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واکنش امام صادق)ع( 
در برابر سخن چین

یــک نفر از اصحاب امام صادق)ع( نزد آن حضرت آمد و گفت: یا 
ابن رسول اهلل! شنیدم که پسرعمویت به شما ناسزا می گوید و نسبت 
به شما بدگویی می کند! حرف های آن شخص سخن چین که تمام شد، 
امام صادق)ع( شــروع به نماز خواندن کرد، آن مرد سخن چین گمان 
کرد که امام صادق)ع( پسرعمویش را در نماز نفرین خواهد کرد، ولی 
برخــاف تصور او، پس از آنکه حضرت دو رکعت نماز خواندند، برای 
پســرعموی خود چنین دعا کردند: ای پروردگارم! من او را بخشیدم 
و تو، جود و کرمت از من بیشــتر است، پس او را ببخش و به واسطه 
این عمل مجازاتش مکن! با شــنیدن این دعا، آن مرد سخن چین با 

شرمندگی از جای خود برخاست و رفت.)1(
____________

1- جامع االحادیث الشیعه، ج7، ص457

پرسش و پاسخ

مراتب و آثار ادب الهی
پرسش:

باالترین مرتبه ادب الهی که انسان خود را از ادب غیرالهی 
بی نیاز می بیند، چه آثار و نشانه هایی در وجود انسان دارد؟

پاسخ:
مراتبادبالهی

اهل معرفت ادب الهی را به سه درجه تقسیم می کنند، درجه اول 
این است که انسان موازنه بین خوف و رجا را حفظ کند، و سعی کند 
که خوف او به یأس و رجای او به امن و ســرورش به جرأت بر موال 
تبدیل نشــود. درجه دوم این است که از مقام خوف به مقام قبض، 
از رجا به مقام بســط و از سررور به مقام مشاهده نائل شود. توضیح 
مقام قبض و بســط این که وقتی انســان در مسیر معنوی، خود را 
تا جایی که می تواند و در اختیار او اســت جلو ببرد، از آنجا به بعد، 
خداوند اختیار قلب و روح او را به دست می گیرد و قبض و بسطش 
در دســت خدا است. قبض و بسط، ادبی است که از ناحیه خداوند 
صورت می گیرد تا او روش رفتاری الهی و صحیحی داشته باشد. بعد 
از آنکه بنده دلش را در معرض قبض و بسط الهی قرار داد و دانست 
که شادی و غمی که در درون دارد، از ناحیه خداوند است حقیقت 
ادب را شناسایی کرده است. علم و التفات به اینکه همه اینها از طرف 
خدا است، شناسایی ادب الهی است. اما در درجه سوم ادب این است 
که انســان وقتی در معرض ادب الهی قرار گرفت، حقیقت ادب را 
شناسایی کند، و خودرا از ادب غیر الهی بی نیاز ببیند، یعنی پس از 
شناخت آداب الهی و تادیب در مأدبه خدا، چشمی به سوی غیر خدا 

نداشته باشد،  و همین ادب را برای خویش کافی بداند.
آثارغایتادبالهی
1- رهایی از رنج و تعب آداب شرعی

کسی که ادب الهی را نسبت به خود شناسایی کند، به حقیقت 
ادب رسیده است. و اگر کسی به حقیقت ادب معرفت پیدا کند، خود 
را از ادب غیرخدا بی نیاز می بیند، و دیگر در تطبیق خود با ادب الهی 
و مرزشناسی رفتاری، احساس هیچ رنج و تعبی نمی کند، یعنی انجام 
اعمال واجب و ترک افعال حرام، دیگر برای او هیچ سختی و رنجی 
نخواهد داشــت. این حالت مقام عصمت است که مخصوص اولیای 
خدا اســت. پس با ادب قلب است که انسان به آنچه که انبیا و اولیا 

رسیده اند، خواهد رسید.
2- رسیدن به عصمت نسبی

درســت است که عصمت مطلق، یعنی مصونیت نسبت به همه 
خطاها، تنها مربوط به انبیا و اولیای خدا اســت، ولی عصمت نسبی، 
یعنی مصونیت نسبت به برخی از امور، قابل اکتساب است و می تواند 

به غیر از انبیا و اولیا هم اختصاص پیدا کند. 
اینکه می بینید شخصی، خیلی آسان از یک عمل حرام چشم پوشی 
می کند و به سمتش هم نمی رود، و یا بدون هیچ فشاری، یک عمل 
واجبی را انجام می دهد، به خاطر همین عصمت نسبی است، که او 
نسبت به آن اعمال پیدا کرده است. چنین شخصی در ارتباط با این 
حد و مرز الهی مودب شده است. همه ما این قدرت را داریم که به 

عصمت نسبی دست پیدا کنیم و به کیفیت و کمیت آن بیفزاییم.
3- فنای در مودِّب

هنگامی که انســان حقیقت ادب و مودِّب حقیقی را شناسایی 
کرد، احســاس می کند جز آداب الهی و احــکام اهلل به هیچ ادب 
دیگری احتیاج ندارد و خود را از آنچه غیر خداســت مســتغنی 
می بینــد، چه از نظر اعمال خارجی و چــه از نظر اعمال درونی و 
قلبی، چه از نظر خوف، چه رجا، چه حزن، چه سرور و هیچ گاه نیز 
در رعایت این آداب الهی احساس ناراحتی و رنج و مشقت نمی کند. 
این بدان معنا اســت که شخص مؤمن به نوعی در مودِّب حقیقی 

