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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  محمد جعفری
  ٢٠١٨ فبروری ١٠

  

  واليت فقيه،
  بدعت و فرعونيت به نام دين

۶ 

  

  یمحمد جعفر
  

  داليل ديگر اختالف در دين

وجود ه که علم بدان پيدا کردند، ب ريح می کند که اختالف در دين را حامالن  و عالمان بدين، پس از آنخداوند باز تص 

  .آوردند

ْو ما تفرقوا إال من بعد ما جاءھم العلم بغ  َ َ َُ ُْ ِْ ِ ُِ َ ََ َْ ِ ُ َّ َ ِنھمو لو ال كلمة سبقت من ربك إلَيا بيَ ِّ َّ ِ َِ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ًّ أجل مسمیُ ُّ ٍ َ ُ لقضیَ َّنھمو إنَي بیَّ ِ َ ْ ِ الذُ َن يَّ

ِأورثوا الكتب من بعدھم لف ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ُ ِ ِ شك منه مریُ ُ ُ ْ ِّ     ٍبيٍ

که عالم بدان شدند، ولی حسادت و طغيان به اختالف وادارشان کرد و اگر حکم  و تفرقه نينداختند مگر بعد از آن" 

ی که پس از ايشان کتاب را به ّپيشين پروردگارت تا سرآمدی معين تعلق نگرفته بود، در ميانشان داوری می شد و کسان

  :چون دين امری فطری است و قرآن بدان صراحت دارد )١٢(."ّ، از آن سخت در شک اند]دفرا گرفتن[ارث بردند 

ِّفأقم وجھك للد  ِ َِ ْ َ ْ َ ِن حنيَ َ َّفافطرت هللا التيِ َِّ َِ َ فطر الناس علیً َ َّ َ   َھايَ

و بدين علت است که   )١٣("مان را بر وفق آن آفريده است رو به سوی دين حنيف آر، اين فطرت اللھی است که مرد" 

خداوند، اختالف در دين را ناشی از بغی و حسادت و طغيان اعالم کرده و فرموده است که اھل بغی و طغيان عذابی 

  .دردناک در پيش دارند

ِإنما السب َ َّ َل عليِ ِ الذیُ َظلمون الناس و يَن يَّ َّ َ ُ َبغون فيِ ُ َ األرض بغیْ ِ ِ ْ ّر الحقيَ َ ْ ِأولئك لھم عذاب أل  ِ َ ٌ َ َ ََ ْ ُ   ٌم يُ
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 عھدۀ کسانی است که به مردم ظلم می کنند، و در زمين بغی و طغيان می ورزند، بدون اينه ليت بوتنھا تقصير و مسؤ" 

، در اين رابطه، خداوند کسانی را که امر بر آنان مشتبه شده) ١۴( ."ينان عذابی دردناک دارندکه حقی داشته باشند، و ا

  :ّو راه درستی  به دين حق را نيافته اند، معذور می دارد و می فرمايد

َو ءاخرون اعترفوا بذنوبھم خلطوا عمال صلحا و ءاخر س  ََ َ ََ َ َ ًَ ِ ً َ َ ََ ُْ ِ ُ ِ ُ ْ َئا عسيُ َ هللا أن یً ُ َتوب عليَّ ِھمإن هللا غفور رحيَُ َّ ٌ ُ َ َ َّ َّ ِ ْ     ٌميِ

ده اند وکار شايسته را با کار ديگر که ناشايسته است آميخته اند، وديگرانی ھستند که به گناھان خويش اعتراف کر" 

       )١۵(. "باشد که خداوند از آنان در گذرد، چرا که خداوند آمرزگار مھربان است

و باز خداوند، کسانی را که قدرت تحقيق نداشته و به خاطر اختالفی که علمای دين، در دين انداخته اند، و امر بر آنان 

