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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  محمد جعفری

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٨
  

  واليت فقيه،
 نام دينه    بدعت  و  فرعونيت ب

٣  

  
  محمد جعفری

  

  مسيحيت و گرايش به سمت قدرت

مرور به يک ه يت در پايه ھای قدرت، کليسا به ھمان اندازه که يک دين و بنياد دينی بود، ببا شريک شدن کليسا و مسيح

ه قسطنطين چندان به اصول مسيحيت پايبند نبود و از اعالم مسيحيت، ھدف سياسی داشت و ب)  ۴٢.(دولت نيز تبديل شد

 آراء و عقايد بين کشيشان ايجاد و آفتابی دنبال پی ريزی سلطنت مطلقه بود و بدين علت، بعدھا که برخوردھا و اختالف

  :ور فرا خواندتشد، عقيدۀ باطنی خود را اظھار کرد و بر آن ھا سخت تاخت و آنان را به استقرار وحدت کليسا و امپرا

من  فرض را بر  آن گذاشته بودم که انديشه ھائی را که ھمه مردم از خدايان دارند، به يک شکل واحد باز گردانم، «

ً قويا حس می کردم اگر بتوانم مردم را متقاعد سازم که در اين باره متحد شوند، ادارۀ عامه به طور قابل مالحظه زيرا ّ

فريقا مجادله بوده است، مجادله اًاطالع می يابم که در ميان شما بيش از آنچه اخيرا در ! ّاما افسوس. ای آسان خواھد شد

تو، آلکساندر، اگر می . به نظر می رسد و درخور چنين معارضت تند نيستًظاھرا علت اين مجادالت پوچ . وجود دارد

گونه اھميتی ندارد چگونه  له ای که ھيچأ حقوقی يا حتی در بارۀ جزئی از مسۀخواستی بدانی کشيشانت در بارۀ چه مسأل

 که اين مسائل را لزومی نداشت...فکر می کنند، و تو، آريوس، اگر چنين افکاری داشتی، می بايست سکوت می کردی

ّ، زيرا اينھا مسائلی ھستندکه فقط بيکاری محرک آنھاست و جز برای حدت دادن به ذھن فايده .....به ميان مردم بکشانيد

  )   ۴٣(».، کارھائی است احمقانه، در خور کودکان بی تجربه، نه شايستۀ کشيش ھا يا اشخاص معقول...ای ندارد
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ور که از تضعيف تامپرا. بود و به ميان مردم رفته و بشدت رواج پيدا کرده بودبحث بر سر ماھيت مسيح در گرفته 

قدرت احساس خطر کرده بود و با وجود نامه به کشيشان که از اختالف صرفنظر کنند و فايده ای نبخشيد، ھمۀ اسقفھا را 

  . دعوت به شورا کرد

 با پيامی خطاب به اسقفھا  وحدت امپراتورتاح شد و وری به رياست عاليه قسطنطين افتتشورا در يکی از کاخھای امپرا

  .کليسا را از آنان  خواستار شد

) ۴۴.(يعنی نخستين و عاليقدرترين ھمۀ مخلوقات است" لوگوس" مسيح با آفريننده يکی نيست، بلکه : آريوس می گفت

تکرار " ط مشارکت، الھی بود فق" که مسيح موجودی بود آفريده، نا برابر با پدر، و  وی نظر خود را مبنی بر اين

عنوان شمشير اللھيات خود، آتاناسيوس، سر کشيش فصيح و پر خاشگر را به ھمراه آورده ه ّاما الکساندر، ب) ۴۵.(کرد

اذعان کرد . نشان داد که اگر مسيح و روح القدس با پدر ھمذات نبودند، شرک و اعتقاد به خدايان پيروز می شد« بود، 

ختن سه شخص متمايز در وجود يک خدا اشکال دارد، ولی چنين دفاع کرد که عقل بايستی در برابر ّکه در نظرمجسم سا

  :ذيل را منتشر ساختند)  ۴٧( بيانيهامپراتوردر پايان کار،  شورا به صوابديد ) ۴۶(».تثليث سر تعظيم فرود آورد

آشکار و نھان، و به يک خداوندگار، به عيسی ما به خدای يگانه معتقديم، به پدر قادر مطلق، آفرينندۀ ھمه چيزھای « 

