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حقیقت این است که دین و، مشخصاً، اسالم بر پایۀ توحید استوار است که به معنای پرستش خداوند یکتاست و 

: تشکیل شده استاین عبارت از دو قسمت « قولوا ال إله إال اللّه تفلحوا»شود: می تمامی آن در یک کلمه خالصه

و، به عبارت دیگر، این دستورْ نخست بر نفی خدایان تکیه و، سپس، بر وجود خداوند یکتا « إال اللّه»و « ال إله»

نیاز از زمان و مکان است، مردم در پیشگاه او مانند کند؛ خداوندی که در صفات شبیهی ندارد و بیتأکید می

از نظر دینی، انکار خدایان آغاز حرکت است. خدایان انکارشده همان عواملی اند. بنابراین، های شانه یکساندندانه

األقداس تبدیل گذارند و خواهند گذاشت و به قدساند و میهستند که همواره بر زندگی انسان تأثیر گذاشته

ی هستند که آزادی ها دقیقاً همان قید و بندهاییابیم که آنبریم، درمیزمانی که این خدایان را نام می .شوندمی

اند، مانند ثروت و قدرت و مقام و قبیله و نژاد و، سپس، بنابر اصطالح دینی انسان را در طول تاریخ مقید ساخته

شوند که اند، لکن هنگامی انکار و مردود میشهوات که نیازهای طبیعی و غریزی انسان است و ذاتاً پسندیده

کنند و موجب کاهش استعدادهای و با سرکوب نیازهای دیگر رشد شوند طغیان کنند و از حد اعتدال خارج 

ز اند و اهای الهیها نعمتشوند، مانند غریزۀ جنسی و میل به رفاه و بزرگی و حب مال و فرزند. ایندیگرِ انسانی 

یازهای نکنند و با سرکوبِ آیند، ولی زمانی که سرکشی میهای پیشرفت انسان به سوی کمال به شمار میانگیزه

 .شوند و بت در اصطالح قرآنی همان إله استکنند، تبدیل به بت میدیگر رشد می

هایی است که در ابتدای دوران پیامبر اکرم و پیش از آن در کعبه و در حقیقت، منظور اسالم از الإله انکار بت

د بت ثروت و مقام و ها نیز قضیه به همین شکل است، ماننشدند. درمورد سایر بتدیگر جاها پرستش می

گیرد، در حالی ها صورت میها و کارها و حمالت و تحرکات غلط که به بهانۀ کرامتای و منیتهای قبیلهگرایش

 .که در مقابل حق کرامتی وجود ندارد

به تبع آن، آزادی حقیقی برای او همین است. او با پرستش  وند متعال پرستش کمال مطلق است وپرستش خدا

شود. این پرستش پوشش تنگ لق از دایرۀ عبادت اشیا و از دَوَران در چرخۀ محدود نفْسش خارج میکمال مط

نهایت خلق کند، چراکه شکند تا او را به جهانی گسترده ببرد و برای او انگیزه و رغبتی بینفْس را در هم می

 .است إلیهِ راجعون إنّا للّه و إنّا نهایت است. این همان معنیخداوند متعال نماد بارز بی

مند باشد. تالش و حرکت دائمی انسان در جهت هدفی که اسالم مشخص کرده است، باید تشکیالتی و نظام

های آغازین سورۀ الرحمن را بخوانیم تا آشکارا دریابیم که این آیات بین ایدئولوژی یعنی فرهنگی که اسالم آیه



 ای قرار دادهاین یعنی نظام، یعنی خداوند برای هرچیزی اندازه. زندمندی پیوند میبخشد و نظامبه انسان می

برای اینکه مسلمان، در تالش و کوشش خود، با روند هستی هماهنگ باشد، ناچار باید منظم   لِکُلَّ شَیٍ قَدراً

 تواند به هدف خود برسد.باشد و بدون آن نمی

افتادگی فرا انسان را به رهایی از هرگونه عقب خواهی چیست؟ دینِ اسالمرابطۀ واقعی و عینی دین و آزادی

افتادگی نادانی باشد یا فقر یا گوید که خداوند حقِ عادلِ توانایِ عزیز را بپرستید؛ خواه این عقبخواند و میمی

 .ناتوانی یا ضعف یا زبونی یا ظلم و تجاوز به دیگران

خی و سریع بر سرگذشت انبیا و ائمه و علمای مبارز توانیم مروری تاریمی آیا دین این نقش را ایفا کرده است؟