  .ده، آنان را نيز از عذاب مورد عفو قرار می دھد و عذرشان را می پذيردمشتبه ش

ِ إال المستضعف  َ َ ُ ْ ِن من الرجال و النساء و الولدن ال يِ َ َ َْ ِْ َ َِ ِِّ ِ َ ِستطيِّ ِعون حيَ َ َلة و ال يُ ً ِھتدون سبيَ َ ُ َ َفأولئك عس*ًال يْ َ ُ َ هللا أن یَ ُ َعفو عنھمو يَّ َْ ُ َ ُ ْ

ُكان هللا َّ ُ عفوا غفَ َُ ًّ     ً وراَ

ّمگر مستضعفين از مردان و زنان و فرزندانی که نمی توانند خود را از شر مستکبرين رھا کنند، اينگونه افراد مورد " 

       )١۶(."عفو خدا واقع می شوند، چون خدا اھل عفو و مغفرت است

و مغفرت خود قرار داده، معلوم می که خداوند چند گروه و دسته را مستثنی کرده و آنھارا مشمول عفو  ّبا توجه به  اين 

شود که بغی را خداوند مخصوص علمای دين گردانيده است وازاتفاق صاحب الميزان نيز تصريح می کند که خداوند 

  :بغی را مخصوص علمای دين کرده است

غيان منافات دارد، که فطرت منافاتی با غفلت و اشتباه ندارد، بله با گمراھی عمدی و از روی بغی و ط عالوه بر اين" ...

ّو خالصه ھر چند دين خدا فطری است، اما  منافات ندارد که در اثر ايجاد اختالف علماء، دين خدا دچار اختالف شود، 
خالف ًول ھم نباشند، ولی علمائی که عمدا اختالف می کنند، ؤو عامۀ مردم ھم به تبع، دچار گمراھی گردند، و مس

 کرده، که آيات االھيه برايشان روشن ء به ھمين جھت خدای تعالی بغی را مخصوص علمافطرت خود قدم برداشته اند و

   )١٧(." بوده، معذالک زير بار نرفته اند

 استقرار قدرت و زور  می شوند را عذابی ۀبه ھمين جھت است که خداوند به علمائی که دچار بغی و حسادت و ماي

  . دردناک وعده داده است

 اختالف در دين خدا انداخته اند، جای آن است که اين ءوسيلۀ کدام دسته از علماه م شد، که بچه منظور و بحال که معلو

له مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد که آيا دين ھا و رسالتھا، در نزد خداوند متفاوت بوده است يا خير؟ و اگر أمس

  وجود آمده اند؟ه و چگونه باختالفی در دين و رسالت نيست، پس اين اختالفھای موجود چرا 

  

  اختالف در دين و رسالت

ھی ، دين ھای متفاوتی وجود دارد، شايد بعضی را گمان بر اين باشد که رسوالن، که در بين اديان ال نظر به اين 

 مورد را ّاما اگر به ريشۀ اديان برگرديم و آن. وجود آمده استه رسالتھای متفاوتی داشته اند که در نتيجه اديان متفاوتی ب

کنکاش قرار بدھيم، به اين نتيجه خواھيم رسيد که دين خدا، دين واحدی بوده و ھمۀ رسوالن و اديان، رسالت واحدی را 

ولی ھمانگونه که در بخش پيشين توضيح داده شد، در طول زمان و به تدريج که حامالن کتاب و علمای . تعقيب کرده اند

وجود آورده اند، دين ھای متفاوت در عرصۀ ه ر، در دين خدا، اختالف بديگ علت حسادت و بغی و رقابت با يکه دين ب

َر درون دين واحدی، آن دين به شعبجھان خود نمائی کرده  و از آن ھم فراتر رفته، حتی د  متعدد تقسيم گرديده است و ُ

  .ّدر نتيجه، دين حق بر مردم مشتبه شده و عامۀ مردم دچار اختالف گرديده اند
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ن رفت، خداوند دو دسته از کسانی را که در مورد دين گمراه گرديده اند، مورد عفو و رحمت خويش که ذکر آ چنان

