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تاریخ دریافت1411/4/6 :

تاریخ پذیرش1411/1/27 :

چکیده

از دیرباز تا به امروز جوامع مختلف شاهد ظههور مهدعیانی اسهت کهه بها سوتاسهتفاده از عقایهد و احساسهات پهاک
متههدینان درصههدد بهرهجههویی و تسههلب بههر آنههان هسههتند و هرچههه آن بههاور رفههای بیشههتری داشههته و بههه حقیقههت

نزدیکتر باشد ،افراد سوداگر و سودنگر بیشتر در پی بهرههای ناپهاک از آن بهر خواهنهد آمهد .لهذا الزم اسهت کهه

رویکرد قرآن نیز در اینباره مورد بررسی قرار گیرد و این مهم با بررسی قصص قرآن کریم که بخش عظیمی از

آیات و معارف آن را به خود اختصاص داده است میسور میشود .ضرورت پرداختن به این بحث نیز هنگامی
روشههن خواهههد شههد کههه بههدانیم ای هن مههدعیان بهها سوتاسههتفاده از اعتقههادات ،موج ه

گمراه هی و انحههراف افههراد

بسیاری از جامعه شدهاند و همچنین در مواردی عالوه بر آسی های اجتماعی فهراوان ،تهدیهد امنیتهی نیهز بهه
شمار میروند .در این مقاله به روش تحلیلی _ توصیفی بهه اسهتناد منهابع کتابخانههای ،بها الههام گیری از آیهات

قههرآن کههریم در پ هی جریانشناس هی مههدعیان دروغ هین بهها تأ کی هد بههر ویژگ هیههها و شههگردهای آنههان در جههذب افههراد
برآمدهایم و در پنج گام ،راههایی برای مقابله با این جریانات از منظر قرآن کریم بیان کردهایم.
واژگان کلیدی:
قصص قرآن ،مدعیان دروغین ،ویژگیها ،شگردها ،راههای مقابله.

مقدمه

بیشک قهرآن کهریم گنجینههای عظهیم از معهارف و تجربهههای گونهاگون اسهت کهه بایهد از آن

استنطاق نمود و در راستای حل مشکالت فرد و جامعه در هر زمانی از آن بهره گرفت .از دیرباز تها
 .1دانشجوی کارشناسیارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه رضوی(نویسنده مسئول)(.)ehsan.nazari1375@yahoo.com
 .2استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(.)tarid@chmail.ir

به امروز جوامع مختلف شاهد ظهور مدعیانی است که با سوتاسهتفاده از عقایهد و احساسهات پهاک

متدینان درصدد بهرهجویی و تسلب بر آنان هستند و هرچهه آن بهاور رفهای بیشهتری داشهته و بهه
حقیقت نزدیکتر باشد ،افهراد سهوداگر و سهودنگر بیشهتر در پهی بهرهههای ناپهاک از آن بهر خواهنهد

آمد.

پژوهشگران بسیاری ،ابعاد و زوایای مختلفی از این آسی اجتماعی و مذهبی را مهورد بررسهی

قههرار دادهانههد و در هههر بره ههای از زمههان کتههاب ههها و مقههاالت بسههیاری در نقههد و رد مههدعیان چههه بههه
صورت کلی و چه به صورت مصداقی نوشته شده است که به برخی آنان اشاره میشود:

 .4بههازخوانی عوامههل پی هدایش مههدعیان دروغ هین مهههدویت و گههرایش مههردم بههه آنههان از آقههای

امیرحسین عرفان؛

 .5سههبکشناس هی مواجهههه امامههان معصههوم

عرفان؛

بهها مههدعیان دروغ هین مهههدویت از امیرحسههین

 .8ادعاهای قرآنی برخی مدعیان دروغین در بهرهگیری از رویا برای تشخیص حجت الههی از

نصرتاهلل آیتی و محمد شهبازیان؛
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 .4بازترسیم معیارهای نقد شیوه تأویلگرایی مدعیان مهدویت از حسن رحهیمزاده میبهدی و

محمدعلی فالح علیآباد؛

 .2بازنمایی ترفندهای عالم گریزی از سوی مدعیان مههدویت در ایهران معاصهر از سیدمسهعود

پورسیدآقایی و محمد غالمی؛

 .6بررسی عوامل تقویت و تضعیف امتداد تهاریخی مهدعیان مههدویت از عزالهدین رحهیمنهژاد و

محسن رحیمی جعفری؛

 .2شیوههای ارتباطی مدعیان دروغین مهدویت در عصر غیبهت بها تهأ کیهد بهر فرقهه بهائیهت از

محمدرضا برزویی؛

 .3حهههذف عالمهههان دیه هن راهبهههرد مشهههترک فهههرق انحرافه هی و مهههدعیان دروغه هین مههههدویت از

محمدصابر جعفری؛

 .4روش برخورد امامان معصوم

با مدعیان دروغین در جامعه شیعه از محسن انبیایی؛

 .47تبیین نقش سلبی خوارق عادات در تشخیص مدعیان دروغین از سعید بخشی.

اما وجه تمایز مقاله ما با سایر مقاالت در رویکرد قرآنی آن است ،در این مقاله سعی شده است

تا با بررسی قصص قرآن کریم که بخش عظیمی از آیهات و معهارف آن را بهه خهود اختصهاص داده

است ،ویژگیها ،شگردها و راههای مقابله با مدعیان دروغین مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین ما در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی دیدگاه قرآن در خصهوص پدیهده مهدعیان

دروغین به این پرسش که (دیدگاه قرآن کریم در خصوص ویژگهیهها ،شهگردها و راهههای مقابلهه
با مدعیان دروغین چیست؟) پاسخ دهیم.

ضههرورت پههرداختن ایههن بحههث نیههز هنگههامی روشههن خواهههد شههد کههه بههدانیم ایههن مههدعیان بهها

سوتاستفاده از اعتقادات ،موج

گمراهی و انحراف افهراد بسهیاری از جامعهه شهدهاند و همچنهین

در مهواردی عهالوه بهر آسهی های اجتمهاعی فهراوان ،تهدیههد امنیتهی نیهز بهه شهمار میرونهد .لههذا الزم
است تا بها الگهو گهرفتن از قهرآن کهریم درصهدد پیشهگیری ،خن هیسهازی و از بهین بهردن ایهن آسهی

برآئیم.

مفهومشناسی(قصه)
یپ
هلی(قص) پیههروی و دنبههال کههردن ایههری یهها چیههزی اسههت(ابههن دریههد4433 ،م :ج،5
معنههای اصه

که فرزند خود را در میان صندوق چوبین روی آب رها کرد ،خطاب به دخترش گفت:
َ ُْ ُ
َو قال ْت أِلخ أت أه ق أصی أه (قصص)۱۱ :؛
او را دنبال کن.

ی ْ یَ َ ی ی ی
اب ههنعاش ههور ب هها توج ههه ب ههه هم ههین معن ههای ل ههوی در ی ههل آی ههه نح ه َهن نق ه پ
هص یعلیه هك أ ْح یس ه یهن
ْی
الق یصص (یوسف )8 :مینویسد:

( ین َقه َ
هص) یعنههی از اخبههار گذشههته خبههر مههیدهیم کههه از دنبههال کههردن ایههر گرفتههه شههده اسههت آن

هنگههام کههه ب هه دنبههال ایههر گامهههای یههک شههخص میرونههد تهها انتهههای حرکههت صههاح آن را
بیابند(ابن عاشور4457 ،ق :ج.)4 ،45

ِق یصهص نیههز جمههع قصههه بههه معنههای سرگذشهت و داسههتان اسههت و از همههین ریشههه گرفتههه اسههت و

ی
ق یصص ،مصدر و به معنای سرودن قصه است:

ْ ْ ٌ ُ َْْ
ََ ْ َ َ َ
باب (یوسف.)۱۱۱ :
لقد كان أف قص أص أهم أعب َرة أِلو ِل اِل ل أ

اما در تعریف اصطالحی ،قصه به طور مطلق به آیار خالقهای گفته میشود که در آن تأ کید بر

حوادث خارقالعاده ،بیشتر از تحول و پرورش آدمها و شخصیتهاست .در قصه محهور مهاجرا بهر
حوادث خلقالساعه است(.میرصادقی)28 :4844 ،
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4747؛ ازهری4454 ،ق :ج544 ،3؛ جوهری4826 ،ق :ج .)4724 ،8مادر حضرت موسی

زمانی

9

اما قصه قرآنی با سایر قصهها متفاوت است چهه ههدف از آن عبهرتگیهری ،تحهول و بهه کمهال

رسههاندن آدمههی اسههت نههه صههرفا بیههان اتفاقههاتی خههارقالعههاده .چنانچههه قههرآنپههژوه معاصههر آیههتاهلل
معرفت  ،قصه قرآنی را اینگونه تعریف می کند:

گزارههایی از پیشینیان است که با زبان وحی بر پیامبر اسالم

بهازگو شهده اسهت تها بهرا

بازماندگان ،مایۀ عبرت و پندآموز باشد(معرفت4832 ،ش.)42 :

مدعیان دروغین در قرآن

قبل از ورود به بحث الزم است این نکته را متذکر شویم که مراد ما از «مدعیان دروغهین»یهک

مفهوم عام و بسیب است ،نه آن چیزی کهه امهروزه در مهدعیان امامهت و نبهوت تبهادر یافتهه اسهت

به بیان دیگر مقصود ما از مدعیان دروغین شخصیتهایی هستند که بها علهو و برتهریجهویی بهه
صهورت صهریو و آشهکار در برابههر جبههه حهق و پیهامبران الهههی ایسهتادگی نمهوده و در مقابهل دعههوت

انبیات ،جامعهه را بهه سهوی خهود دعهوت نمودنهد و حتهی در برخهی مهوارد بهرای خهود مقهام الهوهی یها

پیامبری قائل بودند و برای پیشبرد اهداف خویش از هرگونه وسهیله و ابهزاری بههره جسهتهانهد؛ از
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تطمیع و تهدید گرفته تا تمسک به سحر و جادو که با جستاری در آیات قرآن کریم این مطل را

پی خواهیم گرفت.
میتههوان ابلههی

را اولههین مههدعی دروغههین دانسههت ،آنگههاه کههه خداونههد پ ه

از خلقههت آدم بههه

فرشتگان امر به سجده نمود و ابلهی از سهجده بهر آدم امتنهاو نمهود(بقره )84 :و علهت سهرپیچی
ییْ
ییْ
ی ی ی
خههود را برتههری خههویش نسههبت بههه آدم دانسههت قههال أ ینهها خی ه ٌر ِم ْنه َهه خلق یتن هی ِمه ْهن نههار یو خلق یته َهه ِمه ْهن

ط هین (اعههراف )45 :و بههدین سههان ابلههی

را میتههوان اولههین مههدعی دروغههین و ادعههای او را اولههین

ادعای دروغین در برابر جبهه حق دانست.
در جریان داستان هابیل و قابیل نیز پ

از قبول شدن قربانی هابیهل و عهدم پهذیرش قربهانی

قابیل ،او که رویای پیامبری در سر داشت در پهی قتهل هابیهل و کسه مقهام نبهوت بهرای خهویش
ی
ی
ْ ی ی ی
ی ی ْ
ی َ ی
ْ
َ ی
ْ ی َ
برآمد یو ْاتل یعلی ِه ْم ین یبأ ْاب ینی یآد یم ِبال یح پ ِق ِإ ق یپر یبا ق ْر یبانا ف َتق ِپبل ِم ْن أ یح ِد ِه یما یول ْم ی یتق یپبهل ِم یهن اخخ ِهر قهال
ْ پ
ی ی ْ َ ی یپ ی ی ی یپ ی ی ی یپ َ َیپ
اهلل ِم ین ال َم یت ِقی ین (مائهده )52 :اگرچهه در ایهن آیهه سهخنی از علهت قربهانی
َل قتلنك قال ِإنما یتقبل
به میان نیامده است اما با مراجعه به روایات علت آن روشن میشهود ،امهام صهادق

در اینباره میفرماید:

در روایتهی

َ َ َ َ َ َ َ
َْ
َ َ َ ْ َ ْ
َ
اِل ْع َم َمم إ َل َبا یم َلَ ،و َك َ
مان
اهَّلل
أإن
اهَّلل ت َب َارك َو ت َعال أ ْو َحى أإل آد َم أ ْن یدف َع ال َو أصیة َو ْاس َمم أ
أ
أ

ْ
ََ َ ََ َ َ ْ َ
َ ُ َْ
ََ ُ
َ ََ َ َ َ َ ََ
قا أ یل أ ك َب َر أم ْن ُه ،ف َبلغ ذ ألك قا أ یل فغ أض َب _ فقال :أنما أ ْو ل أ الَ َر َام أمة َو ال َو أصمی أة _ فأ َم َر َُهما
َ ُ
َ َ
اهَّلل إ َلیممم أه َف َف َعممم َ َ ،ف َقبم َممل ُ
َْ َ َ َُْ ح َ ْ
اهَّلل ُق ْر َ م َ
َ
ممان َبا أ یمممل ف َح َسم َممد ُق قا أ یمممل
أ
أن یق أر ممما قر ا ممما أ ممموحى أمممما أ أ
ََ َ
فق َتله(عیایش۱۸۳۱ ،ق :ج۸۱۳ ،۱؛ حویزی۱۱۱۳ ،ق :ج)۰۱۱ ،۱؛
خداوند به آدم وحی فرمود که اختصاصات نبوت را به هابیهل تسهلیم نمایهد و اسهم اعظهم را
به او تعلیم دهد و او را وصی خود قرار بدهد؛ قابیل چون از حیث سنی بزرگتر از هابیل بهود
و خود را شایستهتر از برادرش میدانست ،به هابیل حسادت کرد .حضرت آدم بنابه فرمهان
خداوند به آن دو برادر دسهتور داد کهه در راه خهدا قربهانی کننهد؛ قربهانی ههر کهدام مهورد قبهول
واقع شد وصی و جانشین پدر گردد؛ نتیجه آزمایش الهی به نفع هابیل شد به همهین سهب
حسادت قابیهل شهعلهور شهد و هابیهل را بهه قتهل رسهاند .بهدینسهان قابیهل را نیهز میتهوان در
زمههره مههدعیان دروغههین دانسههت کههه بههرای رسههیدن بههه اهههداف خههویش بههرادر خههود را بههه قتههل
رساند.