)ع( و مبارزۀ سرسختانۀ او را بر ضد نمرود، که او را در آتش افکند، مرور کنیم. بکنیم. داستان حضرت ابراهیم

فرعون نماد قدرت است «. بلعم»و « قارون»و « فرعون»قسم: همچنین، موسی و جهاد او را بر ضد سه دشمن هم

عصر با آن دو نفر است که کارهای آنان را توجیه و مردم را د ثروت و احتکار. اما بلعم، عالمِ دینیِ همو قارون نما

خش بهای آزادیشواهد تاریخ معاصر بر نقش دین در ایجاد نهضت کرد.شدن در برابر آنان سفارش میبه تسلیم 

 شدنی نیستها شمارشو حمایت از آن

آری، تاریخ شواهدی هم در جهت عکس این  خالف این مطلب را ثابت کند؟آیا در تاریخ موردی هست که 

اند. گذاری شدهمطلب دارد. بسا جرایمی که به اسم دین اتفاق افتاده و چه بسیار کاخ ستم که به نام دین پایه

د. ر داشتنکما اینکه حکمرانان و استعمارگران در اروپا و در شرق بر کسب حمایت و تأیید روحانیان منحرف اصرا

ای دینی بدهند، تا اطاعت مردم علت این مسئله، البته، این بود که به حکومت و استعمار خود پوشش و جلوه

 .اندیش را برایشان تضمین کندساده

به نامیدند، که معنایش این بود که بندگی آنان، اللّه بر زمین میعضی از حاکمان خود را سایۀ خدا یا ظلب

یضه و اطاعتشان واجب است و مخالفت با آنان مخالفت با خدا. همچنین، تأیید شدن این اصطالح قرآنی، فر

ایم و حاکمان و نیز حمایت این حاکمان از سودجویان و انواع توجیهاتشان را برای ربا و احتکار مشاهده کرده

لب هد بسیاری بر این مطاند. تاریخ شوابسیار در برابر ستمگران سکوت کرده و حتی از آنان پشتیبانی کردهچه

خواهیِ دین و کارهای انحرافی در پوشش دین، نیازی به اما تشخیص و تمییز میان نقش اساسی آزادی .دارد

 .ها و دریافتن رفتار صحیح دینپس از مراجعه به منابع و سرچشمه تحمل مشقت بسیار ندارد، به خصوص

ن و تالش آنان برای جلب حمایت روحانیانِ منحرفِ دینی ها زیر لباس دیتفسیر ما از پدیدۀ پنهان شدن طاغوت

ها مبارزه کرده است، وقتی که احساس کردند اند و دین نیز با آناین است که خدایان زمینی، که با دین جنگیده

ه پذیر است کاند، دریافتند که تأمین حاکمیت و ستمگری و مطامع ایشان در صورتی امکاندر معرض فروپاشی



رو، به سخن گفتن به نام دین و کسب رضای نمایندگان را عوض کنند و لباس دین بپوشند. از همین  لباسشان

 .دروغین آن روی آوردند. این سرکشان و ظالمان، قید و بندها و موانعی جدید در مقابل آزادگی انسان قرار دادند

منفی وجود داشته باشد، در این صورت،  اگر برای دین نقشی مثبت اما برای بازیگران به اسم دین گاهی نقشی. 4

شک، دستورات دینی سرشار از این بی مطمئن، برای تمییز بین آن دو وجود دارد؟ آیا مالکی، خصوصاً دینی و

طالب به مالک اشتر، ابیبنای که امام علیهاست. برای مثال، کافی است که مراجعه کنیم به عهدنامهضمانت

کرده بود، فرستاد. به بخش معروفی از آن توجه کنیم، آن بخشی که حاکم را از حاکمی که برای مصر معین 

وگو با در فرمایشات حضرت علی ضرورتِ ادامه داشتن دیدارها و بحث و گفت .کنددوری و پنهان شدن منع می

ن به انتقادها آن ضمانتی که الزم داریم ارتباط و مالقات حاکم با مردم و گوش داد .حاکم، آشکارا بیان شده است

اَنفُسَکُم قَبلَ اَن  حاسِبُوا»های ایشان و توجه به آن است. افزون بر اینکه او خود، بنا بر حدیث و ارزیابی

 .باید خود را محاسبه کند «اتُحاسَبُو

 

 

 


