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  دین و انسان
  رآنـراه مستکبران در مقابله با ق.... 

 زاده ـ قسمت دوم کاك احمد مفتی

ــه امکــان از بــین بــردن ایــن   پــس چــه کــار کننــد؟ ن
زنْ وجــود  هــم هــاي اشــرافی بـه  شــکن و بـساط قـرآن بــت 

ــاتِ         ــتکاري آی ــف ودس ــل ـ راه تحری ــه ـ الاق دارد، و ن
ــتگاه  ــداز دس ــان بران ــاي  خانم ــراف«ه ــتکبار«و » ات و » اس

  ! هاي ناز و غرورشان ي کاخدر هم شکننده
ــ ل ــماو ــیله  ین و مه ــرین وس ــراري  ت ــراي برق ــه ب اي ک

آل خــود یافتنــد، ایــن بــود کــه نظــام  نظــام طبقــاتی ایــده
و چنـین شـد کـه       ... سیاسی و اداري اسالم را به هـم زننـد         

را بـــه » دولــت خالفـــت «و » حکومـــت شـــورا«نظــام  
  . 1تبدیل کردند» سلطنت«حکومت فردي و استبدادي 

ــر پیکــر جامعــه اســالمی  ــین ضــربه ب ــه   ایــن اول  ـ ک
 زمینـه  2هنـوز کـامالً قـوام نیافتـه و شـکل نگرفتـه بـود ـ         

ــاعی شــرك    ــام اجتم د نظ ــدن مجــد ــراي برقرارگردانی را، ب
کـه قـرآن، بـا    به جاي نظام اجتماعی توحیـد، در عـین ایـن         
ي مــسلمانان همــان صــورت کامــل خــود، در دســت همــه

زیـرا، تـا وقتـی کـه افـراد یـک           . وجود دارد، فراهم سـاخت    
ــست  ــه همب ــه  جامع ــود درکلم ــل موج ــدت کام ي  گی و وح

ــت واحــد« ــند،  » ام ــت شــورا داشــته باش ــاه حکوم را در پن
ــویی      ــم و زورگ ــان، و تحکّ ــفوف آن ــمن در ص ــه دش رخن

» شــورا«برآنــان محــال اســت؛ و ایــن نظــام قرآنــی      
ــزرگ ــشکّل  ب ــانع ت ــدرت و م ــرین ق ــه ت ــه ازمجموع ي یافت

ت اسـت   دهـد؛ و   کـه مجـال بـه حکومـت فـردي نمـی           3ام

                                                
می و قهقرایـی تـاریخ بـشر بـه وسـیله در کنـار هـم        - 1 حرکات تقد 

هـاي ایـن چنـد موضـوع بـه       قراردادن رابطـه و روشـن کـردن رابطـه         
ــی   ــل م ــی تحلی ــور منطق ــود ط ــسان  -1: ش ــودن ان ــدي ب  -2 دو بع

ــوع و گونــاگونی اســتعداد -4یــار داشــتن اخت-3داشــتن شــعور  -5 تن
هـا توضـیح ایـن    برتري اسـتعداد در بعـضی از افـراد بـه عنـوان نابغـه         

  .مطالب مربوط به آینده است
هــاي   بــراي پــی بــردن بـه دلیــل پیــاده نــشدن نهــایی سیــستم - 2

ــاب    ــه حواشــی کت ــه طــور کامــل، ب اجتمــاعی و اقتــصادي اســالم ب
  .مراجعه فرمایید» حکومت اسالمی«

دانــشمندان (شــوراي اســالمی آن اســت کــه از همــه اولــواالمر  - 3
ــسوز  ــاه و دل ــراي     ) آگ ــم ب ــرآن، ه ــود، و ق ــشکیل ش ــان ت ــک زم ی

جلوگیري از تفـرّق، و هـم بـراي عرضـه شـدن بهتـرین رأي در هـر                   
ــت، و اداره    ــستم حکوم ــن سی ــشکیل ای ــه ت ــسأله ب ــه   م ــه ب ي جامع

ــا ا ــک از مــسائل جامعــه از  نیــز ب عــالم رأي واحــد در هــر ی
ق جلوگیري می ت به تفرّ کند گرفتار شدن ام.  

