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  محمد جعفری
  ٢٠١٨  مارچ ١۴

  

  واليت فقيه،
  بدعت و فرعونيت به نام دين

٧ 

  

  محمد جعفری
  

  اختالف دستمايۀ قدرت پرستان و زورگويان

منظور رشک، حسد، رقابت و برتری جوئی و ه برای زدودن شک و شبھه که علمای دين با داشتن آگاھی و علم، ب 

قدرت و سھيم شدن در نمادھای مختلف قدرت و يا حفظ و نگھداری آن مقدار زور و قدرتی که در دست دارند، در دين 

که حد اقل علم و آگاھی خود را به موقع  وجود می آورند و يا دست به تحريف دين می زنند و يا اينه اختالف بخدا، 

به ھمين علت است . خود اظھار و آشکار نمی گردانند و بدينسان تودۀ مردم را در گمراھی فرو می برند و نگه می دارند

        )٣۴(.نھا وعده داده استکه خداوند، عذر آنھارا نمی پذيرد و عذابی درد ناک به آ

ّاگر دينداران و علمای بحق دين، دين را از متوليان زور پرست و ستمگر، بدر آورند و دين را در مجرای صحيح خود 

ی خويش که خدا پرستی و پرستش ادقرار دھند، وقتی  لب و لباب دين  برای مردم آشکار شد، آنھا بر اساس فطرت خداد

يدن از انواع و اقسام طاغوت و نمادھای مختلف قدرت است، پاسخ مثبت خواھند داد و با طيب خاطر خدای يگانه و بر

  .بدان گردن خواھند نھاد

دست انسان، بندگی قدرت و ه له سخت است که با وجود ظلم و ستم، دشمنی و عداوت، استثمار انسان بأآيا فھم اين مس 

شود، شکلی از اشکال زور و قدرت در لباس   جامعه، آنچه پرستيده میانواع آن، برتری جوئی و اشکال گوناگونش، در

که نماز خوانده می شود، روزه  دين است و نه خدا؟ و يا خيلی مشکل است که فھميد در چنين جوامعی و با وجودی

 نشان می  ھمه با انجام اعمال فوق خود را مسلمان و خداپرست، ًغالبا، حج خانۀ خدا انجام می شود، وگرفته می شود

آيا تجربه ھای  ّدھند، اما آنچه در حقيقت پرستيده می شود نمادھای مختلف قدرت و زور در لباس دين و شريعت است؟
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تاريخی بيان آزادی و بيان قدرت که قرآن جای جای آن را متذکر شده است، فقط برای نسلھای گذشته است و نسل ما و 

 را در که بدانند، اگر ھمان راه و روش ّ تاريخی از آن مطلع باشند و نه اينعنوان رويدادھایه نسلھای آينده، فقط بايد ب

  ھمان سرنوشت و سر انجام دچار خواھند شد؟  پيش گرفتند، آنان نيز به 

ھستند علمائی که در ھمين نسل ما، واليت فقيھی که نه ريشۀ قرآنی، نه فقھی، نه اجماعی، نه عقلی و نه عرفی کم  آيا 

 علم خود را آشکار نکردند، بلکه با علم و آگاھی خود، بر استمرار و استحکام واليت فقيه، مشروعيت و دارد، نه تنھا

ود به طاغوتھای زمان تبديل شده و خ، م تحميل کردند و اينگونهحاکميت بخشيدند و چنين حکومت ستمگری را بر مرد

ی به  سر چشمه و به کسی که اول پايه گذار خشت کج  وقت؟ آيا نيستند محققين، و يا کسانی که در قدرت سھيم گرديدند

گردانيده است می رسند، در ھمان  جا را مستقر گری مشروعيت بخشيده و آناست که به چنين حکومت ظالم و ستم 

نام دين تنھا به گردن جانشينان ناخلف او می اندازند و از ه و بی عدالتی را ب شوند و يا گناه اين ھمه جنايات متوقف می