خویش فانی شده است.
4- رسیدن به مقام شهود رب

انســان در ابتدا اعضاء و جوارحش را با حدود الهی ادب می کند،  
و بعــد از انجام واجبات و ترک محرمات، به ســراغ درون رفته و به 
برقراری موازنه بین خوف و رجا می پردازد. زمانی که این مراحل را 
پشت سر گذاشت، به جایی می رسد که دیگر رشته تربیت از دست 
او خارج شــده و به دست خدا می افتد. در اینجا است که به قبض و 
بسط الهی و به مقام شهود دست پیدا می کند، و در نهایت به جایی 

می رسد که همه مسائل برای او حل می شود.

خدا، تأدیب کننده حقیقی انسان
انســان باید ابتدا با عمل به دستورات خالق، سیر معنوی خویش را 
آغاز کند، سپس بعد از پشت سر گذاشتن مقداری از این مسیر، حق تعالی 
با عنایت خاص خود، جوهره وجود او را که محرک اصلی وی به شــمار 
می آید، در دســت قدرت خویش گرفته، و گوهر گرانبهای قلب او را در 
معرض ادب خود قرار می دهد... تأدیب کننده حقیقی انسان خدا است و 

ادب خدا، حقیقت ادب است.)1(
____________

1- ادب الهی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، کتاب یکم، ص266

خوش اخالق ترین مردم 
عاقل ترین مردم

قال االمام الصادق)ع(: »اکمل الناس عقالً، احسنهم خلقاً«.
امــام صادق)ع( فرمود: عاقل ترین مردم، خوش اخاق ترین آنها 

است.)1(
____________

1- اصول کافی، ج1، ص27
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امدادهایغیبی
درتکانههایاجتماعی

فرزاد کرم پور
ســنت اجتماعی الهی برآن است تا مومنان در 
درون جنگ و ضرر و تکانه های شــدید اجتماعی 
قرار گیرند تا جایی که حتی پیامبر نیز بگوید: »زمان 

نصرت و پیروزی کی می رسد؟« 
در این شرایط ســخت است که ناگهان نصرت 
الهی می رســد و مومنان پیروز و سربلند از میدان 

بیرون می آیند.
نویسنده در این مطلب به بررسی نقش امدادها و 
نصرت الهی در فتنه ها و تکانه های شدید اجتماعی 

از نگاه قرآن پرداخته است.

صفحه ۸
    شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱
۲۴ ربیع الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۷۱

از نظر قرآن، خطری که مرجفون«)شــایعه پراکنان( برای مــردم دارند این 
است که با »اراجیف«خود که همان شــایعات و اخبار دروغ و دلهره آور است  
به جنگ نرم و روانی می آیند و با گفتارهــا و رفتارهای خویش »رجفه«)لرزه(

در دل امــت می افکنند. آنان تکانه های شــدید و ســختی را ایجاد می کنند 
و دل هــای مردمــان به ویژه سســت ایمان های مســلمان را خالی می کنند 
و آنــان را به هــول و هراس می اندازند. شــایعه پراکنی و روایت ســازی و 
جعل اخبــار کذب از جمله کارهایی اســت که »مرجفــون« انجام می دهند. 

گرچــه تکانه های گوناگــون بر مردم ســخت و از نظر زمانــی طوالنی و 
بلندمدت اســت، ولی همین تکانه های شدید و سخت است که همه شرایط 
را برای شــناخت مومن صادق از منافق کاذب روشــن می کند و این امکان 
را به مومنــان می دهد تا از نعمــت امدادهای غیبی بهره مند شــوند؛ البته 
این امدادها زمانی می رســد که به تعبیر قرآن جان به لب مومنان رسیده و 
مضطر واقعی شــوند تا جایی که پیامبر و مومنان همگی می پرســند پس 
زمــان نجات و نصرت الهی کی خواهد رســید. در آن اوج فشــار و جان به 
لب رسیدن اســت که امداد الهی می رسد و مومنان سرافراز بیرون می آیند.

کســانی که به تحریف گری رو می آورند گرفتار نفاق و کفر حقیقی هستند و از 
سنگدلی رنج می برند. از همین رو منافقان در امت اسالم نیز این گونه همانند 
یهودیان گرفتار تحریف گری بودند و هســتند. گرایش به کفر در آنها بسیار 
زیاد اســت؛ بنابراین گرایش به تحریف گری نیز در آنان قوی است؛ چرا که 
زبان و دلشــان با هم نیست، بلکه چیزی را می گویند که بدان ایمان ندارند و 
بیش از آنکه دنبال شــنیدن حق و صدق باشند، دنبال کذب و دروغ می روند. 
پــس اگر مطلب حق و صدقی به آنان گفته شــود، به آن گرایش نمی یابند و 
نمی پذیرند، اما مطالب دروغ و باطل را به آســانی و سادگی می پذیرند. آنان 
دنبال چیزی می روند که با دلشــان هماهنگ است، وگرنه آن را نمی پذیرند.

