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بيدار و پروتستان و همۀ » مسلمانان«به  
کوشندگان راه رهائی از تسلط تاريخی شريعت 

" دينی"سازان؛ و راه جدائی مطلق  و شريعت
  .»سياست«از » دين«و " دنيوی"از 

 
 
 
  

  
در » مطالعۀ قرآن غير دينی«اين کتاب از نظر موضوع 

اند، ولی  ها آمادۀ پخش همۀ جلد. سه جلد تهيه شده است
فاصله به  به خاطر رعايت حوصلۀ خوانندگان، با چند ماه

  . بازار عرضه خواهند شد
با اين وجود، از نظر موضوعات اختصاصی، هر جلد به 
تنهائی کتابی مستقل است و موضوعات خاص خود را از 

  .دهد ابتدا تا به پايان، مورد بحث، تجزيه و تحليل قرار می
 
  

يق، با بزرگواری، مطالعۀ استادان و محققين اين زمينۀ تحق
محقق و نويسندۀ . های اين کتاب را پذيرفتند نويس پيش

الدين شفا، محقق و  گرامی آقای پرفسور دکتر شجاع
نويسندۀ گرامی آقای دکتر بهرام چوبينه، نويسنده و محقق 
گرامی آقای باقر مؤمنی، و محقق و دانشيار گرامی 

، هر کدام در دانشگاه برلين آقای دکتر فرشيد فريدونی
زمينۀ کار خود، در مورد اين نوشتار نظر دادند، و حتی 
دوستان گرامی آقای مؤمنی و آقای دکتر فريدونی، 

ها را در  نويس های خود در ذيل صفحات پيش يادداشت
نگار و مترجم مبارز آقای  شاعر، روزنامه. اختيار گذاشتند

فريدون گيالنی و حقوقدان مبارز آقای هوشنگ 
بيگلو با بزرگواری، متن نهائی را به تمامی مرور  عيسی
  .کردند

های بزرگوار را به گرمی  دست ياری اين انسان
  .دارد شان را گرامی می و همکاری فشارد، و دوستی می

آگاهی دارد که اين همکاری را نبايد صرفًا به حساب لطف 
اين بزرگان به نگارنده گذاشت و از تعهد اخالقی آنان 
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ر روشنگرانه، که خود جان و مال بر آن نسبت به کا
  . اند، غافل بود نهاده
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  نزول الهی قرآن و آثار آن
  

  
  نزول الهی قرآن

  
  :در اين کتاب، فرض بر آن است که

   قرآن از سوی خدا نازل شده و نيز،-١
 خدای خالق جهانی به اين پيچيدگی، به همان نسبت قادر، عالم و -٢

  . تواناست
  
  

   قرآنآثار نزول الهی
  

 که از آن ١آورد فرض الهی بودن قرآن، آثار و نتايجی را به دنبال می
  : اند  جمله
 تک تک آيه های قرآن به سببی خلق شده اند و هيچ آيه ای اضافی، -١

تواند وجود داشته   بدون معنی و بی سبب در قرآن وجود ندارد، يا نمی
  . باشد
م قرآن دارای صحت و  هر کلمه، جمله و آيۀ قرآن، به اندازۀ تما-٢

  . اعتبار است
 همخوانی و عدم تضاد کالم و محتوی، قرآن نازل شده از سوی خدا -٣

  . کند را از هر نوشتۀ غير خدائی و بشری جدا می
چه که گويا قبال مقرر بوده، نازل   قرآن کامل است و تمامی آن-۴

اند و هيچ آيه ای کم نيست، يا هيچ توضيح اضافه بر آن چه   شده
  . نگارش يافته الزم نيست

                                                 
در جلد دوم اين » ار نزول قرآن از سوی خداثنزول و آ«به بحث . ک.  برای توضيح بيشتر ر 1

  .  کتاب
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اند، يعنی دارای معنی صريح و آشکارند، به   »مبين« آيات قرآن -۵
هيچ تعبير، تفسير و تأويل اضافی نياز ندارند و بدون نياز به هرگونه 

  . توضيحی، دارای معنی اند، يا بايد باشند
» باطنی«قرآن و آيات قرآنی، لزومًا همان معنی » ظاهری« معنی -۶

هيچ رمز و راز پوشيده و چيستائی در آيات قرآن . العکساست و ب
  . تواند وجود داشته باشد وجود ندارد، يا نمی

    
آيات مربوطۀ قرآن . ها داليل قرآنی دارند گيری همۀ اين موارد و نتيجه

نزول و آثار نزول قرآن از سوی «در اين امور، در بحثی تحت عنوان 
   .اند ه و مورد بحث قرار گرفته، در جلد دوم اين کتاب قيد شد»خدا
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   به چه معنی است؟»غير دينی«قرآن » واسطۀ بی«قرائت 

