محفل انس با قرآن ویژه مدیران -روز سهشنبه 97/5/30

تفسير مفهوم نور منافقان در محفل انس با قرآن کریم
در آيه «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اهلل بنورهم و تركهم في ظلمات ال يبصرون»،
مثل منافقان مثل كسي است كه به زحمت آتشي را بيفروخت و همين كه آتش اطراف وي را روشن ساخت خدا
نورشان را بِبَرد و آنها را در تاريكيها رهايشان كند كه نبينند.
مراد از اين نور چيست؟ برخي گفتهاند منافق ايماني ضعيف دارد و مقصود از نور همان ايمان ضعيف است .اين
ديدگاه قابل مناقشه و خدشه است زيرا ايمان منافق ،ايماني سياسي است و چنين ايماني هرگز نميتواند نور
داشته باشد ولي حق اين است كه فكر و انديشه آدمي هرچه باشد راهي را كه صاحب انديشه برگزيده است
روشن ميكند و وي را در پرتو نور حاصل از فكر خود توطئه ميچيند و خود را به هدف نزديك ميكند.
انسان گذشته از هدايت وحي ،چندگونه هدايت دارد ،از جمله هدايت غريزه ،هدايت حس مانند گوش و چشم و
هدايت فكر و عقل .هريك از اين هدايتها به گونهاي داراي نور هستند و امروز نيز استكبار جهاني در پرتو همين
نور فكر ،عقل ،پيشبينيها و برنامهريزي ها به اهداف خود ميرسند .آنها با دادن اطالعات اشتباه به مردم جهان،
مردمي را باال ميبرند و يا پايين ميآورند و به هر تقدير توطئه و نقشههاي آنها ولو شيطاني باشد نوري دارد كه
تا حدودي راه را نشان ميدهد.
آيه اشاره به اين دارد كه منافق در پرتو اين هدايتها هم به جايي نميرسد و هنگامي كه خواست به هدف
برسد ،خداوند وي را گيج و سردرگم ميكند و مانع موفقيتش ميشود كه از اين امر تعبير به خاموش كردن نور
شده است ،زيرا خداوند اراده كرده است كه رسول خود را پيروز گرداند و خدا همين تصميم و اراده را درباره

حضرت مهدي (عج) نيز اجرا ميكند و وي را بر همه قدرت هاي جهان پيروز خواهد كرد .اين گونه نيست كه
طاغوتيان وي را بگيرند و يا زنداني كنند همان گونه كه خلفاي جور با امامان معصوم (ع) چنين كردند.
آيه «او كصيب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق جعلون اصابتهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت و اهلل
محيط بالكافرين» اشاره دارد كه و يا مثل داستان آنها (منافقان) مثل گرفتاران در رگباري است كه در آن
تاريكيها و رعد و برقي است و آنها انگشتان خودشان را از شدت صاعقه ها براي فرار از مرگ در گوشهايشان
ميكنند و خداوند به همه كافران احاطه دارد .صيب به معناي رگبار و باران درشت و تند ،آذان به معناي
گوشها ،اصابع (جمع اصبع) به معني انگشتان ،حذر به معني دوري ،احتياط و خوف و صواعق نيز جمع صاعقه
است.
پيام آيه اين است كه جامعه و حكومت اسالمي بايد فضا را براي منافقان آن قدر ناامن كند كه آنها زحمت توطئه
سازي پيدا نكنند و همين امر باعث ميشود كه جامعه اسالمي در امنيت باشند .همچنين منافقان دائم در
حكومت اسالمي داراي مشكالت زيادي هستند.
در مثال اول يعني استوقد نارا عامل گيجكنندگي منافقان تنها همان خاموش شدن آتش بود (تشبيه مفرد) ولي
در اين مثال (كصيب من السماء) بيش از يك عامل بيان شده است (تشبيه مركب) .آن عوامل گيج كننده و
تشبيه رگبار تند ،ابرهاي سياه و تاريك ،غرش شديد و رعد و برق و ترس از مرگ هستند كه همه اين عوامل
تشديدكننده سردرگمي و گيجي منافقان است .تفاوت اين دو مثال ناظر به اين است كه وي ميخواهد از هر
فرصتي كه برايش پيش ميآيد بهرهبرداري كند و در اين مثال آن روشنايي و نوري كه ايجاد ميشود كار خودش
نيست يعني همين كه در گوشهاي رعد و برقي زد و روشنايي پديد آمد از همين مقدار روشنايي باز ميخواهد
استفاده و توطئه كند ولي سردرگم و گيج است .به عنوان نمونه اگر ديدند كساني علم مخالفت با اسالم را
برداشتهاند سريع به دور آنها حلقه ميزنند و آنها را به زيان اسالم تقويت ميكنند.

