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اهل مراقبه در اوج انقالبی بودن
آقا که به تهران می آمدند ، جامعه  روحانیت- که از قبل هم تشــکیل شده 
بود - جلســه  فوق العاده می گذاشت که حتماً ایشان باشند. به نظر من، ایشان 
آن گونه پیش آقایان مهدوی کنی، مرحوم بهشــتی و مرحوم مطهری جایگاه 
داشتند؛ همه  این آقایان وقتی می آمدند، این زمینه بود که حتماً یک جلسه ای 
با ایشان داشته باشیم. منزل مرحوم شهید شاه آبادی در خیابان پیروزی بود. 
آقا آمدند. برای من همان ذهنیت، مدرسه  حجتیه و خاطرات تداعی شده بود. 
آنچه ســبب شد آنجا عالقه  من به ایشان بیشــتر شود، یک نکته ای بود. 
واقعاً اینها ریزه کاری های اخالقی است که آدم الگو می گیرد. آن زمان بعضی ها 
عمل زده بودند؛ به معنای عمل انقالبی. یعنی اگر نماز اول وقت نشد، نشد. فعاًل 
جلسه سیاسی داریم مهم تر است! انقالب و سیاست مهم تر است. نماز را می شود 
آخر وقت هم خواند! حتی گاهی بعضی ها دیگر افراطی بودند. وقتی آدم به آنها 
می گفت: التماس دعا، پاسخ می دادند که اآلن دیگر دعا گذشت؛ التماس عمل! 
این قــدر افراطی بودند. در آن زمان برای من به عنوان یک طلبه  جوان، جالب 
بود که آقا آمدند و جلســه تشکیل شد. بحث داغ سیاسی هم شروع شد. حاال 
موضوع بحث یادم نیست اما جدی بود. به محض اینکه صدای اذان بلند شد، 
آقای خامنه ای  فرمودند: »خب، اذان را گفتند. بحث را تعطیل کنیم و نماز را 

بخوانیم، بعد بحث را ادامه بدهیم.«
برای من این ریزه کاری ها خیلی قشنگ بود. ببینید، یک آدم انقالبی است؛ 
در اوج انقالبی بودن هم هست. اما در عین حال اهل مراقبه است. مراعات اول 
وقت، مراعات نماز جماعت. بعد هم ایشان را جلو انداختند. آقایان همه بودند. 
ایشــان امام جماعت شــد. با یک صالبتی نماز جماعت اول وقت را خواندند و 
بعداً نشستیم بحث سیاسی را ادامه دادیم. این هم یکی از نقاط عطف در نحوه  

ارتباط من با ایشان بود.
*حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری - پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 

محبوب ترین گام ها نزد خداوند
قال االمام السجاد)ع(: »ما من خطوه احب الی اهلل من خطوتین:« خطوه یسد بها 

صفا فی سبیل اهلل تعالی و خطوه الی ذی رحم قاطع«
امام ســجاد)ع( فرمود: دو گام نزد خداوند محبوب ترین گام ها اســت: گامی که در راه خدا 
برای تحقق لشــکر اسالم )برای جهاد( برداشته شود، و گامی به سوی خویشاوندی که با انسان 

قطع رابطه کرده است.)1(
ــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 74، ص 87

راهکار ازدیاد عمر
امام صادق)ع( فرمود: ما چیزی را جز صله رحم سراغ نداریم که 
)به طور مســتقیم( عمر را زیاد کنــد تا آنجا که گاهی تا زمان مرگ 
یک نفر، ســه سال مانده است، ولی او اهل صله رحم می شود. آن گاه 
خداوند، سی ســال بر عمرش می افزاید و سی وســه سال دیگر زنده 
می ماند. و گاهی اجل کسی سی وسه سال است، به خاطر قطع رحم 
و گسســتن رابطه های خویشاوندی، کاهش می یابد و اجلش سر سه 

سال فرا می رسد.)1(
همچنین آن حضرت فرمود: ای میســر! گمان می کنم تو زیاد به 
اقوامت رسیدگی می کنی؟ میســر گفت؟ بله، من وقتی در بازار کار 
می کردم و دو درهم مزد می گرفتم یک درهم آن را به عمه ام می دادم  
یک درهمش را به خاله ام. امام فرمود: به خدا قسم اجل تو دو بار فرا 

رسیده بود ولی هر بار به تاخیر افتاد.)2(
ــــــــــــــــــــــــ

1- همان، ص 150
2- بحاراالنوار، ج 74، ص 100

عوامل قطع رحم )۲(
پرسش:

از منظر امام رضا)ع( چه علل و اسبابی موجبات قطع رحم را 
در مناسبات خانوادگی و خویشاوندی فراهم می آورد؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر گسترش فرهنگ 
تنها زیستن به عنوان یکی از معضالت عصر حاضر به چند عامل قطع 
رحــم در کالم امام رضا)ع( شــامل: 1- مال  اندوزی 2- اصالت دادن به 
مزایای ظاهری )همچون مال، شهرت و مقام( 3- مستی مقام پرداختیم. 

اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
4- حسد

قال علی بن موسی الرضا)ع(: ال لحسود لذْهً.
حضرت رضا)ع( فرمود: حسود را لذت نباشد. )تحف العقول، ص 528(

5- توقعات و انتظارات بیجا
قال علی بن موسی الرضا)علیه السالم(: یقول اهلل تعالی: القطعن امل 
کل مومن امل دونی اال یأس، و اللبسنه ثوب مذلد بین الناس و النحینه 

من وصلی، و البعد نه من قربی.
امام رضا)ع( فرمود: خدای تعالی می فرماید: البته ریســمان و رشته 
آرزو و امید هر مومنی را که به غیر من امیدوار شود، پاره کنم و به یأس 
و  ناامیدی نمایم و در میان مردم جامه  خواری و مذلت بر او بپوشانم و او 
را از نزدیکی و اتصال به خود دور می کنم. )بحاراالنوار، ج 68، ص 143(

6- دنائت نفس )پستی( 
ســئل الرضا)ع(: عن السفله؟ فقال )علیه السالم(: من کان له شیء 

یلهیه عن اهلل. )529( 
از امام رضا)ع( پرســیدند: فرومایه کیست؟ فرمود: کسی که چیزی 
داشــته باشد و به وسیله آن سرگرم و از انجام حقوق الهی غافل گردد. 

)همان، ج 78، ص 335(
حضرت امام خمینی)ره( فرموده است:

دنیای مذموم، آن اســت که در ما هســت و ما را از مبدا کمال دور 
می کند و به نفس و نفسانیت خودمان مبتال می کند. دنیای مذموم همین 
است که انسان توجه به آن داشته ولو به یک تسبیح و به یک کتاب. چه 
بسا که دل بستن به کسی به یک تسبیح و به یک کتاب بیشتر باشد تا 
دل بستن دیگری به یک پارکی و باغی... )صحیفه امام، ج 18، ص14(
قال علی بن موســی الرضا: اســوء الناس معاشا من لم یعش غیره 

فی معاشه.
امام رضا)ع( فرمود: بدترین مردم از نظر زندگی اقتصادی، کســی 
است که به دیگران در معاش خود، معاش ندهد و مردم در پرتو زندگی 

او زندگی نکنند. )تحف العقول، ص 334(
7- بی پروایی )تن پروری و آسایش طلبی(

قال علی بن موسی الرضا)ع(: فمن لم یصل رحمه لم یتق اهلل عز و جل.
امام رضا)ع( فرمود: هر که صله رحم نکند، حق تقوای الهی را رعایت 

نکرده است. )عیون اخبار الرضا، ج1، ص 258(
8- کفــران و ناسپاســی )ادا نکردن حقــوق مخصوص 

خویشاوندی(
قال علی بن موسی الرضا)ع(: احسنوا جوار النعم، فانها و حشیه  ما 

نأت عن قوم فعادت الیهم.
امام رضا)ع( فرمود: با نعمتها نیکو همدمی و همسایگی )خوش رفتاری( 
کنید زیرا آنها وحشــیند، از قومی که دور شدند، به آنان برنمی گردند. 

)بحاراالنوار، ج 75، ص 341(

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

جریان نفــاق در برابر گفتمان انقالب 
اسالمی به ظاهر سر تسلیم دارد، ولی 
با فتنه های رسانه ای، امنیتی، اقتصادی، 
فرهنگی بر آن است تا جریان اصیل را 
از دور خــارج کرده و تاثیرات گفتمانی 
آن را کاهش می دهد یا نابود ســازد.

* امروز گفتمان انقالب اســالمی گرفتار چنین جریان شوم و خطرناک درونی است که مبانی، اصول و 
روش های گفتمانی امام خمینی)ره( را تحریف می کنند تا جایی که شعار مرگ بر آمریکا و استکبارستیزی 
و اشغالگرســتیزی را جزو آرمان ها و اهداف گفتمان انقالب اسالمی نمی دانند و هر روز حتی در مراکز و 
نهادهایی که به عنوان پاسداشت از گفتمان انقالب اسالمی و سخنان و مبانی و اهداف بنیانگذار آن شکل 
گرفته و همایش هایی که برای دفاع از آن برگزار می شود، جریان تحریف گر نفاق چنان قوی عمل می کند 

که گویی حقیقت همان چیزی است که آنان با تحریف خویش القا کرده و می کنند.