  
 .است »دينی غير«قرآن » اسطۀو بی«قرائت حاصل اين کتاب 

به معنی مطالعه و دراين مورد خاص، به معنی مطالعۀ بدون » رائتق«
بدين معنی است که قرآن از دو » قرآن غير دينی«. پيشداوری است

و ديگری » دينی«دسته موضوعات در هم بافته تشکيل شده، يکی 
 کاو اين کتاب بر آن است که اساس کند و. »دنيوی«يا » غير دينی«

 . قرآن متمرکز کند» غير دينی و دنيوی«خود را بر موضوعات 
، »رسمی و با واسطه«از آن جا که اطالعات حاصل از قرائت قرآن 

خورده، مخدوش، تحريف شده، جانبدار   در مورد محتوی قرآن، دست
، برای انجام اين مطالعه، قرائت ٢و از آن رو، غير قابل استفاده است

را تنها راه رسيدن به منظور تشخيص داده » هواسط  بی مستقيم و«
در اين راستا، در جريان بحث در مورد معنی و مفهوم قرآن، از . است

و استناد به اين يا آن » رسمی و با واسطه«مراجعه به اطالعات دينی 
 خودداری کرده و قرآن را بدون هر پيرايۀ بشری ٣»ساز شريعت«
مورد بررسی قرار ) نند اين هامثل حديث، روايت، تفسير، فتوا و ما(

  . داده است
با اين وجود، برای جلوگيری از هرگونه سوء تعبير، ترجمۀ آيات را از 

  .  در ايران اسالمی نقل کرده استهای ترجمه و چاپ شده  قرآن
  

 ، بل»قرآن دينی«و  ضوع تحقيق اين کتاب، نه دينمواز آن جا که 
، در اين جا از است »جامعۀ امروزی«در » دين دنيویکارکرد «

قرآن، تا زمانی که فقط » دينی«های محتوی  تجزيه و تحليل چگونگی
اين خودداری اما، به معنی سانسور . شود  اند، خودداری می٤»دينی«

                                                 
  . اول و سوم اين کتابهای  مربوط در جلدهای به بحث. ک.  ر 2
مۀ رود و ه سازان به معنی سازندگان شريعت اسالمی به کار می  در اين کتاب، ترم شريعت 3

و رهبر دينی و اسالمی، را که در " عالم"کسان؛ از مفسر، متکلم و محدث گرفته تا فقيه، قاضی، 
  . گيرد کار ساختن و پرداختن شريعت دخالت داشته و دارند، در بر می

  .به بحث مربوط در جلد دوم اين کتاب. ک.  ر 4
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نيست و مانع توضيح موضوعات ذيربط دينی و طرح » انديشۀ دينی«
با اين وجود، موضوعات و سؤاالت . شود سؤال در امور دينی نمی

 و مورد آيند  به کار نمی» اثبات يا رد دينی«ی طرح شده، برای دين
 .گيرند تجزيه و تحليل قرار نمی

بر اين مبنا، اين کتاب برای آن نوشته نشده که عالقه و ايمان دينی را 
در کسی ايجاد يا از کسی سلب کند، اما اين کتاب بر آن است که ضمن 

، به »نيوی دين اسالمکارکرد د«تمرکز در حول موضوع اساسی 
 و تر ، علمیتر خردگرايانه«خوانندگانش برای نگرش هر چه 

 ياری رساند و به عنوان دينیبه موضوعات و مسايل » تر منطقی
، و نه لزومًا عليه نفس دين »شده دينی«منبعی عليه خرافات و ابداعات 

  .  يا ايمان فردی، به کار رود
  

، يعنی در بر ٦ است و نه دين شناختی٥شناختی جامعه ،اين تحقيق
 و » سازانشريعت« ۀوسيلبه  است که  قرآن ازهائی  جنبهگيرندۀ

و اجتماعی  ۀ دنيوی دينی و ايمانی به حوزۀبنيادگرايان از حوز
حکومت دينی «، شرع اسالمی ساخته، ها بر اساس آناند و  شده دهکشان

از اين . کنند میبرپا کرده و حکم دينی و اسالمی صادر » و اسالمی
 زندگی و شکل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم ۀشيوراه، 

 و الزام ٧ و برای افکار بينادگرايانۀ خود، مشروعيتزنند  را رقم می
   .آورند دينی به وجود می

 به اين اعتبار، پژوهشی در باب درستی، يا نادرستی اين تحقيق
دينی و «وسوم به م» حکومت و شريعت «الهی بودنادعاهای 
  .بر اساس متدهای جامعه شناختی است» اسالمی

