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 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 نومبر ٢٢

  

  واليت فقيه،
  بدعت و فرعونيت به نام دين

۴  

  

  محمد جعفری
  

  واليت مطلقۀ کليسا

از ھمۀ بھانه ھا و وسايلی كه تا آن زمان فراھم گرديده بود، برای استقرار  پاپ گرگوار ھفتم در اوايل قرن يازدھم ، 

 روحانيت روم را خداوند ۀحوز“:  دينی سود جست و در تذكره ای عقايد خود را نوشت و منتشر ساختۀواليت مطلق

وجود آورد و او نصرانيت را به . گاه از صراط مستقيم خارج نشده و نخواھد شد خود تأسيس كرده اين حوزه ھيچ

مطالب . كسی نمی تواند او را محاكمه كند. اختياردار آن می باشد؛ بنابراين پيشوای اين حوزه صاحب اختيار مطلق است

  )       ۶١."( نمازخانه ھا بايد به عرض او برسد، او می تواند اساقفه را معزول يا باز برقرار بداردۀمھم

 جماعت را   نيز مانند پاپ، بدون دخالت عرف ۀاساقفه، كشيشان و ائم، انتخاب ١٠٧۵وی در فرمان ديگری در سال 

من بعد ھر كس از دست يكی از ارباب عرف منصب اسقفی : "اين فرمان چنين مقرر می داشت. در اختيار خود گرفت

است نبايد يا كشيشی بگيرد نبايد در صف اساقفه و كشيشان راه يابد و اطاعتی كه بالنسبه به اساقفه و كشيشان فرض 

 يا والی يا مرزبان يا حاكم يا امپراتورھر گاه . ّتر ھم مطرد است اين حكم دربارۀ مناصب پائين. دربارۀ او مراعات شود

  )    ۶٢."(مقام غير روحانی ديگر كسی را به رتبۀ اسقفی يا غير آن بگمارد محكوم به تكفير خواھد بود

 خود گرفت زيرا ھر اسقف در قلمرو خود عالوه بر امور روحانی، امارت با اين فرمان پاپ ھمۀ قدرت را در يد اقتدار

ھم داشت و از آنجا كه فرمان پاپ، سالطين را در قلمرو دخالت در امور انتخاب روحانی ممنوع كرده بود، در حقيقت 

امر كشمكش گرچه اين . نواحی اسقف نشين كه قسمت مھمی از مملكت را در برمی گرفت از دست سالطين بيرون رفت
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بار آورد اما اين جدال ه  مملكت بود و ضايعاتی بس سنگين بۀمنزلۀ تجزيه ھا و کشتار بسياری را سبب گرديد و خود ب

  .  تمام عيار قدرت كليسا گشتۀو در گيری به مرور بر قدرت كليسا افزود و منجر به توسع

ان و يا امپراتورردم را در برمی گرفت و ون مؤ قدرت روحانيت ، حد و نھايت نداشت و ھمۀ ش١٣ و ١٢در قرن 

 دينی، پاپ با قدرت ۀ اين اقتدار و ايجاد واليت مطلقۀدر نتيج. پادشاھان در حقيقت به عمله و کارگزاران پاپ تبديل شدند

خودكامه بر تخت سلطنت تكيه زد و دو حربۀ تكفير و تحريم را به دست گرفت تا ھمه كس را به اطاعت و تعظيم 

ضد مرتدين آلبی ه  ب١٢٠٨ولی چون مرتدين و زنادقه زير بار روحانيت نمی رفتند ، پاپ اينوسان سوم در سال . وادارد

  ) .     ۶۴.( بانی ديوان تفتيش عقايد گرديد١٢٣١و گرگوار نھم در سال ) ۶٣(اعالن جنگ صليب داد

يد، از تاريخ تمدن ويل دورانت ذکر می برای عبرت گرفتن از تاريخ، در اينجا مختصری از عمل دادگاه ھای تفتيش عقا

گردد تا عيان شود که وقتی ھدف قدرت و نگھداری آن باشد، ديگر مسيحيت و اسالم نمی شناسد، در جمھوری اسالمی 