تحریف معنوی، جریان مخرب داخلی
تحریف از ریشه »حرف« به معنای برگرداندن سخن یا هر چیزی 
از حالت اصلی آن است. حرف در اصل به معنای کناره و جانب است 
و اطراف و پیرامــون چیزی را حرف می گویند. خدا می فرماید: َوِمَن 
َ َعلَی َحْرٍف َفإِْن أََصابَُه َخْیٌر اْطَمأََنّ بِِه َوإِْن أََصابَْتُه  الَنّاِس َمْن یَْعُبُد اهلَلّ
نَْیا َواآْلِخَرْهًَ َذلَِک ُهَو الُْخْسَراُن الُْمِبیُن؛  فِْتَنْهًٌ انَْقلََب َعلَی َوْجِهِه َخِسَر الُدّ
و از میان مردم کســی اســت که خدا را فقط بر حرفی می  پرستد و 
عبادت خدا امری کناره و جانبی است. از همین رو چنین فردی خدا 
را در یک حالی بدون عملی پرســتش می کند. پس اگر خیری به او 
برســد بدان اطمینان یابد و چون بالیی بدو رسد روی برتابد. در دنیا 
و آخرت زیان دیده است، این است همان زیان آشکار. )حج، آیه 11(
بنابراین، کسی که اقدام به تحریف سخن یا چیزی می کند، آن را از 
جهت اصلی خارج و به کنار می راند. تحریف در سخن به این است که 
موضوع له لفظ را تغییر می دهد و معنا و مفهومی را که حقیقی نیست، 
بلکه مثال معنای مجازی است را  جایگزین معنای حقیقی آن می سازد.
 در کتاب العین آمده است: »تحریف در قرآن، یعنی تغییر معنای 

انتخاب نام نیکو و زیبا
اولین هدیه پدر و مادر به فرزند

عن امیرالمومنین)ع( عن رسول اهلل)ص( انه قال: ان اول ما 
ینحل به احدکم ولده االسم الحسن فلیحسن احدکم اسم ولده.)1(

»امیرالمومنین)ع( از قول رسول خدا نقل می کنند که فرمود: 
اولین هدیه ای که شما به فرزند خود می دهید، نام نیکو است؛ 

پس اسم زیبا برای فرزندتان بگذارید.«
- ان اول ما ینحل به احدکم ولده االسم الحسن؛ [امیرالمومنین)ع(: 
از قول پیامبر)ص( می فرماید:] اولین هدیه ای که شــما در این دنیا به 

فرزند خود می دهید، نام نیکویی است که روی او می گذارید.
- فلیحسن احدکم اسم ولده؛ [پس] اسم زیبا بگذارید. خب، یکی 
زیبا [بودن اســم ] از جهت معنا است که یک معنای درست و حسابی 
و خوبی داشــته باشد؛ غالبا اسمائی که متضمن عبودیت خدا است یا 
اســماء ائمه اطهار و از این قبیل معانــی خوبی دارد؛ یا از باب انطباق 
بر شخصیت های بزرگ [است]؛ مثل اسمهایی که اسامی انبیا است و 
معنایش را هم انســان نمی داند لکن چون اسم آن پیغمبر است- مثال 
فرض کنید اسم یوسف است، اسم عیسی است، اسم ابراهیم است، اسم 
موســی است؛ حاال موسی که اسم امام کاظم)ع( هم هست-  و یادآور 
آن شخصیت عظیم، آن پیامبر و آن بنده بزرگ خدا است، از این جهت 
مثال خوب اســت. اما بعضی هیچ کدام از اینها را ندارد؛ اینها اسمهایی 
اســت که هیچ وجهی ندارد جز بی اطالعی و عدم آشنایی به حقیقت 
این اســم.  زیبا بودن خود اســم هم یک چیز [دیگری] است- غیر از 
آن جنبه معنا- که آن جنبه ظاهر لفظ را هم انســان [در نظر بگیرد]. 

البته سالیق مختلف است. غرض، این را رعایت باید کرد برای فرزند.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج؛  1383/10/13 به نقل از 

کتاب نسیم سحر.
ــــــــــــــــــــــــ

)1( نوادر راوندی ص 96

انس، کرنش 
و امید به دنیاپرستان ممنوع!

