن ) 99 :
آیه شریفه بدین معنی است که ؛ اگر می توانید برای گریختن و فرار کردن از مرگ بیرون روید .
همچنین آمده اسـت  « :نفذ الشیء من الشیء؛ گذشتن چیزی از چیزی هرگاه از آن خالص شود،
مانند تیر که بعد از انداختن پرتاب کردن از آن می گذرد » ( .قرشــی ،قاموس قرآن1971،ش ،ج  ،7ص
)31
 . 2داخل شدن و ورود  « :النفاذ و االنفاذ  :سلک الطریق ای نفر فیه و سلک فیه و سلک الخیط فی
االبره »؛ یعنی داخل شدن نخ در سوزن .
در اینجا مراد از نفوذ ،معنای دوم یعنی نفوذ به معنای ورود ،مد نظر اســت  ،لکن به هر ورودی ،
نفوذ اطالق نمی شــود  .به طور مثال وقتی که دریچه ای را برای ورود آب به رودخانه باز می کنند و آب
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وارد رودخانه می شود در این مورد گفته می شود که آب در رودخانه نفوذ کرده است؛ اما اگر آب رودخانه
به اندازه ای زیاد شود که آب از سطح رودخانه باال آمده و در خانه های اطراف رودخانه وارد شود ،در این
مورد گفته می شود که آب در خانه ها نفوذ کرده است  .بر این اساس نفوذ در مواردی اطالق میشود که :
اوال  :منفذ ( محل نفوذ ) به گونه ای طراحی شـده باشـد که در مقابل شـیء نافذ ،مقاوم باشد  .به
عبارتی دیگر به ورود غیر مجاز یک شیء در شیء دیگر ،نفوذ اطالق می شود .
دوما  :نفوذ همیشه از خلل هایی ( نقاط ضعف) صورت می پذیرد .
 2-1-1مفهوم اصطالحی نفوذ
برخالف مفهوم لغوی که به معنای مفهوم عرفی و ظاهری لغت اســت ،در معنای اصــطالحی ،باید
مفهوم لغت از منظر علومی که به طور مسـتقیم با آن ،در ارتباط اسـت به شـکل تخصصی بررسی شود تا
تعریفی جامع و مانع نسبت به آن مفهوم بدست آید  .لذا واژه « نفوذ » از منظر علوم مرتبط با آن بررسی
خواهد شد.
 1-2-1-1نفوذ در علوم سیاسی و اجتماعی
از آنجا که قدرت با مقوله نفوذ ،ارتباط معنایی نزدیکی دارد ،ضروری است مفهوم اصطالحی قدرت
از منظر علوم ســیاســی و اجتماعی بررســی گردد تا از رهگذر تعریف قدرت ،مفهوم نفوذ و جایگاه آن نیز
شناخته شود .
واژه « نفوذ » در عرصـه علوم سـیاسـی و اجتماعی ،اولین بار توسط « توماس هابز » در ذیل بحث
قدرت در علوم اجتماعی وارد شد  .از این منظر ،نفوذ پاسخی رفتاری نسبت به اِعمال قدرت و یا به عبارتی
دیگر نتیجه ای اســت که از طریق به کارگیری قدرت حاصــل می شــود  ( .رضــاییان ،مدیریت رفتارهای
سیاسی در سازمان1931 ،ش ،ص ) 7
در تعریفی دیگر ،قدرت به معنای توانایی تاثیر گذاری و تعیین رفتار دیگران آمده اســت  ( .عالم،
بنیادهای عالم ســیاســت ،1915 ،ص  ) 35با توجه به این تعریف ،مولفه ای که ســبب عملیاتی شــدن و
عینیت یافتن قدرت می شود ،نفوذ است  .از این رو تا نفوذ صورت نگیرد ،قدرت عینیت نمی یابد .