       

                                                 
5 Sociological 
6 Theological 

 سوئدی به  legimitet انگليسی يا legitimacyمعادل » شروعيتم« در اينجا و اين کتاب، کلمۀ  7
  .   معنی مقبوليت، تصديق، صحت، حقانيت، پذيرش و تأييد به کار رفته است
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  دارد تضرور  تحقيق و مطالعۀ دينیچرا
  

  
برای ما مردمی که عمری با دين و آثار و نمودهای اجتماعی، سياسی 

 - يما   يا از آن دوری جسته بدان پيوسته-ايم بودهدرگير و فرهنگی آن 
پيوستن و  درگيری، يا که برای اين ردآن وجود داچه دانشی مهم تر از 

  گسستن خود، دليلی بياوريم و منطقی بيابيم؟ 
  : سؤاالت فراوانند

 دعا کنی، تسلی يابی،  آيا دين آن است که خدای مهربانی را بجوئی،-
حضور و آرامش احساس کنی، اميد بپروری، عشق بورزی و آن را 

استاست که زندگی را دين در آن ر در خانۀ کوچک دلت اعتال دهی؟ آيا
دوست بداری، دنيا را با عقل و منطق خود کشف کنی، ارزش ها را با 

 ارزيابی کنی، مسئول باشی و اين همه را، با ات دانش و خرد بشری
تقديمی ولو کوچک، با ديگران قسمت کنی و از اين همه نيکی و 

ای، خود را در بهشتی از  آورده  ی که به دست خود فراهمي زيبائی
  ! ادی و سعادت بيابی؟ يا نهش
 دين و دين اسالم، الجرم بوسه زدن بر قدر بندگی، تن دادن به تسليم -

بی هيچ سؤال و جواب است؟ دين راه است، شريعت است، حکم است 
است؟ دين آن است که سازمان » حکومت دينی«و الجرم بوسه زدن بر 

است، دينی دارد، سنت و عرف دارد، حکم و اجبار دارد، شرع 
سياست است، بر قدرت و تسلط اربابان دينی بنا می شود، يا راه 
دينداری جز با حکم حاکم شرع، کنترل روحانيون و فرمان رهبران 

: اش ، راه ادامه»بيعت«: دينی قابل عبور نيست؟، راه ورودش
مرگ و شکنجۀ «: و راه خروجش» تهديد«: ، راه هدايتش»تسليم«

    ...٨ن صورتدر آ  و سؤال که.است» ابدی
  . شود هم از اين نظر، مطالعه و شناخت دينی  به ضرورت تبديل می

*** 

                                                 
  . ادامه در آغاز جلد دوم اين کتاب 8
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در ايران، افغانستان، پاکستان، بنگالدش، سومالی، الجزاير و ساير 

نشين  کشورهای چهار گوشۀ جهان و حتی در مناطق و نواحی حاشيه
کشورهای صنعتی اروپائی، مردم محروم، نسبت به وضع دردمندانۀ 

آنان به سبب تجربياتی که زندگی در حاشيۀ . اند  د آگاهی يافتهخو
اند  های ميليونی به وجود آورده، پی برده شهرهای بزرگ و متروپل

. اند  آوردهای آن محروم مانده که از مواهب امروزی زندگی و دست
اند و   اند که از کاروان زندگی و رفاه اجتماعی عقب افتاده  آنان پی برده
آنان همچنين ياد . جات خود از اين شرايط، کاری انجام دهندبايد برای ن

ها و طبقاتی در داخل و خارج جوامع و  اند که کسان، گروه گرفته
برند و مسئوليت   شان، از اين وضع دردمندانه سود می کشورهای

برای رهائی . های شان را به عهده دارند و محروميت  ماندگی  عقب
اند و   ن، هم نيازمند مبارزه و فداکاریخود از اين شرايط دردناک، آنا

 آنان های  اند که در محروميت يافته با کسانی هم محتاج اتحاد سازمان
 . ندا سهيم

های گروهی، هر چه بيشتر   ها، به سبب جهانی شدن رسانه اين آگاهی
های شهری و    محرومان حاشيهترهای وسيع يابند و توده عموميت می

کنند، و در نتيجه، زمينه را    جلب میجوامع رو به رشد را به خود
های اعتراضی محرومين و  برای آغاز عصيان و توسعۀ جنبش

  . آورند  نشينان جوامع مرفه فرام می  حاشيه
کشی و ستم طبقاتی   توانند عليه بهره ها، می ها و جنبش اين آگاهی

