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 مقدمه

 به قلم: استاد احمدرضا اخوت

کنـد تـا لـه هسـتی و توجـه بـه ربوبیـت او در زنـدگی، ایجـاب میإمالـک و  ،باور به خـدا بـه عنـوان تنهـا خـالق

 ناخوشــی بــه او کــالم او رجــوع شــود و بــراي رویــارویی درســت بــا رخــدادهادر ســختی و راحتــی، خوشــی و 

 .مطـــــــــــــــابق نظـــــــــــــــر و خواســـــــــــــــت و رضـــــــــــــــایت او عمـــــــــــــــل شـــــــــــــــود

کنـد تـا بـراي هـر ابهـامی بـه سـوي او رفتـه و از او باور به وجـود قـرآن بـه عنـوان تبیـان کـل شـیء ایجـاب می

ــــــــــــیم ــــــــــــب کن ــــــــــــل طل ــــــــــــکالت راه ح ــــــــــــدن مش ــــــــــــرف ش ــــــــــــراي برط  .ب

شـود تـا بـراي پـاك و پـاکیزه بـه عنـوان زنـدگی مـورد رضـایت خداونـد منجـر می باور به داشـتن حیـات طیبـه

ـــــیوه ـــــه ش ـــــرده و آن را ب ـــــدت ک ـــــردن مجاه ـــــدگی ک ـــــمزن ـــــت آوری ـــــه دس ـــــف ب  .هاي مختل

اي کــه زنــدگی بــر مــردم ایــران و جهــان نــاخوش در اثــر وجــود ایــن باورهــاي زیبــا بــر آن شــدیم تــا در دوره

از قــرآن بــه  اســت، ثــر درد و رنــج و بیمــاري بــر مــردم عــارض شــدههــایی در اریختگیشــده و بــه ظــاهر بــه هم

ــته و راه ــدد جس ــدا م ــالم خ ــوان ک ــیمعن ــتجو کن ــاع را جس ــن اوض ــا ای ــه ب ــت و عالمان ــارویی درس ــاي روی  .ه

ــر ایــن اســاس از دوســتان کــالس برهــان ــه از مجموعــه ب پژوهــان مدرســه قــرآن و اي از بهتــرین قــرآنک

تقاضـا شـد تـا بـر اسـاس علمـی کـه در پـژوهش قـرآن  ،در آن شـرکت داشـتند دانشـگاه تهـران السـالمعلیهمعترت

ــدفراگرفته ــروس  ،ان ــا وی ــه ب ــال مقابل ــه در ح ــور ک ــروز کش ــرایط ام ــا ش ــه ب ــی در مواجه ــایی عمل راهکاره

نامــه چگــونگی برخــورد مــردم و در ایــن آیین اي اجرایــی اســتخراج نماینــدنامــهنرا بــه عنــوان آیی ،کروناســت

ـــــــــوم ســـــــــازندو مســـــــــئولین در ا ـــــــــه خـــــــــود و دشـــــــــمنان معل ـــــــــن شـــــــــرایط را ب  .ی

هاي زنـدگی ماسـت و طبیعی اسـت ایـن کـار بـه عنـوان دعـایی عملـی در جـاري شـدن قـرآن در لحظـه لحظـه

هــاي دولتمــردان و صــاحبان اندیشــه از ایــن پــس قــرار توانــد سرچشــمه فعالیتبــه عنــوان مشــقی اســت کــه می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  .گی

ــن طــرح از همــه دســت ــه واســطه اجــراي ای ــداب ــژه سیاســتن ــه وی گزاران و رکارن نظــام جمهــوري اســالمی ب

اي از بـــه ســـوره ،هـــاي کشـــور قبـــل از رجـــوع بـــه هـــر پروتکلـــیشـــود تـــا در بحرانمجریـــان خواســـته می

اي اجرایــی تــدوین کننــد نامــهمتمســک شــده و بــر اســاس آن آیین ،متناســب بــا آن شــرایط ،هاي قــرآنســوره

گیــرد بــا ي کــه صــورت میســامان دهنــد. در ایــن صــورت هــر کــار هــاي خــود راو بــر اســاس آن همــه فعالیت

 .گــــــــرددو چــــــــراغ راه همــــــــه مــــــــردم دنیــــــــا می شــــــــده ن عجــــــــینآنورانیــــــــت قــــــــر

ــت ــده فعالی ــعی ش ــژوهش س ــن پ ــت در ای ــر اس ــه ذک ــود.  الزم ب ــه ش ــت ارائ ــم و کاس ــدون ک ــتان ب ــه دوس هم

ــن پژوهش ــه در ای ــایی ک ــده میتمایزه ــا دی ــوده ــهش ــت ، ک ــهود اس ــدوین آن مش ــب و ت ــتخراج مطال  ،در اس
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طــرح ســازد. زیــرا م ،هاي جدیــدي را بــه اندیشــمندان در رجــوع بــه قــرآن و چگــونگی ارائــه آنتوانــد ایــدهمی

ــه افــراد ظهــور  ــه قــرآن در اندیشــه متدبران ایــن تمایزهــا نشــان از رویکردهــاي مختلفــی اســت کــه در رجــوع ب

ـــــا درك فـــــرد از شـــــرایط  ـــــه و مطـــــابق ب ـــــد بنیـــــاديمییافت ـــــا کـــــاربرديتوان  .تر باشـــــدتر ی

طبیعی اسـت ایـن شـیوه از پـژوهش بـه دلیـل نـو بـودنش بایـد بیشـتر مـورد اقبـال قـرار گیـرد تـا در اثـر اعتنـاي 

 ،صاحبان اندیشه به تـدریج پربـارتر و پراثرتـر گـردد تـا جـایی کـه رجـوع بـه قـرآن بـراي هـر رخـداد همگـانی

 .امري بدیهی تلقی گردد

 
 دانشگاه تهران  السالمعلیهمنشجویی قرآن و عترتمدرسه دا

 1399 ماهفروردین
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 هاي جامعهرح عملیاتی در برابر بحرانمراحل تهیه ط

 )در قرآن هاي تدبرروش 12(جلد  »هاي یقینیشیوه دستیابی به گزاره«کتاب  بر اساس
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بحران کرونا در کشور رفت از از سوره مبارکه انفال براي برون طرح جامع: 1 شماره طرح

 ایران

 آرزو احمدیان

 

 هدف
طرحی جامع براي پیاده شدن سوره انفال و بهره مندي از حقایق جاري و مشروط در آن به طوري که در 

و بتوان از قوانین جاري شدن وعده هاي خداوند به مومنین و  و پدیده هاي مشابه رویت پذیر شودرخداد 

 در نتیجه نصرت الهی بهره مند شد.

 وصفی از سوره مبارکه انفال

سوره مبارکه انفال با عباراتی خبري شروع و پایان می پذیرد و دسته آیات قرار گرفته در این بین با عبارات 

هم ذکر می شوند. گاه امر به ذکري از گذشته می شود و گاه به  چند بار در پی» یا ایها الذین آمنوا«و » اذ«

وضعیت کنونی باز می گردیم و مومنین و در انتهاي سوره نبی گراي مورد خطاب هایی قرار می گیرند. در 

 ادامه به وصف دسته بندي آیات پردخته می شود.

اي می پردازد که جهاد رو به پایان  دسته اول: سوره مبارکه انفال به حدیث/روایتگري عرصه جهاد از صحنه

نامیده می شود. موضوع اول این » انفال«است و مومنین به دستاوردهاي کثیري رسیده اند به طوري که 

 روایتگري درباره اختالف مومنین بر سر مالکیت انفال است.

 در تبیین انحصار سوره در همین روایتگري با بلیغ ترین و موجز ترین واژگان از اوامر خداوند به رسول

مالکیت انفال براي خدا  و رسول و امر تقوا به مومنین و بیان شروط ایمان در اطاعت خدا و رسول خبر می 

دهد و در ادامه مومنین حقیقی و یا ظهور حقیقت ایمان را در مواجهه با ذکراهللا و آیات و در اعمال مستمر 

 اقامه صلوه و انفاق رزق وصف می نماید.

: در ادامه سوره ما که شاهد پایان مرحله اي از جهاد بودیم بارها به گذشته ارجاع داده می شویم دسته دوم

 (اذ):

 حقانیت هجرت پیامبر اکرم و کراهت بعضی مومنین -1
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وعده حق خداوند براي احقاق حق و ابطال باطل با وجود کراهت مجرمین (در وعده فتح بر یکی از  -2

 دو طایفه)

اوند و استجابت ایشان که نتیجه اش در امداد مالئکه مردفین  براي اطمینان استغاثه مومنین به خد -3

 قلب مومنین است و این نصرت الهی است.

 فراگیري نعاس و بارش براي ایمنی مومنین از جانب خداوند در نتیجه:  -4

i.  طهارت انان 

ii. رفع رجز شیطان از آنان 

iii. ربط قلوب 

iv. تثبیت اقدام 

مومنین و القاي رعب به قلوب کفار و در نتیجه بی اثر کردن و وحی خداوند به مالئکه در تثبیت  -5

 نابودي قدرت آنان به علت شقاق با خدا و رسول

مومنین به واسطه استجابت خداوند جاري کننده امداد مالئکه است و این نصرت الهی  استغاثهبدین ترتیب 

 نیز امداد مالئکه دیده می شود.  4است و با توجه به نکات در مورد 

دسته سوم: پس از این بازگشت هاي پی در پی که ما را از وضعیت قبلی مومنین و حقایق جاري شده مطلع 

می کند و به واسطه آن احقاق وعده هاي الهی و چگونگی جاري شدن آن تبیین می شود، خطاب هایی به 

 آغاز می شودك» یا ایها الذین آمنوا«مومنین با عبارت 

 در هنگام لقاء با کفار -1

i. هی از بازگشت از روي زحف مگر به شرط مصالح جنگی یا پیوستن به فرقه دیگرن 

ii.  فَلَمْ تَْقتُلُوهُمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِْذ رَمَْیَت وَلَکِنَّ اللََّه «تبیین قانون توحیدي

د اونو بیان غایت این جریان براي ابتالي مومنین به بالي حسن از جانب خد» رَمَى

 سمیع علیم. زیرا خداوند موهن کید کفار است.

iii. خطاب به کفار در بیان نزدیکی فتح مومنین و معیت خداوند با آنان 

 امر به اطاعت خدا و رسول  -2

i. تحقق آن واسطه به سمع فعال 

ii. نتیجه عدم سمع فعال در اختالل در تعقل و معرفی به عنوان شر دواب 
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iii.  از جانب خداوندوجود خیر در فرد شرط فعال کردن سمع 

 امر به استجابت خدا و رسول در هنگام دعوت مومنین -3

i. منجر به احیاي مومنین 

ii. عدم استجابت=عدم تقوا 

iii. (خداوند شدید العقاب ) اصابت فتنه اي فراگیر به جامعه ایمانی 

iv.  امر مخاطب به ذکر لحظات ضعف خود و آوا یافتن و تایید به نصر و رزق طیب از

 از عدم استجابت خدا و رسول) رفتبرونجانب خداوند (به نوعی راه 

 نهی از خیانت به خدا و رسول و نهی از خیانت به امانات -4

i. معرفی اموال و اوالد به عنوان فتنه 

ii. .اجر عظیم نزد خداست 

 از خیانت مطرح می شود. رفتبرونخش با امر به فعلیت در آوردن علم راه به عبارتی در این ب

آثار بهره مندي از تقوا از جانب خداوند( این بخش مهم ترین قانون شرطی سوره براي رسیدن به  -5

 ایمان براي همه بستر ها و شرایط می باشد):

i.  جعل فرقان براي او 

ii. تکفیر سیئات 

iii. غفران 

 می باشد.» الفضل العظیمذو« این آثار همه ذیل اسم 

آغاز می شود. به نوعی دوباره از زمان حال » اذ«دسته چهارم: در اینجا دوباره دسته اي از آیات شروع شده با 

و اوامر متناسب با آن به گذشته باز می گردیم. عموما یادآوري هاي این دسته به عملکرد دشمن و یاري 

 خداوند مرتبط است.

 مکر براي پیامبر اکرم -1

i.  براي حبس ایشان، قتل ایشان، اخراج ایشان و پاسخ به این مکر با حقیقت مستقل

 اهللا خیر الماکرین
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ii.  اظهار سمع آیات و اظهار توانمندي آوردن مانند آن  اما بی اهمیت دانستن پرداختن

 به آن و همچنین انحصار آن به اساطیر اولین

 طلب عذاب از خداوند به شرط حقانیت قرآن  -2

i. عذاب:حضور پیامبر اکرم و استغفار مومنین موانع نزول 

ii.  :صد از مسجد الحرام در حالی که اولیاي آن نیستند و  -1دالیل استحقاق عذاب

 صالتشان در بیت اهللا فقط مکاء و تصدیه است. -2این والیت خاص متقین است.  

iii. کفر ورزان براي صد از سبیل اهللا انفاق می کنند اما این برایشان حسرت می شود و 

 وعده خداوند غلبه مومنین است.

iv.  کفار به سوي جهنم محشور می شوند براي تمیز خبیث از طیب 

v. .قاعده غفران و هالکت کفار در توقف یا ادامه دشمنی با مومنین است 

vi.   کل دین براي خدا بودن  تعیین شده  -2رفع کامل فتنه  -1حد امر قتال با کفار

خداوند بر اعمالش است و در حقیقتی باالتر است.  قانون باالدستی آن بصیر بودن 

 معرفی می شود.» نعم المولی و نعم النصیر«خداوند 

vii.  رعایت حق خمس غنایم از شروط ایمان به خداوند و قرآن 

 قضاي امر خداوند در مواجهه با دشمن براي هالکت و حیات براساس بینه که اهللا سمیع علیم است. -3

یامبر به طور قلیل براي ممانعت از فشل و تنازع در امر که به رویت در آوردن دشمن به خواب پ -4

 خداوند علیم به ذات صدور است.

به رویت در آوردن دشمن در چشم مومنین در هنگام لقاء به طور قلیل و قلیل جلوه دادن مومنین در  -5

 چشم دشمن براي قضاي امر و الی اهللا ترجع االمور

ی شود که بسیار مهم می باشد؛ خطابی براي هنگام مواجهه با فوجی دسته پنجم: در اینجا خطابی به مومنین م

 از دشمن و اوامر آن:

 امر به ثبات و ذکر کردن کثیر خداوند که منجر به فالح می شود. -1

 امر به اطاعت خدا و رسول -2

 نهی از تنازع که منجر به فشل و تذهب ریحکم می شود. -3

 امر به صبر -4
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دشمن مطرح می شود. درعین حال از شباهت به سبک عملکرد کافرانه بدین ترتیب سبک مواجهه مومنانه با 

 نهی می شود:

 ( سوءاستفاده از نعمت) بطر -1

 رئا الناس (نشان دادن نعمتی که نیست) -2

 صد عن سبیل اهللا (مانع از دستیابی به نعمت) -3

 برائت جوید. در نتیجه مومن عالوه بر مواجهه مومنانه با دشمن باید از شباهت به عمل و خروج کافرانه

شروع می شود و به سبک عملکرد شیطان » اذ«دسته ششم: این دسته شامل دو قسمت می شود؛ قسمت اول با 

 و قول منافقین و قسمت دوم به عقاب کفار و ریشه آن وظایف مومنین در برابر آنان می پردازد.

 انجام می گیرد:» یا ایها النبی«دسته هفتم: این دسته با خطاب 

 اهللا و من اتبعک من المومنینحسبک  -1

 تحریض مومنین بر قتال -2

 حکم اسري و غفران آنان -3

دسته هشتم: در انتهاي سوره معرفی مومنین و والیت بعضی بر بعضی دیگر، والیت کفار بر یکدیگر و انذار 

شدید از فتنه کفار که در صورت عدم تبعیت مومنین فراگیر می شود و حسن ختام سوره با وصف مومنین 

 حقیقی انجام می گیرد و به نوعی بازگشتی تفصیلی بر ابتداي سوره انجام می گیرد.

 تحلیلی بر وضعیت موجود کشور ایران

به طور عمد به عنوان  -1شرایط موجود: همجمه اي از یک بیماري. این بیماري از دو حیث بررسی می شود: 

 یک پدیده -2ت.  ابزاري تهاجمی از جانب دشمن به ایران انتقال داده شده اس

در این تحلیل بنا به احتماالت موجود مورد اول بررسی قرار می گیرد. بنابراین این بیماري صرفا به عنوان 

 ابزاري تهاجمی از جانب دشمن بررسی می شود. 

 بدین ترتیب ما با چند مساله روبرو هستیم:

 مخاطبینی که مورد هجمه قرار می گیرند. -1
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 آثار هجمه -2

 راي دفع هجمه و آثار ناشی از آنگروه مبارزه ب -3

 عوامل تشدید کننده هجمه -4

 عوامل دفع کننده هجمه -5

 در ادامه به این مسائل به طور تفصیلی تر پرداخته می شود:

 مخاطبینی که مورد هجمه قرار می گیرند: -1

مه همان طور که گفته شد این هجمه براي همه مردم ایران در نظر گرفته شده . در واقع همه مردم از ه

 اقشار مخاطب بیماري می باشند. 

 آثار هجمه -2

i. بیماري جمعیت عمده اي از مردم 

 درمان جمعیتی از آنان با شدت کم  .1

 درمان جمعیتی از آنان با شدت بیشتر .2

 مرگ عده اي از بیماران .3

ii. (نزدیکان) ضربه وارد شدن به اطرافیان بیمار 

 ضربه روحی ناشی از فقدان عزیز .1

 در معرض ضعف جسمی در صورت نزدیکی مکانی  .2

iii. نگرانی روحی در دیگر اقشار جامعه 

 گروه مقاومت کننده و پیشگیري کننده براي دچار شدن به بیماري .1

گروهی که خود را در معرض بیماري می داند و نا امید می شود. (مبارزه  .2

 اي نمی کند)

ی زند و در گروهی که از شدت نگرانی به کارهایی غیر عقالنی دست م .3

 تالش براي فرار از موقعیت است.

iv. ضربه اجتماعی و اقتصادي و اختالل در روند عادي معیشت مردم و جامعه 

 مبارزین براي دفع هجمه و آثار آن -3
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i. (فرمان مبارزه) رهبر جامعه 

ii. کلیه دستگاه هاي تولیدات و توزیع و آموزش عوامل پیشگیري کننده 

iii.  کلیه دستگاه هاي درمان بیماري 

iv. کلیه دستگاه هاي درمان روحی ناشی از هجمه 

v. سامان بخشی در وضعیت معیشت 

vi. کلیه دستگاه هاي دفع کننده هجمه هاي مکرر روانی 

 عوامل تشدید کننده هجمه -4

i. شدت بخشی در بیماري و هجمه هاي مکرر در ورود انواعی دیگر از بیماري 

ii. شدت بخشی در آثار روانی و هجمه هاي مکرر براي تضعیف روانی 

 عوامل دفع کننده هجمه -5

i.  دفع بیماري (در حال حاضر هجمه بیماري وارد شده است. مگر آن که دشمن در

تالش براي هجمه هاي بعدي مانند تشدید کنندگی در بیماري یا ایجاد بیماري 

 جدید باشد.)

ii.  دفع هجمه روانی 

اي روانی و در ادامه همان طور که در این بخش مشاهده شد هجمه موجود عالوه بر هجمه جسمی، هجمه 

 هجمه اي اجتماعی محسوب می شود. هجمه اي که دو عامل اصلی دارد:

 عامل بیماري که علت پیش روي آن تا حدود زیادي ناشی از مخفی و ناشناخته بودن آن می باشد. -1

عامل اختالل در وضعیت روانی. رهبري اصلی در این بخش عوامل رسانه اي در خارج و داخل  -2

 در بدنه اقشار مختلف جامعه می باشد. کشور و نفوذ

و در نهایت می تواند در صورت پیش روي و ناکافی بودن مبارزه علیه آن تمام اجزاي جامعه را در برگیرد و 

داشته باشد. در عوامل هجمه روانی عالوه بر ایجاد نگرانی هاي آسیب زا (آگاهی بخشی  1آثاري جبران ناپذیر

ی ناکارآمد نشان دادن رهبر جامعه و فرمان هاي ایشان و عملکرد دستگاه هایی بی مورد یا دروغ)، هدف اصل

 که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت فرمان رهبر جامعه هستند، می باشد.

                                               
 کَبِیرٌوَالَّذِینَ کَفَرُوا بَْعضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَُلوهُ تَکُنْ فِتْنَۀٌ فِی الْأَرْضِ وَفََسادٌ 1 
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 انطباق سوره مبارکه انفال و وضعیت کنونی

یمانی سوره مبارکه انفال، سوره اي مدنی است. در واقع در شرایطی نازل شده است که جامعه ا -1

تشکیل شده است و به حکومتی دست یافته است. بدین ترتیب جامعه ایران که الحمدهللا توانسته 

 است حکومتی دینی تشکیل دهد می تواند مورد خطاب سوره قرار گیرد.

سوره مبارکه انفال وصف جامعه اي در هجمه دشمن و میدان مبارزه و جهاد را می دهد. از این حیث  -2

ی توان مورد خطاب سوره قرار گیرد زیرا تمام بدنه آن مورد هجمه قرار گرفته اند نیز جامعه ایران م

 و گروهی به طور خاص به میدان مبارزه آمده اند. 

سوره مبارکه انفال آسیب هاي ناشی از هجمه دشمن و ضعف بعضی مومنین در برابر و در نتیجه  -3

ه به نظر می رسد علم به این عوامل و عوامل آسیب پذیري در جامعه ایمانی را تبیین می نماید ک

 ممانعت از آنها و رفع آنها از احتیاجات امروز جامعه ایران می باشد.

سوره مبارکه انفال از صحنه هایی یاد می کند که مومنین در برابر هجمه در ضعف قرار گرفته اند و  -4

رت را بیان می کند. بدین به واسطه امداد الهی نجات یافته اند. همچنین عوامل استجابت الهی و نص

 از وضعیت موجود استفاده نمود. رفتبرونوسیله می توان از راهکارهاي سوره مبارکه انفال براي 

از  ترفبرونبا توجه به این چهار مورد به نظر می رسد می توان از سوره مبارکه انفال به طرحی جامع براي 

 وضعیت موجود و هجمه هاي موجود دست یافت.

 از وضعیت موجود به زبان سوره مبارکه انفال براي رسیدن به حدوسط ها در سورهقرائتی 

جامعه ایران در شرایط کنونی مورد هجمه اي از جانب دشمن قرار گرفته است. مومنین می بایست بنا به 

ه دستامر رهبري جامعه به مبارزه علیه این هجمه بپردازند اما خود مومنین نیز در برابر امر رهبر به دو 

تقسیم می شوند. دسته اي که نسبت به خروج رهبر براي مبارزه در کراهت هستند هر چند حقانیت آن 

را می دانند. سمع این گروه در برابر رسول فعال نمی باشد و بدین واسطه عقل آنان دچار اختالل می 

یقی گر مومنین حقشود. این دسته به واسطه ضعف ایمانشان در معرض فتنه و خیانت هستند. گروهی دی

هستند که قلوبشان در برابر ذکر اهللا نگران و متواضع می شود و در برابر تالوت آیات ایمانشان ارتقا می 

 یابد. و بر خداوند توکل می کنند. اینان همواره در اقامه صلوه و انفاق رزقشان می باشند.
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ه مومنین فرامین الهی را انجام ندهند فتن در برابر مومنین، دشمن و عوامل فتنه انگیزي آن می باشد که اگر

اي در زمین ایجاد می شود و فسادي کبیر را منجر می شود. همچنین جامعه می بایست به شناخت 

 عملکرد شیطان و قول منافقین و چگونگی دفع آن برسد. 

و مومنین. رهبر جامعه در واقع اولین مبارز در برابر هجمه می باشد که خداوند او را کفایت می کند 

مومنین می بایست به طور جامع از رهبري مورد تایید قرآن تبعیت نمایند و به واسطه ثبات و ذکر کثیر و 

اطاعت از خدا و رسول و دوري از هرگونه تنازع و در نهایت صبر از نصرت الهی بهره مند شوند. و 

رََمیْتَ إِذْ َرمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رََمى وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلَاءً حََسنًا ِإنَّ  فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَابدانند: 

 ﴾17﴿ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

 از وضعیت موجود رفتبرونیابی به راهکار براي اصول دست

 در سوره مبارکه انفال چهار رکن اصلی دیده می شود:

احقاق حق و ابطال باطل می باشد. در نتیجه سوره براي ما مملوء از وعده حقانیت وعده الهی در  -1

 .2هاي حقی است که غایت آن احقاق حق و ابطال باطل است و این وعده محقق می باشد

هر قومی می تواند از این وعده محقق شود در صورت بهره مندي از نعمت و حفظ آن نعمت و اگر  -2

. آنچه همواره 3د، خداوند نیز این نعمت را از آنان می گیردنفس جامعه به سمت تغییر نعمت رو

 مصداق اتم نعمت است، دین خداوند و عوامل آن یعنی رسول و کتاب می باشند.

قوم در برابر وعده الهی به دو گروه تقسیم می شود: مومنین حقیقی و کفار (شر دواب). مومنین  -3

واب هم در دو وصف خاص از سوره ذکر شده . شر د4حقیقی در آیات ابتدایی سوره وصف شده اند

اند. وصف اول کسانی هستند که خیري در آنان نیست و سمع آیات نمی کنند و بدین علت از تعقل 

                                               
2
وَیُرِیدُ اللَُّه أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ  وَإِذْ یَعِدُکُمُ اللَّهُ إِْحدَى الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّهَا لَکُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَْیرَ ذَاتِ الشَّوَْکۀِ تَکُونُ لَکُمْ 

 ﴾8﴿ الْبَاطِلَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجِْرمُونَ  لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ ﴾7﴿ الْکَاِفرِینَ 

 ﴾53﴿ للَّهَ سَمِیعٌ َعلِیمٌذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ َیکُ مُغَیًِّرا نِعْمَۀً أَنْعَمَهَا عَلَى َقوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ا3 
4
الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا  ﴾2﴿ وَِجلَتْ قُُلوبُهُمْ وَإِذَا تُِلیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ  إِنَّمَا الْمُؤْمُِنونَ الَّذِینَ إَِذا ذُکِرَ اللَّهُ 

 ﴾4﴿ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌأُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ  ﴾3﴿ رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ 
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. این گروه به جهنم محشور 6. در وصف دوم کسانی ذکر شده اند که ایمان نمی آورند5به دور هستند

 .7می شوند

 .8ییز خبیث از طیب می شودغایت و نهایت این جریان حق منجر به تم -4

از وضعیت موجود شناخت وعده الهی و ایمان به حقانیت آنان و  رفتبرونبدین وسیله راهکار اصلی در 

دانستن غایت آن یعنی احقاق حق و ابطال باطل می باشد. بدین وسیله می بایست نعمت هاي الهی را بشناسیم 

و مانع از سوق میل قوم به تغییر آن شویم و اول از همه خود آنان را حفظ کرده و شکرگزار آنان باشیم. تحقق 

مهم به واسطه ایمان حقیقی یعنی واکنش صحیح در برابر ذکر اهللا و آیات و توکل بر خدا و همچنین  این

استمرار در اقامه صلوه و انفاق از رزق می باشد. و قطعا باید از شر دواب برائت جوییم و سمعی فعال در 

ه و از هر گونه ظلم و کفر که ب برابر فرامین الهی و آیات داشته باشیم تا از اختالل در تعقل به دور باشیم

 معناي دوري از ایمان است، فاصله بگیریم. در نهایت خبیث از طیب جدا می شود.

براي تفصیل چگونگی تحقق این ارکان می بایست به قوانین شرطی در سوره رجوع نماییم که در واقع شرایط 

تند و نسبت به یکدیگر داراي رتبه هس تحقق وعده را تبیین می نمایند. به نظر می رسد بعضی قوانین شرطی

 به حقایق مستقل که به آیات کلیدي آن در باال پرداخته شد، نزدیک تر می باشند.

فِرْ َلُکْم غْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ َلکُمْ فُرْقَانًا وَیُکَفِّرْ عَْنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ َویَاولین آیه در قوانین شرطی: 

 این آیه در هر بستر قابلیت تحقق دارد. ﴾29﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

شرط اولیه در تحقق ایمان حقیقی تقواي الهی ست. الزم است به معنا شناسی و فرآیند تقوا در  -1

 سوره پرداخته شود.

نتیجه تقوا، فرقان است. فرقان جداکننده حق از باطل در علم و عمل می باشد. همان طور که  -2

سوره زمان جنگ بدر را یوم الفرقان می خواند، روزي که حق و باطل در برابر هم قرار گرفتند. 

                                               
5
 ﴾22﴿ ِإنَّ شَرَّ الدََّوابِّ عِْندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لَا یَعْقُِلونَ  

6
 ﴾55﴿ ِإنَّ شَرَّ الدََّوابِّ عِْندَ اللَّهِ الَّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ  

 ﴾36﴿ جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَوَالَّذِینَ کَفَرُوا إِلَى 7 
 ﴾37﴿ ی جَهَنَّمَ أُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عََلى بَعْضٍ فَیَرْکَُمهُ جَمِیعًا فَیَجْعَلَهُ ف8ِ 
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این نشان می دهد که مومنین محتاج شناخت حق از باطل و اعمال آن هستند. در صورت تقوا، 

 حاصل می شود.فرقان 

 سیئات مومنین از جانب خداوند تکفیر می شود. -3

 غفران الهی شامل حال مومنین می شود. -4

همه اینها از فضل الهی است. در واقع قانون باالدستی جاري کننده این قانون شرطی، ذو الفضل  -5

 العظیم بودن خداوند است.

ایط رویارویی با گروهی از کفار می باشد قانون شرطی بعدي که از اهمیت خاص برخوردار است اما براي شر

وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُوَلُه  ﴾45﴿ َیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَُنوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَۀً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَاین آیه است: 

وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ خَرَجُوا ِمنْ دِیَارِِهْم  ﴾46﴿ مْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَوَلَا تَنَاَزعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُ

 ﴾47﴿ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَیَصُدُّوَن عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا َیعْمَُلونَ مُحِیطٌ 

عی تفصیلی از تقوا هنگام رویارویی با کفار می باشد و این آیه زیر مجموعه آیه قبل قرار می گیرد و به نو

 معرفی کننده سبک مبارزه مومنان می باشد:

 ثبات و ذکر کثیر که منجر به فالح می شود. -1

 اطاعت از خدا و رسولش -2

 دوري از تنازع که منجر به سست شدن و رفع قدرت و عظمت مومننین می شود. -3

 صبر -4

 دشمن می باشد که باید دور از عوامل زیر باشد:مورد ارکان تقوا در برابر  4این 

 بطر -1

 رئاء الناس -2

 صد کنندگی از سبیل خدا -3

این سه عامل که به نظر می رسد ارتباط نزدیکی با واژه نعمت دارند، موانع مهمی در تحقق مبارزه مومنانه می 

 باشند.
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در برابر کفار می باشد و  همچنین قانونی دیگر در این بخش قرار می گیرد که در واقع امري به مومنین

وََأعِدُّوا لَهُمْ َما اسْتََطعْتُمْ مِْن قُوٍَّة َومِنْ رِبَاِط  چگونگی تحقق وجهی از مبارزه و دفع هجمه دشمن می باشد:

لَمُهُمْ َومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیٍْء ِفی سَبِیِل الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَِّه وََعدُوَّکُمْ وَآخَرِیَن مِْن دُونِهِمْ لَا َتعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ َیعْ

 ﴾61﴿ وَِإنْ جَنَحُوا لِلسَّْلمِ فَاجْنَحْ لَهَا َوتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ﴾60﴿ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیُْکمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَْلمُونَ 

وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ  ﴾62﴿ نَّ حَسْبَکَ اللَّهُ ُهوَ الَّذِي أَیََّدكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِِنینَوَإِنْ یُرِیدُوا أَْن یَخْدَعُوكَ فَإِ 

 .﴾63﴿ مَا فِی الْأَرِْض جَمِیًعا َما أَلَّفَْت بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ َبیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

ا ُقلْ لِلَِّذینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوهمچنین در سوره قانون شرط مهم دیگري مطرح می شود که متوجه کفار می باشد: 

 ﴾38﴿ یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَْد سَلَفَ َوإِنْ یَُعودُوا فَقَدْ مََضتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ

الهی قرار گیرند یا با ادامه مسیر همان بر آنان بدین ترتیب کفار می توانند با عمل به این شرط مورد غفران 

 محقق شود که بر اقوام گذشته شد.

ات از وضعیت موجود با توجه به آی رفتبرونبدین ترتیب به نظر می رسد بدنه اصلی هرگونه راهکار براي 

 کلیدي و ارتباط بین آنان بدست می آید. در ادامه به عنوان بندي راهکارها با توجه به سوره پرداخته می شود. 

 رفت از وضعیت موجودراهکارهایی براي برون

می تبعیت تام از خدا و رسول می باشد. همه دستگاه ها و اقشار جامعه  رفتبرونراهکار اصلی  -1

بایست به طور کامل و از همه جهات تابع رهبریت حق جامعه ایمانی باشند. در واقع رهبر تبیین 

کننده وظیفه و نقش اقشار مختلف و متخصصین می باشد. تبعیت از رسول مانع فتنه فراگیر کفار و 

سول رفساد کبیر می شود. بدین ترتیب همه متخصصین و اقشار جامعه باید وظایف خود را از قول 

 جویا شوند و به آن عمل نمایند.

از جمله راهکارها از پژوهش در قالب ادبی و بیانی سوره بدست می آید. این راهکار می توانی قانون  -2

حرکت رسانه اي در میدان مبارزه را به ما بیاموزد و قالبی موثر را به ما بیاموزد. همان طور که می 

عوامل تشدید کننده و آسیب زا در شرایط موجود می باشند.  دانیم رسانه هاي معاند و منافق از جمله

به همین علت می بایست به آیین نامه یا فرآیندي صحیح در مقابله بپردازیم. در ادامه گام هایی به 

 اجمال ذکر می شود:
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a.  تبیین شرایط موجود و احکام خداوند براي این شرایط از قول رسول و تبیین و معرفی

 صیل ابرازات و اعمال مستمر آنان. به نوعی تبیین صلوه و انفاقمومنین حقیقی و تف

b.  یادآوري وضعیت هاي گذشته و ضعف هایی شدید تري که در زمان هاي گذشته به امداد

الهی رفع شدند. در این میان به عواملی که این نصر الهی را جاري ساخت توجه شود. 

دا و رسول تبیین شود و وعده حق همچنین نعمت هایی که عطا شد. دشمن و شقاق ان با خ

 در ابطال آن. 

c.  خطاب شود. اگر » مومنین«انذارهاي مورد احتیاج جامعه به انان رسانده شود. افراد جامعه

 چه در این خطاب ها به ضعف آنان اشاره می شود.  

i. .از فرار از مبارزه نهی شوند 

ii.  سن براي مومنین هر چه پیروزي است از جانب خداست و همه این مبارزات بالء ح

 است تا از غرور دور شوند.

iii.   به اطاعت تام خدا و رسول امر شوند و در واقع امر به سمع شوند و تبعات آن بیان

 شود.

iv.  امر به استجابت خدا و رسول و اثر حیات بخشی آن شوند. فتنه کلید واژه مهمی در

 این سوره است. تبیین آن و چگونگی دوري از آن مهم است. 

v.  نهی از خیانت به خدا و رسول و نهی از امانات. فتنه مجدد در این بخش معرفی

 توجه به اجر عظیم عنداهللا است. رفتبرونشود و راه 

vi. امر به تقوا و آثار آن 

d.  / یادآوري عملکرد گذشته کفار (معرفی دشمن) و یادآوري یاري خداوند در برابر دشمن

 مکر دشمن معرفی شود.

e. رویارویی مومنین با دشمن تبیین اوامر هنگام 

f.  تببین وظایف نبی. رسول و رهبر جامعه نقش بسیار مهمی در مبارزه دارد و مورد اولین

 هجمه ها قرار می گیرد. 

g.  در انتها رسانه می بایست اهمیت مبارزه و جهاد و تبعات دوري از آن را تبیین کند و عاقبت

 شکوهمند ایمان را وصف نماید.
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 ننده نصرت الهی در هنگام مبارزهشناخت عوامل نازل ک -3

a.  استغاثه مومنین از جمله عوامل جلب کننده امداد است که در دسته دوم در قسمت شرح

 سوره به آن پرداخته شد. ما محتاج شناخت تفصیلی استغاثه می باشیم.

b.  تقوا که شرح آن در سوره ذکر شده است و از جمه عوامل تقوا که منجر به نزول امداد

 می باشد.» صبر«شود  مالئکه می

 و عدم توقف آن تا تحقق کامل 9توجه به حد مبارزه تا فراگیري دین -4

 شناخت قول منافقین و توکل در برابر آن. بدین ترتیب از جمله احتیاجات معناشناسی توکل می باشد. -5

، خیانتتوجه به عوامل ضعیف کننده ایمان و دوري از آنان. توجه به واژگان فتنه و کراهت، امانت،  -6

 سمع و ... مهم می باشد.

 توجه به سبک مبارزه مومنانه که در سوره شرح داده شده است. -7

 شناخت نعمت ها و شکرگزاري در برابر آن -8

 

از خداوند متعال به خاطر چنین طرحی که متاسفانه به جامعیت نرسید اما امیدوارم به تحقق وعده حق خداوند 

و به درگاهش براي جلب نصرت الهی استغاثه می جوییم و امید  و تحقق ایمان است، استغفار می جوییم

 یافته خارج شویم.از این بالء حسن با ایمان زیادت داریم به عنایتش تا

  

                                               
9
 ﴾39﴿ الدِّینُ ُکلُّهُ لِلَّهِ فَِإنِ انْتَهَوْا فَِإنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَقَاِتلُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فِتْنَۀٌ وَیَکُونَ  
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در برابر رخدادهاي ناگوار و چالش: ارتقاي استحکام درونی نظام اسالمی 2طرح شماره 

 برانگیز

 حمیده اسدي

 

کنونی با مشکل مواجه شده است که تبدیل به بحران شده است، مسئله جامعه اسالمی و کشور ما در شرایط 

اصلی فعلی؛ درگیري پیش بینی نشده جامعه با بیماري است که قدرت شیوع بسیار باالیی دارد و افراد در 

از چنین چالشی نیاز به استحکام  رفتبرونهاي مختلف جامعه را درگیر کرده است. براي ها و عرصهحوزه

هاي ارتقاء استحکام درونی، سوره مبارکه انفال ر نظام اسالمی و جامعه است. براي استخراج مؤلفهدرونی د

 مطالعه شده و حقایق مربوط به آن با توجه به چالش موجود جامعه بدست آمده است. 

