ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ادﻋﺎ

ﺷﺮﻋﻰ ﺳﺎزى
ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﻰ
ﻧﺰاﻫﺖ و ﭘﺎك ﺑﻮدن ﺑﻮدن اﺳﻼم

از ادﻋﺎى ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎى ﮔﻤﺮاه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺟﻮاز
ﺑﺪزﺑﺎﻧﻰ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﻰ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺑﺮداﺷﺘﻰ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺐ ﱡَ
از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدة ﺧﺪاوﻧﺪَ :
ِﻦ
ﺎﻟﺴﻮ ِء ﻣ َ
)ﻻ ﯾُﺤِ ُّ
اﷲ اﻟ ْ َﺠ ْﻬ َﺮ ﺑ ِ ُّ
ﺎن ﱡ َ
اﷲ َﺳﻤِﯿ ًﻌﺎ َﻋﻠِﯿ ًﻤﺎ( ]اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟ ْ َﻘ ْﻮ ِل إِ َّﻻ َﻣ ْﻦ ُﻇﻠ َِﻢ َو َﮐ َ
» [148ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪزﺑﺎﻧﻰ را ﺟﺰ از
]ﺟﺎﻧﺐ [ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺳﺖ
ﻧﺪارد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻮاى داﻧﺎﺳﺖ«
ﭼﺎپ
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

دین زیبایی ها
در این برهة اخیر صدایی بدآهنگ و نازیبا بلند شده
و مدعی است که در قرآن برای بدزبانی ،ناسزاگویی
و دشنام ترازی دالئلی در قرآن و حدیث یافته می شود!
آنچــه مســلم و واضــح اســت ایــن کــه اســام مؤمنیــن را بــه ســوی ســخن نیکــو و عمــل زیبــا فــرا
خوانــده و آنــان را بــه خوشــرفتاری و اخــاق نیکــو و دوری گزیــدن از امــور نازیبــا و ناهنجــار تشــویق
و ترغیــب مــی نمایــد.
امــا چــه بســا ممکــن اســت کــه فــردی بپرســد کــه آیــا اســام بــه فــرد ســتمدیده اجــازه نــداده
اســت تــا بــه کســی کــه بــر وی ســتم روا داشــته اســت،ناســزا گفتــه و علیــه او زبــان بــد گشــاید؟
ن ال َل ّه ُ َ
ل ِإ َ ّلا مَنْ ُظل ِم َ وَكَا َ
چنــان کــه خداونــد فرمــوده اســت﴿ :لَا ُيح ُ ِّب ال َل ّه ُ الْجَهْر َ ب ِال ُ ّسوء ِ م ِ َ
سم ِيعًا
ن الْقَو ْ ِ
عَلِيمًا﴾« 1خداونــد بانــگ برداشــتن بــه بدزبانــى را جــز از [جانــب ] كســى كــه ســتم ديــده باشــد،
دوســت نــدارد .و خداونــد شــنواى داناســت»
اخیــرا صدایــی ناهنجــار بلنــد شــده و امــری شــگفت را ادعــا مــی کنــد و آن ایــن کــه بــرای بدزبانــی
و ناســزاگویی دالیلــی در قــرآن و احادیــث یافتــه مــی شــود!
بنابرایــن ،آیــا معقــول و منطقــی اســت کــه خــدا و رســولش بــه ســوی بدزبانــی فرمــان دهنــد،
بــه ویــژه بــرای فــرد ســتمدیده در برابــر ســتمکار؟
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انقطاع سند W

انحراف در فهم

خداونــد بــا بعثــت ســیدنا محمــد بــه رســالت آســمانی اش پایــان بخشــید و پــس از وی دینــش
را بــه وســیل ة علمــای ایــن امــت کــه آن را بــا ســند متصــل دریافــت کــرده انــد،پاســداری نمــود و
ایــن فهــم درســت بــا ایــن ســند متصــل ادامــه پیــدا کــرد تــا ایــن کــه افــرادی روی کار آمــده و ایــن
سلســله ســندی را تغییــر دادنــد و از دیوارهــای ایــن دیــن بــاال رفتــه و از غیــر دروازة آن وارد شــدند.
لذا برداشت اصحاب افکار منحرفه از این آیه در مورد کسی که مورد ستم قرار گرفته است ،چیست؟

● ● فــرد ســتمدیده و مظلــوم حــق دارد تــا ســتمکار را ناســزا گفتــه و او را بــا الفاظــی ناشایســت
و قبیــح مخاطــب ســازد.
● ● اساسا بدزبانی و ناسزاگویی در مقابلة بدی قرار دارد.