ّد نمی پرسند که معلم اول ھمۀ اينھا و پايه گذار اين خشت کج چه کسی بوده است؟خو ّ  

  ه ديگر، قدم در وی نھادــاين شه اول  بزاد             ـد، کز شــت بــّسن

  ھر که او بنھاد نا خوش سنتی             سوی او نفرين رود ھر ساعتی

دانيم که ھمۀ آنھا بعد از  دانند و می چرا؛ ھمه می نبوده و نيستند؟.. .حج برو ، و آيا ھمۀ اينھا نماز خوان، روزه بگير،

 بوده اند، ئیوجود آوردن چنين حکومتھاه ّو تا به امروز و نسل خود ما و کسانی که جدی در گير ب) ص(فوت پيامبر

ست، از چه می پس چرا اينھمه ترس و وحشت ما را فرا گرفته ا. بوده اند... ھمه نماز خوان، روزه بگير، حج برو، و

ُّ و ما كان ربك :ترسيم؟ آيا مرگی در کار نيست؟ آيا از اين پيام آشکار و رسای قرآن نمی ترسيم و پند نمی گيريم که َ َ َ َ
َھلك القرِيل ُ ْ ِ َ بظلم و أھلھا مصلحونیْ ُ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ٍ ْ ِ   

مقابل اصالح، ) ٣۵(."ند ستمگرانه نا بود نمی ککه مردمانش اھل اصالح باشند، و پروردگارتو شھرھا را در حالی" 

که آھل آزادی و برقراری  فساد در روی زمين و جامعۀ بشری است و اھل اصالح باشند، در فرھنگ قرآنی، يعنی اين

  .عدالت باشند

وفساد گران، در ھر فساد می کردند و اصالح نمی کردند قوم صالح به اين علت نابود شدند که رھبرانشان در زمين 

که علمائی که آگاھی دارند علم خود را  دليل اينه دک ھستند که خود را بر مردم مسلط می کنندو بجامعه ای، تعدادی ان

آشکار نمی گردانند و مردم ھم دست از استقامت و پايداری می کشند، جامعه را به تباھی می کشانند و در نتيجه، قومی 

   :اين مطلب را آشکار می سازد صراحت،و يا ملتی و يا نسلی نابود می شوند و چقدر قرآن به روشنی و 

ِ المدیَ كان فَو َ ٍنة تسعة رھط يْ ْ َ َُ ِ ِ َفسدون فيَ ُ ِ َ األرض و ال یْ ِ ْ َصلحونيَ ُ ِ   

َ لغت شناسان کلمه رھط را بين    )٣۶(."ُدر آن شھر نه نفر بودند که در آن زمين فساد می کردند و اصالح نمی کردند" 
  . نفر ذکر کرده اند١٠ تا ٧

 و نظير تمام حکام که وقتی می خواھند کس و يا کسانی را که به ندک که در آن شھر تصميم گيرنده بودندتعداد اوھمين 

خاطر موقعيت اجتماعی که دارند، از سر راه خود بردارند، آنھا را از طريق ترور و توطئه از سر راه بر می دارند و 

  چنين جنايتی به سزای اعمال خود برسند و بعد ھم آننعامالن واگويند بايد آمر نھای مصلح، میعنوان انساه بعد ھم ب

  :را به بوتۀ فراموشی می سپارند و تا می توانند مانع آشکار شدن حقيقت می گردند

َ قالوا تقاسموا با لنب ُ َ ِ َّ ِ ُ َ ََ ِتنه و أھله ثم لنقولن لوليُ ِ ََّ ََّ َ َ َُ َ َُ ُ ُْ َ ُه ما شھدنا مھلك أھله و إنا لصدقيَّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ ْ َْ ْ َ ََ      َونِ

گفتند به خدا ھم قسم شويد، بر او و خانواده اش شبيخون می زنيم، سپس به خونخواھيش می گوئيم که ما در کشتار " 

  . ستمکاران استۀاين روش مستمر ھم  )٣٧(."خانواده اش حاضر و ناظر نبوده ايم، و ما راست گوئيم
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که به حقوق و آزادی ديگرا  زمين فساد می کنند يعنی اينبه ھمين علت، پيامبر دستور صريح دارد که چون مسرفين در  