بر این اســاس با توجه به آنچه گفته شــد ،به صــورت تشــبیه ،نفوذ را می توان به مانند رابطه میان
بازیگرانی دانســت که چون به جهت آن رابطه ،یک بازیگر ،بازیگر دیگر را مجبور می کند تا از طریقی
خواست خود آنها نیست ،عمل کنند ( .آقابخشی ،فرهنگ علوم سیاسی ،1931 ،ص )914
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امروزه نفوذ در عرصه سیاسی و اجتماعی دارای اهیمت فراوان است؛ چراکه سبب می گردد تا افکار،
عقاید ،عواطف و سـنت های یک ملت از درون دچار اسـتحاله و تغییر گردیده و استقامت و مقاومت آن از
هم پاشــیده شــود  .بر این اســاس هر گاه ســخن از نفوذ به میان می آید ،به معنای تحذیر از اعمال نفوذ
دشمن ،از مواضع حساس کشور از نظر اعتقادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی به مواضع خودی در
درون و تحذیر و به منزله بصـیرت افزایی نسبت به نفوذ دشمن برای تک تک افراد جامعه در تمام سطوح
مختلف است .
 2-2-1-1نفوذ در علم روان شناسی
دیگر شاخه ای که در ذیل آن از مفهوم و اصطالح « نفوذ » صحبت به میان آمده ،علم روان شناسی
اسـت  .در تعریف علم روانشـناسـی ،مفهوم نفوذ به معنای تاثیر گذاری یا حصـول تغییر در برداشت ها و
عقاید ،احساسات ،تمایالت ،اعمال و رفتارها ی فرد یا گروه معین است .
امروزه دشــمنان از طریق دانش روانشــناســی ،به دنبال تاثیرگذاری بر عقاید و عواطف مردم بویژه
مسلمانان هستند  .آنان با استفاده از افکار دانشمندان این حوزه و ابزار آالت جدید ارتباط جمعی مدرن از
قبیل؛ رســانه ها ( فیلم ها ،مطبوعات ،کتب ،جراید ،فضــای مجازی ،اینترنت و  ،) . . .انواع فرســتنده ها،
جشـنواره ها ،مسـابقات ورزشـی و  . . .به دنبال تحقیر ،استهزاء و استخفاف عقول از طریق جنگ روانی و
تبلیغات سوء و منفی هستند؛ از این رو عدم آشنایی کافی با عملیات روانی دشمنان سبب بازی ناآگاهانه و
ناخواسته در پازل آنها می شود .
در اینجا منظور از عملیات روانی ،به کارگیری از پیش طراحی شـده تبلیغات ،رسانه ها ،انواع شیوه
ها و فنون نفوذ روانی اســت که هدف از این موارد ،تاثیر گذاری در عقاید ،احســاســات ،روحیه ،انگیزه ها،
رفتارها ،اهداف مخاطب و ترغیب آنان به انجام رفتارهای معین در راستای اهداف دشمن است که از جمله
این تاثیرات عبارت است از  :القای غم ،القای یأس و ناامیدی ،ایجاد رعب و وحشت ،ایجاد شک و بدبینی،
اختالف افکنی و  ( . . .وی  .ای  .دی ،جنگ روانی ،بی تا ،ص )12
دشمنان همچنین در صدد هستند تا از راه هایی مانند استهزاء و تحقیر ،استضعاف و  . . .مسلمانان
و سـایر انسـانها را در سـطح پایینی از فکر و اندیشه نگه داشتته و حتی آنها را به سوی جهالت و غفلت از
حقایق ســوق دهند تا از این طریق زمینه نفوذ هرچه بیشــتر خود را فراهم آورده و ارزش های دروغین را
جایگزین ارزشـهای واالی انسـانی نمایند تا بتوانند بر سلطه و پیشوایی ظالمانه خود ادامه دهند و از توان
افکار و دارایی مردم به نفع دنیای خود اسـتفاده کنند ( .گروه فضای مجازی سایت ایکنا ،ضرورت شناخت
دشمن از منظر قرآن و روایات)1931 ،
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این دشـمنان با بهره گیری از چنین شــیوه هایی به دنبال آن هسـتند که نژاد خود را بزرگ ،قوی،
صاحب فکر و اندیشه و نژادی برتر ،جلوه دهند و نیز از سویی دیگر نژاد طرف مقابل خود را مستضعف و نا
توان جلوه داده و بدین طریق زمینه نفوذ فکری خود را نیز فراهم سازند .