از این رو اعطای این حق به فرد مظلوم منجر به شیوة بداخالقی شده است.

انقطاع سند  Wانحراف در برداشت W

اندیشة بیمار

سپس این افراد بدزبانی و گفتار نازیبا را به اهلل جل جالله و پیامبر بزرگوارش نسبت می دهند
و این در واقع به معنای اجابت کردن به کشمکشهای روانی پریشانگری است که به ناچار باید مأوا و
پناهگاه شرعی را جستجو نمایند تا آنها را بر اجرای خشم و بی مالحظگی و بدزبانی با بداخالقی و
سخن نازیبا کمک کند وانگهی ادعا کنند که این کار جواز شرعی دارد و حتی عمل به آن مطلوب و
خواستة شرع است.

شبهة اول
ل بَعْدَ ذَل َ
ِك زَن ٍِيم﴾« 2عــاوه بــر اينهــا كينــه تــوز و پرخــور ،و خشــن
دلیــل از ایــن آیــة قــرآن﴿ :عُت ُ ّ ٍ
و بدنــام اســت»

فهم و برداشت غلط :جواز بد زبانی و ناسزاگویی به صورت مطلق و بدون استثنا.
فهم و برداشت درست :این توصیف به حالت فرد مشخصی است که حقیقت آن از مردم پنهان بود.
(عتــل زنیــم) بــه کســی گفتــه مــی شــود کــه خــود را بــه قومــی نســبت دهــد کــه از آن قــوم نباشــد
و ایــن آیــه در مــورد ولیــد بــن مغیــره نــازل شــد و یــا منظــور کســی اســت کــه بــه بــدی و شــرارات
3
مشــهور باشد.
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شبهة دوم
ث أَ ْو
ْب ِإ ْن تَحْم ِلْ عَلَيْه ِ يَلْه َ ْ
ل الْكَل ِ
كنَّه ُ أَ خْلَد َ ِإلَى الْأَ ْر ِ
خداونــد فرمــوده اســت﴿ :وَ�ل َ ِ
ض وَا َت ّب َ َع هَوَاه ُ فَمَثَلُه ُكَمَث َ ِ
َ َ 4
ّ
ِك مَث َ ُ
ث ذَل َ
ل الْقَو ْ ِم ال َ ّذ ِي َن ك َ َذبُوا ب ِآياتنِا﴾ « ،و او بــه پســتى گراييــد و از هــواى نفــس پيــروى
تَتْرُكْه ُ يَلْه َ ْ

كــرد ،او هماننــد ســگ اســت كــه اگــر بــه او حملــه كنــى دهانــش بــاز و زبانــش بيــرون اســت و اگــر
او را بــه حــال خــود واگــذارى بــاز چنيــن اســت ،ايــن مثــل مثالــى اســت بــراى کســانى كــه آيــات
خــدا را تكذيــب كننــد»
ل أَ سْ فَارًا بِئ َْس مَث َ ُ
ل الْحِمَارِ يَحْم ِ ُ
و نيــز فرمــوده اســت﴿ :مَث َ ُ
ل الْقَو ْ ِم
ل ال َ ّذ ِي َن حُم ِّلُوا ال َت ّوْرَاة َ ث ُ َم ّ ل َ ْم يَحْم ِلُوهَا كَمَث َ ِ
ات ال َل ّه ِ﴾« 5كســانى كــه مكلــف بــه تــورات شــدند ولــى حــق آن را ادا نكردنــد ماننــد
ال َ ّذ ِي َن ك َ َ ّذبُوا ب ِآي َ ِ

درازگوشــى هســتند كــه كتابهائــى حمــل مــى كنــد (آن را بــر دوش مــى كشــد امــا چيــزى از آن
نمــى فهمــد) گروهــى كــه آيــات خــدا را انــكار كردنــد مثــال بــدى دارنــد»
فهــم و برداشــت غلــط :چســبانیدن و نســبت دادن صفــت نقــص و عیبــدار ،یعنــی بدزبانــی بــه
خداونــد .حــال آن کــه خداونــد از آنچــه بــه او نســبت مــی دهنــد پــاک و برتــر اســت و منشــأ ایــن
آفــت ،دور مانــدن از ادبیــات عــرب در تشــبیه و تفــاوت آن بــا صفــت اســت.

