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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  *محمد جعفری

  ٢٠١٧  اکتوبر ١٠
  

  واليت فقيه،
  نام دينه    بدعت  و  فرعونيت ب

٢  

  

  

 ّفصل اول

  واليت فقيه مسيحائی در يک نگاه

ّ تمدن سيال است و از جامعه ای به جامعه ھای ديگر و از مللی به ملل ديگر سرايت می کند، که فرھنگ و نظر به اين

که خود به واليت  طور اختصار به چگونگی مشروعيت بخشيدن کليسا به قدرت و نمادھای آن و يا اينه در اين فصل ب

دست آوردن آن بود، ه تی ھدف قدرت و بمطلقۀ مسيحائی و يا نماد قدرت تبديل گرديد، می پردازم، تا مشاھده شود، وق

  .تفاوت چندانی ندارد که کسانی که در صدد تصاحب آن ھستند، به چه دين و يا مرامی خود را متعلق می دانند

به لحاظ . است...ويا نام مسيحيت،ه نام مارکسيسم، گاه به نام اسالم، گاه به دست گرفتن آن به قدرت و يا به گاه رسيدن ب

له و روش، رسيدن به قدرت تحت ھر نامی که باشد، يکسان است، فقط اشکال ظاھری و ابعاد آن متناسب با  و وسيامحتو

  .دست، تفاوت پيدا می کنده شرايط زمانی، مکانی، فرھنگی، دينی و تاريخی و شخص و يا گروه قدرت ب

گشتن، توسط متوليان قدرت پرست، مشروعيت بخشيدن دين به قدرت و نمادھای آن و يا خود به قدرت تمام عيار تبديل 

 شرقی كه خواھان استيال بر دين و سرنوشت ۀتئوری ھای قدرت و واليت مطلق. در مغرب زمين سابقه ای كھن دارد

مردم است،  با قدرت مطلقه ای كه پاپ گرگوار ھفتم در مسيحيت در قرن يازدھم  ميالدی آن را پايه گذاری كرد، 

  . يکی ھستند و تنھا ابعاد و نام آن متفاوت استاد و در حقيقت در محتوشباھت ھای زيادی با ھم دارن
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  عصر جمھوری

از قرن چھارم قبل از  ميالد مسيح تا اواخر قرن اول بعد از ميالد، در رم و آتن نوعی جمھوريت اشرافی با معنا و 

در طول حدود پانصد ) ١۴.(ودمفھوم آن زمانی كه اركان آن مجامع ملی، قضات و عمال ، و مجلس سناست برقرار ب

، )١۵(سال جمھوريت، ھمۀ امور اعم از دينی و غير آن در اختيار مردم صاحـب رأی كه درمـجلس ســنا شركـت داشتند

  . بود

نا بنوشتۀ ويل ه ّ در رم، قبل از جمھوری رسم چنين بود که مجلس سنا پادشاھی را برای تمام عمر انتخاب می کرد، اما ب

جای انتخاب پادشاه، دو کنسول با قدرتھای برابر و رقيب ه ی که مجلس از شھروندان سرباز بر پا شد و بدورانت، زمان

  )    ١۶.(ّيکديگر برای مدت يکسال معين کرد

 اين قوانين آن بود ۀاز جمل. نامدار شدند" دوست خلق"، با وضع قوانين در روم به پوبليکوال يا )١٧(ّدو کنسول اولی

که بخواھد بی رضايت مردم به  اھد به پادشاھی برسد، بی محاکمه، بايد اعدام شود، و نيز سزای کسیھر کس بخو« :که

ندی که محکوم به مرگ يا تازيانه خوردن می شود، حق استيناف از ورھ شيامنصبی دولتی دست يابد، مرگ است، 

 ھنگام ورود به مجمع نمايندگان، به عالمت والريانوس بود که اين رسم را نھاد که ھر کنسول،. مجمع نمايندگان را دارد

اعتراف به حاکميت مردم و حق مطلق آنان در زمان صلح به صدور حکم اعدام، تبر ھا را از چوبدستيھا جدا کند و 