 7-1انواع نفوذ
از دیگر مسائلی که در فهم عمیق تر مفهوم نفوذ موثر خواهد بود  ،بررسی انواع نفوذ است ؛ چراکه
بررسـی انواع نفوذ عالوه بر روشـن ساختن حدود و ثغور این مفهوم  ،با تعین تکلیف در نوع مورد نفوذ به
فهم دقیق و عمیق این مفهوم نیز کمک خواهد کرد  .از این رو در این بخش انواع نفوذ بررسی خواهد شد.
 1-7-1نفوذ به اعتبار ماهیت
نفوذ به اعتبار ماهیت به دو دسته فیزیکی و نرم تقسیم می شود .
 1-1-7-1نفوذ فیزیکی
مســأله نفوذ تنها به جنگ نرم اختصــاص ندارد و بلکه در جنگ ســخت نیز کارایی دارد  .از این رو
قرآن کریم در آیاتی پیوسـته مومنان را نسبت به آسیب ها و تهدیدهای نفوذ وسلطه دشمن تحذیر و بیم
داده است  .قرآن کریم در آیه ای درباره هوشیاری و توجه نسبت به این نوع نفوذ دشمنان می فرماید:
اسْْطَعَتْطُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا ْ
دُونِهِم … (االنفال )06:هر نيرويى در قدرت داريد ،براى مقابله با آنها [دشمنان] ،آماده سازيد! و
(همچنين) اسْْبهاى ورزيده (براى ميدان نبرد) ،تا به وسْْيله آن ،دشْْمن خدا و دشْْمن خويش را
بطرسانيد! و (همچنين) گروه ديگرى غير از اينها را…
و نیز در آیه ای دیگر فرموده است :
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَميتاً (النسْْا  )17:اى كسْْانى كه ايمان
آوردهايد! آمادگى خود را (در برابر دشْمن) حفظ كنيد و در دسْطههاى مطتدّد ،يا بصْورت دسطه
واحد( ،طبق شرايط هر زمان و هر مكان ) ،به سوى دشمن حركت نماييد!
در روایات معصومین (ع) نیز این نوع از نفوذ دشمنان مورد توجه و تاکید واقع شده است  .حضرت
علی (ع) در نهج البالغه خطاب به یکی از کارگزاران شـان از ترسی سخن می گویند که از رخنه در مرزها
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وجود دارد و می فرمایند  « :فَإنّک مِمّن  . . .وَ أَسُدُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّغْرِ الْمَخُوفِ؛ تو کسی هستی که « من رخنه
مرزی را که بیمی از آن هست بدان بستن توانم » ( سید رضی ،نهج البالغه ،1973 ،نامه ) 41
به عالوه حضرت از حمله سپاهیان معاویه به شهر انبار یاد کرده و می فرمایند « :اینک لشگر معاویه
به ســرکردگی مرد « غامدی » به « شــهر انبار » در آمده و « حسّـان بن حسّـان » فرماندار مرا کشــته و
سـپاهیان شما را از مرزها گریزانده است  .به من خبر رسیده بعضی از لشگریان دشمن بر زنان مسلمان و
دیگر زنانی که در پناه دولت اسـالمند ،هجوم برده و خلخال و دسـتبند و گردن بند و گوشواره آنان را به
یغما برده اند و هیچ مردی مدافع و یاور آنان نبوده جز ناله و التماس آنان به دشـمن ( » . . .سـید رضــی،
نهج البالغه ،1973 ،خطبه  ) 27موارد مذکور و دیگر موارد از این دست مرتبط با نوع فیزیکی نفوذ دشمن
است .