)بدان ای سالک راه خدا!( انسان نباید با ابنای دنیا انس بگیرد. چون 
انس گرفتن با دنیاداران موجب زنده شدن حس زیاده طلبی نسبت به 
امور دنیویه می شود، و چه بسا انسان نسبت به دنیا طمع پیدا می کند. 
روایات ما انسان را نهی  کرده اند که با دنیاداران پیوند داشته باشد، به 
آنها کرنش کند و آنچه را که آنها در دســت دارند، بزرگ شمارد. این 
هم یک راه عملی برای مقابله با بیماری حب به دنیا و تصحیح نگرش 

نسبت به این نشئه. )1(
ــــــــــــــــــــــــــ

1- رســائل بندگی )حب به دنیا(، آیت ا... شــیخ مجتبی تهرانی 
)ره(، ص 234

تحریفمعنوی
گفتمانانقالباسالمی

اصلی کلمه به معنای نزدیک و شبیه آن؛ چنانکه یهود، معانی واقعی 
تورات را به معانی شــبیه تغییر می دادند. از همین رو خدا آنان را در 
َواِضِعِه؛  ُفوَن الَْکلَِم َعن َمّ آیه 13 سوره مائده چنان توصیف کرد: »یَُحِرّ
کالم را از موضوع له آن تحریف می کنند.)خلیل فراهیدی؛ العین؛ ج 

3، ص 211(
راغب که لغت را با نگاه قرآنی و تفســیری معنا کرده، تحریف در 
کالم را چنین معنا کرده است: »تحریف الکالم أن تَجَعلَُه َعلی َحرف 
ِمَن األحِتمال یمکُن َحمُلُه َعلی الَوجَهیِن؛  تحریف کالم، آن است که 
کالم را به سوی احتمالی ببری که کالم، قابلیت حمل بر دو وجه را 
داشته باشد.)راغب اصفهانی؛ مفردات؛ ص 112، ذیل »حرف«.(روشن 

است راغب در مقام تبیین معنای لغوی کلمه  تحریف نیست.
طبرســی در مجمع البیان نیز »تحریف در کالم را تغییر معنای 
واقعی کلمه دانســته است«.)فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ 
ج 1، ص 284( همچنین ابن عاشــور دربــاره تحریف که از »حّرف 
الشیء« است، می نویسد: هرگاه میل به سمتی پیدا شود که مقتضی 
خروج از جاده و راه اصلی است. بنابراین تحریف مصطلح درباره  قرآن 
بــه معنای »به بیراهه بردن و دگرگون کردن وحی برخالف اصل، به 
تبدیل - که کم است - یا به کتمان برخی از آن و فراموشاندن برخی 
یا با تأویل بعید و معنای غیرواقعی است.)ابن عاشور؛ التحریر و التنویر؛ 
ج 1، ص 550.( بیشتر تحریف ها از این نوع است؛ یعنی همین تحریف 

معنوی است نه لفظی.
پــس تحریف دارای انواعی اســت که دو نــوع اصلی آن عبارت 
هستند: 1. تحریف لفظی؛ 2. تحریف معنوی. تحریف لفظی، آن است 
که کلمه ای جایگزین مشابه آن کنند تا معنا و مفهومی دیگر منتقل 

شود؛ مانند: تحریف لفظ »بحث« به لفظ »بحت«.
اما تحریف معنوی آن اســت که لفظ بر حالت خود می ماند، ولی 
معنای مجازی را مثال جای معنای حقیقی قرارداده و آن را جایگزین 
می سازند؛ چنانکه معنای والیت به معنای سرپرستی بر اساس محبت 
را با تحریف تنها در جای محبت به کار برند تا مفهوم سرپرســتی از 

والیت فهمیده نشود.
پیامبران در طول تاریخ به اســالم دعوت می کردند، هر چند که 
برخی از آنان دارای شریعتی هستند که دیگر پیامبران غیر اولوا العزم 
مامور بودند که بر اساس آن تبلیغ کنند.)آل عمران، آیات 19 و 85؛ 
شوری، آیه 13( در این میان همواره افرادی از بیرون شریعت و گاه از 
درون برای اهداف خاصی دست به تحریف، بدعت و مانند آن می زدند 
که در این میان یهودیان استاد تحریف و بدعت بودند تا به مقاصد مادی 
و دنیوی خویش برسند؛ چنانکه راهبان و عالمان یهودی و مسیحی با 
تحریف تورات و انجیل در اندیشه زراندوزی و افزایش سلطه خویش 

بودند.)توبه، آیه 34(
از نظــر آموزه های قــرآن، جریان تحریف یــک جریان درونی و 
داخلی است که ضربات آن به پیکره جریان اصلی بسیار سهمگین تر 
و خطرناک تر از هر جریانی است. جریان نفاق که دشمن ترین دشمنان 
اســالم در طول تاریخ بشریت بوده است، جریانی است که همواره از 
درون برخاسته و ضربات مهلکی را بر پیکره آموزه های پیامبران وارد 
ساخته است. نمونه ای از این جریان را می توان در افکار و اندیشه های 

اصلی اســت که شناخت مبانی، اصول و روش های آن می تواند برای 
جلوگیری از هر گونه انحراف و تحریف مفید باشد.