ــار و  ي  مارشــده ایــران، و خــانواده بقایــاي شاهنــشاهی ت
کــه در زمــان عمــر،  ي اُمــوي پــس از آن اشــرافی ذوب شــده

ــا     ــز ب ــی نی ــت داد، و دوم ــود را از  دس ــت خ ــی، موجودی ل او
 مواجـه بـود، و      4»دیـوان «خطر پیـاده شـدن نهـائی سیـستم          

دیـد  آفتاب بخـت خفتـه خـود را ، رو بـه سـقوط نهـایی مـی                
بــه تــالش افتادنــد کــه از بــسته شــدن آخــرین روزنــه امیــد 

  .جلوگیري کنند
شهادت عمر، معلـول ایـن توطئـه بـود؛ بـا رفـتن عمـر و          
ــورده در      ــست خ ــازداران شک ــوان، امتی ــام دی ــدن نظ خوابی

ــشیدند؛   ــسی راحــت ک ــراي کمــین نشــسته، نف و فرصــتی ب
ــام شــرك      ــت اعــاده نظ ــتن گامهــائی در جه آلــود برداش

و بعـد ازشـهادت علـی، ظـاهراً         ... طبقاتی و امتیـازاتی یافتنـد     

                                                                       
-زوهتفـصیل ایـن مطالـب، موضـوع بحـث جـ      . ي آن فرمـان داده    وسیله

  . هاي دیگر است
ــصاد   - ٤ ــه اقت ــوط ب ــوان در جــزوه مرب ــستم اقتــصادي دی  بحــث سی

  .اسالمی خواهد آمد
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آخــرین ســد توحیــدي را در برابرخــود، محــو و نــابود شــده 
  !و حکومت را کالً قبضه کردند... دیدند 

گرچــه شــورا نــابود شــده بــود، و مــسلمانان، حکومــت  
ــشار یکــی از  اســالمی را از د ــر ف ــد، ودر زی ســت داده بودن

ــا نمــی  ــد، ام ــار شــده بودن ــاتورترین حکومتهــا گرفت -دیکت
بـاره دیـن خـود را فرامـوش کننـد، و لـذا در         توانستند، یـک  

، 1داري کـه آنـرا از دسـت داده بودنـد      ماوراي امـور مملکـت    
هر گاه در یکـی از امـور فـردي، خـانوادگی، یـا اجتمـاعی،                 

ــد مــی خــود طریــق اســتباط حکــم از  شــدند و دچــار تردی
ــی  ــنّت را نم ــاب و س ــستند کت ــود  –دان ــم وج ــورا ه  و ش

ـت اعـالم دارد                  نداشت تا حکـم شـرعی مـسأله را بـه ام– 
ــا دانــشمندي را بیابنــد و ناچــار بــه جــستجو مــی افتادنــد ت

-دانـشمندان نیــز، کــه مــی . حـل مــشکل را از او بخواهنــد 
تنهــا قــدرت تــصمیم گیــري و    : یعنــی(دیدنــد شــورا  

ــدارد، 2ونگــذاري قان و امکــان اجتمــاع اولــی االمــر وجــود ن

-به طـور جداگانـه، بـه اسـتنباط احکـام مـی       ناچار هر کدام
ـت از هـم               ... پرداختند   و چنین شـد کـه شـیرازه وحـدت ام

ت واحد پـوالدین، بـه تـدریج و بـا مـرور سـالها            پاشید؛ و ام
ــم از    ــري و ه ــر فک ــد؛ و هــم از نظ ــالها، متالشــی ش و س

هــا و مــذاهب نــاگون اجتمــاعی بــه شــاخهنظــر احکــام گو
ــر    ــوي، از نظ ــسیمات معن ــن تق ــع ای ــه تب ــد، وب ــسیم ش تق
ــدد،       ــاي متع ــت ه ــا و مملک ــت ه ــه مل ــز، ب ــاهري نی ظ