فهــم و برداشــت درســت :در ایــن مــورد زبــان عربــی داور و حکــم اســت ،زیــرا زبــان عربــی گویــای
اندیشــة آنــان اســت و در ادبیــات عــرب داســتان شــاعری وجــود دارد کــه بــه مــدح یکــی از خلفــا
پرداختــه و مــی گویــد :ای خلیفــه! «تــو در وفــاداری ماننــد ســگ و در جنگهــا و نبردهــا ماننــد قــوچ
هســتی ».منظــور وی در اینجــا توصیــف و تعریــف وی در قالــب ضــرب المثــل اســت نــه ایــن کــه او
را ناســزا گفتــه و بــد و بیــراه گویــد.
خداونــد مثــال ایــن افــراد را بــه االغــی زده اســت کــه مقــداری کتــاب را بــر خــود حمــل نموده اســت
و بهــرة آن از حمــل ایــن کتابهــا فقــط حمــل آنهــا بــوده و درک و فهمــی از آنــان نــدارد.
چنانچــه اگــر آن را پنــد و انــدرز دهــی،چیــزی نمــی فهمــد و اگــر آن را رهــا ســازی بــاز هــم
گمــراه اســت،ماننــد ســگی کــه اگــر بــه آن حملــه كنــى دهانــش بــاز و زبانــش بيــرون اســت و اگــر
آن را بــه حــال خــود واگــذارى بــاز چنيــن اســت﴿ .و َِإ ْن ت َ ْدعُوه ُ ْم ِإلَى ال ْهُدَى لَا يَتَّبِعُوك ُ ْم َسوَاء ٌ عَلَيْك ُ ْم
أَ دَعَو ْتُمُوه ُ ْم أَ ْم أَ ن ْتُم ْ َ
صام ِتُو َن﴾« ،6اگــر شــما بخواهيــد آنهــا را هدايــت كنيــد ،از شــما پيــروى نخواهنــد
كــرد ،بــراى شــما مســاوى اســت ،خــواه آنهــا را ،دعــوت بــه ســوى حــق كنيــد و يــا در برابرشــان
خامــوش باشــيد».
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بنابرايــن منظــور از ایــن آیــات ،بیــان زشــتی ایــن وضعیــت و متنفــر ســاختن مــردم از آن و دعــوت
کردنشــان بــه ســمت کمالــی اســت کــه دربرگیرنــد ة پیــروی از احــکام شــرعی و اطاعــت از اهلل و
7
رســولش اســت.

لذا آفت نسبت دادن صفت بدزبانی و فحش،دور ماندن از
فهم قواعد زبان عربی در تشبیه و تفاوت آن به صفت است.
شبهة سوم
دلیــل :ســخن ابوبکــر صدیــق« : gشــرمگاه الت (معبــود مشــرکان) را ب َِمــک و نیــز ســخن حمــزه
بــن عبدالمطلــب : gای پســر زن ختنــه گــر».
برداشت غلط :وقتی این گونه الفاظ از صحابة کرام سرزد شده اند ،پس جایزند.
فهــم و برداشــت درســت :رویدادهــا و حالتهایــی کــه از غیــر معصــوم روی داده اســت ،شایســتگی آن
را ندارنــد تــا در برابــر آنچــه پیامبــر معصــوم بــه عنــوان قانــون مقــرر فرمــوده اســت ،حجــت
باشــند.
درســت نیســت کــه مــا از ســیرة مــردی کــه سراســر حیــات و زندگــی اش مملــو از اخــاق نیکــو
و خصلتهــای برازنــده بــوده اســت ،تغافــل نماییــم و آنــگاه یــک حکــم نــادری را کــه فقــط یکبــار
در ندگــی اش تکــرار شــده اســت ،را بــه عنــوان اصــل و قانــون قــرار داده و آن را مبنــای باورهــای
خویــش ســازیم.
چــرا کــه ســخن ســیدنا ابوبکــر صدیــق gبالفــرض صحــت انتســاب ایــن ســخن بــه وی ،زمانــی
ســرزد شــده اســت کــه در زجــر و بازداشــتن عــروه بــن مســعود مبالغــه نمــود ،چــون از ایــن
ســخنش بــه خشــم آمــد کــه بــه آن حضــرت فرمــود« :مــن دســته هایــی از مــردم را در
اطرافــت مــی بینــم کــه پــا بــه فــرار گذاشــته و تــو را تنهــا رهــا کننــد».
و نیــز حضــرت حمــزه ایــن ســخن را در غــزوة احــد بــه ســباع بــن عبدالعــزی گفــت و در میــدان
جنــگ او را مــورد نکوهــش قــرار داد ،آن هــم در میــدان کارزار و اوج خشــم و غضــب ،زیــرا کــه
مــادرش؛ ام انمــار در مکــه شــغل ختنــه گــری داشــت.
لــذا در اینجــا تفــاوت بیــن صــدور الفــاظ نامناســب در لحظــة خشــم و بیــن تــاش بــرای رنــگ
شــرعی دادن فحــش و ناســزاگویی و قــرار دادن آن بــه عنــوان اصــل شــرعی و انتشــار آن مبنــی بــر
ایــن کــه از جملــه سنتهاســت ،آشــکار مــی گــردد.
٤