تحت نام شريعت، دادگاھا و دادستانی ھا، آشکار و پنھان ھمان اعمال و گاه بدتر از آن را بر سر متھمان و زندانيان در 

  .ی آوردندآورده و م

ّ، طبق فرمان پاپ، باز پرسان مکلف بودند که مدارک را نه فقط به اسقف، بلکه به اعاظم و ١٢۵۴بعد از سال « 

اينو کنتيوس چھارم ...معاريف محل نيز ارائه دھند و با توافق نظر ايشان به صدور رأی در بارۀ متھمين مبادرت ورزند

. ّ متھم را مسلم بدانند، می توانند متھم را مورد شکنجه قرار دھندکه ھر جا قضات تقصير شخص) ١٢۵۴(مقرر داشت

پاپھا توصيه کردند که، در امر تفتيش . جانشينان اينوکنتيوس ھمگی به استفاده از اين وسيله نظر موافق نشان دادند

ی انجام پذيرد که منجر افکار، توسل به شکنجه بايد آخرين حربه باشد، فقط يک بار از آن استفاده شود، و نبايد به نحو

را چنين تفسير می کردند که غرض " فقط يک بار" باز پرسان عبارت . شود" به قطع و اتالف جوارح و خطر مرگ"

  . از آن يک بار شکنجه برای ھر نوبت بازپرسی است

  

ه را از نو آغاز  گاھی آنھا برای ادامۀ بازپرسی شکنجه را متوقف می کردند، سپس خود را مجاز می دانستند که شکنج

در چندين مورد، برای مجبور ساختن شھود به دادن شھادت يا واداشتن يک نفر بدعتگذار اعتراف کرده به لو دادن . کنند

شکنجه عبارت بود از شالق زدن متھمان،  ًمعموال در اين قبيل موارد،. ساير بدعتگذاران، از شکنجه استفاده شد

آھستگی در ه پاھای متھم را ب. يا حبس مجرد در سياھچال ھای تنگ و تاريکسوزانيدن، کشيدن جوارح از اطراف، 

روی زغالھای سوزان بريان کنند، يا امکان داشت که او را بر سه پايه ای ببندند و دستھا و پاھای وی را با طنابھائی که 

  . دور يک چرخ چاه پيچيده شده بود بکشنده ب

د آن قدر محدود می کردند تا جسم و اراده اش را ضعيف و مستعد چنان عمه بعضی اوقات، خوراک شخص زندانی را ب

شکنجه ھای روحی شود که گاھی تصور کند بر وی رحمت خواھند آورد، گناھانش را عفو خواھند کرد، يا او را به 

  .دژخيم خواھند سپرد

ن ارزشی قائل نبودند، لکن اشکال دادگاه ھای تفتيش افکار برای اعترافھائی که به زور از متھمان گرفته می شد چندا

مزبور را از اين طريق مرتفع می کردند که سه ساعت بعد از شکنجه، شخص متھم را وادار می کردند که اعتراف خود 

 ١٢٨۶در سال . اگر متھم از قبول چنين امری خودداری می ورزيد، شکنجه او را از سر می گرفتند. را تأئيد کند

کايتنامه ای پيش پادشاه فرانسه، فيليپ چھارم، و پاپ نيکوالوس چھارم فرستادند و از مقامات دولتی کارکاسون ش

ژان برخی از زندانيان را . خشونت و شکنجه ھائی که زير نظر ژان گاالن بازپرس صورت می گرفت شکوه کردند

می بستند که مجبور مدتھای درازی در زندانھای انفرادی و تاريکی محض نگاه می داشتند؛ بعضی را چنان زنجير 
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بودند روی مدفوعات خود بنشينند، و فقط قادر بودند بر پشت خود روی زمين سرد دراز بکشند؛ عده ای را چنان بر 

راف کشيده بودند که قدرت به کار بردن دست و پا از آنھا سلب شده بود؛ و برخی زير شکنجه روی آلت شکنجه از اط

فيليپ اين نوع وحشيگريھا را تقبيح کرد، و پاپ کلمنس پنجم به منظور تعديل استفاده از شکنجه . جان سپرده بودند