 درونیها و حقایق مربوط به ارتقاء استحکام مراحل استخراج مؤلفه

 بحران آفرینتحلیل نیاز و شرایط و رخداد  -1

ها و تمایزهاي آن با رخدادهاي بحران رجوع به سوره و تحلیل رخدادهاي سوره و بررسی شباهت -2

 آفرین

 استخراج حقایق ثابت و جاري متناسب با رخدادهاي سوره -3

استفاده از حقایق و رخدادهاي سوره به عنوان حدوسط براي رخدادهاي بحران آفرین و به دست  -4

 نیستی و باید و نبایدي آوردن گزاره هاي هست و

 باب بندي و عنوان بندي حقایق متناسب با نیازها و شرایط موجود -5

 گام اول: تحلیل نیازها، شرایط و رخداد بحران آفرین

 افرادي مبتال به ویروس که انواع جدیدي دارد و نیاز به درمان دارند -1

 نبودن درمان قطعی براي این بیماري -2

 درگیر کردن همه افراد جامعهقدرت شیوع باالي این ویروس و  -3

 نیاز به پزشکان و پرستاران براي بهبود بیماران -4

 نیاز به امکانات و تجهیزات فراوان براي نگهداري ودرمان بیماران -5

 نیاز به راه هاي از بین بردن این ویروس و انتقال آن -6
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 نیاز به پژوهش پیرامون پیشگیري از آن -7

 ز شیوع آنتعطیل شدن مراکز آموزشی براي جلوگیري ا -8

 به وجود آمدن اختالل در سطح زندگی افراد از جهت آموزش فرزندان -9

 تعطیل شدن بسیاري از مشاغل براي جلوگیري از شیوع -10

 به وجود آمدن اختالل در سطح زندگی اقتصادي افراد -11

 ها در این امرکم شدن ارتباط و صله رحم مردم و اضطرار انسان -12

 به وجود آمدهتضعیف روحیه افراد به دلیل مشکالت  -13

 ایجاد فشارهاي مختلف و روانی از سوي دشمن بر علیه رهبري و مردم جامعه -14

وجود افرادي که با بی مسئولیت نشان دادن مسِولین سعی در ایجاد ناامیدي و ناراحتی مردم  -15

 دارند

 افرادي از وضعیت موجود سوء استفاده کرده و به گران فروشی و.. دست می زنند -16

وصیه هاي انجام شده توسط متخصصین بی توجه بوده و با همین بی افرادي نسبت به ت -17

 توجهی عامل آسیب رسیدن به افراد جامعه می شوند

گردد، چالش ها و نیازهاي بحران موجود کشور در سه حوزه باوري، همانطور که در جدول فوق مشاهده می

 علمی و عملی قابل دسته بندي است. 

تمایزهاي آن با  ها ول رخدادهاي سوره و بررسی شباهتگام دوم: رجوع به سوره و تحلی

 فرینآرخدادهاي بحران

  رخدادهاي سوره 

 سوال از پیامبر در مورد انفال -1

 کراهت برخی نسبت به خروج پیامبر -2

 رویارویی با مشرکین براي جنگ در حالی که دوست داشتند با جمعیتی کم تجهی تر روبرو شوند -3

اري شدن به درگاه خداوند استغاثه کردند و خداوند این درخواستشان (مسلمانان در جنگ بدر براي ی -4

 را با ارسال مالئکه اجابت کرد) قرار گرفتن مؤمنین در وضعیت اضطرار در مواجهه با دشمن

امداد خداوند به مؤمنین ا ز طریق به خواب رفتن آنها و نزول باران و در پی آن از بین رفتن ترس  -5

 آنها
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 انی که به شقاق با خدا و ولی خدا برخواسته اندمقابله شدید با کس -6

 مواجهه عزتمند با دشمنان خدا در عرصه قتال (فرار نکردن از دشمن) -7

 ظهور اراده الهی در از بین بردن دشمنان خدا -8

 فرامین پیامبر خدا براي مؤمنین و عتاب اعراض کنندگان از آن -9

 خدا احیاي مؤمنین به واسطه فراخواندن مؤمنین توسط پیامبر -10

 وجود فتنه هاي مختلف در شرایط جنگ -11

در شرایط جنگ، جامعه مؤمنین از وضعیت استضعاف و عده و عده کم به وضعیت صاحب  -12

 نعمت شدن و دریافت تایید و نصرت الهی تغییر کرده بود

 انگیزه هاي مالی و خانوادگی مخل صدق ایمان -13

 نیازمندي به فرقان -14

 انواع مقابله هاي مشرکین با مؤمنین -15

 اسخ به مقابله هاي مشرکین با جبهه ایمانپ -16

 فتنه انگیزي کفار براي جامعه دینی -17

 مالکیت غنیمتهاي جنگی -18

 قرار گرفتن مؤمنین در وضعیتی که غلبه ظاهري با جبهه دشمن است -19

 امداد خداوند به مؤمنی براي غلبه یافتن بر دشمن با کم نشان دادن تعداد دشمن -20

در صحنه جنگ (عدم سستی و شدت برخورد و نزاع نحوه رویارویی مقتدرانه با دشمن  -21

 نکردن با یکدیگر)

 نحوه به جنگ طلبیدن دشمن توسط مؤمنین -22

 مقابله دو جبهه کفر و ایمان (شیطان دشمنان خدا را براي مقابله با مؤمنین تحریک می کند) -23

 درك نکردن جنگ با دشمن قوي توسط عده اي -24

 شکست کفر در مقابل ایمان -25

 ا جماعت مصرّ بر مسیر کفر و عنادمقابله مؤمنین ب -26

 مقابله کفر با ایمان با فخر فروشی -27
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دشمن و وضعیتهاي مختلف او در حالت جنگ یا صلح (تجهیز و هوشیاري کامل در برابر  -28

 دشمن و به این واسطه خداوند پیامبر و مؤمنین را از شرّ دشمن حفظ می کند )

 الفت میان مؤمنین -29

ن (وچود دشمنانی براي پیامبر به عنوان ولی جامعه و ایمان نقش ایمان در توان جمعی مؤمنی -30

 عامل غلبه بر آنها)

 اسیر گرفتن از دشمن و اموالی که بدست می آید -31

 لزوم جداسازي کفار از جماعت همگراي مؤمنین -32

همانطور که در موارد فوق مشاهده میشود، رخدادها و مسائل سوره در سه حوزه باور، علم و عملی قابل 

 ندي است. دسته ب

  :بررسی تشابهات و تمایزات میان بحران موجود کشور با رخدادهاي سوره مبارکه انفال 

 شودبراي این بررسی در جدول زیر مقابل هر مساله در بحران موجود، رخداد مشابه در سوره قرار داده می

 رخدادهاي سوره ها و نیازهاي کنونیچالش

افرادي مبتال به ویروس جدیدي که تنوع دارد  -1

 و نیاز به درمان دارند، مواجهه با یک شرّ 

 رویارویی با مشرکین براي جنگ

مقابله دو جبهه کفر و ایمان (شیطان دشمنان خدا را 

 براي مقابله با مؤمنین تحریک می کند)

اضطرار در مواجهه با قرار گرفتن مؤمنین در وضعیت  نبودن درمان قطعی براي این بیماري -2

 دشمن

 

قدرت شیوع باالي این ویروس و درگیر کردن  -3

 همه افراد جامعه

 نیاز به پزشکان و پرستاران براي بهبود بیماران -4

نیاز به امکانات و تجهیزات فراوان براي  -5

 نگهداري ودرمان بیماران

نیاز به راه هاي از بین بردن این ویروس و  -6

 انتقال آن

 فرقاننیازمندي به 

 امداد خداوند به مؤمنی براي غلبه یافتن بر دشمن

 نیاز به پژوهش پیرامون پیشگیري از آن -7
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 رخدادهاي سوره ها و نیازهاي کنونیچالش

تعطیل شدن مراکز آموزشی براي جلوگیري از  -8

 شیوع آن

 مواجهه عزتمند با دشمنان خدا در عرصه قتال

قرار گرفتن مؤمنین در وضعیتی که غلبه ظاهري با جبهه 

 دشمن است

 مشرکین با جبهه ایمان پاسخ به مقابله هاي

 نحوه رویارویی مقتدرانه با دشمن در صحنه جنگ

به وجود آمدن اختالل در سطح زندگی افراد از  -9

 جهت آموزش فرزندان

تعطیل شدن بسیاري از مشاغل براي  -10

 جلوگیري از شیوع

به وجود آمدن اختالل در سطح  -11

 زندگی اقتصادي افراد

 کم شدن ارتباط و صله رحم مردم و -12

 ها در این امراضطرار انسان

قرار گرفتن مؤمنین در وضعیت اضطرار در مواجهه با 

 دشمن

 نقش ایمان در توان جمعی مؤمنین

 الفت میان مؤمنین

تضعیف روحیه افراد به دلیل مشکالت  -13

 به وجود آمده

ایجاد فشارهاي مختلف از سوي  -14

 دشمن بر علیه رهبري و مردم جامعه

 مشرکین با مؤمنینانواع مقابله هاي 

 فتنه انگیزي کفار براي جامعه دینی

 وجود فتنه هاي مختلف در شرایط جنگ

 انگیزه هاي مالی و خانوادگی مخل صدق ایمان

 درك نکردن جنگ با دشمن قوي توسط عده اي

وجود افرادي که با بی مسئولیت نشان  -15

دادن مسِولین سعی در ایجاد ناامیدي و ناراحتی 

 مردم دارند

افرادي از وضعیت موجود سوء  -16

استفاده کرده و به گران فروشی و.. دست می 

 زنند

افرادي نسبت به توصیه هاي انجام  -17

شده توسط متخصصین بی توجه بوده و با 

همین بی توجهی عامل آسیب رسیدن به افراد 

 جامعه می شوند
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 رخدادهاي سوره ها و نیازهاي کنونیچالش

ر ندن مؤمنین توسط پیامباحیاي مؤمنین به واسطه فراخوا امر ولی به فرمانبرداري از متخصصین -18

 خدا

 

 گام سوم: استخراج حقایق ثابت و جاري متناسب با رخدادهاي سوره

 

حقایق ثابت و جاري متناسب با  رخدادهاي سوره ها و نیازهاي حالچالش

 رخدادهاي سوره

افرادي مبتال به ویروس  -1

جدیدي که تنوع دارد و 

نیاز به درمان دارند، 

 مواجهه با یک شرّ 

رویارویی با مشرکین براي 

 جنگ

مقابله دو جبهه کفر و ایمان 

(شیطان دشمنان خدا را براي 

مقابله با مؤمنین تحریک می 

 کند)

وعده الهی این است که حق را احقاق 

 دهدکرده و بطالن باطل را نشان می

 خداوند شدیدالعقاب است

 

نبودن درمان قطعی براي  -2

 این بیماري

قرار گرفتن مؤمنین در 

وضعیت اضطرار در مواجهه با 

 دشمن

 

نصرت تنها از خداوند است و خداوند 

 عزیز حکیم است. 

قدرت شیوع باالي این  -3

ویروس و درگیر کردن 

 همه افراد جامعه

نیاز به پزشکان و  -4

پرستاران براي بهبود 

 بیماران
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نیاز به امکانات و  -5

تجهیزات فراوان براي 

 نگهداري ودرمان بیماران

به راه هاي از بین  نیاز -6

بردن این ویروس و 

 انتقال آن

 نیازمندي به فرقان

امداد خداوند به مؤمنی براي 

 غلبه یافتن بر دشمن

خداوند داراي فضل عظیم است. 

 خداست

 مرجع همه امور به سوي خداست

نیاز به پژوهش پیرامون  -7

 پیشگیري از آن

تعطیل شدن مراکز  -8

آموزشی براي جلوگیري 

 از شیوع آن

مواجهه عزتمند با دشمنان 

 خدا در عرصه قتال

قرار گرفتن مؤمنین در 

وضعیتی که غلبه ظاهري با 

 جبهه دشمن است

پاسخ به مقابله هاي مشرکین 

 با جبهه ایمان

نحوه رویارویی مقتدرانه با 

 دشمن در صحنه جنگ

جهنم نتیجه مقابله با ایمان و مؤمنین 

 است

 خداوند با صابرین است

به وجود آمدن اختالل در  -9 ي داناستخداوند شنوا

سطح زندگی افراد از 

 جهت آموزش فرزندان

تعطیل شدن  -10

بسیاري از مشاغل براي 

 جلوگیري از شیوع

به وجود آمدن  -11

اختالل در سطح زندگی 

 اقتصادي افراد

کم شدن ارتباط  -12

و صله رحم مردم و 

ها در این اضطرار انسان

 امر

قرار گرفتن مؤمنین در 

وضعیت اضطرار در مواجهه با 

 دشمن

 نصرت تنها از جانب خداوند است

 خداوند با صابرین است

 خداوند عزیز حکیم است
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تضعیف روحیه  -13

افراد به دلیل مشکالت به 

 وجود آمده

نقش ایمان در توان جمعی 

 مؤمنین

 الفت میان مؤمنین

ایجاد فشارهاي  -14

مختلف از سوي دشمن 

بر علیه رهبري و مردم 

 جامعه

انواع مقابله هاي مشرکین با 

 مؤمنین

فتنه انگیزي کفار براي جامعه 

 دینی

 کفار به سوي جهنم محشور می شوند

خداوند به اعمال انسان ها بصیر است 

 و خداوند بهترین مولی و یاور است.

وجود افرادي  -15

که با بی مسئولیت نشان 

دادن مسِولین سعی در 

ایجاد ناامیدي و ناراحتی 

 دارندمردم 

وجود فتنه هاي مختلف در 

 شرایط جنگ

انگیزه هاي مالی و خانوادگی 

 مخل صدق ایمان

درك نکردن جنگ با دشمن 

 قوي توسط عده اي

 خداوند عزیز حکیم است

 اجر عظیم نزد خداوند است

 خداوند شدیدالعقاب است

افرادي از  -16

وضعیت موجود سوء 

استفاده کرده و به گران 

فروشی و.. دست می 

 زنند

افرادي نسبت به  -17

توصیه هاي انجام شده 

توسط متخصصین بی 

توجه بوده و با همین بی 

توجهی عامل آسیب 

رسیدن به افراد جامعه 

 می شوند
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امر ولی به  -19

فرمانبرداري از 

 متخصصین

احیاي مؤمنین به واسطه 

فراخواندن مؤمنین توسط 

 پیامبر خدا

خداوند نیرودهنده به همه توان هاي 

 استانسان 

 

گام چهارم: استفاده از حقایق و رخدادهاي سوره به عنوان حدوسط براي رخدادهاي بحران 

 آفرین و به دست آوردن گزاره هاي هست و نیستی و باید و نبایدي

انسان ها در مواجهه با بیماري توجه داشته باشد که بیماري پیش آمده دشمن است و وعده قطعی  -

 خداوند بر غلبه حتمی حق بر باطل است. 

ها در مواجهه با بیمار ي توجه داشته باشند که خداوند شدیدالعقاب نسبت به کسی که بیماري انسان  -

 را تولید کرده است، است. 

ن بیماري و تأمین تجهیزات، باید به خداوند استغاثه نمایند و نصرت را تنها از ها براي درماانسان -

خداوند که عزیز حکیم است بداند و بداند که خداوند شکست ناپذیر است و هرکس در مسیر او 

 شود و حکیم است و باید بر مدار حکم خداوند عمل کرد. باشد شکست ناپذیر می

ن شرایط باید متخصصان همت کنند و هریک در حوزه علمی خود از ای رفتبرونبراي پیشگیري و  -

حکم مربوطه را استخراج نمایند و و بدانند که خداوند صاحب فضل است و همه امور بازگشتشان 

 به خداوند است.

ها در مورد اختالالتی که در سطح خانواده و جامعه از جهت اقتصادي و آموزشی و.. به وجود انسان -

تمام توان و نیروي خود براي مبارزه با دشمن به کار بگیرند و در این مسیر استمرار آمده است باید 

داشته باشند، و بدانند عاقبت چنین عملی بهشت است و خداوند با صابران است. و خداوند احاطه 

 کامل به اختالالت و مبارزات انسان دارد و نیازهاي انسان را شنیده و استجابت می نماید. 

در چنین شرایطی باید بر ارتقاء ایمان خود نسبت به خداوند تالش نمایند و بدانند که تنها انسانها  -

ایمان به خداوند است که جاري کننده نصرت الهی و تقویت کننده بنیه و توان افراد است. و در مسیر 

 ا ایجادارتقاء ایمان خود استمرار داشته باشند. ایمان است که باب فهم حکم الهی در این مسیر ر

 کند. می
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ها ي مختلف دشمن از ناحیه هاي مختلف باید بداند که عاقبت مخالفت ها در مواجهه با فتنهانسان -

با دین الهی جهنم و محرومیت از رحمت الهی است بنابراین با استعانت از خداوند در جهت نصرت 

ر این شرایط است که دین خداوند گام برداشته و درهاي رحمت را به سوي خدا گشوده نماید. د

باید بداند خداوند به امور او و دشمنان و فتنه هاي آنها آگاه است و نباید با دشمن سازش نماید و 

 مطیع او شود بلکه والیت خود را به خداوند بسپارد و بر مدار حکم الهی حرکت نماید. 

ته باشد که مال و فرزند انسانها در مواجهه با فتنها هاي داخلی از سوي خود مردم باید توجه داش -

انسان عامل فتنه او ست و نکند به خاطر آنها، حکم خداوند را انجام ندهد و اجر انسان ها به دست 

 خداوند است. در صورتی که فرد به فکر فتنه جویی باشد حتما مورد عقاب خداوند قرار می گیرد. 

ند و بداند که هر نیرو و توانی در انسان انسا ها در چنین شرایط باید گوش به فرمان ولی امر الهی باش -

 از خداوند است و حرکت بر مسیر امر ولی الهی عامل احیا و نجات از شرّ دشمن است. 

 بندي حقایق متناسب با نیازها و شرایط موجودنوانبندي و عگام پنجم: باب

وان تها میهات مختلف انسانبا توجه به گزاره هاي فوق، حقایق مورد نیاز در شرایط کنونی را براساس مواج

مؤلفه اصلی عامل استحکام درونی نظام اسالمی در مواجه با چالش 8بند اصلی عنوان کرد: به عبار دیگر،  8در 

 پیش آمده است: 

مواجهه با بیماري به عنوان دشمن عامل ایجاد شرّ : توجه به وعده الهی در غلبه حتمی حق بر باطل  -1

 یماري و دشمن استو عقاب کننده عاملین این ب

 مواجهه با تأمین امکانات و تجهیزات: خداوند عزیز حکیم نصرت دهنده مؤمنین است  -2

مواجهه متخصصان براي راههاي درمیان و پیشگیري: خداوند صاحب فضل است و همه امور به او  -3

 گردد. باز می

راه با صابرا است و مواجهه با اختالالت و تبعات حاصل از بیماري: خداوند سمیع علیم است و هم -4

 عاقبت دشمن حتما عذاب است

 مواجهه با خود و تک تک افراد: تقویت ایمان، نصرت تنها از خداوند است و خداوند با صابران است -5

ها دشمن از خارج: خداوند ولی مؤمنین است ، عاقبت دشمن حتما جهنم است و مواجهه با فتنه -6

  خداوند احاطه به همه اعمال انسان ها دارد.

 هاي داخلی: خداوند اجر عظیم می دهد و عقاب کننده است. مواجهه با فتنه -7
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مواجهه با ولی الهی: اطاعت از ایشان و باور به اینکه هر نیرو و تواي در انسان از جانب خداوند  -8

 است. 
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: دریافت مدلی از سوره مبارکه انفال براي مقابله با مواجهات نابرابر میان جبهه 3طرح شماره 

 ق و باطلح

 زهرا امامی میبديبیبی

 

 گام اول

این روزها جامعه جهانی و کشورعزیز ایران مبتال به بالي فراگیر به نام ویروس کرونا شده است که 

 برخی تحقیقات آنرا جنگی بیولوژیک براي تحقق اهداف آمریکا و اسرائیل خبیث می داند.

زدن به کشورهاي خاصی از جمله مخالفان  جنگی که گرچه شاید طراحی کنندگان آن در صدد ضربه

 خود داشته اند اما به اراده ي الهی خود آنها را از پا در خواهد آورد.

 این جنگ در مورد کشور ما در چند جبهه دنبال می شود: 

الف) ابتدا انتقال ویروس به کشور به قصد کشتن عده ي زیادي از شیعیان.(مثل قحطی ها و بیماري 

سال پیش که سبب کشته شدن نیمی از جمعیت ایران  100توسط انگلستان در حدود هاي شایع شده 

 شد) 

 ب)  جنگ رسانه و سایبري شدید براي از بین بردن مقاومت مردم و به تبع آن براي تغییر نظام حاکم.

طبق احصا دشمن از عوامل مهم پایداري و استقامت مردم ایران اعتقادات و پیرویشان از علما و به 

بع آنها از روحانیون بود. که دشمن در وهله اول این سنگر را مرود تخریب قرار داد و با انتشار خبر ت

شیوع کرونا از قم بسیاري از این عزیزان را در قم براي چند ماه محصور کرده و یا اگر به وطن هاي 

آنان  ش بسیار بهخود مراجعه کنند با برخورد و رفتارهاي زشتی از طرف همشهریانی که تا چندي پی

 احترام می گذاشتند مواجه می شوند. 

این موضوع به عالوه ي تعطیلی مساجد و هیئت ها (براي جلوگیري از انتشار ویروس ) عرصه ي 

 تاثیر گذاري را به صورت قابل توجهه براي عناصر ضد انقالب باز گذاشت.

نامه هاي کالن براي مدیریت این مشکل به عالوه ي عدم آشنایی کافی قشر مذهبی و نداشتن بر

فضاي مجازي و انتقال چند باره ي مفاهیمی واحد در گروه هاي مختلف، امکان تاثیر گذاري مذهبی 

 ها را بر بدنه اجتماع کم می کند.
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طبق محاسبات دشمن این حمله می تواند بر مردم ایران تاثیر جدي داشته باشد اگر  ضعف ها ادامه 

 یابد:

 
اي که سبب تاثیر پذیري مومنان از حمله هاي دشمن می شود به تفصیل عبارتند  ضعف هاي درونی

 از :

 

 
 

البته کنار ضعف هاي درونی جامعه مومنان ایران داراي قوت هاي فروانی بخصوص در سختی ها 

بوده که این بال سبب بروز آنها شده است. مجاهدت هاي زیبایی در حوزه ي مخصوص پزشکان و 

دد رسانی بسیجی ها و سربازان اسالم براي پیشگیري گسترده از بیماري  و مددهاي پرستاران و م

 مردم براي یاري کادر درمان و.. 

حملھ نامتقارن 

ایجاد محدودیت 
ھای مختلف

کشتن افراد 
زیاد

القائات بر ضد
نظام اسالمی

القائات گسترده 
روانی

ویروسی سایبری

ضعف ھا

القاء پذیری از بیگانھ برخی فاصلھ ھا از معنویت
آسیبھای حاصل از عوامل 
غیر طبیعی مثل سموم ھای 

موجود در ھوا 
سبک زندگی غیر صحیح

ضعف ھای درونی جسمی

• بی توجھھ بھ قدرت مطلق خدا کھ غالب بر راده ی 
دشمنان است 

• ندیدن اراده ی خداوند برای اینکھ در میان سختی 
.ھا مونان را رشددھد

• نداشتن نگاه زمینھ سازی برای غلبھ حق بر باطل 
بھ این اتفاقات

• دوری از تقوی در عمل بھ دستورات بھداشتی 
• رفتارھا ی جاھالنھ  و اسراف ھا و وسواس ھا 

• .دنیا طلبی و دوری از آخرتگرایی
• خود محوری ، راحت طلبی  و منفعت جویی
• ترس بیش از حد از مرگ و بیماری
• و استفاده ) امنیت و سالمت(غفلت از نعمت ھا 

اشتباه از آنھا

• القاپذیری در سطوح مختلف در مرد بیماری ودر 
..مرود توانایی ھای کشور برای مقابلھ و

• باور دروغ ھای دشمن برای قدرت مقابلھ با 
ویروس و دروغ ھایی برای کمک برای ایجاد توقع 
مذاکره با دشمن

تبعیت از بیگانھ  نگاه غلط بھ دنیا

فاصلھ گرفتن از 
فاصلھ با حق در عملحقایق ھستی در باور 
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 همچنین درمان شدن افرادي با سن هاي باال بر اثر قدرت روحی.

 

 گام دوم

کنیم:  ي مردم را در سوره مبارکه انفال باز خوانی می کنیم و یک دسته بندي مطالعه میاکنون چالشها

 
 

عالوه بر دشمنی دشمنان بستري در جامعه وجود دارد که سبب بروزات کم قوت از افرادي  می  

 شود که در جرگه ي مومنان محسوب می شوند:

 
 

رخدادي چون جنگ بدر که در ظاهر مواجهه اي نامتقارن است از سوي پروردگار بلند مرتبه طراحی 

 شده است تا اراده ي الهی تحقق یابد:

 ھا
نی

شم
د

شقاق و اختالف شدید با خدا و 
رسول 

صالبت و سختی در مقابلھ با 
.حق و ساکت از انتقال حقایق

صد کننده ی راه خدا

رفتارھای متھورانھ دشمن در 
دشمنی در پی القا شیطان

شروع مقابلھ با حق با انواع 
خود آرایی تحقیر کننده دیگران

انواع مکر ضد رسول

صالبت و سختی در برابر 
پذیرش حق

ترجیح اوالد و •
اموال

تنگی و مضیقھ •
روحی در اثر دیدن 
مواجھھ ای نا 
برابرمرض قلب

ھجرت و تبعات آن•
فقر شدید مالی•
ترجیح دنیا برآخرت•
ضعف ایمان •

احساس استضعاف •
ترس از کشتھ شدن •
و از بین رفتن

پذیرش والیت آنان 
کھ ب رمومنان 
والیت ندارند
کوتاھی در عمل •
مطابق دستور 
رسول 

فرار از جنگ و •
قتال 

خیانت بھ رسول •
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خداوند در طراحی این رویداد نامتقارن براي مومنان  نعمت هاي ویژه اي تدارك دیده است ( شامل 

 حقایق مستقل سوره)

 

حقایق جاري سوره که در دو ساحت واکنش مثبت و منفی نسبت به وقایع و اوامر الهی جاري در 

 آن قابل بررسی است:

• تحقق حق و ابطال باطل 
• جدا کردن خبیث از طیب
• فراگیری حق بر کل دنیا
• بالء حسن مومنان برای اعتالء توحید

: آشکار شدن عزت و حکمت خداوند

نصرت خدا برای مومنان

محکم کردن تعلق قلب 
)ربط(

رفع رجز ھا و ضیق 
ھای نفس مومنان

استقرار و تداوم بخشی
بھ حرکت رو بھ جلوی 

مومنان 

تصرف در مناسبات ظاھری و مغفرت/ رزق طیبمآوا دادن بھ مومنان
برای قوت بخشیدن بھ قلب 

مومنان

سست کردن کید ھا و از 
بین بردن  مکر کافران

عقاب شدید کافران

استجابت  استغاثھ ی 
ارسال مالئکھ مومنان
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 نظر سوره مبارکه انفال راه برون از مواجهات شدید است را بررسی می کنیم:در آخر آنچه از 

در این سوره با مومنانی مواجهه هستیم که در شرایط مختلف مجبور به رفتارهایی خارج از روال 

 عادي زندگی هستن( هجرت / ماوا دادن مهاجران در شرایط سخت/ نصرت رسول در هر شرایط .

ز مومن انعطاف و وظیفه شناسی و چاالکی در همراهی با شرایط طبق وظیفه درنتیجه توقع خداوند ا

 است.

قاعده ایمان و دریافت نصرت الھی اطاعت واقعی وعملی از دستورات خدا و 
. رسول اوست

نظریھ (از مومنان توقع می رود کھ برای ریشھ کنی کفر در ھمھ ی سطوح 
پردازان و مغز ھای متفکر و سرانگشتان یعنی پیاده کننده ھای اغراض 

.تمام تالش خود را صرف کنند) طاغوت 

مونان باید باالترین حد استقامت و ایستادگی را از خود نشان دھند و ھرگز بھ 
.دشمن پشت نکنند

اگر مراتب والیت در بین مومنان رعایت شود از بسیاری 
.آسیب ھا جلوگیری خواھد شد

پذیرش حق در افراد بھ وجود خیر در درون آنھا بستگی دارد 
.و اجباری نیست

کوتاھی و فرار از جنگ و قتال با دشمن خدا رشددر مسیر غیر 
.صحیح است کھ موجب خشم خدا و رسیدن بھ جھنم است

باطل ھرچھ ھم امکانات داشتھ باشد  بھ اھداف خود نمی 
. رسد

ن کسانی کھ نسبت بھ حقایق تاثیر پذیری نداشتھ و از آ
. سخن ھم نمی گویند بدترین موجود عالم ھستند

پس .(مومنان غیر مجاھد بر مومنان مجاھد والیتی ندارند
)نباید پسند انھا مالک عمل مجاھدان قرارگیرد
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موضوع مهم در این مورد این است که وظیفه ي مومن انجام ماموریت است و به نتیجه رساندن آن 

 کار خداست.

 شناخت نیازها و شرایط و رو بردن متناسب به سوي خدا و استغاثه به سوي او سبب گشایش است.

ومنان تالش واقعی کنند آنچه مد نظر خدا و رسول است محقق خواهد شد چون خدا می اگر م

 فرماید براي تو خدا و مومنان کافی هستند.

 ایجاد شوق براي قتال با دشمنان و استمرار آن تا ریشه کنی کامل باطل براي فراگیري حق الزم است.

مان و کشف راهکارهاي مقابله و طرح این موضوع نیاز به استخراج همه ي ابعاد جنگ بر ضد مسل

 ریزي براي اجراي آن دارد.

کسب همه ي لوزام باز دارنده و ترساننده دشمن و قوت و قدرتی که خدا از مومن توقع دارد سبب 

 برخورداري از والیت و نصرت الهی می شود.

اده از نعمت ها بال موقعیتی است که انسان ها را متوجه نعمت هاي موجود خود کرده و شکر و استف

را دراو شکوفا می کند. پس اگر به سوي فعال کردن نعمت هاي نادیده گرفته شده پیش برویم 

 مناسبات عوض خواهد شد.

رعایت تقوا در همه ي عرصه ها می تواند سبب باز شدن راه هاي غیبی و پدید آمدن علم و قدرت 

 هاي جدید باشد.

و پدید است. شاید بتوان از محل خمس با استفتاء از کارکرد خمس پرکردن شکاف هاي اجتما عی ن

مراجع بودجه اي براي رفع شکاف هاي پیش آمده در شرایط  شبیه شرایط امروز جامعه  اختصاص 

 داد.

مهمترین موضوع سوره رسیدن به  حیات واقعی  است، آن به وسیله ي استجابت دعوت خدا و 

 صالح متناسب با ان است. رسول است که الزمه اش ایمان به ایشان و عمل

 



41 
 

 
 

 در آخر بخشی که چند روز پیش نوشته بودم و در گروه بود را ضمیمه می نمایم:

با بررسی وقایع دورن رخدادها و مسائل و پس زمینه ها و تطبیق آن با شرایط حاضر چند نکته به 

 دست می آید:

 قدرت عنایت شده از طرف خدا سبب پیروزي است: •

 این قدرت می تواند از چند چیز نشأت بگیرد:در شرایط حاضر 

 

 قدرت حاصل از علم:  •

 الف) به عنوان دانش مقابله با این مشکل که شامل علم پزشکی و راه هاي پیشگیري و.. است.

 ب) علم به حقایق هستی :            

 توجه به قدرت الهی                       

 نصرت ویژه ي او براي مومنان                        

اینکه خدا تنها موثر عالم است و همه ي تالش ها از انسان تنها با اراده ي او موثر                       

 واقع می شود

 ج ) علم به شرایط آخرالزمان  و هدف ابتال ها که غربال طیب و خبیث است.           

 

مومن در شرایط 
سخت

ثبات قدم و 
تقواو ذکر 

کثیر
وطیفھ شناسی
با سوال از 
رسول و لی 

اطاعت در 
ھجرت و 

جھاد 

صبر و 
استغاثھ

احصاء نعمت 
ھا و بھ کار 
انداختن آنھا

کسب ھمھ ی 
مولفھ ھای 

قدرت
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 شدت ایمان:قدرت حاصل از  •

فرمودند آن قدرت باالترین توان انسانی است که مناسبات  "ص "همانطور که استاد در کالس سوره  

 عالم را تغییر می دهد.

 

 قدرت حاصل از توجه به آخرت: •

به کارها جهت درست  می دهد ( وقتی تمام تالش ها در جهت کسب آخرت باشد دل بستگی   -1

 ایان می پذیرد.)ها ومنفعت طلبی ها  ضعف ها پ

 انواع رفتارهاي ایثارگرانه در همه سطوح را منجر می شود. -2

 

 استقامت و استمرار در عمل به حق: قدرت حاصل از •

 به فهم و گسترش حقایق(تفقه) کمک کرد.   "کري و اللی "با در آمدن خود و در آوردن دیگران از 

 

 :نامه هاي مختلفی می توان داشت تابر

ساله انقالب شامل حال ما شده را بازخوانی کرده و  41را که در طول تاریخ یا در  نصرت هاي الهی

توجه مردم را به آن جلب کرد با روش هاي جذاب رسانه اي.(برخی از این کارها توسط جشنواره 

 عمار/ شبکه افق/ گروه رسانه اي اوج / انجام شده است.)

ی تواند از خاطرات شهدا و خاطرات حزب اهللا یاري رسانی هاي مالئکه و امدادهاي غیبی دیگر م

 لبنان. استخراج شود.

تبیین مناسبات جنگ بیولوژیک  و راهکارها در حد فهم عوام  و ارائه راهکارها و جهت دادن ذهن 

 ها در مقابله با بیماري به صورت استکبار ستیزي

 ( گسترش گزینشی برنامه هاي استاد نادر طالب زاده / و سایت اندیشکده یقین می تواند مفید باشد.) 

 
می توان کارهایی محتوایی در مورد ترجیح آخرت بر دنیا انجام داد که احتماال کار روي سوره زخرف 

 .نیاز باشد. چرا که همه ي ترس هااز بیماري حاصل دنیا طلبی و وابستگی هاي ماست
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تبیین نظام تبلیعات گسترده دشمن براي شکست مقاومت جسمی و روحی مسلمان براي تسلط بر 

 آنها ، برایی باز داشتن مردم از حرف شنوي از بیگانه و تبعییت از طاغوت 

 
پویش هایی افزایش دهنده ي استقامت می توان انجام داد. گزاره هاي قرآن در مورد استقامت و آثار 

در موردهاي قبلی ضرب کرد. و مثال از خبرهاي موجود در شبکه هاي اجتماعی که  آن را می توان

 پیروزي انسان هاي بسیار مسن را بر این بیماري نشان داده است را ضمیه آن قرار داد.

 

حقایق جاري و مستقل حاکم بر شرایط موجود را که از سوره انفال در کتاب استخراج شده است در 

راج شده و به صورت نمایش یا سرود و غیره توسط آنها اجرا شده و در شبکه حد فهم کودکان استخ

 هاي اجتماعی پخش شود.
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 4طرح شماره 

 رقیه بیگدلی

 

پیشنهادات عملیاتی است که پراکنده به ذهنم رسید ، سعی بر ارائه آنچه در این نوشتار عرض مینمایم 

ر برابر آن دقلوبشان پیشنهاداتی که دست اجرایی آن مومنانی هستند که حقایق سوره را به سمع قبول شنیده ، 

و بر ایمانشان افزوده شده  و با توکل بر خداي عزیز حکیم قصد دارند یاد خدا را در جامعه به پا داشته  خاشع

 قیقی دست یابند .امکانات خود جهت هدایت جامعه استفاده کنند و به مقام قرب مومنان ح و از همه

یکی از مهمترین شاخصه هاي این بیماري همه گیر در جامعه ما مخفی بودن دشمن ، حمله غافلگیرانه و از 

ز خوف انگی هربه ظاپادر آمدن مومنین به ضرب گلوله هاي نامرئی دشمن است . این اتفاق با وجود اینکه 

 .یتواند به همراه داشته باشداست اما به شرط تبدیل تهدید به فرصت ، پیامدهاي هاي مثبتی نیز م

بلند شدن دست استغاثه عموم جامعه بشریت  براي رهایی از این دشمن مهاجم وحشی مخفی که به  -1

 یت از اینعمومی بودنش به این دلیل است که مصون ، ضروري است دوست و دشمن رحم نمیکند

ی به ، حتمانع اصابت آن شوداتفاق در انحصار هیچ گروه یا فردي نیست و امکانات مادي نمیتواند 

دم  دفرض اگر سن نوجوانی و جوانی و قوت بدن  تنها عامل براي غلبه بر بیماري باشد اما تهدی

 و مرز نیز نمیشناسد .، پس کسی مصون از آن نیست گوش عزیزان مسن خانواده است

و اما مومنین حقیقی چگونه میتوانند از شرایطی که زمینه استغاثه براي بشریت بوجود آمده است بهره 

ببرند ، این احساس عجز و استغاثه جهانی پدیده اي نادر و مبارك است که به شرط عقل در مومنین 

 د.ظهور منجی بشریت  را فراهم آور میتواند زمینه

گامهاي اولیه در پیروزي نهایی حق علیه باطل به شمار میرود که اهمیت استغاثه به عنوان یکی از 

منجر به نزول مالئکه و امدادهاي غیبی آن در رزمندگان اسالم خواهد بود ، رزمندگانی که به نظر 

میرسد باورهاي حقیقی بصورت تمام  و کمال در همه آنها شکل نگرفته است و تنها با اطاعت هر 

اما با نشان دادن دست قدرت الهی از میان ه میتوانند پیروز میدان شوند .چند ظاهري از رسول است ک

 امداد مالئکه مقربش میتواند به ایمان مومنین بیفزاید.

 چه کنیم؟ درباره استغاثه و اما در شرایط فعلی ما
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اشاعه فرهنگ دعا باالخص در بین بیماران و خانواده هاي آنها که مفهوم استغاثه در آنان  •

استغاثه با و دعاهاي  در قالب اشاعه نمازهاجامعه وجود دارد و انتقال این حس اضطرار به 

توجه به حلول ماههاي عزیز الهی میتواند بسیار راهگشا باشد ، این کار میتواند در فضاي 

، انتخاب دعا و نمازهاي استغاثه و چاپ و نشر کتابچه هاي کوچک دعا در  د باش مجازي

همراه با بسته هاي پیشگیري درب منازل یا بیمارستانها، برپایی زمان مشترك براي  بین عموم

کسانی در بین  باالخص  دعا یا مجالس دعاي مجازي  و حضوري در نمازخانه بیمارستانها ،

ي هستند مثل بیماران ، کادر درمان و خانواده هاي بیماران. این کار که بیشتر در بحران بیمار

 مستلزم نفوذ در مراکز درمانی و شناسایی و ارتباط با خانواده بیماران است .