  ...منشعب گردید
  :شویم کهبا این خالصه، متوجه می

                                                
ي کامــل، مفهــوم دارد،  گرچــه اســالم بــه عنــوان یــک مجموعــه-1

ــا مــسلمانانِ شکــست ــدون حکومــت  ام ــه اســالم ب ! خــورده ناچــار، ب
  !متقاعد شدند

ــی ا  - 2 ــه معن ــراي شــورا، ب ــانونگزاري ب ــر ق ــتنباط  اطــالق تعبی س
احکــام از اصـــول و مـــوازین کلّـــی کتــاب و ســـنت اســـت زیـــرا   

، بـه خداونـد اختـصاص دارد؛        »وضـع قـوانین   «قانونگزاري بـه معنـی      
إلیهم        » سـنّت «و حتّـی   ن للنّـاس مـا نــزّالً نیـز بـه حکـم قرآنـی لتبـی

) چـه را کـه برآنـان نـازل شـده          تا بیـان کنـی بـراي مـردم آن         : یعنی(
در بیـان  (ایـن بحـث درآینـده    . سـت فقط مبـین قـوانین کلّـی الهـی ا         

) دلیـــل جـــاودانگی اســـالم و صـــالحیت آن بـــراي ادوار مختلـــف 
  .روشن خواهد شد

ــن« ــده    » دی ــالم ش ــی اع ــوانین اله ــت ازق ــارت اس عب
ــه شــرط آن کــه در مــسائل اجتهــادي و  درکتــاب و ســنّت، ب

ــتنب ــصالح آن   اس ــشمندان ذی ــه دان ــان، مجموع ــر زم اطی ه
االمــر، احکــام را بــراي جامعــه اعــالم زمــان و شــوراي اولــی

ــا . کنــد اي از احکــام عبــارت اســت ازمجموعــه» مــذهب«ام
ــه     ــراد ب ــاي اف ــتنباط واجتهاده ــن و اس ــورا در  دی ــاي ش ج

عنــوان هــا را بــهکــه هرگــروه یکــی از آن مجموعــهصــورتی
ــد ــب خــود برگزین ــذا. مکت ــانو ل ــه شــورا، ضــامن ، همچن ک

ق آن می ت است مذاهب، موجب تفرّ باشد وحدت ام ...  
شـود کـه آراء     االمـر موجـب مـی     به عالوه، اجتمـاع اولـی     

ــرین      ــا، بهت ــه آنه ل ــی اد ــا برس ــوند، و ب ــه ش ــف عرض مختل
ـت اعـالم شـود؛                ومنطبق ترین آنها بـا مـوازین اصـلی، بـه ام

اســـت هـــر کـــه وجـــود مـــذاهب معلـــول آندر صـــورتی
نمایـد؛ و  طـور جداگانـه اعـالم مـی    دانشمندي رأي خود را بـه  

ــارض      ــام آرأ متع ــه، تم ــود   ( در نتیج ــورت وج ــه در ص ک

-آنهـا منطبـق بـا مـوازین اصـلی شـناخته مـی            شورا، یکی از  
 گـردد، و بقیـه کـه ضـعیف و         شود، و مـورد قبـول واقـع مـی         

ل هـستند، مـردود خواهـد شـد          غیر بـه طـور یـک      )مـستد ،-
ت ع    و محـصول نهـایی ایـن     ... شـوند   رضـه مـی   نواخت به ام

کـه پیـدایش مـذاهب و بـه         اعالم رأیهاي پراکنـده، همچنـان     
ــاي      ــدن مکتبه ــت ش ــت، درس ــا اس ــه ه ــدن فرق ــود آم وج
ــلی مــسلم، و اســتنباطهاي       ــب یافتــه از مــوازین اص ترکی

ــت  ــت اسـ ــت، وآرأ نادرسـ ــت  3 درسـ ــر آراء نادرسـ و اگـ
ــک از مــذاهب وجــود نداشــته باشــد، خــودِ وجــود   و درهیچی

ــا تفــاوت مــذاهب، منتقــی خواهــد شــد، و همــه، در  عمــل ب
تـوانیم نتیجـه بگیـریم      و بـاز مـی    ...).هم مساوي خواهند شـد    

نتیجه عینـی وعملـی وجـود اسـتقرار مـذاهب، و تقـسیم              : که
ــه  ــه فرق ــت ب ــتن  ام ــود نداش ــذهبی، وج ــاي م ــن«ه و » دی

ت« به معناي درست آنها در جامعه است» ام .  
  