مهم ترین مبانی که قرآن برای گفتمان اسالمی بیان می کند اموری 
چون توحید، نبوت، معاد، مالکیت و ربوبیت الهی و مانند آنها اســت 
که بارها در سوره های قرآنی تکرار شده است. هدف از این مبانی آن 
است که انسانی با ویژگی های خلیفه اللهی ایجاد شود. بر همین اساس 
اسالم با همه شرایع آن در طول تاریخ برای تحقق عبودیتی است که 
خروجی آن تقوای الهی )ذاریات، آیه 56؛ بقره، آیه 129( است تا این 
گونه انسانی متاله و خدایی شده )بقره، آیه 138( و در مقام خالفت 
الهــی مظهر ربوبیت و پروردگاری را به دســت آورد )آل عمران، آیه 
79( و امت و اجتماعی را بسازد که در آن آرامش و امنیت و آسایش 
و رفاه فراهم باشد و هر کسی از سهم و قسط خویش از هر چه خدا 
داده بهره مند شــود و مردمان برای تحقق عدالت نه تنها قیام کنند، 
بلکه همه هویتی آنان را  تشکیل دهد و قوامین بالقسط در چارچوب 
رضایت الهی باشــند. بنابراین، اهدافی چون عدالت )حدید، آیه 25؛ 
نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8(، تعلیم و تزکیه)بقره، آیات 129 و 151؛ 

آل عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2(، نظام سیاسی والیی)نساء، آیه 59؛ 
مائده، آیات 3 و 55 و 167(، اقتصاد اسالمی)نساء، آیه 5(، بنیان های 
فرهنگی و هویتی چون کعبه)مائده، آیه 97( و مانند آنها در این روش 

شریعت محور تحقق می یابد.
در همیــن چارچوب جهادهای اصغر مالی و جانی در کنار جهاد 
کبیر علمــی و فرهنگی با هدف تحقق جهاد اکبــر تزکیه ای انجام 
می شــود تا انسانی با ویژگی های خدایی با معیارهای تقوا و عدالت و 

احسان تربیت شود.
به طور طبیعی در برابر چنین جریانی، شیاطین انسانی و جنی قرار 
دارند که هماره در برابر گفتمان اسالمی پیامبران قرار داشته و دارند.
دشــمنان گفتمان اسالم در طول تاریخ شامل شیاطین انسانی و 
جنی هســتند که در قالب وحی باطل و شیطانی، تالش می کنند تا 
مردمان را گمراه کرده و از صراط مستقیم اسالم و خدایی شدن انسان 
برای تصدی خالفت و مظهریت در ربوبیت و پروردگاری دور سازند.

از نظر قرآن، این افراد شیطان صفت از انس و جن، تنها به تبلیغات 
بسنده نمی کنند، بلکه با هنجارشکنی بلکه قانون شکنی تالش می کنند 

قرار ده و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین فرما؛ کسانی که ایمان 
آورده اند در راه خدا کارزار می کنند و کسانی که کافر شده  اند در راه 
طاغوت می جنگند، پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان 

ضعیف است. )نساء، آیات 75 و 76(
حال اگر گفتمان اســالم و انقالب اســالمی بر اساس این مبانی، 
اصول و اهداف شکل گرفته است، دشمنان داخلی در راستای تحریف 
معنوی این گفتمان همــه تالش خویش را مبذول می دارند که این 
مبانی، اصول و اهداف مخدوش شود و با تشابه سازی و مشابه سازی و 
اشکال گوناگون، اموری خالف آن را به عنوان گفتمان انقالب اسالمی 

جلوه داده و به جهانیان معرفی کنند. 
بر همین اساس دشمنان گفتمان انقالب اسالمی به ویژه جریان 
نفاق که ادامه همان جریان دولت مسلمانان و سقیفه بنی ساعده است، 
در تضاد و تقابل با دولت اسالمی غدیری و نظام والیی سیاسی بر آن 
است تا مفاهیم گفتمانی انقالب اسالمی را تحریف کنند تا جایی که 
به جای خدای قهار و رب العالمین، کدخدا را صاحب و مالک جهان 
قرار می دهند و به جای رب العالمین دنبال ارباب متفرقون از اروپا و 

آمریکا می روند.)یوسف، آیه 33؛ آل عمران، آیات 64 و 80(
پیروان این جریان نفاق با تغییر گفتمان انقالب اسالمی و حذف 
اندیشه ها و سخنان امام خمینی)ره( بر آن هستند تا به گونه ای نشان 
دهند که انقالب اسالمی دارای اهدافی دیگر و مبانی و اصول دیگری 