  )  ١٨(».فرود آورد

زمان قيصر، به جای سلطنت، تا « ّاما )    ١٩.(وجود آورد و فاتحان آن را پيروزی آزادی خواندنده اين عمل انقالبی ب

 عکس آنان مجبور بودند هندان تھی دست بھتر نشد؛ بھرووضع سياسی ش. آريستوکراسی را بر کارھا مسلط کرد

زمينھائی را که از سرويوس گرفته بودند به صاحبان اصلی باز گردانند، و به عالوه حمايت مختصری را نيز که 

 قدرت، آزادی گاه به معنای بی بندو باری در بھره کشی از ّاما در قاموس...سلطنت از آنان می کرد، از دست دادند،

  )    ٢٠(».ناتوانان است

چه بسيار جمھوريھائی بوده . طبيعی است که وقتی ھدف قدرت است، تحت ھر نامی که باشد، به لحظ آزادی فرقی ندارد

ده اند که آزادی و عدالت را اساس و ھستند که استبداد و ديکتاتوری را بر ملت حاکم گردانيده و بر عکس پادشاھانی بو

  .حکمرانی خود قرار داده اند

مقننه و مجريه و : و واجد،  قوای سه گانه)    ٢١(در رم، سنا از شھروندانی که نه بنده باشند و نه بيگانه تشکيل می شد

و ....انه، زمين ودر جمھوری روم، چون ھمه چيز از آن خانواده ھای آريستوکراس بود، امالک، خ)  ٢٢.(قضائيه بود

طبقه ای از مستأجران وامدار در روستاھا، و توده ای از مردم تھی دست و ] قبل از ميالد[در پايان قرن سوم « چون

خانمان باخته در پايتخت پديد آورد که سرانجام نا رضائی روز افزون آنان در جمھوری روم را، که فرآوردۀ رنج 

  : اين امر طبيعی بود زيراو)    ٢٣(».روستائيان بود، تباه کرد

ندان را از ميان می برد و دولتمردی را از سرچشمه خشک می کرد، چون فرد ھروّاستبداد روز افزون حميت ش« 

رومی، جز از طريق خشونت، نمی توانست ارادۀ سياسی خود را بيان کند، عالقه به حکومت را از دست داد و جذب 

ميھن پرستی و مذھب شرک وابسته . د، يا سعادت و رستگاری فردی خود شداشتغاالت خود، تفريحات خود، لژيون خو

گفتۀ ه و در برابر مسيحيت تازه نفس تاب مقاومت نداشتند و بنا ب) ٢۴(».به يکديگر بودند و حال با ھم به افول می رفتند

مسيحيت .] ن. يعنی سقوط جمھوری روم[ّرخان عقيده دارند که علت سقوط روم ؤبزرگترين م« ويل دورانت 

  )     ٢۵(».بود
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  افول جمھوری و نفوذ مسيحيت

از اواخر قرن اول بعد از ميالد به بعد حكومت روم بر اثر استبداد روز افزون خانواده ھای آريستوکراس، از جمھوری 

وم و وری تبديل گرديد و مسيحيت كه نسبت به بت  پرستی و ساير اديان ديناميك بيشتری در دفاع از مظلتبه امپرا

ّمھربانی به آنھا ، ھمراه با معنويت، برخوردار بود، به مرور در روم به رشد و نمو پرداخت و روز به روز دامنۀ آن 

بردگان، زنان، ( در برابر آن استبداد آريستوکراسی و ناديده گرفتن بيش از نيمی از جمعيت کشور. گسترش  می يافت

ی ظھور کرده بود که ھمه را به يک چشم می نگريست، بولس سه چيز را که از ھيچ حقی برخوردار نبودند، دين...) و

. پايان داد.] ن.يعنی شريعت يھوديت[مرگ مسيح به عصر شريعت: "وی می گويد. ايمان، اميد و محبت: تبليغ می کرد

 »مسيح ھستيدھمه در وجود عيسی «از اين پس ديگر نه يھودی ھست نه يونانی، نه برده و نه آزاد، نه مرد و نه زن، 

  )    ٢٧.(وی در زمان نرون به شھادت رسيد)  ٢۶(

با وجود شکنجه ھای طاقت فرسا، مسيحيان از پای ننشستند و با ايستادگی و خالقيت به تبليغ و ارشاد مردم پرداختند و 