و همچنین استغاثه جمعی باعث نزول امدادهاي غیبی است و یکی از شگردهاي  استغاثه ولیّ  •

ن دعایی مشترك در عموم مردم است ، تبعیت رهبر فرزانه مان معین کردن یک دعا به عنوا

از این امر بسان تبعیت از امر ولی و نبی است ، با تاکید بر دعاي هفتم صحیفه وبا ترویج آن 

میتوان افکار عمومی را به مضامین عالی و مشترك این دعا رهنمون ساخت و اثر استغاثه را 

ا کلمات و جمالت و مضامین دعا آشنا و باال برد ، براي انجام این کار الزم است ابتدا ببا 

 علمی،  دوست و رفیق شد سپس با محوریت کلمات و جمالت و مضامین دعا کارهاي

هنري و ادبی براي پر کردن فضاي رسانه اي و فضاي شهري و بیمارستانی انجام داد  و حتی 

وجوانان در جمعهاي فرهنگی مسابقه حفظ دعا و مضامین دعا باالخص در بین کودکان و ن

انجام داد ،دعا را در کلیپهاي زیبا و جذاب و هنري در معرض بهره برداري عموم قرار داد . 

 نقش رسانه در این امر بسیار مهم است .

اصالح ذات بین از ویژگی مومنین و عامل نزول مالئکه است که زمینه اي براي ارتباط قلوب و  -2

ورد امداد غیبی مالئکه و عاملی در غلبه بر دشمن مستحکم نمودن آن است  و این ارتباط قلبی دستا

است . براي تحقق این امر میتوان به احصاء و ترویج روایاتی که به اصالح بین مردم اشاره دارد 

پرداخت .همچنین رسیدگی به محرومین  و رفع غبار محرومیت مادي و فرهنگی از چهره آنان بیش 

 یدگی به کسانی که دچار مشکالت روحی و ارتباطیاز پیش فرود آورنده رحمت الهی است  ، رس

هستند، که یکی از مصادیق آن  خانواده بیماران کرونایی است که میتوان با ارتباطات  در این شرایط

. و یا کمک فکري و عملی به افراد مضطرب و نگران دادتلفنی و مجازي جویاي احوال آنان شد 
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به انتخاب زوج و جوش دادن ک ي شروع زندگی و کمکمک به ازدواج جوانان با تامین هزینه ها

و همچنین رفع مشکالت ارتباطی بین زوجین و فرزندان که در این برهه کم شدهپیوند بین جوانان 

نکته مهم توجه به خانواده و  که اعصاب افراد تحت فشار است  با والدین باالخص در زمان قرنطینه

ت کرونایی است و در حال حاضر معیشت آنها تنگ شده هایی است که اقتصاد آنان متاثر از مشکال

است  ، شناسایی و کمک به آنها با ارائه وام و قرض و کمکهاي بالعوض بسیار مهم است و باید 

روش آن طراحی شود  ، باالخص اینکه بدلیل محدودیت ارتباطات ممکن است نیازمندي دیگران 

دف ه هظیفه سنگین تر است زیرا دقیقا نقطمخفی شود و از معرض کمک رسانی دور شوند پس و

 دشمن اختالل در روابط است.

توجه بیش از پیش به ذکر و آیات خدا از ویژگی هاي مومنین و عامل نزول امداد الهی است ، تالوت  -3

آیات الهی بر ایمان مومنین می افزاید و عامل نزول امدادهاي بیشتري است . برپایی مجالس روضه 

سیر تفو ذکر اهل بیت و همچنین اهتمام به ترویج فرهنگ روایت خوانی ، ترویج جلسات تالوت و 

مشخص به گروههاي پراکنده در جامعه و ایجاد پویش  حفظ قرآن و دادن برنامهو تدبر در قران و 

، باالخص در دورانی که همه در قرنطینه به سر میبرند ، اهتمام به امر برپایی نماز  هاي سوره محور

ه خود عاملی در در جامعه و پرداختن به موضوع نماز به شکلهاي مختلف ، و ایجاد فرهنگ انفاق ک

 اصالح ذات بین نیز میباشد

 :یکی از امدادهاي غیبی الهی باران است که  در این سوره چهار خاصیت دارد -4

ل ، پلیدي ها عامخاصیت پاك کنندگی  دارد که منظور این است که پلیدیهاي شیطانی را دور کند 

در برابر تهاجم قدمها  جهدر نتی محکم و منسجم شود و ات قلبیتا ارتباط اخالل ارتباطات است

 محکم و ثابت شود دشمن 

( حدود  اواسط فرروردین تا اواسط اردیبهشت خوب است که با توجه به نزدیک شدن زمان نیسان 

را  آن ، در پویشی شروع به جمع آوري آب نیسان نماییم و هر مومنی در خانه خود اذکار وارده)

و ومنین س مفَ ها به هم و متبرك نمودنش به تربت کربال نَحتی میشود با الحاق این آبیا انجام دهد و 

در بسته بندي هاي بهداشتی روانه بیمارستانها پس از جوشاندن  را در آن اثر داده و این آب را علما 

و منازل بیماران کرونایی و یا مشکوك به کرونا و همه عموم جامعه نماییم تا با خوردن دسته جمعی 

ی اذکار وارده بهره برده و ان شا اهللا از شر این بیماري نجات یابیم . این پویش مردم از امدادهاي غیب
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اشاعه  ، حداقل هر کس در خانه اش را میتوانیم از جمع خودمان آغاز کنیم و آن را در فضاي مجازي

 .دهیم 

برابر  رت و استحکام د، تا ثبازات و ادوات باید قوي و محکم شود، تجهیبا توجه به واژه رباط الخیل -5

براي تحقق این امر الزم است تمرکز بر رشته تخصصی افراد باشد و در افراد از پراکندگی  .تهاجم باشد

حواس در امور مختلف برحذر داشته شوند  ، باالخص در هنگام تهاجم هر کس باید در جاي خود 

ه کار ز پیش برد ، پس الزم است بیش ابمحکم بایستد و از تخص خود در راستاي غلبه حق بهره ب

ن نیست که افراد رو به تخصص جدید بیاورند مگر در و وقت آتخصصی خود اهتمام داشته باشیم 

 .صورت لزوم و نیاز و استعداد و سرعت عمل

 ،عدم فهم دشمن نسبت به این حقایق توجه دادن مردم به باورهاي غیبی و حقایق ماورا  با توجه به -6

میشود و صبر باعث دو برابر شدن قدرت در برابر دشمن میشود و باعث پنج برابر شدن قدرت آنان 

 ، پسفاعی و تهاجمی در برابر دشمن استضرب این دو مولفه در هم باعث ده برابر شدن قدرت د

الزم است با پرداختن بیش از پیش به موضوع تدبر در قران و انتخاب سوره هایی که ُبعد باوري 

ایش میدهد در دستور کار عموم قرار بگیرد و جایزه هاي هر چند مردم را در این جنگ نابرابر افز

مادي از جیب حکومت (انفال)یا از جیب انفاق کنندگان براي تحریک و تحریض عموم در نظر گرفته 

به سوي  پس پیش شود تا به این منبع الیزال نزدیک تر شوند و قدرت پنج و ده برابري پیدا کنند ،

 .نحو کان باي ،نترویج تدبر در قرآ

 

 رخداد جدید کرونا تقویتبرخی از حقایقی که به نظر میرسد با اشاعه آن باورهاي مردم ما را براي مقابله با 

 :مینماید

  یکی از مهمترین آسیب هاي ویروس منحوس کرونا اختالل در روابط است سوره انفال سوره اي

 .ناگون این اختالل را درمان میکنداست که از مناظر گو

 سته جمعی حضور امام زمان در بین مردم براي دفع عذاب واستغفارهاي دسوره،  33یه آوجه به با ت

، باید که درك حضور امام و شناساندن گناهان جمعی به مردم بیشتر شود براي دفع عذاب الزم است

اي اخیر در بین مردم مشاهده از جمله ناشکري هاي جمعی و اسراف و تبذیرهاي جمعی که در ساله

 .یشدم
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  انفاق اموال جبهه کفر براي صد سبیل مردم باعث اثر گذاري فرهنگی آنان شد و تنها راه آن انفاق

 .مومنانی است که راه نفوذ فرهنگی دشمن را میبندد

  نها در عدوه قصوي و قرار است به معجزه یحیی من حی علی بینه شود ، پس آما در عدوه دنیاییم و

 .اده ایم نمیترسیم بلکه بیشتر امیدوار میشویم به معجزه الهیاز اینکه در سه کنجی گیر افت

  نها زیادند و عِده و عُده دارند وگرنه فشل میشدیم و تنازع بینمان بود آالحمداهللا که ما نمیدانیم چقدر

 .آنها نیز ما را دست کم گرفته اندو الحمداهللا که 

 از  او همسر صبر پیشه میکنیم تا ریح بین م، داخل خانه ها با فرزندان تنازع نمیکنیم تا فشل نشویم

 .بین نرود و این مهم بیشتر به عهده مادر است باید مادران خانه را دریافت

 ثبات قدم در مقابل دشمن الزمه پیروزي است و راهی ندارد جز صبر که نیرویمان را دو برابر میکند. 

 قتی در مواجهه امدادهاي الهی میدانیم که این غلبه ظاهري دشمن زینت شیطان است و بزودي و

 .رار گرفتند پشتشان خالی خواهد شددرباره مومنان ق

  باید دشمن را خوار کرد و به پشت و پیشانی او زد و همچنین قدرت و صالبت در قطع سر او به

عنوان قدرت فکر و سر انگشتان او به عنوان قدرت اجرا داشت ، براي نفوذ به اتاق فکر دشمن باید 

 .معکوس کردمهندسی 

 غییر شرایط و ضایع نشدن نعمت است، پیش به سويظاهرا چاره اي نیست ، تغییر در خود الزمه ت 

 .تغییر خودمان

 خیانت میکنیم و بیخودي خود را  ،اگر بوي خیانتشان آمد .رام و مضطرب کردآباید که دشمن را نا

 .پایبند به عهد نشان نمیدهیم

  در مقابل دشمن و هراس افکنی در دل او واجب استبکار گرفتن تمام تجهیزات و قوا. 

 خیلی هم مهم  در این سوره الفت قلوب کار خداست و گویا این ارتباط قلبی و اصالح ذات بین

 میباشد. عامل امداد الهی همچنین و است

 ار رسول براي کفایت خدا الزم استوجود مومنان در کن. 

 بهه فرهنگی در این ماجرا تبیین شودتحریض مومنان بر قتال الزم است الزم است ج. 
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 صبر دو عامل مهم  ، به عالوهدشمن در جبهه فقهامکان تعدم  علم به خودي و در جبهه فقهترویج ت

صورت صبر به تنهایی نیرو را دو برابر  در ده برابر شدن نیروي خودي در مقابل دشمن در غیر این

 میکند 

 الزم غلبه جبهه حق است ایمان و هجرت و جهاد و نصرت کردن مهاجران. 

 وذ نان در بین خود عامل نفآنین نباشد همبستگی کفار و والیت اگر همبستگی و والیت بین موم

 .فرهنگی خواهد بود
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 از وضعیت موجود (حمله هاي دشمن در عرصه هاي مختلف) با استعانت از سوره انفال رفتبرون: راههاي 5رح شماره ط

 نفیسه حاتمی

 

حکومت
جاري سازي حکم )

(هاي کالن

نخبه و متخصصین
در حل بحران هاي 

مختلف
قدرت دهی به حکومت )

(اسالمی از باب علم

مردم جامعه

دشمن جن

دشمن انس

رسانه حکومتی

بازوي اجرایی 
حکومت

جاري سازي حکم )
(هاي جزئی

مومن

مومن ضعیف 
االیمان

منافق

آنچه باید توسط حکومت به 
عنوان جاري کننده حکم 

.دنک ارجا،
(حکم هاي جزئی)

تبین آنچه مردم جامعه باید 
انجام دهند و تعیین سیستم 

عقاب و پاداش

پیگیري و تبیین کارهاي 
اجرایی حکومت جهت القاي 

به جامعه اعتماد

نشان دادن چشم انداز ها 
جهت القاي امید و صبر

تصویري از آنچه مردم باید 
تصویر فرد سالم )باشند

جهت ( جامعه به عنوان الگو
القاي اموزش و تبیین

مبارزه با دشمن

یادآوري خباثت هاي دشمن براي از بین بردن تمایل و حسن ظن مومنین ضعیف االیمان به دشمن

نشان دادن سنت الهی و ناچیز بودن قدرت دشمن در برابرآن و شکستها و نابودي هاي متعدد کفر

مشخص کردن مرز هاي حق و باطل و دوري از ابهام و علی السویه نشان دادن جبهه حق و باطل

مثال برخورد با محتکران ، )نشان دادن و تبیین گامهاي مثبت حکومت جهت مدیریت فضاي بحران یا فتنه
...(همدلی حکومت با مردم و 

(عدم القاي تعدد حکم)عدم نشان دادن چند صدایی از حکومت

.نشان دادن مشکالت و فتنه هاي گذشته که با صبر و توکل به نتیجه مثبتی رسیده است

.ساخت برنامه هایی که به تفصیل و تثبیت گزاره هاي باوري  کمک میکند
..چگونگی تبدیل گزاره هاي باوري به عمل با نشان دادن بسترهاي گوناگون،تفصیل،موانع رسیدن و 

نشان دادن الگوهاي اهل انفاق در جامعه به عنوان پر کننده هاي شکاف
نشان دادن حال خوب این افراد و انواع مدل هاي انفاق در بسترهاي گوناگون

افراد در فتنه توانایی درك جاري شدن قوانین در رخداد ها را ندارند،رسانه با تولیداتش میتواند جایگاه 
شاهد را تعریف کند که مردم از آن جایگاه خود را خارج از فتنه ببینند و قوانین مستقل و جاري در رخداد 

.را درك کنند که موجب ایجاد صبر هم میشود

حکومت اسالمی همواره مورد هجمه 
نظام کفر است پس همیشه در حالت 

این امر اگر در بین .جهاد است
نیروهاي متخصص در رشته ها و 
عرصه هاي مختلف در نظر گرفته 

نشود ،لطمه هاي جبران ناپذیري در 
زمان عملیات هاي جنگی بوجود می 

قشر نخبه و متخصص اورد پس 
جامعه باید همواره در جهاد و تالش 
زیادي باشد در این حالت در مواجهه 
با وضعیت غیر صلح ،رفاه زده نبوده 
است تا براي جهاد کراهت داشته 

.باشد

همیشه در حال جهاد باید باشند در تخصص خودشان چون در زمان صلح،زیرساخت جامعه در دستشان 
است

تقویت ایمان و تقوا ،چون در صورت داشتن ایمان مجاهدان،نیروي موثر آنها چند برابر دشمن خواهد شد

تعامل صادقانه و غیر منافقانه با حکومت

اگر دشمن هر عرصه تخصصی شناخته شود در زمان غیر صلح با چابکی بیشتري میتوان مبارزه کرد

ساخت شایعه جهت تضعیف و ایجاد ترس در دل مردم

ضربه زدن هاي منافقانه و ایجاد شکاف در جامعه به هر نحوي در بسترهاي گوناگون مانند اقتصاد،فرهنگ 
...و 

بزرگ نشان دادن دشمن در نظر مردم

باور و پخش شایعه و دامن زدن به موانع رسیدن حکم به جامعه
و عدم عمل به حکم متخصصین

(احتکارهاي خانگی)گرفتن تصمیمات غیر عقالنی 

گام برداشتن نااگاهانه در مسیر فرضی منافقین و اعتماد به دشمن

انفاق و پر کردن شکاف هاي جامعه به عنوان تکلیف
و توجه مضاعف به قشر ضعیف جامعه

زینت دادن اعمال و برانگیختن دشمنان براي مبارزه با حق

با توجه به اینکه در سوره انفال،شیطان متوجه حضور فرشتگان یاري رسان میشود درواقع براي اینکه بر 
هایی با دشمن مواجه بشویم و همچنین بستري را براي نزول دشمن جنی غلبه کنیم باید در عرصه 

.مالئکه فراهم کنیم که بتوانیم شکافی در جبهه اتحاد جن و انس کافر ایجاد کنیم

هرگاه ذکر خداوند را میشنوند وجلت قلوبهم -انفاق از رزقشون -اقامه نماز-تقوا -داشتن فرقان 
اطاعت از حکم رسول و خدا –سمع و تعقل فعال  -هنگام تالوت قران ایمانشان زیاد میشود -توکل بر خدا

.به جاي عقل ،نفسشان معیار است-حس کراهت به حکم هاي مختلف 
اعراض به حکم –مجادله بعد از تبیین حق 

ترس از عاقبت جهاد-ترس از جهاد -ترجیح رفاه و آسایش به جهاد 
عدم تشخیص و ندیدن جریان اسم عزیز حکیم

استغاثه به خدا که ثمره اش نزول مالئکه و اطمینان قلوب است
از بین رفتن ترس و از بین بردن الودگی هاي شیطان است-محکم کردن قلوب-و استواري گام

فرار در جهاد و پشت کردن به دشمن
ایجاد یاس در قلوب مردم

:باورهایی که باید در جامعه جاري شود
دانستن قوانین ابتال  -

خداوند سست کننده نقشه کافران است-
اهمیت اطاعت از حکم رسول و خدا-

اوالد و اموال ،فتنه است-
منازعه نداشت و صبر و ذکر کثیر داشت-در مواجهه با دشمن باید از رسول اطاعت کرد-

خداوند هیچ گاه نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمیدهد مگر اینکه انچه را در خود دارند تغییر -
دهند

اهمیت جهاد-

اعراض به حکم و پاشیدن بذر شبهه

تولی در برابر رسول-خیانت به خدا و رسول 

در مواجهه با دشمن،داشتن ذکر کثیر و ثبات قدم

داشتن تمام ویژگی مومنین جامعه

تعریف بسترهاي مختلف براي جهاد و دادن امکانات و تجهیز کردن عرصه هاي جهاد

مبارزه با دشمنان خارجی و عهد شکنان

پیگیري دشمن تا نابودي کامل در عرصه هاي مختلف

وظیفه حکومت در قبال 
دشمنان

وظیفه حکومت در 
اعتماد به متخصصان کشور و ایجاد بستر و از بین بردن موانع براي تولید علم و صنعت مورد نیازقبال متخصصان

وظیفه حکومت در 
کمک به جریان سازي مومنین و کمک به بستر سازي هاي تالیف قلوب بوسیله ازدیاد ایمانقبال مومنین

وظیفه حکومت در 
قبال منافقین

برخورد شدید با منافقین و متوقف کردن جریانهاي انها و جلوگیري از عدم پیوستن مومنین ضعیف 
االیمان به جریان مخالف

وظیفه حکومت در 
قبال مومنین ضعیف 

االیمان

در واقع نقطه ضعف جامعه در مدیریت این عده خودش را نشان میدهد چون عدم مدیریت این جریان 
موجب تقویت جریان نفاق در جامعه میشود 

مشارکت دادن این افراد در برنامه هاي مروج انفاق کردن

این افراد مشکل در سمع و تعقل دارند ،بنابراین ایجاد بسترهاي اموزشی براي فعال کردن سمع و تعقل و 
اگر بعد از فعال شدن سمع و تعقل این افراد ،ایمان و ذکر هم زیاد .بخش رسانه مطرح شد میتواند مفید باشدهمچنین تبیین جمالت باوري که در 

شود درواقع موجب رفع سیئه،برخورداري از فضل و غفران الهی و 
مطلق از رسول و خدا ،ایجاد فضاي استغاثه و بالتبع نزول تبعیت 

.مالئکه و در نهایت فالح مومنین میشود
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 : عملیات تهاجمی دفاعی6طرح شماره 

 معصومه حسینی

 

 آفرینگام اول: تحلیل نیاز و شرایط و رخداد بحران

 مشکالت که ساخته مواجه گوناگونی چالشهاي با نیز را ما جامعه و کرده پر را جهان کرونا، کرناي و بوق

 شرب حیات براي تهدید یک آن، جهانی گسترش سطح بواسطه کرونا .است جمله آن از کار و کسب مضاعف

 سویرو این محیطِ در مرئیِ سربازان و خبر بی حامالن ها انسان ما که چرا. رود می شمار به جهانی بهداشت و

 ترسِ  با روزها این آن، به ابتال معرض در افراد هم و کرونا به مبتالیان هم که طوري به هستیم، کشنده

 بخش امید روزهاي و آینده انتظار چشم آن درمان واکسن و پادزهر یافتن به امید و کرونا از شده روزمرگی

 یرامونپ شایعات و امید ترس، وضعیت نیز ما کشور در هستند؛ زندگی نشیب و فراز پر مسیر ادامه جهت در

 نآ با جهان در ویروس این با درگیر نقاط دیگر که است اي ویژه حساسیت همان با و شدت همان به کرونا

کشوري که عزم پیشرفت و رشد داشته و خواهان استقالل باشد و اتفاقاً در اردوگاه آمریکا هر .  هستند روبرو

در کارنامه رفتارهاي آمریکا در همه ادوار  .قرار نداشته باشد، باید در انتظار همه گونه اتفاقات علیه خود باشد

، یم نظامی، ترورهاي شیمیاییهمه گونه اقدامات را می توان دید، ترورهاي فیزیکی، تحمیل جنگ، حمله مستق

! در است» آنرمال«میکروبی و بیولوژیکی، تهدید و تحریم که همگی آنها براي مهار کشورهاي از ظن آمریکا 

 .حالی که کشور و رژیم آنرمال آمریکا است نه دیگران

 پاسخیبا توجه به اینکه قرآن نازل شده براي هدایت انسان است و در آن براي تمام نیازهاي انسان 

از این مشکل،کرنا، را درون آیات قرآن بررسی می کنیم و چون  رفتبرونمناسب وجود دارد، راههاي 

 گیریم.باشد از این سوره استمداد میفضاي این بحران با سوره مبارکه انفال نزدیک می
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هاي آن با ي سوره و بررسی شباهتها و تمایزگام دوم: رجوع به سوره و تحلیل رخدادها

 رخدادهاي بحران آفرین

 -رخدادها

 آیات

 شباهت ها و تمایزات رخدادها

آیات  -1

 4تا1

درباره انفال از پیامبر صلی اهللا علیه و آله به 

 شود.عنوان جامعه اسالمی سؤال می

سوال از ولی و فرد متخصص براي رهایی 

 از بحران 

آیات  -2

  6و5

برخی افراد درجامعه مومنین نسبت به خروج 

پیامبر صلی اهللا علیه و آله براي هجرت احساس 

 کراهت داشتند

کراهت بعضی مدافعان سالمت براي 

 حضور برسر بیماران

 7آیات  -3

 8و 

مسلمانان با مشرکین قریش در جریان غزوه بدر 

رو به رو شدند در حالی که دوست داشتند با 

جمعیتی که کم تجهیزتر و کم تعدادتر بود روبه 

 رو شوند. 

قه حضور بعضی افراد مدافع سالمت عال

تر وتراکم کار در مراکز درمانی خلوت

 کمتر

و  9آیات -4

10 

مسلمانان در جنگ بدر براي یاري شده به 

درگاه خدا استغاثه کردند و خدا این 

درخواستشان را با ارسال مالئکه و امداد مومنین 

 به وسیله آنها اجابت نمود.

اري، ان و بیماستغاثه افراد گرفتار در بحر

 باعث نزول مالئک براي یاري و امداد

به خواب رفتن مسلمانان در جنگ بدر و نزول  11آیه  -5

باران براي آنها که از سویی منجر به از بین رفتن 

مشکالت ظاهري آنان شد و از سویی دیگر 

تشجیع قلب هاي مومنین و از بین رفتن ترس 

پیشروي آنها و استوار شدن قدم هاي آنان در 

 را در پی داشت.

نزول نعمات و امدادهاي خداوند براي 

  افراد مومن  
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 -رخدادها

 آیات

 شباهت ها و تمایزات رخدادها

آیات -6

 14تا12

مومنین با کفار در عرصه جنگ بدر مواجه 

شدند و جبهه ایمان شامل مالئکه و مومنین با 

 کفار به شدت مقابله نمود.

 معیت خداوند با مؤمنان

 15آیات -7

 16و 

ال در عرصه قت ي مومنین گفته میشود کهبه همه

وظیفه آنها پشت نکردن به کفار و فرار نکردن 

 از جنگ است.

لزوم پشت نکردن به جامعه در مواقع 

 برخورد افراد با بحران

آیات -8

 19تا 17

در جریان جنگ بدر، دشمنان خدا به واسطه 

عنایت الهی از مومنین ضربه هاي مهلکی 

میخورند و در این نبرد کشته میشوند و به این 

 واسطه دچار خواري و زبونی میگردند. 

 مرگ و بیماري توسط خدا

 20آیات -9

 23تا 

وقتی از جانب رسول خدا صلی اهللا علیه و آله 

ن و کالم هایی اعالم براي جامعه مومنین فرامی

میشود، وضعیت اعراض از آن مورد عتاب قرار 

 میگیرد. 

اعراض بعضی افراد جامعه از همکاري 

 براي مقابله با شیوع بیماري

وقتی رسول  خدا صلی اهللا علیه و آله مومنین  24آیه -10

را مورد خطاب و دعوت خود قرار میدهد، 

-می زمینه هاي احیاي انسان ها و جامعه فراهم

 آید.

وجود احیا در فرامین و دعوت رهبر و 

 فرد متخصص بیماري و بحران

شیوع بیماري در معرض آسیب قرار  همه مردم در معرض فتنه و آسیب هستند 25آیه -11

 گرفتن همه انسانها

در حیطه زمانی جنگ بدر جامعه مومنین به  26آیه -12

گونه اي بود که از وضعیت استضعاف و ِعده 

ضرورت یادآوري نعمات الهی در مواقع 

 قبل از بیماري و شکر الهی
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 -رخدادها

 آیات

 شباهت ها و تمایزات رخدادها

و عُده کم به وضعیت صاحب نعمت شدن و 

 دریافت تایید و نصرت الهی تغییر کرده بودند. 

آیات -13

 28و27

در هنگامی که مومنین با کفار و مشرکین مکه 

شدند شرایط به وجود آمد که ممکن آماده می

مالی و خانوادگی به  بود برخی با انگیزه هاي

 سوي خیانت به دین و رسول میرفتند.

نعمت سالمت بعنوان امانتی در بین همه 

 10مردم و دستور عدم خیانت به آن

در اثر تقوا قوه تشخیص دقیق و جزئی حق از  29آیه -14

باطل شکل گرفته میشود و همچنین تکفیر 

 سیئات و غفران الهی را در پی دارد.

 زمینه افزایش فرقان در افرادافزایش تقوا 

آیات -15

 37تا30

همان قریشی که با آنان جنگ بدر در گرفت، 

کسانی بودند که قصد کرده بودند به پیامبر  با 

حبس یا قتل پیامبر یا اخراج ضرر رسانی 

کنند.رخدادهاي این آیات که معرفی اعمال 

آنهاست عبارتند از: توهین و بی اعتنایی به 

الوت ، صد سبیل مکاء و آیات در حین ت

تصدیه در مسجدالحرام. تالش براي باطل 

 کردن دعوت خدا با انفاق مال

درخواست نزول عذاب الهی براي تمسخر دین 

 و آیات الهی

بانیان ایجاد جنگ بیولوزیک افراد مخالف 

 ولی و آیات الهی

 38آیه -16

 

پیامبر مشرکین یادشده در آیات قبل را تهدید 

اي الهی را در صورت برگشت هکرده و وعده

 کند.آنها به مسیر خدا اعالم می

برگشت از مسیر کفر قرار گرفتن در مسیر 

 وعده الهی

                                               
 در شرایط بحران، همه افراد مسئول سالمت جامعه هستند و می بایست از شیوع بیماري جلوگیري کنند. -10 
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 -رخدادها

 آیات

 شباهت ها و تمایزات رخدادها

17-

 40و39آیات

کفار و مشرکین مذکور در قبال اهداف جامعه 

 کنند و وظیفه مؤمنین درانگیزي میدینی فتنه

کردن محیط از لوث وجود آنان برابرکفار پاك

-آنان براي پایان دادن به فتنهوادامه جنگ با 

 انگیزي آنان براي همیشه است.

لزوم تالش براي از بین بردن کامل فتنه و 

 بیماري 

در جنگ بدر که اولین جنگ مؤمنین بود آنها  41آیه-18

اند که درباره هایی را به دست آوردهغنیمت

هایی به پیامبر خدا نازل ها حکممالکیت غنیمت

 شود.می

وارد مصرف بیت المال بعنوان توجه به م

 غنایم و خزینه الهی

در جنگ بدر لشکر مؤمنین با دشمنان در حالی  42آیه-19

 تريکه مؤمنین از هر نظر در وضعیت ضعیف

شوند. این جبهه گیري قرار داشتند روبرو می

خاصی که نه اندیشه مؤمنین و نه اندیشه کفار 

گیري آن نقش داشت، از تدبیرهاي در شکل

 لهی بوده است.ا

 

20-

 44و43آیات

توسط خداوند در خواب پیامبر اکرم صلی اهللا 

وند شعلیه و آله لشکر کفار اندك نشان داده می

تا آنچه از سستی و اختالف میان مؤمنین براي 

جنگیدن با دشمن در اثناي جنگ بدر وجود 

 داشته از میان برود.

 

21-

 46و45آیات

در جنگ بدر بعنوان اولین عرصه مقاتله مؤمنین 

با دشمنان خدا، شدت برخورد و استواري و 

لزوم داشتن ثبات قدم، ذکر کثیر، اطاعت 

از خدا و رسول و پرهیز از نزاع و سستی 

 در میان بحران
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 -رخدادها

 آیات

 شباهت ها و تمایزات رخدادها

عدم سستی مؤمنین در برخورد جبهه مؤمنین با 

 کند.کفار بروز پیدا می

مؤمنین براي جنگ با کفار از  آرایی جبههصف 47آیه-22

 آرایی مشرکانه به دور است.همه مظاهر صف

 

شیطان دشمنان خدا را براي مقابله با مؤمنین  48آیه -23

 کند.تحریک می

تحریک افراد شیطانی براي بزرگ 

نمایاندن بیماري و بحران در جامعه 

 اسالمی

 ها به مؤمنین دربارهمنافقین و ضعیف االیمان 49آیه-24

تصمیم ایشان به جنگ با سپاهی بزرگتر از 

زنند و آن را دور از واقع بینی خویش طعنه می

 دانند.می

 طعنه منافقین و افراد ضعیف االیمان  

25-

 54تا50آیات

-کفار و مشرکین در جنگ بدر به طرز فالکت

رسند و به سرنوشتی که باري به هالکت می

 رسند.نصیب هر ظالمی خواهد شد می

شوم کفار و مشرکان براي شیوع  آینده

 بحران و بیماري

26-

 58تا55آیات

د و بستنیهودیانی بودند که با مؤمنین عهد می

کردند و در کفر خود مرتب عهدشکنی می

استوار بودند. اینان به عنوان نمونه عینی و 

بدترین جنبندگان یعنی کسانی که در کفرشان 

ید دشوند و مقابله شاستوار هستند معرفی می

 گیرد.با آنها مورد توصیه قرار می

افراد هم قسم در جبهه کفر، براي مقابله با 

 جامعه سالم بعنوان بدترین جنبندگان

واسطه فخر به رویه کفرشان گردن کشی کفار به 59آیه-27

 کنند.می

 عدم سبقت کافر در کفر خود
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 -رخدادها

 آیات

 شباهت ها و تمایزات رخدادها

28-

 62تا60آیات

شوند و به تجهیز مسلمانان از دشمن غافل نمی

امل خود و به هوشیاري چه در زمان جنگ و ک

چه در زمان صلح واقف هستند و به این واسطه 

خداوند پیامبر خود و مؤمنین به او را از شر 

 کند.دشمنان حفظ می

لزوم آمادگی سالح براي مقابله با بحران 

 و نیز ایجاد رعب در دشمن

مؤمنین بواسطه ایمانی که دارند به اجتماع و  63آیه-29

 اتحادي که الفت ایمانی است دست یافته اند.

وجود الفت در جامعه ایمانی بواسطه 

 وجود ایمان

30-

 66تا64آیات

براي پیامبر خدا بعنوان ولی الهی و رهبر جامعه 

دینی و بالتبع براي جامعه دینی دشمنانی است 

توان برآنها غلبه کرد. که در صورت ایمان می

مان وجود داشته اگر تفقه و صبر برآمده از ای

ها برابر خواهد بود و اگر باشد توان مؤمنین ده

از ایمان کاسته شود، از توان آنها کاسته خواهد 

 شد.

 نیروي ایمان عامل افزایش قواي جمعی

آیات -31

 71تا67

اي به اسیر گرفتن از دشمن و درجنگ بدر عده

 کنند.اموالی از آنها اقدام می

احاطه کامل عدم توجه به مادیات بمنظور 

 به بحران

32-

 75تا72آیات

بنابر دستور پیامبر مؤمنین از مکه به مدینه 

هجرت کرده و برخی مؤمنین ساکن هستند که 

بنا بر دستور الهی میان همه مؤمنین حکم 

شود و بقیه مؤمنین هم در والیت تشریع می

 صورت مهاجرت داخل در این حکم هستند. 

ور لزوم هجرت مدافعان سالمت بمنظ

 دستیابی به خدمت رسانی بیشتر
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 گام سوم: استخراج حقایق ثابت و جاري متناسب با رخدادهاي سوره

 جاري در ثابتات حقایق ثابت رخدادها

آیات  -1

 4تا1

حقیقت ایمان: تأثیر قلبی نسبت به ذکر 

خدا، اثر پذیري از تالوت آیات، حرکت 

در ذیل اوامر و نواهی الهی، اعتالي 

ارزشهاي مربوط به نماز و یاد خدا و 

مربوط به رسیدگی بندگان خدا، و صعود 

در درجات و دریافت بشارت هاي الهی، 

 بهره مندي از مغفرت و رزق کریم

رسیدن به مغفرت و رزق کریم نتیجه داشتن 

 ایمان واقعی 

 7آیات  -3

 8و 

وعده الهی این است که حق را احقاق 

 نشان دهد.کرده و بطالن باطل را 

 حقیقت وجود بیماري و دوري از جدال

و  9آیات -4

10 

 نصرت تنها از جانب خداست.

 خداوند عزیز حکیم است.

استغاثه باعث استجابت دعا و نصرت و عزت 

 و حکمت خدا 

آیات -6

 14تا12

 خداوند شدید العقاب است.

-شدیدالعقاب بودن خدا نصیب کسانی می

ناسازگاري شود که با خدا و رسول بناي 

 داشته باشند.

لزوم عقوبت کافران بواسطه ایجاد بحران و 

 نافرمانی از خدا و رسول

 15آیات -7

 16و 

جزاي مقابله با ایمان و مؤمنین قرار گرفتن 

در معرض غضب الهی، جهنم و مسیر 

 نافرجام است.

 دوري از مقابله با مومنان

آیات -8

 19تا 17

 خداند سمیع علیم است.

 عل حقیقی افعال است.خداوند فا

خداوند درهم شکننده و خوار کننده 

 کافرین است.

 خداوند همواره با مؤمنین است.

 خداوند بعنوان تنها عامل از بین برنده دشمن
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 جاري در ثابتات حقایق ثابت رخدادها

 20آیات -9

 23تا 

بدترین موجودات در پیشگاه الهی آنهایی 

هستند که از هرگونه تعقلی خود را محروم 

انند مگنگی میسان ناشنوایان اند و بهکرده

 اند. بهرهکه از درك هرگونه کالمی بی

داشتن قدرت سمع و تعقل بمنظور بهره از 

 کالم الهی

هاي انسان خداوند نیرو دهنده به همه توان 24آیه -10

 است. 

گوش کردن به فرامین افراد متخصص بیماري 

 زمینه احیاي افراد از بیماري

 رسیدن فتنه و بیماري به همه افراد  خداوند شدیدالعقاب است. 25آیه -11

غایت نصر الهی شکوفا شدن توان شکر  26آیه -12

 در افراد است.

 شکر نعمت سالمتی رسیدن به رزق پاك

آیات -13

 28و27

دوري از مال و اوالد بعنوان فتنه و رسیدن به  اجر عظیم نزد خداوند است

 اجر عظیم

افزایش تقوا و رسیدن به فرقان و شناخت  خداوند داراي فضل عظیم است. 29آیه -14

 بحران نتیجه فضل خدا

آیات -15

 37تا30

  شوند.کفار به سوي جهنم محشور می

17-

 40و39آیات

 خداوند به اعمال انسانها بصیر است.

 خداوند بهترین موال و یاور است.

 تالش براي رسیدن به عمل

  

 توانایی و قدرت عامل تقسیم غنایم  خداوند برهر چیزي تواناست. 41آیه-18

  خداوند شنواي داناست. 42آیه-19

20-

 44و43آیات

 خداوند به درون دلها آگاه است.

 مرجع همه امور به سوي خداست.

عدم نزاع و سستی نتیجه احاطه خداوند به 

 دلهاي انسان
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 جاري در ثابتات حقایق ثابت رخدادها

21-

 46و45آیات

اد رسول و افرثبات، ذکر کثیر، اطاعت از خدا و  خداوند با صابران است.

خبره و متخصص در بحران مقرمه رسیدن به 

 صبر

 عدم ریا و صد سبیل بمنظور احاطه خداوند خداوند به اعمال همه انسانها احاطه دارد. 47آیه-22

 عقوبت همراهان شیطان توسط خداوند خداوند شدیدالعقاب است. 48آیه -23

و توکل به نیروي قوي لزوم مغرور نشدن  خداوند عزیز حکیم است. 49آیه-24

 حکیم

25-

 54تا50آیات

 خداوند نسبت به هیچ بنده اي ظالم نیست.

خداوند شدیدالعقابی است که با عقاب 

 شود.کردن ضعیف نمی

 دهدخداوند نعمتی را از قومی تغییر نمی

تا آنکه درون خودشان نیازمندي به نعمت 

 یا از بین رفتن نعمت به وجود آید.

 است.خداوند سمیع بصیر 

عقوبت خداوند براي بنده اي است که به خود 

 ظلم می کند.

26-

 58تا55آیات

بدترین موجودات در نزد خدا کسانی 

هستند که در کفر خود استوارند و به هیچ 

 آورند.عنوان ایمان نمی

 خداوند خیانت کنندگان را دوست ندارد.