ن تجاوز می کنند و قدرت را جانشين حقوق و زور را جانشين آزادی می کنند و اصالح نمی کنند از اسرافکاران 

  .چون اسراف با تجاوز به حقوق ديگر و يا  ديگران ھمراه وعجين است. اطاعت نکند

ِو ال تط  ُ ِعوا أمر المسريَ ُ ْ َ ْ َ ِالذ *  َنِيفُ َفسدون فيَن يَّ ُ ِ َ األرض و ال یْ ِ ْ َصلحونيَ ُ ِ    

       )٣٨(."کسانی که در زمين فساد می کنند واصالح نمی کنند. وفرمان اسرافکاران را اطاعت مکنيد" 

و نقمتھا ذابھا و نکبتھا و چنين است که خداوند می فرمايد، وقتی در زمين فساد راه انداختند، دچار انواع گرفتاريھا و ع

ُ ظھر الفساد ف:می شويد َ ْ َ َ البر و البحر بما كسبت أیَ َ ََ َ ِ ِ ْ ْ َْ ِ الناس لیِديِّ ِ ِقھم بعض الذيِذيَّ َّ ْ َ ُ ْ عملوا لعلھم یَ ُ َّ َ َ ُ ِ َرجعونيَ ُ ِ ْ   

که خدا بعضی از آثار  دست خود کردند، ظاھر گشت تا آنه  و خشکی به خاطر کارھائی که مردم بحربفساد در " 

الملک يبقی مع : و باز به ھمين دليل است که گفته اند) ٣٩(]"و به خود آيند[يشان بچشاند، شايد باز گردند عملشان را به ا

    )۴٠(."ملک با کفر می ماند ولی با ظلم پايدار نخواھد ماند. " الکفر و ال يبقی مع الظلم

 در تمام جوامعی که : شوداھده می مش  ، تاريخ دوران معاصرنيست که با مراجعه به تاريخ و حتی ّتعجب آور 

 يا علم خود را برای تودۀ  به جز اقلیديکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم و بيعدالتی بر مردم حاکم است، ھميشه علمای دين

مردم به موقع ظاھر نکرده و سکوت اختيار کرده اند و يا در مشروعيت بخشيدن به قدرت و ديکتاتوری سھيم بوده اند و 

  .ظام و يا رژيم مشروعيت دينی بخشيده اندبه آن ن

 علمای لیستمگری و گناھکاری را از عالئم کفر و برگشت به کفر می شمرد و، رشوه خواری، حرام خواری که خداوند

، آن ھا را  با حضورشان و نھی نکردنشان از اين امور، اعمال فوق انجام می شود و يا آن را توجيه شرعی می کننددين

ْ لو ال : توبيخ می کندیسختبه   جرمبه ھمين ِنھاھم الربنيَ َّ َّ ُ ُ َ ُون و األحبار عن قولھم االثم و أكلھم السحتلبئس ما كانوا يْ ََ َْ ِ ْ ُْ ُِ ِِ َ ََ َْ ْ َ َ َُ َ
َصنعوني ُ َ   

چرا علمای نصاری و يھود ملت خود را از گفتارھای گناه و رشوه خواری باز نمی دارند؟ راستی چقدر بد است آنچه " 

وی يادآور می ه دھد و اعمال بسيار بد بعضی از آنان را ب و باز خداوند به رسولش ھشدار می )۴١(." می سازندرا که

  :شود

َو تر  َ ِ كثیَ ْرا منھم يَ ُ ِّ َسرعون فيً ُ ُ االثم و العدون و أكلھم السحتلبئس ما كانوا یِ ََ ْ ِ ِْ ُ ِ ِِ َ َ َ َْ ُ ْ َعملونيْ ُ َ ْ   

سوی گناه و ستمگری و خوردن رشوه و ه ی گيرند بر ھمديگر در شتافتن بو بسياری از آنان را می بينی که پيشی م"

      )۴٢(." چه زشت است آنچه بودند و می کنند

سحت در لغت ھم به معنای رشوه خواری و ھم حرام خواری اموال مردم به باطل و ناحق نظير حق وحساب، جعاله و 