نمونههه دیگههر نمههرود پادشههاه بابههل اسههت کههه او نیههز ادعههای ربوبیههت داشههته اسههت ،په

حضههرت ابههراهیم

از آنکههه

بههه دور از چشههم مههردم بتههها را شکسههت او را نههزد نمههرود بردنههد .ابههراهیم

زنده می کنم) برداشت میشود که او ادعای ربوبیت داشهته اسهت .گرچهه پاسهخ او نهوعی م الطهه
بود.

عالمه طباطبایی در یل این آیه مینویسد:

نمرود هم مانند قهومش بهرا خهدا الوهیهت قائهل بهود ،چیهز کهه هسهت قائهل بهه خهدایانی

دیگههر نیهز بههود ،لهیکن بهها ایهن حههال خههود را هههم الههه مههیدانسههت ،و بلکههه خههود را از بههاالترین

خههدایان مههیپنداشههت ،و بههه هم هین جهههت بههود کههه در پاسههخ ابههراهیم
ربوبیت خود احتجاج کرد ،و درباره سایر خدایان چیز نگفت .پ
باالتر از همه آنها میدانست(طباطبایی :4824 ،ج.)282 ،5

پ

و احتجههاجش ،بههر
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برای ایبات خدای یگانه و رد ادعای ربوبیت نمرود با وی مناظره کرد .در سوره بقره آیه  523به
ی
ی پی
یی
ی پی
هاج ِإ ْبهراهی یم فهی یر پ ِب ِهه أ ْن
مناظره حضرت ابراهیم و نمرود اشاره شده است .أل ْم یت یر ِإلهی الهذی ح
َ
ی ی َ
پی
ی
َ َ ْ ْ ی ْ ی
ی
اهلل ال َملك ِإ قال ِإ ْبراهی َم یر پِبی الذی ی ْحیهی یو یمیه َت قهال أ ینها أ ْحیهی یو أمیه َت قهال ِإ ْبهراهی َم ف ِهِ پین
آتاه
ْ
ْ
ی
ی
ْ
پ
ْ
ْ
ی
ی
ی
ی
ی
ْ
پ
اهلل ی هأتی بالشه ْهم مه یهن ال یمشههرق فههأت بههها مه یهن ال یم ْ ههرب ف َبهه یهت الههذی کفه یهر یو َ
ی
اهلل ال ی ْهه ِهدی القه ْهو یم
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
پی
الظا ِلمین از این سخن نمهرود کهه در پاسهخ بهه حضهرت ابهراهیم گفهت( :مهن نیهز میمیهرانم و

معلوم میشهود خهود را

براساس این آیه ،نمرود را نیز میتوان در زمره مدعیان دروغین قرار داد.

در زمههان حضههرت موسههی نیههز بنههابر آیههات قههرآن کههریم فرعههون بههرای خههویش ادعههای مقههام
ی
ْی
ربوبیت و اولوهیت کرده است آنسان که ندای أ ینا یر َپب َ
کم اَل ْعلی (نازعات )54:سر داده اسهت و

00

ی
ی
عج اینکه فرعون به شهادت آیه  452سوره اعراف أ یت یذ َر َموسهی یو یق ْو یم َهه ِلی ْف ِس َهدوا ِفهی ْاَل ْ
ض یو
ر
ِ
ی
ی ی
یذ یرك یو آ ِل یه یتك خودش یکی از بتپرستان بهود ،ولهی در ایهنجها ادعها مهیکنهد مهن پروردگهار بهزرگ

ش ههما هس ههتم ،یعن ههی حت ههی خ ههودش را از معب ههود خ ههودش نیه هز ب ههاالتر م ههیش ههمرد(مکارم شه هیرازی و

همکاران :4824 ،ج )48 ،56و شاید علت آن این باشد که فرعون ارزاق ،شهئون زنهدگی ،شهرافت

و آقایی مردم را در دستان خود میدید و این صفت را برای دیگر خهدایان قائهل نبود(طباطبهایی،
 :4824ج .)876-872 ،57اینکه برخی از مفسرین در تفسیر این آیه گفتهانهد :مهراد فرعهون ایهن
بههوده کههه خههود را بههر همههه کسههانی کههه متههولی امههور مههردم هسههتند برتههر بدهههد ،نههه ایهنکههه ادعهها

خدایی کند(آلوسی4442 ،ق ،ج .)584 ،42خالف ظاهر و با توجه به سهایر آیهات کهه در ادامهه کهر

میشود ،غیرقابل پذیرش است.

همچنههین در آیههای دیگههر ،فرعههون خطهاب بههه اشههراف قههومش می گویههد کههه خههدایی جههز خههودم
ی ْ یَ
ی
یَ
ی
برای شما سراغ ندارم یو قال ِف ْر یع ْو َن یا أی یها ال یمَل ما یع ِل ْم َهت لک ْهم ِم ْهن ِإلهه غیهری (قصهص )83 :تها
که در اینصورت بر دیگران واج باشد که ک دیگهری را غیهر از او خهدا نداننهد و ایهنکهه اشهراف
قههومش را در ایههن آیههه مههورد خطههاب قههرار داد از ایههن جهههت اسههت کههه فرعههون آنههان را بههر سههایر مههردم
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سلطه داده بود و به آنان امتیازات بسیاری را اعطات کرده بود(مدرسی4444 ،ق :ج )844 ،4و نیهز
ْ
ی
ی ی ْ
ی
یی یی ی
در آیه دیگر خطاب بهه موسهی می گویهد ل ِهئ ِن پاتخهذ یت ِإ یلهها غیه ِری َل ْج یعل پنهك ِم یهن ال یم ْس َهجو ِنی ین

(شعرات .)54 :بنابراین آیات فرعون نیز یکی دیگر از مدعیان دروغین در طول تاریخ است.
غیههر از فرعههون یکههی دیگههر از مههدعیان دروغههین زمههان حضههرت موسههی

 ،سههامری اسههت ،گفتههه

شده است که سامری منسوب به(سامره) قبیلههای از بنهیاسرائیل(بیضهاوی4443 ،ق :ج82 ،4؛

قمی مشهدی :4863 ،ج )884 ،3و از بزرگهان اصهحاب حضهرت موسهی

بهوده اسهت(بحرانی،

4442ق :ج .)225 ،8گرچه درباره اسم و نس او اختالف وجود دارد .در قهرآن کهریم سهه بهار از او
ب ههه ص ههورت ص ههریو(طه 32،32 :و  )42و چن ههدین مرتب ههه ب ههه گونه هۀ غیرمس ههتقیم(بقره،24-24 :

45-48؛ نسات428 :؛ اعراف )443-428 :سخن رفته است که مرتبب با جریان ساخت گوسهاله و
دعوت قوم بهه پرسهتش آن اسهت ،آن زمهان کهه حضهرت موسهی

در پهی وعهده الههی ،بهه مهدت

سههی روز بههه میعادگههاه رفههت کههه ایههن مههدت ده روز تمدیههد ش هد (اعههراف )445 :در نهای هت برگشههت
حضرت موسی

طوالنی شد و ایهن امهر بهر بنهیاسهرائیل کهه از تمدیهد اقامهت او بهیاطهالو بودنهد،

سههخت آمههد و سههامری از ایههن فرصههت سوتاسههتفاده کههرد و از زیهور آالت و طالهههای قههوم ،گوسههالهای

ساخت .آیات  36الهی  33سهوره طهه داسهتان ادعهای سهامری و انحهراف بنهیاسهرائیل را ایهنگونهه

ی
ی یی
ی
َ َ َ
تعریف می کند :یف یر یج یهع َموسهی إلهی یق ْو ِم ِهه یغ ْض ی
هبان أ ِسهفا قهال یها ق ْهو ِم أ ل ْهم ی ِع ْهدک ْم یر پبک ْهم یو ْعهدا یح یسهنا
ِ
َ
ی ْیْ
ی ی ی ی ی َ َ ْ ی ْ َ ی ْ ی ی ْ َ ْ ی ْ پی ی ی َ ْ ی ی ٌ ْ ی پ َ ْ ی ی ْ ی ْ
َ
ی
ْ
ْ
أفطال علیکم العهد أم أردتم أن ی ِحل علیکم غض ِمن ر ِبکم فأخلفتم مو ِعهدی* قهالوا مها أخلفنها
یی ْ ی
یم ْوع ید یك ب یم ْلکنا یو لک پینها َح پم ْلنها یأ ْوزارا م ْهن زی ینهِ ْال یق ْهوم یف یق یهذ ْفناها یف یکهذل یك یأ ْل یقهی پی
الس ِهام ِری* فهأخ یر یَ ل َه ْهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
پی َ ْ ی
َ
ی
ی
ی
َ
ِع ْجال یج یسدا ل َه َخ ٌ
وار فقالوا هذا ِإ َلهک ْم یو ِإ َله َموسی ف ین ِسی و اینکه گفتند :یو ِلکنا ح ِپملنا أ ْوزارا ِم ْهن
ْی
زی ین ِِ الق ْو ِم ، ...بعید نیست که مقصود قوم فرعون باشد(طباطبایی :4824 ،ج )563 ،44یعنهی
زیور آالتی را که از قوم فرعون به همراه داشتند به گوشهای انداختند و سامری آنها را جمع کهرد و

با آنها گوسالهای ساخت.

و همچنههین دربههاره مرجههع ضمیر(نسههی) گفتههه شههده اسههت کههه بههه قههول بعضههی از مفسههرین بههه

موسی برمهیگهردد ،یعنهی گفتنهد( :ایهن اسهت معبهود شهما و معبهود موسهی ،ولهی موسهی ایهن معبهود
خود را فراموش کرده و با اینکهه ایهنجاسهت او بهه جسهتوجو آن بهه(کوه) طهور رفتهه) .بعضهی

زمانی کهه حضهرت موسهی

علهت را از او جویها شهد ،سهامری چنهین جهواب داد :چیهز را دیهدم و

دانسههتم کههه مههردم ندیدنههد و ندانسههتند ،پ ه

مشههتی از خههاك قههدم آن فرسههتاده (یعنههی جبرئی هل)

برگههرفتم و آنرا(در داخههل مجسههمه گوسههاله) افکنههدم(تا صههدایی شههبیه گوسههاله داد،و مههردم را بههه

عبادتش دعوت کردم) و اینچنین نفسم(این عمل زشت را) برا من بیاراسهت(طه .)46 :ایهن

آیه بها وجهود ابهامهاتی کهه دارد؛ محهل روایهات و نقلههای مختلهف شهده و حجهم بسهیاری را در بهر
گرفته اسهت کهه برخهی از ایهن نقلهها دربهاره گهرفتن خهاک زیهر پهای جبرئیهل توسهب سهامری اسهت

(سههیوطی4474 ،ق :ج872 ،4؛ طبههری4445 ،ق :ج )424 :46کههه برخههی محققههان و مفس ههران در

صههحت بس هیاری از ای هن روای هات و نقلههها تردی هد کردهانههد(ر .ک :طباطبههائی :4824 ،ج525 ،44؛

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

دیگر گفتهاند ضمیر آن به سامر برمیگهردد و مهراد از آن ایهن اسهت کهه سهامری ایمهانی را کهه بهه
ی َ
َ
خداوند در ظاهر داشت ترک کرد(زمخشری4472 ،ق :ج )38 ،8و ظاهر جمله فقالوا ههذا ِإ َلهک ْهم
یو ِإ َله َموسی از آنجا که نسبت گفتن را به جمهع داده و فرمهود (:گفتنهد) ایهن اسهت کهه در قضهیه
ساختن گوساله ،افراد دیگر هم ،همدست سامر بهودهانهد(طباطبایی :4824 ،ج )564 ،44و

فضلاهلل4444 ،ق :ج .)427 ،42به هر حال سامری را نیز میتهوان در زمهره مهدعیان دروغهین قهرار
داد ،گرچه او به صراحت ادعایی را درباره خهویش مطهرن نکهرده اسهت امها وی بها سهاخت گوسهاله
گمراهههی بنههیاسههرائیل شههد ،البتههه ممکههن

ادعههای خههدایی بههر آن و دعههوت بههه پرسههتش آن ،موجه
ی
است عبارت( یب َص ْر َت ِبما ل ْم ی ْب َص َروا ِب ِه) را نوعی ادعای وی درباره خویش هم بهه حسهاب آورد .از
این جهت که روایهات منقولهه در ایهنبهاره بها عقهل سهازگاری نهدارد و چنهانکهه در ادامهه آیهه شهریفه
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خود سامری تصریو میکند که نف

را بعید ندانست.

او عملش را در نظهرش زینهت داد ،میتهوان چنهین برداشهتی

بنههابراین ابلههی  ،قابیههل ،نمههرود ،فرعههون و سههامری از جملههه مههدعیان دروغینههی هسههتند کههه

ادعاهای آنان در قرآن کریم کر شده است ،در ادامه بها بررسهی آیهات مهرتبب بها ایهن مهدعیان ،بهه
بیان ویژگیها ،شگردها و راههای مقابله با آنان از منظر قرآن کریم میپردازیم.

ویژگیهای مدعیان دروغین در قرآن
 .۱تکبر

با روانشناسی شخصیتهای مستبد و خودکامه مییابیم که شهاخصتهرین ویژگهی ایهن افهراد،

تکبههر و خودشههیفتگی آنههان اسههت .افههراد خودشههیفته احسههاس اغراقآمیههزی در مههورد اهمیههت وجههود

خههود دارنههد و شههیفته دسههتاوردها و تواناییهههای خودشههان هسههتند .آنههها خههود را افههرادی «بسههیار

خههاص»(م ه ال منتخ ه خههدا) میداننههد کههه سههزاوار تحسههین همگههان بههوده و در نتیجههه در همههدلی
واقعی با احساسات و نیازهای دیگران مشکل دارند .چیزی که در سیره اولیهای الههی هرگهز یافهت
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نمیشود بلکه همواره از آن نهی کردهاند.