که را رد فربھی مسيحيان نخستين آزادی، عدالت، و برابری را شعار می دادند و م. ندای آزادی و برابری را سر دادند

با سخنان تند و تيز و انقالبی به ثروت حمله می " برادر خداوندگار"يعقوب . ثروتش را تقسيم نمی کند، دزد می ناميدند

  :کرد

دولت شما فاسد و رخت شما بيد . ھان ای دولتمردان به جھت مصيبتھائی که بر شما وارد می آيد گريه و ولوله نمائيد« 

شما در زمان . و رنگ آنھا مثل آتش گوشت شما را می خورد... نقرۀ شما را زنگ می خوردطال و . خورده می شود

 فريب نگاه داشته ايد فرياد اينک مزد عمله ھائی که کشتيھای شما را درويده اند و شما آن را به. آخر خزانه اندوخته ايد

آيا خدا فقيران اين جھان را بر نگزيده است تا . بر می آورد و ناله ھای دروگران به گوشھای رب الجنود رسيده است

  )   ٢٨(».دولتمردان در ايمان و وارث ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند

ھای کوچک جمع می شدند واز روی نمونۀ کنيسه به خود تشکيالت در نمازخانه « ميالدی ٣٠۵ -٩۶ مسيحيان از سال 

عمل نمی ه بردگان را در اين محفلھا با آغوش باز می پذيرفتند، البته ھيچ کوششی برای آزاد ساختن اينان ب... می دادند

ًان عمدتا از طبقۀ نخستين گرويدگ. ّآمد، اما اينان با نويد ملکوتی که در آن ھمه آزاد خواھند بود، تسلی می يافتند

پرولتاريا بودند و البته در ميانشان تعدادی ھم از قشرھای  پائين طبقات متوسط و تک و توکی ھم ثروتمندان يافت می 

  )   ٢٩(».شدند

و " در روح و حقيقت"رسالت و اخالق آرمانی مسيح، رؤيای روزی را داشت که انسانھای ديگر خدا را در معابد، که 

و با تبليغ آزادی و برابری انسانھا، در برابر نظام طبقاتی . ، که در ھر کردار خود خواھند پرستيدنه فقط در گفتار

آريستوکراسی به اميد رسيدن به آزادی و عدالت و فالح و رستگاری، رسالت مسيح در مردم نفوذ پيدا کرد و رسالت 

 حمله قرار می داد و می گفت، باج گيران و فاحشه گفتۀ وی کاتبان و فريسيان ريا کار را مورده را که بنا ب) ع(عيسی 

  .ھا قبل از شما داخل ملکوت خدا می شوند، بردگان و تھی دستان را شاد و مسرور می کرد

ای کاتبان و فريسيان ريا کارکه چون قبور سفيد .... ای راھنمايان کور... وای بر شما ای کاتبان و فريسيان ريا کار « 

فرزندان قاتالن انبياء .... ً به مردم عادل می نمائيد، ليکن باطنا از ريا کاری و شرارت مملو ھستيدًشده می باشيد؛ ظاھرا

ّای ماران و ای افعی زادگان چگونه از عذاب جھنم فرار خواھيد . پس شما پيمانۀ پدران خود را لبريز کنيد. ھستيد

  )    ٣٠(». گردندباج گيران و فاحشه ھا قبل از شما داخل ملکوت خدا می.... کرد؛
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ھيچ کس «ترتوليانوس يکی از متنفذين کارتاژ که در قرن دوم به مسيحيت گرويد، اين اصل انقالبی را بنياد گذاشت که 

ھمه «و عالوه بر آن اعالم کرد که ما مسيحيان ) ٣١( ».موظف نيست از قانونی که آن را ظالمانه می داند، اطاعت کند

  )  ٣٢( ».انچيزمان مشترک است جز زن ھايم

 ديگری ۀشرح مسيحيت، و در نوشته با شيوائی  ب"  بنيادھای الھی"نام ه  ميالدی الکتانتيوس در کتابی ب٣٠٧در سال «