تالش براي قرار نگرفتن در زمره بدترین 

 انسانها

28-

 62تا60آیات

 خداوند سمیع علیم است.

خداوند براي مؤمنان کافی است و با 

 رساند.نصرت خود به مؤمنان کمک می

کافی بودن خدا براي مؤمنین یاري شونده و 

 تایید شده از طرف خدا

 تالیف قلوب نشانه عزت و حکمت خدا خداوند عزیز حکیم است. 63آیه-29

30-

 66تا64آیات

ایمان عامل افزایش امدادهاي خدا و لزوم صبر  صابران است.خداوند با 

 در  مقابل ایمان
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 جاري در ثابتات حقایق ثابت رخدادها

آیات -31

 71تا67

 خداوند عزیز حکیم است.

 خداوند غفور رحیم است.

 خداوند علیم حکیم است.

لزوم تجلی کردن اسماء الهی عزیز حکیم غفور 

 رحیم و علیم در برخورد با اسیر

32-

 75تا72آیات

 ها بصیر است.انسانخداوند به اعمال 

براي کسانی که حقیقت ایمان را متجلی 

 کنند مغفرت و رزق کریم است.

 خداوند به هر چیزي داناست.

هجرت و جهاد رسیدن به حقیقت ایمان و 

 مغفرت و رزق کریم

 

گام چهارم: استفاده از حقایق و رخدادهاي سوره به عنوان حد واسط براي رخدادهاي بحران 

 آوردن گزاره هاي هست و نیستی و باید و نبایديآفرین و بدست 

براي استجابت دعا باید به درگاه خداوند استغاثه کرد، در اینصورت است که بشارت خداوند به همراه  -

 .9شود/هزاران صف از نزول مالئکه و با اطمینان قلب و نصرت خدا براي انسان محول می

 تواند درونل اشک چشم از آسمان سر انسان صورت بگیرد، میطلب استغاثه از خداوند اگر به همراه نزو -

انسان را تطهیر کند، رجزها و پلیدیهاي شیطانی را از انسان پاك کند، قبها را به هم مربوط(و نزدیک) کند و 

یز شوند، نایجاد ثبات قدم کند و در این صورت است که ارتباط قلبها با هم یک جامعه ایمانی مرتبط می

 . 11رسند/شوند و جامعه به پیوستگی و ثبوت قدم زیادي میهماهنگ و همراه می یکدست و

نزول وحی از مالئکه براي کمک به اهل ایمان، معیت و همراهی شان است که اهل ایمان را به ثبوت قدم  -

 .12میرساند که می توانند با استعانت از این نیرو، به از بین بردن دشمن کمک کنند/

 در میدان جنگ نباید پشت کنند مگر به قصد پیوستن دوباره (اال متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه)   اهل ایمان -

در جامعه امروز که با جنگ بیولوژیک همراه  "متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه"نمونه و مصداق دیگر  -

مردم و عدم طواف در  است: بستن دربهاي حرم ائمه معصومین، بسته شدن درب حرم امن الهی و صدسبیل

آن، بسته شدن درب مساجد، اقامه نشدن نمازهاي جماعت و نماز جمعه، برپا نشدن مراسم اعتکاف و ... / 

16. 
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 .17اهل ایمان در هر کشتار دشمنان باید دست تواناي خداوند را ببینند/ -

همراه است و براي رسیدن براي مقابله با دشمن در میدان جنگ و در جامعه کنونی که با جنگ بیولوژیک  -

به فتح باید از خداوند طلب فتح کرد، در اینصورت سپاه دشمن هر قدر زیاد هم که باشد و در این جنگ 

 .19بیولوژیک بیماري هر قدر هم که خطرناك و افراد زیادي درگیر آن باشند، خداوند با مؤمنان است/

 بلکه این فتنه همه را ممکن است درگیر کند و فتنه و آسیب جنگ بیولوژیک فقط دامنگیر ظالمان نیست -

 .25باید از آن اجتناب کرد/

اند، باید نعمتهاي خداوند را یادآور اي که مرم از حمله بیولوژیک دشمن خانه نشین شدهدر چنین جامعه -

یاري  ن راشوند در زمانی که ضعیف در زمین بودند، خداوند به آنها توانایی و سکنی داد و با رزق پاکیزه آنا

 .26کرد، اهل ایمان باید شکر مداوم نعمتهاي الهی را داشته باشند/

در جنگ بیولوژیک، حفظ سالمت هر کدام از افراد و رعایت موازین بهداشت، امانتی در گرو تک تک افراد  -

 و باشد که همه باید رعایت کرده تا باعث رشد و شیوع بیماري نشده و درنتیجه باعث خیانت به خدامی

 .27رسول نباشند/

ي تقوا را درون خود تقویت کنند تا به درجه باالي فرقان دست یابند چرا که افراد با اهل ایمان باید روحیه -

توانند به قدرت افتراق بیشتري از خیر و شر دست یابند و مورد غفران خداوند افزایش فرقان درون خود، می

 .29واقع شوند/

معه استغفار داشته باشند عذاب الهی و استیصال از آنها برداشته می شود و در این تا وقتی که افراد در جا -

 .33توانند عذاب را از خود دور کنند/شرایط جنگ انسانها با استغفار می

اهل ایمان در مقابله با جنگ بیولوژیک باید ثبات قدم داشته باشند و ذکرکثیر را میان خود و افراد جامعه  -

شاید به فالح برسند، اطاعت خدا و رسول را داشته باشند، با هم نزاع نداشته باشند و نیز در رواج دهند تا 

 .46این راه باید صبور باشند و استقامت بیشتري پیشه خود سازند/

آلود فراوان وجود داشته باشد، در جنگ بیولوژیک، براي هر کدام از افراد ممکن است موقعیتهاي گناه -

اي انسان قدري برشده و وقتی است که شخص مدیریت شیطان را می پذیرد و شیطان به موقعیتهایی تزیین
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کند که همسایه انسان لقب گرفته، ولی پس از دیدن قدرت خداوند از انسان اعالم قابلیت نزدیکی پیدا می

 .48کند/کند و ادعاي خوف از خدا را میبرائت می

است، سالمت تک تک افراد در دست خودشان است که موازین در این جامعه که با جنگ بیولوژیک همرا  -

 .53بهداشتی را رعایت کنند و باعث تغییر نعمتهاي خود نشوند و خود راگرفتار عذاب خداوند نکنند/

افرادي که در این جنگ حافظان سالمت لقب گرفته اند و در مراکز درمانی و منزل به بیماران خدمات می  -

حیه تقوا در خود، می توانند باعث ایجاد پیمان بین خود و خداوند شوند و در صورتی رسانند، با افزایش رو

 .58و 56در کار خود کوتاهی و خیانت ندارند که روحیه تقوا را در خود تقویت کنند/

ي توان، استطاعت و نهایت قواي وجودي خود را دهد که همهدر این جنگ بیولوژیک، خداوند دستور می -

ه کند و همن دشمن آماده کنند و در این مسیر هر چقدر که انفاق کنند، خداوند به آنها ظلم نمیبراي ترساند

 گرداند.را کامل باز می

د و با کنمی اگر دشمن تقاضاي صلح داشت، باید با او صلح کرد و اگر قصد خیانت داشت، خداوند یاري -

 .62و61شد/توان به دشمن پیروز میکمک خداوند است که می

اي هالفتی که خداوند در دلهاي مؤمنین قرار داده، ارزشمندترین دارایی براي اهل ایمان است که با اندوخته -

آلود بقدري بااهمیت است شود و این هدیه و اندوخته ارزشمند در این اوضاع جنگدنیوي بدست آورده نمی

 .63باشد/که قابل معاوضه با ذخائر دنیا نمی

ي مردم با رعایت وظایف خود طبق موازین جامعه در حال قتال با دشمن وژیک، گویا همهدر این جنگ بیول -

 .65شوند/هستند که اگر تعداد کمی باشند بر اهل کفر که الیفقه و بیشتر هستند پیروز می

در صورتی که انسانها در میدان جنگ از لحاظ ایمانی تضعیف شوند، امدادهاي خداوند هم به آنان کمتر  -

 .66شود/می

تا زمانی که ولی، مسئول و رهبر در جامعه به لحاظ سکونت و تمکن به اطمینان کامل نرسیده باشد و  -

 .67مشکالت جنگ و بیماري را مرتفع نسازد، شایسته نیست به اموال و غنائم بیندیشد/
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شان هجرت کنند اهل ایمان که در این میدان جنگ بیولوژیک، (براي نجات جان انسانها) با مال و جان -

و(علیه بیماري) جهاد کنند و به دیگران مأوي داده یاریشان کنند، نسبت به بعضی دیگر از انسانها والیت دارند 

 .74،72باشد/و در نزد خداوند براي آنها مغفرت و رزق کریم مهیا می

کفر خود  بارتی کافران دراهل کفر براي ایجاد فتنه و فساد بزرگ در زمین اولیاي دیگر کافران هستند و به ع -

 .73کنند/از اولیاي کفر خود تبعیت می

 گام پنجم: باب بندي و عنوان بندي حقایق متناسب با نیازها و شرایط موجود

وان تهاي فوق، حقایق مورد نیاز در شرایط کنونی را بر اساس مواجهات مختلف انسانها میبا توجه به گزاره

 بصورت ذیل دسته بندي کرد:

 هه با رهبر و ولی جامعه: اطیعوا اهللا و رسولهمواج -1

 مواجهه با فتنه یا بیماري: واتقوا فتنه التصیبن الذین ظلموا منکم خاصه -2

 مواجهه با فرد بیمار: اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض -3

 مواجهه با شیطان: و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم...  -4

 مواجهه با مدافعان و افراد متخصص: اولئک بعضهم اولیاء بعض  -5

 مواجهه با افراد جامعه: واطیعواهللا و رسوله والتنازعو... -6

 قوه  من مااستطتم لهم اعدو و مواجهه با مسؤوالن نظام: -7

 مواجهه با افراد با ایمان: لهم درجات عند ربهم... -8

 مواجهه با کافران: و یقطع دابرالکافرین -9
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 19ی در جنگ بیولوژیک کووید تهاجم-: برنامه عملیاتی دفاعی7ح شماره طر

 زینب خلجی

 

 هدف

تقویت ایمان درونی مسلمین،غلبه بر دشمن، ارتقاي استحکام درونی جامعه وحفظ پیوستگی آن و زمینه سازي 

 جهت نزول مالئکه رحمت بر جامعه با نگاه تدبري به سوره مبارکه انفال

 مراحل انجام پژوهش

 نگاهی اجمالی به شرایط جامعه مسلمین وکفار و فضاي جنگی مورد نظر به عنوان طرح مسئله .1

قبل از ورود به مباحث وحقایق سوره مبارکه انفال طی یک تحلیل وطبقه بندي منطقی با موارد ذیل مواجه 

 هستیم: 

نقص ها وقوت ها براي  (نظام جمهوري اسالمی ایران) {بررسی آن جهت فهم پس زمینه جامعه مسلمین .1

 استفاده حداکثري از پتانسیل جامعه جهت برنامه ریزي تاکتیکهاي دفاعی و هجومی است}:

 شرایط تاریخی فعلی •

 بستر جغرافیایی •

 بستر فرهنگی جامعه شامل باورها و سبک زندگی درگروه غالب و گروه هاي حداقلی جامعه •

 اي،دینی(قدرت حاصل از تقوي) و... توانایی هاي علمی، اقتصادي، نظامی،جسمانی،رسانه •

 کمیت اعضاي جامعه و چگونگی تراکم آنها •

 بررسی گروههاي موثر در جهت دهی وتغییر باورها و سبک زندگی در اکثر اعضاي جامعه •

بررسی انواع نیروهاي متخصص در عرصه هاي مختلف علمی،فرهنگی،نظامی و... براي به خدمت  •

 گرفتن آنها

شمن{بررسی آن جهت فهم نقص ها وقوت ها براي برنامه ریزي تاکتیک هاي دفاعی پس زمینه جامعه د .2

 و هجومی است}:

 موارد ذکر شده در پس زمینه جامعه مسلمین 
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 بررسی انگیزه هاي جنگ دشمن 

 مواجهه نمیادی از یکی صرفا بیولوژیک جنگ است ممکن( دشمن جنگی میادین وتنوع توان سطح بررسی 

 )شود جنگی میادین سایر از غفلت وسبب باشد

  با توجه به بستر جامعه دشمن و مردمان آن ها،چگونه میتوان از پتانسیل خودشان به عنوان تاکتیک جنگی

 علیه شان استفاده کرد.

 :بررسی ابزار جنگی دشمن 

 سالح انسانی : ♦

  نیروهاي خودي دشمن: شامل متخصصین علوم

 اي و...مختلف،جوامع قابل موج سواري در تبلیغات رسانه 

  نیروهاي منافق در بین مسلمین، جامعه غیر متفکرمسلمین با

 قابلیت موج سواري و...

 سالح غیر انسانی:انواع سالح هاي آسیب زننده جسمی یا روحی  ♦

 . جنگ مورد مواجه فعلی: جنگ بیولوژیک با تلفات جسمی،آسیبهاي روحی،ضررهاي اقتصادي و....3

آن غفلت کرد، این مطلب است که جنگ بیولوژیک فعلی میتواند مقدمه اي  مورد مهمی که نباید از نکته مهم:

براي سلسله جنگهاي دیگر در میادین متعددي باشد.ویا حتی هم زمان با این جنگ،جنگ در میادین دیگر 

آغاز شده باشد اما حواس جامعه متوجه دغدغه فعلی اش است واز حوزه هاي دیگر غفلت دارد.از این رو 

 د احتمالی مورد نظر بررسی و مورد رصد نیروهاي متخصص باشد.باید ابعا

 . نگاه تدبري به سوره مبارکه انفال جهت پاسخگویی به مسئله فوق با همه ابعاد آن2

پاسخگویی به مجموع سواالت طرح مسئله ،امر مهم،زمان بر و کارشناس طلبی است. با این دغدغه وارد سوره 

هستیم تا به کمک حقایق موجود در آن(که در بستر پدیده ها یا رخدادها یا مستقل مبارکه انفال شده ودرصدد 

دین ب مجرایی براي پاسخگویی به سواالتمان بیابیم.و حتی آن را تکمیل ودقیق تر کنیم. ،)از آن عنوان شدند

 منظور:  

 :1مرحله 
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سپس یک شبکه مراتبی  11راج کردهابتدا حقایق مستقل و جاري در پدیده ها و رخدادهاي سوره انفال را استخ

از مجموعه این حقایق با پیوستگی ها ووابستگیهایشان رسم میکنیم. براساس این شبکه میتوان اوالً متوجه 

غرض کلی حاکم بر ابتالي جامعه دینی ایران و جامعه جهانی شد.ثانیاً متوجه جزئیات دقیق تري از مسئله 

 انواع تاکتیک هاي جنگی و دفاعی در برابر دشمن را اتخاذ نمود.گشت.ثالثًا متناسب با نیازهاي مسئله، 

 اجراییاقدامات : 2 مرحله

ده توان این امرتقویت کنن :. تبیین علت جنگ وانواع بالیا براي مؤمنین توسط امام جامعه ومتولیان این حوزه1

روحی ومقاومت جسمی افراد خواهد بود. از طرفی یاریگر آنان در تبعیت از اوامر ونواهی امام جامعه و 

دقیقه  2-1مسئولین مربوطه میشود.ازجمله متولیان این حوزه رسانه است.مثال با تولید انواع فیلم هاي کوتاه 

صوتی،تصویري،بنر و... وتوزیع آن در جامعه، اطالع رسانی مهم اي ،تیزرهاي تبلیغاتی در قالبهاي مختلف،

 جهت فرهنگ سازي را براي مردم انجام می دهد.

این علت در سوره انفال، به عنوان حقیقت بنیادي و شاکله اي حاکم بر کل سوره است. و سایر حقایق سوره 

 ح زیر است:حتی تاکتیکهاي جنگی ، زیر مجموعه آن تعریف میشود.این حقیقت به شر

رب عزیز حکیم تدبیرکرده است تا ایمان انسانها به وسیله ابتالء در عطا وسلب نعمتهایش مورد سنجش قرار  

گیرد تا از این طریق طیب از خبیث جدا شده وهر یک به باالترین درجه خود برسد.بدین شکل حق تثبیت 

 الیق درجات، رزق کریم ومغفرت الهی شوند.وباطل رسوا شود.در این مسیر، ایمان مؤمنین تقویت می شود تا 

در هر دوره زمانی بسترابتالیی که این شرایط را ایجاد میکند، یک چیز است.در سوره انفال ،خروج پیامبر  

 براي جنگ بدر این بستر را میسازد.بستر ابتالي امروز، جنگ بیولوژیک است.

واند مبناي جهت گیري هاي کلی نظام و امام جامعه بنابراین غرض مذکور حاکم بر ابتالئات جامعه است و میت

باشد و توسط مراجع رسانه اي براي عموم مردم به بهترین شکل تبیین شود. در نوع تبیین این موضوع باید 

سوره،تقویت شاخص هاي ایمانی مردم به عنوان یک فاکتور مهم لحاظ شود.چرا که در آیه  3-1طبق آیات 

ه هایی را بهره مند از رزق کریم ومغفرت و..میداند. مثل اقامه نماز،انفاق از مؤمنین داراي چنین شاخص 4

 روزي ها، توکل واستماع آیات الهی.

                                               
 احمد رضا اخوت-کتاب شیوه دستیابی به گزاره هاي یقینی 6-4.ر.ك. فصول 11 
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به عنوان مثال رسانه ملی براي ترقیب انفاق، اشخاصی را معرفی کرد که هزینه قابل توجهی براي تهیه  

داوطلب در استریل کردن معابر وخیابانها  ملزومات بهداشتی مثل ماسک و.. انفاق کردند یا گروههاي جهادي

 و...

س که میتوان آن را از پ منکر، بر فضاي کلی سوره حاکم است. یک تاکتیک ویژه در امر به معروف ونهی از 2 

زمینه داستان به خصوص آیاتی که مستقیما به واژه ذکر،تذکر اشاره میکنند، دریافت کرد.و آن این است که 

انجام اوامر و ترك نواهی، آن ها را به حقایقی که در طول زمان توسط خودشان یا  براي دعوت مسلمین به

ضعف و ترس و زبونی مسلمین را برایشان  26گذشتگان نزدیکشان تجربه شده است ارجاع داد. مثال  آیه 

ست ایادآوري میکند و اینکه چطور به نصرت الهی به رزق طیب رسیدند. وعنوان میکند این یاري زمینه اي 

براي شکرگذاري مؤمنین. این آیه بین دو آیه اي است که در هر دو، امر ونهی شدیدي به مؤمنین شده است. 

این تاکتیک براي متولیان فرهنگ سازي جهت دعوت مردم به انجام اوامر وترك نواهی بسیار راه گشاست. 

 مردم منطقه اي با شرایط سختی مثال کلیپ کوتاهی از دفاع مقدس (تجربه نه چندان دور) ساخته میشود که

مواجه میشوند و صرفا با تبعیت از دستورالعملهاي مسئولین مربوطه وتوکل واستغاثه بر خدا از خطر جان 

 سالم به در میبرند.این قدرت صبر عمومی وانگیزه تبعیت را تقویت میکند.

 . طبق سوره موانع پیروزي در جنگ سه دسته کلی هستند:3

مهاجم: سوره در ذکر قواي دشمن،به عظمتی که این قوا در چشم جامعه مسلمین دارد، قوت نیروي الف) 

..) ومیخواهد آن را بشکند. چنان از اراده الهی بر کنترل آنها از بیرون ودرون 7،9،15اشاره میکند(مثل آیات 

رو میتوان فهمید  ...) از این12،13،18یاد میکند که گویی هیچ شأنی براي قوت دشمن قائل نیست.(مثل آیات 

که بیش از تمرکز بر روي توان نیروي مهاجم، رفع ضعف هاي نیروي داخلی، تقویت ایمان و فرمانبرداري 

 ازخدا و امام جامعه در پیروزي اهمیت دارد.

) از دست دادن جان و مال 13و12ضعف نیروي داخلی: یک مجموعه باورها چون ترس(ب) 

)،بی تفاوتی 28) ،دنیا طلبی(10یدي مثل قدرت وعزت فراگیر خداوند(، ضعف باورهاي توح12)28فرزندان(آیه

)،بی توجهی وغفلت وعدم رجوع به عقل در تصمیم گیري 25به ظلم گروههایی از افراد جامعه مثل منافقین(

                                               
.یک آیه مرتبط با این موضوع درسوره.در ادامه تنها شماره یکی از آیات مرتبط با موضوع ذکر میشود.در آیه رخدادي است که واکنش 12 

 منفی نسبت به آن، بیانگر چنین باورهایی خواهد بود.
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)، 29)، نزاع داخلی، فقدان تقوي که سبب سردرگمی در تشخیص امور میشود(46ها، کم صبري، سستی(

)، فراموشی تدبیر 11مالی، میل به کوتاه آمدن یا مدارا با دشمن، تبعیت از وسوسه شیاطین( ترجیح انگیزه هاي

) و... عاملی براي 75-72)، اکتفا به لفظ دین داري بدون دغدغه عمل گرایی(10و9وحکمت ونصرت الهی(

 یک مجموعه رفتارها در جامعه مسلمین است. وآن رفتارها شامل:

کراهت وعدم تبعیت از فرماندهان جنگ که در راس آن خدا و رسول وامام است،مواجهه از روي ضعف و  

)،مغرورانه و با اعتماد به نفس 26)،رفاه زدگی وعدم شکرگذاري(6)،مجادله با ولی جامعه(7زبونی با دشمن(

)،خیانت به 21()، عدم تبعیت از فرامین رسول15)،پشت کردن به دشمن(47کاذب در جنگ حاضر شدن(

 )...29)، بی تقوایی(27امانت(

منافقین: گروهی که در جامعه پر رنگ کننده قوت دشمن و ذلیل کننده نیروي داخلی هستند،ایجاد چند  ج)

). این گروه بر 37-30دستگی،توهین به مقدسات در رفتار و گفتار،ایجاد فضاي غیر شفاف در جامعه...(آیات 

نعی براي قوت گرفتنشان هستند که باید رصد و با واکنش جدي مردم ومسئولین ضعف مؤمنین میافزایند و ما

 مواجه شوند.

طبق موارد ذکر شده در باال، معادل همه این رفتارها را در جامعه فعلی خودمان میتوانیم مشاهده کنیم.و طبیعتا 

ه بسیج شوند.مثال در حوز با تمرکز بر این موانع باید نیروهاي متخصص در هر زمینه اي براي رفع آن مانع

باورها جمعیت قابل توجهی از مردم به واسطه عدم تالوت آیات قرآن و بی بهره بودن از ذکر،شرایط پیش 

آمده را مصیبت میدانند نه ابتال.از طرفی باورشان به عزت وحکمت ونصرت و.. خداوند کم رنگ است.از این 

ت نکرده وبه امانت خیانت کرده و با میل به اموال، به رو به سرعت به هم میریزند،موازین تقوي را رعای

احتکار وگرانفروشی مایحتاج مردم رو میاورند.به تذکرات رهبر جامعه و متولیان سالمت بی توجه بوده وبه 

خاطر خود خواهی قرنطینه و موازین بهداشتی را رعایت نمیکنند.با مجموع این اقدامات در نبرد با دشمن 

ر میشوند و آسیب آن به خودشان وجامعه وارد میشود.حتی در بین مذهبیونی که از دین ضعیف و زبون ظاه

داري به لفظ آن اکتفا کرده اند ،این عدم توجه به چشم میخورد.از این رو حتی توجه کافی به توصیه هاي 

ب رحمت ولی جامعه درهمکاري با متولیان سالمت،تقوي فردي،ادعیه واستغاثه هایی که عامل مهمی در جل

و نزول مالئکه و نصرت الهی به شمار میرود، نمیشود. هرچقدر نیروي حداکثري جامعه هم راستا با ولی 

حرکت کند،غلبه بر دشمن سریع تر و مقتدرانه تر صورت میگیرد.و جبهه مومنین را براي مواجهه در میادین 

 جنگی دیگر توانمندتر میسازد.
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 تهاجمی-تاکتیکهاي دفاعی. 4

استغاثه به درگاه الهی در پرتو تبعیت از حکم ولی جامعه عاملی براي نزول مالئکه،امدادهاي دعا و. 1

). این تکنیک در جنگ فعلی ما هم به توصیه 12-9غیبی،اطمینان قلب مومنین وایجاد ترس در کفار است.(

 رهبر معظم در قرائت ادعیه خاص وتوسالت وانجام اعمال خاص قابل اجراست.

) در جنگ 18-15اسب با تخصص و توانشان در میدان جنگ حاضر شوند وپشت به دشمن نکنند.(. افراد متن2

فعلی هم پزشکان،پرستاران،بیولوژیست ها وسایر عوامل متخصص به مهار بیماري وتولید واکسن و..بپردازند.از 

شناسانی که نطرف دیگر سایرین هم بنابه توانشان یاریگر پیشبرد جنگ به سمت موفقیت باشند.مثال روا

راهکارهاي خوبی براي افزایش توان مردم در قرنطینه خانگی ارائه میدهند تا افسرده ودلمرده نشوند.برنامه 

تصویري مناسب براي افزایش انگیزه مردم به ماندن در خانه وقطع زنجیره  -سازانی که محصوالت صوتی

قیب به ماندن در خانه کرده و همکاري براي انتقال دارند. و مردمی که خودشان فامیل ودوستان را دائم تر

 نجات جامعه از این معضل دارند.و....

افزایش تقوي در جامعه،ضعف ها را پوشش میدهد وقدرت تشخیص و فرقان را در بین افراد باال میبرد.از  .3

این قدرت ) 29این رو توان انجام عمل وعکس العملهاي مناسب در میدان جنگ را براي افراد فراهم میکند.(

 )65ایمان نیروي چند ده برابر به مومنین میدهد(

) راه گشاست.چه بسا قدرت کشف 2این رویکرد براي همه افراد جامعه در حوزه تخصصی خودشان(مورد

آنتی ویروس را در بیولوژیست ها تسریع کند،راهکارهاي جدیدي براي درمان، پیش پاي پزشکان قرار دهد 

 و...

تی در انجام اوامر و بی صبري در سختی هاي جنگ بپرهیزند و دائم تقویت کننده باور به . افراد از نزاع،سس4

 )46و40و 45و و39نصرت خدا و خیر خواهی او براي مؤمنین باشند.(

در جنگ فعلی هم مقاومت در قرنطینه خانگی مردم،تالش براي سرگرمی بچه ها در خانه،تالش خستگی 

 روزي پژوهشگران با توکل بر خداو.. میتواند راه گشا باشد.ناپذیر کادر درمانی،تالش شبانه 

. عدم توجه به ظاهرسازي دشمن درقوت خود و فتنه هایی که توسط منافقین در بین مردم براي شکستن 5

 و...)8و40,48و39مقاومت و عزم شان در نبرد دارد، با توجه به شدید العقاب بودن خدا نسبت به کفار.(
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از توجه به رسانه هاي بیگانه و حتی گاهی خودي(منافقین) پرهیز کنند.تا به عزم واتحاد مردم در جنگ کنونی 

 جمعی شان خدشه وارد نشود.

).در 53. یک عزم جدي براي ترقیب مردم در اصالح سبک زندگی مطابق با امر خدا ورسول صورت بگیرد(6

گزاري جلسات از حالت حضوري به این جنگ هم تغییراتی براي سبک زندگی مردم مثل نوع معاشرتها، بر

 مجازي،تالش در رعایت اصول بهداشتی و... الزم است.

 ) 58و57. ایجاد رعب وهراس در دل دشمن ونقض در پیمان با پیمان شکنان(7

مثال مسئولین مربوطه به برمالکردن فتنه جنگ بیولوژیک در دنیا با ادلّه روشن براي تخریب کشور مهاجم 

ب به خصوص نزد مردم خود کشور مهاجم که آنها هم درگیر این فتنه شدند،پیامدهاي بپردازند.این تخری

 ناگواري برایشان خواهد داشت.

) که نقش این مورد هم در جنگ فعلی 60. تقویت نیروي دفاعی وتهاجمی توسط بسیج عمومی ودولت و..(8

 قابل مصداق یابی روشن است.
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جامعه از وضعیت کنونی (حمله بیولوژیکی با عنوان  رفتبرونراهکارهاي : 8طرح شماره 

 )19-ویروس کورونا

 راحله دوستی

 

 هدف طرح 

 )19-جامعه از وضعیت کنونی (حمله بیولوژیکی با عنوان ویروس کورونا رفتبرون

 ضرورت طرح 

هاي قران براي تغییر وضعیت جامعه در شرایط مختلف. در هایی بر اساس آیات و سورهلزوم داشتن طرح

حال حاضر جامعه اسالمی ایران دچار حمله از طریق عوامل بیولوژیکی شده است که با توجه به قرائن موجود 

 این حمله از سوي دشمنان جامعه دینی با همه توانشان طراحی شده است. 

هاي مختلف به مسائل پیرامون یک اي است براي فهم حقایق چرا که حقایق در کالبد واکنشجنگ عرصهاین 

 کنند. رخداد خود را نمایان می

کل هاي موجود شزمینهدلیل نامیدن این عرصه به عنوان یک عرصه تقابل با دشمن با توجه به تحلیل پس

ست و هر روز دشمنان از قدرت آن بیشتر به تنگ آمده و با گیرد. ایران در گام دوم انقالب قرار گرفته امی

باشد. نگاه به وقایع چند ماه گذشته نشان از شدت این ها و مکرها در صدد فروپاشی این نظام میعنوان فتنه

 تهاجم و عصبانیت دشمن دارد. 

از این وضعیت خارج تواند جامعه را با راهکارهاي وحیانی بنابراین داشتن طرحی بر اساس آیات قران می

نموده و در عین حال موجب ارتقاء سطح ایمان در بین مومنین و افزایش قدرت آنها براي نبردهاي بعدي و 

هاي دیگر شود. در سوره انفال هر تهدیدي از سوي دشمنان و هر سستی از مومنین تبدیل به موقعیت عرصه

 تصال با خدا و ازیاد ایمان. سازد براي ایجاد اشود و ظرفی را میمکانی و زمانی می

سوره مبارکه انفال در دل یک رخداد به نام جنگ بدر نازل شده است. جنگی که با وجود تعداد کم مومنین 

در مقابل کثرت دشمنان به پیروزي انجامید و این پیروزي موجب تثبیت موقعیت اسالم در دنیاي کفر آن زمان 

تواند نقش روز و مومنین میگردید. از این نظر خروج پیروزمندانه از این صحنه براي جامعه دینی ام
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 سازيپردازي و تمدنخودسازي، جامعهکنندگی نظام را در گام دوم که به فرمایش رهبر انقالب مرحله تثبیت

 است داشته باشد. 

 هاي مختلف درگیر در عرصه نبرد و شرایط آنها بخش اول: رصد گروه

 هاي مختلف حاضر در جامعه بر اساس سوره انفال گروه

رسد در گام ه به اینکه بناست با نوشتن طرح یک نقشه عملیاتی براي جامعه استخراج شود، بنظر میبا توج

هاي حاضر در جامعه با نگاه به سوره مبارکه انفال و با استفاده از قاعده تعمیم شرایط که بایست گروهاول می

 کلی است و قابلیت تعمیم دارد. شود که هایی استخراج میدر آن یک اتفاق را مشاهده کرده و بعد ویژگی

 رهبر جامعه  .1

 مومنین حقیقی حاضر در عرصه مبارزه  .2

اند (مثال به دلیل عدم علم کافی، نداشتن توان مومنینی که به دالیل مختلف از این عرصه باز مانده .3

 ها و ...)جسمی، درگیر بودن در سایر عرصه

تما باید یک منفعت مادي همراه باشد. در ها برایشان حمومنین ضعیف االیمان که حضور در عرصه .4

شوند یا حضورشان همراه با انواع اختالالت رفتاري در برخورد با دشمن غیر اینصورت یا حاضر نمی

 خواهد بود. 

کسانی که القاءکننده روحیه ضعف و در پی حقیر جلوه دادن نظام اسالمی هستند. این افراد یا آگاهانه  .5

گیرند یا بدلیل عدم زیرکی متوجه نحوه انتقاد و در گروه دشمنان قرار میشوند و مشغول این کار می

 ها نیستند.  گوشزد کردن کاستی

مردمی که تحت تأثیر صحنه نبرد هستند و اساسا حضور در عرصه نبرد برایشان معنا ندارد. و با  .6

 نوا هستند. دشمن هم

رصه نبرد برایشان معنا ندارد. و با مردمی که تحت تأثیر صحنه نبرد هستند و اساسا حضور در ع .7

 نوا نیستند. دشمن هم

 دشمنان داخلی که سعی در آشوب بیشتر در جامعه دارند.  .8

 اند. دشمنان خارجی که با همه توان و امکانات به مقابله برخاسته .9

ارد. مانند دشود که قابلیت تعمیم به عنوان مثال در مورد مردمی که داراي ضعف ایمان هستند مطالبی گفته می

بندي کرد و هاي این گروه را شناخت و آنها را طبقهشود آسیبو ...که بر این اساس می طلبی، ترسمنفعت
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متناسب با هر کدام با توجه به روایات و آیات سوره راهکاري متناسب یافت. (در کتاب آمده است که با توجه 

 عوامل را بررسی کرد.) توان ارتباط اینبه روایات اهل بیت علیهم السالم می

به عنوان مثال در خطبه امیرالمومنین که در خصوص ایمان و کفر آمده است سهل انگاري و سستی در دین 

اند. راه خدا را سخت دانستن. ترس را که در سوره بطور ویژه به آن پرداخته است نتیجه هیبت معرفی کرده

 نابراین راهکار مقابله با این ترسکند. بهاي ناشی از مسیر حق افراد را هوینا و سپس دچار نفاق میاز سختی

پرستی که از دیگر که در سوره هم به آن اشاره شده است برداشتن تردیدها نسبت به حق است. یا هوي

طلبی شدید دارد و این منفعت طلبی او را به تعدي و عصیان از هاي نفاق است ریشه در بغی و منفعتستون

 کشاند. فرمان حق می

رد تا ریزي کایمانی برنامههاي بیها از انواع ریشهبایست براي خروج انسانبنابراین در گام اول این طرح می

تاب شوند. این برنامه با محوریت اتصال به حق از مسیر ها براي دریافت حقایق بیبا ارتقاء سطح ایمان قلب

 کننده آیات قابل طرح ریزي است. تالوتبینی و اعتماد به هاي غیرمادي و آیهانفاق و دیدن منفعت

بخش دوم: ایجاد راهکارهایی براي ورود حقایق ثابت جهت ارتقاء ایمان که عامل پیروزي نهایی 

 مومنین است 

بایست پس از گروه بندي افراد با توجه به اینکه محوریت سوره بر روي تقویت ایمان و در بخش بعد می

 هایی بر اساس سوره بدست آورد. ایجاد استحکام درونی است راهکار

هاي مختلفی است که متناسب با وضعیت و شرایط متفاوت براي عملیاتی شدن هر کدام نیاز به تشکیل گروه

 هاي عملی داشته باشند. افراد جامعه بتوانند نقشه

 

 : بردن موانع ایمان ارائه پیشنهاداتی بر اساس سوره در خصوص از بین

 هاي جامعه مومنین در دوران مختلف قدرتها و یادآوري پیروزي .1

 بررسی دالیل ضعف مومنین در رخدادهاي مختلف و دوري از آن عوامل  .2

 بیان ضرورت داشتن ایمان و فواید آن  .3

 یادآوري عالم غیب و حضور مالئکه  .4
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یادآوري وجود شیطان و نقش زینت دادن رفتارهاي سوء و نشان دادن چهره واقعی عمل سوء با بیان  .5

 ر آن آثا

 فراهم آوردن همنشینی با قران به عنوان منبع ذکر  .6

 گرایانه به زندگی با تشویق به انفاق و دست برداشتن ها و نگاه ماديشکستن منفعت طلبی .7

 ایجاد پیوستگی درونی در جامعه با ابجاد توجه به ثمرات داشتن تألیف در بین افراد یک جامعه  .8

 ربوط به عرصه جنگ بیولوژیک مشخص کردن مرز حق و باطل در مسائل م .9

10.  ..... 

 

 ضور در عرصه نبرد بر اساس سوره:ارائه پیشنهاداتی در خصوص نحوه ح

گوش به فرمان رهبر بودن و انجام کارهایی مانند هجرت و دل کندن از شرایط خوگرفته به آن (  .1

بحث هجرت رقم  هاي خارج از روند معمول زندگی، این آمادگی باایجاد آمادگی براي انجام فعالیت

 خورد.)می

هاي مالی و گیرد. ( طرحی براي انفاقهاي مادي نبرد قرار میعدم توجه به آنچه که در حوزه منفعت .2

هاي جهادي و حضور فعال افراد مختلف در آن، تشکیل از خودگذشتگی در قالب انواعی از گروه

 هاي فعال در عرصهستاري، گروههاي پشتیبان پزشکی و پرهاي علمی بدون دغدغه مالی، گروهگروه

هاي درست و شناسایی کیدهاي دشمن و آشکارسازي آنها در سطح وسیع مجازي براي ارائه آگاهی

 و....) 

مواجهه عزتمند در تقابل با دشمن ( راهکارهایی براي تقابل بدون نشان دادن ضعف و از موضع  .3

قدرت ایمان و اینکه خدا یاري گر مومنان  هاي درونی و اتکا بهمنديقدرت جنگیدن، نشان دادن توان

 است با نشان دادن رخدادهاي قبلی )

پشت و پشتوانه بودن کافرین ( یادآوري دلیل القاي روحیه پیروزي جبهه حق در هر شرایطی و بی .4

هاي جدید از ذکر، و فهم آیات تالوت شده در حضور در عرصه نبرد و اینکه مومن براي دریافت

شود تا بتواند دریافت زرقی از مغفرت زان سنجش توکل خود در عرصه حاضر میعرصه نبرد و می

داشته باشد و تجلی حقایق بیشتري را فهم کند. در این صورت مومن در هر شرایطی پیروز صحنه 

 خواهد بود.) 
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استحکام درونی، نزول مالئکه، غلبه بر دشمن، افزایش  راهکارهایی جهت: 9طرح شماره 

 با توجه به سوره مبارکه انفال رفت از بحران ویروس کروناعه و برونم در جامانسجا

 ثریا ذوالفقاري
 

 رخداد بعضی از وقایع آن تطبیق با بحران در جامعه و راهکار

عدم توجه گروهی از مردم به بیانات رهبر 

 و متخصصین برطرف کننده بحران

 

 عدم همراهی عده اي با پیامبر(هجرت)-

اي (ایجاد فاصله اي بین دو کراهت داشتن عده -

 گروه)

1- 

 )2رخداد(

 5و6آیه  

در شرایط کنونی نیاز به دعا بیشتر از قبل 

 است و مردم مضطرتر می باشند.