تحریف گران و روایت سازان از کافران و یهودیان و منافقان، انسان های بی خردی 
نیستند که از روی سفاهت و سبک مغزی  به تحریف گری و روایت سازی بپردازند 
بلکه سخنی را می شنوند و در آن تعقل می کنند و آگاهانه و عالمانه به تحریف 
اقدام می کنند؛ زیرا آنان دنبال اهداف مادی دنیوی خویش هستند و کاری به حق 
و باطل، صدق و کذب، زشت و زیبا و خیر و شر ندارند، بلکه هر چه به نفع آنان 
باشد همان مطلوب بوده و برای به دست آوردن آن دست به هر کاری می زنند.

 خــدا می فرماید هر چه فتنه ها و 
طوالنی تر  اجتماعی  تکانه هــای 
شود و از نظر زمانی مردم در آن 
بیشتر دست و پا بزنند و مشکالت 
آن را تحمــل کنند، بــه همان 
اســتعدادهای  و  توانایی  میزان 
آنان آشــکار و چهره دوســت 
و دشــمن روشــن تر می شود.

منافقان  قرآن،  آموزه های  نظر  از 
و بیمــاردالن و گروهی دیگر به 
)شایعه پراکنان(  »مرجفون«  نام 
در شــهرها و در میان مسلمانان 
زندگی می کنند که بسیار خطرناک 
هستند؛ زیرا به ظاهر با مومنان و 
مردم مسلمان و در باطن علیه آنان 
هستند و به دشمنان از درون کمک 
می کنند. اینان به اصطالح امروزی 
همان ستون پنجم دشمن هستند.

روایت  سازی دروغین از یک حادثه و رخداد همواره 
در طول تاریخ مطرح بوده تا جای قاتل با مقتول تغییر 

کند و ظالم در مقام مظلوم بنشیند. 
از قدیم گفته اند: تاریخ را قدرتمندان پیروز میدان 
می نویسند؛ زیرا زر و زور و تزویر در اختیار آنان است 
و با استفاده از رســانه های گوناگون به وارونه سازی و 
وارونه نمایی رخدادها وحقایق مســلم می پردازند. از 
آنجا که جریان شــیطانی بر خالف جریان ایمانی از 
همه ابزارهای راســت و دروغ بهره می برد، تحریف و 
روایت ســازی این جریان به ویژه درزمانی که سلطه 
فرعونی خویش را تثبیــت کرده ،بیش از هر دوره ای 
است. امروزه رسانه های استکباری شیطانی در خدمت 
قدرتمند زرساالر به تحریف و روایت  سازی می پردازند 
و این گونه فتنه گری می کنند تا جایی که نه تنها حق و 
باطل از هم بازشناخته نمی شود، بلکه جالد را در جای 
شــهید قرار می دهند و ظالم را به عنوان مظلوم جلوه 
می دهند. نویسنده در این مطلب شمه ای از تحلیل و 
تبیین قرآن از تحریف و روایت  سازی دروغین دشمنان 

کافر و مستکبر را بیان کرده است. 
***

تحریفگریوروایتسازیکافرانومنافقان
واژه تحریف از حرف به معنای کناره است. در تحریف ،اصل 
حفظ می شود ولی حقیقت اصلی به کنار می رود و چیز باطل 

فتنهتکانههایشدیداجتماعی
ســنت الهی بر این اســت تا همه انسان ها را با ابتائات 
گوناگــون خوب و بد در کوره فتنــه افکند.)انبیاء، آیه 35؛ 
عنکبــوت، آیــات 2 و 3( در این میان مومنان در شــرایط 
سخت تری قرار می گیرند؛ زیرا خدا کافران را کم عذاب می کند 
تا جایی که همواره در ناز و نعمت هستند و خانه هایشان اگر 
از خشت زر و سیم نباشد، چیزی از آن کم ندارد و همه نوع 
تزیین ها در آن به کار می رود و تجمات در آن موج می زند.

)زخرف، آیات 32 تا 35( منافقان نیز سالی یک دوبار گرفتار 
عذاب می شــوند تا برگردند و متنّبه و بیدار شوند و از نفاق 

دست بردارند و به ایمان بگروند.)توبه، آیه 101(
اما وقتی نوبت به اولیاء رســید به تعبیر عامیانه آسمان 
تپید؛ زیرا روزی نیست که گرفتار ابتایی از شرور و مصیبت 
نشــوند و از جام بای الهی ننوشند؛ چرا که اولیاء و مومنان 
مدعی اموری هســتند که باید در آزمون ابتاء نشان دهند 

راست می گویند و صادق هستند.)حجرات، آیه 14(
از نظر قرآن، کسانی مصداق مومن حقیقی خواهند بود 
کــه با توکل و توفیق الهی ســربلند از آزمون های گوناگون 
بیرون آمده باشــند و محبت و والیت الهی و بغض و تبری 
از والیت دشــمنان در ایشان ثابت شــده باشد و در مسیر 
صراط مســتقیم هدایت فطری و تشــریعی اسام به چنان 
عقانیتی رســیده باشند که به عنوان »راشدون« محسوب 
شــوند.)حجرات، آیه 7( بنابراین، کسی نباید گمان کند به 
فاح و رستگاری می رسد و به بهشت الهی در می آید، پیش 
از آنکه از انواع فتنه ها و ابتائات ســر بلند بیرون بیاید؛ زیرا 
این سنت الهی است که در همه زمان ها و مکان ها جاری و 