  

                                                
ــت    - 3 ــه ســوء نی ــب هــم مــسلّم اســت کــه جــو تفــرّق ب  ایــن مطل

» آراء«خـــود را بـــا » اهـــواء«دهدکـــه اشـــخاص هـــم مجـــال مـــی
ــص در مجموعــه هــر   ــاطی » مــذهب«دانــشمندان و مجتهــدان مخل ق

  .مردم دهند کنند و بخورد 

که در مسائل اجتهـادي و اسـتنباطی هـر     عبارت است ازقوانین الهی اعالم شده درکتاب و سنّت، به شرط آن  » دین«
 .االمر، احکام را براي جامعه اعالم کندن ذیصالح آن زمان و شوراي اولیزمان، مجموعه دانشمندا
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درنـمذاهب سازي م  
ــدن     در ــابود ش ــا ن ــالم، ب ــاریخ اس ــرن اول ت ــان ق هم

حکومــت شــورا، و روي کــار آمــدن حکومــت ســلطنتی بــه 
ـت واحـد، ماننـد گلـه گـرگ زده           اي شـد،  وسیله معاویـه، ام
ق گرفتار شد   .که تدریجاً به انواع واشکال گوناگون تفرّ

ــدانی      ــالم، مجاه ــاریخ اس ــرن ت ــارده ق ــول چه درط
ي غیراســالمی را انــد کــه دوران حکومتهــابــزرگ کوشــیده

ــده ســازند  ــد، وحکومــت اســالمی رازن گرچــه . خاتمــه دهن
تـالش ایــن رادمـردان موجــب شـده کــه بـاالخره حرکــت     

ــا  آزادي ــشود، ام خــواهی اســالمی، بــه طــورکلّی متوقــف ن
ــن     ــک ازای ــاگون هیچی ــل گون ــه عل ــاکنون، ب ــفانه ت متأس

ــه نتیجــه کامــل نرســیده اســت  ــام . قیامهــا ب و هرچنــد قی
ت ملّــت مــسلمان ایــران توانــست، بــه پرحماســه و باعظمــ

دارتـرین حکومتهــاي  تـرین و ریــشه عمـر یکـی ازخودکامــه  
ـا ایـن انقـالب نیـز بـه          اسالمی خاتمه دهد، ام عللـی ضد – 

ــد ــاز-کــه خواهــد آم ــادگی کامــل علمــی و    ازآغ کــار، آم
عملــی برقرارنمــودن حکومــت اســالمی رانداشــت، ازجملــه 

ــسپارد» اشــور«نتوانــست تمــام قــدرت حکــومتی را بــه  . ب
ــی    ــالب م ــن انق ــشروان ای ــر پی ــه اگ ــست ک ــدي نی -تردی

ــی  ــام سیاسـ ــستند نظـ ــام  -توانـ ــا تمـ ــورا را بـ  اداري شـ
خــصوصیات و اختیــارات اســالمی آن در سراســر مملکــت،  

 بـــا آمادگیهـــاي قبلـــی ـ قاطعانـــه و    -برقرارســـازند، و
ــازات هــاي شــرك انقالبــی، در برانــداختن بــساط ــود امتی آل

هـا   کردنـد، هـم امکـان فعالیـت     مـی مادي و معنوي، اقـدام      
گرفتنـد؛ و هـم راه را بـراي بازگـشت       گـران مـی     را از توطئه  

تِ   ق «ام  هـاي مـذاهب بـه سـوي دیـن         از شـاخه  » زدهتفـرّ
ــی وجــود  (واحــد،  ــا ضــامن علمــی و عمل ــه تنه ــت «ک ام
کـه   کردند ـ و نـه تنهـا در ایـران، بـل      ، باز می)است» واحد

ـ    ــالم  ــر ع ــفانه،  .در سراس ــا متأس ــاوجود    ام ــا ـ ب ــه تنه ن
 ـ نتوانـستند در ایـن مـسیرحرکت کننـد،      1تـذّکرات فـراوان  