 7تفســیر التحریــر والتنویــر  ،الظاهــر ابــن عاشــور ( ،)۲۱۳/۲۸تفســیر زادالمســیر ابــی الفــرج جــوزی ( )۲۸۱/۴و تفســیر
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رسول خدا فرمود:

“ مؤمن طعنه زن ،نفرین کننده،
دشنام تراز و بدزبان نیست“.
اصل در رهنودهای نبوی
ســنت مطهــر پیامبــر اصــل و قانــون را در اخــاق مســلمان بــه هنــگام تعامــل بــا فــرد مخالــف
و بــد کننــده بیــان کــرده اســت ،از آن جملــه آن حضــرت فرمــوده اســت :حضــرت عایشــه رضی
اهلل عنهــا روایــت کــرده اســت کــه برخــی از یهــود بــه محضــر آن حضــرت  آمــده و (بــه جــای
الســام علیکم)گفتنــد :الســام علیکــم( ،یعنــی مــرگ بــر تــو) آنــگاه عایشــه گفــت :مــرگ بــر شــما
و نفریــن و خشــم اهلل بــر شــما بــاد .آنــگاه رســول خــدا فرمــود« :آرام بــاش ای عایشــه! آرام
بــاش و از خشــونت و تنــدی و نازاگویــی دوری کــن ».عایشــه گفــت :مگــر نشــنیدی کــه آنــان چــه
گفتنــد؟ پیامبــر فرمــود« :مگــر تــو نیــز نشــنیدی کــه مــن بــه آنــان چــه پاســخ دادم؟ مــن نیــز
بــه آنــان جــواب دادم و دعــای مــن بــر علیــه آنــان قبــول مــی شــود امــا دعــای آنــان علیــه مــن
8
قبــول نمــی شــود».
ابــن مســعود gمــی گویــد :رســول خــدا فرمــود« :مؤمــن طعنــه زن ،نفریــن کننــده ،دشــنام
تــراز و بدزبــان نیســت».
جابــر بــن ســمره gمــی گویــد :مــن در مجلســی کــه رســول خــدا در آن حضــور داشــت و
ابوســمره نیــز روبــروی مــن قــرار داشــت ،نشســته بــودم .آن حضــرت فرمــود« :همانا ناســزاگویی
و بدزبانــی از اســام نیســتند و همانــا بهتریــن مســلمان خــوش اخالقتریــن آنهاســت.9».

اتصال سند W

فهم درست

علمــای امــت برداشــت درســتی از ایــن آیــه داشــته و بــه صــورت شــفاف معنــای آن را اظهــار داشــته
انــد و اینــک برخــی از دیدگاههــای صحابــه ،تابعیــن و مفســرین را در ذیــل ذکــر مــی نماییــم:
دیدگاه دانشمند امت عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما (۷۱هـ:).

خداونــد دوســت نــدارد کــه فــردی علیــه کســی دیگــر دعــای بــد کنــد مگــر کســی کــه مظلــوم
واقــع شــده باشــد ،لــذا بــه وی اجــازه داده شــده تــا علیــه ســتمگر دعــای بــد کنــد و همیــن اســت
10
﴿إ َ ّلا مَنْ ُظل ِم َ﴾ و اگــر صبــر اختیــار کنــد،برایــش بهتــر اســت.
منظــور ازِ :

٥

 8بخاری (.)۶۰۳۰
 9ترمذی (.)۱۹۷۷
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حسن بصری (۱۱۰هـ:).