های اجتماعی و اقتصادی  گيری کنند و به بر قراری نظام جهت
توانند در برابر   ها می ها و جنبش اين آگاهی. ر شوندتر منج  عادالنه

 و امپرياليستی موجود، سدی بسازند و با طرد ٩تسلط نواستعماری
نمايندگان و پادوهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی آنان از صحنۀ 

تر جهانی بگشايند و  ای به سوی مناسبات عادالنه  حکمرانی، روزنه
امع و جهان محرومين را ممکن توسعۀ رنسانس علمی و صنعتی به جو

                                                 
9 New kolonialism 
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توانند نظمی نو بيفکنند و تاريخ  ها، می ها و جنبش اين آگاهی. سازند
  .فردای فرزندان محرومين امروزی را دگرگونه بنگارند

  
يابد، چرا که جهان  آميزی اما، تحقق نمی های موفقيت چنين راهيابی

نديشۀ برای گذار به دورۀ تاريخی جديد، نيازمند ايدئولوژی و ا
جهان و . است که هنوز بر پا نايستاده است راهبردی جديدی

های محرومين دنيا، در لحظۀ تاريخی حاضر در بحران  جنبش
های جديد به سر  ايدئولوژيکی و دورۀ گذار به تفکرات و راهبرد

  .برند  می
به عنوان راه حل » اسالم سياسی و اجتماعی بنيادگرا«بازگشت به 
م و ناراضی از اين يا آن راهبرد، در اين لحظۀ های محرو رهائی توده

توسعۀ راهبردی . افتد تاريخی و شرايط گذر ايدئولوژيکی اتفاق می
  .شود بر اين شرايط بحرانی بنا می» اسالم بنيادگرا«
  

دو نيروی » اسالم بنيادگرا«جالب اين جاست که در اين بازگشت به 
  :کنند  های عمده ايفا می اساسی نقش

استعماری که عامل عمدۀ رها  ليسم جهانی و نيروهای نو امپريا-١
 -٢ و ١٠کردن ديو بنيادگرائی اسالمی از شيشۀ شکستۀ تاريخ است

های  داری سنتی داخلی که با فرهنگ دينی نظام سرمايه
ها و جوامع، خويشاوندی و  داری موجود در اين کشور  سرمايه  پيشا

را راه ابداعی مطمئنی  و بنيادگرائی اسالمی ١١همزيستی تاريخی دارد
   .شناسد های فقير مسلمان می کشی توده برای تداوم بهره

داران سنتی داخلی و امپرياليسم جهانی،   اين دو نيرو، يعنی سرمايه
. سازان و پيشگامان اين پروژۀ تاريخی و جهانشمول اند  استراتژی

اند که در قرون و  بينيم که هر دو اين نيروها، همان عواملی  می
                                                 

تاب تحت به ک. ک. گذاری آمريکا در سازماندهی بنيادگرايان اسالمی ر  در مورد نقش و سرمايه 10
ها و آلقاعده  ترجمۀ فريدون گيالنی از نويسندۀ امريکائی رابرت دريفوس و در سازماندهی طالبان

گذاری انگلستان در سازماندهی فرقۀ  در مورد سرمايه. به مدارک فراوان در مطبوعات جهان
در ايران توسعۀ اسالم و مدرنيسم "های نويسنده، تحت عناوين  به کتاب. ک. گری در ايران ر شيعه

  ". زن در گرداب شريعت"و " و ترکيه
  .در ايران» بازار و بازاريان«خواهانۀ  کننده و اسالم  همانند نقش تعيين 11
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کشی  ماندگی و بهره  های گذشته نيز به عنوان بازوان عقب  دهه
  : بر اين اساس. کردند  محرومين در اين کشورها عمل می

اش،   اسالم بنيادگرا در جهان، بر خالف تمام شعارهای عوامفريبانه-
های مسلمان را با هدايت به سمت و سوی منافع  بر آن است که توده

بار موجود را  ئوليت اوضاع اسفيی که مس  نيروهای خارجی و داخلی
  : يا به بيان ديگر! به گردن دارند، نجات دهد

گر داخلی، بر آنند تا  گر خارجی همراه با نيروی سلطه   نيروی سلطه-
با استفاده از عنوان اسالم بنيادگرا، مردم اين کشورها و جوامع را از 

  ! آزاد کنند» خودشان«کشی  دست تسلط و بهره
يخی باعث شده که اسالم بنيادگرا چيزی جز  تار١٢اين تعارض

ايدئولوژی تسلط مشترک خارجی و داخلی در شرايط «کنندۀ  توجيه
   ١٣... از کار در نيايد و » مدرنيسم حاضر  پسا