خاطر ما برخاسته و به خاطر نجات ما فرود آمده، ه که ب...نه آفريده شده، ھمذات با پدر....مسيح پسر خدا، به وجود آمده

ّمجسم شده، بشر گشته، رنج ديده، روز سوم از ميان مردگان بر خاسته، به آسمان صعود کرده است و برای داوری 

  )     ۴٨(».ان و مردگان خواھد آمدزندگ

اين دو ھمراه با آريوس تکفير و توسط . فقط پنج اسقف و سر انجام دو تن، از امضای اين بيانيه خود داری کردند

ی مقرر داشت که ھمۀ کتابھای آريوس سوزانده شود و مجازات پنھان نگاھداشتن امپراتور تبعيد شدند و فرمان امپراتور

شورا را با ضيافتی شاھانه ، که ھمۀ اسقفھا در آن حضور « در پايان قسطنطين نتيجه گيری )  ۴٩.(آنھا اعدام باشد

  )    ۵٠(».سپس آنان را مرخص کرد. داشتند جشن گرفت و به آنان متذکر شد که ديگر به جان يکديگر نيفتند

  

  چشيدن طعم قدرت

 و دستياران سياسی خود، رفتار می کرد، آن ھا را نزد ّی قسطنطين، وی با اسقفھا به عنوان عمالامپراتوردر دوران 

خود فرا می خواند و بر شورايشان رياست داشت و بر ھر عقيده که اکثريت آنان اظھار می کردند، صحه می 

  )    ۵١.(گذاشت

 چشانيد و  عمل کردن، مزۀ بيشتر قدرت را به اسقفھاامپراتورّسھيم شدن در قدرت و به عنوان عمال و دستياران سياسی 

. نھا شرک را از ميان نبرد، بلکه آن را در خود پذيرفتکه مالحظه می شود، مسيحيت به ھنگام گرفتن قدرت نه ت چنان

زبان يونانی که قرنھا بر . روح يونانی که در حال احتضار بود، از طريق اللھيات و از رسوم کليسا جان تازه گرفت

فلسفه فرمانروائی کرده بود، مظروف ادبيات مسيحی و شعائر نوين گشت و به ساخت فلسفۀ قدرت تحت نام دين و 

  .   حيت پرداختمسي

در .  کردند، در ساختار قدرت نيز سھم بيشتری به دست آوردند  به مرور که متوليان مسحيت قدرت بيشتری پيدا می

  ميالدی ۴۴۵ در سال امپراتورسپس . مجمعی از اساقفه تشکيل شد و مقام پاپی در آن طراحی شد) ٣۴۴(قرن چھارم 

مذاھب بت پرستی را به كلی ممنوع  ُ تئودز، امپراتورواخر قرن چھارم، باالخره در ا) ۵٢(اين مقام را رسميت داد

 كافی كرده بود، کم کم تشكيالت خود را بر ی مسيحيت که رشد و نموۀو از اين زمان به بعد است كه جامع) ۵٣(كرد

ی، امپراتوررون  بودند، در دامپراتور ۀو با وجودی كه اساقفه و پاپ برگزيد) ۵۴.(ی مرتب كردامپراتورطبق دوائر 
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 به عرصۀ وجود گذاشت و سپس اين دو قدرت، برای حفظ اقتدار قدرت خويش الزم و یتشكيالت قدرتمند ديگری پا

ويژه در زمان لئون کبير رو به افزايش نھاد، اما ھنوز انتخاب ه که اقتدار پاپ ھا ب رغم اين وعلی. ديگر شدند ملزوم يك

 ۀقدرت مذھبی يعنی پاپ و تشکيالت کليسا بر پاي.  و عمال او بودامپراتوردۀ اسقفھا و غير مستقيم خود پاپ به عھ

 ۀپای ھم پيش می آمدند و در اين مسابقه ، پا بامپراتوری پی ريزی شده بود و قدرت  سياسی يعنی امپراتورتشکيالت 

  . قدرت ھر كدام كوشش  می كرد سھم بيشتری از سلطنت را به خود اختصاص دھد

درت كليسا افزوده می گشت و در قدرت بيشتر سھيم می شد، مسيحيت از رسالت اصلی خويش كه گسترش  ھر چه بر ق

معنويت و دفاع از مظلومين در برابر ظالمين بود، غفلت كرده و خود به يكی از طرفھای قدرت كوبنده تبديل  می 