 2-1-7-1نفوذ نرم
نوع دیگری از نفوذ دشمن ،نفوذ نرم است  .پیشینه تاریخی این نوع از نفوذ ،به ابتدای خلقت بازمی
گردد؛ یعنی زمانی که ابلیس سـوگند یاد کرد انسان را به ضاللت و سقوط بکشاند؛ لذا قرآن کریم شیطان
را از جمله دشـمنان مهم انسان شمرده و در ضمن نفوذ و سلطه او تحذیر داده است و در این باره فرموده
است :
يا بَني آدَمَ ال يَفْطِنَنَّكُمُ الشَّيْعانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ
يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَتَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِيا َ لِلَّذينَ ال يُْْمِنُونَ ( االعرا )71 :
اى فرزندان آدم! شيعان شما را نفريبد ،آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد ،و
لباسشان را از تنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اينكه او و همكارانش شما
را مىبينند از جايى كه شما آنها را نمىبينيد؛ (امّا بدانيد) ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه
ايمان نمىآورند.
این شـکل از نفوذ در هر دوره ای به شـکلی خاص وجود داشـته است  .دشمنان در صدر اسالم ،از
طریق مجنون و شــاعر خواندن پیامبر (ص) ،قصــد نفوذ و ممانعت از گســترش اســالم را داشــتند  .بعد از
رحلت پیامبر (ص) ،در عصر خلفا با منع نقل حدیث و خواندن کتاب ،به جهت جلوگیری از گسترس اسالم
و نیز علم تالش بر نفوذ داشتند .
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امروز نیز دشـمنان قصـد دارند از طریق نفوذ مانع از ادراک و فهم صـحیح افراد به خاصه مسلمین
نسـبت به حقایق شـوند  .این اقدام دشـمنان از آن رو است که دوام و بقای باطل خود را بر پایه جهالت
مردم امکان پذیر می بینند .
نفوذ نرم به صــورت پنهانی و تدریجی و از طریق مرزهای فکر و اندیشــه ،صــورت می گیرد و تمام
اقشار را شامل می شود  .همچنین این نوع نفوذ دارای ابزارها و شیوه های گوناگون بوده و نیز کم هزینه و
بدون محدیت زمانی اســت  .برخالف نفوذ نوع اول ( نفوذ فیزیکی ) که فرد نفوذ پذیر ،نفوذ کننده را به
چشــم خود بیگانه می بیند و نســبت به او تنفر می ورزد ،در نفوذ نرم ،فرد نفوذ پذیر با نفوذ کننده اتحاد
می یابد و عمال در خدمت او قرار می گیرد و در این زمان اسـت که چشم او چشم شیطان و زبان او زبان
شیطان می گردد .
از این رو قرآن کریم مومنان را نسبت به این نوع نفوذ دشمنان تحذیر داده است و آنها را از اعتماد
به دشمنان نهی کرده است و فرموده است :
إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدا ً وَ يَبْسُعُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَطَهُمْ بِالسُّو ِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ
( الممطحنة )7:اگر آنها بر شما مسلّط شوند ،دشمنانطان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدى
كردن نسبت به شما مىگشايند ،و دوست دارند شما به كفر بازگرديد!
در روایات معصــومین (ع) نیز به مراتب درباره نفوذ نرم دشــمنان تحذیر و بیم داده شــده اســت .
حضـرت علی (ع) با اشاره به این نوع نفوذ می فرماید  « :او درون سینه های آنها تخم گذاری کرد ،سپس
آن را مبدل به جوجه نمود  .این جوجه های شـیطانی از درون سـینه های آنان خارج شـده ،در دامانشان
حرکت کرد و پرورش یافت  .کارشان به جایی رسید که شیطان با چشم آنان نگاه کرد و با زبانشان سخن
گفت  .هنگامی که به اینجا رسـیدند ،شـیطان آنها را بر مرکب لغزش ها و گناهان سوار کرد ( مرکبی که
آنها را به سـوی انواع معاصی کبیره و کفر و ضاللت می کشاند ) و سخنان فاسد و هزل و باطل را در نظر
آنان زینت بخشید  .اعمال آنها ،اعمال کسی است که شیطان او را در سلطه خود شریک ساخته و سخنان
باطل را بر زبان او نهاده است »  ( .سید رضی ،نهج الالغه ،1973 ،خطبه ) 7
همچنین حضــرت در کالمی دیگر با تحذیر از این نوع نفوذ می فرمایند  « :إحذروا عدوّا نفذ فی
الصـدور خفیّا و نفث فی األذان نجیّا؛ از آن دشـمنی بپرهیزید که مخفیانه در سینه ها نفوذ می کند و در
ّ
گوش ها آهسته می دمد  ( » .تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،1411 ،ص )119
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 2-7-1نفوذ به اعتبار کیفیت تاثیر
نفوذ به اعتبار کیفیت تاثیر دارای دو نوع مثبت و منفی است  .نفوذ مثبت ،نفوذ اولیای الهی و انبیا
و نفوذ منفی ،نفوذ دشمنان از جمله شیطان و اعوان و انصار او از جمله یهودیان و منافقان و  . . .است  .در
این بخش به توضیح این دو نوع نفوذ پرداخته خواهد شد .