است که در ساختار همان دولت مسلمانان و سقیفه است.
این جریان، در ظاهر مطیع رهبری و نظام سیاسی اسالمی است، 
ولی در عمل خالف آن را انجام می دهد. خدا درباره این روش جریان 
نفاق تحریف گــر می فرماید: برخی از آنان که یهودی اند کلمات را از 
جاهــای خود برمی گردانند و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه 
زدن در دین اســالم با درآمیختن عبری به عربی می گویند: شنیدیم 
و نافرمانی کردیم و بشنو که کاش ناشنوا گردی و نیز از روی استهزا 
می گوینــد:  راعنا که در عربی یعنی به ما التفات کن، ولی در عبری 
یعنی خبیث ما، و اگر آنان می گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم و بشنو 
و به ما بنگر، قطعا برای آنان بهتر و درست تر بود، ولی خدا آنان را به 
علت کفرشان لعنت کرد، در نتیجه جز گروهی اندک ایمان نمی آورند. 

)نساء، آیه 46(
بنابراین، جریان نفاق در برابر گفتمان انقالب اسالمی به ظاهر سر 
تسلیم دارد، ولی با فتنه های رسانه ای، امنیتی، اقتصادی ، فرهنگی 
بر آن اســت تا جریان اصیل را از دور خارج کرده و تاثیرات گفتمانی 

آن را کاهش می دهد یا نابود سازد.
این جریان تحریف گر درونی، دشمن دانا و خیانتکارانی آگاه و عالم 

هستند و از روی عقل جزیی نه عقل الهی می اندیشند و با عقل ابزاری 
اهداف شوم خویش را تحقق می بخشند. آنان چنان که خدا می فرماید 
با روش و رویه ای خاص بر آن هستند تا نه تنها با استدالل های واهی 
خویش سد راه شوند بلکه دیگران را به سمت و سوی خویش بکشانند 
و گفتمان اصیل را از اصالت بیندازند. خدا می فرماید:آیا طمع دارید که 
اینان از جریان یهودی و مخالف، به شما ایمان بیاورند با آنکه گروهی از 
آنان سخنان خدا را می شنیدند، سپس آن را بعد از تعقل و فهمیدنش 
تحریف می کردند و خودشان هم می دانستند و چون با کسانی که ایمان 
آورده اند برخورد کنند می گویند: ما ایمان آورده ایم؛ و وقتی با همدیگر 
خلوت می کنند، می گویند: چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است 
برای آنان حکایت می کنید تا آنان به اســتناد آن پیش پروردگارتان 
بر ضد شما استدالل کنند. آیا فکر نمی کنید. )بقره، آیات 75 و 76(

خدا به پیامبر)ص( و مومنان هشــدار می دهد که جریان تحریف 
نفاق، در اندیشه آن است تا به اشکال گوناگون به گفتمان اصیل ضربه 
بزند و با تحریف و جاسوسی و مانند آن مسیر اصیل اسالمی را تغییر 
دهد. خدا می فرماید: ای فرستاده )خدا(! آنها که در مسیر کفر شتاب 
می کنند و با زبان می گویند: »ایمان آوردیم« و قلب آنها ایمان نیاورده، 
تو را اندوهگین نســازند! و )همچنین( گروهی از یهودیان که خوب 
به ســخنان تو گوش می دهند، تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند؛ 
آنها جاسوســان گروه دیگری هستند که خودشان نزد تو نیامده اند؛ 
آنها ســخنان را از مفهوم اصلــی اش تحریف می کنند و )به یکدیگر( 
می گویند: »اگر این )که ما می خواهیم( به شما داده شد )و محمد بر 
طبق خواسته شما داوری کرد،( بپذیرید، وگرنه )از او( دوری کنید!« 
)ولی( کســی را که خدا )بر اثر گناهان پی درپی او( بخواهد مجازات 
کند، قادر به دفاع از او نیستی؛ آنها کسانی هستند که خدا نخواسته 
دل هایشــان را پاک کند؛ در دنیا رسوایی و در آخرت مجازات بزرگی 
نصیبشان خواهد شد. آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن 
را تکذیــب کنند؛ مال حرام فراوان می خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند، 
در میان آنان داوری کن، یا )اگر صالح دانستی( آنها را به حال خود 
واگذار! و اگر از آنان صرف نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی رســانند؛ و 
اگــر میان آنها داوری کنی، بــا عدالت داوری کن، که خدا عادالن را 

دوست دارد! )مائده، آیات 41 و 42(
در این آیات به خوبی بیان شــده اســت که جریان نفاق همراه با 
جریان یهودی تحریف گر در اندیشــه چه اهدافی هستند. به سخن 
دیگر، همه تالش آنان شکســت گفتمان اصیل از طرق و روش های 