ساری بوده و خواهد بود.
پس همان طوری که گذشتگان ،انواع شداید و سختی های 
نابودگر همچون جنگ و انواع ضررها و حتی زلزله های شدید 
قحطی و فتنه های اجتماعی از قبیل توطئه و شایعات خطرناک 
و دشمنان داخلی چون منافقان و دوستان و آشناها را تحمل 
کردند، هر مدعی ایمان نیز این گونه دچار همان ها خواهد شد 
تا مدعی راستین از دروغگو باز شناخته شود.)بقره، آیه 214(

خدا در آیه فوق افزون بر ســختی ها و رنج ها، از تزلزل 
سخن به میان می آورد که مراد از آن تزلزل های اجتماعی و 
اضطراب روانی اســت که تعادل رفتاری را از هر کسی سلب 
می کند تا جایی که گویی جان به حلقوم رسیده و شخص از 
ترس شــدید و هول و هراس می خواهد جان بدهد.)احزاب، 
آیات 9 و10( تزلزل در این آیه هر چیزی اســت که موجب 
تکانه های شــدید روانی به شــخص یا امت می شود و افراد 
تحت این تکانه ها، خواه نظامی یا اجتماعی یا اقتصادی قدرت 
تشخیص خود را از دست می دهند و چشمانشان به بیراهه 
می رود و تحلیل های نادرست و توصیه غلط می دهند و از فشار 
تکانه های شدید درون و برون جانشان به لب می رسد)همان(؛ 
خدا در جای دیگراز این ابتاء مومنان به جهاد و حمله دشمن 

این گونه تعبیر می کند: هنالک ابتلی المومنون و زلزلوا زلزاال 
شــدیدا؛ در آنجا مومنان مبتا شدند و به تزلزل و اضطرابی 

سخت و شدید دچار شدند.)احزاب، آیه 11( 
از نظر قرآن، در این شــرایط سخت و تکانه های شدید 
نظامی و امنیتی و اجتماعی اســت که منافقان پا به میدان 
می گذارند و به تشــکیک و تردید در عقاید مردم می پردازند 
می گویند که پیامبر)ص( جز وعده دروغ و فریب چیزی نداده 
اســت؛ زیرا بر خاف وعده، همه ظواهر این گونه اســت که 

شکست برای مومنان خواهد بود. )احزاب، آیه 12(
در هنگام تزلزل و اضطــراب اجتماعی در میان مومنان ، 
گستاخی منافقان چنان افزایش می یابد که مومنان را تهدید 
می کنند که به زودی شرایط تغییر می کند و مومنان گرفتار ذلت 
شده و عزت خویش را از دست می دهند و این منافقان خواهند 

بود که عزتمندانه وارد شهر خواهند شد.)احزاب، آیه 13(

در حقیقت امید منافقان در شــرایط ســخت فتنه ها و 
تکانه های شــدید اجتماعی به این است که اضطراب موجود 
در توده مردم کارساز شود و آنان بتوانند ورق را برگردانند تا 
جایی که به ادعای آنها مومنان باید دنبال سوراخ موش باشند 
و خودشان را نجات دهند؛ زیرا عزیزان دیروز، خوار خواهند 
شــد و ذلتمندان امروز ،عزیز خواهند شد و قدرت و حکومت 
را به دســت می آورند؛ درحالی کــه چنین آرزویی را به گور 
می برند و خدا امیدشان را نا امید خواهد کرد.)احزاب، آیه 14(

خــدا در جای دیگر از ایــن حقیقت فتنه ها و تکانه های 
سخت و شــدید یعنی تزلزل روحی مردم با عنوان »رجفه« 
یاد می کند.)احزاب، آیه 60( »رجفه« به تکانه هایی همچون 

زلزله گفته می شود. 
از نظر آموزه های قرآن، منافقان و بیماردالن و گروهی 
دیگر به نام »مرجفون«)شــایعه پراکنان( در شــهرها و 
در میان مســلمانان زندگی می کنند که بسیار خطرناک 
هســتند؛ زیرا به ظاهر با مومنان و مردم مســلمان و در 
باطن علیه آنان هســتند و به دشــمنان از درون کمک 

می کنند. اینان به اصطاح امروزی همان ســتون پنجم 
دشمن هستند.

از نظر قرآن، خطری که مرجفون«)شایعه پراکنان( برای 
مردم دارند این است که با »اراجیف«خود که همان شایعات 
و اخبار دروغ و دلهره آور است ، به جنگ نرم و روانی می آیند 
و بــا گفتارها و رفتارهای خویش »رجفه«)لرزه( در دل امت 
می افکنند. آنان تکانه های شدید و سختی را ایجاد می کنند 
و دل های مردمان به ویژه سست ایمان های مسلمان را خالی 
می کنند و آنان را به هول و هراس می اندازند. شایعه پراکنی 
و روایت  ســازی و جعل اخبار کذب از جمله کارهایی است 