با بررسی آیات مرتبب باشخصیتهای مذکور نیز ،تکبر بارزترین ویژگی شخصیتی آنان است،

درباره ابلی

در قرآن کریم میخوانیم:

و یهاد کههن هنگههامی را کههه بههه فرشههتگان گفتهیم« :بههرا آدم سههجده و خضههوو کنیهد!» همگههی
تکبر ورزید ،و به خاطر نافرمانی و پ
سجده کردند؛ جز ابلی که سرباز زد ،و پ
تکبرش از کافران
شد(بقره.)84 :

یا در آیهای دیگر آمده است ،فرمود:

ا ابلی ! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خهود او را آفریهدم سهجده کنهی؟!
آیها پ
تکبهر کهرد یها از برتهرینهها بهود ؟! برتههر از ایهنکهه فرمهان سههجود بهه تهو داده شههود(ص:
.)22

ی ی
و لذا با همین روحیه متکبرانه خلقت خود را که از آتش بود از خلقت آدم برتر دانست قهال أ ینها
ییْ
ییْ
ی
خی ٌر ِم ْن َه خلق یتنی ِم ْن نار یو خلق یت َه ِم ْن طین (اعراف )45 :در حالی که آدم تنها از خاک نبهود ،بلکهه
عظمتش از آن روح الهی بود که در آن دمیده شد و همچنین خاک نه تنها کمتهر از آتهش نیسهت،
بلکه به مرات برتر از آن است ،تمام زندگی و حیات و منابع حیاتی از خهاک برمهیخیهزد ،گیاههان

و گلها و تمام موجودات زنهده از خهاک مهدد مهیگیرنهد ،تمهام معهادن گرانبهها در دل خهاک نهفتهه
شده ،و خالصه خهاک منبهع انهواو برکهات اسهت ،در حهالی کهه آتهش بها تمهام اهمیتهی کهه در زنهدگی

دارد هرگز به پا آن نمیرسد ،و تنهها ابهزار اسهت بهرا اسهتفاده کهردن از منهابع خهاکی ،آن ههم
ابههزار خطرنههاک و ویرانگههر و ایههنکههه مسههئله ،مسههئله اطاعههت فرمههان پروردگههار ،و انجههام اوامههر او
است ،همه مخلوق و بنده او هسهتند و بایهد گهوش بهه فرمهان او باشهند(مکام شهیرازی و دیگهران،

 :4824ج.)884-847 ،44

ویژگههی تکبههر در شخصههیتهای سههلطهجههو آنههان را بههه افههرادی حسههود تبههدیل می کنههد کههه تههاب

تحمل برتری دیگری بهر خهود را نهدارد و بهه سهرعت درصهدد حهذف فیزیکهی آن شهخص برمیآیهد.

همانگونه که حسادت قابیل نسبت به قبول شدن قربانی هابیل و در نتیجه نبوت او ،ریشهه در
تکبر قابیل و اینکهه او خهود را سهزاوار نبهوت میدیهد دارد .چنهانکهه امیرمؤمنهان

 445نهجالبالغه به این مطل اشاره می کند:

نیهز در خطبهه

شما مانند آن پ
متکبر(قابیل) نباشید که بر فرزند مادرش(برادرش هابیل) بیآنکه بر او برتر
داشته باشد پ
تکبر ورزید و جز خودبرتربینی به جهت دشمنی برخاسته از حسادت در قلبش چیز
نبود .ابنمی م در شرن این فراز از خطبه مینویسد:

شخص متکبر ،خود را در نهایت کمال میداند و معتقهد اسهت کهه از ههر کسهی بهه ههر کمهالی

شایستهتر میباشد ،و هیچ ک

الیق نیست که در این امر شریك او باشهد ،و ایهن امهر سهب

حسد ورزیدن بر غیر خود میشود(ابنمی م :4822 ،ج.)447 ،4

همچنین آیات مرتبب با نمرود و فرعون سرشار از کبر و خودبزرگبینی این دو شخص است:

َ
ََ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُْْ َ ْ َ
مَاب ُی َر أِ ال م أ ی ْی میی َو
مَابی أف ر أ م أمه أن آهمماق اهَّلل
اَلممك أإذ قممال أإ ْ م أ
أ َْل تم َمر أإل ال م أ ی حمماج أإ م أ
ُ
َ ََ ُ
أیی ُت قال أنا أ ْحیی َو أ أمی ُت (بقَق.)۳۵۳ :
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َْ َ
ماَ َت ََبَ َعم َمن ا ْ مما ُأ أمم أمه أمم ْما َ ْی مَ َممما َف ْضممل َل َع َلم ُمه ُ
َو َال َت َُ ُونمموا َكم ْ ُ
اهَّلل أفی م أه أسم َمو م َممما أ ََقم أمت
أ
أأ
أ
ْال َع َم َم ُة َن ْف أس أه أم ْا َع َد َاو ِة ْ َ
اَ َس أد(شر یف الَیض۱۱۱۱ ،ق.)۳۳۲ :
أ

همچنین درباره فرعون آمده است:

و یا:

َ َ َ
َ
ُ ٌ
َ
َُ َ
ََفا َ
وان أف ََع َ
مون
مون َوم أه أبمم ان ی أفتمهم
وم أمه َعمن خموٍ أمما أفَع
ءام َا أَوىس اال ذر یة أمما ق ِ
َ
َُ َ َ ُ
سَفنی (یو س.)۳۸ :
لعال أف
االرض وانه أَلا اَ أ
أ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َ َ
ُ
َ ُ
َ ََ َ
محر ف قَ َع َما ایم أدیَم
ءام ُنُت ل ُمه قبمل ان ءاذ َن لَمم ان ُمه لَبیم ُرك ُم الم م َعل َمَ ُمم الس
قال
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َ ُ
َ َ
َ ُ
َ
َُ ُ
َ
وارللَممم أممما أخلممف وال َصممل َبنَم ف ُلم ألِ النلم أمل ولم َمتعل ُم َا اینمما اشممد َعم ا ح ا وابممى (طممه:

یا:

و همچنین:

.)۱۱

َ َ َ ُ
َ َ ُ َ
ُ
ُ ََ ُ
ُ
مهم َمر أف
وقممال أفَعممون ذاو ت اقتممل ممموىس ولی مدِ ر ممه ات اخمماٍ ان یب مدل دی منَم او ان ی أ
َ
َ
وقال موىس ات ُع ُت َر ِ َلر َُم أما ُكل ُم َت ََبَ ال یم ِ ُ
اَسماب
االرض الفساد *
وم أ
أ
أ
ؤما أ یم أ
( افَ.)۳۰-۳۱ :

َ
َ
َ َ َ
َ
َ ُ َ
ُ ُ
لمك أم َ
صمر وبم أ أق اال م ُمر ممَ م أمما لم افم
موم المی َس ل م
و مادم أفَع
مون ف ق ِ
وم أمه قمال َیقم أ
َ
ُ
ُ
ُ
بصرلن * ام ا ا خی ٌر أما ب ا ال م ب َو َمه ٌنی وال یَاد یبنی (زخٍَ.)۵۱-۵۳ :
ت أ

برداشت کبر و خودبزرگبینی ایهن دو شهخص ،از ایهن آیهات چنهان واضهو اسهت کهه از توضهیو

بینیاز مینماید.

 .۲بیرحم و ستمگر

یکههی دیگههر از ویژگیهههای مههدعیان دروغههین ،بههیرحههم و سههتمگر بههودن آنههان اسههت ،مههدعیان و

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال دهم  ،شماره  ،37تابستان 1411

01

طاغوتهههای فکههری کههه از برهههان و اسههتدالل تهههی هسههتند ،آنگههاه کههه منههافع خههویش را در خطههر
ببینند برای حفظ منافع خود دست به هر جنهایتی مهیزننهد و بهه حهذف فیزیکهی و قتهل مخالفهان
خود اقدام میکنند .شخصیتهای مستبد و سلطهجو نه تنها از قتل و جنایت ابایی ندارند بلکهه
سههعی دارنههد تهها ایههن کههار را بهها بههدترین و دردنههاکتههرین شههکل ممکههن انجههام دهنههد و ایههن امههر باعههث

تشفی و ارضاو ح

قدرتطلبی و برتریجویی آنان میشهود .در قهرآن نیهز نمونهههای فراوانهی از

جنایههات هولنههاک مههدعیان و سههلطهجویههان نقههل شههده اسههت .هنگههامی کههه مشههخص شههد حضههرت
ابههراهیم بههتهها را شکسههته نمههرود دسههتور داد تهها او را در آتههش بیافکننههد قه َهالوا یح پر َقه َ
هوه یو ْان َصه َهروا
ِ
یی َ
ََْ
هوه یف یأ ْنجهاهَ
هوه یأ ْو یح پر َق َ
واب یق ْو ِم ِه إ پیال یأ ْن ق َهالوا ْاق َت َل َ
فاعلی ین (انبیات )63 :یفما ی
کان یج ی
آ ِلهتک ْم ِإ ْن کنت ْم ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ی
َ
قالوا ْاب َنوا یل َه َب ْنیانا یف یأ ْل َق َ
وه ِفی ال یجحهی ِم (صهافات )42 :و همچنهین
اهلل ِم ین پالنار (عنکبوت)54:
پی
ی
ْ ی
هنگامی که با نمرود به محاجه پرداخت و فرمود ِإ قال ِإ ْبراهی َم یر پِبی الذی ی ْحیهی یو یمیه َت قهال
یأ ینهها َأ ْحیههی یو َأمی ه َ
هتمگر بههیرحم بههرای ایبههات ربوبیههت خههویش
ه
س
آن
هات
ه
ی
روا
هابر
ه
ن
ب
)
523
:
هره
ه
ق
(ب
ت
ِ
دسههتور داد تهها دو زنههدانی محکههوم بههه مههرگ را بیاورنههد آنگههاه یکههی را کشههت و دیگههری را آزاد کههرد تهها

نشههان دهههد او نیههز میتوانههد زنههدگی را از دیگههران سههل

کنههد و یهها ببخشههد(قمی :4868 ،ج36 ،4؛

مجلسی4478 ،ق :ج .)84 ،45همچنین آیات فراوانی درباره جنایات و سهتمهای فرعهون وجهود

ْ ی َ
دارد چنانچههه دربههاره رفتههار خشههونتبههار فرعههون بهها بنههیاسههرائیل میخههوانیم یو ِإ ین پج ْی ینههاکم ِپمه ْهن ِآل
َ
ْ ی ْ ی ی َ َ ی َ ْ َ ی ی ْی ی َ ی پ َ ی یْ ی َ ْ ی ی ْ ی ْ َ ی ی َ
اتک ْم یو ِفی ی ِل َکهم یب ٌ
هالت ِپمهن پیر پ ِبک ْهم
ِفرعون یسومونکم سوت العذ ِاب یذ ِبحون أبناتکم و یستحیون ِنس
یع ِظه هی ٌم (بق ههره )44 :در مجم ععع البی ععان درب ههاره عل ههت دس ههتور فرع ههون ب ههرای کش ههتن فرزن ههدان ک ههور
بنیاسرائیل آمده است:

علت اینکه فرعونیهان فرزنهدان را مهیکشهتند ایهن بهود کهه فرعهون در خهواب دیهده بهود گویها

آتشی از طرف بیتالمقدس آمد تا تمام خانهها مصر را فرا گرفت و سوزاند و قبطیان را نیز

هالك نمود و تنها بنیاسرائیل مصون و محفوظ ماندند .فرعون از دیدن این خهواب نگهران
شد و سهاحران و کاهنهان را طلبیهد و از آنهان دربهاره ایهن خهواب پرسهید .آنهان گفتنهد در میهان

بنیاسرائیل پسر بهه دنیها مهیآیهد کهه نهابود تهو و سهلطنت و همچنهین ت ییهر دیهن تهو بهه
دست او خواهد بود.پ

فرعون فرمهان داد تها ههر پسهر کهه در بنهیاسهرائیل بهه دنیها آمهد را

بکشند و برا این منظور همه قابلهها مملکت را جمع کرد و به آنان تأ کیهد نمهود کهه ههر
پسر از بنیاسرائیل به دست شما به دنیا آید باید فهور کشهته شهود و اگهر دختهر بهود زنهده