َقولھم االثم  واری است و منظور ازھبه ھای صوری و انواع و اقسام کاله ھای شرعی و رانت خ ْ ُ ِ ْ از " گفتارھای گناه" َ

آيا اين قبيل اعمال و بسيار بدتر از آن  در جمھوری اسالمی و در نزد . ّجمله تحريف کتاب و گفتار بر خالف حق است

 نمی گزد و نام اسالم، امری عادی نشده است؟ و با وجود آشکار و عيان بودن ھمۀ آنھا کک احدیه سران اين رژيم و ب

،  علت آنۀنام اسالم که در ايران کمتر سابقه داشته، از جمله اين پديدۀ ناھنجار اجتماعی و با چنين ابعاد وسيع و ب

نام ه را ب ، آن»واليت فقيه«وسيلۀ تحريف و بدعتی است که آقای خمينی، تحت نام ه اسالميزه و عادی نشان دادن آن ب

که علمای دين و آگاھان به قرآن به موقع علم خود را برای  ن نبود، مگر اينو اين بدعت ممک. اسالم بنياد گذاشته است

  .جامعه اظھار نکردند و بخشی از آنان نيز در توجيه آن کوشيدند
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 نتحريف و انواع آن در قرآ

  :عبارتست از ھمه جوامع است امور مستر در تاريخ وۀکه از جمل تحريف 

  .صاحب آن کالم و بيان نظرش آن نبوده و يا نباشدوری بيان کردن که ط کالم و يا حرفی را -١

  .غير از آنچه منظور بوده از آن حاصل شوده  جا بجا کردن کالم و يا حرف تا معنای ديگری ب-٢

 کم و زياد کردن کالم و يا حرفی بدين منظور که چيزھائی را که نمی خواھند از آن انداخته و چيزھائی را که می -٣

  .ندخواھند به آن اضافه کن

  .نا دستکاری کردن کالم و يا گفته ای، به منظور القاء نظر خود به مخاطب-۴

  . قسمت و يا بخشی از حق و راست را گفتن و بخش ديگر را با ناحق و دروغ به خورد مردم دادن-۵

يان  قسمتی و يا بخشی از حديث و روايتی را که مطابق ميل خود است بيان کردن و قسمت ديگر را از قلم و ب-۶

  .انداختن

تمام اين اعمال تحريف ناميده می شود و چقدر اين اعمال در بين علمای قدرت و زور پرست متداول و امری عادی 

  .است

ِّفبما نقضھم م ِ ِ ْ َ َ ِ ِثقھم لعنھم و جعلنا قلوبھم قسيَ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َُ ُ َ ْ َ َّ َ ُحرفون الكلم عن مواضعھو نسوا حظا مما ذًيةيَ َّ ِ ِ َّ ِِّ ًّ َ ََ َ َِ َ ََ ْ ُ ِكروا بهِّ ِ ُ ِّ   

] جابجا کنند[که پيمان خويش شکستند لعنتشان کرديم، و دلھايشان را سنگين گردانيديم که برگردانند اه به سبب اينآنگ" 

      )۴٣(."سخنان را از جايھای خود و فراموش کردند بخشی از آنچه را به ايشان پند داده بودند

ن تأکيد می کند که عالوه بر اين قرآ.کردن کتابی که به آنھا داده شده بودمنظور از تحريف کلمه در اينجا ، يعنی تحريف  

  : کرده اند، به تحريف آن پرداختند با وجودی که کالم خداوند را شنيده و علم بدان پيدابخشی از علماء

ِو قد كان فر  َ ََ ْ ْق منھم يَ ُ ْ ِّ َّسمعون كلم هللا ثم يٌ ُِ َّ َ ََ َ َحرفونه من بعد ما عيُ َ ِ ِْ َ َُ َ ُ ْقلوه و ھم ِّ ُ َ ُ ُ َعلمونيَ ُ َ ْ  