که »مرجفون« انجام می دهند. 
امدادالهیدرفتنههاوتکانههایاجتماعی

براساس گزاره های قرآن، حجم کمی و کیفی سختی ها 
و رنج هــا و تزلزل روحی تا اندازه ای اســت که حتی پیامبر 
و مومنــان راســتین از زمــان پایان یابی آن می پرســند و 
 می گوینــد: متی نصر اهلل؛ چه زمانی نصرت خدا می رســد.
)بقره، آیه 214( این بدان معناســت که از نظر زمانی مدت 
زیادی امت و مومنان گرفتار این گونه فتنه های الهی می شوند 
تا جایــی که به ظاهر همگی منتظر فرج و گشــایش الهی 
هستند؛ زیرا هر کاری می کنند نمی توانند از آنها عبور کنند 
و می دانند که این آزمایش ها از سوی خدا است و خدا ایشان 
را به انواع مصیبت ها می آزماید که در ام الکتاب از قبل تعیین 
 و مشــخص شده و کاری جز صبر در برابر آن نمی توان کرد.

)بقره، آیات 155 و 156؛ حدید، آیات 23 و 24(
براین اساس مومنان باید در برابر مصیبت های الهی صبر و 
استقامت پیشه کنند؛ زیرا از درون همین مصیبت ها و فتنه ها 
است که حقیقت ایمان شکوفا می شود و انسان های رشید و 

رستگار بیرون می آیند.
بنابراین مومنان می بایست تلخی و زشتی آنها را تحمل 
کنند و جزع و فزع نکنند؛ زیرا جهاد و جنگ هر چند که به 
ظاهر امری ناخوشــایند است و موجب از دست رفتن مال و 

جان و عرض می شــود، اما باید دانست که در درون آن خیر 
عظیم است که در صلح نیست.

از نظر قرآن، مردم نسبت به قتال و جهاد همواره واکنش 
منفی داشته و آن را ناپسند و زشت می شمارند، در حالی که 
بســیاری از چیزهایی که زشت و مکروه است، در باطن خود 
خیری دارد که بسیار مهم و اساسی و ارزشی است؛ در مقابل، 
چیزهایی است که انسان محبوب می دارد در حالی که باطنی 

جز شر و بدی ندارد.)بقره، آیه 216(
پس، از نظر مردم مسلمان، فتنه ها و تکانه های اجتماعی، 
قحطی، ســیل، زلزله، جنگ، ضررهای مادی و جانی، امری 

ناخوشایند و زشت است و آن را دوست ندارند؛ اما باید توجه 
داشــت که از درون همین تکانه هــای اجتماعی و مانند آن 
است که قدرت و شوکت مومنان و مسلمانان ظهور می کند 
و دشــمن و دوســت از هم جدا می شود و ظرفیت های امت 

شناخته می گردد.
افــزون بر آن، خدا می فرماید هر چه فتنه ها و تکانه های 
اجتماعی طوالنی تر شــود و از نظر زمانی مردم در آن بیشتر 
دست و پا بزنند و مشکات آن را تحمل کنند، به همان میزان 
توانایی و اســتعدادهای آنان آشکار و چهره دوست و دشمن 
روشن تر می شود.)بقره، آیات 155 تا 157؛ منافقون، آیه 8؛ 

احزاب، آیات 23 و 24(
به هر حــال، از نظر قرآن، شــرایطی کــه مومنان و 
مسلمانان در طول زندگی با آن مواجه می شوند انواع فتنه ها 
و گرفتاری ها و تکانه های شدید اجتماعی است که امنیت 

و آســایش و آرامش را از هر کسی می ستاند؛ اما مومنان با 
توکل بر خدا مقاومت و اســتقامت کرده و با صبر و حلم از 
آنها عبور می کنند. هر چند که فتنه ها و تکانه های اجتماعی 
ســخت و از نظر زمانی بلندمدت است به طوری که رهبران 
الهی و مومنان از آن خسته می شوند و در انتظار گشایش و 
رهایی از این وضعیت هســتند، اما هرگز خدا مومنان را رها 

نمی کند، بلکه در اوج سختی ناگهان امداد الهی می رسد؛ زیرا 
هر چه زمان طوالنی باشد، ولی »ان نصر اهلل قریب«؛ نصرت 

و پیروزی خدا نزدیک است.)بقره، آیه 214(
خدا بــه مومنان همچنین هشــدار می دهد که مراقب 
منافقان باشــند که آنان هر جا فتنه را بیابند به ســوی آن 
می شتابند و این گونه مومنان را با مشکاتی مواجه می سازند. 
البتــه آنان جز زحمت چیزی ایجاد نمی کنند و به ســخن 
دیگر: »ِعرض خــود می برند و زحمت ما می دارند«.)احزاب، 

آیات 13 تا 15(
گرچه تکانه های گوناگون بر مردم سخت و از نظر زمانی 
طوالنی و بلندمدت است، ولی همین تکانه های شدید و سخت 
است که همه شرایط را برای شناخت مومن صادق از منافق 
کاذب روشن می کند و این امکان را به مومنان می دهد تا از 
نعمت امدادهای غیبی بهره مند شوند؛ البته این امدادها زمانی 
می رسد که به تعبیر قرآن  جان به لب مومنان رسیده و مضطر 
واقعی شوند تا جایی که پیامبر و مومنان همگی می پرسند پس 
زمان نجات و نصرت الهی کی خواهد رسید. در آن اوج فشار 
و جان به لب رسیدن است که امداد الهی می رسد و مومنان 