 1-2-7-1نفوذ مثبت
از جمله انواع نفوذ به اعتبار کیفیت تاثیر ،نفوذ مثبت است که مختص انبیاء و اولیای الهی است .
بر اسـاس آیات قرآن کریم مردم در زمان انبیا الهی آنان را به عنوان اسـوههای حسنه پذیرفته و با
جان و دل از آنان پیروی میکردند و حتی رهبران را بر خویش اولویت میبخشند  .قرآن کریم در آیه ای
در این باره می فرماید  « :لقد کان لکم فی رسول اهلل أسوه حسنه » ( االحزاب ) 21 :
این مساله از آن رو بوده است که انبیای بزرگ الهی (ع) با تأکید بر تعقلگرایی و خردورزی بر آن
بودند تا مردم را به سمت حق و حقیقت سوق دهند و بر اساس همین شیوه آمیخته عقل و قلب بود که بر
جسم و جان مردم حکومت میکردند .
پیوسـته وجود الگو ها و سـرمشـق های بزرگ در زندگی انسـان ها ،وسیله موثری برای تربیت آنها
بوده اسـت ،به همین دلیل پیامبران و پیشـوایان معصوم مهمترین شاخه هدایت را با عمل خود نشان می
دادند  .در تحقق نفوذ معنوی در حوزه های سیاسی و اجتماعی آنچه بسیار مهم است حکومت بر قلب ها
و عواطف و احساسات است؛ از این رو قرآن کریم می فرماید :
َضـــوا مِنْ حَ ْولِک  ( . . .آل
فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْف ُّ
عمران )153:به (برکت) رحمت الهى ،در برابر آنان [مردم] نرم (و مهربان) شدى! و اگر خشن و
سنگدل بودى ،از اطراف تو ،پراکنده مىشدند . . .
 2-2-7-1نفوذ منفی
از دیگر انواع نفوذ به اعتبار کیفیت تاثیر ،نفوذ منفی اسـت که مختص دشمنان و اهل باطل است .
قرآن کریم به برخی از مصـادیق نفوذ اشـاره داشته است که از جمله موارد آن ،نفوذ یهودیان و کارشکنی
های آنان در زمان حضرت موسی (ع) است .
وجود برخی شـواهد قرآنی و روایی بر وجود مسـاله نفوذ دشمن و تالش دشمن برای نابودی اسالم
تاکید می کند که در ادامه به برخی از شواهد اشاره خواهد شد .
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1-2-2-7-1

شواهد قرآنی نفوذ دشمن

 1-1-2-2-7-1اهتمام دشمن بر احیاء و تسری سنن جاهلی
از جمله شواهد موجود در زمینه اثبات قطعیت وجود نفوذ دشمن ،اهتمام دشمن بر احیاء و تسری
سنن جاهلی است  .قرآن کریم در آیه ای در تایید این موضوع می فرماید :
و اليزالون يقاتلونكم حطي يردوكم عن دينكم ان اسطعاعوا (البقره ) 771 :
[ دشمنان ] هميشه تا آنجا كه مي توانند با شما مي جنگند تا شما را از دين و ايمانطان بازگردانند
[و شما كافر شويد ] .