بماند(طبرسی ،بیتا :ج.)463 ،4
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ی ی ْ َ
آری مدعیان برای باقی ماندن قدرت خود دست به ههر جنهایتی میزننهد .یها آیهه یو قهال ال یمهَل
ی ی
هک یقه یهال یسه َهن یق پت َل یأ ْب ینه َ
وسهی یو یق ْو یمه َهه ِل َی ْف ِسه َهد ْوا ِفهی یاَل ْرض یو ییه یذ یر یک یو آ ِل یه یته ی
ِمههن یقه ْهوم ِف ْرعه ی
هون أ یته یهذ َر َم ی
هاته ْم
ِ
ِ
ِ
ی َ ْ ی پی ی ْ ی َ ْ ی
ی ی
ی
َ
هاهرون (اعههراف )452 :همچنههین در داسههتان ایمههان آوردن
یون ْسههت ْح ِیی ِنسههاتهم و ِإنهها فههوقهم قه ِ
سههاحران پ ه از دیههدن معجههزه حضههرت موسههی و تشههخیص سههحر نبههودن آن ،قههرآن تهدیههد
ی
ی
ی
ی
قال یآم ْن َت ْم یل َه یق ْب یل أ ْن آ ی ین یل َک ْم إ پین َه یل یکبی َر َک َم پالذی یع پل یم َک َم ِپ
الس ْهح یر
فرعون را اینگونه بیان می کند
ِ
ی
ی
َ
َ
ی
ی
ی
پ
َ
َ
ی
ی
ْ
ی
یف ی ََل یق پ ِط یع پین یأی ِدی َک ْم یو یأ ْر َج یل َک ْهم ِم ْهن ِخهالف یو َل یص ِهل یب پنک ْم فهی َ
وو پالنخ ِهل یو ل یهت ْعل َم پین أینها أش پهد یعهذابا یو
هذ
ج
ِ
ی
أ ْبقههی (طههه )24:مههدعیان حتههی بههرای حفههظ قههدرت خههود بههه نزدیکههان خههویش رحههم نمی کننههد
ی ی ی ی َ ی ی پی ی ی َ ْ ی ی ی ْ ی ْ ی ْ
چنانچه درباره همسر فرعون در قرآن آمهده اسهت و ضهرب اهلل مه ال ِللهذین آمنهوا امهرأت ِفرعهون ِإ
ی
ْ ی
ْی
ی
قال ه ْهت یر ِپب ْاب ه ِهن له هی ِع ْن ه یهدك یبیت هها ِفه هی ال یج پن ه ِهِ یو ین پ ِجنه هی ِم ه ْهن ِف ْر یع ه ْهو ین یو یع یم ِل ه ِهه یو ین پ ِجنه هی ِم ه یهن الق ه ْهو ِم
پی
الظا ِلمی ین (تحریم )44 :هنگامی که فرعون از ایمان همسهرش بهاخبر شهد و او حاضهر بهه تسهلیم در
برابر فرعون و برگشتن از ایمان خود نشد ،فرعون دستور داد دست و پاهایش را بها مهیخهها بسهته،

در زیر آفتاب سوزان قرار دهند ،و سهنگ عظیمهی بهر سهینه او بیفکننهد(مکارم شهیرازی و دیگهران،
ْی
ی
هاد
 :4824ج .)878 ،54قهرآن همچنهین از فرعهون بههه( واالوتاد) یهاد می کنهد یو ِف ْرع ْهو ین ِ ی اَل ْوته ِ
(فجر )47 :امام صادق

درباره وجه تسمیه فرعون به ( واالوتاد) میفرماید:

برا آنکه به هرک

خشم و غض مینمود و مهیخواسهت او را مجهازات کنهد أمهر و دسهتور

01

میداد او را در زمین میخوابانیدند و چهار میخ به دست و پاها او میکوبیدند ،و گهاهی او
را به رو تخته چوبی میخوابانیدند و میخ میکوبیدند و او را بهه حهال خهود وامهیگذاشهتند
تا میمرد ،بدین علت خداوند او را واالوتاد نامید(ابنبابویه.)464 :4866 ،

امهههروزه نیهههز حهههذف فیزیکهههی مخالفهههان و منتقهههدان یکهههی از روشههههای مهههدعیان دروغهههین و

طاغوتهای فکری به شمار میآید که واضهوتهرین آن اقهدام بهه حهذف فیزیکهی مراجهع و عالمهان
دینی است.

 .۳دروغگو و فریبکار

یکی دیگر از ویژگیهای مدعیان دروغین در قرآن ،دروغگویی و فربیکاری آنان است در واقهع

آنان برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیلهای بهره میبرند تا مردم را فری دهند .قرآن کهریم
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خبر می دهد کهه ابلهی بهرای فریه آدم و حهوا و تحریهک آنهان بهرای خهوردن از درخهت ممنوعهه،
یَ ی
ی
خههود را بههه دروغ خیرخههواه آنههان معرفههی کههرد و بههر آن سههوگند خههورد یوق یاسه یهم َه یما ِإ پ ِنههی لک یمهها ل ِمه یهن
پی
اص ِحی ین (اعراف )54 :همچنین در برخی از آیات به وعدههای دروغین ابلی بهه پیهروانش و
الن ِ
َ
ی ی یپ
طان یل پیمها َقضهی ْ یاَل ْم َهر إ پین ی
الشهی َ
اهلل یو یع یهدک ْم
تخلف از آن ،از قهول خهود او حکایهت شهده اسهت و قهال
ِ
ِ
ی
ی
ی
ْ
پ
ی
َ
ی َ
َ
ی
یو ْع ید ْال یح پق یو یو یع ْد َت َک ْم یفأ ْخ یل ْف َت َک ْم یو ما ک ی
هان ِلهی یعلهیک ْم ِم ْهن َسهلطان ِإال أ ْن د یع ْهوتک ْم ف ْاس یهت یج ْب َت ْم لهی
ِ
ی
ی
ی
ی
ومونی یو َل َ
یفال یت َل َ
وموا أ ْن َف یس َک ْم ما أ ینها ب َم ْصهر ِخ َک ْم یو مها أ ْن َهت ْم ب َم ْصهر ِخی إ پ ِنهی یک یف ْهر َت بمها أ ْش یهر ْک َتمَ
ون ِمهنْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ی ِ ِ
ی ْ َ پی پی
الظهها ِلمی ین یل َه ْهم یعه ٌ
هذاب ألهی ٌم (ابههراهیم .)55 :همچنههین نمهرود نیههز بها دروغگههویی در برابههر
قبهل ِإن
َ ی ی ی َْ
ی
پ
ی
ْ
راهی َم یر پِبی ال ِذی ی ْحیی یو ی ِمیت قال أنا أحیی
احتجاج حضرت ابراهیم م الطه کرد ِإ قال ِإ ْب ِ
َ
یو أ ِمیه َت (بقههره )523 :دربههاره دروغگههویی فرعههون نیههز میتههوان بههه آیههه  54سههوره غههافر اشههاره کههرد
پی ی
ی ْ َ پی
َ َ
ی ی
ی ی
هاد و مههراد فرعههون ایههن بههود کههه،
قههال ِف ْرعه ْهو َن مهها أریکه ْهم ِإال مهها أر یو مهها أهههدیک ْم ِإال یسههبیل پالرشه ِ
(خودم بدانچهه مهردم را بهه سهویش راهنمهایی مهیکهنم یقهین دارم ،و آن طریقهه عهالوه بهر ایهنکهه
بههرایم معلههوم اسههت ،بهها واقههع هههم مطههابق اسههت) و ای هن سههخن از فرعههون ی هك فریبکههار و زرنگههی

عجیبههی اسههت (طباطبههایی :4824 ،ج .)277 ،42همچنههین بههرای تحریههک مههردم مصههر ،بههه دروغ
حضرت موسی و ههارون را سهاحر معرفهی کردنهد و آنگونهه وانمهود کردنهد کهه ایشهان در پهی
ی
َ
ی ْ
َ ْ
دان أ ْن یخ ِرجهاک ْم ِم ْهن
هذان لس ِ
ران یریه ِ
هاح ِ
یبیرون کهردن و آواره کهردن مصهریان هسهتند قهالوا ِإن ه ِ
ْ
َ
ی َ ْ ْ
أ ْر ِضک ْم ِب ِس ْح ِر ِهما یو یذ یهبا ِب یطریق ِتک َم ال َم لی (طه )68 :و یکهی دیگهر از نمونهههای دروغگهویی و
فریبکاری فرعون وعده آزادی بنیاسرائیل در پی گرفتار شدن به عذاب و تخلف از آن در هنگهام
ی ی
ی ی ی
بر طرف شدن آن است یو یل پیما یو یق یع یع یلهیه َم پالر ْج َهز ق َهالوا یها َم ی
وسهی ْاد َو لنها یر پبهك ِبمها یع ِه یهد ِع ْن یهدك ل ِهئ ْن
ِ
ِ

ی
یک یش ْف یت یع پینا پ ْ ی ی َ ْ ی یپ ی ی ی ی َ ْ ی یپ ی ی ی ی
ْ ی ی ی پی ی ی ْ ی ْ َ َ پ
الر ْج یهز ِإلهی أ یجهل َه ْهم
الرجز لنؤ ِمنن لك و لنر ِسلن معك بنی ِإسرائیل* فلمها کشهفنا عهنهم ِ
ِ
َ ْ ْ ََ
بهها ِل َ َ
ی
وه ِإ ا هههم ینکثههون (اعههراف )484-482 :و همچنههین در داسههتان سههامری ممکههن هسههت کههه
ی
ی ْ
ییی ْ َ یْ ی
ی َ ْ َ
ی یپ َ
ی ْ ْ َ َ
هول ف ین یبههذ َتها (طههه )46 :در واقههع
عبهارت بصههرت ِبمهها لههم یبصهروا ِبه ِهه فقبضههت قبضههِ ِمه ْهن أی ِهر الرسه ِ
دروغی بوده باشد که سامری برای توجیه کهردار خهود گفتهه اسهت ،چنهانکهه عالمهه طباطبهایی
پ

از بررسی احتماالت نتیجهای قطعی از هیچ یک نمی گیرد(ر .ک :طباطبهایی :4824 ،ج،44

.)522 -528

ّ .۴قیاس و مغالطهگر

یکی دیگر از ویژگیهای مدعیان دروغین ،قیاس و م الطهگر بودن است .آنان که هیچ دلیهل

و برهههانی بههرای ادعههای خههویش ندارنههد بههرای حفههظ موقعیههت خههود دسههت بههه قیههاس و م الطههه

میزنند .منظور از قیاس این است کهه موضهوعی را بهه موضهوو دیگهر کهه از بعضهی جههات بها آن
شباهت دارد مقایسه کنیم ،و همان حکمی که درباره موضوو اول است ،درباره موضوو دوم نیهز
اجههرا شههود ،بههدون ای هنکههه فلسههفه و اسههرار حکههم اول را کههامال بههدانیم(مکارم ش هیرزای و دیگههران،

قیاس کرد ابلی

بود(حویزی4442 ،ق :ج6 ،5؛ رضا4444 ،ق :ج.)884 ،3

نمرود نیهز در هنگهام احتجهاج حضهرت ابهراهیم بها او ،په از آنکهه از پاسهخ بهه ابهراهیم
ی ی َ
پی
ْ ی
هراهی َم یر پِبه هی ال ه ِهذی ی ْحی ههی یو ی ِمیه ه َت ق ههال أ ین هها أ ْحی ههی یو
درمان ههد ،دس ههت ب ههه م الط ههه زد ِإ ق ههال ِإ ْب ه ِ
َ
أ ِمی َت (بقره )523 :عالمه طباطبایی در توضیو این م الطه مینویسد:
منظههور ابههراهیم

پی
از جملههه یر پِب هی اله ِهذی ی ْحیههی یو ی ِمی ه َت حی هات و مههوتی بههود کههه در ای هن

موجودات جاندار و بااراده و شعور میبینیم .این حیاتی است که حقیقتش برا بشر معلوم

نیست ،و این حیات است که کسی جهز پدیدآورنهده جانهداران و کسهی کهه خهودش واجهد آن

اسههت قههادر بههر ایجههاد آن نیسههت ،و چنهین حی هاتی را نههه مههیشههود مسههتند بههه طبیعههت جامههد و

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

 :4824ج .)474 ،6چنانچههه ابلههی بههرای ایبههات برتههری خههود بههر آدم دسههت بههه قیههاس زد و گفههت
ییْ
ییْ
ی ی ی
قال أ ینا خی ٌر ِم ْن َه خلق یتنی ِم ْن نار یو خلق یت َه ِم ْن طین (اعهراف )45 :و بنهابر روایهات اولهین کسهی کهه

بیجان دانست ،و نه به ههیچ موجهود از موجهودات جانهدار ،چهون جهان جانهداران همهان
وجود آنها است ،و مرگشان هم عدمشان است و هیچ موجود نه میتواند خهود را ایجهاد

کند ،و نه میتواند معدوم سازد .و اگر نمرود کالم آن جناب را به همین معنا میگرفت دیگهر
نمیتوانسهت پاسهخی بدههد ،ولهیکن م الطهه کهرد و حیهات و مهوت را بهه معنها مجهاز آن

گرفت ،و یا به معنایی اعم از معنا حقیقی و مجاز  ،چون کلمه احیات همانطور کهه بهر
زنههده کههردن موجههود بههیجههان چههون جن هین در رحههم و نفخههه روح در او اطههالق مههیشههود
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همچنین بر نجات دادن انسانی از ورطه مرگ نیز اطالق میگردد .و همچنین کلمه اماتهِ

همانطور که بر میراندن _ که کار خهدا اسهت _ اطهالق مهیشهود ،همچنهین بهر کشهتن بها آلهت

قتاله نیز اطالق میگردد ،و لذا نمرود دسهتور داد دو نفهر زنهدانی را آوردنهد ،یکهی را امهر کهرد تها
کشتند و دیگر را زنده نگه داشت و سپ

گفت :من زنده میکنم و مهیمیهرانم ،و بهه ایهن

وسیله امر را بر حاضرین مشتبه کرد(طباطبایی :4824 ،ج.)286-282 ،5

فرعون نیز با سوتاستفاده از سادهاندیشی مصریان ،بر آنان تسلب پیدا کرده بود و برای ایبهات
ی ی ی
ی
َ
ی َ
هوم الهی ی لهی َملهك ِمص یهر وه ِهذ ِه
برتری خویش به آنان می گفت ونهاد ِفرعهون فهی ق ِوم ِهه قهال یق ِ
پی
ی
ی َ
ی
َ ی
بصرون* ام انا خی ٌر ِمن هذا الذ َه یو یمههی ٌن وال یکها َد یبهین (زخهرف:
االنهر تجر ِمن تحتی افال ت ِ
 )24-25و به این صورت قدرت و یهروت خهود را بهه عنهوان دلیلهی بهر خهدایی خهویش اقامهه کهرد و

ارزشهای قالبی را حاکم ساخت.
 .۵هوسباز و فاسق

ویژگی دیگر چنین شخصیتهایی ،هوسباز بودن آنان است ،آنان ههیچ مهرزی را بهرای خهود

متصور نیستند و هوای نف
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را «اله»خود قرار دادهاند .در واقع یکی از مهمترین اهداف مهدعیان