                                                
 در خانه مرحوم 57 اسفند 14اي که در  در دیدار دوساعته- 1

اهللا طالقانی داشتیم به طور نسبتاً دکتر مصدق با مرحوم آیت
تواند ، می»حکومت شوراهاي اسالمی«که ي این مشروح، در باره

هاي گوناگون پایان دهد و همه را راضی گرداند بحثی  به ستم
مطلب را پذیرفتند و به دولتمردانی که کردیم، و ایشان این 

حضور داشتند ازجمله آقاي مهندس بازرگان، توصیه کردند که 
ولی خود آن مرحوم ... اما متأسفانه . نظرات ما را به کار بندند

  .هرگز از دفاع از شورا دست بر نداشت

ــه ســوي    بــل ــی، راه را ب ــانون اساســی فعل ــدوین ق ــا ت کــه ب
ق هـر چـه            برگشت به سوي وحـدت بـستند،        و بـر روي تفـرّ

  !بیشتر گشودند
هـاي  کـه تجربـه   جهت است کـه امـروز، در حـالی       به این 

ن ایـران خودمـان،   جـا، و در همـی   گذشته قـرن اخیـر در همـه     
ق ـ کـه عامـل        قاطعانـه حکـم مـی    کنـد کـه از هرگونـه تفـرّ

- ـ حــذرکنیم، بــازمی بازگـشت حکومــت ضــد خلقــی اســت 
بـسیار گـرم اسـت؛ و بـه         » گـري بـازار فرقـه   «بینیم که قهراً    

وسـیله شــوراي  کـه پیـروان مـذاهب اسـالمی بـه      جـاي ایـن  
 دانشمندان، تدریجاً بـه سـوي وحـدت برگردنـد، هرچنـد روز             
 یا چند هفته، مـذهبی جدیـد بـه وسـیله خـود مـسلمانان بـه                 

ـا نـه بـه صـورت قـدیمی و بـا نـام قـدیمی                    وجود می  آید؛ ام
ــل ــد    آن، ب ــروزي مانن ــدرن و ام ــاوینی م ــا شــیوه و عن ــه ب ک

  . امثال آن ، و»حزب، نهضت، گروه، سازمان «
ــا    ایـن فرقــه  هـا گرچــه ظـاهراً فقــط سیاسـی هــستند، ام

یش آنهـا چیـزي جـز پیـدایش مـذاهب           ي نهـاییِ پیـدا      نتیجه
-بنـاي مـذاهب     زیـرا اوالً، در گذشـته نیـز، زیـر         .  بـود  نخواهد
ي کـه بعـدها شـکل گرفتنـد غالبـاً مـسایل سیاسـی               اسالمی

هـاي سیاسـی اسـالمی، ضـرورتاً بایـد       بود، و ثانیاً ایـن گـروه      
ــود    ــاد خ ــاعی، رأي و اجته ــاگون اجتم ــسایل گون ــورد م در م

ــد  ــالم دارن ــ... را اع ت  چنــین روش و  و مح ــد صول دراز م
نخواهـد بـود، هرچنـد      » مـذاهب جدیـد   «تالشی، چیزي جـز     

  .نام مذهب روي آنها نگذاریم
  

  راه و روش ما
ــدت و    ــه هــم زدن وح ــا را از ب ــا، م ــا و باره ــرآن، باره ق

هـا، بـا عبـارات گونـاگون و اخطارهـا و          تقسیم شدن به فرقـه    
ــدید   ــوع و ش ــاي متن ــالم خطره ــته  اع ــذر داش ــن، برح  اللح

  :است
(#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ  È≅ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ 

(#θ è%§� xÿs? 4 (#ρã� ä. øŒ$#uρ |Myϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. 

[ !#y‰ôã r& y# ©9r' sù t÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è=è% Λäóst7 ô¹ r' sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷èÏΖÎ/ 

$ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä. uρ 4’n? tã $xÿx© ;ο t� øÿãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# 

Ν ä. x‹s)Ρr' sù $pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ßÎi t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u 

÷/ ä3 ª=yès9 tβρß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ ä3 tFø9uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& 
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tβθ ãã ô‰tƒ ’n<Î) Î�ö�sƒø:$# tβρã� ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷èpRùQ$$Î/ 

tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì�s3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ 

šχθ ßsÎ=øÿßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪   Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3 s? t Ï%©!$% x. 