  :دھد و عذرشان را می پذيرد قرار می

ّسوی حق نيافته اند وکسانی که قدرت تحقيق نداشته و بر اثر اختالفی ه کسانی که امر بر آنھا مشتبه شده، و راه درستی  ب

تنھا خداوند، اھل بغی و طغيان، يعنی حامالن کتاب و علمای دين که با  .ته اند، گمراه شده اندکه علمای دين در دين انداخ

را برای مردم اظھار نکرده  که با وجود داشتن علم به حقيقت دين، آن ًداشتن علم، عمدا اختالف در دين انداخته و يا اين

ن امر در تمام زمانھا و در مورد تمام علمای اديان اند، معذور نمی دارد و عذابی دردناک به آنھا وعده می دھد و اي

 .صادق است و منحصر به علمای دين خاصی نيست

ّقرآن صراحت دارد که دين حق، دين واحدی بوده و ھمۀ پيامبران، رسالت واحدی را تعقيب می کرده اند اال اين که دين  ّ

برش نيز خاتم اتميت اديان اعالم گرديده و پيامرو به کمال و رشد داشته و پس از کامل شدن و آمدن دين کامل، خ

  :فرمايد خدای متعال در مورد حضرت ابراھيم و رسالت و دينش و دين فرزندانش می )١٨(.پيامبران است

َو لقد اصطف  َِ َ ُنه فيَ ْ الدنیَ ُاو إنه فيُّ َّ ِ ِ االخرة لمن الصلحیَ ِ ِ ِ َِ َ َ َإذ قال له ربه أسلمقال أسل *  َنيَ ََ ََ َ ََ َْ ِ ُ ُُّ ْ ِمت لرب العلمِ َِ َ َْ َ و وص * َنيْ َ بھا یَ

ِإبرھ َ ْ ِم بنيِ َ َه و يُ ُعقوب يِ َ إن هللا اصطفیَبنيْ َ َّ َّ ِّ لكم الدیِ ُ ُ َن فال تموتن إال و أنتم مسلمونيَ َُ ُِ ُّ ُ َُ َ ِ َّ َ َ     

و ھم برای اسالم آور و ا: و چون پروردگارش به او گفت. ما او را در دنيا بر گزيديم و او در آخرت از صالحان است" 

و ابراھيم آئين را به پسران خويش و يعقوب سفارش کرد، ای پسرکان من خدا اين دين را . خدای رب العلمين اسالم آورد

    :باز در قرآن آمده است  )١٩(."د مگر انکه مسلمان باشيدبرای شما برگزيد، نميري

َ  أم كنتم شھداء إذ حضر   َ َْ ِ َ َ ْ ُْ ُ َعقوب الموت إذ قاليَ َ ْ ِْ ْ َ ُ ِ لبنْ ِه ما تعبدون من بعديَِ ِ ِْ َْ َ ُ ُ َ ِ قالوا نعبد إلھك و إله ءابائك إبرھیَ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ ََ َ ُ ُ َ ُ ِم و إسمعيَ َ َِ َل و يَ َ
َإسحق إلھا وحدا و نحن له مسلمون َُ ُِ ُِ َ َُ ْ َ ًَ ً ِ َِ   

: فتندپس از من چه می پرستيد؟ گ: مگر آندم که مرگ يعقوب در رسيد شما حاضر نبوديد که به پسران خويش گفت" 

    )٢٠(."خدای تو و خدای پدرانت ابراھيم و اسمعيل و اسحق، خدای يگانه را می پرستيم و مسلمان اوئيم

و چون يھوديان می گفتند، يھودی شويد و نصرانيان می گفتند، نصرانی شويد تا ھدايت يابيد، خداوند به پيامبر می گويد، 