سرافراز بیرون می آیند.)احزاب، آیات 9 تا 14(
البته باید توجه داشــت پرسش از زمان نصرت از سوی 
پیامبر و مومنان واقعی همراه ایشان، نه از باب آنکه ترسیده اند، 
بلکه آنان از این می ترسند که مومنان و امت از دست بروند 
و در اثــر تکانه ها میــدان را خالی کنند؛ یعنی همان طوری 
که حضرت موســی)ع( از ترس اینکه مومنان از دست بروند 
می ترسید؛ زیرا سحر ساحران بسیار سنگین بود، همین حالت 
برای هر پیامبری اســت؛ زیرا تکانه ها چنان شدید است که 

گویی مردم را غربال می کند. 
خدا بارها در شرایط سختی که شکست مومنان درآن 
قطعی و یقین بوده و بر اساس محاسبات، پیروزی برای آنان 
معنا و مفهومی نداشت، ناگهان شرایط را دگرگون کرده و 
پیروزی را برایشان رقم زده تا جایی که منافقان و دشمنان 
داخلی خشمگین شده و از عصبانت چون مارگزیده به خود 
می پیچیدند. زمانی که دشمنان، مومنان را تهدید می کردند 
و با اراجیف خبری و شایعات دروغین چنان ترس و واهمه 
در دل مردم انداخته بودند که چشمانشان حقیقت را نمی دید 
و واقعیت دروغین برایشــان اصالت یافته بود و جانشان به 
لب رســیده و گمان های بد نســبت به خدا برده بودند و 
می گفتند که خدا مومنان را به حال خود رها کرده و کاری 

انجام نمی دهد و دشــمنان پیروز و مومنان نابود می شوند، 
در همان شرایط سخت و جانفرسا امداد غیبی می رسید و 
مومنــان، موفق و کامیاب از میدان بیرون می آمدند و ورق 
به طور کلی به نفع مومنان بر می گشــت و دشمن ناکام از 
میدان می گریخت. این سنتی است که خداوند برای همیشه 

تاریخ برای مومنان رقم زده است.

تحریف گری و روایت سازی دشمنان از نگاه قرآن
سید حسن خلیلی

در مرکز قرار می گیــرد. به عنوان نمونه واژه »ولّی« در اصل 
وضع ، به مفهوم سرپرستی همراه با محبت با مولفه های دیگر 
اســت که درجای خود بیان شده است؛ اما تحریف گر، ضمن 
حفظ واژه »ولی« ، موضع له اصلی را کنار می گذارد و کناره را 

به اصل و مرکز سوق می دهد. 
این گونه اســت که مفهوم »سرپرســتی« اصا یا دیده 
نمی شــود، یا در کناره قــرار می گیرد و »محبت« در مرکز و 
موضع له می نشیند؛ بنابراین، وقتی گفته می شود: من کنت 
مواله فهذا علی مواله؛ هر که من موالی او هستم، پس این علی 
موالی اوســت؛ ضمن حفظ این لفظ والیت و صحت حدیث، 
مراد از والیت پیامبر)ص( و علی)ع( را همان داشــتن محبت 

می داند، نه والیت سرپرستی و حکومت. 
کسانی که به تحریف رو می آورند، بر آن هستند تا ضمن 
حفظ ظاهر و عدم عصیان مستقیم ، به عهد و میثاق الهی عمل 

نکنند. آنان با بهره گیری از تحریف به گونه ای عمل می کنند 
که با ظاهر حدیث و حکم الهی مخالفتی نداشــته باشد، ولی 
در عمل با روح میثاق و عهد مخالفت کرده و عصیان و خیانت 
خویش را این گونه در ظاهری زیبا نهان می کنند.)مائده، آیه 13(
از نظر قرآن، کسانی که به تحریف گری رو می آورند گرفتار 
نفاق و کفر حقیقی هستند و از سنگدلی رنج می برند.)همان( از 
همین رو منافقان در امت اسام نیز این گونه همانند یهودیان 
گرفتار تحریف گری بودند و هســتند. گرایش به کفر در آنها 
بســیار زیاد است؛ بنابراین گرایش به تحریف گری نیز در آنان 
قوی است؛ چرا که زبان و دلشان با هم نیست، بلکه چیزی را 

می گویند که بدان ایمان ندارند و بیش از آنکه دنبال شنیدن 
حق و صدق باشند، دنبال کذب و دروغ می روند. پس اگر مطلب 
حق و صدقی به آنان گفته شــود، به آن گرایش نمی یابند و 
نمی پذیرند، اما مطالب دروغ و باطل را به آســانی و ســادگی 
می پذیرند. آنان دنبال چیزی می روند که با دلشان هماهنگ 

است، وگرنه آن را نمی پذیرند.