وران آزار دھنده تبا نوش و نيشی سيسرون وار به توصيف احتضار نھائی امپرا" در بارۀ مرگ آزار دھندگان"نام ه ب

البته ) ٣٣(».به حکم ماھيتش بايد بالمانع، از روی طيب خاطر، و آزاد باشدمذھب « :نويسد الکتانتيوس می. پرداخت

  )   ٣۴.(و عمر او وفا نکرد تا کفارۀ آن را ادا کند. اين گفته در آن زمان عقيدۀ باطلی شناخته شد

  

  ورتمسيح و امپرا

عم، از زن و مرد، پير و جوان، آزاده و آئين جديد که با آمال و آرزوھای بشر در ابتداء انطباق يافته بود و ھمۀ انسانھا، ا

ّرغم سوزانيدن و اذيت و آزار و  برده را به يک چشم نگاه می کرد و صالی آزادی و عدالت را سر می داد، علی

ن و ستمديدگان و زنان و بردگان با سرعت زيادی جای خود را باز می کرد و اشکنجه ھای طاقت فرسا، در بين مظلوم

رغم، ستم و آزار فراوانی  مسيحيان  علی« ّاما . ّو شرک که آئين فرسوده ای شده بود، توفق يافتبر انواع بت پرستی 

ندرت عليه دولت شوريده بودند، تعليم دھندگانشان اطاعت از مقامات کشوری را به آنان تلقين، و ه که می ديدند، ب

 قدرت دست نيافته و طعم آن را نچشيده بودند، در البته تا به) ٣۵( »متقاعدشان کرده بودند که سلطنت موھبتی است الھی

  .کار می بردند و آن را تبليغ می کردنده تمام اعمال خود روش خشونت زدائی و عدم خشونت را ب

دنبال پی ريزی سلطنت مطلقه ای بود، با زيرکی دريافت که چنين حکومتی می تواند از پشتيبانی چنين ه قسطنطين که ب

ور روم، كه خود بت پرست بود، به مسيحيت گرويد تسرانجام قسطنطين، امپرا. يک قوی سود ببردمذھبی با چنين دينام

 ميالدی طی فرمان ميالن آزادی ھمۀ مذاھب را اعالن كرد و مسيحيان و ساير اديان را در عمل كردن ٣١٣و در سال 

كه رعايای ما در پرستش خدائی كه چنين اقتضا می کند، « :به مراسم مذھبی كه ترجيح می دھند آزاد گذاشت و گفت

اما  طولی نکشيد که ) ٣۶(».انتخاب كرده اند، آزاد  باشند و مذاھب از احترامی كه در خور آن است محروم نشوند

  )    ٣٧.( ضد  بت پرستی طرفداری كردهًروش خود را تغيير داد و علنا از مسيحيان ب

نده بود، پس از تغيير رأی مبنی بر آزادی مذاھب، اتباعش را طور قطع مسيحی خواه که خود را ب وی عالوه بر اين

در حقيقت، با وسائل و امکاناتی که در اختيار داشت مردم را ) ٣٨.(دعوت کرد که با گرويدن به مسيحيت به او بپيوندند

« ين،و بدين طريق قسطنط) ٣٩(».فرقه ھای مرتد را ممنوع اعالم کرد« طور مطلق ه به مسيحيت فرا خواند و ب

و جان . وری را در يک آئين جديد و جوان و يک سازمان نيرومند و اخالقياتی پر از شوق و ذوق سھيم گردانيدتامپرا

ًو متقابال کليسا نيز با چشيدن طعم قدرت و به فراموشی سپردن رسالت اصلی ) ۴٠(».وری دميدتتازه ای به کالبد امپرا

  )    ۴١(».ور ناميدتترين امپراقسطنطين را بزرگ«خويش، به ياری او شتافت و

  ادامه دارد

  انقالب اسالمي در دوران رياست جمهوري بني  صدرةول روزنامؤمدير مس -* 
  

 :يادداشتھا و نمايه

   .       ٨۵– ٨۶،ص ١٣۶٢، ٢ميرزاغالمحسين زيرك زاده ،ج :  تاريخ رم، آلبرماله و ژول ايزاك، ترجمه -١۴

   . ٣٧ ھمان سند ، ص -١۵
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