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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 نومبر ٢۴

  

  واليت فقيه،
  بدعت و فرعونيت به نام دين

۵ 

  

  محمد جعفری
  

  ّفصل دوم

  ھدف از ارسال رسل

وجود آمدن اختالف در اديان که ه ن ھدف از سرچشمۀ ارسال رسل و چگونگی بآقرخداوند درھستۀ مرکزی اسالم يعنی 

:                            ديگر، می کنند را چنين بيان می فرمايد قدرتمداران و زورپرستان، آن را دستمايۀ ظلم و ستم و تجاوز به حقوق يک

َ كان الناس أمة وحدة فبعث َ َ ً َ َِ ََّ ً ُ ّ هللا النبئين مبشرين و منذرين و أنزل معھم الكتب بالحقَّ َ َ َ َْ ِْ َِ َِ ُِ ُ ُُ َ َ َ ََ َ َِ ِ َّ ُ َ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيھو ما   َّ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ِ َّ َُ َ ْ

ِاختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءتھم البينت بغيا بينھمفھدی هللا الذ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َُّ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ُ َُ َ َْ ْ ْْ ُ َُ َ ْ ُ َُ ّين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحقِ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ َ ُ بإذنھو هللا   َ َّ َ ِ ِ ْ ِ ِ
ٍيھدی من يشاء إلی صرط مستقيم ِ ُّ ِ َِ ٍ َ ِ ُ َ ْ             

مردم قبل از بعثت انبياء امت يگانه ای بودند، خداوند به خاطر اختالفی که در ميان آنان پديد آمد انبيائی به بشريت و " 

و . ه آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم در آنچه اختالف کرده اند، داوری کنندانذار برگزيد و ب

] بغی[ آنھا در اختالف طغيان و حسادت ۀبودند و انگيز]  کتاب[ اين اختالف پديد نيامد مگر از ناحيه کسانی که اھل آن 

رد اختالف ايمان آوردند به سوی حق رھنمون شد و خدا ھر که در اين ھنگام بود که خدا کسانی را که در مسائل مو. بود

  )    ١. "(را بخواھد به سوی صراط مستقيم ھدايت می کند

ديگر می تواند مسائل زندگی روزمره را حل  چون انسان موجودی است اجتماعی و تعاونی که با تعاون و کمک يک

 ّيک جمع و يک امت بودند اما چون ساختار وجودیه ل داد، ھمّدر اولين جمعی که تشکي. کند و به حيات خود ادامه دھد

ّش، به گونه ای بود که می توانست در جھت خليفۀ خدا شدن گام بر دارد و يا در جھنم اين دنيای مادی به اسفل سافلين ا
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که راه   نظر به اينکه راه بغی و ستمکاری است نزول کند و ھر کدام از آن دو راه را با آزادی و اختيار انتخاب نمايد و

 ديگر بايد انتخاب نمايد، چنين انسانی و با آن ويژگی یو مقصد را ھم، در ھمين کرۀ خاکی و در ميان جمع انسانھا

از طرف ديگر انسان در طول . طور طبيعی برايش پديد آمده خاص برای زيستن در اجتماع نياز به وضع قوانين ب

که ) ٢( و عالوه بر آن برخوردار از استعداد و يا الھام فجور و تقوی استحيات خود، به سمت و سوئی در حرکت است

ّدر نھايت دو سرنوشت برايش متصور است و زيستن و حرکت در اجتماع ھم بدون راه و روش مشخص امکان پذير 

مل بدان، ھم در نبود، خداوند، دين را که ھمان راه و روش و قوانين رسيدن به مقصد غائی بود، برايش فرستاد که با  ع

  .اجتماع زيست کند و ھم زندگی خود را سازمان و سامان بدھد

از اين ديدگاه ھمه دارای دين ھستند و . بدين علت راه و روشی که انسان بدان عمل می کند، دين وی نيز ناميده می شود

ی را انتخاب می کند که آن  حيات روشۀھر کسی برای ادام. آنھائی که می گويند، ما دين نداريم حرف بی منطقی است

که در بخش عظيمی از جوامع، قوانين  نظر به اين. روش و منش چه بخواھد و چه نخواھد دين وی ناميده می شود

ًحرکت و زيست در اجتماع لباس دين به خود گرفت، از اين جھت وضع قوانين و يا دين طبعا مانند قوانين ھر جامعه ای 

ّ و جامعۀ عامل به آن قوانين مفتخر به جامعۀمترقی، پيشرفته، با فرھنگ - در بر دارد که تخلف از قوانين آن مجازات