ارضاو هواهای نفسانی خود است .آنان که در شهوات غوطهورند با ایجاد تهوهم تقهدس در ههن

مخاطبههان ،آنههان را در برابههر خواسههتههای پلیههد خههود مطیههع و متقاعههد کههرده و بهها سوتاسههتفاده از

عناوین مقدس درصدد ارضاو خواسهتههای نفسهانی خهود برمیآینهد .چنانچهه در داسهتان کشهتن
فرزندان بنیاسرائیل توسب فرعهون ،قهرآن نقهل می کنهد کهه او تنهها فرزنهدان کهور آنهان را بهه قتهل

میرساند و دختران را زنده نگه میداشت(بقره44 :؛ اعراف444 :؛ ابراهیم .)6 :چنانچهه در یهل
عبارت(یستحیون نسائکم) نقل شده است کهه ،ممکهن هسهت معنها آن ایهن باشهد کهه بها زنهان

شما کارهایی میکردند ،که حیات و شرم از ایشان برود(طباطبایی :4824 ،ج.)536 ،4
شگردهای مدعیان دروغین در قرآن
 .۱تطمیع با مال و مقام

یکی و شاید اولین شگرد مدعیان دروغین برای پیشبرد اهداف پلید خود و پیدا کردن یا حفظ

جایگاه و موقعیت خود ،تطمیع به وسیله مال و مقام است .آنان که تمهام امیهالشهان در یهروت و

قدرت خالصه میشود سعی بر این دارند تها دیگهر افهراد جامعهه را نیهز بها وعهده مهال و مقهام بها خهود
همهراه کننههد .قهرآن کههریم نقهل می کنههد کههه هنگهامی کههه حضهرت موسههی

فرعهون را بههه پرسههتش

خهدای یگانهه و آزادی بنههیاسهرائیل دعهوت کههرد و معجهزات الهههی همچهون تبهدیل شههدن عصها بههه

ا داها را مشاهده نمود بهرای مقابلهه بها موسهی سهاحران را فراخوانهد و بهه آنهان وعهده داد کهه در
َ
ی ی پی َ
الس یح یرة ِف ْر یع ْهو ین قهالوا
صورت غلبه بر موسی در نزد او دارای مقام و جایگاه ویژه باشند .و جات
ی ی یی
پی َ ی
ْ
ْ ی
ی ی
َی ی
ِإ پن لنا َل ْجهرا ِإ ْن ک پنها ن ْح َهن ال ا ِلبی ین*قهال ن یع ْهم یو ِإنک ْهم ل ِم یهن ال َمق پیهربی ین (اعهراف )448-444:در تفسعیر
نمونه در یل این آیه آمده است( :کلمه اجر گرچه به معنی هرگونه پاداش است اما بها توجهه بهه

اینکه به صورت نکره است ،و نکره در ایهنگونهه مهوارد بهرا تعظهیم و بزرگداشهت یهك موضهوو
میآید ،به معنی اجر و پاداش مهم و فوقالعادها است .به خصوص اینکه اصهل اجهر و پهاداش
جا تردید و گفتوگو نبود ،آنچه آنها میخواستند قهبال دربهاره آن از فرعهون قهول بگیرنهد مسهئله

اجر و پاداش مهم و برجسته بود .فرعون نیز بالفاصله وعده مساعد بهه آنهها داد و گفهت :آر نهه
ی
تنها اجر و پاداش ماد خواهید داشت ،بلکه از مقربان درگاه من نیهز خواهیهد شهد ! قهال ین یع ْهم یو
ی َ ی
ْ ی
ِإ پنک ْم ل ِم ین ال َمق پیر ِبی ین  .و به این ترتی هم وعده مال به آنها داد و ههم وعهده مقهام بهزرگ  ،و از
تعبیهر آیهه ایهن چنهین اسههتفاده مهیشههود کههه تقههرب بههه فرعهون در آن محهیب چیهز بههاالتر از مههال و
فراوان دیگر گردد(مکارم شیرازی و دیگران :4824 ،ج.)547-544 ،6

همچنههین در داسههتان سههاختن گوسههاله ،سههامری آن را بهها طههال سههاخت تهها جلههوه بیشههتری داشههته
ی ْ
َ
ی ْیْ
باشد و بنیاسرائیل زودتر و راحتتر به پرستش آن مجاب شوند قالوا ما أخلفنا یم ْو ِع یهدك ِب یمل ِکنها یو
یی
لک یپنا َح پم ْلنا یأ ْوزارا م ْن زی ینِ ْال یق ْوم یف یق یذ ْفناها یف یکذل یك یأ ْل یقی پی
*فأ ْخ یر یَ یل َه ْم ِع ْجهال یج یسهدا یل َهه َخ ٌ
هوار
الس ِام ِری
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ی َ
ی
َ َْ
َ
ی
َ
ی
فقالوا هذا ِإلهکم و ِإله موسی فن ِسی (طه.)32-33 :
 .۲ارعاب و تهدید

مههدعیان دروغههین کههه از اسههتدالل و برهههان بههرای ایبههات ادعههای خههویش تهههی هسههتند ،سههعی

می کنند تا با ارعاب و تهدیهد تسهلب خهود بهر مهردم را حفهظ کننهد .بها بررسهی آیهات قهرآن کهریم ایهن
پی
ی
َ ی َ
َ
طان یخ پِهوف
روش به روشنی مشهود است .قرآن کهریم دربهاره ابلهی می گویهدِ :إ پنمها ِلک َهم الشهی
ی
أ ْو ِلی ه یاته (آلعمههران )422 :و یهها همههانگونههه کههه پیشههتر گفتههه شههد نمههرود و اطرافیههانش حضههرت
ابههراهیم را بههه آتههش افکنههدن تهدیههد نمودنههد و آن را نیههز عملههی کردنههد قه َهالوا یح پر َقه َ
هوه یو ْان َص ه َروا
ِ
یی َ
ََْ
هوه یف یأ ْنجهاهَ
هوه یأ ْو یح پر َق َ
واب یق ْو ِم ِه إ پیال یأ ْن ق َهالوا ْاق َت َل َ
فاعلی ین (انبیات )63 :یفما ی
کان یج ی
آ ِلهتک ْم ِإ ْن کنت ْم ِ
ِ
ِ
ْ
َ
اهلل ِمه یهن پیالنههار (عنکبههوت )54 :قه َهالوا ْاب َنههوا یله َهه َب ْنیانهها یفه یهأ ْل َق َ
وه ِفههی ال یجحههی ِم (صههافات )42 :و یهها

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

یروت بود ،و یك موقعیت به اصطالح معنو محسوب میشهد کهه مهیتوانسهت سرچشهمه امهوال
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همانگونه که فخر رازی اشهاره کهرده اسهت فرعهون هنگهامی کهه از احتجهاج بها حضهرت موسهی
ْ
ی ی
ی ی ْ
ی
یی یی ی
درمانههد او را بههه زنههدان تهدیههد نمههود قههال له ِهئ ِن پاتخههذ یت ِإ یلههها غی هری َل ْج یعل پنههك ِمه یهن ال یم ْسه َهجونی ین
(شعرات( )54 :فخر رازی4457 ،ق :ج )277 ،54و همهانطهور کهه قهبال گفتهه شهد عهالوه بهر تخویهف
دست به جنایات هولناکی زد.

 .۳مقابله با رهبران دینی و بصیرتی جامعه

یکی دیگهر از شهگردهای مهدعیان دروغهین کهه در قهرآن نمهود دارد ،مقابلهه مهدعیان بها رهبهران

دینی و بصیرتی جامعه و یا نائبان آنان است .مدعیان به خوبی میدانند که رهبران پاک و الهی

جامعههه در برابههر انحرافهات و سوتاسههتفادههای آنههان سههکوت نخواهنههد کههرد لههذا بههه مقابلههه بهها آنههان

می پردازنههد و سههعی بههر بههدبین کههردن جامعههه نسههبت بههه آنههان و در نتیجههه در انههزوا قههرار دادن آنههان
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دارنههد .در داسههتان سههامری ،هنگههامی کههه حضههرت موسههی بههه کههوه طههور رفههت بههرادر خههویش،
حضههرت هههارون را بههه عنههوان جانشههین خههود در میههان بنههیاسههرائیل قههرار داد یو ی
واعه ْهدنا َموسههی
ی
ی
ی
ی ی
َ ی َْْ
ییالیی ین یلی یلِ یو یأ ْت یم ْمناها ب یع ْشر یف یت پیم می َ
ون اخلفنهی فهی
قات یر پ ِب ِهه أ ْر یبعهی ین لیلهِ یو قهال َموسهی َِلخیه ِه ههار
ِ
ی ْ ی ی ْ ْ ی ی پی ْ ی ی ْ َ ْ
قهومی و أص ِهلو و ال تت ِبهع سهبیل المف ِسهدین (اعهراف )445 :و هنگهامی کهه ههارون بهه مبهارزه بهها
گوسالهپرستی بنیاسهرائیل پرداخهت ،آنهان بهه تحریهک سهامری در مقابهل ههارون ایسهتادند و او را

منزوی کردند تا به جایی که نزدیک بود او را به قتل برسانند چنانکه قرآن از قول هارون بهه
ی
ی
کادوا ی ْق َت َل ی
قال ْاب ین َأ پیم إ پین ْال یق ْو یم ْاس یت ْض یع َفونی یو َ
هوننی یفهال َت ْش ِهم ْت بهی ْاَل ْع ی
هدات یو
موسی می گوید:
ِ
ِ
ی ْ ی ْ ی ی ْ ی ْ پی
ال تجعلنی مع القو ِم الظا ِلمین (اعراف.)427 :
امروزه نیز مدعیان دروغین ،مرجعیت و علمای دینهی را یکهی بلکهه بهزرگتهرین مهانع بهر سهر راه
خود میبینند و با جعلیات ،تحریفات و تهمتها سعی بهر بهدبین کهردن جامعهه نسهبت بهه آنهان و
من ههزوی ک ههردن آن ههان دارن ههد ،ای ههن در حالیس ههت ک ههه فقیه ههان در زم ههان غیب ههت ام ههام معص ههوم
جانیشینان آن بزرگواران محسوب میشوند ،چنانچه امام حسن عسکری

میفرماید:

ح َ
َُ ح َ
ح
َ
َ
ح ْ
َُْ
َََ
فأما َم ْا ك َان أم َا الفق َه أاء َص أائنا أل َنف أس أمه َح أافمما أل أدی أن أمه خا ألفما َعمن َب َمو ُاق ُم أَیعما أِل ْم أمَ َم ْموال ُق
َ َُ
َ َْ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ َُ
مون أإال َ ْعممُ فق َهم أماء ال أ می َع أة ال كل ُهممم(حممَ عممامن:۱۱۱۲ ،
ف أللعم َمو أام أن یق ألممدوق و ذ ألممك ال یَم
ج.)۱۸۱ ،۳۱

 .۴تحمیق ،استخفاف و در جهل نگهداشتن جامعه

یکی دیگهر از شهگردهای مهدعیان دروغهین فریه دادن جامعهه و تحمیهق آنهان اسهت ،در واقهع

مدعیان همواره از جهل جامعه استقبال می کنند و به شدت از باال رفتن سطو آ گاهیههای مهردم
وحشت دارند و به همین دلیل است که به مقابله بها عالمهان دینهی و بصهیرتی جامعهه میپردازنهد

زیههرا بههه خههوبی میداننههد کههه افههزایش آ گاهیهههای جامعههه برابههر اسههت بهها از بههین رفههتن جایگههاه و
موقعیت آنان و ناکام ماندن فرصتطلبیهای آنان .به همین دلیل همواره سعی بر این دارنهد تها
بهها تحمیههق و اسههتخفاف جامعههه آنههان را در بیاطالعههی و جهههل نگههه دارنههد و بهها سوتاسههتفاده از آن،
جایگاه و موقعیت خود را حفظ کنند ،برخالف رهبران الهی که همواره سهعی بهر افهزایش آ گهاهی و

بصیرت جامعه دارند و به روشنگری میپردازند.
برای م ال فرعون درباره حضرت موسی

می گوید:

َ َ ُ َ َ
َ
َ
مون َذاو ت َأ ُقتممل ممموىس َولی م ُ
َوقم َمال أف ََعم ُ
دِ َر َ م ُمه إت أخم ُماٍ أن ی َ
مهم َمر أف
ی
ن
أ
و
أ
م
َ
ن
م
ی
د
ل
مد
م
ب
أ
أ
أ
َ
َ
الف َ
ساد ( افَ.)۳۰ :
رض
اِل أ

و درباره خودش می گوید:

َ
قال أف ْر َع ْو ُن ما ُأا ی َُ ْم إ َال ما َأر م َو ما َأ ْبدی َُ ْم إ َال َسبی َل َ
الرشاد ( افَ.)۳۲ :
أ
أ

می کند.