ایجاد اضطرار در مردم و درخواست کمک از -

 خدا و اجابت آن

 دریافت نصرت غیبی خدا-

 ایجاد اطمینان قلبی در آنها-

 باید واقع شود:

 یاري گر دانستنتنها خدا را -

 باور عزیز و حکیم بودن خدا -

2-

 )4رخداد(

 9-10آیه

هایی هم در گذشته انقالب و زندگی  "اذ"

جمعی ما بوده که یادآوري  آن نعمتها و 

توانمندیهاي اعطایی از خدا می تواند سبب 

از بین رفتن ترس و محکمی و استواري 

 دلها شود.

 به خواب رفتن مسلمانان در جنگ بدر-

 نزول باران براي پاکی -

3-

 5رخداد

 11آیه

یادآوري مواردي که قبال خدا در دل 

دشمنان ما ترس ایجاد کرد. و یاري غیبی 

او به ما، سبب مقاومت مردم می شود.( 

 اسباب پیروزي را خدا فراهم می کند)

مقامت بخشیدن جبهه مومنان با حضور  -

 مالئکه

 ایجاد ترس وکیفر کفار-

4-

 6رخداد

-14آیه

12 
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هشدار در مورد عدم اطاعت از رهبر - -

 جامعه دینی 

سستی و بی اعتنایی  و عدم مراقبت الزم 

در بعضی از مردم ما در بحران امروز کشور 

و توجه نکردن به فرامین سبب ضربه به کل 

جامعه می شود که این مسئله نیاز به آگاه 

 کردن مردم به طرق مختلف است.

-5 عده اي فکر می کردند فتنه تاثیري برآنها ندارد -

 11رخداد

 25آیه

موارد مهمی که در رویاریی با دشمن 

الزم است بیان شده: پایداري/ ذکر کثیر 

خدا/اطاعت از خدا و رسول/عدم نزاع با 

 هم/صبر/

بیان همین نکات و هوشیار کردن مردم  

بسیار موثر است . که در بحران ما جاي کار 

 روي آن است.

نزاع در رویارویی با دشمن داشته اند (که نهی -

 شده اند)

6-

 21رخداد

و  45آیه

46 

 

 نکاتی در مورد جدول باال جهت دستیابی به راهکار:

مؤمنین  حقیقی نام برده شده  نشانه هایی از 1آیه در : 2در مورد رخداد اصالح باور و اعمال افراد:  .1

 وکلبرایشان/ ت قرآنبا تالوت کردن افزایش ایمان و ترسان شدن قلوبشان/ ذکر خدا داشتن است:  

 اطاعتاین اعمال با باور به . توجه دادن به روزي  رسانی خدا به آنها)برخدا/ اقامه نماز/ انفاق کردن (

 نیز تاکید شده). 10و 9ل در رخداد بدست می آید.( اطاعت از رسو تقواوکردن از خدا و رسول 

اعتماد به خدا در اجابت دعا و همچنین به کمک هاي غیبی او و تنها یاري گر اوست. این موارد همه  .2

 سبب آرامش و اطمینان قلبی می شود.

 طمینان او شود.استفاده شده و توجه ایمان آورندگان به آن می تواند سبب ا "اذ"در چند آیه از  .3
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که جاي تامل بوده و شاید بتوان براي ایجاد آرامش   "ابتالء مومنین به بالء حسنا  "در مورد 17در آیه  .4

نیز یادآوري سست شدن کید کفار بوسیله خدا. و مورد خطاب قرار  18و 19از آن استفاده کرد. در آیه

 .هم اشاره به این مطلب دارد) 16خداد(ریت آنها در بحران ما نیز مهم است دادن کفار و تشریح وضع

یادآوري نعمت هاي گذشته خدا به ما و نصرت او می تواند موجب شکر گزاري و  12در رخداد  .5

 برخورد درست با بحران شود.

وضعیت کشور به گونه اي است که عده اي خواسته یا نا خواسته با انگیزه هاي مالی  13در رخداد  .6

دشمن شاد کن شده اند. و یا در فضاي مجازي ایجاد رعب می کنند. سبب فشار به مردم می شوند و 

 و آیات قبل ایجاد تقوا و نتایج ناشی از آن کارساز است. 29که طبق آیه 

 هم اشاره به بعضی از موارد کنونی دارد. 15رخداد  .7

رفته اند ر گدر مورد مقابله با کفار و فتنه انگیزان است.  وقتی مردم در معرض این فتنه قرا 17رخداد  .8

و فشار ناشی از آن را تحمل می کنند زمان مناسبی براي ایجاد انگیزه بیشتر براي مقابله با دشمن 

 است.

بیان آداب صف آرایی جبهه مومنین در برابر کفار جاي تامل است و به نظر می آید که  22در رخداد .9

 .24و  23ور در رخداد می توان از آن راهکار مناسب با وضعیت کنونی ما بدست آورد. همینط

 29آمادگی با تمام توان در مقابله ، در بحران ما جاي کار دارد. و همینطور در رخداد  27طبق رخداد  .10

 الفت در بین مردم با یک سري کارها قابل افزایش دادن است.

خود مطرح شده که  30توجه کردن به توانی که خدا به مومنین در مقابله با کفار داده است در رخداد  .11

 کانال برانگیزاننده خوبی براي ایجاد باال بردن آگاهی مردم و ایجاد صبر در آنهاست.
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ی در نظام اسالم تبیین مواجهات مختلف در بحران هاي جهانی و سیر توفیق: 10طرح شماره 

 با محوریت سوره مبارکه انفال مقابل شبه نظام کفر

 سارا شهیدزاده

 

 چکیده

جهانی می توانند اختالالت بسیاري را در زندگی بشر ایجاد کنند. می توان براي مشکالت و بحران هاي 

دوري از مشکالت که در بستر دنیا ایجاد می شود آیین نامه اي تنظیم کرد که اساسا جوامع با رعایت آنها، از 

ران است. اما بسیار از بحران ها مصون باشند. دینداري و زندگی مومنانه راهی براي جلوگیري از ایجاد بح

زمانی که بحران ایجاد و گریبانگیر آحاد ملت ها شد، تنها کسانی که قوت و قدرت مقابله با آن را دارند می 

 توانند مامنی باشند براي دیگر جوامع.

بنابراین بر عهده رسول الهی و مومنان است که با قدرت و قوت خود در مقابل کفار ایستادگی کنند و ملت 

حران ب رفتبرونر پناه القائات مومنانه قرار داده و با راه کارهاي درمانی مومنین متخصصین راه هاي دیگر را د

 را به جوامع منتقل کنند.

 .کلید واژه: ایمان، رسول، بحران هاي ساخته بشر، استکبار، سلطه، حکومت مومنان

 مقدمه

اي هستند که نماي ظاهري اش به در شرایط کنونی جامعه جهانی، همه ي کشورها گرفتار و درگیر مساله 

 خطر افتادن سالمت مردم است و به تبع آن ایجاد مشکالت فراوان در ساختارهاي حکومتی کرده است.

که با تعطیلی بازار، کسادي تعامالت و داد و ستدها، کاهش خرید و فروش و  نظام اقتصادياختالل در  -

 راکت شدن مبادالت تجاري و ... خود را نشان می دهد.

که ممکن است در شکل هاي مختلف در روابط بین ملت ها نمایان شود، مانند قطع سیاست اختالل در  -

روابط، روابط کبرمآبانه و تنظیم و تشدید تحریم ها، روابط ذلیالنه و تحت حاکمیت جباران قرار گرفتنِ 

ر روابط براي دیگ برخی دیگر، روابط کنشی بین قدرتهاي همتراز دنیا که اغلب مشکالت از ایجاد این

 ملت ها حاصل می شود و روابط دیگر ...
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کشورها اعم از امورات شهري و حمل و نقل، کمبود امکانات دارویی و تجهیزات  مدیریتاختالل در  -

درمانی یا سهل گیري در مراقبت هاي شهري و بین شهري براي مقابله با آسیب ایجاد شده و سیاست هاي 

 ا احتکارهاي و یا حتی بی تفاوتی نسبت به وضعیت مردم ....متفاوت و متضاد مدیریتی، ی

مردم ایجاد می شود. اضطراب هاي اجتماعی درونی  روحی روانیاختالل هاي پنهان که در پس زمینه ي  -

و روانی براي افراد ناشی از ترس از ناتوانی براي مواجهه با مشکالت و قدرت مند جلوه دادن مشکل، 

امکانات، ضررهاي مالی و ورشکستگی ها، تعطیلی زیارتگاه ها و مساجد و اماکن اضطراب ناشی از کمبود 

 معنوي و ... 

بین علماي علوم مختلف که ناشی از عدم کارامدي دانشی ست که ادعاي مدیریت  فکري -علمیاختالل  -

اي فکري کل دنیا را دارد و همه ي مراکز علمی در سطح جهان را در تسخیر خود قرار داده است و بنیاده

 و نظامات تحلیلی آنها را به سمت اضمحالل پیش خواهد برد.

که براي مراکز علمی فرهنگی، مساجد و ... ایجاد می شود. با تعطیلی مساجد  ساختاري -فرهنگیاختالالت  -

و مراکز فرهنگی جهت برپا کردن مجدد آن، شرایطی فراهم می شود که اساسنامه ها و آیین نامه هاي 

 ر کار قرار دهند و ممکن است اصول صحیح را در آن رعایت نکرده باشند.جدید را محو

این چالش ها و موضوعات دیگري که قابل بررسی است گریبانگیر آحاد مردم دنیا بوده و با شدت و ضعف 

در هر کدام از کشورها به صورت کالن یا جزء جاري ست و می توان گفت که حیات بشري را تحت تاثیر 

 است.قرار داده 

بنابراین جامعه جهانی و هر کشوري نیاز دارد که با توجه به دامنه ي درگیري خود با این اختالل، راه کارهایی 

 را در همه سطوح در نظر بگیرد و بداند که:

 وضعیت اقتصادي را چگونه مدیریت کند. -

 ود.روابط سیاسی خود را با انواع کشورها چگونه تنظیم کنند تا عزت شان خدشه دار نش -

 اندیشمندان و علماي خود را چگونه به خدمت بگیرد. -

 مشکالت روانی افراد را از چه طریق و با چه راه کارهایی مرتفع نماید. -

نقشه مدیریت شهري و بین شهري براي کنترل کردن بهتر و مقابله قوي تر با مشکل چگونه است و  -

 یا مدیریت بحران را به دست بگیرند. چه ارگان هایی الزم است در این زمینه کمک و همکاري داشته
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و از همه مهمتر بداند مساله اصلی کدام است، آیا ویروس عمومی و همه گیر، مساله اصلی ست یا  -

 این ویروس خود یک ابزاري ست براي تحقق کیدهایی که کفار و مشرکین آن را در نظر دارند. 

 طرح بحث

جوامع از جمله شرایطی ست که تعادل جامعه را  ایجاد چالش و برهم خوردن وضعیت معمولی و طبیعی

ده مشاه» سوره هاي مدنی«برهم زده و تنظیم عناصر جامعه را با مشکالت عدیده روبرو می کند را می توان در 

و مطالعه کرد. این سوره ها به خصوص آن دسته از که اقدامات عملی براي مقابله با چالش ها  و از بین بردن 

 بعی غنی براي بررسی جوانب موضوع است.موانع می کنند من

یکی از این سوره ها که صحنه ي رزم و کارزار است و در صحنه بودن سطوح مختلف جامعه را در انواع 

گوناگون به تصویر می کشد و چالش هاي افراد را در آن بیان می کند، سوره مبارکه انفال است. این سوره 

 ن و دیگر اقشار جامعه را بخوبی تبیین می کند.مدنی بوده و جایگاه رسول اهللا، مومنی

در سیر سوره، وقایعی رخ می دهد که الزم است مردم (در طبقات مختلف) نسبت به آن واکنش هاي درست 

و تحلیل و تصمیم خیرمدارانه داشته باشند و همچنین از حقایقی پرده برداري می شود که توجه به آن تاثیر 

 بر تصمیمات افراد که بر نتیجه و اثر عینیِ عمل آن ها می گذارد. مستقیم و بی نظیري نه تنها

در این بخش به برخی از چالش هاي مردم که در سوره به آن پرداخته است اشاره می شود و به مقایسه اي 

 با چالش ها و ابرازات و واکنش هاي مردم زمان فعلی پرداخته خواهد شد.

 افراد مختلف در سوره مبارکه انفالگام اول: بررسی چالش ها و بروزات 

 

 ها و بروزات رسولچالش

 مواجهه با کفار پیمان شکن در صحنه حرب: -

 برخورد با شدت با آنها •

 برخورد با شدت با همراه شدن گان آنها •

 تثبیت و تذکر قدرت مندي  •

 مواجهه با هم پیمانان در صحنه حرب و نگرانی از خیانت آنها: -
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 ها و بروزات رسولچالش

 ان اهللا یا یحبت الخائنینفانبذ علیهم علی السوا  •

 الیحسبن الذین کفروا سبقوا انّهم الیعجزون •

 مواجهه با تسلیم دشمن -

 استفاده از فرصت تسلیم دشمن و چاره اندیشی براي آن(وارد نبرد مستقیم نشدن) (فاجنح) •

 توکل علی اهللا انه هو السمیع العلیم •

 مواجهه با خدعه دشمن در تسلیم -

 حسبک اهللاراده خدعه در تسلیم: ان  •

 تالیف قلوب مومنین و تکیه به نیروي آنها •

 مواجهه با مومنین: -

 پشت گرمی به مومنین(حسبک اهللا و مَن اتبعک من المومنین) •

 تحریض مومنین در قتال •

 

 ها و بروزات مومنینچالش

 چالش مومنین در مواجهه با ذکر خدا و تالوت آیات: وجل شدن قلب، و ازدیاد ایمان و توکل .1

 مشاهده دشمن تا دندان مسلح: چالش .2

 استغاثه به درگاه الهی •

 استجاب استغاثه •

 ملک 1000امداد  •

 داشتن حالتی از بشارت •

 اطمینان قلب •

 نصرت یافتن •
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 ها و بروزات مومنینچالش

استغاثه به 
ربّ

استجابت امداد مالئکه نصرت

مواجهه با 
لشکر دشمن

 
 آرامش یافتن در خواب و بارش باران: .3

 خروج از رجز شیطان •

 ربط قلوب •

 تثبیت قدم •

 اطمینان دادن خدا به مومنین: .4

 امداد مالئکه در استحکام مومنین •

 ترس انداختن در قلب کفار •

• .... 

 مواجهه با کفار: .5

 پشت نکردن و فرار نکردن -

 باور به اهللا رمی در قتال با کفار -

 چالش اطاعت از رسول .6

 می گویند می شنویم(می فهمیم) و حقیقتا می فهمند حقایق را •

 می کند: چالش مواجهه با رسول هنگامی که آنها را با کاري دعوت .7

 دعوت رسول را دعوتی براي احیا دیدن •

 استجابت دعوت •

 علم و باور به اینکه اهللا یحول بین المرء و قلبه •

 مراقب بودن از فتنه هاي عالم گیر که همه را در بر می گیرد •
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 ها و بروزات مومنینچالش

چالش خوش عهدي و خیانت نکردن و توان مدیریت اموال و اوالد براي همراستایی و همراهی با  .8

 رسول

 کفار ساختاري ( با اسالم و گسترش آن با انفاق مقابله می کنند و متولی مسجدلحرامند) مواجهه با .9

 دعوت به استغفار  •

 استمرار قتال با کفار تا محو شدن از صحنه روزگار (قاتلوهم حتی التکون فتنه) •

 در صورت بازایستادن از فتنه توقف قتال •

 قتال چنانچه از توقف در فتنه خیزي روي برگرداندند ادامه •

 مواجهه با کفار و مشرکین(فئه): .10

 استحکام درونی -

 ذکر کثیر -

 اطاعت از خدا و رسول -

 نزاع نمی کنند(اختالف نمی کنند) که فشل و سست شوند و شوکتشان از بین برود. -

 صبر می کنند چون ان اله مع الصابرین -

 مواجهه با وسوسه هاي شیطان  .11

 اتاق فکرِ دشمن ها و دشمنی ها)علم به بی قوتی و کم قوت بودن شیطان(بعنوان  -

 علم به استراتژي شیطان در ایجاد زینت -

 مواجهه با کفار عهد شکن: .12

 آمادگی رزم -

 آماده شدن هر آنچه در توان دارند -

 ایجاد رهب در دشمن بوسیله عده و عده شان -

 مواجهه با یاري پیامبر در رویارویی با خدعه کفار: (با ویژگی صابره) .13

 نفر 1000نفر  100نفر؛ هر  200 نفر 20غلبه نیرو هر  -

 نفر 2000نفر  1000نفر و هر  1000نفر  100با توجه به ضعف هاي مومنین: هر  -
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 ها و بروزات ضعیف االیمانچالش

چالش در مواجهه با غنائم، نتایج، ثمرات انجام دفاع یا جهاد یا جنگ یا کاري که کرده بودند: سهم  -

 خواهی از پیامبر ص

 چالش مردم در مواجهه با حرکت پیامبر براي مقابله با دشمن:  -

 نارضایتی و ابراز کراهت  •

 جدال براي منصرف کردن از جنگ •

 ترس از مرگ و کشته شدن(حس نزدیک شدن به مرگ) •

 چالش در انتخاب معرکه ي نبرد:  -

 نفع دنیا  •

 راحتی در نبرد •

 اهمیت ندادن به فتح همراه با شوکت براي سپاه اسالم •

 نداشتن افق در حقانیت حق و بطالن باطل •

 مواجهه با کفار: -

 پشت کردن به آنها •

 گرفتار غضب خدا •

 چالش مواجهه با امر خدا (عرصه ي اطاعت از رسول) -

 سمعنا و هم الیسمعون •

قوه تشخیص نداشتن) و اعراض از حق و -بی خبري از حقایق بدلیل: ناشنوا بودن(عقل نداشتن •

 روي گردانی از آن

 خیانت:چالش  -

 شکرگزار نبودن ایام قدرت و قوت (در مقایسه با زمانی که کم و ناتوان بودند.) •

 

 ها و بروزات منافقینچالش

 مواجهه با دین داران:  -

 دین را مورد اصابه قرار می دهند.  •
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 ها و بروزات منافقینچالش

 مومنین را دگم و متعصب می نامند(غرّ هوالء دینهم) •

 رسانه سازي و خبرپراکنی در جامعه •

 

 بروزات کفّارها و چالش

 چالش مواجه با رسول و خدا:  -

 شقاق •

 عقاب شدید : ضربوا فوق االعناق واضربوا منهُم کلَّ بنان  •

 
 نقشه کشیدن(کید) براي زندانی، قتل و اخراج رسول: -

 یمکرون و یمکر اهللا و اهللا خیر الماکرین •

 مواجهه با آیات قرآن: -

 مثل هذا)اگر بخواهیم مثل این را می آوریم (لونشاء لقلنا  •

 اساطیر االولین •

 درخواست عذاب •

 موانع عذاب: احتمال استغفار آنها و حضور پیامبر بین آنها •

 بدون داشتن تقوا متولی مسجد الحرام بودن و صد مومنین براي ورود به مسجد الحرام -

 انفاق اموال براي جلوگیري از گسترش اسالم -

 مواجهه با مرگ: -

 مرگ سخت همراه با عذاب •

 با فرعونهم مثل شدن  •

 عهد شکنی و پیمان شکستن •
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مقابله آشکار و 
ایجاد کردن صد 

براي مومنین

رسول

منافقین

کفار و 
مشرکین

اطاعت از 
خدا و رسول

ضعف در 
اطاعت از 

خدا و رسول

مقابله مخفی و 
آشکار جدلی با 
مطیعین خدا و 

مومنین)رسول
)

 
 

 

 هاي مردم امروز در مواجهه و رویارویی با اتفاقات اجتماعیگام دوم: چالش

واکنش ها در مواجهات زمانه حاضر نیز شباهت هاي بسیاري با دسته بندي هاي سوره مبارکه انفال دارد. در 

 دنیایی انواعی از مواجهه را مشاهده می کنیم:فتنه ها و گرفتاري هاي 

 

 مواجهات و بروزات ولی فقیه

 نشان دادن قوت نظام اسالمی در عرصه نظامی -

 پوشاندن ضعف مسئولین به هر نحو در راستاي دوري از نزاع واختالف -

 مقاومت در برابر کفار در عرصه ي محاربه -

 مقابله دقیق با آنها -

 اقتصادي و علمی و نظامی و ...تشویق مومنین به جهاد  -

 

 ها و بروزات مومنینچالش

 همراستایی با ولی فقیه -

 تالش براي ایجاد آرامش در جامعه در برابر منفعت طلبی هاي شخصی یا جمعی -

 تالش براي اصالح ذات بین مردمان -
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 ها و بروزات مومنینچالش

 از بین بردن مشکل با تشکیل جمع هاي تخصصی از مومنین و دور کردن جامعه از مشکل -

 

 

 هاها و بروزات ضعیف االیمانچالش

 توجه گاه گاه یا عدم توجه به اوامر و منویات رهبري  -

 نوسان در توجه یا بی توجهی به موضوع تقوا و عواقب عدم رعایت آن در زندگی اجتماعی -

 توجه به نفع شخصی و رسیدگی به خانواده و فرزندان -

 اضطراب از متضرر شدن، از دست دادن منافع، ناامن شدن محیط، ترس از زندگی سخت  -

 و ... -

 

 ا و بروزات منافقینهچالش

 پردازش اقوال مختلف -

 تضعیف روحیه مردم جامعه -

 متعصب خواندن دین داران و تاکید بر موضوع دین و احکام الهی -

 ضعیف جلوه دادن نظام اسالمیکوتاه نیامدن از ایجاد دست اندازهاي مختلف در راه  -

 و ... -

 

 ها و بروزات مشرکین و کفارچالش

 به چالش کشیدن عزت و اقتدار نظام اسالمی با تهدید نظامی و غیرنظامی -

 عهد شکنی -

 تالش براي ضربه زدن به امنیت، سالمت، اقتصاد -

 خدعه و نیرنگ -

 ایجاد ترس در افراد جامعه -
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 ها و بروزات مشرکین و کفارچالش

 و .... -

 

 در سورهبررسی حقایق ثابت و جاري 

ده و نتیجه بخش رخدادهاي ایجاد شده سوره که جهت جاري در بررسی مواجهات سطوح مختلف، حقایق با

 را اینگونه می توان تبیین و تحلیل نمود: ،است

 ابله با دشمن در صحنه نبرد دارندحقایق ثابت در رخدادهایی که مومنین نیاز به رزم و مق

 ولکن اهللا رمی -

 الکافریناهللا موهن الکید  -

 اهللا شدید العقاب -

 ما النصر اال من عند اهللا -

 لن تغن عنکم فئتکم شیئا و لو کثرت و اَن اهللا مع المومنین -

 ان شر الدواب عنداهللا الصم البکم الذین الیعقلون -

 ان تتقوا اهللا یجعل لکم فرقانا و یکفر عتکم سیئاتکم و یغفرلکم -

 یمکرون و یمکر اهللا و اهللا خیر الماکرین -

 اهللا موالکم نعم المولی و نعم النصیر اَن -

 واصبروا ان اهللا مع الصابرین (خطاب به مومنین) -

 و ما تنفقوا من شیء فی سبیل اهللا یوّف الیکم و انتم التظلمون -

 هو الذین ایدك بنصره و بالمومنین -

انهم قوم ب ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ان یکن منکم مئه یغلبوا الفاً من الذین کفروا -

 یا یفقهون
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 ها و حقایق سوره در شرایط کنونیهاي چالشقوانین بدست آمده از دسته بندي

به نظر می رسد مومنین در جامعه، گروه هاي موثر و تاثیرگذار هستند که نظرات و رویکردهاي  -

 دارد. تحلیلی آنها در آرامش جامعه و میزان اعتماد آنها به ساختارهاي حکومتی نقش بسزایی

 مومنین الزم است پیرو کامل ولی فقیه باشند تا از هرگونه آسیب به جامعه دوري کنند. -

ولی فقیه الزم است در زمانی که با نیرنگ کفار مواجه می شود، بدون توجه به جوّ جامعه، با پشتوانه   -

 ي خدا و مومنینی که تابع او هستند به مقابله با کفار بپردازد.

مواجهه با اعالم تسلیم کفار می تواند نسبت به نظر آنها بررسی و دقت الزم را مبذول ولی فقیه در  -

 داشته و راه نجاتی که همراه با حفظ عزت نظام اسالمی باشد را بیابد.

 مومنین الزم است از هر گونه نزاع و سستی که نشان از ضعف جامعه اسالمی باشد دوري کنند. -

د را چه آن دسته که داراي ضعف هستند چه آن دسته که قوي مومنین الزم است قدرت ایمان خو -

 هستند نسبت به امداد مالئکه افزایش دهند.

 مومنین نیاز دارند که با ذکر و اتصال با حقایق مرتبط باشند تا استحکام باوري عملی شان کم نشود. -

قامت وري کنند و استمومنین الزم است در پیچ و خم هاي حاصل شده از مقابله ولی فقیه با کفار، صب -

 داشته باشند و از راه خود کوتاه نیایند.

 

 گیرينتیجه

با توجه به خاصیت دنیا، که داراي فراز و نشیب و سختی و سهولت و ... قواعد مخصوص به خود است،  

مسائل گاه بقدري پیچیده می شوند که عمال ریشه شناسی و شناخت راه هاي درمانی آن با سختی همراه شده 

 بن بست را نشان می دهد.و 

سوره مبارکه انفال نیز از این بن بست ها یاد می کند، اینکه دشمن قدرت مند است و تا بن دندان سالح دارد 

وارد عرصه نظامی می شود، یا منافقین سنگ اندازي می کنند و نمی توان جلویشان را گرفت، یا دشمن خدعه 

امعه اسالمی را تسلیم خود کند، ابهام در شرایط و ناتوانی می کند و می خواهد جوامع بشري و باالخص ج

 مردم در انجام تصمیمات، و بسیاري مسائل دیگر.... 
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معرفی می کند و آن  امید به نصرت خدا به مدد همراهی و اطاعت از شاه راهی در این موقعیت ها سوره 

 رسول خدا با ایمان و رعایت تقواست.

تقواایمان
مومنین با خدا و رسول 

هستند 
و خدا نیز با مومنین است

صبر و استقامت در به 
ثمر رسیدن تالش هاي 

متخصصین

تبعیت از اوامر و نواهی 
الهی 

هسته بنیادي 
مقابله با 
بحران

 

 این راه کار به عنوان راه کاري خاص و عمومی جهت ده راه کارهاي دیگر خواهد بود.

همانطور که ابتداي بحث بیان شده بود مشکالت ناشی از مسائل پیش آمده(ویروس کرونا) ممکن است 

ا خود کرون اختالل هایی را ایجاد نمایند و مومنین می توانند با این اختالالت مقابله کنند از آنجا که ویروس

ممکن است ابزاري باشد براي ضربه زدن و ایجاد اختالل هاي مهلک در جوامع، الزم است نکات زیر در باب 

 آن رعایت شود: 

 مواجهه ولّی الهی و مسئولین زیربط با مساله: .1

 مواجهه مقتدرانه و از روي قوت -

 ایستادگی در عرصه هاي بین الملل -

 داشتن بصیرت و علم به ابعاد مشکل -

 ایجاد اطمینان به آحاد مردم -

 مقابه با سنگ اندازان امنیت روانی و .... -

 
 مواجهه مومنین با مساله: .2

 رعایت بیشتر تقوا و تقویت راه هاي افزایش ایمان -

 ارتباط بیشتر با نماز و ذکر (انس و معرفت افزایی با ادعیه حضرت فاطمه سالم اهللا علیها) -

 مقابله خاطر نشان می شود رعایت نکاتی که از سوي مسئولین براي -

 درگیر اخبار و شبهات و اطالعات متنوع نشدن -
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 مطالعاتی -داشتن برنامه مستمر علمی -

 فراموش نکردن نصرت هاي همیشگی خدا و اطمینان به برونرفت از وضعیت -

 مراقبت از فکر و عمل کسانی که ضعیف االیمان هستند -

 
 مواجهه منافقین با مساله: .3

 ازيخبرپراکنی و شایعه س -

 تمرکز بر ضعف ها بجاي موفقیت ها و قوت ها -

 فراموشی نعمت ها و نصرت هاي الهی -

 دل به کفار دادن و عدم اعتماد به نظامات ایمانی الهی -

 
 مواجهه کفار با مساله: .4

 علی رقم قوي جلوه دادن خود، مقهو و بیچاره شرایط هستند -

 جات خود نیز ندارند.خود را تولیت عالم می دانند در صورتی که نسخه اي براي ن -

 ورود به شیب اضمحالل و عدم کنترل شرایط -

 
 شرایط عمومی جامعه جهانی: .5

 در انتظار براي نجات و منتظر منجی -

 تبلیغ و ترویج تفکرات شیعی -
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 خَیْرٍ کُلِّ  فَاعِلَ یَا

 خَیْرٍ  کُلِّ إِلَى هَادِیاً  یَا

 خَیْرٍ  ُکلِّ  عَلَى دَالا یَا

 خَیْرٍ بِکُلِّ آمِراً یَا

 الْخَیْرِ  خَالِقَ  یَا

 الْخَیْرِ  أَهْلَ یَا وَ

 الْغُیُوبِ  عَلَّامُ  أَنْتَ  وَ عَلِمْتَ قَدْ  فِیمَا إِلَیْکَ  رَغِبْتُ  اللَّهُ  أَنْتَ

 مُحَمَّدٍ  آلِ وَ مُحَمَّدٍ  عَلَى تَُصلِّیَ أَنْ أَسْأَلُکَ
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 آور در نظام اسالمیبحراننامه عملیاتی رویارویی با رخدادهاي : آیین11طرح شماره 

 شهربانو کندي

 

 مسئله: مقابله با ویروس کرونا

 :هاپرسش

ویروس کرونا ماهیتش چیست؟ آیا حمله بیولوژیک است؟ چقدر می شود به اخبار رسانه ها و شبکه هاي 

ا ب اجتماعی درباره این ویروس اعتماد کرد؟ راههاي پیشگیري چیست و چقدر باید به آنها مبادرت ورزید؟

تبعات در خانه ماندن چه باید کرد؟ با تبعات اقتصادي این اتفاق چه باید کرد؟  با تداخل این بحران با سایر 

مشکالت کشور چه باید کرد؟ راههاي درمان این ویروس چیست؟ با خانواده فوت شدگان و مسائل مربوط 

م این بحران کی است؟ چه گروه به کفن و دفن و عدم برگزاري مراسمات چگونه مواجه شویم؟ زمان اتما

هایی آسیب پذیرند؟ راههاي شیوع بیماري چیست؟ مدیریت بحران با چه ارگان هایی است؟ نقش دشمنان 

 داخل و خارجی در ایجاد چالش هاي مربوط به این ویروس چیست؟

 :زمینهپس

م کار/ ولین بی تجربه و کایران کشور خاورمیانه/ اقتصاد وابسته به نفت/ اغتشاشات آبان ماه/ برجام/ مسئ

 8تحریم هاي اقتصادي/ ترور نیروهاي مخلصی چون سردار سلیمانی و تشییع جنازه باشکوه/ تجربه جنگ 

/  برگزاري انتخابات آزاد/ برگزاري راهپیمایی ها/ سقوط هواپیماي دانشجویان و 88ساله/ تجربه فتنه سال 

نیروهاي مخلص و مومن و جهادي در بین مردم/  مشکالت سپاه/ دشمنی همیشگی و علنی آمریکا/ وجود

 روحانیتی که در بحران ها گاها در صحنه اند و اکثرا کمرنگ/ رسانه هاي سلطنت طلب

 :وقایع

ابتالشدگان و درمان آنها، درگیري جسمی و روحی کادر پزشکی، بهبود یافتگان و عوارض بیماري، فوتی ها 

صیبت، پیشگیري از ویروس و تبعات در خانه ماندن خانواده ها و خانواده شان و حواشی پیش بینی نشده م

و فرزندان آنها، مشکالت اقتصادي ناشی از بحران، نگرانی از طوالنی شدن دوره بحران و عدم وجود پیش 

بینی مشخص درباره زمان اتمام آن، درهم آمیختگی بحران فعلی و مشکالت دیگر از جمله تحریم ها و کمبود 
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و فضاي بیمارستانی و بودجه کشور، اقشار آسیب پذیر وکنترل و مراقبت از آنها، تاثیر مسافرت  نیروي انسانی

ها بر شیوع بیماري، آموزش هاي الزم و تداخل آن با اخبار ضد و نقیض، هماهنگی یا عدم هماهنگی دستگاه 

 هاي مسئول

 :رخداد

 وس کرونا و عوارض و حواشی آن مواجهه و مقابله مردم، دولت و مسئولین با بحرانی به نام ویر

 نیازها: 

کشف دارو و درمان سریع بیماري، افزایش امکانات بیمارستانی و نیروي انسانی، افزایش روحیه کادر درمانی 

و مراقبت جسمی آنها، کنترل افراد آسیب پذیرتر براي غربال گري و قرنطینه، جلوگیري از مسافرت هاي 

می براي پیشگیري، کنترل اخبار شبکه هاي اجتماعی و رسانه هاي سلطنت غیرضرور، افزایش آگاهی هاي عمو

طلب، افزایش روحیه عموم مردم، افزایش کیفیت برنامه هاي صدا و سیما، تولید برنامه هاي مفید براي موبایل، 

همکاري ارگان هاي مختلف براي پیشگیري و شکست زنجیره بیماري، پاسخگویی و اطالع رسانی به موقع 

رست، رفع یا کاهش تبعات پیشگیري از بیماري براي عموم مردم از جمله تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، و د

بانک ها، برخی ادارات و ...، مبارزه با سودجویان اقتصادي و فرهنگی در داخل کشور، کنترل مرزها و روابط 

 .خارجی براي پیشگیري

 

 ره انفال و ویروس کرونامسائل مشترك سو

 مسائل متناسب در بحران ل مشترك از سوره انفالمسائ رخداد

 ضرورت رویارویی با بحران  ضرورت رویارویی با بحران  3

قرار گرفتن در وضعیت اضطرار در مواجهه با  4

 بحران 

قرار گرفتن در وضعیت اضطرار در مواجهه با 

 بحران 

 امداد الهی امداد خداوند به مومنین  5

 که به شقاق با خدا  ولیمقابله شدید با کسانی  6

 خدا برخاسته اند

 مقابله با دشمنان خارجی و داخلی و سودجویان
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 مسائل متناسب در بحران ل مشترك از سوره انفالمسائ رخداد

مقابله با بحران و پرهیز از بی تفاوتی و ابراز  مواجهه عزتمند با بحران 7

 ناتوانی از مقابله با آن

 ظهور اراده الهی در از بین بردن بحران ظهور اراده الهی در از بین بردن بحران 8

 دستورات رهبري فرامین پیامبر خدا براي مومنین  9

 اثرات فراگیر بحران  اثرات فراگیر فتنه 11

پس زمینه هاي باشکوه از جمله جنگ و انقالب  قدرت گرفتن جامعه اسالمی 12

 و سربلندي از ابتالئات فتنه ها

مسئولین و ارگان عدم همکاري مردم و برخی  انگیزه هاي مالی و خانوادگی مخل صدق ایمان  13

ها در مقابله با بحران به دلیل ترجیح منافع 

 فردي(مادي) بر منافع دینی

 نیاز به خروج از ابهام در انجام تکلیف نیازمندي به فرقان  14

 عملکرد دشمن در این بحران/ ماهیت ویروس انواع مقابله هاي مشرکین با مومنین  15

قرار گرفتن مومنین در وضعیتی که غلبه ظاهري  19

 با عامل بحران است 

 پذیرش شرایط و عدم پذیرش شکست

 نحوه رویارویی مقتدرانه با بحران نحوه رویارویی مقتدرانه با بحران 21

 کنار گذاشتن عادت هاي غلط در مقابله با بحران نحوه به جنگ طلبیدن دشمن 22

بحران را جنگ جدي ندانستن و جنگ را ممکن  قوي توسط عده ايدرك نکردن جنگ با دشمن  24

 ندیدن

 الفت میان مردم الفت میان مومنین  29

 نقش ایمان در توان جمعی مومنین نقش ایمان در توان جمعی مومنین  30
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 خوانش رخداد بر اساس نظام حقایق مستقل

 گزاره مسائل متناسب در بحران رخداد

خداوند تحقق اراده خود را براي نابودي باطل و تحقق حقایق الهی  ضرورت رویارویی با بحران  3

به همه مومنانی که به وعده هاي او ایمان دارند عطا می کند و  

 کافران را هالك می سازد

قرار گرفتن در وضعیت  4

 اضطرار در مواجهه با بحران 

مومنانی که به درگاه  خداوند امداد مالئکه خود را براي نصرت به

او استغاثه کنند عطا می کند تا به آنها بشارت داده و اطمینان قلبی 

 شان در رویارویی با دشمن باال رود

خداوند امداد خود را براي تشجیع قلب و ثبات قدم مومنان به  امداد الهی 5

کسانی از ایشان که به درگاه او استغاثه کنند عطا کرده تا بدین ترتیب 

 آلودگی ها و مشکالت ظاهري دور باشند از

مقابله با دشمنان خارجی و  6

 داخلی و سودجویان

خداوند براي تجلی شدید العقاب بودنش در دشمن القاي رعب می 

 کند تا به مومنانی که با دشمن با شدت مقابله کنند مقاومت بخشد

مقابله با بحران و پرهیز از  7

بی تفاوتی و ابراز ناتوانی از 

 مقابله با آن

هرچند خداي متعال براي پیروزي حق و نابودي باطل به مومنان 

امداد می رساند اما در صورت فرار از مقابله دچار غضب الهی می 

 شوند

ظهور اراده الهی در از بین  8

 بردن بحران

خداوند معیت خود براي تجلی سمیع علیم بودنش شامل مومنانی 

و با اومبارزه می کنند تا اینگونه می کند که با دشمن روبرو شده 

 دشمنان خوار شده و کیدشان از بین برود

خداوند براي جدا کردن ناشنوایان غیر عاقل از مومنان، فرامین ولی  دستورات رهبري 9

خود را به مومنانی که از خدا و رسول اطاعت می کنند ابالغ می 

 کند تا بدین ترتیب آنها را نسبت به حق شنواتر کند

خداي متعال براي تجلی شدید العقاب بودنش، کسانی که دعوت  اثرات فراگیر بحران  11

خدا و رسول را اجابت نکردند دچار فتنه و اثرات سوء آن می کند 
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 گزاره مسائل متناسب در بحران رخداد

تا بدین ترتیب نشان دهد که در این شرایط مومن و غیر مومن 

 تفاوتی ندارند

پس زمینه هاي باشکوه از  12

جمله جنگ و انقالب و 

 اندي از ابتالئات فتنه هسربل

خداي متعال براي شکوفایی شکر در افراد جامعه نعمت هاي 

متعددي به مردم داده تا با یادآوري آنها ترس از رویارویی با دشمن 

 قوي از بین برود

عدم همکاري مردم و برخی  13

مسئولین و ارگان ها در 

مقابله با بحران به دلیل 

ترجیح منافع فردي(مادي) 

 افع دینیبر من

از آنجا که اموال و اوالد فتنه اند و اجر عظیم نزد خداست خداي 

متعال که امانت دین و والیت را به مومنان داده در صورت خیانت 

در دین توسط عده اي تبعات این خیانت را به خود آنها بازمی 

 گرداند  

نیاز به خروج از ابهام در  14

 انجام تکلیف

را براي تجلی ذوالفضل العظیم بودنش به خداي متعال فرقان خود 

مومنانی که تقواي الهی پیشه کنند عطا می کند و بدین ترتیب 

 اشتباهات آنها  جبران می شود

عملکرد دشمن در این  15

 بحران/ ماهیت ویروس

خداوند در مقابله با دشمن خیراالماکرین است و تمام تالش هاي 

 آنها را به حسرت تبدیل کرده و آنها را شکست می دهد 

پذیرش شرایط و عدم  19

 پذیرش شکست

خداوند امداد خود را براي تجلی سمیع علیم بودنش شامل مومنانی 

می کند که احکام الهی را رعایت کرده و بدین ترتیب هالکت و 

 احیاي خدا را مشاهده می کنند

نحوه رویارویی مقتدرانه با  21

 بحران

خداوند معیت خود را براي فالح و رستگاري افراد جامعه به همه 

کسانی که در مقابله با بحران ثبات و ذکر و اطاعت از رسول و عدم 

نزاع و صبر دارند عطا می کند تا از این طریق اممکان سستی و از 

 ه از بین بروددست دادن روحی
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 گزاره مسائل متناسب در بحران رخداد

کنار گذاشتن عادت هاي  22

 غلط در مقابله با بحران

خداوند که به همه اعمال انسان ها احاطه دارد از عادت هاي غلط 

در مقابله با دشمن نهی کرده تا مانعی در هدایت به سوي او ایجاد 

 نشود

بحران را جنگ جدي  24

ندانستن و جنگ را ممکن 

 ندیدن

بر محاسبات مادي را براي تجلی عزت و  خداوند غلبه دین داري

حکمتش به همه کسانی که در مقابله با دشمن بر او توکل کنند عطا 

می کند تا بدین ترتیب القائات منفی منافقان و بیماردالن در جبهه 

 حق را خنثی کند

ممکن الوقوع بودن بحران  28

 ها در همه زمان ها

سمیع علیم بودنش، خداوند به منظور نصرت ولی خدا و تجلی 

هزینه هاي هاي مومنان در آمادگی براي مقابله با دشمن را تماما به 

 نفع خودشان می کند تا بدین ترتیب مومنان را نصرت دهد

خداوند تالیف الهی بواسطه ولی خدا را براي تجلی عزیزحکیم  الفت میان مردم 29

 بودنش شامل مومنان می کند

 نقش ایمان در توان جمعی 30

 مومنین

خداوند توان افزایی ده برابر مومنان را براي تجلی معیتش با صابران، 

شامل مومنانی می کند که صبر در راه خدا کرده و از ولی الهی 

 تبعیت کنند تا اینگونه بر کافران غلبه یابند

 

 بنديجمع

مومنان باید رویارویی با بحران را ضروري دانسته و در این رویارویی به وعده هاي الهی باور داشته  .1

باشند تا اراده الهی براي نابودي باطل و تحقق حقایق الهی به دست آنها جاري شود و مشکل از بین 

 برود. 