  تخلف از دين نيز مستلزم بشارت و انذار و يا ثواب و عقاب گرديد و اگر قوانينی را که امروزه در جھان -می شود... و

ظر بر آزادی، اختيار و حقوق انسانھا است، از جريان دارد، ريشه يابی کنيد، مشاھده می کنيد که اساسی ترين آنھا که نا

  .دين مايه گرفته است

وی عرضه کرد و با بر گزيدن پيامبران، از ه خداوند، برای بشر وضع قوانين کرد ودر حقيقت رھنمون ھای خود را ب

د و آنھا چنين کردند را به آنان ابالغ کنن کارگيری آنه آنھا پيمان گرفت که کتاب و قوانين و رھنمون ھا و راه و روش ب

ارسال ) ع(حضرت علی. و از مردم نيز عمل بدان را پيمان گرفت ولی آنھا پيمان شکستند و از راه خدا دور گرديدند

پيمبران برگزيد و از آنان وحی را، و ابالغ رسالت را پيمان ] آدم[و از تبار او: "...رسل را چنين توضيح داده است

فريدگان او پيمان شکسته بودند و از حق بی خبر مانده و به او شرک ورزيده و به حيلت گرفت، ھمان ھنگام که بيشتر آ

  . شيطانھا از معرفت خدای سبحان دور گرديده و از بندگی او باز مانده

سوی آنان فرو ه پس آنگاه خدای سبحان رسوالن خود را در ميان آنان بر انگيخت و پيامبران خود را با فاصله ھا ب

 او را به آنان ياد آور شوند و به برھان و ۀ ادای پيمان فطرت حق را از آنان بخواھند و نعمتھای فراموش شدفرستاد تا

خدای سبحان، ھرگز آفريدگان خود را از پيامبران مرسل، يا کتاب منزل يا برھانھای بايسته يا .... ّحجت تبليغشان کنند

      ) ٣."(نشان دادن راه راست و روشن محروم نمی گذارد

ًکه عقاب و ثواب بر اعمال مترتب گردد، بايد قبال قوانين و نحوۀ اجرای آن به سمع مردم رسيده باشد و به  برای اين

بعد . وسيلۀ تبليغ و ارشاد، توضيح داده شده باشده مردم آگاھی الزم در جھت حسن و قبح و يا نکات مثبت و منفی آن ب

به . شود اعمال را در موارد توضيح داده شده، مورد سؤال و جواب قرار داداز آوردن برھان و اتمام حجت، آنوقت می 

ھمين علت است که سنت الھی بر اين قرار گرفته است تا رسولی نفرستد و کتاب و ميزان روشن را به آنھا ابالغ نکند، 

با در : بسيار مھم است که ۀاين مطلب متضمن اين نکت) ۴.(ّھيچ امتی در برابر اعمالی که کرده است عذاب نخواھد کرد

بنا براين، دو مسيری . ِدست داشتن ميزان و قانون اعمال آگاھانۀ  انسان مورد ارزيابی و بازخواست قرار خواھد گرفت

که انسان در طول عمر با اعمال خود می پيمايد، با در دست داشتن قوانين و اوامر و نواھی و آگاھی داشتن بر آنھا و 

 و اختيار است که اعمال شامل ثواب و عقاب می گردد زيرا بر  انسان محصور و مجبور حرجی نيز با داشتن آزادی

  .نيست
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ّبا وجود استعداد و يا الھام فجور و تقوی در انسان و آزادی و اختيار، کسانی که راه نزول جھنم خاکی را برای خود 

ّانتخاب می کنند و تمام ھم و غم خود را بر متنعم شدن ھر چه بيش تر، از امکانات دنيای مادی متمرکز می سازند، و ّ

برای تصاحب ھر چه بيشتر آن که متعلق به ھمۀ ابناء بشر است، به خود و اجدادشان، راه بغی و ستمکاری در پيش می 

مھمترين و . گيرند، به منظور مشروعيت بخشی به اعمال نادرست خود به وسيله و يا دست آويزی نياز دارند

بدين خاطر است که قدرت طلبان دين را به ابزار کار اعمال خود .  تآويزھا ھم، دست آويز دينی استمشروعترين دس

وجود آورده وآن را به ه تبديل می کنند و برای در اختيار قرار گرفتن دين در نقش ابزار است که اختالف در دين را ب

را طبيعی و خدائی نيز جلوه   از عواقب کارشان، آننفع قدرت و امکانات خود، دست مايه قرار داده اند،  وبرای فرار