آیتاهلل خامنهای(حفظه اهلل) در اینباره میفرمایند:

درد بزرگی که انسانها در طول تاریخ دچار آن بودهاند ،درد تحمیق از طرف قدرتمندان زور
پ
و زردار بوده است .یعنی کسانی پول و لذت دنیا را بهرای خودشهان جمهع کردهانهد؛ قهدرت را
در قبضۀ خودشان نگه داشتهاند و عالوه بهر همهۀ اینهها ،بهرای این کهه بتواننهد کارشهان را در

بین آحاد بشر پیش ببرند ،ملتها را فری دادهاند .م ال شهما ببینیهد کسهی م هل فرعهون آن
مرد ظالم و زورگو و پ
هتاک دربارۀ چهرۀ نورانی موسی بن عمران ،پی مبر بزرگوار الهی و سفیر
آسمان بر روی زمین ،می گوید « :پانی اخاف ان پ
یبدل دینکم او ان یظهر فی االرض الفساد»؛

موس ههی فسه هادانگیز اس ههت و م ههردم را گم ههراه می کن ههد! ایهههن ،درد بهههزرگ بشهههر تههها امهههروز بهههوده
است(بیانات در دیدار مردم نوشهر.)4825/75/43 ،

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

در واقههع فرعههون در ایههن مههاجرا خههود را مصههلو و خیرخههواه و حضههرت موسههی

را مفسههد معرفههی

و یا در آیاتی دیگر میخوانیم:

َ
َْ
َ
َ
َ َ ََ
َ
ْ ُ
َو ادم أف ْر َع ْو ُن ف ق ْو ِم أه قال یا ق ْمو أم أ لمی َس ل ُملمك أم ْص َمر َو بم أ أق اِل ْ ُمار ْممر ی أم ْما ْلم أ
َ َ ُْ
َ َ ٌ
لن * َأ ْم َأ َنا َخی ٌر م ْا ب َ ا َال ی ُب َو َمه ٌنی َو ال ی ُ
َف ُت ْب أص ُر َ
َاد یب ُنی * فل ْو ال أل أى َعلیم أه أ ْس أمو َرة
أ
َ
ُ َ ح
ُ َ
َ
َ
ََ َ
ْ َ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ ُ ْ
ماع ُوق أإ ُ م ْمم كممانوا ق ْوممما
اَ أئَممة ُمق َتم أمَ َنی * ف ْاسم َمتلف ق ْو َمم ُمه فأطم
أممما ذبممب أو لمماء معممه
فاسق َنی (زخٍَ.)۵۱-۵۱ :
أ
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این آیات در واقع اشاره می کند که فرعون از واقعیت امر چندان غافل نبود ،و بهه بهیاعتبهار

ایهن ارزشههها کههم و بهیش توجههه داشههت ،ولههی او قههوم خههود را تحمیهق کههرد ،و عقههول آنههها را سههبك
شمرد و از و اطاعت کردند !(مکارم شیرازی و دیگران :4824 ،ج)33 ،54

در واقع مدعیان همواره از سؤالگریزان هستند تا مبادا ماهیت حقیقی آنهان مشهخص شهود در
ی یَ ی ی
حالی کهه قهرآن کهریم ،همهواره مخاطبهان خهود را بهه تعقهل و پرسهش دعهوت می کنهد ف ْسهئلوا أ ْههل
پ
الذ ْکر إ ْن َک ْن َت ْم ال یت ْع یل َم ی
ون (نحل.)48 :
ِ ِِ
 .۵ترویج خرافهگرایی و بهرهگیری از سحر و خدعه

یک هی دیگههر از شههگردهای مههدعیان دروغههین تههرویج خرافهههگرایههی و بهههرهگیههری از سههحر و جههادو

است .از آنجا که مخاطبان اصلی این مدعیان افراد سادهلوح جامعه هستند ،بهرای فریه افکهار
عمومی از هر روشهی بههره میبرنهد .امهروزه یکهی از شهگردهای ایهن مهدعیان تهرویج خرافههگرایهی و

اسهههت ،به هه طهههور کهههه حاسهههه بیننهههده چیزههههایی را ببینهههد و یه ها بشهههنود کهههه حقیقهههت نداشهههته

ال اول ،شماره  ،1بت 1311

ژپوهشاهیمهدوی 

آن را ممنوو میدانستند و هیچگونه از آن استفاده نمینمودند(مکارم شهیرازی و دیگهران:4824 ،

سال دهم  ،شماره  ،37تابستان 1411

اسههتفاده از سههحر و جههادو اسههت کههه بهها بررسههی آیههات ،ریشههه آن را در مههدعیان در طههول تههاریخ نیههز
ی ی یی َ
یَ ی
ی َ پی ی
مییابیم .قرآن کریم از قول ابلی نقل می کند یو َل ِضل پن َه ْم یو َل یم ِپنیه پن َه ْم یو خ َم یهر پن َه ْم فلی یب ِپهتک پین آ یان
ْی
اَل ْنعام( ...نسات )444 :و این اشاره به یکی از اعمال زشت جاهلی است که در میهان بهتپرسهتان
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رائج بود که گوش بعضی از چهارپایان را میشکافتند و یا به کلی قطع مهیکردنهد و سهوار شهدن بهر

ج )482 ،4و یا در بههرهگیهری از سهحر و جهادو نیهز میتهوان بهه داسهتان مقابلهه سهاحران فرعهون بها
َ
ی
ْ
یی ْ ی ی
حضرت موسی اشاره نمهود فل ینأ ِتی پنهك ِب ِس ْهحر ِم ِلهه( ...طهه... )23 :ف ِهِ ا ِحبهال َه ْم یو ِع ِصهی َه ْم
ی
ی َ ی
ی ی ْ َ ی ی یپ ی ْ ی ْ ی ی َ ی ْ ی پی
ْ ْ ْ پی ی ْ
هاس یو
یخی هل ِإلی ه ِه ِمههن ِسههح ِر ِهم أنههها تسههعی (طههه )66 :قههال ألقههوا فلمهها ألقههوا سههحروا أع هین النه ِ
َ
ْاس یت ْر یه َب َ
وه ْم یو جاؤ ِب ِس ْحر یعظیم (اعراف )446 :و در واقع سحر یهك نهوو تصهرف در حاسهه انسهان
باشد(طباطبایی :4824 ،ج.)524 ،3

و یا در داستان سامری ،او با تعبیه کهردن شهیئی در درون گوسهاله بهه گونههای وانمهود کهرد کهه

گوساله از خود تولید صدا می کنهد و از ایهن طریهق مهردم را فریفهت و آنهان را بهه پرسهتش آن دعهوت
یی ْی ی یَ ْ ْ ی ی یَ َ ٌ ی َ
ی
َ
وار فقالوا هذا ِإ َلهک ْم یو ِإ َله َموسی ف ین ِسی (طه.)33 :
کرد فأخر َ لهم ِعجال جسدا له خ
 .۶چندقطبی کردن جامعه

مههدعیان بههرای حفههظ قههدرت خههود بهها ایجههاد دوقطبههی یهها چنههدقطبیهای کهها ب سههعی بههر جله

طرفدار و حمایت افراد را دارند .این روش همهواره مهورد توجهه قهدرتطلبهان و سهایر مسهتکبران در
ی
طول تاریخ بوده است ،چنانچه قرآن کریم درباره فرعون میفرماید :إ پین ِف ْر یع ْو ین یعال ِفهی ْاَل ْ
ض
ر
ِ
ِ
ی ی ی
یو یج یعل أ ْهلها ِشیعا( ...قصص )4 :که بیانگر سیاست (تفرقه بیانداز و حکومت کن) است.
 .۷ترویج فحشاء و فساد

سلطهجویان و طاغوتهای فکری برای ایهنکهه بتواننهد بهدون مزاحمهت بهه سهلطهگهری خهود

ادامه دهند و از کامجوییهای خود بهره ببرند ،سهعی دارنهد تها بها تهرویج فحشهات و فسهاد در میهان
مخاطبان و جامعه فرصت فکر کردن را از آنها سل

کننهد و روحیهۀ حقیقهتجهو و واقعیهتگهرا بشهر

ب هه خصههوص نسههل جههوان را بهها سههرگرم کههردن آنههان بههه شهههوات ،سههرکوب کننههد .آنههان بههه خههوبی

می دانند که اگر به بشر فرصت فکر کردن داده شود او به حس فطرت پهاک خهویش ،حقیقهت را
مییابد و مانع از سلطهجهویی و خودکهامگی آنهان میشهود لهذا بها فهراهم کهردن زمینهههای فسهاد و
ترویج آن از راههای مختلف ،مانع از فرصت یافتن بشهر بهرای یهافتن حقیقهت میشهوند و نهه تنهها

ممانعتی در برابر فساد اخالقی جوامع ندارند بلکه به سهوی آن تشهویق می کننهد و خواسهتهای روز

شیطان امر به فحشات و منکر می کند(بقره 464 :و 564؛ نور )54 :و اولیای شیطان نیز به تبعیهت

از او جامعه را به سمت فحشات و فساد سوق میدهند.
 .۸شبهه افکنی

یکی دیگر از شگردهای مدعیان و طاغوتهای فکری شهبههافکنهی دربهاره اعتقهادات مقهدس

در نزد جامعه است .آنان اعتقادات مردم و رسوخ قلبی آن را ،مانند علمات دینی یکی از مهمترین

موانع سلطهجویی خویش میدانند و سعی دارند تا با م الطه _ چنانکه در ویژگیها گفته شد _ و

القههات شههبهات از رسههوخ آن کاسههته و ر فتههه رفتههه آنههان را متزلههزل سههاخته و در نهایههت از بههین ببرنههد.

مدعیان و طاغوتهای فکری که همهان اولیهای شهیطان هسهتند بهه تبعیهت از او در مسهیر صهرا

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

افزون و سیریناپذیر نف

بشر را مالک و معیار قرار میدهند چنهانکهه قهرآن کهریم میفرمایهد کهه

مستقیم نشسته با ایجاد شبهات آنان را از صرا مستقیم منحرف میسهازند .قهرآن کهریم از قهول

ابلی

در اینباره میفرماید:

َ
َُ َ َ
مَاط َك ْ ُ َ
قم َمال َفبممما َأ ْ م َمو ی َتین َ َِل ْق ُعم َمد َن َ ُُم ْمم أصم َ
َ
نی أیمد أی ْم َو أمم ْما
اَ ْسممتق َی * ّم آ أتیم ُه ْم أمم ْما م أ
أ
َ
َ
َْ
َ ََْ
خل أف أه ْم َو َع ْا أیا أ أ ْم َو َع ْا َ أائ أل أه ْم َو ال أم ُد أ كَ َر ُب ْم شا أكر ی َا (اعَاٍ.)۱۱-۱۰ :

یهها در داسههتان فرعههون و هامههان ،فرعههون بههرای ایج هاد تردیههد و خن ههیسههازی دعههوت حضههرت
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موسی از وزیهر خهود در خواسهت می کنهد کهه بنهایی بسهازد تها از خهدای موسهی اطهالو بیابهد و
ی ْ یَ
ی
یَ
پیشاپیش نیز موسی را دروغگو معرفی می کند .یو قال ِف ْر یع ْو َن یا أی یها ال یمَل ما یع ِل ْم َهت لک ْهم ِم ْهن
یی
ی ْ ْ
َ یی
یی َ
ی
ی پ یی
اج یعل لی یص ْهرحا ل یع ِلهی أ پط ِل َهع ِإلهی ِإل ِهه َموسهی یو ِإ پ ِنهی َل َظ پن َهه
الطی ِن ف
ِإله غیری فأ ْو ِق ْد لی یا
هامان علی پ ِ
ْ
ِم ین الکا ِ بین (قصص )83 :تفسیر نمونه این داستان را اینگونه شرن میدهد:

یکی از سنتها سیاستبازان کهنهکار این است که هرگاه حادیه مهمی برخالف میل آنها
واقههع شههود بههرا

منحههرف سههاختن افکههار عمههومی از آن فههورا دسههت بههه کههار آفری هدن صههحنه

تههازها مههیشههوند کههه افکههار تههودهههها را بههه خههود جل ه و از آن حادیههه نههامطلوب منحههرف و
منصرف کنند .به نظر میرسد که داستان ساختن برَ عظیم بعد از مهاجرا مبهارزه موسهی

با ساحران بوده ...فرعون در این زمینه به مشورت نشست ،و در نتیجهه فکهرش بهه چیهز

رس هید کههه در نخسههتین آی هه مههورد بحههث آمههده اسههت :فرعههون گفههت :ا گههروه اطرافی هان و
ی
ْ یَ
ی
درباریان! من خدایی غیهر از خهودم بهرا شهما سهراغ نهدارم ! یو قهال ِف ْر یع ْهو َن یها أی یهها ال یمهَل مها
یَ
ی
یع ِل ْم َت لک ْم ِم ْن ِإله غی ِری  .خدا زمینی مسلما منم! و اما خدا آسمان دلیلی بر وجهود او
در دست نیست ،اما من احتیا را از دست نمیدهم و بهه تحقیهق مهیپهردازم! سهپ رو بهه

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال دهم  ،شماره  ،37تابستان 1411
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وزیرش هامان کهرد گفهت :هامهان! آتشهی برافهروز بهر خشهتهها (و آجرهها محکمهی بسهاز)
یی
َ یی
الطهی ِن  .سهپ قصهر و برجهی بسهیار مرتفهع بهرا مهن بسهاز ،تها بهر
فأ ْو ِق ْد ِلی یا
هامان علی پ ِ
باال آن روم ،و خبر از خدا موسی بگیرم! ،هرچند من باور نمیکنم او راستگو باشهد ،و
ی ْ ْ
یی َ
ی پ یی
اج یعل ِلی یص ْرحا ل یع ِلی أ پط ِل َع ِإلی ِإ ِله َموسی یو ِإ پ ِنی َل َظ پن َه
فکر میکنم او از دروغگویان است ! ف
ْ
ِم ین الکها ِ ِبی ین  .هنگهامی کهه سهاختمان بهه اتمهام رسهید ،و بهیش از آن تهوان بهاال بهردن آن را
نداشتند ،روز فرعون با تشریفاتی به آنجا آمد ،و شخصا از برَ عظیم بهاال رفهت هنگهامی
که بهر فهراز بهرَ رسهید نگهاهی بهه آسهمان کهرد و منظهره آسهمان را همهانگونهه دیهد کهه از رو

زمین صاف معمولی میدید ،کمترین ت ییر و دگرگهونی وجهود نداشهت! معهروف اسهت تیهر

به کمان گذاشت به آسمان پرتاب کرد تیر بر ایر اصابت به پرندها  ،و یا طبق توطئه قبلی

خودش خونآلود بازگشت فرعون از آنجا پائین آمد و به مردم گفت :بروید و فکرتان راحت

باشد خدا موسی را کشتم! (مکارم شیرازی و دیگران :4824 ،ج)32-33 ،46

قرآن کریم همچنین کر می کند که کسانی که در قل هایشان انحهراف اسهت وقتهی در برابهر

آیات قرآن قرار می گیرند از آیات متشابه آن پیروی می کنند تا از این طریهق بتواننهد فتنههانگیهزی
کنند و با تفسیر نادرست مردم را به تردید بیاندازند و گمراه کنند(آلعمران.)2 :

راههای مقابله با مدعیان دروغین در قرآن
 .۱موعظه کردن

اولین مرحله در مقابلهه بها مهدعیان دروغهین نصهیحت و موعظهه تهوام بها نرمهی اسهت ،چنانچهه

خداونههد بههه حضههرت موسههی و هههارون دسههتور میدهههد کههه در ابتههدا بهها فرعههون بهها نرمههی سههخن
ی
ْ
یَ ی ی
بگویند تا شاید متذکر شود و دست از سرکشی بهردارد ا یهبها ِإلهی ِف ْر یع ْهو ین ِإ پن َهه یط هی* فقهوال ل َهه ق ْهوال
ی ی پی
ی پی ی ْ
لینهها ل یعله َهه ی یتههذک َر أ ْو یخشههی (طههه )48-44:کلمههه تههذکر بههه معنهها قبههول ی هادآور و التههزام بههه

مقتضهیات حجههت یادآورنههده و ایمههان بههه آن اسههت و کلمههه خشهیت بههه معنهها مقدمههه آن قبههول و

ایمان است ،پ

برگشهت معنها بهه ایهن مهیشهود کهه شهاید او ایمهان بیهاورد و یها نزدیهك بهه ایمهان

آوردن شود و حداقل بعضی از خواستهها شما را اجابهت کنهد (طباطبایی :4824 ،ج548- ،44

.)544

بنابراین اولین قدم در مقابله با مدعیان دروغین موعظه و تذکر است تا شاید شخص از مسهیر

انحرافی که در پیش گرفته منصرف شود و در مسیر حق قدم بگذارد.