  : نمی گذارمامبران فرقکدام از پي بگو بر آئين ابراھيم می روم و بين ھيچ

َو قالوا كونوا ھودا أو نصر َ ْ َ ً ُ ُ ُ َ ِ تھتدواقل بل ملة إبرھیَ َِ َْ ْ ْ ِْ َ َّ ُ ُ ِم حنيَ َ ِفاو ما كان من المشركيَ ِِ ُ ْ َ َ َ َ َقولوا ءامنا با و ما أنزل إل* َن يً ِ َ ِ ُ َ ََ َِ َّ ِ َّ ُ َنا و ما يُ َ َ

ِأنزل إل َ ِ ِ إبرھیُ َ ْ ِم و إسمعيِ َ َِ َل و إسحق و يَ ََ َ ُقوب و االسباط و ما أوتْعيَِ َ َ َِ َ َ ِ و عیُ موسیُ ُ و ما أوتیسيَ َ ِ النبیَ ُون من ربھم ال نفرق يَّ ِّ َِّ ُ ْ ِ َّ ِ َ

َن أحد منھم و نحن له مسلمونَيب َُ ُِ ُ َُ ُ ْ َ ْ ْ ِّ ٍ َ َ  

ود او بل  آئين ابراھيم  را پيروی می کنم که دين ميانه است و خ] نه[بگو. گويند يھودی يا نصرانی شويد تا ھدايت يابيد" 

ما نزول يافته و آنچه به ابراھيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و اسباط و ه بخدای يکتا و آنچه ب: بگوئيد. از مشرکين نبود

رق نمی فيک از آنھا  آنچه به موسی و عيسی آمده و آنچه به انبياء از ناحيه پروردگارشان آمده، ايمان داريم و ميان ھچ

  )٢١(." گذاريم و ما مسلمان او ھستيم

ّی که در فوق گذشت، خداوند بيان کرد که دين حق که اوالد ابراھيم از اسمعيل و اسحق و فرزندان وی بر تدر چند آي  

. است) يکتا پرستی و اعتدال(آن بودند و برايشان برگزيده شده بود، اسالم بود و ابراھيم، خود نيز بر اسالم بود که دين 

ف و انشعابھائی که در دين پيدا شده، دسته ای خود را يھودی و دسته ای خود را سپس قرآن نتيجه می گيرد که اختال

 دين ۀلوسيه زيرا معبودی که ب .مسيحی خواندند، ھمۀ آنھا ساخته ھای ھوی و ھوس و قدرت پرستی خود بشر است

  :ن علت فرمودملت و دين، ھمان دين اسالم است و به ھمي . ابراھيم است ھم دين دينپرستيده می شود يکی است و

ِّ إن الد َّ ِن عند هللا االسلمو ما اختلف الذيِ ِ َِّ ََّ ََ ْ َ َ ُ َ ْن أوتوا الكتب إال من بعد ما جاءھم العلم بغيَ َ َ َُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ْ ِ َ ُ ُ ْنھمَيا بيَ ُ َ  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

علت ستمگری و بغی ه که علم يافتند، ب دين نزد خدا اسالم است و کسانی که کتابشان اختالف نکردند مگر پس از آن" 

       )٢٢(."با ھم داشتند، اختالف پيشه کردندکه 

  : داشته باشد، از او پذيرفته نيستو بازقرآن صراحت دارد که دين نزد خدا اسالم است و ھر کس غير از اسالم دينی

َو من   َبتغ غيَ َ ِر االسلم ديْ ِ َ َنا فلن يَ َ ِقبل منه و ھو فى االخرة من الخسريً ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ْ   َن يْ

) ٢٣(."گز از او پذيرفته نمی شود و او در آخرت از زيانکاران استی که دينی غير از اسالم برگزيند، ھرو ھر کس" 

زيانی که در اثر انتخاب نادرست متوجه اوست برگشت ناپذير است و طبيعی است که وقتی يعنی » از او پذيرفته نيست«