 در حقیقت پیشــداوری دارند و از قبل موضع خویش را 
درباره اخبار و روایات و ســخنان مشخص کرده اند و کاری به 

حق و باطل امری ندارند.)مائده، آیه 41(
تحریف گران و روایت سازان از کافران و یهودیان و منافقان، 
انسان های بی خردی نیستند که از روی سفاهت و سبک مغزی به 
تحریف گری و روایت سازی بپردازند، بلکه سخنی را می شنوند و 
در آن تعقل می کنند و آگاهانه و عالمانه به تحریف رو می آورند؛ 
زیرا آنان دنبال اهداف مادی دنیوی خویش هستند و کاری به 
حق و باطل، صدق و کذب، زشــت و زیبا و خیر و شر ندارند، 
بلکه هر چه به نفع آنان باشد همان مطلوب بوده و برای به دست 

آوردن آن دست به هر کاری می زنند.)همان؛ بقره، آیه 75(
یکی از بازی هایی که تحریف گران انجام می دهند، تظاهر 
بــه همراهی وهمدلی در جمع و مخالفــت و مبارزه با حق و 
عدالت در محافل مخفی خویش اســت.)بقره، آیات 75 و 76( 

شگفت اینکه خود چون حق را می شناسند نسبت به آن تعقل 
ورزیده و می دانند که حق چیست، ولی چون نمی خواهند آن 
حق دیده و شنیده شود، در محافل خویش می گویند که حق 
را عیان نکنید تا موجب تایید مومنان باشید، بلکه آن را نهان 
کنیــد و با تحریف گری و روایت  ســازی دروغین حق را نهان 

 سازید و باطلی را حق جلوه دهید.)همان(
روایتسازیدروغینیهودازحضرتسلیماننبی

خدا در قــرآن، گزارش های متعــددی از تحریف گری و 
روایت ســازی دروغیــن یهودیان بیان کرده اســت. از جمله 
معروف تریــن آنهــا روایت دروغین یهود نســبت به حضرت 

سلیمان نبی)ع( است. خدا در قرآن بیان می کند که یهودیان، 
حضرت سلیمان نبی)ع( را متهم به استفاده از سحر و جادوی 
جنیان می کنند. در حقیقت آنان حضرت سلیمان نبی)ع( را که 
حکومتی شکوهمند و جهانی داشت و لشکری از جن و انس و 
پرندگان و حیوانات در اختیارش بود، متهم به کفر می کنند و 
براین باورند که آن حضرت)ع( قدرت و شکوه واقتدار جهانی 
خویــش را نه از طریق عبودیــت وبندگی خدا، بلکه با کفر و 
بهره گیری از شیاطین جنی به دست آورده است. بنابراین، اگر 
ما نیز بخواهیم به قدرت و شــکوه سلیمانی برسیم ناچاریم به 
خدا کفر ورزیده وراه و روش او را در پیش گرفته و با بهره گیری 
از سحر و جادو و قدرت شیاطین جنی، به حکومت جهانی و 

شکوه و اقتدار او برسیم.)بقره، آیه 102(
خدا در قرآن بر این نکته تاکید دارد که این روایت  سازی 
یهودیان زمان از حضرت سلیمان نبی)ع( دروغ و اتهام و بهتانی 
بزرگ است؛ زیرا حقیقت، آن گونه نیست که یهودیان روایت 
و گزارش می کنند؛ زیرا حضرت ســلیمان)ع( پیامبری مومن 
بود. او به فضل الهی همانند پدرش داود)ع( به قدرت رسید و 

حکومتی بی نظیر در اختیارش قرارگرفت.
حضرت سلیمان)ع( به فضل الهی از چنان قدرت و اقتداری 
بهره مند شد که جن و انس و پرندگان و درندگان و چرندگان 
در خدمت او بودند و حتی شــیاطین جنی که به بند ایشان 
در آمده و برایش کارها و خدمات عمرانی و ریخته گری انجام 
می دادند ، همواره برای انجام کارهای مختلف در خدمت ایشان 
بودند تا جایی که عفریت جنی نیز برای آوردن تخت ملکه سبا 
پیش قدم می شود.)نمل، آیات 19 تا 42؛ ص، آیات 30 تا 40؛ 

انبیاء، آیات 78 تا 82؛ سباء، آیات 12 تا 14(
از نظر قرآن، تحریف گران با روایت سازی دروغین حق و باطل 
را جا به  جا کردند. آنان با بهره گیری از همین قدرت و شوکت الهی 
حضرت ســلیمان نبی)ع(، این مطلب باطل را القاء می کنند که 
اگر قدرت و شوکتی برای آن حضرت)ع( است، نه از ناحیه ایمان 
به خدا  و بندگی او، بلکه از ناحیه کفر به خدا و ایمان به شیطان 

و بهره گیری از سحر و جادوی شیطانی است.)بقره، آیه 102(
پس یهودیان برای آنکه قســاوت قلب خود را نشان دهند 

و از ایمان بگریزند و به کفر در آیند، حقیقت را تحریف کرده 
و به جای تاکید بر ایمان و بندگی خدا، کفر را مهم دانستند؛ 
آنان با روایت  ســازی دروغین، با سوءاستفاده از این حقیقت 
قدرت الهی تسلط بر جنیان و شیاطین، قدرت سلیمانی را به 
کفر و ســحر شیطانی نسبت داده وحقیقت را وارونه ساخته و 

باطل و کفر را جایگزین حق و ایمان کردند.)همان(
روایتسازیدروغینسامریعلیهموسینبی

چنان که گفته شــد، همواره تحریف گران و روایت سازان 
را کسانی تشکیل می دهند که پس از شناخت کامل حقیقت ، 
به تحریف گری و روایت سازی رو می آورند؛ در این باره سامری 

نیز به عنوان یکی از همین افراد با چنین شاخصی، عاقانه و 
عامانه به تحریف و روایت  سازی می پردازد.