  .می دھند و بدين ترتيب، دين را که بيان آزادی است به بيان قدرت تبديل کرده اند

 با ايجاد اختالف در دين است که دوئيت و چند دستگی بوجود می آيد و زندگی برابر و برادرانه به استثمار انسان و

ّاما چون بنياد ھستی و ھستی بخشی بر توحيد و يگانگی قرار گرفته است و حيات . بندگی انسان از انسان، تبديل می شود
جاويد اخروی در امتداد اين دنيا قرار دارد، با تأمين زندگی سعادتمند اين جھان است که می توان به حيات ابدی جاويدان 

 دسترسی پيدا کرد و –ند يگانه که ھدف غائی و نھايت رشد و پيشرفت است  در بھشت بی نيازی، در جوار قرب خداو–

  :بدين منظور است که بايد در جامعه قوانين و مقرراتی باشد که بتواند

   آزادی- الف

   اختيار- ب

   برقراری قسط و عدالت-ج

   زندگی مسالمت آميز- د

   برخورداری از حقوق ذاتی - ه

ن و باور آنھا و راه و روشی که برای زندگی انتخاب می کنند را تأمين نمايد، و را برای ھمۀ انسانھا، صرفنظر از دي

 بھشت ۀّخداوند، نه تنھا بر وجود آنھا صحه می گذارد، بلکه بر استقرار ھمۀ اينھا تأکيد دارد، زيرا بدون وجود آنھا، فلسف

 دوری از خدا، معنای خود را از دست ّو جھنم، عقاب و ثواب، نيکوکاری و بدکاری، سعادت و شقاوت، قرب به خدا و

ّمی دھد و حجت خداوند بر بشريت تمام نگشته و امکان فھم و آگاھی انسان ھا و اقوام مختلف، بر اوامر و نواھی 

  :بدين منظور است که با صدای رسا، به پيامبرش می فرمايد. خداوند، از آنھا سلب شده است

َ قل يأيھا الكفرون ُ ِ ْ َ َ ْ ُال أعب *  ُ ْ َد ما تعبدونَ ُ ُُ ْ َ ُو ال أنتم عبدون ما أعبد *  َ ُُ ْ َ ََ َ َِ ْ ُ ْو ال أنا عابد ما عبدتم* َ َ َ ََّ ٌ ِ َ َ ُو ال أنتم عبدون ما أعبد  *  َ ُُ ْ َ ََ َ َِ ْ ُ ْلكم * َ َ

ِدينكم و لی دين ِ َِ ْ ُ ُ *   

ما عبادت نمی کنيد، من عبادت نمی کنم و آنچه را من عبادت می کنم، شی بگو ای کافران، من آنچه شما عبادت م" 

پس اين . و من آنچه را شما عبادت می کرديد، عبادت نمی کنم و آنچه را من عبادت می کنم شما عبادت نمی کنيد. کنيد

  )      ۵."(دين شما برای شما و دين من برای من

  :  کند خدای متعال به منظور جلوگيری از ھر سوء استفاده و يا اشتباھی، اين معنا را به پبامبرش تصريح می

َو لو شاء ربك المن من فی األرض كلھم جميعاأ فأنت تكره الناس حتی يكونوا مؤمنين  َِ ِ ِْ َُ ُُ ُ َُ ََّ َ َِ ْ َ َ ََ ً ْ ُ ُّ ِ ْ َ َ ُّ َ َْ    

اگر خدا می خواست، چنان می کرد که ھمۀ مردم روی زمين، ايمان آورند، آيا تو می خواھی مردم را مجبور کنی که " 

  :  وضوح ھر چه تمامتر اعالم می کند کهه داوند بو باز خ)  ۶. "(ايمان بياورند

ِ ال إكراه فی الدين ِّ َ َ ْ َتبين الرشد من الغیَقد ِ َ َِ ُ ُّ َ َّ    

  )    ٧."(ھيچ اکراھی در  دين نيست، ھمانا کمال از ضالل متمايز شد" 
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مدينه برای شير دادن و  مفسرين و سيره نويسان بر اين نظر متفقند که چون سرپرستی عده ای از فرزندان مسلمانان ۀھم

اين .   فوق زمانی نازل شد که يھوديان مدينه کوچ می کردندتتعليم و تربيت به يھوديان مدينه واگذار شده بود،  آي

که فرزندانشان با  مسلمانان از اين. فرزندان که با آنھا بزرگ شده بودند، می گفتند که ما ھم ھمراه اينان کوچ می کنيم

ند ناراحت بودند و می گفتند که ما ھرگز اجازه نمی دھيم که فرزندانمان با يھوديان کوچ کنند و يھوديان کوچ می کن