در ایــن آیــه مــراد فــردی اســت کــه بــر دیگــری ســتم مــی کنــد ،لــذا علیــه او دعــای بــد نکنــد ،بلکه
بگویــد :خدایــا مــرا علیــه او کمــک و یــاری کــن و حقــم را از او بگیــر .و در روایــت دیگــری آمــده
11
اســت :بــه او اجــازه داده شــده اســت کــه علیــه ســتمگر دعــای بــد کنــد امــا از حــد تجــاوز نکنــد.
مجاهد (:)۱۰۴

مــراد ایــن آیــه فــردی اســت کــه از کســی مــی خواهــد تــا او را میهمانــی کنــد امــا او ابــا مــی ورزد و
از او پذیرایــی نمــی کنــد ،لــذا بــه او اجــازه داده شــده اســت تــا ایــن رفتــار وی را بــرای مــردم بازگــو
12
کنــد و بگویــد :از مــن پذیرایــی بــه عمــل نیــاورده و میهمانــی ام نکــرده اســت.

اتصال سند  Wفهم درست W

سلسله اسناد

علمای امت بر این فهم و برداشت درست اتفاق نظر دارند و معتقدند که عفو و گذشت بهتر است و
از تفسیر آن به ناسزاگویی و فحش به شدت فاصله دارند و ما این نوع برداشت را در همة کتب تفسیر
مشاهده می کنیم،به عنوان مثال:
علمایی که آیه را با فهم درست و سند مستقیم تفسیر کرده اند:

٦

تفسیر ابن جریر طبری  ۳۱۰هـ.

تفسیر مقاتل بن سلیمان  ۱۵۰هـ.

معانی القرآن و اعرابه لزجاج  ۳۱۱هـ.

تفسیر صنعانی ۲۱۱هـ

تفسیر ثعلبی  ۴۲۷هـ

ابن ابی حاتم  ۳۲۷هـ.

تفسیر بغوی  ۵۱۰هـ.

تفسیر سمعانی .۴۸۹

تفسیر البحر المحیط  ۷۴۵هـ.

تفسیر المحرر الوجیز ابن عطیه  ۵۴۲هـ.

تفسیر رازی  ۶۰۶هـ.

تفسیر زادالمسیر ابن فرج جوزی  ۵۹۷هـ.

تفسیر نسفی  ۷۱۰هـ.

تفسیر عز بن عبدالسالم  ۶۶۰هـ.

تفسیر قرطبی  ۶۷۱هـ.

تفسیر خازن  ۷۴۱هـ.

تفسیرابوالسعود  ۹۸۱هـ.

تفسیر جاللین  ۸۶۴هـ.

تفسیر مراغی  ۱۳۷۱هـ .

تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن  ۱۳۰۷هـ.
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انقطاع سند  Wانحراف در فهم  Wاندیشه بیمار W

فاجعه

اگر به فهم علمای امت و صاحبان سند متصل مراجعه نشود ،انحراف کوچک ادامه پیدا کرده و
آنگهی گسترده می شود و با گسترده شدن انحراف در فهم مغلطه ها و فاجعه های بزرگی که دین و
اهل آن را در می نوردد ،روی می دهد.

بارزترین اثاری که با اشاعة فهم نادرست بر شریعت متجاوز می گردد
● ● گسترش الفاظ نازیبا و ناسزا به دلیل این که ریشه در دین دارند.
● ● ضعیف شدن منظومة اخالق رفیع اسالمی در درون مردم.

● ● متصــف شــدن اســام از طــرف دشــمنان و حتــی برخــی از افــرادی کــه خــود را بــه اســام
منتســب مــی کننــد مبنــی بــر ایــن کــه اســام دینــی اســت کــه بــه بداخالقــی و الفــاظ نازیبــا
مشــروعیت مــی بخشــد.

● ● ایجــاد ایــن پنــدار در جوانــان مســلمان کــه ناســزا گفتــن ســتمگر و فحــش او بــا الفــاظ زشــت
و قبیــح از جانــب شــرع اشــکالی نــدارد و بلکــه خواســته شــرع اســت.

حسن بصری می گوید:

بر علیه او دعای بد نکند
بلکه بگوید:
خدایا! مرا بر او یاری کن
و حقم را از او بگیر

خدایا! یاری ام كن

٧

خدایــا! خانــه اش را
آتــش بزنكــن

خالصه
● ●اســام در تمــام حالتهــا و شــرائط بــا بنــی آدم بــه ســخن نیکــو امــر نمــوده و تشــویق
مــی کنــد.
● ●اساسی ترین قانون دین اسالم ،نهی از ناسزاگویی و بدزبانی است.