(#θ è%§� xÿs? (#θ àÿn=tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu !% ỳ 

àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé&uρ öΝ çλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∈∪ 

tΠöθ tƒ �Ù u‹ ö;s? ×νθã_ãρ –Šuθ ó¡ n@uρ ×νθ ã_ãρ 4 $̈Βr' sù t Ï% ©!$# 

ôN̈Šuθ ó™$# öΝ ßγèδθ ã_ãρ Λänö� xÿx. r& y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 

  )106 – 103عمران آل( 〉!...؟)
ق زدگـی  «در ایـن آیـات، دوران    هــاي و دشـمنی » تفـرّ

هـا و  هـا و جماعـت  ي گـروه پیش از اسالم را کـه بـر همـه     
ي مـرگ گـسترده و مـردم را تـا             ها و کـشورها، سـایه     قبیله

ــگ  ــایی در آتـــش جنـ ــقوط نهـ ــاه سـ ــب پرتگـ ــا و لـ هـ
ــشانیده  ــشتارهاي وحــشیانه ک ــسلمانان، ک ــاد م ــه ی ــود، ب  ب

شـود کـه بـه خـاطر        شود؛ و به آنـان توصـیه مـی        آورده می 
حفــظ ســعادتی کــه انقــالب اســالمی، بــه آنــان بخــشیده، 

ــالم   ــن اس ــور دی ــول مح ــه در ح ــوند و از  1هم ــع ش ، جم
ــد   ــف بپرهیزن ــذاهب مختل ــروي م ق و پی ــرّ ــس از ... تف و پ

شـود کـه گـروه باشـند تـا دوام      کـه دسـتور داده مـی   آن آن
ت را تـضمین کننـد،       شـود کـه    هـشدار داده مـی     سعادت ام :

                                                
را که به معنی دین و پیمان الهی » حبل اهللا« غالباً تعبیر استعاري - 1

که ترجمه کلمه به کلمه در کنند، در حالیترجمه می! ، به ریسماناست
وانگهی، اگر هم معادل عین کلمه حبل را . تعبیرات استعاري غلط است

درست نیست، زیرا ریسمان » ریسمان«در فارسی بگیریم، باز کلمه 
توانیم متوجه شویم که کار تر از حبل است و در اینجا میباریک
چه اندازه ) هاي گوناگون وجود دارد  که نمونه(هاي قرآن ترجمه

  !   نادرست است
ل : که  این مطلب اشاره است به این-2 در روز حساب، مسئولیت او

اند؛ و متوجه رهبران است که چگونه مردم را راهنمائی و توجیه کرده
چه از آنرسد که مسئوولیت خود را با توجه به بعد نوبت به پیروان می

است که اند طبق این اصل، بدیهیاند، چگونه ادا کردهن دریافتهپیامبرا
پیامبران هستند که دیگر رهبران دینی باید » شهداء«یا » اشهاد«اولین 

در قرآن در چند جا بحث شده که بازخواست از (پیروان آنان باشند 
پس در این رابطه، هر امتی با نسبتی ) پیامبران پیش از دیگران است

مبرش دارد، مورد بازخواست است و قرآن در این آیه اعالم که به پیا
ها و مذاهب، در روز حساب با تو نسبتی سازندگان فرقه: کند که می

  .ندارند
  

ــت هــا را پــیش گیــریم  کــه پــس از هــدایت مبــادا راه آن ام
فرقـه  فرقـه «کـه     فرقه شدند؛ و بعد بـه دلیـل ایـن         الهی، فرقه 

ــوان » شــدن ــه عن ــدن«ب و از راه خــدا منحــرف » کفــر ورزی

مردمـانی  «شـود، فرقـه گـران، بـه عنـوان           شدن شناخته مـی   
در جــایی ...! شــوندبــه عــذاب شــدید، تهدیــد مــی» روســیاه