ين قبيل اخطارھا را ناديده ، لکن ديری نگذشت که بازپرسان تفتيش افکار ا) ١٣١٢(تالشھائی مبذول داشت 

  )     ۶۵(».انگاشتند

   

 اين وضعيت با شدت و ضعف و با وجود دادگاھھای تفتيش عقايد تا قرن ھيجدھم پا بر جا بود ولی تقابل مقامات عرف 

م و روحانيت که تا اوايل قرن سيزدھم ادامه داشت، پاپ بنيفاس ھشتم را بر آن داشت كه با تشكيل مجمع اساقفه در رو

 معنوی و ۀقو" : دينی ايجاد شده را به صورت قطعی در آورد و آن را خيلی رسا و محكم اعالم كندۀحكومت مطلق

 معنوی را خود در دست می گيرد لكن نيروی ۀمنتھی روحايت قو. نيروی ظاھری، ھر دو اختيار روحانيت است

ی در كف امنای دين است و نيروی ظاھری تا قوۀ معنو. كار می زننده ظاھری را ديگران بنا به مصلحت روحانيت ب

ه عليھذا از اين دو قوه يكی بايد فرمانبردار ديگری باشد ب. مدتی كه امنای دين مقتضی بدانند در مشت سالطين و جنگيان

حكم عقل بر اين است كه وضع ونيروی .... اين معنی كه نيروی ظاھری بايد در برابر قوۀ روحانی سرتسليم فرود آورد

پس اظھار و اعالم و عزم و حكم ما بر اين است كه ... ری و محاكمۀ آن در حال ضرورت حق قوۀ روحانی استظاھ

کوتاه آن که در اين )  ۶۶" (شرط الينفك نجات ھر فردی اين خواھد بود كه در برابر پاپ روم خاضع و خاشع باشد

  . پادشاھان را ھم به تسليم محض کشانده بوددوران پروژه تكفير و تحريم کليسا چنان كارگرافتاده بود كه خود 

 ژان سان تر، پادشاه انگلستان ، چون از رأی پاپ انيوسان سرپيچی كرد، پاپ به نفی ژان سان تر از اروپا و تكفير و 

ژان كه اوضاع را خطرناك ديد، ).  ۶٧(خلع او از سلطنت حكم داد و تاج و تخت انگلستان را به فيليپ آگوست بخشيد

 به خواری و زبونی سرفرود آورد و سوگند ياد كرد كه حق ھمه را ١٢١٣ و برنامه ای صادر كرد و در سال دستخط

از اين به بعد «مسترد می كنيم و سلطنت انگلستان و ايرلند را از پاپ می دانيم و خود را دولتخواه او می شماريم و 

لسلطنه در دست خواھيم داشت و اگر ما يا يكی از اعقاب سلطنت را فقط از جانب پاپ و مقام روحانيت و به سمت نايب ا

  )    ۶٨(».ما از مدلول اين دستخط مخالفت كنيم از حق سلطنت بر اين مملكت محروم خواھيم بود

  

   قدرت، قدرت است

 تفتيش  فقيه در حفظ قدرت و دادگاه ھایۀ دادگاھای تفتيش عقايد و فرمانھای آقای خمينی در باب واليت مطلقۀ با مقايس

 كليسا ، آشكار  می گردد كه ۀعقايد کليسا و فرمانھای پاپ گريگوار ھفتم، بنيفاس و اينوسان در باب ايجاد واليت مطلق

البته .  پاپ استۀ فقيه پايه ريزی كرد، به نوعی عكس برگردان واليت مطلقۀآنچه آقای خمينی در پی افكندن واليت مطلق

ی آن را از كليسا اخذ كرده است، اما بدان معنی ھست كه وقتی ھدف از دين دست اين بدان معنی  نيست كه آقای خمين

  . يابی به قدرت باشد و امكانات  نيز فراھم گردد، كار به ھمان نتيجه خواھد انجاميد

طور مختصر و فشرده آورده شد که نشان ه چگونگی دست يابی به قدرت مطلقه در دوران قرون وسطی توسط کليسا، ب