ماده ( الیزالون ) بر اسـتمرار و پیوسـتگی این مساله داللت می کند و آیه به این معناست که آنان
پیوســته و به هر طریقی که بتوانند با مســلمانان می جنگنند تا آنها را از دینشــان برگردانند  .همچنین
تالش دشمنان تنها در زمینه تهاجم فرهنگی نیست بلکه سایر زمینه ها را نیز دربردارد .
 2-1-2-2-7-1اهتمام دشمن بر حفظ و بقاء کیش و مرام خویش
از دیگر شـواهد وجود نفوذ دشمن ،اهتمام دشمن بر حفظ کیش و مرام خود است  .قرآن کریم در
تایید این ساله در آیه ای در اشاره به این اقدام و تالش توسط اهل کتاب برای حفظ آیین و رسوم خویش
می فرماید  « :وَ قالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِالَّ مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصــارى ؛ آنها گفتند :هیچ کس ،جز یهود یا
نصارى ،هرگز داخل بهشت نخواهد شد »  ( .البقره)111 :
همچنین قرآن کریم اشاره دارد که اهل کتاب ،هدایت مطلقه را در داشتن دین یهود و یا مسیحیت می
دانند و می گویند« :کونوا هودا او نصاری تهتدوا؛ یهودی و یا مسیحی باشید تا هدایت یابید» (البقره)195:
 9-1-2-2-7-1اهتمام دشمن بر انحطاط اسالم
از دیگر شـواهد وجود نفوذ دشـمن ،اهتمام دشمنان بر انحطاط اسالم است  .قرآن کریم در آیه ای
در تائید و اثبات این مساله می فرماید :
يُريدُونَ أَنْ يُعْفُِْا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِالَّ أَنْ يُطِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ  .هُوَ الَّذي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( الطوبه )22-27:
آنها مىخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمىخواهد كه نور خود
را كامل كند ،هر چند كافران ناخشْنود باشند! او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق
فرسطاد ،تا آن را بر همه آيينها غالب گرداند ،هر چند مشركان كراهت داشطه باشند .
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آیه شریفه اشاره دارد ،خاموش کردن نور الهی هدف مشترک کافران و مشرکان است ،لذا از این رو
است که خداوند وعده می دهد که نورش را کامل می کند و دین خود را بر همه آیین ها و مرام ها برتری
می بخشد ،هرچند کافران و مشرکان را خوش نیاید  .مراد از این نور همان نور رسالت ،نبوت و قرآن کریم
است که خداوند در معرفی آنها فرموده است  « :قد جاءکم من اهلل نور و کتاب مبین » ( المائده )15 :
عداوت اصلی کافران با خدا و رسوالن او بود ،لکن چون امکان ابراز دشمنی نسبت به خداوند وجود
نداشـت ،این حقد و کینه در دشـمنی با مسلمانان تبلور می یافت  « :إن الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا »
( النسـاء  )111/لذا دشـمنان امید داشـتند بتوانند نام آنها را محو کنند  .از این رو به تحریف و اضمحالل
توحید ،نبوت و اصـل دین اهتمام می ورزیدند اما این تالش و امید آنان با نزول آیه  9سوره مائده به یأس
تبدیل شد « :الیوم یأس الذین کفروا من دینکم » که این یاس و ناامیدی شامل همه مشرکان ،مسیحیان،
یهودیان و  . . .می شود  ( .جوادی آملی ،تفسیر تسنیم1911 ،ش ،ص ) 531- 513
الزم به ذکر است که دشمنان و اهل باطل از دیر باز تا امروز همواره از طریق نفوذ بر آن بوده اند تا
اعتقادات ،فرهنگ ،سـیاست ،اقتصاد و امنیت جوامع دینی به ویژه اسالمی را به تحریف ،تضعیف و نابودی
کشـانده و با انتسـاب این ضـعف ها به دین مبین اسالم نخست در صدد انحراف و تضعیف اسالم و سپس
گسـترش اسـالم هراسـی و اسـالم گریزی بوده اند و از این رو برای رسیدن به این خواسته ها برنامه ها و
اهدافی را طرح و اجرا کرده اند .