و از او پذيرفته نيست و امکان ندارد که به . د ديدانسان درحيات خود به انتخاب نادرستی دست زد، زيانش را خواھ

ال اين است که چرا دين نزد خداوند فقط اسالم است؟ ؤس :با توجه به اين نکته. وضعيت قبل از انتخاب نادرست باز گردد

رپائی ، بيان آزادی و نشان دادن راه آزادی انسان، ب)توحيد(پاسخ اين است که چون پيام اصلی ھمۀ اديان بر يگانگی

به مثابه ديرک چادر است به بھای گذشتۀ آسمانی، اين پيام که علت تحريف در کتاه ب عدالت و رشد کردن است و

آلوده شده و انسان را از آن غافل کرده است و چون قرآن به تصديق ھمه از ) قدرت و زور( شرکھای خفی و جلی 

  . ن دست نخورده باقی مانده استتحريف مصون مانده است، پس عصارۀ پيام سلسلۀ انبياء در قرآ

 تاريخ ۀ  دو فلسفۀبی جھت نيست که با اين نگاه  وقتی ما به قرآن مراجعه کنيم، مشاھده می کنيم که قرآن بازگو کنند

ِخ فرعونيت، جباريت، ستمکاری و يا بيگانه شدن انسان از اصل خود و فلسفه تاريخ آزادی و بيان يفلسفه تار:  است
تجربه به من آموخته است که با آموزش  قرآن انسان قادر می شود که به . يا بازگشت به ھويت واقعی خويش آزادی و 

 مناسب، ۀآزادی و حقوق ذاتی خويش پی ببرد و بر کسانی که آن را از او سلب کرده اند بشورد و با سازماندھی و سامان

طمينان که  قرآن سامان و سازماندھی باز گشت انسان به به منظور حصول ا.  آزادی و حقوق ذاتی خويش را باز ستاند

آزادی و حقوق خويش را در ھمۀ زمانھا به بشريت ارائه داده، بشرحی که از خود قرآن کمی بعد آورده خواھد شد، ھمۀ 

  .ّجھانيان را  در اين امربه تحدی فرا خوانده است

رستی پاسخ  داده است اما اين نتيجه حاصل نمی شود مگر با قرآن به پيام ھمۀ اديان، که پرستش خدای يگانه است، بد 

  : و  اين در آزادی و رشد حاصل استآزادشدن از پرستش ھمۀ  نمادھای قدرت

ًو أنا منا المسلمون و منا القسطونفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا   َ َْ َّ َ َُ َ َ ََ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِْ َّْ َّ ََّ ََ ُ ُ  

       )٢۴(." کند شود و رشد می ند و ھر کس اسالم آورد آزاد میاز جمله ما مسلمانانند و بعضی ستمگران" 

دين ابراھيم که اسالم است، انسان را از پرستش قدرت . به حقيقت، کسانی که مانع آزادی ديگران می شوند، ستمگرانند

ظ لغوی، از کلمۀ اسالم به لحا. ّو نمادھای مختلف آن، به پرستش خدای يگانه رھبری می کند، دين حق است و ال غير

باب افعال است و کلمۀ تسليم از باب تفعيل است و ھر دو يک معنی را می دھند، يعنی اينکه تسليم ھيچ قدرتی نشود و 

ِ أسلمت لرب العلم «:دين را برای خدا خالص گرداند، اين حالت اسالم است که حضرت ابراھيم فرمود َِ ََ َْ ْ  تسليم ،»  َنيَ

  ، می فرمايد دين اسالم برای آنست که ١۵٢ ۀامام علی ھم در خطب.  مطلق استکه حق. پروردگار عالميان ھستم

ٍاسالم نام سالمت است و مجتمع کرامت؛ و ذالک النه اسم سالمة، و جماع کرامة«  ٍَ ُ ِ َ ُ«  .  