  
شمول، شناخت   برای برخورد درست با اين پروژۀ نواستعماری جهان

 محتوی قرائت دينی رسمی بنيادگرايان اسالمی برای همۀ مردم اين
کننده  جوامع ستمديده، چه مسلمان، يا غير مسلمان، به ضرورت تعيين

  . شود تبديل می
  

*** 
     

، ريشۀ فرهنگی عميقی در ١٤»قاجاريه«دين اسالم و فرقۀ دوازدۀ 
ای، زيربنای قوانين و حقوق   مبانی سنتی اسالم فرقه. جامعۀ ايران دارد

و معامالت مدنی کشور ما را می سازند و در مناسبات اجتماعی 
  . اقتصادی ما، معيار ارزشی تعيين کننده ای اند
ناپذير از سيستم حاکم بر  قرن هاست که اسالم سياسی، جزئی جدائی

ايران است و الهی بودن سيستم پدرساالرانه و مرکزمدارانۀ نهادهای 

                                                 
12 Paradigm  

  . ادامه در آغاز جلد دوم اين کتاب 13
به کتاب نويسنده تحت عنوان . ک. ر» شيعۀ صفوی«به جای » فرقۀ قاجاريه« برای توجيه  14

  .»گرائی در ايران و ترکيه  اسالمتوسعۀ مدرنيسم و«



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19

تسلط و سرکوبی . کند اجتماعی و سياسی را تبليغ و توجيه می
 توتاليتر های  اين کشور و جامعه، حکومتدرازمدت دينی و مذهبی در 

 - ها از سرکوبی دينی طلبانۀ توده را الهی جلوه داده و تبعيت تسليم
اين است که . فرهنگی ايرانی را به دنبال آورده و نهادينه کرده است

های  گری حاکم، در همۀ عرصه بندی فرقۀ شيعه دين اسالم با صورت
سوب کرده و شکل مناسبات، زندگی اجتماعی و فرهنگی ما رسوخ و ر

  .ها و برخوردهای ما را تعيين می کند قضاوت
اين نفوذ دينی، پس از شکست انقالب ايران و کنترل آن به وسيلۀ 

سازان فرقۀ حاکم، در اشکال جديد و با توجيهات   متشرعين و شريعت
هم از اين . رود   سياسی بنيادگرايانه ادامه يافته و رو به تعميق می-دينی
ما   ت که چه بخواهيم يا نخواهيم، مناسبات اجتماعی و فرهنگیروس
آثار آن را در  ای تأثير پذيرفته و  فرقه-ها، از اين سرکوبی دينی ايرانی

  . دهد  اشکال مختلف از خود بروز می
  

از اين رو، مردمی که در اين جامعه و تحت اين شرايط رشد يافته و 
نی، مسلمان شيعه باشند، از ، قبل از آن که از نظر دياند  تربيت شده

مسلمان و عضو اين فرقۀ دينی «نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 
حتی آن افراد و اليۀ های جامعۀ ما که به اين يا آن دين . اند »و دنيوی

و مذهب اعتقاد ندارند، يا خود را از نظر دينی و مذهبی الئيک 
 تابع فرهنگ ارزيابی می کنند، از نظر اجتماعی و فرهنگی نوعًا

 به بيان . رفتار می کنندآنبر اساس معيارهای  اند و ای فرقه -اسالمی
   :ای متفاوت  و در حد و اندازهولو به طور نسبی، کسی از ماديگر، هر 

با های مختلف   از جنبه است و فرقۀ حاکم»  و شيعۀ دينیمسلمان«يا  -
   ،دای حاکم هويت يابی می شو   فرقه-تعلقات دينی

ها،   نيست، ولی با اين وجود، ارزشۀ دينی فرقهسلمان و شيعيا م -
 و فرقۀ حاکم را در و معيارهای مناسباتی اين دينرفتار اخالق، طرز 

 چنين کسانی، .بندد زندگی خود به کار می »دينیعرصه های غير«
از نظر غير مسلمان يا غيرمذهبی و الئيک هم باشند،  از نظر دينیولو 

، و به نسبت اين اند  مسلمان و عضو فرقۀ دينی،فرهنگی و اجتماعی
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تعلق و وابستگی هم، از نظر ذهنی و ارزشی در کنترل فرقۀ حاکم به 
  . ١٥برند  سر می

ما، چه ديندار يا » زدۀ جامعۀ دين«از اين نظر نيز، همۀ مردم 
ديندار، جز پيش بردن مطالعۀ دينی و پاسخ درست به اين يا آن  غير

  .  دنيوی، راه چاره ای ندارد-دسته از سؤاالت دينی
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