اضطرار در شرایط بحران طبیعی است  و در این شرایط مومنان باید استغاثه داشته باشند تا خداوند  .2

امداد مالئکه خود را براي نصرت به آنها عطا کرده،  به آنها بشارت داده و اطمینان قلبی شان در 

بین می رود  رویارویی با دشمن باال رود. حتی در این شرایط با امداد الهی مشکالت ظاهري هم از

 تا موانع شجاعت مومنان از بین رفته در مقابله ثبات قدم داشته باشند. 
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در مقابله با دشمنان داخلی و خارجی در بحران نباید کوتاهی کرد زیرا خداوند براي تجلی شدید  .3

العقاب بودنش در دشمن القاي رعب می کند تا به مومنانی که با دشمن با شدت مقابله کنند مقاومت 

 خشدب

هرچند خداي متعال براي پیروزي حق و نابودي باطل به مومنان امداد می رساند اما در صورت فرار  .4

 از مقابله به صورت بی تفاوتی و ابراز ناتوانی و ... جامعه دینی دچار غضب الهی می شود. 

 سمیع اراده الهی در از بین بردن بحران اینگونه جاري می شود که خداوند معیت خود براي تجلی .5

علیم بودنش را شامل مومنانی می کند که با دشمن روبرو شده و با اومبارزه می کنند تا اینگونه 

 دشمنان خوار شده و کیدشان از بین برود

مومنان باید از ولی خدا اطاعت کنند زیرا خداوند براي جدا کردن ناشنوایان غیر عاقل از مومنان،  .6

خدا و رسول اطاعت می کنند ابالغ می کند تا بدین ترتیب آنها فرامین ولی خود را به مومنانی که از 

 را نسبت به حق شنواتر کند

اثرات فراگیر بحران به گونه اي است که خداي متعال براي تجلی شدید العقاب بودنش، کسانی که  .7

دعوت خدا و رسول را براي مقابله با بحران اجابت نکردند دچار فتنه و اثرات سوء آن می کند تا 

 بدین ترتیب نشان دهد که در این شرایط افراد در دچار شدن به بحران تفاوت ندارند

مردم و مسئولین در مقابله با بحران نباید ترس داشته و به جاي آن باید با یادآوري پس زمینه هاي  .8

باشکوه جامعه دینی از جمله جنگ و انقالب و سربلندي از ابتالئات و فتنه ها که همگی نعمت هاي 

 لهی بوده اند، ترس از رویارویی با دشمن قوي از بین رفته و توان شکر در جامعه شکوفا شودا

از آنجا که اموال و اوالد فتنه اند و اجر عظیم نزد خداست خداي متعال که امانت دین و والیت را به  .9

مومنان داده در صورت خیانت در دین توسط عده اي  به صورت عدم همکاري مردم و برخی 

ئولین و ارگان ها در مقابله با بحران به دلیل ترجیح منافع فردي(مادي) بر منافع دینی، تبعات این مس

 خیانت را به خود آنها بازمی گرداند  

در شرایط بحران هاي جدید وجود ابهام در انجام تکلیف و خطا کردن طبیعی است. مومنان باید  .10

را براي تجلی ذوالفضل العظیم بودنش به آنها عطا  تقواي الهی پیشه کنند تا خداي متعال فرقان خود

 کرده و بدین ترتیب اشتباهات آنها  جبران شود.
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هرچند ماهیت ویروس را باید شناخت و هرچند خطرات و دشمنی ها فراوان است و منتهی به همین  .11

را به ویروس هم نیست اما خداوند در مقابله با دشمن خیراالماکرین است و تمام تالش هاي آنها 

حسرت تبدیل کرده و آنها را شکست می دهد. بنابراین حتما هر قدر همه چیز پیچیده به نظر بیاید 

همانقدر هم راههاي واضح قابل شناسایی  و در دسترس است . خود ویروس خود را به خوبی 

 شناسانده و راه درمانش را آشکار می سازد.

رعایت کرده و با این رعایت احکام نشان دهند که مومنانی باید با پذیرش شرایط، احکام الهی را  .12

شکست را نمی پذیرند تا خداوند امداد خود را براي تجلی سمیع علیم بودنش شامل حال آنها کرده 

 و بدین ترتیب هالکت و احیاي خدا آشکار شود.

بر عایت صرویارویی مقتدارنه با بحران یعنی ثبات قدم و ذکر و اطاعت از ولی خدا و پرهیز نزاع و ر .13

در میدان. در این صورت خداوند معیت خود را براي پیروزي و رهایی افراد جامعه به همه کسانی 

که در مقابله با بحران چنین مقابله اي دارند عطا می کند تا از این طریق امکان سستی و از دست 

 دادن روحیه از بین برود.

ک به روش هاي غلط و مشرکانه در بحران روي آوردن به روش هاي مقابله مقتدرانه علی رغم تمس .14

ضروري است. خداوند که به همه اعمال انسان ها احاطه دارد از عادت هاي غلط در مقابله با دشمن 

 نهی کرده تا مانعی در هدایت به سوي او ایجاد نشود.

 همواره در جامعه دینی کسانی هستند که بحران جنگ را جدي نمی دانند و یا جنگ با بحران را .15

ممکن نمی بینند. بنابراین باید افراد در مقابله با بحران بر خدا توکل کنند تا بدین ترتیب القائات منفی 

این افراد منافق و بیماردل در جبهه حق خنثی شده و خداوند غلبه دین داري بر محاسبات مادي را 

 براي تجلی عزت و حکمتش نشان دهد.

ن دیگري دوباره بوجود آید و جامعه همواره با بحران هاي از آنجا که این بحران ممکن است هر زما .16

متعددي روبروست الزم است مومنان آمادگی همیشه براي مقابله با بحران ها را داشته و براي این 

مظور هزینه کنند. خداوند به منظور نصرت ولی خدا و تجلی سمیع علیم بودنش، هزینه هاي هاي 

دشمن را تماما به نفع خودشان می کند تا بدین ترتیب مومنان را  مومنان در آمادگی براي مقابله با

 نصرت دهد 
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باید والیت ولی خدا در جامعه جریان یابد تا خداوند تالیف الهی بواسطه ولی خدا را براي تجلی  .17

 عزیزحکیم بودنش شامل مومنان کند.

ر ولی خدا تبعیت کنند تا ب مومنان عالوه بر باور به امداد الهی باید صبر را پیشه خود ساخته و از .18

 بحران غلبه یابند و از توان افزایی ده برابر برخوردار شوند. 
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 ها و اختالالت اجتماعی و چگونگی رهایی از آنها: چیستی آسیب12طرح شماره 

 حسین مختاري

 

 طرح موضوع و اهمیت آن

هاي سابق، دچار تهاجم بیولوژیکی نیز شده است و حاکمیت دینی عالوه بر انواع تهاجمدر شرایط موجود، 

این امر جامعه را در معرض بحران قرار داده است. دلیل چشمگیر شدن شرایط بحرانی آن است که وضعیت 

لش مواجه کنونی عالوه بر حاکمیت، همه اقشار مردم را نیز درگیر کرده و فعالیت هاي جاري آنها را با چا

 ساخته است.

حقیقت آن است که حیات افراد و اجتماع، در گرو حرکت آنهاست و وقتی امکان حرکت از افراد و اجتماع 

گرفته می شود، در واقع حیات آنها با چالش مواجه می شود. مضاف بر اینکه وقتی حرکت اجتماع متوقف 

گ اقتصادي آسیب پذیر تر می گردد. همچنین می شود، چرخه اقتصاد از حرکت باز می ایستد و کشور در جن

ها، رجوع گروهها به فضاي مجازي بیش از پیش شده و این امر می تواند آسیب تعطیلی مساجد، زیارت گاه

پذیري اجتماع در جنگ فرهنگی را بیش از پیش نماید. عالوه بر اینها اگر براي تغییر وضعیت چاره اندیشی 

فات بین مسئولین با یک دیگر و یا بین ایشان و مردم منجر شده و سبب نشود، ممکن است به تشدید اختال

 تضعیف سیاسی جامعه می گردد.

ید. تواند قدرت جامعه را تضعیف نمابنابراین چنانچه تدبیر درست و تحقق آن دنبال نشود، شرایط موجود می

، اقتصاد، سیاست، هنر، این تغییر وضعیت عمومیت داشته و جهات مختلف زندگی اجتماع اعم از فرهنگ

 گیرد.    سالمت و ... را در برمی

 �ی تأ��ف �ده��ح جا�ع و ���یده از ب�ن ��ح 
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کند. بدون تردي قرآن رفت از وضعیت موجود را ایجاد میاندیشی براي بروناهمیت موضوع فوق لزوم چاره

دهد. رجوع به قرآن در این زمینه ها و راهکارها را در اختیار مخاطب قرار میترین پاسخکریم برترین و جامع

اي هتوان گفت که ترجیح رجوع به سورهتواند به صورت آیه محور یا سوره محور باشد. با این حال میمی

الي هاي عینی و در البهقرآن اهمیت دارد. چرا که در این صورت راهبردهاي دریافت شده از قرآن در عرصه

 رخدادهاي اجتماعی قابل مشاهده خواهد بود.

گیرد. ت حاکمیت دینی است، رجوع به سور مدنی در اولویت قرار میدر شرایط موجود جامعه ما که تح

بوده و بایدها و نبایدهایی را که جامعه دینی الزم  ها به فضاي جامعه ما نزدیکفضاي نزول این سوره   چراکه

 است در پرتو باور به حقایق، مبناي عمل خود قرار دهند.

هاي مدنی، سوره مبارکه انفال براي دریافت سازوکار ارتقاي استحکام درونی و در این طور از بین سوره

آید که این سوره در مدینه و بعد از سیاق آیات این سوره بدست مى «از بحران انتخاب شده است.  رفتبرون

اى در متفرقه کند و مسائلاى از اخبار این جنگ را نقل مىاز واقعه جنگ بدر نازل شده، به شهادت اینکه پاره

 »نماید.باره جهاد و غنیمت جنگى و انفال و در آخر امورى را مربوط به هجرت ذکر مى

عامل اعم از نوع ت –توان گفت سوره مبارکه انفال با تبیین احکام الهی در خصوص جامعه اسالمی در واقع می

با یادآوري جریان رحمت الهی درصدد است تا  -مؤمنین با خدا ، رسول ، سایر مؤمنین، کفار و اهل کتاب

براي مؤمنین و عذاب وي براي کافرین؛ مؤمنین را به این احکام ملتزم نماید تا بدین ترتیب ثبات ایشان در 

ایمان ارتقا یافته و به مؤمنین حقیقی که در سوره ذکر شده، نزدیک گردند. در این صورت به واسطه ارتقاي 

هایی که در سوره ذکر شده و جایگاه ی، آنها در مقابل انواع اختاللاستقامت  و تقویت ایمان اجتماعی دین

 کنند؛ مستحکم و غیر قابل شکست نماید.جامعه را تهدید می

هاي اجتماعی است، هایی که در عرف قرآن معرف موضوع بحران و چالشاز سوي دیگر یکی از کلید واژه

حرکت است؛ به گونه اي که اضطراب ایجاد نماید.  این  باشد. فتنه به معناي اختالل در مسیرمی» فتنه«کلمه 

، 39، 28، 25باشد. نکته جالب توجه آنکه در آیات کلمه یکی از کلمات مورد تأکید در سوره مبارکه انفال می

این سوره، به ابعاد مختلف اختالل اعم از اقتصادي، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی اشاره شده است. در  73و 

 پردازیم.هاي جامعه دینی با محوریت آیات فوق میررسی انواع آسیبادامه به ب
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 شناسی جامعه دینی در سوره انفالآسیب

تیم. بندي آنها هسها و طبقهشناسی جامعه دینی در سوره مبارکه انفال نیازمند احصاي آسیببراي آسیب

ی در آنها از فتنه استفاده شده بررسبندي آنها الزم است آیاتی را که ها و طبقهبراي شناخت بهتر آسیب

 نماییم:

 ِ13وَ اتَّقُوا فِتْنَۀً ال تُصیبَنَّ الَّذیَن ظَلَمُوا مِنْکُمْ َخاصَّۀً وَ اعَْلمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدیدُ اْلعِقاب   

آید که چیستی فتنه و اختالل ذکر شده در آن، به روشنی ذکر نشده است؛ لیکن ابعاد از ظاهر این آیه برمی

 دیگر آن مورد توجه قرار گرفته است:

تواند همه جامعه ایمانی باشد؛ چه آن دسته از افراد جامعه ایمانی که دچار دایره شمول این فتنه می -

کنند و چه آنانکه خود دچار ظلم نشده، لیکن تبعات آن ظلم شده و بدین ترتیب فتنه انگیزي می

 گیرد.گریبان ایشان را می

 عامل فتنه انگیزي در جامعه دینی است.» اضاعه حق«یا همان مطابق این آیه ظلم  -

همچنین فراگیري این نوع فتنه سبب دوري جامعه دینی از رحمت الهی و دچار شدن ایشان به  -

 گردد.عقوبت شدید الهی می

 در تفسیر شریف المیزان، ذیل این آیه درباره چیستی این فتنه بدین صورت آمده است:    

اى که مخصوص به ستمکاران از ایشان است و مربوط به کفار و مشرکین مؤمنین را از فتنهخواهد همه مى«

نیست زنهار دهد، و اگر در عین اینکه مختص به ستمکاران از مؤمنین است و مع ذلک خطاب را متوجه به 

 شود.گیر همه مىهمه مؤمنین کرده براى این است که آثار سوء آن فتنه گریبان

مختص به عقاب دنیوى  "َو اْعلَمُوا أَنَّ اللََّه َشدِیدُ اْلعِقابِ "در جمله "عقاب "داللت کند بر اینکهو دلیلى که 

از قبیل اختالفات قومى و شیوع قتل و فساد و از میان رفتن امنیت و آسایش باشد در دست نیست، و بهمین 

ستى اى باشد که تمامى افراد امت بایهجهت باید مقصود از فتنه هر چند مختص به بعضى از مؤمنین است فتن

                                               
 25. آیه 13 
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ش ور شدن آتدر صدد دفع آن برآیند، و با امر به معروف و نهى از منکر که خدا بر ایشان واجب کرده از شعله

 آن جلوگیرى بعمل آورند.

 انگارى در امر اختالفات داخلى خواهد بود،و بنابراین، برگشت معناى آیه به تحذیر تمامى مسلمانان از سهل

شود که وحدت مسلمین چون این گونه اختالفات آنان را به تفرقه و اختالف کلمه تهدید نموده و باعث مى

به تشتت و چند دستگى مبدل شود، و معلوم است که در این صورت هر دسته که غالب شود زمام را به دست 

 دین حنیف که خداوند تمامى گیرد، و نیز معلوم است که این غلبه، غلبه فساد است نه غلبه کلمه حق ومى

 مسلمانان را در آن شریک کرده.

گیر همه پس گو اینکه فتنه مختص به یک دسته است یعنى مختص به ستمکاران، و لیکن اثر سوء آن دامن

شوند، و همه در پیشگاه شده، و در اثر اختالف همه دچار ذلت و مسکنت و هر بال و تلخکامى دیگرى مى

 گردند و خدا شدید العقاب است.ىخداى تعالى مسئول م

گر چه خداى تعالى این فتنه را به اسم و رسم معرفى نکرده و آن را بطور مهمل ذکر فرموده و لیکن جمله 

 "بِ وَ اعْلَُموا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقا "و همچنین جمله "ال تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظََلُموا مِنْکُمْ خَاصَّۀً "فرماید:بعدى که مى

عبارت از این است که بعضى از  "فتنه "رساند کهاى توضیح داده و مىهمانطورى که گفتیم آن را تا اندازه

فهمند که کدام است، و لیکن کنند در امرى که تمامى امت حقیقت امر را مىامت با بعضى دیگر اختالف مى

کنند، آن دسته دیگر هم که حقیقت ام مىیک دسته از قبول آن سرپیچى نموده، و آگاهانه به ظلم و منکر اقد

 »شود.گیر همه امت مىکنند و در نتیجه آثار سوئش دامناند آنان را نهى از منکر نمىامر را قبول کرده

هاي داخلی جامعه دینی اشاره دارد؛ توان نتیجه گرفت این آیه به آسیببنابراین از مجموع مطالب باال می

اجتماعی ایمانی است و سوي دیگر آن امر الهی، احکام و حقایقی است که  آسیبی که یک سوي آن امت یا

 گردد.از سوي رسول یا امام جامعه به جامعه ابالغ شده و اجرا می

 ٌ14وَ اعْلَمُوا أَنَّما َأمْوالُکُمْ وَ أَوْالُدکُمْ فِتْنَۀٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ َأجْرٌ َعظیم 

                                               
 28. آیه 14 
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 توان گفت: یاد شده است. مطابق این آیه می» اوالد«فتنه  و» اموال«در این آیه از فتنه 

 توانند افراد جامعه دینی را دچار آسیب و اختالل نمایند.اموال و اوالد عواملی هستند که می -

دچار شدن افراد به آسیب از این ناحیه، وابسته به رویکرد ایشان به اموال و اوالد است. به همین دلیل  -

هاي الزم را براي مصونیت از این نوع فتنه انگیز بودن اموال و اوالد، مراقبتالزم است با علم به 

 ها داشته باشند.فتنه

ها هستند. وقتی این موارد براي فرد موضوعیت پیدا کند اموال و اوالد امکانات زندگی دنیوي انسان -

 »ما عنداهللا«توجه به شود؛ این درحالی است که و او را از مقصد غافل سازد، وي دچار فتنه آنها می

هاي اخروي یعنی اجر عظیم سبب تعامل درست افراد جامعه دینی با اموال و اوالد منديو بهره

 شود.می

 در تفسیر المیزان در مورد چرایی اشاره به این فتنه اشاره کرده است:

، و از آن نیست آید که این جمله با آیه مورد بحث متصل است و بى نیاز و مستقلاز ظاهر سیاق برمى«

شود که موعظه مؤمنین در باره اموال و اوالد با اینکه قبال ایشان را از خیانت با این حال بخوبى معلوم مى

به امانتهاى خدا و رسول و امانتهاى خود ایشان نهى کرده بود براى این بوده که آن فرد خیانت کار اسرار 

داده تا بدین وسیله محبت مشرکین را به ش مىو تصمیمات سرى رسول خدا (ص) را به مشرکین گزار

خود جلب نموده و در نتیجه از اینکه به اموال و اوالدش که در مکه مانده بود تجاوز کنند جلوگیرى به 

عمل آورد، و خالصه، منظور آن فرد خیانت کار حفظ مال و اوالد و امثال آن بوده، هم چنان که نظیرش 

 آن جناب را براى بنى قریظه فاش کرد.لبابه سرزد، و اسرار  -از ابى

این استظهار مؤید آن روایتى است که در شان نزول آیه مورد بحث وارد شده که ابو سفیان با مال التجاره 

بسیارى از مکه بیرون آمد و جبرئیل جریان را به رسول خدا (ص) خبر داد و سفارش کرد که با نفرات خود 

اى ود را نزد کسى اظهار نکند، یکى از مسلمین از جریان خبردار شده و نامهبر سر راه ابو سفیان رفته صمیم خ

یَن یا َأیَُّها الَّذِ "به ابى سفیان نوشت و او را از تصمیم آن حضرت خبردار کرد، در این باره آیه نازل شد که:

 » "تَْعَلمُونَ آمَنُوا ال تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُوَل وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ َأنْتُمْ
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ی پذیر باشند، در زندگآید که چنانچه افراد از جهت خانوادگی و اقتصادي آسیبدست میاز بیانات فوق به

نمایند. البته نکته مهم از منظر سوره گردند و در جامعه دینی کارشکنی میاجتماعی خود نیز دچار آسیب می

ها از جهت داشتن یا نداشتن اموال و دینی در این زمینهپذیري افراد جامعه مبارکه انفال آن است که آسیب

پذیر کسانی هستند که حقیقت اموال و اوالد برایشان روشن نیست و به همین اوالد نیست؛ بلکه اقشار آسیب

دلیل با خروج از حدود الهی در تعامل با اموال و اوالد، توان تشخیص درست در مواقع بحران از ایشان گرفته 

 خورند.از همین نقطه ضربه میشود و می

 ُ15ونَ بَصیروَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَکُونَ فِتْنَۀٌ وَ َیکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَِإنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما َیعْمَل 

ال اوم قتاز آن تد رفتبرونشود و راه ها از ناحیه کفار به جامعه دینی وارد میدر این آیه، فتنه و اختالل

و مبارزه تا رفع فتنه است. فقدان فتنه در این آیه با حاکمیت توحیدي و اقامه دین الهی همراه است. 

بنابراین در این آیه فتنه عبارتست از کلیه اقدامات و مقابالتی است که حاکمیت طاغوت براي اختالل در 

 دهد.حاکمیت دینی و تضعیف جامعه مؤمنین انجام می

 المیزان ذیل این آیه در مورد خصوصیات این نوع فتنه، چنین آمده است:در تفسیر 

آیه قبلى  اى که کفار دراى، در قبال آن وظیفهاین آیه و آیه بعدش مشتمل است بر تکلیف مؤمنین به وظیفه « 

ش دست ولبه کفار بگو اگر از دشمنى خدا و رس "مکلف به آن بودند، به این معنا که در آیه قبل فرموده بود:

نشان دانند که بر نیاکاها را تکرار کنند خوب مىشود، و اگر آن خرابکارىشان آمرزیده مىبردارند جرائم گذشته

فرماید به آنان چنین بگو: و اما تو و مؤمنین زنهار که در مهم خود که ، آن گاه در این آیه مى"چه گذشت

راى مؤمنین است کوتاهى و سستى نکنید، و به قتال همان اقامه دین و تصفیه کردن و صالح ساختن محیط ب

نپرورانند،  انگیزى در سراندازند خاتمه پذیرد و دیگر هواى فتنهها که هر روز به راه مىکفار بپردازید تا این فتنه

نند دهد، و اگر سرپیچى کاگر دست بردارند که خداوند به پاداش اعمالى که از ایشان ببیند جزاى خیرشان مى

هم چنان فتنه و جنگ به راه اندازند، شما نیز جنگ را ادامه دهید که خداوند یاور شما است، باید این را و 

 »بدانید و سستى و ترس به خود راه ندهید.

                                               
 39. آیه 15 
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آید که جامعه دینی به طور معمول همواره در معرض اگر این آیه را در کنار آیات قبل ببینیم، به دست می

رو نیازمند استقامت در میدان کند؛ از اینون و از جانب طاغوت ایشان را تهدید میهایی است که از بیرفتنه

نبرد و مبازه دائمی است.. در این بین چنانچه جامعه دینی در درون دچار اختالف و کارشکنی باشد، ایشان 

که  ایمانی استهاي داخلی در جامعه گردد؛ در واقع فتنهپذیر میهاي بیرونی به شدت آسیبدر برابر فتنه

ماید.همچنان نپذیر میهاي بیرونی که مستمر است، آسیبامکان مقابله را از ایشان گرفته و آنها را در برابر فتنه

هاي افراد ظالم در جامعه ایمانی هاي داخلی و کارشکنیکه دچار بودن به فتنه اموال و اوالد انسان را در فتنه

 زداید.مکان مقاومت را در برابر دشمن خارجی از انسان میپذیر نموده و  به طریق اولی اآسیب

 

 16وَ الَّذینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاُء بَعٍْض إِالَّ تَفْعَُلوهُ تَکُْن فِتْنَۀٌ فِی الْأَرْضِ وَ َفسادٌ کَبیر 

ر اثر این فتنه د کند که نتیجه روابط نادرست افراد جامعه ایمانی با کفار است..اي را طرح میاین آیه فتنه 

تواند از نزدیکی و محبت به شود؛ والیتی که میپذیرش والیت کفار از سوي افراد جامعه ایمانی حاصل می

 کفار تا نصرت و تبعیت از ایشان را در پی داشته باشد. 

جامعه  لهمچنین این فتنه با فساد کبیر در زمین همراه است؛ بدین ترتیب که با ایجاد اختالل در نظم و اعتدا

شود. در تفسیر المیزان در خصوص نوع والیت و تبعات آن دینی، به حاکمیت طاغوت در زمین منجر می

 چنین آمده است:

ان را توانند آنکند، پس مؤمنین نمىیعنى کفار والیتشان در میان خودشان است و به اهل ایمان تجاوز نمى «

عْضُهُْم أُولِئکَ بَ  "مانند جمله "بَعْضُهُمْ أَْولِیاءُ بَْعضٍ "ود که جملهشدوست بدارند، و این معنا از اینجا استفاده مى

اى خبرى. و در حقیقت ایست انشایى و امرى، به صورت جملهکه در باره مؤمنین فرمود جمله "أَوْلِیاءُ بَعْضٍ

قل هیچ احتمالى کند و در باره این تعبیر بحسب عدر این جمله والیت کفار را در میان خودشان، جعل مى

خواهد سرایت و تجاوز والیت کفار را بر مؤمنین نفى کند و بفرماید اهل رود جز همین که گفتیم: مىنمى

 ایمان نباید آنان را دوست بدارند.

                                               
 73. آیه 16 
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ن نحوى آاین جمله اشاره است به مصلحت تشریع والیت به  "إِلَّا تَْفعَلُوهُ تَُکنْ فِتْنَۀٌ فِی الْأَْرضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ "

وامع اى از جکه تشریع فرمود، چون بطور کلى والیت و دوست داشتن یکدیگر از امورى است که هیچ جامعه

 شود از آنبشرى و مخصوصا جوامع اسالمى که بر اساس پیروى حق و گسترش عدالت الهى تاسیس مى

ا شود افراد اجتماع بمىاى هستند موجب خالى نیست، و معلوم است که دوستى کفار که دشمن چنین جامعه

آنان خلط و آمیزش پیدا کنند. و اخالق و عقاید کفار در بین ایشان رخنه یابد، و در نتیجه سیره و روش 

اسالمى که مبنایش حق است بوسیله سیره و روش کفر که اساسش باطل و پیروى هوى است و در حقیقت 

در روزگار خود مالحظه کردیم که چنین شد، و  پرستش شیطان است از میان آنان رخت بربندد، هم چنان که

 »صدق ادعاى این آیه را به چشم خود دیدیم.

آید دچار شدن جامعه به این فتنه، نیازمند تبعیت و نصرت کفار نیست؛ بلکه صرف از جمالت فوق برمی

ر که کند. همانطودوست داشتن و نزدیکی به ایشان زمینه نفوذ ایشان و فاسد کردن جامعه ایمانی را فراهم می

نگیزي اآید، کفار دشمنان جامعه دینی هستند که به طور دائم درصدد آسیب به جامعه ایمانی و فتنهبرمی 39آیه 

اي درصدد نزدیکی به ایشان برآیند و ایشان را قصد نمایند؛ به طور طبیعی هستند. حال اگر با وجود این، عده

 نی را خواهند یافت. ایشان فرصت نفوذ و اختالل در جامعه ایما

است؛ چراکه نزدیکی به کفار و پذیرش  25توان گفت این نوع فتنه روي دیگر فتنه ذکر شده در آیه در واقع می

والیت طاغوت با دوري از جامعه ایمانی و خروج از والیت الهی همراه است و این دو نوع فتنه تحت تأثیر 

نگیزي اافراد به اموال و اوالد بوده و از سوي دیگر زمینه فتنهاز یک سو تحت تأثیر مفتون شدن و فریفته شدن 

 نمایند. هاي کافرین را تقویت میو مقابله

 دهد:الذکر نشان میاز آن را با توجه به آیات فوق رفتبرونها و راهکار جدول زیر انواع آسیب

 هاي مشابه در شرایط فعلیآسیب فتنه آیه 

 هاي حوزه سیاسیت داخلی و حوزه اجتماعآسیب فتنه داخلی فراگیر 25

 هاي حوزه اقتصاد و فرهنگآسیب فتنه اموال و اوالد 28

 هاي حوزه نظامی و سیاست خارجی آسیب فتنه بیرونی  39
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هاي حوزه فرهنگ، اقتصاد و اجتماع و سایر آسیب پذیرش والیت کفار 73

 هاحوزه

 

اصلی سوره،  بدنه جامعه ایمانی است که در جنگ بدر به پیروزي همانطور که تا به حال معلوم شد مخاطبین 

رسیده و خود را فاتح می بیند و این موقعیت جامعه ایمانی را که به واسطه مجاهدت، بهره مندي ها و 

ا هجایگاهش ارتقا یافته، با مسائل جدیدي مواجه ساخته است که اگر در مسیر رفع این مسائل و آسیب

به سوي بحران پیش رفته و این موقعیت پیروزي و برتري جاي خود را به ضعف و شکست  برنیایند، جامعه

دهد؛ کما اینکه این این امر در جنگ احد که بعد از جنگ بدر است، رخ داد. جایگاه جامعه دینی در اثر می

 نازل شکست در آن جنگ تضعیف شد و به این موضوع در سوره مبارکه آل عمران که بعد از سوره انفال

 شده، اشاره شده است. 

شناسی در سوره مبارکه انفال الزم است به سراغ آیات و رخدادهایی رفت که از این رو براي تفصیل آسیب

توان مصادیق دچار در جامعه دینی اتفاق افتاده و عموم افراد جامعه با آن درگیر هستند. در این رخدادها می

-توان آسیبباشد را دید و میها میهمان دچار شدن ایشان به فتنه ها کهشدن بدنه جامعه ایمانی به آسیب

 بندي نمود:الذکر طبقههایذیل چهار نوع فتنه فوق

 فتنه اموال و اوالد 

  باشد واز سوي جامعه دینی نشانه دچار بودن بدنه آن به فتنه اموال و اوالد می» اراده عرض حیات دنیا«

 توان در موارد زیر جستجو نمود:این نوع فتنه را میمصادیق دچار بودن جامعه دینی به 

  گرایش جامعه ایمانی به افزایش دارایی -

 فرار از مرگ و لقاي پروردگار -

 به مواجهه با کاروان تجاري و عدم تمایل به جهاد  تمایل -

 خیانت در امانات یکدیگر -

 اکراه در پرداخت خمس  -
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شود تا پذیرش احکامی نی به چنین آسیبی منجر میآید دچار شدن جامعه دیهمانطور که از آیات برمی

هاي ) و با دچار شدن به ظلم به فتنه8تا  5چون جهاد و خمس برایشان با تکلف همراه باشد( آیات 

شود در صورت هزینه کردن در واقع دچار بودن جامعه به فتنه مال و اوالد سبب می داخلی دچار شوند.

ه براي نبرد و ترساندن دشمنان، از اتالف آنها نگران باشند و همین اموال و انفس در جهت آمادگی جامع

 ها مانع پذیرش احکام الهی گردد. جنس نگرانی

  هاي داخلی فراگیرفتنه 

مشاقه و اختالف با رسول شاخص بروز چنین آسیبی در جامعه است و وجود چنین اختالفی است که به 

توجی جامعه به نعمت تألیف قلوب و ها در اثر بیاین نوع فتنهنزاع مؤمنین با یک دیگر خواهد انجامید. 

گیرد. این نعمت را خداوند با محور قرار دادن رسول خدا در جامعه عدم قدرشناسی از آن صورت می

ر موارد توان دمصادیق دچار بودن جامعه دینی به این نوع فتنه را میایمانی به افراد آن ارزانی داشته است. 

 نمود: زیر جستجو

 اختالف بدنه جامعه ایمانی بر سر مالکیت انفال و کراهت از مالکیت خدا و رسول -

 جدال با رسول به دلیل کراهت نسبت به حکم جهاد -

 نشنیدن سخنان رسول و اعراض از حق    -

 خیانت به خدا و رسول -

 ضعف تقواي اجتماعی و ضعف در نهی از منکرات اجتماعی -

 و از بین رفتن جایگاه برتر مؤمنین منجر می شود نزاع با یکدیگر که به فشل شدن -

 
 فتنه ناشی از پذیرش والیت کفار در داخل 

اهمیت داشتن خوشامد یا  کراهت کافرین براي جامعه ایمانی شاخص بروز چنین آسیبی در جامعه دینی 

یانت خدا و رسول خشود افراد جامعه دینی اخبار رسول خدا را نزد کافرین برده، به است. آسیبی که سبب می

 نمایند و تمایلی براي مقابله و مبارزه با کافرین نداشته باشند.

 هاي بیرونیهاي مربوط به مقابله با فتنهآسیب 
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ی در هاي بدنه جامعه دینشاخص چنین آسیبی در جامعه سستی در مقابله با دشمنان است.مصادیق آسیب

 موارد زیر یافت:توان در مقابله و قتال با دشمن بیرونی را می

 پشت کردن افراد جامعه ایمانی به دشمن هنگام رویارویی ( ضعف در صبر و استقامت) -

 از خود دیدن و نه از خدافتح را  -

 سستی اراده در صورت زیاد بودن دشمن -

 عدم التزام به مبارزه با دشمن و خلف وعده در این خصوص  -

 .هجرت نکردن همراه رسول -

 سوره انفال شناسی جامعه دینی دردشمن

هاي داخلی، دشمنان داخلی یا به تعبیر دهنده جامعه دینی به سوي فتنهسوره، عامل سوق 25مطابق آیه 

باشد؛ کسانی که درصدد هستند جامعه دینی از درون دچار شکاف و اختالف گردد. می» الذین ظلموا«آیه 

با خدا و رسول بیفتد. از این رو  در واقع ایشان درصدد هستند جامعه دینی به ورطه مشاقه و اختالف

نمایند، با القاي منفی درصدد ایجاد رخنه در زمانی که بدنه جامعه همراستا با خدا و رسول حرکت می

سوره و القاي فریفته شدن جامعه ایمانی  49توان در آیه حرکت ایشان هستند. نمونه این القائات را می

ه نمود. در این آیه از دشمن داخلی که در صدد دچار در هنگام حرکت ایشان براي جنگ بدر مشاهد

 یاد شده است. » الذین فی قلوبهم مرض«و » منافقین«ساختن مخاطب به فتنه است،تحت عنوان 

شود ایمان امکان جریان یافتن در درون آید، بیماري درونی انسان سبب میهمانطور که از آیه فوق برمی

 ردد.انسان را نیافته و وي دچار نفاق گ

دهنده دچار بودن منافقین به فتنه اموال و اوالد و فریفتگی ایشان نسبت به دنیا این بیماري درونی نشان

ذارد. بدیهی گاست؛ به گونگی که قلب ایشان ار محبت دنیا لبریز شده و جایی براي دریافت حق باقی نمی

توان یخورد و شیطان را مرقم می است این فریفتگی نسبت به دنیا، در نتیجه تزیین آن از سوي شیطان

 به عنوان دشمن جامعه دینی از این حیث هم معرفی نمود.
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این در حالی است که همین شیطان با تزیین اعمال کافرین براي ایشان، آنها را ترغیب به قتال و رویارویی 

گذارند. در واقع دشمن مینماید. لیکن در هنگام مقابله و در میدان نبرد آنها را تنها با جامعه ایمانی می

بیرونی جامعه ایمانی یعنی جریان کفر نیز تحت تأثیر القائات شیطان است. در واقع همانطور که سوره 

د، اندازکند و آنها را جلو میانگیزي میدهد که شیطان در عقب و پشت کافرین فتنهشیطان نشان می

 ن او بوده و دچار فتنه انگیزي او هستند. توان دریافت منافقین نیز تحت تأثیر شیطان و تزییمی

اشند، باند، یهودیانی هستند که خود اهل کتاب میگروه سومی که در برابر جامعه دینی صف آرایی کرده

اکنون در جبهه مقابل رسول خدا بوده و درصدد ضربه به حاکمیت دینی هستند. ایشان داراي لیکن هم

اشته اي را با جامعه دینی دهستند؛ حال آنکه چنین روابط دوستانهمنافع مشترکی و رابطه حسنه با کفار 

د توان در انتهاي مسیري دانست که برخی از افراباشند. این افراد را با توجه به اینکه اهل کتاب هستند؛ می

 کنند و آن دوستی با کفار و عدم قصد دوري و برائت از ایشان است. جامعه ایمانی طی می

 شناسیدشمن فتنه آیه 

 شیطان فتنه داخلی فراگیر 25

 شیطان... منافقین ( دشمن داخلی) فتنه اموال و اوالد 28

 شیطان.... مشرکین ( دشمن خارجی) فتنه بیرونی  39

شیطان... کفار اهل کتاب ( دشمنی که الزم بود  پذیرش والیت کفار 73

در داخل جامعه دینی باشد و در ظاهر هم 

به واسطه پذیرش والیت اینگونه است، لیکن 

طاغوت خود را از حریم جامعه دینی خارج 

 ساخته است.)