● ●امــری بســیار خطرنــاک اســت ایــن ادعــای برخــی از منتســبین جریانهــای افراطــی کــه
یــاد کــردن فــرد ســتمگر بــا الفــاظ زشــت و نازیبــا امــری منصــوص علیــه از جانــب
شــریعت اســامی اســت و جنایــت بزرگتــر آن اســت کــه تــاش شــود تــا بــد زبانــی و
گفتــار نازیبایــی کــه بســیاری در ورطــة آن افتــاده انــد رنــگ شــرعی داده شــود.
● ●حمایــت و رهبــری جامعــة اســامی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت تــا بازیچــة
کســانی قــرار نگیــرد کــه دیــن را مــورد تشــویش و دســتبرد قــرار داده و تــاش مــی
کننــد تــا فحــش و ناســزاگویی را در مقابلــة بــا ســتمگران ،رنــگ و صبغــة شــرعی
دهنــد ،تــا شــخصیت مســلمان در میــان میراثــی کــه آنــان را بــه خــوش اخالقــی
تشــویق نمــوده و مدعیانــی کــه تمریــن و ممارســت بــدی پرداختــه و آن را در جامعــه
تبلــغ مــی کننــد ،دســتخوش تحــول و اظطــراب نگــردد.
● ●ایــن آیــه﴿ :لَا ُيح ُ ِّب ال َل ّه ُ الْجَهْر َ ب ِال ُ ّسوء ِ م ِ َ
ل ِإ َ ّلا مَنْ ُظل ِم َ وَكَا َن ال َل ّه ُ َسم ِيعًا عَلِيمًا﴾ هیــچ
ن الْقَو ْ ِ
دلیلــی بــرای ناســزاگویی و بدزبانــی در مقابــل فــرد ســتمگر نیســت و حتــی دلیلــی
بــرای کاســتن جایــگاه آن بــا الفــاظ رکیــک و ناخوشــایندی کــه دیــن حنیــف و زیبــای
مــا از آن نهــی بــه عمــل آورده اســت ،نمــی توانــد باشــد.

«آیا جز محصول زبان ،چیز دیگری انسان
را با چهره اش در دوزخ می اندازد؟»
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 13مسند احمد و ترمذی با سند حسن و صحیح.

سلسلة تحریف و ادعا
رســول خــدا فرمــود« :بــه دنبــال هــر نســلي كســاني (كــه بهترنــد)،
ايــن علــم را بــه دوش مــي كشــند و آن را از تحريــف گــزاف كاران و
دســتبرد باطــل گرايــان و تأويــل يــاوه گویــان ،مصــون مــي دارنــد».
بنابرایــن،برخــی از صاحبــان اندیشــه هــای منحــرف کالم خــدا و احادیــث
پیامبــر را بــه شــیوه ای فهمیــده انــد کــه بــا منهــج علمــی بــه دســت
آمــده از ســلف صالــح هماهنــگ نیســت و بــا مقاصــد و ارزشــهای بــزرگ
وحــی الهــی ناســازگار اســت.
آنــان برخــی از آیــات قــرآن کریــم را کــه در شــأن غیــر مســلمانان نــازل
شــده انــد ،مصــداق امــت اســامی قــرار داده و از آیاتــی کــه در آنهــا اســتثنا
وجــود دارد ،احــکام عمومــی صــادر مــی کننــد و معانــی کالم اهلل و احادیــث
پیامبــر خــدا تحریــف مــی نماینــد کــه ایــن امــر بــه رســوخ و یــا
ســاختار مفاهیمــی اشــتباه در عقــل و خــرد عامــة مســلمانان انجامیــده
و در نتیجــه رفتــار و منشــهایی شــکل مــی گیــرد کــه هیــچ ارتباطــی بــه
دیــن مبیــن اســام ندارنــد.
مــا از خــال ایــن سلســله مطالــب بــا اشــتباهات و انحرافــات دارنــدگان
افــکار باطلــه آشــنا خواهیــم شــد کــه چگونــه بــه تحریــف معانــی کالم
خــدا و احادیــث پیامبرپرداختــه انــد و در پــاره ای از احــکام شــرعی
کــه مبنایشــان برداشــتهای غلــط بــوده اســت بــه گمراهــی و خطــا رفتــه
انــد و در نتیجــه از مــراد اهلل و رســول اهلل و فهــم ســلف صالــح جــدا
شــده و بــه انحــراف افتــاده انــد.
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