 9-7-1نفوذ به اعتبار کیفیت وقوع
از منظر قران کریم ،نفوذ ،بســته به اینکه با چه ماهیت و با چه کیفیتی صــورت پذیرد به دو نوع
فردی و جریانی تقسیم می شود .
 1-9-7-1نفوذ فردی
نفوذ فردی به این معنا اســت که فردی از مجموعه ایی در گروه یا ســازمانی به صــورت پنهانی با
انگیزه ها و اهداف خصمانه مانند آسیب زدن و  . . .وارد شود .
قرآن کریم به صـراحت به وجود و ضـرورت این نوع نفوذ اشـاره داشـته و بر آن تاکید کرده است؛
چنان که در آیه  21سـوره قصـص آمده است  « :یا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِکَ لِیَقْتُلُوک؛ ای موسی این
جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته اند » .
آیه شـریفه فوق می فرماید که شخصی از میان جمعیت مذکور برای موسی (ع) خبر آورد که برای
قتل او شور کرده اند .
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مفهوم این آیه می رســاند که وجود نفوذ حتمی اســت و مســاله نفوذ بســیار اهمیت دارد و فقط
مختص دشـمنان نیسـت بلکه اهل حق نیز از این ترفند به منظور دفاع از ارزش های الهی و  . . .بهره می
برند  .کم ترین ضرورت و اهمیت این نوع نفوذ ،جاسوسی و انتقال اطالعات است .
همچنین خداوند در آیه ای دیگر درباره حاالت برخی دشمنان از جمله افراد نفوذی می فرماید :
لو خرجوا فيكم ما زادوكم اال خباال و الوضْْتوا خاللكم يبغونكم الفطنه و فيكم سْمّاعون لهم؛ اگر
آنها همراه با شْما به جهاد مي آمدند جز اضْعرا و ترديد چيزي بر شما نمي افزودند ودر ميان
شما به فطنه انگيزي مي پرداخطند و در ميان شما افرادي هسطند كه به سخنان شما بسيار گوش فرا
مي دهند ( .الطوبه)71:
آیه شــریفه فوق به بیان برخی احواالت دشــمنان و اهل نفوذ می پردازد  .واژه « س ـمّاع » در آیه
شـریفه از لحاظ لغوی ،مصدر مبالغه و به معنای « بسیار شنونده » است که به طور کلی بر « جاسوس »
اطالق می شــود  .همچنین این آیه ،از جمله اهداف افراد نفوذی را فتنه انگیزی و ایجاد آشــوب ذکر می
کند  .مفهوم این آیه شریفه به خوبی اهمیت و ضرورت خطر نفوذ دشمن را می رساند و مسلمانان را از آن
بر حذر می دارد  .قرآن کریم صریحا و تلمیحا برخی از نمونه های نفوذیان را ذکر می کند که در ادامه به
این موارد اشاره خواهد شد .
1-1-9-7-1

سامری

سـامری در تشـکیالت حضـرت موسـی (ع) نفوذ کرده بود  .پس از غیبت چهل روزه موسی (ع) از
فرصت موجود سوء استفاده کرده ،با توسل به نام خدا ،گوساله ای طالیی ساخت و مردم را به پرستش آن
دعوت نمود و گفت « :هذا الهکم و اله موسـی فنسـی  :این [ گوسـاله طالیی ] خدای شما است و خدای
موسی فراموش شد  ( » .طه )11 :
سـامری با سوء استفاده از مقدسات مردم ،توانست در مدت کوتاهی ،تالش های دراز مدت حضرت
موســی (ع) را بر باد دهد و مردم را از خدا پرســتی به گوســاله پرســتی و شــرک بازگرداند  .وی به نام به
مبارزه با خدا پرسـتی برخواست و با سوء استفاده از مقدس ترین مقدسات ،مردم را گمراه کرد و از مسیر
رسالت منحرف و به شرک و جاهلیت بازگرداند .
2-1-9-7-1

حسن بصری؛ سامری امت محد (ص)

در طول تاریخ سـامری های فراوانی بوده اند که با تمسـک به مقدسات به فریبکاری و گمراه گری
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