شناسی در سوره مبارکه انفال الزم است به سراغ آیات و رخدادهایی رفت که ناظر به براي تفصیل دشمن

 باشد و نحوه مقابله آنها با جامعه دینی را بررسی نمود:الذکر میدشمنان فوق

 شیطان 
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سوره مشاهده نمود. اینکه او با تزیین امور و  48توان در آیه دشمن قسم خورده انسان را می راهبرد کلی این

د؛ این گذارنشینی او را تنها میکند و در میان معرکه با عقباعمال انسان او را براي مقابله با حق تشجیع می

تنها گذاشتن انسان، هالکت وي را در حالی است که انسان خود را به تشویق او به هالکت انداخته و او با 

کند. او در حقیقت همین راهبرد را در مورد مؤمنین ضعیف االیمان، خیانت کنندگان به رسول و یادآوري می

کند. کما اینکه مشرکین نیز همین رویه را که از آن ضربه کسانی که به سوي مشرکین گرایش دارند، اعمال می

 کنند.ه ایشان تمایل دارند، پیاده میاند، در مورد مؤمنینی که بخورده

 منافقین 

روي دیگر تشجیع و ترغیب براي مقابله با حق؛ القاي یأس و ناامیدي در میدان مبارزه با باطل است؛ القایی 

اند. ایشان دین را که عامل قیام بخش که با توجه به آیات سوره، منافقین بلندگوي آن در جامعه دینی بوده

خوانند و بدین ترتیب در صدد هستند در اراده و حرکت افراد عامل فریفتگی ایشان میجامعه دینی است، 

 جامعه دینی رخنه ایجاد نمایند.

 مشرکین 

 توجه به مشرکین در سوره از دو جهت اهمیت دارد:

 اول شناخت ابعاد شخصیتی ایشان •

از آنجایی که مشرکین دچار زینت اعمال از سوي شیطان هستند، توان دریافت حق را نداشته و به   -

توانند تشخیص دهند. دانستن این موضوع از سوي جامعه تعبیر آیات کر و الل بوده و حق را نمی

 اند.هکنند که از خدا پیشی گرفتایمانی خود بسیار امیدبخش است؛ به همین دلیل به غلط  تصور می

نیاز شدن به واسطه ایشان باور داشته و به خدا، آیات و رسول ایشان در ناحیه باور به اطرافیان و بی -

 کافر هستند.

 در ناحیه گرایش، از احقاق حق و ابطال باطل که مورد اراده خداست، کراهت دارند. -

ن وصف مجرمین آمده، در سوره از ایشان به دشمن خدا و دشمن جامعه ایمانی یاد شده و براي ایشا -

 یعنی عملکردشان از حق منقطع است.
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ذکر شده است. از این رو در مواجهه با وحی آن » مشاقه«دشمنی ایشان با خدا و رسول تحت عنوان  -

 آمدند.خوانده و درصدد اثبات بطالن آن برمیرا اساطیر اولین می

 
 دوم، شناخت راهبردهاي مقابله ایشان •

در نوك پیکان دشمنی ایشان قرار دارد. ایشان براي مقابله با رسول خدا در  رسول خدا یا امام جامعه -

پردازند. یعنی بدون اینکه قصدشان آشکار شود براي ضربه زدن به او برنامه ریزي مکه به مکر می

 تواند باشد:نمودند. این مکر داراي سه جنبه میمی

o دایره اثر وي را بگیرند. با تثبیت رسول خدا و زندانی کردن او، جلو گسترده شدن 

o کنی جریان وي برآیند.با قتل رسول، درصدد ریشه 

o اي دیگر و پاکسازي سرزمین خود از اثر با اخراج رسول خدا در صدد انتقال جریان وي به نقطه

 وي برآیند.

یزي و رکردند. بدین ترتیب که برنامهاین در حالی است که در فضاي مدنی علیه رسول خدا کید می -

 ل در جهت اضرار به او را داشتند؛ لیکن دیگر کامال به صورت آشکار بود، بدین ترتیب که:عم

o افروزي با جامعه ایمانی اقدام از روي خوشگذرانی، سرخوشی و براي خود نشان دادن؛ به جنگ

 کردند تا بر جامعه بشري راه حق را ببندند؛ می

o بستند.یراه ورود افراد جامعه ایمانی را به مسجدالحرام م 

o کنند.براي انسداد راه حق انفاق کرده و پول خرج می 

 در مواقع شکست و غلبه حق بر ایشان مانند موقعیت اسارت نیز، اقتضاي کفر آنها خیانت است. -

 اهل کتاب 

مهمترین راهبرد این گروه از دشمنان عهدشکنی ایشان است، در واقع ایشان با انعقاد معاهده با جامعه دینی، 

 هاي پی درپی و عدم تعهددهند؛ لیکن از طریق عهد شکنیمقید به روابط دوستانه با ایشان نشان می خود را

زنند. دلیل این امر آن است که ایشان با وجود اهل کتاب بودنشان از ایمان به معاهده، به جامعه دینی ضربه می

شر «د و از این رو همانند مشرکین به عنوان کافرینی هستند که ابراز ایمان ندارن 55محروم بوده و به تعبیر آیه 

 اند. در سوره معرفی شده» الدواب
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 راهبردشناسی جامعه دینی در سوره انفال 

 و نماید، مراقبت و هشیاري جامعه ایمانی در خصوص فتنهسوره که فتنه داخلی را مطرح می 25مطابق آیه 

رین تشود.این فتنه و راهکار مقابله آن مهمفراگیري آن است که به عنوان راهکار پیشگیري از آن مطرح می

ترین راهکار در سوره مبارکه انفال است. چرا که وقتی انسان در صدد مقابله با یک آسیب بر فتنه و حیاتی

اشته باشد. عالوه بر این سوره انفال به آید که خود را در معرض آن دیده و به تبعات گسترده آن علم دمی

رساند که فتنه بیرونی همیشگی است و تنها راه مقابله با آن استحکام و تقویت درون و دچار مخاطب می

 کننده جامعه دینی است. نشدن به اختالفات و سایر عوامل تضعیف

مال و اوالد و وجود اجر عظیم نزد خداوند پردازد، علم به فتنه بودن که به فتنه اموال و اوالد می 28مطابق آیه 

تواند انسان را از دچار شدن به آن مصون سازد. در واقع به واسطه اصالح رویکرد افراد جامعه است، که می

هاي هاي آن، درون هریک از ایشان مستحکم شده و در مقابل عداوتمنديایمانی در خصوص دنیا و بهره

 شکند.داخلی و خارجی نمی

هاي گوناگون به نبرد با باطل بپردازد. در واقع تداوم قتال تا پیروزي تواند در موقعیتانسانی است که میچنین 

ذیر پکه راهبرد سوره انفال در برابر دشمن خارجی است؛ به واسطه استحکام درونی افراد جامعه ایمانی امکان

 )39باشد.( آیه می

ایل تواند به سوي او تمارزه دائمی با دشمن گذاشته باشد، نمیکسی که اهتمام زندگی خود را در تقابل و مب

 )73داشته و والیت وي را بپذیرد. ( آیه 

 شناسیراهبرد فتنه آیه 

 17تقوا ( مراقبت و هشیاري) فتنه داخلی فراگیر 25

 

                                               
 . تقویت کننده ذکر و توجه در انسان17 
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 شناسیراهبرد فتنه آیه 

علم به فتنه بودن مال و اوالد و وجود اجر  فتنه اموال و اوالد 28

 18عظیم نزد خدا

 19تداوم قتال و مبارزه فتنه بیرونی  39

اراده قطع رابطه با کافرین و تقویت روابط  با  پذیرش والیت کفار 73

احساس مسئولیت نسبت به  –مؤمنین 

 20-مؤمنین

 

 ):8ا ت 1آیات راهبرد اول (

ی و الهمخاطبی که مهمترین آسیبش تمایل به دنیا و عدم همراستایی با اراده الهی است، با یادآوري وعده 

تحقق اراده خداوند، قلبش آماده پذیرش حق شده به طوري که از طریق تقویت تقواي الهی که با اصالح 

روابط اجتماعی و تمایل به پذیرش امر خدا و رسول همراه است، خود را به شاخص هاي ایمان حقیقی 

سطه ر مسیر تقویت ایمان به وانزدیک کنند. این شاخص ها عبارتند از: خشوع قلبی در برابر یاد خدا، حرکت د

 استماع آیات، استمرار اقامه نماز و انفاق

 ):11تا  9آیات راهبرد دوم (

یادآوري افعال الهی براي مؤمنینی که در موقعیت فتح  قرار دارند، لیکن فتح را به خود نسبت داده و نه افعال 

ینکه توجه به اسماء و حقایق ذکر شده در الهی، راهکار این آیات براي خروج از این آسیب است. عالوه بر ا

 آیات، سبب ثبات قدم مؤمنین در موقعیت هاي دشوار و خنثا شدن القائات شیطان  می گردد.

                                               
 کننده ادراك و علم در انسان . تقویت18 
 . تقویت کننده عمل در انسان19 
 . تقویت کننده فعل در انسان20 



119 
 

 ): 15تا  12آیات راهبرد سوم (

مؤمنینی که اراده دارند به نهی خدا  از پشت کردن به دشمن ملتزم باشند و خود را در معرض دشواري هاي 

د، توجه به سمیع علیم بودن خداوند،  بالي حسن بودن قرار گرفتن در این موقعیت  و اینکه نبرد قرار دهن

 ایشان تنها واسطه فعل الهی و تحقق اراده خداوند هستند، می تواند ایشان به ثبات قدمشان کمک کند.

ت با وجود کثر -در واقع با توجه به صدر و ذیل این آیات می توان گفت کسانی در هنگام مواجهه با کفار

، به اتکاي معیت خدا با مؤمنین از آنها رویگردان نمی شوند که در مواجهه با رسول با قصد اجابت -ایشان

 دعوت وي، امر رسول را اطاعت نمایند.

 ): 25تا  18آیات راهبرد چهارم (

مؤمنینی که در معرض رویگردانی از رسول هستند و از این جهت به کافرین همانند شوند، براي اینکه جامعه 

ایمانی طلب اجابت امر رسول و تمایل به تبعیت از وي را داشته باشد، توجه به راهکارهاي زیر ضروري 

 است: 

انی و ه فراگیر در جامعه ایمتوجه به اینکه شیوع این رویگردانی به دلیل صدق ظلم برآن، سبب فتن -

 مواجهه جامعه با اسم شدید العقاب خداوند می گردد.

توجه به اینکه وضعیت موجود در اثر عنایت الهی بوده، مانع پشت کردن ایشان به رسول و نیز پشت  -

 کردن ایشان به دشمن می گردد.

ر ینکه انسان را خود را دتوجه به این حقیقت که خداوند بین انسان و قلبش حائل است، به دلیل ا  -

 رد. بازدا -اظهار به شنیدن و عدم تمایل به پذیرش -محضر خدا می بیند، می تواند وي را از دورویی

اگرچه حضور انسان در محضر خدا به واسطه حجاب هاي دنیوي براي وي ملموس نباشد، لیکن  -

، می تواند وي را از توجه به این حقیقت که به واسطه حشر در محضر خداوند حاضر خواهد شد

 دورویی فوق الذکر بازدارد. 

توجه به اینکه دعوت رسول امري حیاتبخش است، می تواند سبب رفع عدم تمایل ایشان به استماع  -

 از وي گردد.
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 ): 29تا  26آیات راهبرد پنجم (

ر و وضعیت تغییجامعه اي که در وضعیت نداري و ناامنی بوده، اکنون به عنایت خدا صاحب مال و اوالد شده 

کرده است؛ حال به واسطه اینکه از یک سو توجهی به این ندارد که این  خدا بود که ذیل هجرت ایشان در 

راه حق،وضعیت ایشان را دگرگون کرد و از سوي دیگر این داشته ها را وسیله آزمایش ندانسته و از این رو 

ترتیب جامعه از اسم ذوالفضل خدا محروم و  هم به خدا و رسول خیانت می کنند و هم به یک دیگر؛ بدین

استعداد هایش شکوفا نمی شود. در واقع شیوع خیانت در جامعه نمایان گر شکاف موجود بین اراده اظهار 

 شده و تمایل قلبی است.

بنابراین الزم است جامعه براي شکوفا شدن خود از خیانت دست کشیده و این امر از یک سو مستلزم توجه 

بودن مال و اوالد است و از سوي دیگر التزام به تقواي الهی جهت دچار نشدن به این فتنه؛ به گونه به فتنه 

اي که جامعه از ابهام نسبت به حق خارج شده، سوئات جامعه پوشیده شده و از نواقص و ضعف هاي جامعه 

 محو اثر شود.

ن شدن و روش -طه تمایز طیب از خبیثواس-توجه مؤمنین به این حقیقت که ایشان از طریق قتال، فعل الهی

 مبارزه منجر شود.حق می گردند؛ می تواند به پایداري ایشان در 

 ): 40تا  31آیات راهبرد ششم (

در این آیات از طریق ترسیم فتنه اي که کافرین در جامعه انسانی و در مسیر هدایت انسان ها ایجاد کرده اند؛ 

 تسلیم کفار، تا از بین رفتن هر گونه فتنه اي از قتال دست نکشند.از مؤمنین خواسته شده، در صورت عدم 

 توجه به نعم المولی و نعم النصیر بودن خداوند، امکان استقامت بر مبارزه را به مؤمنین می دهد.  

ضمن اینکه توجه به به بصیر بودن خداوند نسبت به کافرین، سبب می شود ایشان حکم این امر را به خداوند 

 نمایند. واگذار

 ): 41آیه راهبرد هفتم (

تمایز حق و باطل در روز جنگ بدر در اثر نزول اسم قدیر خداوند در این روز صورت گرفت. یکی از حقایق 

از کراهت در  رفتبروننازل شده بر رسول در آن روز اباحه خوردن غنایم براي مؤمنین است. از راهکارهاي 
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کم و عمل به این حکم، توجه به این است که تبیین مباح بودن خصوص دادن خمس غنایم و عمل به این ح

 استفاده مؤمنین از غنایم از سوي خدا و به وسیله رسول بوده است.

ه ؛ حق روشن شد-یوم الفرقان -از نکات جالب توجه این است که به واسطه تمایز حق و باطل در جنگ بدر

 یک از روي ابهام و تردید نبود.و دیگر تقابل حق و باطل و هالکت و زنده ماندن هر 

 ): 42آیه راهبرد هشتم (

از راهکارهاي استقامت و پایداري در موقعیت هاي دشوار نبرد و مبارزه حق علیه باطل، توجه به آن است که 

صحنه گردان این نبرد خداوند است و جبهه حق واسطه تحقق قضاي الهی است. توجه به مقاصدي است که 

حنه گردان حقیقی میدان نبرد؛ از این موقعیت هاي دشوار اراده کرده نیز علم وي به خداوند به عنوان ص

 شرایط دشوار مؤمنین و شنیدن دعاي ایشان  است.

 ): 43آیه راهبرد نهم (

علیم بودن خداوند به نهان هرکس سبب می شود تا هرگاه جامعه در راستاي اراده خدا عمل می کند،  افعال 

شرایط و اقتضائات جامعه ایمانی ظهور یافته به گونه اي که جامعه در وضعیت سالمت الهی با  توجه به 

بماند. یادآوري این تناسب خود از عواملی است که اتکاي مؤمنین را به خدا افزایش داده و سبب استقامت 

ان نشدن ایشدر میدان نبرد علیه باطل می گردد. همچنین توجه به تبعات نزاع مؤمنین، راهکاري براي دچار 

 به نزاع است.

 ): 47تا  44آیه راهبرد دهم (

 -توجه به احاطه خداوند بر اعمال سبب می شود تا قصد جامعه ایمانی از جهاد، همانند کافرین نگردد

عالوه براینکه توجه به احاطه خداوند بر هر دو جبهه سبب می شود تا ثبات قدم مؤمنین بیشتر شده  -بطر،ریا

 مواقع دشواري به جاي تزلزل، به خدا توجه نمایند.و ایشان در 

توجه به همراهی خدا با صابرین و تأیید ایشان توسط خداوند، سبب ثبات قدم مؤمنین و عدم نزاع ایشان 

 گشته، همچنان که توجه به این معییت سبب جریان ذکر در انسان می گردد.
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 ): 48آیه راهبرد یازدهم (

رد امکان نفوذ شیطان در ساختار انسان را فراهم نموده به گونه اي که به واسطه فقدان ذکر خدا در میدان نب

زینت شیطان امر بر وي مشتبه می گردد و این خطر مؤمنین را نیز تهدید می کند، چرا که در صورت خروج 

راهم ف ایشان از روي سرمستی و براي ریا، ایشان دچار فراموشی از یاد خدا شده و چنین زمینه نفوذ شیطان

 می شود.

 ): 49آیه راهبرد دوازدهم (

توکل مؤمنین بر خداوند به اتکاي عزیز حکیم بودن خداوند است؛ در این صورت چنین توکلی در شرایط 

 نبرد با باطل سبب می شود تا مؤمنین خود مظهر اسم عزیز حکیم خداوند شده و عزت و استحکام یابند.

ن به حکم خدا به معناي همراهی با فرشتگان در جهت جاري کردن فعل توجه به این حقیقت که قتال با کافری

خداوندي است که ظلم نمی کند؛ مؤمنین را از القائات منفی جریان نفاق مبنی بر غره شدنشان به دین می 

در واقع توجه به این سنت  رهاند؛ چراکه نظام تکوین به سوي اخذ و شدت عمل با کفار در جریان است.

ییر وضعیت جامعه در اثر تغییر افراد آن است؛ مانع همراهی بدنه جامعه ایمانی با جریان نفاق شده الهی که تغ

 و این سبب می شو جامعه در مسیر محرومیت حرکت نکند

 ): 52تا  50آیه راهبرد سیزدهم (

ر مؤاخذه اقوام به خاطر گناهشان که می تواند به صورت ضرب مالئک در هنگام مرگ و چشاندن آتش د

برزخ باشد، جلوه اسم قوي شدید العقاب خداوند براي جریان کفر است؛ خداوندي که به بندگانش ظلم نمی 

 کند.

 ): 54و  53آیات راهبرد چهاردهم (

شده  -اضاعه حق –انسانی که در مواجهه با حق آن را تکذیب کرده، برخالف حق عمل نموده و دچار ظلم 

اند، به واسطه تغییر درونی، خود را از نعمت بی بهره می نمایند  و این سنت در صورتی که جامعه ایمانی 

تمایلی به پذیرش سخن رسول و اطاعت از وي نداشته باشد، شامل ایشان نیز می شود، چراکه خداوند شدید 

 العقاب همان خداوند سمیع علیم است.
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تالشهاي مؤمنین براي پیشگیري از تجاوز کفار و ارتقاي آمادگی خود براي تقابل با آنها؛ توجه به اینکه همه 

به طور کامل و بدون کوچکترین ظلمی به ایشان باز می گردد؛ اهتمام بیشتري براي ایجاد این آمادگی در 

 جامعه ایجاد کرده و ترس از مغبون شدن را از بین می برد. 

 ): 61ا ت 55راهبرد پانزدهم (آیات 

سمیع علیم بودن خداوند، دلیل لزوم اتکاي به خدا در جامعه ایمانی و اعتماد به اوامر و نواهی آن است. 

رفت جامعه از نگرانی نسبت به برخی اوامر و نواهی تبیین شده توسط رسول، بنابراین یکی از راههاي برون

 توجه به سمیع علیم بودن خداوند است.

در پراکندن دشمن، که همان متذکر شدن هم پیمانان و اثر بازدارندگی این شدت توجه به غایت شدت عمل 

 عمل است، می تواند سبب ارتقاي توجه، ثبات و اهتمام جامعه ایمانی به این شدت عمل گردد.

توجه به اینکه خیانت مبغوض خداوند است؛ می تواند اهتمام عمل جامعه را در تقابل به مثل با خائنین ارتقا 

 .دهد

توجه به این حقیقت که کافرین نمی توانند خدا را عاجز سازند؛ عالوه بر اینکه عامل بازدارنده و هشداردهنده 

 به کافرین است، سبب اهتمام بیشتر جامعه به تقویت تقابل با کفر و نترسیدن از ایشان می گردد.

و این الفت را انسان ها نمی همچنین توجه جامعه به اینکه خداوند چگونه بین قلوب الفت ایجاد کرد  

توانستند برقرار سازند، سبب می شود  بتوانند علی رغم احتمال اراده خدعه، تمایل سایر جوامع به صلح و 

سازش با جامعه ایمانی را هضم کرده و رسول با اتکا به نصرت خدا و مؤمنین، از در صلح با ایشان مواجه 

 شود.

 ): 63تا  62راهبرد شانزدهم (

به عزیز حکیم بودن خداوند، می تواند سبب رفع نگرانی جامعه نسبت به اراده فریبکاري داعیان صلح  توجه 

 را فراهم کند. -رفتار صلح جویانه –شده و زمینه التزام به امر الهی 

عالوه بر این چون جلوه اسم عزیز حکیم خداوند در نصرت و تأیید جبه حق قابل مشاهده است، توجه به  

سبب استحکام باور جامعه به کفایت خدا براي رسول و  اهتمام بیشتر   ایشان به نصرت رسول  این نصرت

 می شود.
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بنابراین توجه به اینکه بهره مندي مؤمنین از اسم عزیز حکیم،  منوط به آخرت گرایی آن ها می باشد؛ سبب 

ت که شاخص ایمان مؤمنین تقویت اهتمام ایشان به آخرت گرایی می گردد. توجه به این نکته ضروري اس

در میدان نبرد به میزان صبر و استقامت ایشان بر حق است و قوت صبر نیز خود تابع آخرت گرایی انسان ها 

ست. کسی که اراده اش دنیاست، خود را در معیت خدا نمی یابد؛ برعکس انسان آخرت گرا که به واسطه 

 شود. دیدن معیت خدا، از قوت فوق العاده اي بهره مند می

 ): 67تا  64آیاتراهبرد هفدهم (

مطابق با این آیات، مؤمنین به میزان قوت ایمان و صبر، شایستگی بهره مندي از اسم عزیز حکیم خدا را 

داشته، لیکن ظهور این اسم در ایشان در صورتی است که آنها تبعیت از رسول داشته باشند. تبیعت از رسول 

 ند اراده آخرت دارد. هم با دنیاگرایی و ارده آن جمع نمی شود، چراکه رسول به تبعیت از خداو

 ): 69تا  68آیات راهبرد هجدهم (

، در صورت التزام ایشان به احکام الهی استحقاق عذاب براي جامعه ایمانی به دلیل دنیاگرایی ایشان با وجود 

 به ویژه در زمینه غنایم؛ جامعه در معرض غفران و رحمت الهی قرار می گیرد.

حیم خداوند سبب رفتار همراه با غفران و رحمت ایشان با اسیران و بنابراین توجه مؤمنین به اسم غفور ر

 پذیرش آنها در جامعه در صورت پیروي ایشان از حق می گردد.

 ): 70 راهبرد نوزدهم (آیه

در این آیه که خطاب آن به اسیران جنگی است، بهره مندي ایشان از اسم غفور رحیم خداون که به صورت 

وضعیتی بهتر و محو اثر از بدي هایشان ظهور دارد؛ منوط به اختیار پیروي از حق  بهره مند ساختن ایشان از

 توسط ایشان است.  

 ): 71(آیه  راهبرد بیستم

توجه به اسم علیم حکیم خداوند و این که وي بر اسیران تسلط دارد؛عامل رفع نگرانی جامعه از بروز غفران 

 ه پذیرش اسالم دارند؛ می باشد.و رحمت در مواجهه با اسیرانی است که تمایل ب
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 :)72آیه راهبرد بیست و یکم (

توجه به اینکه خداوند امر کننده به این گونه روابط، علیم به همه امور از جمله عمل مخاطبین است، سبب  

 التزام بیشتر ایشان به این امر می شود.

 ): 75تا  73(آیات  راهبرد بیست و دوم

 چند جهت می تواند به اصالح روابط اجتماعی در جامعه ایمانی منجر شود:توجه به علم مطلق خداوند از 

توجه به اینکه احکام مربوط به ساختار روابط اجتماعی از سوي خداوند علیم به همه امور بوده و  -

منجر به صالح جامعه می شود، سبب التزام بیشتر به استحکام روابط با مؤمنین حقیقی و قطع روابط 

 د.با کفار می شو

براي تنظیم آیین نامه پیشگیري و درمان اختالالت اجتماعی در سوره مبارکه انفال الزم است به موارد زیر 

 توجه شود:

دهی روابط تفصیل توان ذیل چهار محور تقوا، علم، تداوم قتال و ساماناین راهبردها را در ابتدا می •

 داد. 

 نمود:  توان در سه سطح زیر مشاهدهراهبردهاي یافته را می •

  -احکام و احکام به تفصیل –اول، راهبردهاي برگرفته از حقایق ذکر شده در سوره  -

 -تفصیل به احکام –دوم، راهبردهاي برگرفته از اوامر و نواهی  -

 -اياحکام نتیجه –سوم، راهکارهاي ناظر به تقویت ویژگی مؤمنین حقیقی  -

 دهی شوند:نهایتاً راهبردها الزم است در دو گروه زیر سامان

 اول، راهبردهاي حاکمیتی( خطاب به رسول خدا)  -

 دوم، راهبردهاي عمومی ( خطاب به عموم جامعه)  -
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 13طرح شماره 

 زینب مددي
 

 آیات نویسی ازگزاره

 هاي مربوط به کل سورهگزاره

 پس زمینه) –سوره در مدینه و بعد از جنگ بدر نازل شده است.(المیزان  -1

از اخبار جنگ بدر و مسائل متفرقه اي درباره جهاد و غنیمت جنگی و انفال و اموري را سوره پاره اي  -2

 مربوط به هجرت ذکر می کند. (المیزان)

 1آیه 

 بر سر انفال اختالفی بوده است. -3

 از پاسخ مشخص است که  این اختالف در مورد مالکیت انفال بوده است.  -4

 اختالف را نزد رسول صلی اهللا علیه و آله بردند و از ایشان سوال کردند.اختالف کنندگان در امر انفال این  -5

در پاسخ سوال اختالف کنندگان رسول صلی اهللا علیه و آله امر به اظهار این پاسخ شدند که انفال براي  -6

 خدا و رسول است.

ام عمل) ، واصالح ذات در برابر پاسخ به اختالف در مورد انفال ، شرط ایمان تقوا (رعایت حدود در مق -7

بین( اصالح حال بین طرفین  وکنار گذاشتن اختالف که موجب فساد می شود)و اطاعت از خدا و رسول 

 است.

در مورد شرایط فعلی و اختالف نظرهایی که در مورد نحوه عمل و برخورد با این بحران وجود دارد باید 

رواة حدیث ( طبق حدیث از امام زمان عج اهللا  رجوع به امر خدا و رسول شود و در زمان غیبت رجوع به

 فرجه الشریف)
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بنابرین عمل(مصداق تقوا) و نشر صحبت هاي رهبر انقالب و مراجع  در مورد نحوه عمل و توصیه هاي 

 ایشان در این مورد یکی از کارهایی است که می توان انجام داد

جامعه را می تواند تهدید کند استمرار اختالفات  اما در مورد استحکام درونی نیز از عواملی که استحکام یک

به نحویی است که به نزاع و تخاصم و درگیري بکشد . بنابرین از عوامل استحکام درونی یک جامعه اطاعت 

 از خدا و رسول (و به تبع ولی فقیه)  و به طور خاص رجوع به امر ایشان در موارد مورد اختالف است.

 4و 3و 2آیات 

قلوبشان در مواجهه با ذکر خدا وجل می شود ، تالوت آیات بر ایشان ایمانشان را می افزاید، بر آنان که  -1

رب شان توکل می کنند، اقامه صلوة دارند، از آن چه روزیشان شده انفاق می کنند ؛ ایشان به حقیقت مؤمن 

 اند.

 براي مومنان حقیقی نزد پروردگار درجات و مغفرة و رزق کریم است. -2

 ایمان درجاتی دارد و فرد و جامعه می تواند ایمان خود را ارتقاء دهد. -3

ویژگی یاد شده مومنین حقیقی،  می توان ایمان فرد و جامعه را ارتقاء  5با تقویت  و تفصیل و گسترش  -4

 داد.

 ایمان از ریشه أمن یعنی امنیت و آرامش و برطرف شدن ترس و وحشت و اضطراب است .  -5

با افزایش ایمان در فرد و جامعه امنیت و آرامش بیشتر و ترس و وحشت و اضطراب کاهش می  بنابرین -6

 یابد و رفع می شود.

 مغفرة از ریشه غفر  به معناي محو اثر است. -7

با افزایش ایمان فرد و جامعه مشمول مغفره پروردگار شده و تبعات و آثار نامطلوب (گناهان و عیوب و  -8

 می شود.نواقص و..) محو 

 رزق انعامی فراوان و ممتد است مطابق احتیاج که به وسیله آن حیات استمرار می یابد. -9
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 فرد و جامعه مؤمن انعامی ممتد و فراوان مطابق نیازش از سوي پروردگار خواهد داشت. -10

 و آرامش وبنا بر گزاره هاي این آیات در شرایط فعلی ، تقویت ایمان فرد و جامعه باعث افزایش امنیت 

 5کاهش و رفع اضطراب ها و ترس هاست و مغفرة و محو اثر می آورد . این تقویت ایمان یعنی تقویت 

 ویژگی است  5ویژگی یاد شده در آیات و حمایت از حرکت هایی که در جهت تقویت این 

 به طور مثال:

 ایی دسته جمعی در مورد ذکر اهللا : توصیه به خواندن دعاهاي مختلف در این روزها ،  دعاه

در مورد تالوت آیات: نمونه قابل تقدیر همین جلسات آن الین اساتید و دوره هاي فشرده تدبر در قرآن است 

 که اگر بتوان از ابزارهایی استفاده کرد که مخاطب وسیع تري را وارد کرد بهتر هم خواهد شد.

قادي و باوري یعنی  نه براي خودش و نه در مورد توکل: توکل دو بعد اعتقادي و عملی دارد . در بعد اعت

براي هیچ سببی استقالل قائل نباشد بنابرین در عین این که فرد سعی می کند موارد الزم را رعایت کند در 

عین حال می داند نه رعایت او بدون نظر و عنایت خداوند جلوي بیماري را می گیرد و نه آن ویروس بدون 

ادامه دهد بنابرین دعا به درگاه عزیزي که جز او در جهان نیروي نیست براي اذن خدا و اراده او می تواند 

 مصونیت مؤمنین و رفع و دفع بیماري استمرار می یابد

در بعد عملی هم توکل یعنی اراده خود را تابع اراده تشریعی خدا کند و براي مومن که به خداي خود اعتماد 

ند  بدیهی است که انجام واجبات و ترك محرمات و حتی انجام دارد و او را خالق علیم و حکیم خود می دا

 مستحبات و ترك مکروهات براي او  زندگی سالم  تري را فراهم می آورد .  

مرتبط با وضعیت پیش آمده توصیه هاي دین به شستن دست ها قبل و بعد از غذا ، مستحبات قبل از وضو 

 ی شود و ... در استنشاق آب که باعث شستشوي مجاري تنفسی م

در مورد اقامه صلوة: تشویق به اقامه نماز جماعت در منازل که به نوعی تبدیل تهدید( تعطیلی نماز هاي 

جماعت)  به فرصت (تبدیل هر خانه به مسجد) است . این تشویق می تواند با نشر تصویر نماز جماعت 

 هاي خانگی ، هشتک هاي هر خانه یک مسجد و... باشد.
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انفاق: حرکت هایی که اکنون در حال انجام است مثل بخشیدن اجاره مغازه ها و خانه ها توسط در مورد 

 صاحب خانه ها، تولید و توزیع رایگان مواد مورد نیاز مردم در جامعه  و... قابل حمایت است

ب اضطراهم از گزاره هاي نوشته شده بدیهی است افزایش ایمان با رفع ترس ها و  در مورد استحکام درونی

 ها و تزلزل ها ، استحکام درونی جامعه را افزایش می دهد.
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 : طرحی براي تبدیل تهدید بیماري کرونا به فرصت نصر اسالم14طرح شماره 

 امیرحسین هادوي
 

 هاي چند ماه اخیرزمینههایی پیرامون وضعیت کنونی و پیشگزاره

 م:کنیداد فعلی جامعه را بررسی میسپس رخپردازیم و ابتدا به بیان چند رخداد جدي گذشته می. 1

 شهادت سردار سلیمانی .1,1

حدود یک ماه و نیم پیش از آغاز این بحران، رخداد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدي المهندس 

  رخ داد؛ این هجمه آمریکا، دست کم در سه سطح منجر به نصر اسالم در کوتاه مدت شد؛

 تعبیري، غفران ذنبهاي نظام اسالمی)همدلی و وفاق ملی (به  .1

 اي علیه اخراج آمریکاوفاق منطقه .2

 حمله مقتدرانه و موفق به دو پایگاه آمریکا که منجر به بروز پوشالی بودن هیمنه آمریکا شد. .3

 اما از سوي دیگر، منجر به دو ذنب براي مومنین شد:

 حادثه تشییع پیکرها، در کرمان .1

 حادثه هواپیما .2

 هاي مشترك زمینهتوان پسدر هر دو حادثه می

 نسنجیدن تمام جوانب کار (کمبود فرقان) .1

 صبري)زدگی (کمشتاب .2

 ها و موازین در واکنش به هجمه کفار (مومنانه یا غیر آن و تزیین شده)مخلوط شدن نیت .3

و ال تنازعوا "جاري و توجه نکردن به حقیقت  ، دقت نکردن در کالمهاي داخلیرا دید. همچنین برخی نزاع

 باعث شد از شکوه آن دستاوردها کاسته شود. "فتشلوا و تذهب ریحکم

 مساله بنزین .1,2
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حدود یک ماه و نیم پیش از شهادت سردار سلیمانی، مساله افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد؛ در این 

صریح و شفاف برخی رسانی، بیان نامناسب برخی از مقامات دولتی، عدم حمایت مساله، ضعف اطالع

اي دیگر، منجر به دیگر از مقامات از طرح (با توجه به مقبولیت و درستی اصل آن) و سردرگمی عده

 اي، خصوصا به طور قابل توجه در قشر مستضعف شد.بلواهاي گسترده و پراکنده

اندازي راه داد که به هر حال، دشمنان اسالم، به فکراز سوي دیگر، اطالعات به دست آمده، نشان می

 اند و چنین بستري فرصت سازگارتري به آنان داده است.بلوایی در آینده نزیک بوده

 راهپیمایی و انتخابات .1,3

فراز و فرودهاي رخ داده شده و سرماي قابل توجه، باعث در سطحهاي باال نبودن شرکت در راهپیمایی 

هاي و ناامیدي از مسئوالن، دلزدگیهاي مختلف، از جمله مشکالت اقتصادي شد. پس از آن، به دلیل

ترین اي آن، و همچنین تا حدي کرونا، یکی از پایینسیاسی ناشی از مسایل رد صالحیت و مسایل زمینه

دار هاي ادامهتوانست منجر به جوسازيسطوح مشارکت در انتخابات ایران رقم خورد. این مساله می

 دشمنان شود.

 شیوع کرونا .1,4

طی آغاز شد که پیش از آن در دوردستهاي خاوري، مردمی با این درگیر بودند. ما اخبار بحران کرونا در شرای

اي مختلف هشنیدم، اما تصوري نداشتیم که این بحران چه نسبتی با ما خواهد داشت. برخی افراد از طیفرا می

 اینکه گرفت؛ مثالمی هاي مختلفی صورتدادند، که البته از نیت پشت آن ارزیابیهشدارهایی در این باره می

ممکن است به اغراض سیاسی یا خصمانه باشد یا اینکه براي کمرنگ شدن راهپیمایی و انتخابات مطرح شده 

 باشد. 

 شد (حتی در بین مقامات عالی) که با یکها افزایش یافت، تصور میها و کنترلوقتی از سوم اسفند نگرانی

 شود و نهایتا به وقوببحران، آرام آرام، مانند شبی که غاسق می مشکل نه چندان جدي روبرو هستیم؛ اما این

 گیر شد و نقاط متعدد جهان را نیز درگیر خود کرد.رسد، جايمی

یا جنگ تحمیلی دانست که آنها  88گیر شدن این بحران، بتوان آن را شبیه فتنه سال شاید از جنبه، سبک جاي

 شد.رکنندگیشان زده نمیهم در شروعشان، تخمین درستی از مدت درگی
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جود دارد، تا ولوژیکی وجنگ بی هایی پیرامون. انگارهشرایط مملکت در یک شرایط نسبتا بحرانی استاکنون 

آنجا که در کالم رهبر مومنین به آن اشاره شده است. همچنین، جنبه پنهانی بودن و خباثتی که در رفتار زیستی 

هاي قبلی خصومت زمینهکند. وجود پسجنیان را نیز با آن مطرح میهمراهی  شود،این ویروس مشاهده می

با جامعه مومنین، شدت گرفتن تحرکات نفاق داخلی و خارج نشین، تحت تاثیر بودن کسانی که در قلبشان 

هایی هست از این تحرکات و همصدایی با آنها، باعث شده است که این هجمه بیولوژیکی (چه از بیماري

 ن از چه از جانب شیطان انس) یک هجمه فراگیر تلقی شود.جانب شیطان ج

)، سطح 98هاي دور و نزدیک (مثل آن دو موردي که ذکر شد و به طور کلی سال زمینهاز سوي دیگر، پیش

تحمل ملت ایران را باالتر از میانگین جهانی قرار دهد؛ کما اینکه مشاهده کردیم اتفاقاتی که در برخی 

هاي مثبتی منظم غربی از سوي مردم آنها رخ داد، در کشور ما کمتر رخ داد یا حتی جلوه هاي اصطالحاجامعه

 در جهت متضاد آن رخ داد (که در کالم رهبر جامعه نیز منعکس شد).