د و  ش،در حقيقت اسالم يعنی تسليم و خاضع شدن به حق و ابراھيم يکسره تسليم پروردگار عالميان که حق مطلق است  

که ابراھيم رابطه اش را  به عبارت ديگر، يعنی اين. به ھمين علت، تسليم شدن به ھر قدرتی مغاير با يگانه پرستی است

منفی کرد و از ھر قدرت و يا نمادھای آن بريد  و اين است که اگر کسی غير از خدای يگانه را بپرستد، زيان کرده 

ُو هللا است  َّ ِدعوا إليَ ُ ِ دار السلمیْ َ ِ ِھديَ و َ ِشاء إليَ من یْ ِ صرط مستقیُ ُّ َِ ٍ که شھر [و خداوند شما را به شھر امن و ھدايت "   ٍميَ

 اسم چنين دينی اسالم است که انسان را بدان رھنمون می کند و اين است که و ، )٢۵("است دعوت می کند] آزادی
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رد، يعنی غير حق را، زيرا  انسان بريده از خداوند دين را برای بشريت اسالم بر گزيد و غير آن را از کسی نمی پذي

نمادھای مختلف قدرت است که می تواند آزادی و حقوق ذاتی خويش را باز يابد و از بند اسارت انسان از انسان رھا و 

بنابراين، اگر ما به ھر شکلی ويا ھر نوع توجيھی در پی کسب قدرت باشيم، به . به پرستش خدای يگانه رھنمون شود

    .لب آزادی خود و ديگران رفته و به نوعی در خدمت قدرت قرار گرفته ايمسمت سا

در زمان ظھور اسالم، ھنوز دين حنيف يگانه پرستی و دين ابراھيم، در ميان مردم آن زمان  شناخته شده بود و خود  

يامبر گراميش  کجروی، به پابراھيم نيز به يگانه پرستی شھره بود و از اين جھت است که خداوند برای جلوگيری از ھر

ِقل بل ملة إبرھ: می گويد َِ َْ ْ ِْ َ َّ ِم حنيُ َ ِفاو ما كان من المشركيَ ِِ ُ ْ َ َ َ َ       َنيً

 بگو ملت ابراھيم را پيروی می کنم که فطری و ملت واحده ايست که تمام انبياء شما از ابراھيم گرفته تا بعد از او ھمه 

       )٢۶(.راھيم از مشرکين نبودبر آن ملت بودند و صاحب اين ملت يعنی اب

می   مانع خداپرستیی به نوعیقدرت زيرا ھر  پيروی نمی کرد،ز نمادھای مختلف قدرتکه ا ايناز مشرکين نبود، يعنی 

را شامل ھمۀ انبياء بگرداند، عالوه  که امر پيامبری را عموميت بدھد و آن ی که ذکر شد، خداوند برای اينتدر آي .شود

ُو ما أوت :فرمايد که نام برده، میمبرانی بر پيا َ ِ النبیَ ْون من ربھم يَّ ِ ِّ َّ ِ  به ھمه ايمان داريم )٢٧("و انچه به انبياء نازل شده" َ

  يک از آنھا نمی گذاريم و فرقی بين ھيچ

 تکدام از آنان نبوده است، خدای متعال در چندين آي که ھمۀ پيامبران يک رسالت داشته و تفاوتی بين رسالت ھيچ در اين

َال نفرق ب: از قرآن مجيدش بر اين امر تأکيد می کند و حتی از زبان مؤمنين می فرمايد ُ ِّ َ ِن أحد من رسله يُ ِ ُّ ِّ ٍ َ َ َ   

       )٢٨("بين ھچ يک از پيامبران او فرقی نمی گذاريم" 

اء و امتھای آنان، بر آن بنا بر اين بايد معلوم شده باشد که دين خدا، واحد است و آن ھمان است که خداوند از ھمۀ انبي

َو من  . و اين دين ھم اسالم است)٢٩(پيمان گرفته است که ھر پيغمبری، به پيامبر بعد از خود بشارت دھد َبتغ غيَ َ َر يْ