ـت       دیگر، نبودن رابطه مـا     حـضرت رسـول، بـا      : بـین رهبـر ام
  : شودگرایان، و با این عبارت ـ کوبنده بیان میفرقه

¨β Î)  t Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ åκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© |Mó¡ ©9 

öΝ åκ÷]ÏΒ ’Îû > óx« 4 !$yϑ ¯ΡÎ) öΝ èδ á� øΒr& ’n<Î) «!$# §Ν èO Ν åκã♦Îm6 t⊥ãƒ 

$oÿÏ3 (#θ çΡ% x. tβθ è=yèøÿtƒ 〈 ) 159 –األنعام(  

هــا و مــذاهب آنهــا کــه دیــن خــود را، بــه فرقــه : یعنــی
ــو از    ــوردي، ت ــی، و در هــیچ م ــد، از هــیچ جهت تقــسیم کردن

، و بـا تــو،  )خطـاب بـه حــضرت رسـول اسـت    (آنـان نیـستی   
 و 2کــه حــساب کــار آنــان بــا خداســت اي ندارنــد، بــلرابطــه

ــاره  ــان را در ب ــد آن ــه خداون ــاري ک ــیي ک ــد  م در روز (کردن
  !   آگاه خواهد ساخت ) حساب

کـه علّـت انحـراف      در سوره روم، پـس از اشـاره بـه ایـن           
ـت از هـواي نفـس بـه جـاي دیـن الهـی                 ستم پیشگان، تبعی-

ــتقامت و پایـــداري در پیـــروي همـــه   ــتور اسـ اســـت، دسـ
دهـد بـه مـسلمانان      دهد، و بعـد، تـذکر مـی       ي دین می    جانبه
  : که 

Ÿω…  (#θ çΡθ ä3 s? š∅ÏΒ t Å2Î�ô³ ßϑ ø9$# : zÏΒ 

š Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ ßγuΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© ( ‘≅ä. 

¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌ� sù 〈 )32 و 31-روم(  
  

ــه      (...  ــود را ب ــن خ ــه دی ــا ک ــید، آنه ــشرکان نباش از م
گـروه  ها در آوردنـد و خـود نیـز گـروه          ها و فرقه  صورت شاخه 

                                                
    

 
  

شـود کـه    االمر موجـب مـی    اجتماع اولی 
آراء مختلـف عرضــه شـوند، و بــا بررســی   

تـرین آنهـا    ي آنها، بهتـرین و منطبـق        ادله
 .با موازین اصلی، به امت اعالم شود
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هب خـود راضـی و خُرسـند        شدند، و هـر گروهـی، بـه مـذ         
  !داند را بهتر می است و آن

  
، بــه عنــوان  »دیــن«چــرا ســاختن مــذاهب از   

  !به حساب آمده؟» شرك«
ت اصلی  براي یافتن جواب درست، باید متوجه ماهی

را بتوانیم به هاي جلی و خفی آن باشیم، تا رنگ» شرك«
ي  ترین خصلت مشخصه بزرگ. آسانی، شناسایی کنیم

در ضمیر یا در عمل، نسبت به غیر «: ت کهشرك، این اس
خدا، موضعی بگیریم ـ چه عمده و چه جزیی ـ که باید فقط 

براي غیرخدا، صفتی «: که یا این1.کنیم» در برابر خدا اتّخاذ
که این خود، نوع ( » قایل باشیم که خاص خداوند است

دیگر شرك یعنی نسبت دادن وصف مخلوق به خالق را نیز، 
تشریح و قانونگزاري، از صفات خاص !)  یدك می کشد

ـ جز  در برابر خداوند است؛ و ما ـ به عنوان مسلمان 
قید و  خداوند اجازه نداریم که موضع اطاعت و قبول بی

خدا ـ هر  که اطاعت ما نسبت به غیر  بل2شرط، اتخاذ کنیم؛
در . کس که باشد ـ منوط به موافقت با اراده خدا است

، این »إن الحکم اال هللا«عباراتی از قبیل قرآن، بارها با 
هاي سقوط  ي مهم، که درطول تاریخ، یکی ازپرتگاه مسأله

ت در چاه حقارت بار شرك بوده، توضیح داده شدهبشری .
اش، عبادت نسبت به غیرخدا بزرگترین معنی عینی و عملی