خدا در قرآن بیان می کند سامری که به حقیقتی آگاه شده 
و  بصیرت یافته بود و با استفاده از همین توانایی و بهره مندی از 
بصیرت، گوساله ای زرین را می سازد تا جایگزین خدایی کند که 
نامحسوس است.)طه، آیات 85 تا 96( از آنجا  که توده مردم 

گرایش به حس دارند و درک مســائل معقول و بلکه فراعقل 
عادی برایشــان دشوار است، به سادگی دنبال چیزی می روند 
که محسوس و مشهود باشد. از همین رو پس از عبور از دریا و 
غرق شدن دشمن فرعونی، خواهان خدایی محسوس می شوند 

تا عبادت او کنند.)اعراف، آیه 138(
سامری با علم به گرایش مردم به محسوسات، خدای فرا 
مادی و محســوس را تحریف می کند و با روایت ساختگی به 
مردم این امر را می قبوالند که خدای موســی)ع( چیزی جز 
همین ســامری نیست که صدای شــگفتی دارد.)اعراف، آیه 

148؛ طه ، آیه 85 تا 96(
روایتسازیدروغینعلیهپیامبرانوفرشتگان

از نظر آموزه های قرآن، تحریف و روایت  سازی ،محدود به 
مسائل تاریخی و اعتقادی نیست، بلکه گستره آن بسیار است 

تا جایی که احکام و قوانین را نیز در برمی گیرد.
قرآن گزارش می کند که یهودیــان روایتی را از حضرت 
یعقوب)ع( نقل می کنند که روایت دروغین وساختگی است. 
آنان با بهره گیری از شــیوه تحریف، حق را به کنار می برند و 
امر حاشیه ای را به متن دین به عنوان حکم اهلل وارد می سازند. 

یکی از مهم ترین مصادیق آن مســئله حال و حرام در مورد 
گوشت حیوانات است. براساس تحریف و روایت  سازی دروغین، 
یهودیان احکامی را در باره غذا به تورات نســبت می دهند که 
اصــا حقیقت ندارد. خدا در قرآن بیان می کند که هر غذایی 

برای یهودیان حال بود. 
البته قبل از نزول تورات حضرت یعقوب )ع( برخی چیزها را 
خودش بر خودش حرام کرده بود؛ اما یهودیان با روایت  سازی 
دروغین گفتنند که این موارد را حضرت موســی)ع( از سوی 
خدا حرام کرده است؛ در حالی که چنین نیست؛ زیرا اگر این 
مواردی که آنان می گویند راســت باشد، باید در احکام تورات 
باشــد، در حالی که این موارد در تورات نیامده است؛ چرا که 
حضرت یعقوب)ع( قبل از نزول تورات می زیسته است و پس 
ازنزول تورات احکام کامل از ســوی خدا نازل شده و مواردی 
که یهودیان می گویند جزو احکام تورات نیست و آنان نسبت 

دروغ به خدا می دهند.)آل عمران، آیات 93 و 94(
یهودیان بنی اسرائیل درتحریف و روایت  سازی دروغین ید 
طوالیی داشــتند آنان براین باور بودند که حضرت ابراهیم)ع( 
یهودی و پیرو شریعت تورات است؛ درحالی که از نظر تاریخی 
حضرت ابراهیم)ع( ســده ها پیش از موسی)ع( و نزول تورات 

می زیسته است.)آل عمران، آیه 67(
بر اساس همین تحریف گری و روایت  سازی دروغین یهود 
اســت که آنان به دشمنی با جبرئیل و مکائیل، این فرشتگان 
مقرب الهی پرداخته اند وآنان را دشمن خویش دانسته اند؛ یعنی 

تا جایی پیش رفته اند که نیکان را جای بدان و بدان و شیاطین 
را جای نیکان قرار داده اند؛ زیرا اهداف مادی و دنیوی آنان به 
طوری بر آنان حاکم شده که جای شهید و جاد و نیک و بد 
را عوض می کنند و به سبب حرص شدید به دنیا هیچ گرایشی 
ندارند که حقی آشکار و عدالتی اجرا شود و آنان از لذت های 

دنیوی محروم شوند. 
از این رو به قتل پیامبران دســت می زنند و بی گناهان را 

می کشند.)بقره، آیات 92 تا 98(
به هر حال دشــمنان برای رسیدن به اهداف پلید خود 
از هــر چیزی بهــره می گیرند که از جملــه مهم ترین آنها 

تحریف گری و روایت  سازی دروغین است. 
بنابرایــن، مومنان باید علیه این نوع شــیوه مکر و کید 
دشمنان آگاهی یافته و با استفاده از روایت های راستین نه 
تنها روایتگری و روایت  سازی دروغین دشمنان را ابطال کنند، 
بلکه با گفتمان  سازی با استفاده از روایت های صحیح اجازه 

ندهند تا دشمن به هدف پلید خویش برسد.
ســخن درباره روایتگری دروغین دشمنان درقرآن بسیار 

است و آنچه گفته شد مشتی از خروار است.