گوناگون است.
پس تحریف گرایان، گاه با مخفی کردن برخی از سخنان و احکام بر 
آن هستند تا مقاصد شوم خویش را جامه عمل بپوشانند. اینان دانسته 
اقــدام به این کار می کنند در حالی که مثال رهبر جامعه بارها همان 
سخنان را به شکلی دیگر یادآور می شود، ولی آنان تن به آن نمی دهند.
امروز گفتمان انقالب اسالمی گرفتار چنین جریان شوم و خطرناک 
درونی است که مبانی، اصول و روش های گفتمانی امام خمینی)ره( را 
تحریف می کنند تا جایی که شعار مرگ بر آمریکا و استکبارستیزی 
و اشغالگرســتیزی را جزو آرمان ها و اهداف گفتمان انقالب اسالمی 
نمی دانند و هر روز حتی در مراکز و نهادهایی که به عنوان پاسداشت 
از گفتمان انقالب اســالمی و سخنان و مبانی و اهداف بنیانگذار آن 
شکل گرفته و همایش هایی که برای دفاع از آن برگزار می شود، جریان 
تحریف گر نفاق چنان قوی عمل می کند که گویی حقیقت همان چیزی 

است که آنان با تحریف خویش القا کرده و می کنند.
از همیــن رو رهبر معظــم انقالب بر لزوم بازخوانی ســخنان و 
اندیشــه های امام تاکید کرده و خواهان جلوگیری از تحریف به  ویژه 

معنوی گفتمان انقالب اسالمی است.
ایشــان در مراسم سالگرد رحلت امام در حرم ایشان به تاریخ 14 
خرداد 1394 به تفصیل درباره تالش دشمنان برای تحریف اندیشه های 
امام که همان چارچوب گفتمان اسالمی است سخن گفتند که برای 
رعایت اختصار در این نوشتار خوانندگان عزیز را به مطالعه آن سخنان 

مهم رهبری دعوت می کنیم.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

درآمد خواننده و نوازنده
س( شخصی که شغلش خوانندگی در مراسم عروسی است، 
در حال خوانندگی همراه با موسیقی لهوی، دیگران را به رقص 

تشویق می کند، آیا درآمدش  اشکال دارد؟
ج( اگر خوانندگی یا نوازندگی او به گونه حرام باشد، دریافت حقوق 

برای این کار جایز نیست.
مالکیت آثار معنوی

س( آیا مالکین آثار معنوی، مثل نویســنده، تولید کنندۀ 
نرم افزار یا ناشر، می توانند شرط کنند که:

الف: خریدار کتاب یا سی دی را در اختیار دیگران قرار ندهد.
ب: خریــدار، مطالب مندرج در این کتــاب را به دیگران 

آموزش ندهد.
ج( اگر این شــرط ضمن معامله باشد، فی نفسه  اشکال ندارد و در 

صورت قبول آن از طرف مشتری، عمل به آن الزم است. 
جایزه مسابقات اینترنتی

س( شرکت در مســابقات اینترنتی که با جواب دادن به 
سؤاالت، جایزه دریافت می شود، جایز است؟

ج( اگر شــرکت در مسابقه رایگان باشد یا بین افراد متعدد نباشد 
که مبالغ بازنده به برنده پرداخت می شود،  اشکال ندارد. 

قرائت امام جماعت
س(

الف: اگر قرائت امام جماعت صحیح نباشد، مثال بجای کسره، 
فتحه بخواند، آیا اقتدا صحیح است؟

ب: تکلیف نمازهائی که قبال به ایشان اقتدا کرده ایم چیست؟
ج(

الــف: اگر قرائت امام جماعتـ  حتی نســبت به حرکات حروفـ  
صحیح نباشد، اقتداء صحیح نیست.

ب: اگر نمی دانستید قرائت امام جماعت  اشکال دارد یا اعتقاد داشتید 
اقتداء صحیح است، نمازهای گذشته صحیح است. 
حجاب در اماکن ورزشی

س( آیا بانوان می توانند برای ورزش در حضور نامحرم، مانند 
کوهنوردی یا بعضی از ســالن های ورزشی، از لباس مخصوص 

ورزش استفاده کنند؟
ج( بانوان محترم باید در اماکنی که در معرض دید نامحرم هستند، 
حجــاب واجب را مراعات کنند و تفاوتی میان حالت ورزش و غیر آن 
نیســت و نباید لباس یا حرکاتی که بانوان انجام می دهند به گونه ای 

باشد که موجب جلب توجه نامحرم و مفسده انگیز باشد.