وسيلۀ  ه که بر آزادی و عدالت استوار بوده است، ھنگامی که ب) ع(ود، رسالت پيامبری نظير حضرت عيسیداده ش

بعد، برای ھر جرم و جنايت، ه قدرت تمام عيار تبديل می گردد و از آن به ّمتوليان قدرت پرست، از خود بيگانه شد، ب

نام مسيحيت باشد يا اسالم، مارکسيسم ه تی ندارد که بديگر تفاو. ظلم و ستمی توجيھای مختلف شرعی، تراشيده می شود

  .باشد يا ناسيوناليسم، و يا حتی تحت نام خود آزادی و يا ھر ايسم ديگر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

عالم، تحت ھر نام و ) فردی و جمعی( ّاگر اندکی دقت بفرمائيد، مالحظه خواھيد کرد که تمام ديکتاتوران و مستبدين

، ا امروز و در آينده نيز، خارج از شکل، فرم، عرف، شرع، از نظر محتواسمی که باشد، در طول تاريخ و تا به

کار می گيرند و برای حفظ و نگھداری تماميت قدرت با روشھای يکسانی ه رای رسيدن به قدرت ببروشھای يکسانی را 

ه از طريق قدرت و دنبال کسب آزادی و استقالل ھستند، بايستی به ھوش باشند که بنابر اين کسانی که ب. عمل می کنند

دست گرفتند، عدالت ه باز کسانی که فکر می کنند وقتی قدرت را ب. ِاعمال زور، ھرگز به آن دسترسی پيدا نخواھند کرد

و آزادی را گسترش خواھند داد، سخت در اشتباھند، زيرا در طول تاريخ حتی يک نمونه را نمی شود مثال آورد که 

البته اشتباه . رف در آورده اند، به بسط و گسترش آزادی و عدالت پرداخته باشندکسانی وقتی قدرت را قبضه و به تص

 سياسی وطراحی - نشود توزيع قدرت به معنای داشتن حق تصميم گيری و اجراء، بين آحاد يک مرز و بوم جغرافيائی

ختلف حرفی دست خودشان يک حرف است و قبضه کردن قدرت به اشکال مه مھندسی امور مردم آن مرز و بوم ب

دست خودشان، ھميشه با قبضه کردن ه در حقيقت داشتن آزادی استقالل و اختيار چگونگی سرنوشت مردم ب. ديگر

  . قدرت در تضاد بوده و خواھد بود

معنای انحالل قدرت خودشان است و ه ھر گاه صاحبان قدرت بخواھند، آزادی و عدالت را گسترش بدھند، اين عمل ب

ھميشه آزاديخواھان با مبارزۀ .حال مشاھده نشده است که قدرتی خودش، خودش را منحل کرده باشده اين است که تا ب

زيرا اگر دين بيان . از جمله بدين علت است که دين بيان آزادی است. آزاديخواھانۀ خويش، قدرتی را منحل کرده اند

 ظلم و ستم و بيعدالتی و استبداد باشد و اين با فلسفه که دين بايد بيان آزادی نباشد، الجرم بايد بيان قدرت باشد، يعنی اين

  .و ھدف دين در تضاد آشتی ناپذير است

 پر واضح است که در چنين حالتی خدا پرستيده نمی شود، آنچه پرستيده می شود، به ھر فرم و شکلی که باشد، نماد 

ش  ال کرده است و دين که ھدف اصلیھای مختلف قدرتی است که نظام حاکم به شکل ارزش به جامعه تلقين و تحمي

ِرھائی انسان، از بند بندگی انسان از انسان به پرستش خدای يگانه است، از رسالت خود غافل می گردد و پرستش 
که بحث اصلی، رابطۀ دين و دولت در اسالم  نظر به اين. قدرت و نمادھای مختلف آن را شرعی و دينی می گرداند

مختصر بسنده می شود و به ھستۀ اصلی بحث که رسالت و وظايف آن در قرآن است، پرداخته است، در اينجا، به ھمين 

  .اما قبل از آن الزم که در حد اختصار ھدف از ارسال رسل مورد مداقه قرار گيرد. می گردد

  ادامه دارد

 