ناختند، تحريفش می که آنرا می ش که طايفه ای از ايشان کالم خدا را می شنيدند و سپس با علم بدان و با اين با اين" 

   :نچه را از آن می خواھند در آورندو گاھی کلمات را جوری تحريف می کنند که آ ) ۴۴(."کردند

ْلم  ُأتوكيَ ِحرفون الكلم ميْ َِ ْ َ ُ ِّ ِن بعد مواضعھَ ِ ِ َِ َ ْ ِقولون إن أوتيَ ُ ْ ِ َ ُ ُتم ھذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروايُ َ ُ ُ َ ُْ َ َُ ُْ َ ْ ْ َّْ ِ َ ُ َ   

می گويند اگر چنين به شما داده شد ] ديگر ھمه ب[را از مواضعش تحريف می کنند و ] کتاب آسمانی[اينان کلمات" 

داوند، نوع ديگری از تحريف که برای دست انداحتن و و باز خ    )۴۵(."ده نشد، کناره گيری کنيدبپذيريد و اگر دا

  :کار برده می شود، را برای پيامبر بيان می کنده ريشخند زدن ب

ِمن الذ  َّ َ ُن ھادوا يِّ َ َحرفون الكلم عن مواضعه و يَ َِ ِ ِ َّ َِ ََ ْ ُ ِّ َقولون سمعنا و عصيَ ََ َ ْ ِ ُ َنا و اسمع غيُ َْ َ َر مسمع و رعنا ليَ َ ِ َ ََ ٍ َ ْا بألسنتھميُ ِ َ ِ ْ َ ً و طعنا فِ ْ  یَ

  ِنيِّالد

که  جای اينه ب[ ًابجا کردن تحريف می کنند، مثال با ج] در سخنان خود[ که کلمات را از يھوديان کسانی ھستند" 

      )۴۶(] "شنيديم و نا فرمانی کرديم[ سمعنا و عصينا: می گويند] سمعنا و عطينا: بگويند

می گويند شنيديم و در دل می گويند نپذيرفتيم و بشنويد سخن ما را اين دسته از راه زبان بازی و برای طعنه زدن به دين 

  .و نشنيده بگيريد

خداوند به آن دسته از علمائی که پيمان خدا را می شکنند و علم خود را برای مردم پنھان می کنند و يا به بھای ناچيز آن 

  :را می فروشند، سخت می تازد

ِو إذ أخذ هللا م  ُ َّ َ َ َ ْ ِ َّثق اليَ َ َن أوتوا الكتب لتبيِذَ ُ َ َُ ِ ْ ُ ِننه للناس و ال تكتمونه فنبذوه وراء ظھورھم و اشتروا به ثمنا قليَ ِ ِ َِ ًَ َ ِ ْ َ َ ََ َ َ َْ ِ ُ ُ ُُ ُُ َ َ َُ ُْ ِ َّ َالفبئس ما يَّ ْ ِ َ ً

َشتروني ُ    
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نداختند، د و پنھان مداريد، ولی آنھا آن را پشت سر اگرفت که آن را برای مردم بيان کنيو خداوند از اھل کتاب پيمان " 

  ) ۴٧(." و به بھای ناچيز فروختند، چه بد است آنچه خريدند

  : فساد کاران در روی زمين می شمردخدای متعال، علمائی را که دست به چنين کاری می زنند مصداق

ِالذ  ِنقضون عھد هللا من بعد ميَن يَّ ِ ِ ِْ َْ َّ َ َ َ َثقه و يُ ِ ِ َقطعون ما أمر هللا به أن يَ َِ ِ ُ َّ َ َ َ َ ُ َوصل ويْ َفسدون في َ ُ ِ َ األرضأولئك ھم الخسرونیْ ُ ِ َِ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ   

 و آنچه خداوند به پيوستن آن فرمان داده است، می گسلند و در ھی را پس از بستنش شکستندھمان کسانی که پيمان ال" 

   )۴٨"(.زمين فساد می کنند، اينان زيانکارانند

  ای کدام منظور صورت می گيرد؟ را مطرح کنيم که تحريف بریالؤبد نيست که در اينجا اين س
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