قید و شرط ، و بدون تحقیق در مورد همین اطاعت بی
حتی درمورد . باشدي خدا می دن با ارادهمنطبق بودن یا نبو

مسایل تشریعی، و نیز در شرایط بحرانی برخورد جامعه 
توحیدي با جوامع شرك، بارها در قرآن به شخص پیامبر 

باشد؛ و بارها » حکم خدا«منتظر: هم دستور داده شده که
مبادا، از فرمان خدا منحرف شوي، و به : دستورداده شده که
 به ن و منافقان ثروتمند وزوردار، تنخاطر رضاي کافرا

یعنی خود پیامبر نیز مکلّف است که ! بدهی» سازشکاري«
                                                

  
ازبزرگترین واساسی ترین مسایلی هستند که « عبادت و استعانت    -2

، »توحیدي است یا شرك آلود: کهدر محورآنها ، روابط انسان، و این
به این دلیل است که دربرنامه آموزش مهم واساسی . شودشن میرو

وایاك نعبد «: ما، یعنی سوره فاتحه، این دو موضوع با این قاطعیت
براي روشن شدن مسأله، به آیا ت . بیان شده است» وایاك نستعین

 مراجعه فرمایید، و به بسیاري آیات دیگر که 72 ازسوره جن 25 -18
  .ثال آن بحث می کنداز عبادت، دعا و ام

 

و ... فقط از فرمان و حکم خدا پیروي کند و نه هیچی دیگر
خدا، بارها در عبارتی از این قبیل کوبنده و  قبول احکامِ غیر

  :برانگیزاننده شعور و آگاهی، آمده که 
  ...÷Πr& óΟßγ s9 (#àσ ¯≈ Ÿ2u� à° (#θããu� Ÿ° Οßγ s9 

zÏiΒ ÉÏe$!$# $tΒ öΝs9 .βsŒ ù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 3〉!؟   
در مورد ارزش اجتهاد مجتهدان و ضرورت مقلدان از آنان 
در حال نبودن شورا قضاوت عجوالنه نشود که این مطالب به 

  يکه، در آیهو راز این. شودزودي توضیح داده می

 Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ÏΒ t Å2Î�ô³ ßϑ ø9$# : zÏΒ 

š Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ ßγuΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© 〈 ...ـ و 
  . 42نیز در آیاتی دیگرـ

ها، به ساختن مذاهب از دین، و تقسیم شدن به فرقه
وصف خاص : عنوان شرك، به حساب آمده، همین است که

همین . شویمالجمله، براي غیرخداوند، قایل می خداوند را، فی
-در بعضی از احکام، در برابر غیرخدا، موضعی می: است که

هر : همین است که. گیریم، که تنها باید در برابر خدا بگیریم
فرض (خدا  اي است از احکام خدا، و آراء غیرمذهب، مجموعه

ها هم در این آراء دخالت نداشته حتّی، هوي وهوس: کنیم که
اي مجموعهو بنابر این، تبعیت از هر مذهب ـ که ) ... باشند

است از حکم خدا و غیر خداـ مشتمل بر تبعیت از غیر خدا 
ترین صورت شرك و کفر،عبارت است اگر کامل«و ... شودمی

از پذیرفتن و اطاعت نسبت به یک دیانت یا یک مکتب، که 
خدا باشد، تبعیت از برنامه و  ي آن، از طرف غیرمجموعه

د، صورتی خدا باش مذهبی که قسمتی ازآن، از طرف غیر
  .»کامل از شرك است غیر

  
  
  

                                                
کسانی که در تشریع، (دارند » هائیشریک«که، آنان یا این: ...   یعنی-3

که بعضی از احکام دین را براي ) عمالً انباز و شریک خدا به حساب آیند
؟ در این زمینه، !اند، که خدا به آن اجازه نداده استآنان تشریع کرده

که روي نوار » انقالب فرهنگی «یا» توحید«اي داریم با عنوان سخنرانی
هاي یا به جزوه(توانید به آنها براي روشن شدن مطلب می. اندضبط شده

  ).، مراجعه فرمایید)آینده در این مقوله
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