له خاتمه داد و به ھمين أ فوق نازل شد و به مستبگو مگو در اين مورد بشدت در گرفته بود که آي. يھودی باقی بمانند

:"  می فرمايدت، صاحب الميزان در تفسير اين آيويژه عالمه سيد محمد حسين طباطبائیه علت است که ھمۀ مفسرين و ب

     )   ٨."(دين اجباری نفی شده است زيرا اعتقاد و ايمان از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد

خداوندی که در مورد پذيرش دين چنين صريح و روشن اجبار و اکراه را در آن نفی کرده و به پيامبرش ھشدار می دھد 

آزادی، : ّاما ھمين خداوند بر پايداری. بادا در فکر اجبار افتد که اگر خدا می خواست، خود به اين عمل توانا تراستکه م

اختيار، برقراری قسط وعدالت، و وجود زندگی مسالمت آميز تأکيد فراوان دارد و به پيامبرش تصريح کرده که آن را 

َو ما أرسلنك « و در بسط رحمت الھی بکوشند که )  ٩( و عدل قيام کنندبه مردم ابالغ کند تا مردم خود به برقراری قسط ْ ْ َ َ َ
َإال رحمة للعلمين ِ َ َ َْ ِّ ً َ ْ   .که بدون وجود آنھا، آنچه در جوامع پرستيده می شود، نمادھای مختلف قدرت است و نه خدا) ١٠(»ِ

يت تمام شده بود، عده ای از راه ّکه اصول دين و معارفش روشن بود و حجت ھمراه برھان آشکار بر بشر با وجودی

  : را دستمايۀ اختالف کردند  و قرآن بدان صراحت دارد طغيان و ستمگری، آن

ْ إال الذين أوتوه من بعد ما جاءتھم البينت بغيا بينھم  ُ َُ ََ َ َ َ َْ ْْ ُ َُ َ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َّ ِ)١١    (  

ه ن، استعداد و يا الھام فجور و تقوی در انسان ب آیاولی اختالفی که منشا: قبل اختالفھا دو دسته شدندۀ و با توجه به نکت

علت ستمگری و ه وجود آمد و  دومی اختالفی که از طريق دين که خود برای رفع اختالف آمده بود، باز به تدريج ب

ّطغيان حامالن آن در ميان بشر مورد اختالف قرار گرفت و در حقيقت اگر به دقت بنگريم، مشاھده می کنيم که ھر دو 

عبارت ديگر قدرت طلبی و انحصار انواع و اقسام آن ه  که آن ھم طغيان و ستمگری و يا بی اختالف به يک منشایامنش

  .به خود است بر می گردد

ّوسيلۀ حامالن و کباده کشان و متوليان دين و کسانی که به کتاب خدا علم داشتند، از روی منيت و ه اختالف در دين ب

قدرت داشتند و تنھا به انگيزۀ سرکشی و ظلم و ستم به راه انداختند، ه دند و عالقه ای که بديگر ورزي حسادتی که به يک

روشن است که در ابتدای زندگی جمعی، وحدت حاکم بوده و بعد به اختالف گرائيده است و در اول، . وجود آمده ب

َو ما اختلف«ّاختالف دومی يعنی اختالف در دين وجود نداشته است و جملۀ، َ ْ َ َ فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءتھم البينت َ َ َ َْ ُ ُُ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َّ ِ
ْبغيا بينھم  ُ َ َ تا به .  کسانی ناشی شده که حامالن کتاب و علمای دين بوده اندۀ، می رساند که اختالف در دين تنھا از ناحي»َْ

ناء تمام اختالفھا و بدعتھا، در تمام دينھا بدون استث. حال ديده نشده است که تودۀ مردم موجب اختالف در دين شده باشند

ديگر و طغيان و قدرت بيشتر بوده است و در حقيقت دين را   علمای دين بوده و انگيزۀ آنان نيز حسادت با يکۀاز ناحي

  .که بيان آزادی انسانھا است، از خود بی گانه و به بيان قدرت تبديل کرده اند

دين ھا توسط متوليان و علمای دين و به منظور مشروعيت بخشيدن به در رد که تجربۀ تاريخی نيز بدين امر صراحت دا

بی جھت نيست . خود و سھيم شدن در قدرت و يا تمام و کمال قدرت را دردست گرفتن، در دين اختالف ايجاد کرده اند

  .ّکه اختالف را قدرت پرستان و زورگويان دستمايه می کنند و بر شد ت اختالفھا می افزايند

  ادامه دارد

  

  :پاورقی ھا
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