خلیل آقاخانی

سامری یافت که با تحریف و جایگزین کردن گوساله زرین به جای خدا 
بر آن شد تا نه تنها مبانی، اصول و روش مدیریت حضرت موسی)ع(  
و جانشــین به حق ایشان حضرت هارون)ع( را با خطر مواجه سازد، 
بلکه نظام سیاسی والیی را خلع سالح کند و حکومتی غیرآسمانی را 
جایگزین ســازد. جریان بسیار مخربی که در تحقق اهداف خویش تا 
آنجا پیش رفت که جانشین رهبری را در معرض خطر قتل از سوی 

پیروان سامری قرار داد. )اعراف، آیه 150، طه، آیات 87 تا 97(
جریان نفاق پس از پیامبر)ص( نیز اجازه نداد تا نظام سیاسی اسالم 
در والیت علوی)ع( ادامه یابد و با تحریف معنوی بویژه در مفاهیمی 
چون والیت و اولوااالمر و مصادیق آیات توانست به جای جریان دولت 
اسالمی، دولت مسلمانان را جایگزین سازد. )مائده، آیات 3 و 55 و 67؛ 
نساء، آیه 59( بنابراین، باید جریان نفاق را دشمن ترین دشمن برای 
اسالم و نظام سیاسی والیی دانست )نساء، آیات 135 تا 145( که با 
انواع ترفندها بویژه تحریف معنوی، مسیر گفتمانی اسالم و آموزه های 
وحیانی آن را تغییر دادند و اهداف شوم خویش را جامه عمل پوشاندند.

اهداف تحریف گفتمان انقالب اسالمی
گفتمان انقالب اســالمی به عنوان یک جریــان اصیل برآمده از 
آموزه های قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در ساختار نظام 
سیاسی والیی غدیر شکل گرفته است. این گفتمان دارای مولفه های 

گفتمان انقالب اسالمی، دارای مبانی، اصول و روش هایی است که شناخت آنها در حفظ و دفاع از آن بسیار مهم و اساسی 
اســت؛ از این رو رهبر معظم انقالب همواره بر شــناخت دقیق این گفتمان با مراجعه به سخنان و رفتار بنیانگذار آن امام 
خمینی)قده( تاکید دارند تا این گونه گفتمان انقالب اسالمی از هر گونه تحریف و انحرافی در امان ماند؛ زیرا همان طوری که 
گفتمان اسالمی در طول تاریخ دستخوش تحریف های لفظی و بویژه معنوی بوده و در این میان یهودیان و منافقان استادان 
تحریف بودند به گونه ای که سقیفه بنی ساعده و دولت مسلمانان را به جای نظام والیی سیاسی دولت اسالمی جا زدند؛ امروز 
نیز دشــمنان داخلی و خارجی با بهره گیری از همه ابزارها بویژه رسانه ای بر آن هستند تا با تحریف معنوی گفتمان انقالب 
اسالمی، آن را در مسیری قرار دهند که در نهایت نابودی گفتمان خواهد بود. نویسنده در نوشتار حاضر ضمن تشریح چیستی 
تحریف و سابقه آن در تاریخ، به تالش جریان مخرب نفاق در تحریف اهداف و اصول گفتمان انقالب اسالمی اشاره کرده است.

تا انسان ها در مسیری قرار گیرند که خالف گفتمان اسالم و شرایع 
آن اســت. خدا می فرماید:  و این گونه برای هر پیامبری دشــمنی از 
مجرمان و گناهکاران قرار دادیم و همین بس که پروردگارت راهبر و 

یاور توست. )فرقان، آیه 31(
خدا به پیامبر)ص( امر می کند تا از قدرت و مکنت خویش برای 
حمایت از قانون بهره گیرد نه کافران که به طوری طبیعی اهل جرم 
هستند؛ چنانکه می فرماید:  و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود 
بلکه این رحمتی از پروردگار تو بود، پس تو هرگز پشــتیبان کافران 

مباش. )قصص، آیه 86(
بر همین اســاس خدا از امت اسالم می خواهد به دور از هر گونه 
اما و اگری به حمایت از توده مردم قیام کنند و کاری به جنســیت، 
مذهب و دین، رنگ و نژاد آنان نداشــته باشند.)حدید، آیه 25؛ نساء، 
آیه 135؛ مائده، آیه 8( بر همین اســاس، حمایت نظامی و سیاسی 
و مالی و جانی از مظلومان در برابر ظالمان و از مســتضعفان در برابر 
مستکبران سیاسی جهان در دستور کار قرار گرفته و خدا چنین حکم 
و وظیفه ای را برای همه مســلمانان قرار می دهد و می فرماید: و چرا 
شــما در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مســتضعف 
نمی  جنگید، همانان که می  گویند پروردگارا ما را از این شــهری که 
مردمش ستم پیشــه  اند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی 
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ادامه دارد