البته نکته مهم دیگري که نباید از آن غافل بود، دقت و حساسیت در شناخت درست این بحران است؛ باید با 

 مطمئن شویم که این بحران کدام یک از چهار حالت یا ترکیبی آنها است؟شواهد و تفکر کافی 

 آیا هجمه خصمانه از سوي شیاطین انس است؟  .1

 آیا اذیت و آزار از سوي شیاطین جن است؟ .2

 آیا ابتالي الهی است؟ .3

 است؟ "ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدي الناس ..."آیا بنا به حقیقت جاري  .4

تري هاي متناسب با بسهایمان واکنشرسد اگر نسبت به این مساله، دقت نداشته باشیم، واکنشمیبه نظر 

حالت را در بر دارد. در این صورت باید  4نخواهد بود. البته شاید جواب این باشد که این بحران، هر یک از 

تا به نتیجه مطلوب هاي مختلف متناسب با همان ساحت و بستر باشد ها در ساحتدقت کرد که واکنش

 برسیم.

 روي جامعه در بحران فعلی هاي پیشها، نیازها و فرصتچالش

 ها:چالش

 از دست دادن تعداد قابل توجهی از مومنین .1
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اس شناز دست دادن افراد تاثیرگذار در جامعه از جمله افراد سیاسی، دینی، پزشکان حاذق و وظیفه .2

 و پرستاران فداکار

 گذارد.فوق روي ذهنیت و روحیه خویشاوندان، همکاران و عموم جامعه می شعاع اثري که دو چالش .3

اي سابقه اعضنشینی جوانان، بانوان و مردان و همجواري کممبهم بودن تاثیرات مثبت و منفی خانه .4

 خانواده با هم براي مدت طوالنی

ن هاي امثل حرمهاي معنوي جامعه ممبهم بودن اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بسته شدن زیستگاه .5

 21و مساجد

 22هاي دیگرامکان غفلت از تحرکات پنهانی دشمنان و کفار در جبهه .6

 ضررهاي اقتصادي به مشاغل .7

 تنگی معیشت مومنین مستضعف .8

 امکان اولویت یافتن سالمت تن به جان .9

 نبودن درمان قطعی براي این بیماري .10

 قدرت شیوع باالي این ویروس و درگیر کردن همه افراد جامعه .11

 نیاز به امکانات و تجهیزات فراوان براي نگهداري ودرمان بیماران .12

 ها در این امرکم شدن ارتباط و صله رحم مردم و اضطرار انسان .13

 تضعیف روحیه افراد به دلیل مشکالت به وجود آمده .14

 گرایانه برخی از بحران به وجود آمدهسوء استفاده منفعت .15

 هاي متخصصیین زننده برخی افراد به توصیهتوجهی آسیببی .16

 نیازها:

نیاز به حضور در اجتماع، خصوصا جمع ایمانی؛ نیاز به تالیف جامعه به اراده خداوند (در این رابطه  .1

 کالم عالمه در ذیل آیه، قابل توجه است.)

 نیاز به سیر و سفر و تجدید قوا .2

 نیاز به امکانات بهداشتی و درمانی .3

                                               
 قه باشد.سابسابقه یا کمرسد، این اتفاق در کشور ایران، نه تنها در قرن اخیر بلکه در طول تاریخ مسلمانی این کشور بیبه نظر می21 
 حکومت سعودي و ...مثل مساله هند، فلسطین، یمن، جابجایی قدرت در 22 
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 خستگی مفرط قشر بهداشت و درمان و نیاز به پشتیبانی و جانشینی مدادم نیروها .4

 نیاز به رسیدگی به خانواده افراد مجاهد در این بحران .5

 نیاز به داشتن دستگاه محاسباتی درست درباره اهمیت سالمت روح و بدن .6

 نیاز به آگاهی درباره چگونگی تامین سالمت روح و بدن .7

 وضعیتاین  از فتربرونطراحی راهکار  .8

 ارتقاي استحکام درونیچگونگی  .9

 نزول مالئکه   .10

 نیاز به راه هاي از بین بردن این ویروس و انتقال آن .11

 نیاز به پژوهش پیرامون پیشگیري از آن .12

 ها:فرصت

 خانوادگیبستر مناسب براي تعمیق و تحکیم روابط درون .1

 خودکفایی تغذیه بیشتر خانواده)، هایی از سبک زندگی جدید (آشپزي وتوفیق اجباري در تجربه .2

 ها و ...بازنگري در برخی تفریحات و مدیریت هزینه

قیام مومنانه و امتی جامعه ما به امامت حضرت صاحب الزمان و به واسطه والیت ولی فقیه، در این  .3

 بخش اسالم جلب کند.تواند به طور عینی، توجه مردم جهان را به دعوت حیاتقضیه، می

ومنین تواند مگیري، ثانیا، کنترل و تضعیف و ثالثا درمان این ویروس، میر اوال، پیشکشف راهکا .4

داخلی را نسبت به نظام اسالمی دلگرم کند و مومنین جهان را نیز امیدوار و مردم جهان را نیز کنجکاو 

 اعتبار کند.و دشمنان بدخواه و پرمدعا را نیز بی

، الگویی براي امت اسالم شده است، جهاد علمی آنها نیز گونه که جهاد عملی مومنین ایرانهمان .5

تن گرفشناسی، جديتوان نقطه عطفی در تحول نظام علمی رایج جهاد شود؛ این امر نیاز به وقتمی

 موقعیت و فداکاري دارد.

 هاي(در جهت عکس و تهدید) در صورتی که دشمنان، به ویژه آمریکا یا اسراییل، همراه با جوسازي .6

تواند باعث فشار بر نظام ایشان ادعاي کشف دارو و درمان و واکسن را بکنند، این مساله میرسانه

 اسالمی و ایجاد شکاف در جامعه شود.
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 هاي سورهتحلیل رخداد

 مومنین کم تعداد وجود با که جنگی. است شده نازل بدر جنگ نام به رخداد یک دل در انفال مبارکه سوره

 زمان آن فرک دنیاي در اسالم موقعیت تثبیت موجب پیروزي این و انجامید پیروزي به مناندش کثرت مقابل در

 نقش تواندمی مومنین و امروز دینی جامعه براي صحنه این از پیروزمندانه خروج نظر این از. گردید

 سازيتمدن و پردازيجامعه خودسازي، مرحله انقالب رهبر فرمایش به که دوم گام در را نظام کنندگیتثبیت

اي بستر ابتالي مومنین، خاص همان دوره است .در سوره انفال، خروج پیامبر در هر دوره .باشد داشته است

 براي جنگ بدر این بستر را میسازد. بستر ابتالي کنونی، جنگ بیولوژیک است.

 بعضی از وقایع سوره   تطبیق با بحران در جامعه و راهکار

به بیانات رهبر و متخصصین  عدم توجه گروهی از مردم

 برطرف کننده بحران

 

 عدم همراهی عده اي با پیامبر(هجرت)

 کراهت داشتن عده اي (ایجاد فاصله اي بین دو گروه)

در شرایط کنونی نیاز به دعا بیشتر از قبل است و مردم 

 مضطرتر می باشند.

 باید واقع شود:

 تنها خدا را یاري گر دانستن-

 م بودن خداباور عزیز و حکی -

 "اذ ..."هاي سوره در قالب یادآوري هایی هم در گذشته انقالب و زندگی جمعی ما "اذ"

 
یادآوري مواردي که قبال خدا در دل دشمنان ما ترس 

ایجاد کرد. و یاري غیبی او به ما، سبب مقاومت مردم 

 می شود.( اسباب پیروزي را خدا فراهم می کند)

 

 مومنان با حضور مالئکهمقامت بخشیدن جبهه 

سستی و بی اعتنایی  و عدم مراقبت الزم در بعضی از 

 رسد.کنند بیماري به آنها نمیکه تصور می

 عده اي فکر می کردند فتنه تاثیري برآنها ندارد

هایش تنوع دارد، جهش ویروسی که خودش و آسیب

هاي کند و در صورت عدم تدبیر درست، آسیبمی

 زند.فراگیر می

اي که در صورت عدم رویارویی با مشرکین براي جنگ؛ فتنه

شود، تا آنجا که اگر اسالم شکست مقابله با آن، فراگیر می

بخورد، دیگر هیچ کس روي زمین خداوند را پرستش نخواهد 
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 بعضی از وقایع سوره   تطبیق با بحران در جامعه و راهکار

کرد (اقتباس به مضمون از سخن پیامبر، مندرج در روایات ذیل 

 سوره)

وضعیتی که نبودن درمان قطعی براي این بیماري و 

محاسبات آماري و احتمالی، از خسارات قریب الوقوع 

دهد؛ نیاز به پزشکان و پرستاران تري خبر میگسترده

براي بهبود بیماران؛ نیاز به امکانات و تجهیزات فراوان 

 براي نگهداري ودرمان بیماران

قرار گرفتن مؤمنین در وضعیت اضطرار در مواجهه با دشمن؛ 

خی محاسبات ظاهري نظامی، دست برتر با وضعیتی که طبق بر

 سپاه دشمن است و راه حل پیروزي بر دشمن، واضح نیست.

 ایجاد اضطرار در مردم و درخواست کمک از خدا و اجابت آن

 دریافت نصرت غیبی خدا

 ایجاد اطمینان قلبی در آنها

 
ها در کم شدن ارتباط و صله رحم مردم و اضطرار انسان

روحیه افراد به دلیل مشکالت به وجود این امر؛ تضعیف 

 آمده

نقش ایمان در توان جمعی مؤمنین؛ اهمیت الفت میان مؤمنین؛ 

 اهمیت ترك نزاع

ایجاد فشارهاي مختلف از سوي دشمن بر علیه رهبري، 

 مسئولین و مردم جامعه

افرادي از وضعیت موجود سوء استفاده کرده و به گران 

 فروشی و.. دست می زنند

نسبت به توصیه هاي انجام شده توسط  افرادي

متخصصین بی توجه بوده و با همین بی توجهی عامل 

 آسیب رسیدن به افراد جامعه می شوند

 انواع مقابله هاي مشرکین با مؤمنین

 فتنه انگیزي کفار براي جامعه دینی

 وجود فتنه هاي مختلف در شرایط جنگ

 انگیزه هاي مالی و خانوادگی مخل صدق ایمان

 درك نکردن جنگ با دشمن قوي توسط عده اي

امر ولی به فرمانبرداري از متخصصین که تالش براي 

 بیان حقایق دارند.

احیاي مؤمنین به واسطه فراخواندن مؤمنین توسط پیامبر خدا که 

 کننده حقایق از جانب پروردگار است.بیان
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جاري متناسب با حقایق ثابت و  رخدادهاي سوره چالش ها و نیازهاي حال

 رخدادهاي سوره

   

افرادي مبتال به  -18

ویروس جدیدي که تنوع 

دارد و نیاز به درمان 

 دارند، مواجهه با یک شّر 

رویارویی با مشرکین براي 

 جنگ

مقابله دو جبهه کفر و ایمان 

(شیطان دشمنان خدا را براي 

مقابله با مؤمنین تحریک می 

 کند)

احقاق وعده الهی این است که حق را 

 دهدکرده و بطالن باطل را نشان می

 خداوند شدیدالعقاب است

 

نبودن درمان  -19

 قطعی براي این بیماري

قرار گرفتن مؤمنین در 

وضعیت اضطرار در مواجهه با 

 دشمن

 

نصرت تنها از خداوند است و خداوند 

 عزیز حکیم است. 

قدرت شیوع  -20

باالي این ویروس و 

درگیر کردن همه افراد 

 جامعه

نیاز به پزشکان  -21

و پرستاران براي بهبود 

 بیماران

نیاز به امکانات  -22

و تجهیزات فراوان براي 

 نگهداري ودرمان بیماران

نیاز به راه هاي  -23

از بین بردن این ویروس 

 و انتقال آن

 نیازمندي به فرقان

امداد خداوند به مؤمنین براي 

 غلبه یافتن بر دشمن

خداوند داراي فضل عظیم است. 

 خداست

 مرجع همه امور به سوي خداست
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نیاز به پژوهش  -24

 پیرامون پیشگیري از آن

تعطیل شدن  -25

مراکز آموزشی براي 

 جلوگیري از شیوع آن

مواجهه عزتمند با دشمنان 

 خدا در عرصه قتال

قرار گرفتن مؤمنین در 

وضعیتی که غلبه ظاهري با 

 جبهه دشمن است

پاسخ به مقابله هاي مشرکین 

 ایمانبا جبهه 

نحوه رویارویی مقتدرانه با 

 دشمن در صحنه جنگ

جهنم نتیجه مقابله با ایمان و مؤمنین 

 است

 خداوند با صابرین است

به وجود آمدن  -26 خداوند شنواي داناست

اختالل در سطح زندگی 

افراد از جهت آموزش 

 فرزندان

تعطیل شدن  -27

بسیاري از مشاغل براي 

 جلوگیري از شیوع

 به وجود آمدن -28

اختالل در سطح زندگی 

 اقتصادي افراد

کم شدن ارتباط  -29

و صله رحم مردم و 

ها در این اضطرار انسان

 امر

قرار گرفتن مؤمنین در 

وضعیت اضطرار در مواجهه با 

 دشمن

نقش ایمان در توان جمعی 

 مؤمنین

 الفت میان مؤمنین

 نصرت تنها از جانب خداوند است

 خداوند با صابرین است

 حکیم است خداوند عزیز

تضعیف روحیه  -30

افراد به دلیل مشکالت به 

 وجود آمده

ایجاد فشارهاي  -31

مختلف از سوي دشمن 

انواع مقابله هاي مشرکین با 

 مؤمنین

 کفار به سوي جهنم محشور می شوند

خداوند به اعمال انسان ها بصیر است 

 خداوند بهترین مولی و یاور است.و 
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بر علیه رهبري و مردم 

 جامعه

فتنه انگیزي کفار براي جامعه 

 دینی

وجود افرادي  -32

که با بی مسئولیت نشان 

دادن مسِولین سعی در 

ایجاد ناامیدي و ناراحتی 

 مردم دارند

وجود فتنه هاي مختلف در 

 شرایط جنگ

انگیزه هاي مالی و خانوادگی 

 مخل صدق ایمان

درك نکردن جنگ با دشمن 

 قوي توسط عده اي

 خداوند عزیز حکیم است

 اجر عظیم نزد خداوند است

 خداوند شدیدالعقاب است

افرادي از  -33

وضعیت موجود سوء 

استفاده کرده و به گران 

فروشی و.. دست می 

 زنند

افرادي نسبت به  -34

توصیه هاي انجام شده 

توسط متخصصین بی 

توجه بوده و با همین بی 

توجهی عامل آسیب 

رسیدن به افراد جامعه 

 می شوند

امر ولی به  -20

فرمانبرداري از 

 متخصصین

احیاي مؤمنین به واسطه 

فراخواندن مؤمنین توسط 

 پیامبر خدا

خداوند نیرودهنده به همه توان هاي 

 انسان است
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 مبارزاتی مومنین طبق سوره انفال هاي مربوط به موانعزمینهپیش

اي گویی هیچ شأنی برسوره چنان از اراده الهی بر تسلط بر مشرکین از بیرون ودرون یاد میکند که  •

توان فهمید که بیش از تمرکز بر روي ...) از این رو می12،13،18قوت دشمن قائل نیست.(مثل آیات 

توان نیروي مهاجم، رفع ضعف هاي نیروي داخلی، تقویت ایمان و فرمانبرداري ازخدا و امام جامعه 

 در پیروزي اهمیت دارد.

، 23)28) از دست دادن جان و مال فرزندان(آیه13و12ترس( ها چون: زمینهیک مجموعه باورها و پیش •

)، بی 28)، دنیا طلبی(10در ایمان به باورهایی توحیدي از قبیل قدرت وعزت فراگیر خداوند(  ضعف

)، بی توجهی وغفلت وعدم رجوع به عقل 25تفاوتی به ظلم گروههایی از افراد جامعه مثل منافقین(

)، نزاع داخلی، فقدان تقوي که سبب سردرگمی در 46ی(در تصمیم گیري ها، کم صبري، سست

)، ترجیح انگیزه هاي مالی، میل به کوتاه آمدن یا مدارا با دشمن، تبعیت از 29تشخیص امور میشود(

)، اکتفا به لفظ دین داري بدون 10و9)، فراموشی تدبیر وحکمت ونصرت الهی(11وسوسه شیاطین(

براي یک مجموعه رفتارها در جامعه مسلمین است. وآن عاملی ) و...  75-72دغدغه عمل گرایی(

کراهت وعدم تبعیت از فرماندهان جنگ که در راس آن خدا و رسول وامام است، رفتارها شامل: 

)،رفاه زدگی وعدم 6)، مجادله با ولی جامعه(7مواجهه از روي ضعف و زبونی با دشمن(

)،پشت کردن به 47جنگ حاضر شدن()،مغرورانه و با اعتماد به نفس کاذب در 26شکرگذاري(

 )...29)، بی تقوایی(27)،خیانت به امانت(21)، عدم تبعیت از فرامین رسول(15دشمن(

ایجاد چند دستگی،توهین به منافقین داخلی سعی در آشوب بیشتر در جامعه دارند. از اعمال آنها:  •

القاي روحیه ضعف؛ ). 37-30مقدسات در رفتار و گفتار،ایجاد فضاي غیر شفاف در جامعه...(آیات 

 حقیر جلوه دادن نظام اسالمی

شوند؛ برخی از آنها این چنین هاي جریان نفاق میمومنین ضعیف االیمان که دستخوش جوسازي •

ها برایشان حتما باید یک منفعت مادي همراه باشد. در غیر اینصورت یا هستند که حضور در عرصه

واع اختالالت رفتاري در برخورد با دشمن خواهد بود؛ شوند یا حضورشان همراه با انحاضر نمی

 ها نیستند.  برخی از آنها به دلیل عدم زیرکی متوجه نحوه انتقاد و گوشزد کردن کاستی

                                               
.یک آیه مرتبط با این موضوع درسوره.در ادامه تنها شماره یکی از آیات مرتبط با موضوع ذکر میشود.در آیه رخدادي است که واکنش 23 

 منفی نسبت به آن، بیانگر چنین باورهایی خواهد بود.
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ن گیرند یا دشمناشوند و در گروه دشمنان قرار میکسانی که. این افراد یا آگاهانه مشغول این کار می •

 اند. ه مقابله برخاستهخارجی که با همه توان و امکانات ب

 راهکارهایی براي غلبه بر موانع

توانیم مشاهده کنیم. طبیعتا با تمرکز بر این معادل همه رفتارهاي فوق را در جامعه فعلی خودمان می •

موانع باید نیروهاي متخصص در هر زمینه اي براي رفع آن مانع بسیج شوندو پشت به دشمن نکنند. 

معه هم راستا با ولی حرکت کند،غلبه بر دشمن سریع تر و مقتدرانه تر هرچقدر نیروي حداکثري جا

 صورت میگیرد.و جبهه مومنین را براي مواجهه در میادین جنگی دیگر توانمندتر میسازد.

براي دعوت مسلمین به انجام اوامر و ترك نواهی، آن ها را به حقایقی که در طول زمان توسط  •

ضعف و ترس و زبونی  26ربه شده است ارجاع داد. مثال  آیه خودشان یا گذشتگان نزدیکشان تج

مسلمین را برایشان یادآوري میکند و اینکه چطور به نصرت الهی به رزق طیب رسیدند. وعنوان 

میکند این یاري زمینه اي است براي شکرگزاري مؤمنین. این آیه بین دو آیه اي است که در هر دو، 

است. این تاکتیک براي متولیان فرهنگ سازي جهت دعوت مردم امر ونهی شدیدي به مؤمنین شده 

به انجام اوامر وترك نواهی بسیار راه گشاست. مثال کلیپ کوتاهی از دفاع مقدس (تجربه نه چندان 

دور) ساخته میشود که مردم منطقه اي با شرایط سختی مواجه میشوند و صرفا با تبعیت از 

ل واستغاثه بر خدا از خطر جان سالم به در میبرند.این قدرت دستورالعملهاي مسئولین مربوطه وتوک

صبر عمومی وانگیزه تبعیت را تقویت میکند. همچنین الزم است افراد متناسب با تخصص و توانشان 

 ) 18-15در میدان جنگ حاضر شوند وپشت به دشمن نکنند.(

 هايستون از که پرستیهوي. توان بر ترس غلبه کرداست که می حق به نسبت تردیدها برداشتن با •

 فرمان از عصیان و تعدي به را فرد طلبی منفعت دارد. شدید طلبیمنفعت و بغی در ریشه است نفاق

 الاحتما که داد انجام دنیا بر آخرت ترجیح مورد در محتوایی توان کارهاییهمچنین می .کشاندمی حق

 وابستگی و طلبی دنیا حاصل بیماري هااز ترس ي همه که چرا. باشد نیاز زخرف سوره روي کار

 .ماست هاي

ت اس يکند استمرار اختالفات به نحو دیتواند تهد یجامعه را م کی درونی که استحکام یاز عوامل •

 جامعه اطاعت از خدا کی یاز عوامل استحکام درون نیبکشد . بنابر يریکه به نزاع و تخاصم و درگ

 در موارد مورد اختالف است. شانیص رجوع به امر ا)  و به طور خاهیفق یو رسول (و به تبع ول
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عدم توجه به ظاهرسازي دشمن درقوت خود و فتنه هایی که توسط منافقین در بین مردم براي  •

شکستن مقاومت و عزم شان در نبرد دارد، با توجه به شدید العقاب بودن خدا نسبت به 

رسانه هاي بیگانه و حتی گاهی و...) مردم در جنگ کنونی از توجه به 8و40,48و39کفار.(

 خودي(منافقین) پرهیز کنند.تا به عزم واتحاد جمعی شان خدشه وارد نشود.

هاي مالی و گیرد. ( طرحی براي انفاقهاي مادي نبرد قرار میعدم توجه به آنچه که در حوزه منفعت •

در آن، تشکیل هاي جهادي و حضور فعال افراد مختلف از خودگذشتگی در قالب انواعی از گروه

 هاي فعال در عرصههاي پشتیبان پزشکی و پرستاري، گروههاي علمی بدون دغدغه مالی، گروهگروه

هاي درست و شناسایی کیدهاي دشمن و آشکارسازي آنها در سطح وسیع مجازي براي ارائه آگاهی

 و....) 

دادن ضعف و از موضع مواجهه عزتمند در تقابل با دشمن ( راهکارهایی براي تقابل بدون نشان  •

هاي درونی و اتکا به قدرت ایمان و اینکه خدا یاري گر مومنان منديقدرت جنگیدن، نشان دادن توان

 است با نشان دادن رخدادهاي قبلی )

 اي که شبیه رفتار کفار نباشد.دقت به بروزات و شعارهاي مبارزه با بیماري به گونه •

تصدیه نباشد؛ بلکه باید آنقدر هماهنگ با امر الهی باشیم و آنقدر باید مراقب بود که صالتمان مکاء و  •

هامان نیز بوي صالة بدهد (مثال چنین ابزارهایی را با دعوت رسول همراستا باشیم که مکاء و تصدیه

بخش براي شاد کردن دل کودکان، خصوصا یتیمان، به شیوه طیب به کار ببندیم یا سرودهاي آرامش

 . .و طیب بسازیم و ..

              هاي شرطی و اسنادي متناسب با بستر کنونی و با توجه به حقایق سورهه گزارهارائ .2

شود و نصرت  می واقع موثر او ي اراده با انسان تنها از ها تالش ي همه و است عالم موثر تنها خدا •

 شود. ویژه او شامل حال مومنان می

ایمان خود را ارتقاء دهد. با افزایش ایمان در فرد و  ایمان درجاتی دارد و فرد و جامعه می تواند •

جامعه امنیت و آرامش بیشتر و ترس و وحشت و اضطراب کاهش می یابد و رفع می شود.  با تقویت 

 توان ایمان فرد و جامعه را ارتقاء داد. به طور مثال:پنج ویژگی یاد شده مومنین حقیقی، می
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o ختلف در این روزها، دعاهایی دسته جمعی؛ داستغاثه : توصیه به خواندن دعاهاي مذکر اهللا

 به درگاه الهی و استغفار، در پرتو تبعیت از حکم ولی جامعه و معیت با او

o اي که باعث ازدیاد ایمان شود. نمونه قابل تقدیر همین جلسات آن : به گونهتالوت آیات

ز ابزارهایی استفاده کرد الین اساتید و دوره هاي فشرده تدبر در قرآن است که اگر بتوان ا

که مخاطب وسیع تري را وارد کرد بهتر هم خواهد شد.؛ نمونه دیگر فرهنگ رایج نمودن 

 ماجراي جنگ بدر و آن را تبدیل به ضرب المثل جامعه ایمانی کردن

o و باوري یعنی  نه براي خودش  اعتقاديدارد . در بعد  اعتقادي و عملی: توکل دو بعد توکل

و نه براي هیچ سببی استقالل قائل نباشد بنابرین در عین این که فرد سعی می کند موارد 

الزم را رعایت کند در عین حال می داند نه رعایت او بدون نظر و عنایت خداوند جلوي 

ه دهد بنابرین بیماري را می گیرد و نه آن ویروس بدون اذن خدا و اراده او می تواند ادام

دعا به درگاه عزیزي که جز او در جهان نیریوي نیست براي مصونیت مؤمنین و رفع و دفع 

یعنی اراده خود را تابع اراده تشریعی خدا توکل هم  عملیبیماري استمرار می یابد. در بعد 

  کند و براي مومن که به خداي خود اعتماد دارد و او را خالق علیم و حکیم خود می داند

بدیهی است که انجام واجبات و ترك محرمات و حتی انجام مستحبات و ترك مکروهات 

 تري را فراهم می آورد .  براي او  زندگی سالم

o ها، در هر سه وقت صبح و ظهر و گویی از پنجره خانه: ترویج فرهنگ اذاناقامه صلوة

هاي نماز را در طبیعت مغرب؛ تشویق به اقامه نماز از جهات مختلف در منزل؛ برخی وعده

اي مانند نشر هاي رسانهها برگزار کردن با رعایت مسایل بهداشتی؛ اجراي طرحو بوستان

 تصویر نماز جماعت هاي خانگی و هشتک هاي هر خانه یک مسجد

o هاي ضروري و قابل اجرا با توجه به شرایط؛ رسانی درباره زمینه: همفکري و اطالعانفاق

نرفتن مومنین براي برداشتن بارهاي معیشتی حاشیه شهر از دوش  استفاده از فرصت سفر

 مومنین مستضعف

 شود:توجه به راهکارهاي زیر باعث تقویت استحکام درونی مومنین می •

o هاي جامعه مومنین در دوران مختلف ها و قدرتیادآوري پیروزي 

o  بررسی دالیل ضعف مومنین در رخدادهاي مختلف و دوري از آن عوامل 
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o ن ضرورت داشتن ایمان و فواید آن بیا 

o  یادآوري عالم غیب و حضور مالئکه 

o  یادآوري نقش شیطان در زینت دادن رفتارهاي سوء؛ نشان دادن چهره واقعی عمل سوء با

 بیان آثار آن 

o  توسعه جریان همنشینی با قران به عنوان منبع ذکر 

o گرایانه به زندگی با تشویق به انفاق ها و نگاه ماديشکستن منفعت طلبی 

o  ایجاد پیوستگی درونی در جامعه با ابجاد توجه به ثمرات داشتن تألیف در بین افراد یک

 جامعه 

o هاي مربوط به مقابله با بیماري از جمله مشخص کردن مرز حق و باطل در اجراي عملیات

 گرانهنه و نمایشدوري از حرکتهاي سرمستا

فتنه و آسیب جنگ بیولوژیک فقط دامنگیر ظالمان نیست بلکه این فتنه همه را ممکن است درگیر  •

 .25کند و باید از آن اجتناب کرد/

در جنگ بیولوژیک، حفظ سالمت هر کدام از افراد و رعایت موازین بهداشت، امانتی در گرو تک  •

ه تا باعث رشد و شیوع بیماري نشده و درنتیجه باعث باشد که همه باید رعایت کردتک افراد می

 . 27خیانت به خدا و رسول نباشند/

 بایستآلودي که عموم مردم در مقابله با ویروس دارند و مدام درباره آن نگرانند، میدر شرایط ابهام •

فیر تکي تقوا را درون خود تقویت کنند تا به درجه باالي فرقان دست یابند و از غفران و روحیه

 د. شان نیز نباشنمند شوند و به آن دلگرم شوند، تا دیگر نگران خطاهاي احتمالیسیئات الهی بهره

هاي حوزه تخصصی باعث باز مندي از فرقان (که معلول تقواست) براي جهادگران در حوزهبهره •

هاي اهکارویروس را در بیولوژیست ها تسریع کند،رشود؛ چه بسا قدرت کشف آنتیها میشدن گره

 جدید درمان، پیش پاي پزشکان قرار دهد و... .

ود و شاگر جریانی از استغفار در جامعه به راه بیفتد، فرض معذب شدن جامعه به کلی مرتفع می •

 توانند با این مصیبت مبارزه و در این ابتال، به باليمومنین با آسودگی خاطر و ثبات قدم مطلوبی می

 حسن برسند.
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مقابله با جنگ بیولوژیک باید ثبات قدم داشته باشند و ذکرکثیر را میان خود و افراد اهل ایمان در  •

جامعه رواج دهند تا به فالح برسند، اطاعت خدا و رسول را داشته باشند، با هم نزاع نداشته باشند و 

 .46نیز در این راه باید صبور باشند و استقامت بیشتري پیشه خود سازند/

ت تک تک افراد تا وقتی که شرایط مربوط به خودشان را تغییر ندهند، تغییر نعمت ناشی از سالم •

 رود.کند و از کفشان نمینمی

در این جنگ بیولوژیک، که جهاد در آن از مصادیق سبیل اهللا است، هر چقدر که مومنین از توان و  •

 گرداند.کند و همه را کامل باز میاستطاعت خود انفاق کنند، خداوند به آنها ظلم نمی

در این شرایط سخت اقتصادي، مومنین باید توجه کنند که الفتی که خداوند در دلهاي مؤمنین قرار  •

داده، ارزشمندترین دارایی براي اهل ایمان است که حتی تمام آنچه روي زمین است با ارزش آن 

یی که بین آنها . لذا، مومنین با توجه و متذکر شدن به الفت و جریان وال63قابل مقایسه نیست. /

 شوند.اند، دلگرم میبهرهبرقرار است، اماسایر جوامع از آن بی

در صورتی که انسانها در میدان جنگ از لحاظ ایمانی تضعیف شوند، امدادهاي خداوند هم به آنان  •

 .66شود/کمتر می

ویروس دست پیدا کنیم، نباید معیارهاي مادي  24خواهیم به موفقیت کامل برسیم و به اثخاناگر می  •

 را اراده کنیم.

فقه هستند. پس با صبر و ت "ال یفقهون"یک حد مشترك بین مشرکین و ویروس این است که هر دو  •

توان طبق قاعده غلبه قلیل بر کثیر آنها رو خارج از دستگاه محاسباتی ظاهري برآمده از ایمان می

انند که این تنها مختص آنها است و غیر مومنین از این تفقه بهره ندارند. مغلوب کرد. مومنین باید بد

هر چه مومنین بر عوامل ضعف خود (که در باالتر به تفصیل اشاره شد) غلبه کنند، به ضریب غلبه 

ا یَا َأیُّهَ "فرماید: توانند از ضریب ده هم عبور کنند، چرا که خداوند میرسند. حتی میباالتري می

اگر به مانند امیرالمومنین، در تبعیت محض حضرت ؛ "بِیُّ حَسُْبکَ اللَّهُ وَمَنِ اتََّبَعکَ ِمنَ الْمُؤْمِنِینَالنَّ

 رسول قرار بگیرند، به اراده خداوند و همراه با امدادهاي او، براي پیامبر کافی هستند.

الکت کفار در جنگ بدر اي که خداوند در هتوان از ارادهمی یک ایده براي کشف راهکار درمان: •

اراده  "یقللکم فی اعینهم"گونه که در آنجا با فعل نشان داد، الگوگیري کرد. به این تریب که همان

                                               
 حتی یثخن فی االرض24 
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فرمود که آنها به آغاز جنگ حریص شوند، بعد از ورود ویرس به بدن، شرایطی فراهم شود که آنها 

ت حریص شوند و همه در آنجا که بستري مطبوع برایشان اس  به حمله به یک نقطه خاص از بدن

آن (مشابه  اي بهمتراکم شوند؛ این نقطه خاص باید از چنان بستري فراهم باشد که با جریان یافتن ماده

انزال ماء از سماء)، به بستري نامناسب تبدیل شود (مثال موقعیت العدوة القصوي براي مشرکین قبل 

 ايآور شود به گونهیط براي آنها مضطرب و رعبو بعد از نزول باران) و سپس به اراده خداوند مح

که فرایند تکثیرشان متوقف شود و یا کامل از بین بروند یا تضعیف شوند تا خود سامانه دفاعی بدن 

 آنها را از پاي درآورد.

باید ساز و کاري طراحی شود که مبتالیان به ویروس، پس از ابتال، ویروس در چشمشان کوچک  •

 و بدن پذیراي جاري شدن قضاي خداوند براي شفاي) ُکمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًاِإذْ یُرِیبیاید (

 عاجل و کامل شود.

ن به بهتری "اللی و کري و عدم تعقل " از دیگران آوردن در و خود آمدن در با هر چه بیشتر توان می •

 جنبندگان نزد خداوند ارتقا پیدا کنیم.

 و کرده بازخوانی را شده ما حال شامل انقالب ساله 41 در یا تاریخ طول در که را الهی هاي نصرت •

 امدادهاي و مالئکه هاي رسانی اي. یاري رسانه جذاب هاي روش با کرد جلب آن به را مردم توجه

  .شود استخراج. لبنان اهللا حزب خاطرات و شهدا خاطرات از تواند می دیگر غیبی

در دل دشمن و عدم اعتماد به بدترین جنبدگان دائما عهد شکن و نپذیرفتن ایجاد رعب وهراس  •

خاصیت آنان؛ مثال مسئولین مربوطه به برمالکردن فتنه جنگ بیولوژیک در هاي ریاکارانه و بیکمک

دنیا با ادلّه روشن براي تخریب کشور مهاجم بپردازند.این تخریب به خصوص نزد مردم خود کشور 

 .گرشان خواهد داشتهم درگیر این فتنه شدند،پیامدهاي ناگواري براي دولتمردان فتنهمهاجم که آنها 

گوش به فرمان رهبر بودن و انجام کارهایی مانند هجرت و دل کندن از شرایط خوگرفته به آن (ایجاد  •

احقاق هاي خارج از روند معمول زندگی)، ما را در روند ارده الهی مبنی بر آمادگی براي انجام فعالیت

رساند و در فرآیند جداسازي خبیث از طیب، طیبات حق و پوچ کردن باطل، به سرنوشت مومنین می

 بندد.کند و خبائث به طور کامل از ما رخت برمیرا روزي ما می

تالش خستگی  تالش براي سرگرمی بچه ها در خانه، در جنگ فعلی مقاومت در قرنطینه خانگی مردم، •

 تواند راه گشا باشد.و.. می الش شبانه روزي پژوهشگران با توکل بر خداناپذیر کادر درمانی،ت
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مومنین در این شرایط شیوع بیماري و چالش تأمین تجهیزات، با استغاثه به درگاه خداوند، از استجابت  •

 شوند.مند میو امداد مالئکه مردف او بهره

از حکم او و رسولش اطاعت کنند، در  اگر مومنین نصرت را تنها از خداوند که عزیز حکیم بدانند و •

مند شود و از حکمت او بهرهگیرند و هرکس در مسیر او باشد شکست ناپذیر میمسیر او قرار می

 . 25رسدشوند و به خیر کثیر میمی

ها در چنین شرایط باید گوش به دعوت جریان حق (که دعوتشان مستند به اهللا و رسول است) انسان •

هر نیرو و توانی در انسان از خداوند است و حرکت بر مسیر امر ولی الهی عامل باشد و بداند که 

 احیا است. 

 

 باب بندي و عنوان بندي حقایق متناسب با نیازها و شرایط موجود 

وان تها میبا توجه به گزاره هاي فوق، حقایق مورد نیاز در شرایط کنونی را براساس مواجهات مختلف انسان

مؤلفه اصلی عامل استحکام درونی نظام اسالمی در هشت  ت دیگر،به عبار اصلی عنوان کرد.هشت بند در 

 مواجه با چالش پیش آمده است: 

مواجهه با بیماري به عنوان دشمن عامل ایجاد شرّ : توجه به وعده الهی در غلبه حتمی حق بر باطل  .1

 و عقاب کننده عاملین این بیماري و دشمن است

 امکانات و تجهیزات: خداوند عزیز حکیم نصرت دهنده مؤمنین است  مواجهه با تأمین .2

مواجهه متخصصان براي راههاي درمیان و پیشگیري: خداوند صاحب فضل است و همه امور به او باز  .3
 گردد. می

مواجهه با اختالالت و تبعات حاصل از بیماري: خداوند سمیع علیم است و همراه با صابران است و  .4

 تما عذاب استعاقبت دشمن ح

 مواجهه با خود و تک تک افراد: تقویت ایمان، نصرت تنها از خداوند است و خداوند با صابران است .5

هاي دشمن از خارج: خداوند ولی مؤمنین است ، عاقبت دشمن حتما جهنم است و مواجهه با فتنه .6

 خداوند احاطه به همه اعمال انسان ها دارد. 

 اوند اجر عظیم می دهد و عقاب کننده است. هاي داخلی: خدمواجهه با فتنه .7

                                               
 الْحِکْمَۀَ فَقَدْ ُأوِتیَ خَیْرًا کَثِیرًا یُؤْتَ  وَمَنْ یَشَاءُ الْحِکْمَۀَ َمنْ  یُؤْتِی 25 
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مواجهه با ولی الهی: اطاعت از ایشان و باور به اینکه هر نیرو و توانی در انسان از جانب خداوند  .8

 است. 
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