ِاالسلم د ِ  که اسالم دين خداست، چون ھرکسی که در آسمانھا و با وجودی )٣٠("از اسالم دينی می جوئيدآيا غير "   ًنا  يَ

پس ھر کس تسليم اوامر خدا باشد، مسلمان است و در حقيقت ) ٣١.(بيح خدا می کند و تسليم سنت اوستزمين است تس

که ھمان راه آزادی و رشد  که به مقام اسالم رسيدن که ھمان تسليم در برابر امر خدا، به اسالم ايمان آوردن يعنی اين

آن به صراحت بيان می کند که راھنمای ھمۀ اديان قر. نسبی انسان به آزادی و رشد مطلق که خداوند  است، می باشد

  :شين، ھمان اصول راھنمای قرآن استپي

ِّشرع لكم من الد َ َِّ ُ َ َن ما وصيَ َ ِ به نوحا و الذیِ َِّ َ ً ُ َ أوحیِ ْ َنا إليَ ِ َك و ما وصيَ ِنا به إبرھيََ َِ ْ ِ ِ ُم و موسيَ َ ِ و عیَ ِأن أقيسيَ َ ِّموا الديَْ َن و ال يُ َ

ِتتفرقوا ف ُ َّ َ َ    ِهيَ

را توصيه نمود و آنچه ما به تو وحی کرديم و به ابراھيم وموسی  برای شما از دين ھمان را تشريع کرد که به نوح آن" 

     ) ٣٢(."وعيسی توصيه نموديم، اين بودکه دين را اقامه کنيد و در آن متفرق نشويد

در قدرت و زور که تنھا مادۀ اختالف سوی توحيد، راه دين است و ھدف از ھمۀ اينھا ريشه کن ساختن ه  دعوت بپس

ميان نوع بشر است و چنين چيزی تنھا با تسليم عملی و نظری به توحيد و پرستش خدای يگانه و رھا شدن از ھر محدود 

مفری ، ِ اسير جبر  و در بند  انواع محدود کننده ھا استی که انساندر غيراين صورت.  عملی می گردد ،کننده ای

در بين پيامبرانی که در تاريخ شناخته شده ھستند و چھرۀ آنان در اذھان پيروانشان برای آنھا  . ندما باز نمی شبراي

که ھمۀ  ن اينآشکار است و آنھائی که آشکار نيست، ھمه در اصل رسالت يکسان ھستند و دين ھم يکی است و در عي

. حيد و يگانگی است مشترک و سھيم ھستنددر مجمع کماالت و يادآوری و ابالغ آن که ھمان توآنان در فضل رسالت، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ّاما در بين انبياء اختالف مقام و درجات ھست و در مراتب کمال روحی و معنوی بعضی بر بعضی ديگر برتری يافته 
   .که در بين ھمۀ ابناء بشر چنين است ھمچنان. اند

َتلك الرسل فضلنا بعضھم عل  ْ ُ ُْ َ َ ْ َْ ُّ َّ بعضمنھم من كلم اللیِ ََّ َّ ُ ْ ِّ ٍ ْ ٍھو رفع بعضھم درجتَ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُْ َ َ  

اينان پيامبرانی ھستند که بعضی را بر بعضی از آنان برتری بخشيده ايم، بعضی از آنان کسی است که خداوند با او " 

       )٣٣(."سخن گفته است، و بعضی از آنان را مرتبه ھائی بلند فرا برده است

ه نداشته است و دسته ای خاص از علمای اديان در دين اختالف بکه معلوم گشت که اختالفی در دين وجود  پس از اين

ال اين است که بچه منظور و ھدفی، دست به اختالف زده شده است و اختالفات در خدمت چه ؤوجود آورده اند، س

  .ال پاسخ داده خواھد شدؤگروه، دسته و يا طبقه ای قرار گرفته است؟ در بخش بعدی به اين س
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