دومین مرحله ،مناظره و احتجاج به وسیله استدالل و برهان است .انبیات الههی در مواجههه بها

کفار و سران آن همواره بر این روش تکیه کرده و قرآن برخهی از ایهن احتجاجهات را بیهان می کنهد.

همانگونه که پیشتر نیهز گفتهه شهد ،حضهرت ابهراهیم در هنگهام مواجههه بها نمهرود کهه ادعهای
ی پی
یی
یپ ی ْ َ َ َْ ْ ی ْ
ی پی
هاج ِإ ْبهراهی یم فهی ر ِب ِهه أن آتهاه اهلل الملهك ِإ
ربوبیت داشت چنین احتجاج کهرد أ ل ْهم یت یهر ِإلهی الهذی ح
َ
ی ی َ
پی
ی
قال ِإ ْبراهی َم یر پِبی الذی ی ْحیی یو یمی َت قال أ ینا أ ْحیی یو أمیت و هنگامی کهه نمهرود بها کشهتن یهک
ی ی ی ْ
پی
اهلل یهأتی ِبالش ْهم ِ ِم یهن
زندانی و آزاد کردن دیگری دسهت بهه م الطهه زد ،ابهراهیم گفهت ف ِهِ پن
یْ
ْ
ْ ْ
ال یمش ِر ِق فأ ِت ِبها ِم ین ال یم ْ ِرب و در این هنگام نمرود از ادامه احتجهاج بها حضهرت ابهراهیم بهاز
پی
ی
یی
مانههد و چههارهای جههزت سههکوت نداشههت ف َب ِهه یهت الههذی کفههر (بقههره )523 :عالمههه طباطبههایی در
اینباره مینویسد:

از ایههن آیههات مشههخص میشههود کههه نمههرود قائههل بهههه الوهیههت خداونهههد بهههوده وگرنههه وقتهههی
ابههراهیم

بههه او گفههت :خههدا آفتههاب را از مشههرق مهههیآورد تهههو آن را از م هههرب بیهههاور نمههرود

میتوانست مبهوت نشده و حرف ابراهیم

را قبهول نکنهد و بگویهد آفتهاب را مهن از مشهرق

میآورم ،نه آن خدایی که تو به آن معتقد و یا بگوید اصال این کهار ،کهار خهدا تهو نیسهت
بلکه کار خدایانی دیگهر اسهت ،چهون نمهرود قائهل بهه خهدایانی دیگهر غیرخهدا سهبحان نیهز

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم
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بود ...لیکن با این حال خهود را ههم الهه مهیدانسهت ،و بلکهه خهود را از بهاالترین خهدایان

میپنداشت(همان :ج.)282 ،5

نقل شده است:

و یا در سوره انعام یکی دیگر از احتجاجات حضرت ابراهیم

َ َْ
ََ
موت َ
َو َك م ل َك ُنممر ی إ ْ ممَاب َی َم َل َُم َ
اِل ْرض َو ألی َُم َ
مون أمم َما ْ ُ
موقن َنی * فل َممما َلم َما
مماوات و
السم
اَم ِ
أ
أ
أ
أ
َ َََ َ
َََ َََ َ ُ
َ
ح
ْ
ح
َ
ُ
ََ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
باز ما
علی أه اللیل رأم كوك َبا قال ب ا ر أِ فلما أفل قال ال أ أحمب اآ أفلمنی * فلمما رأم القم َمر َأ
َ
ََ َ َ َ َ َ
ََ
َ
َْ
ََ ُ َ
قممال ب م ا َر أِ فل َممما أفممل قممال ل م أ ْ َْل ْی م أدت َر أِ ِل كممون َا أمم َما القم ْمو أم الضم أمال َنی * فل َممما َرأم
َ
َ ْ َُ َََ َََ ْ َ
َح َ
قمال یما َق ْموم إت َ مر ی ٌء أ َمما ُت ْ مَ ُك َ
ون * أإ أت
باز ة قال ب ا َر أِ ب ا أ كبر فلمما أفلمت
ال ْم َس
أَ أأ
أ
أ
ح
َ
َْ َ
َ َ ُْ ْ
َو َل ْهم ُمت َو ْله مى ل َل م ی َف ََم َمر َ
اَ م أمَك َنی * َو حالم ُمه
مماوات َو اِل ْرض َحنیفمما َو ممما أنمما أممما
السم
أ
أ أ
َ َ
َ
َ ُ َ َ ُ
َ َ َ ح
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
اهَّلل َو قمد بمدان َو ال أخمماٍ مما ت مَك َ
ون أ م أمه أإال أ ْن ی ماء ر أِ شمیئا
ق ْو ُممه قمال أ لممالو أت أف أ
أ
أ
ْ حَ
َُ َ
ما أ َف َت َت َ َك ُر َ
لن (ا عام.)۱۵-۳۱ :
َو أس َع َر أِ كل یشء أعل

حضههرت ابههراهیم

ایهن سههخنان را بههه هنگههام گفههتوگو بهها سههتارهپرسههتان و خورشیدپرسههتان

بیان کرد ،و احتماال بعد از مبارزات سرسختانه او در بابل با بهتپرسهتان و خهروج او از آن سهرزمین
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به سهو شهام بهود کهه بها ایهن اقهوام برخهورد کهرد ،ابهراهیم

کهه لجاجهت اقهوام نهادان را در راه و

کند ،نخست با آنها همصدا شد و سپ

بهه تقبهیو و رد عقایهد آنهان پرداخهت

رسم غلب خود در بابل آزموده بود ،برا اینکه نظر عبادتکنندگان خورشهید و مهاه و سهتارگان را
به سو خود جل

(مکارم شیرازی و دیگران :4824 ،ج.)845 ،2

همچنههین داسههتان بههتشههکنی حضههرت ابههراهیم

راستا قرار دارد.

و گفههتوگوی او بهها عمههویش نیههز در همههین

 .۳طرد اجتماعی

مرحلههه سههوم در مقابلههه بهها مههدعیان ،طههرد اجتمههاعی و دور نگههه داشههتن آن هان از جامعههه و مههردم

است ،همانگونه که در داستان گوساله سامری حضرت موسی
گمراهی مردم بود فرمود:

خطهاب بهه سهامری کهه عامهل

َْ َ
َ َ ْ
ح َ ََُْ
َ َ َ
َ َ َ َ
اَی أاة أ ْن َت ُق َول ال أم َ
ساس َو أإن لك َم ْو أعدا ل ْا ُتلفه (طه.)۲۱ :
قال فاذ َب ْب ف أإن لك أف

عالمه طباطبایی نیز در یل این آیه مینویسد:

ی ی ْ
جمله قهال فا یهه ْ حکهم بهه طهرد او از میهان اجتمهاو اسهت ،او را از ایهنکهه بها کسهی تمهاس

بگیرد و یا کسی با او تماس بگیرد ممنوو کرد و قدغن نمود از اینکه کسی به او منهزل دههد
و با او همکالم شود ،و با او بنشیند و به طور کلی آنچه از مظاهر اجتماو انسهانی اسهت از و

قههدغن نمههود ،و ای هن خههود یکههی از سههختتههرین انههواو شههکنجهههها اسههت(طباطبایی:4824 ،
ج.)522 ،44

ی
یفِ پین یل یك ِفی ْال یحی ِاة أ ْن یت َق یول ال ِم ی
ساس کنایه از این است که ههیچ فهردی حهق نداشهت بها او
ِ

تماس داشته باشد و او نیز حق نداشت با فردی ارتبا برقرار کند و هرگونه عالقهمندی و معامله

با او ممنوو اعالم شد(فضلاهلل4444 ،ق :ج.)424 ،42
 .۴به قتل رساندن

پ

از آنکه موعظه و استدالل و احتجاج کارساز نبود ،و حتهی طهرد اجتمهاعی مهدعی ،مهانع از

فعالیتهای او نشد ،در چهارمین مرحله باید علیهه مهدعیان بهه قیهام و مبهارزه برخاسهت و او را بهه
قتل رساند.

پیشتر گفته شده که یکی از مصادیق مدعیان دروغهین در قصهص قهرآن کهریم ،نمهرود پادشهاه
ی
بابل است که قرآن کریم در آیه  523سوره بقره او را (کافر) میداند آنجا کهه میفرمایهد :ف َب ِه یهت
پی
یی
الههذی کفههر از طرفههی دیگههر آیههات فراوانههی در قههرآن کههریم وجههود دارد کههه دسههتور قتههال بهها کفههار را
ابراهیم

به دلیل نداشتن قدرت ،توانایی اینگونهه مقابلهه بها نمهرود را نداشهت .در روایهاتی نیهز

دستور به قتل مدعیان دروغین داده شده است .چنانکه ابن ابهی یعفهور در مویقههای نقهل کهرده
یی
َ َ ی ی ی ْ ْ ی ی
ی ی
َْ َ ی ی
اهلل ِإ پین یب ِزیعهها ی ه ْز َع َم أ پنه َهه ین ِب هی قههال ِإ ْن یسه ِهم ْع یت َه یقههول ِلههك فاق َتله َهه قههال
اسههت « :قلههت َِل ِب هی ع ْبه ِهد ِ
یی
ی ی
ی
ی ی
ف یجل ْسه َهت غیه یر یمه پیهرة فله ْهم ی ْم ِک ِپنهی ِلههك»(کلینههی4472 ،ق :ج524 ،2؛ طوسههی4472 ،ق :ج)444 ،47
که به طریق اولویت شامل مدعی اولوهی و ربوبی نیز خواهد شد.

همچنین در قرآن کریم آیاتی وجهود دارد کهه در آن دسهتور میدههد تها بها پیشهوایان کفهر ،یعنهی
یی َ ی ی َْْ
کسانی که مردم را از مسیر حق منحرف میسازند ،مبارزه شود فقا ِتلوا أ ِئ یپمِ الکف ِر (توبه )45 :و از

امههام صههادق

نقههل شههده اسههت« :مههن طعههن فهی دیهنکم هههذا ،فقههد کفههر»(عیاشههی4837،ق :ج،5

 )24البته پرسش و تحقیق در دین ،مطلبی راجو است و نقد منصفانه آن ،قبل از ایبهات جریهان

وحی و نبوت و شریعت الهی رواست؛ ولی اعتراض بهه دیهن حهق ،بعهد از یبهوت وحهی و نبهوت کهه
نههوعی اعههراض از آن بلکههه معارضههه بهها آن را همهراه دارد ،کفههر خواهههد بههود و کفههر اعتقههادی یها عملهی
بودن آن ،نسبت به طعن زدنهای متفاوت ،فرق میکنهد(جوادی آملهی :4848 ،ج )854 ،88و

بی شک مدعیان مذکور از جمله همان پیشوایان کفهر هسهتند ،زیهرا نهه تنهها در برابهر دعهوت انبیهات
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دست به انکار زدند بلکه با آن به معارضه برخاستند و در مقابل دعهوت انبیهات ،مهردم را بهه سهوی