  . گرديد

 قانونگذاری در ۀ ھمه كاره بود، قوامپراتوركه  ودی  ميالدی با وج۵٠٠ و پاپ تا سال امپراتوردر جدال و برخورد بين 

. اختيار مجمع اسقفھا كه غير مستقيم در اختيار پاپ بود قرار داشت و ھنوز مجلس سنا در امر كشور داری اثرگذار بود

كار قانونگذاری ھمت گماشت و با در ه  روم باشد، بامپراتور ژوستينين كه می خواست من جميع الجھات امپراتور

 ۀ قانونگذاری كه با مساعدت متوليان مذھب و مشروعيت بخشی آنھا امكان پذير گرديد، حكومت مطلقۀختيار گرفتن قوا

به اين لحاظ از آن پس در برابر . خود را پی افكند و از سوی کليسا به وی تلقين شد كه قدرت وی از جانب خداست

 قوانينش چنين ۀخود او در مجموع. طلق خدا حكومت می كرد مۀاوامر او ھيچ گونه مقاومتی مجاز نبود و وی به اراد

ی چيست؟ در صورتی كه علمای حقوق به نحو روشن و امپراتوربزرگتر و مقدستر از ذات ھمايون «: آورده بود 

ّکيست که حد خود را نشناخته امر مقام سلطنت را .  در حکم قانون می باشدامپراتورصريح مقرر داشته اند که ارادۀ 

  )   ۵۵(»عت نکند؟اطا

 و شاھان با گذاشتن پاپ بر سر آن ھا مشروعيت و امپراتور با وجودی که حکومت مطلقه تثبيت گشته بود ولی تاج 

 به دستگاه پاپ منتقل شود امپراتوربنا بر اين، بھانه و يا وسيله ای الزم بود، به دست آيد تا اقتدار از . رسميت می يافت

  : سرانجام بھانه و وسايل الزم در اختيار پاپ قرار گرفت. قام تقسيم گرددو يا به نوعی بين آن دو م

ِپپن از خاندان شارل در سال ) ۵۶(ًخاندان شارل به كمك پاپ رسما پادشاھی يافت  سفيری به روم فرستاد و از پاپ ٧۵١ِ

 سزاوار مقام سلطنت است يا  خود نشستهۀراحتی و فراغت در خانان دو تن، آن كه باز  مي: "  کردءزكريا چنين استفتا

كه عنان اختيارات به دست دارد بيشتر از كسی  آن: "پاپ جواب داد".  اوست ۀًآن كه فشار نگاھبانی كشور كال بر عھد

ًو براين اساس مجلسی برپا شد و پپن كه سرداری بود، خود رسما پادشاه ) ۵٧"(كه بيكاره است سزاوار پادشاھی است 

 خداوند به شمار آمدند زيرا به مشيت الھی كه ھمان ۀاندان شارل وجھۀ مذھبی يافتند و برگزيدگرديد و بدين ترتيب خ

سن بنيفاس به نمايندگی پاپ يكی از . فرمان پاپ زكريا باشد سلطنت يافته بودند و با زبان فقيه يعنی پادشاھی مأذون شده

غن مقدس را بر پيشانی شاعول ريخته بود، پپن را كه شموئيل به نام خداوند رو مراسم يھود را احياء كرد و ھمچنان

  ) .   ۵٨(ّتبرك كرد

و )  ۵٩. ( تبديل گرديد،است"  الھیۀسلطنت به عنوان وديع"تبرك پپن توسط نمايندگی پاپ در واقع به مبدئی بر ظھور 

  .  اھداء  می كندرا در اختيار دارد،  به ھر خاندانی كه صالح بداند، از طرف خداوند"  الھیۀوديع"پاپ که اين 

 امپراتور دينی كه بر ذمه داشت، دوبار عليه ايالت لمبار لشكر كشيد و چون پيروز شد بدون توجه به ی پپن برای ادا

. ی كه متن آن را در رم، در مرقد پطروس نھادند، به پاپ بخشيد شرعيۀقسطنطنيه ايالت راون را به موجب ھبه نام

  )  ۶٠. ( باقی ماند١٨٧٠ پاپ شد كه تا سال  تكوين مملكتیھمين ھبه نامه منشا

   ادامه دارد