خود دعوت مینمودند ،از همین روی قرآن کریم درباره فرعون می گوید که او پیشاپیش قومش
ی ی ی
وارد جهنم میشود زیرا همو در دنیا باعث گمراهی و انحراف قومش شد ... :ف پات یب َعوا أ ْم یر ِف ْر یع ْهو ین
یو ما یأ ْم َر ف ْر یع ْو ین ب یرشید * ی ْق َد َم یق ْو یم َه ی ْو یم ْالقی یامِ یف یهأ ْو یر ید َه َم پیالن یهار یو ب ْهئ ی ْالهو ْر َد ْال یم ْهو َر َ
ود (ههود42- :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 )43اگرچه حضرت موسی به دلیل عدم همراهی بنیاسرائیل نتوانست با فرعونیان بجنگد.
ََ
ی
چنانکه قرآن کریم گفتوگوی میان حضرت موسی و قهومش را نقهل می کنهد یها ق ْهو ِم ْادخلهوا
ی
ْ یاَل ْر یض ْال َم یق یپد یس یِ یپالتی یک یت ی پیَ
اهلل یل َک ْم یویال یت ْر یت َپهدوا یع یلهی أ ْد یبهار َک ْم یف یت ْن یق ِل َبهوا یخ ِاسهری ین* قه َالوا یها َم ی
وسهی ِإ پین
ِ
ِ
ِ
ی َ
َ
ی
ی
پ
پ
ی
ی
پ
ْ
ْ
َ
ْ
ی
ی
ی
ی
ی
ْ
ی
ْ
ی
ی
َ
َ
ی
ِفی یها یق ْوما یج یپباری ین یوإنا ل ْن ندخلها حتهی یخ َرجهوا ِمنهها فهِ ْن یخ َرجهوا ِمنهها فِنها د ِاخل ی
هون* ...قهالوا یها
ِ
ِ
ی ی ْ ی ی
یپ ی ی ِ ْ َ ی ی ِ ی
ی
پ
ی
ی
پ
ی
ی
َ
ی
ْ
ی
َ
ی
ی
ی
وسی إنا ل ْن ندخلها أ یبدا یما د َاموا ِفیها فا ه ْ أنهت یو یر َبهك فقها ِتال إنها هاهنها ق ِاعهد ی
َم ی
ون (مائهده-57 :
ِ
ِ
ی
ی
 )54دستور به قتال هنگامی نازل شد که قهوم موسهی بهه او گفتنهد ... :ل ْهن ین ْص ِهب یر یعلهی یط یعهام
یْ
ی یَ
یو ِاحد( ...بقره )64 :سپ موسی به آنهها گفهتْ ... :اه ِب َطهوا ِم ْصهرا ف ِهِ پین لک ْهم یمها یسهأل َت ْم. ...
َی
پی ی ی ْ ی پی ی ی ی
ی
ین یو ِإ پنها لهن ین ْهدخل َها یح پتهی
که بنیاسرائیل در جواب حضرت موسی گفتندِ :إن ِفیهها قومها جب ِهار
ْ
ییخ َر َجههوا (مائههده)55 :؛ در آنجهها قههومی سههتمکار هسههتند و مهها داخههل آن نشههویم تهها آنههها بیههرون
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آینههد(قمی :4868 ،ج .)464 ،4بنههابراین ،خالصههه اسههتدالل بههه ایههن صههورت میشههود کههه خداونههد
فرمههوده اسههت کههه پیشههوایان کفههر را بههه قتههل برسههانید و براسههاس آی ههای کههه بیههان می کنههد فرعههون

پیشاپیش قومش وارد دوزخ میشود مشخص میشود که علت آن ،همان رهبهری او بهه ضهاللت

و انحههراف در دنیهها بههه واسههطه ادعههای الوهیههت و ربوبیههت او بههوده اسههت ،بنههابراین فرعههون نیههز از

پیشوایان کفر به حسهاب میآیهد و قتهل او جهایز بهود .اگرچهه حضهرت موسهی

قتل رساندن او نیافت.

توانهایی بهرای بهه

همچنین قرآن کریم در آیه  88سوره مائده حکم (افساد فی االرض) را سهه چیهز بیهان می کنهد
ی
ون پی
کههه براسههاس میههزان جههرم ،نههوو مجههازات تفههاوت می کنههد إ یپن یمهها یجه یهز َات یپاله ِهذی ین ی یحههار َب ی
اهلل یو یر َسههول َه
ی ِ
ِ ی
ی
پ ی
ی
ی
ی
یوی ْس یع ْو ین ِفهی ْاَل ْرض یف یسهادا أ ْن ی یق یپت َلهوا أ ْو ی یص یهل َبوا أ ْو َت یق یپط یهع أیه ِدیه ْم یوأ ْر َج َل َه ْهم ِم ْهن ِخه یالف أ ْو ی ْن یف ْهوا ِمهنی
ِ
ِ
ی
َپ ْ ی ی
ی ی ی
ْ ی ی ی
ی
َ
ْ
ْاَل ْ
ٌ
ٌ
ْ
ض ِلههك ل َهه ْهم ِخههزی ِف هی الههدنیا ولهههم ِف هی اخ ِخههر ِة عههذاب ع ِظ هیم و از طرفههی دیگههر فرعههون را
ر
ِ
ْ ی ی یْ ی ی ی یَْ ی َْ ی ی َْْ
(مفسد) معرفی می کند آخن و قد عصیت قبهل و کنهت ِمهن المف ِس ِهدین (یهون  )44 :از مجمهوو
ِ

آیات قرآن کریم که در سورهها مختلف آمده به خوبی استفاده میشود که فساد بهه طهور کلهی،
یا فساد فی االرض یك معنی بسیار وسیع دارد که بزرگترین جنایهات همچهون جنایهات فرعهون و

سههایر جبههاران ،و کارههها کمتههر از آن را شههامل میشههود( .مکههارم شههیرازی و دیگههران :4824 :ج،47

 )578و از آنجههایی کههه فرعههون بههاالترین درجههه عصههیان را مرتک ه شههد ،بیشههک بههاالترین درجههه
مجازات یعنی (قتل) نیز شامل او میشد .چنانکه در این زمان ،در خصوص یکی از مدعیان کهه
ادعههای امامههت چهههاردهم داشههت ،از سههوی دادگههاه ،حکههم بههه (افسههاد فههی االرض) او داده شههده

است(سایت عصر ایران).

1

بنههابراین ا گههر سههه راه پیشههین نتوانسههت مههدعیان را از مسههیر بههاطلی کههه در پههیش گرفتهههانههد،

منصهرف کنههد ،گههام چههارم بههه قتههل رسههاندن آنهان اسههت تهها مههانع گسهترش فسههاد و انحرافههات آنههان

شود.

 .۵از بین بردن آثار

در مرحله آخر تمهامی آیهار گمراههی و انحهراف را نیهز بایهد از بهین بهرد تها مبهادا بها گهذر زمهان بهاری

دیگههر مههردم بههه سههمت آن جله شههوند و دوبههاره منحههرف و گمههراه شههوند ،همههانگونههه کههه حضههرت
موسی با گوساله سامری چنین کرد کهه آن را آتهش زد و حتهی خاکسهتر آن را بهه دریها ریخهت یو
ی پی
ْ
ی ْ ی یی
ی یی َ ی یی
َْ
عاکفا ل َن یح پ ِرق پن َه ی پیم ل ین ْن ِسف پن َه ِفی الی ِ پم ین ْسفا (طه.)42:
انظ ْر ِإلی ِإ ِلهك الذی ظلت علی ِه ِ
 .4موضههوو مههدعیان دروغههین بههه عنههوان یکههی از موضههوعات مههورد ابههتالی جامعهههی امههروز در

قصص قرآن کریم نمود واضهو دارد .ابلهی  ،قابیهل ،نمهرود ،فرعهون و سهامری از جملهه مهدعیان

دروغینی هستند که قرآن کریم به کر ماجرای آنان پرداخته است.

 .5با بررسی آیات مربوطه ویژگیهای مدعیان دروغین از منظر قهرآن کهریم را میتهوان در ایهن
مههوارد کههر نمههود :تکبههر ،بههیرحم و سههتمگر ،دروغگههو و فریبکههار ،پقیههاس و م الطهههگههر و هههوسبههاز و

فاسق.

 .8شههگردهای مههدعیان دروغههین بههرای فریه مههردم و اسههتمرار تسههلب و حفههظ جایگههاه خههود در

میههان آنههان عبههارت اسههت از :تطمیههع بهها مههال و مقههام ،ارعههاب و تهدیههد ،مقابلههه بهها رهبههران دینههی و

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

نتیجهگیری

بص ههیرتی جامع ههه ،تحمیه هق ،اس ههتخفاف و در جه ههل نگهداش ههتن جامع ههه ،ت ههرویج خراف هههگرای ههی و

بهرهگیری از سحر و جادو و همچنین خدعهه و نیرنهگ ،چنهدقطبی کهردن جامعهه ،تهرویج فسهاد و
فحشات و شبههافکنی.

 .1مستندات این حکم در آرشیو مرکز تخصصی مهدویت قم موجود است اما اجازه نشر آن وجود ندارد .برای کس
اطالعات بیشتر رجوو کنید به( :حکم اعدام برای مشهورترین شیاد مدعی امامت زمان).)(asriran.com
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 .4قههرآن کههریم بههرای مقابلههه بهها ایههن مههدعیان راههههایی را در پههنج گههام متههذکر میشههود :موعظههه

کردن ،مناظره و احتجاج ،طرد اجتماعی ،به قتل رساندن و از بین بردن آیار.

 .2امروزه نیز مدعیان دروغهین بها همهین ویژگهیهها و شهگردها درصهدد جهذب افهراد هسهتند کهه
گمراهههی و انحههراف افههراد بسههیاری در جامعههه و همچنههین آسههی های اجتمههاعی فههراوان

موج ه

شده اند و بهترین راهکار برای مقابله با این جریانات پنج گامی است که قرآن کریم در برابر آنهان
کر نموده است.

منابع

قرآن کریم

نهجالبالغه

 .4ابن بابویه ،محمدبن علی(4866ش) ،علل الشرائع ،ترجمه :مسترحمی ،تهران ،بینا ،ششم.
 .5ابن درید ،محمدبن حسن(4433م) ،جمهرة اللغة ،بیروت ،دارالعلم للمالیین ،اول.

 .8ابههن عاشههور ،محمههدطاهر(4457ق) ،تفسععیر التیریععر و التنععمیر المتععرو بتفسععیر ا ععن عاشععمر ،بیههروت،
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مؤسسِ التاریخ العربی ،اول.

 .4ابن می م ،میه م بهن علهی(4822ش) ،شعر نه البالغعه ،مشههد ،آسهتان قهدس رضهوی _ بنیهاد
پژوهشهای اسالمی.

 .2ازهر  ،محمدبن احمد(4454ق) ،تهذیب اللغة ،بیروت ،دار احیات التراث العربی ،اول.

 .6آلوس ههی ،محم ههودبن عب ههداهلل(4442ق) ،رو المت ععانی ت ععی تفس ععیر الق ععران التا ععین و الس ععبع الم ععانی،
بیروت ،دار الکت العلمیِ ،اول.

 .2بحرانههی ،هاشههم بههن سههلیمان(4442ق) ،البرهععان تععی تفس عیر القععران ،قههم ،موسسههِ البع ههِ _ قسههم
الدراسات اإلسالمیِ ،اول.

 .3بیضههاو  ،عبههداهلل بههن عمههر(4443ق) ،أنععوار التنل یععل و أسععرار الت و یععل ،بیههروت ،دار إحیههات التههراث
العربی ،اول.

 .4جوادی آملی ،عبداهلل(4848ش) ،تسنین ،قم ،مرکز نشر اسرات ،اول.

 .47جوهر  ،اسماعیل بن حماد(4826ق) ،الصیا  :تاج اللغة و صیا التر یة ،بیروت ،دارالعلم
للمالیین ،اول.

 .44حر عاملی ،محمدبن حسن(4474ق) ،وسائل الشیتة ،قم ،مؤسسِ آلالبیت

 ،اول.

 .45حویز  ،عبدعلی بن جمعه(4442ق) ،تفسیر نمرال قلین ،قم ،اسماعیلیان ،چهارم.

 .48رضا ،محمدرشید(4444ق) ،تفسیر القران الیکین الشهیر بتفسیر المنار ،بیروت ،دارالمعرفِ ،اول.

 .44زمخشهر  ،محمهودبن عمهر(4472ق) ،الکشعا ععن اقعائو غعوامت التنل یعل و عیعمن ا فاو یعل تععی

وجوه الت ویل ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،سوم.

 .42سههیوطی ،عبههدالرحمن بههن ابههیبکههر(4474ق) ،الععدر المن ععمر تععی التفسععیر بالمععا مر ،قههم ،کتابخانههه
عمومی حضرت آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی  ،اول.

 .46طباطبههایی ،محمدحسههین(4824ش) ،ترجمععه تفسععیر المی ع ان ،قههم ،دفتههر انتشههارات اسههالمی،
پنجم.

 .42طبرسی ،فضل بن حسن(بیتا) ،ترجمه تفسیر مجمع البیان ،تهران ،فراهانی ،اول.

 .43طبر  ،محمدبن جریر(4445ق) ،جامع البیان تی تفسیر القران ،بیروت ،دارالمعرفِ ،اول.

 .44طوسی ،محمدبن الحسن(4472ق) ،تهذیب ا اکام ،تحقیهق :محمهدباقر خرسهان ،تههران،
بینا ،چهارم.

 .54فخر راز  ،محمدبن عمر(4457ق) ،التفسعیر الکبیعر فمفعاتیل الغیعب) ،بیهروت ،دار إحیهات التهراث
العربی ،سوم.

 .55فضلاهلل ،محمدحسین(4444ق) ،من وای القران ،بیروت ،دارالمالك ،اول.

 .58قمههی مشهههد  ،محمههدبن محمدرضهها(4863ش) ،تفسععیر کن ع الععدفائو و بیععر الغرائععب ،تهههران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اول.

 .54قمی ،علی بن ابراهیم(4868ش) ،تفسیر القمی ،قم ،دارالکتاب ،سوم.

 .52کلینی ،محمدبن یعقوب(4472ق) ،الکاتی ،تهران ،بینا ،چهارم.

 .56مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی(4478ق) ،بیارا نوار ،بیروت ،بینا ،دوم.

 .52مدرسی ،محمدتقی(4444ق) ،من هدى القران ،تهران ،دار محبی الحسین ،اول.

جریانشناسی مدعیان دروغین براساس قصص قرآن کریم

 .57عیاشی ،محمدبن مسعود(4837ق) ،التفسیر ،تهران ،مکتبِ العلمیِ االسالمیِ ،اول.

 .53معرفت ،محمدهادی( 4832ش) ،فصه در فران ،قم ،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.
 .54مکارم شیراز  ،ناصر( 4824ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکت اإلسالمیِ ،دهم.
 .87میرصادقی ،جمال(4844ش) ،اد یات داستانی ،تهران ،نشر سخن ،هفتم.

 .84سایت حفظ و نشر آیار مقام معظم رهبری()Khamenei.ir
 .85سایت عصر ایران

11

