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  ۴فصل 
   بازيگران و بازی

  
  
  

 
  

  ارثيۀ مذهبی و سازمان دينی
  
  

اسالم رسمی و «در مثال های پيشين، با نادرستی و تحريف منابع 
يفيت پائين اطالعات حاصل از و ارزش نازل و ک» گر جکومت

اما اين اطالعات دينی و . آشنا شديم» قرائت رسمی و با واسطه«
مذهبی، يا اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از کجا در جامعۀ ما ريشه 

هائی  زده، چگونه دوام آورده و بازتوليد شده، و بر اساس چه مکانيسم
  ی ما رسيده اند؟ ها از نسلی به نسلی منتقل شده و به دست ما و نسل

 
صدها سال شريعت سازی، از زمان فوت رسول تا به امروز، صدها 

ی دينی مخدوش، هزارها کتاب تفسير و تأويل،  اثر پايه ای با محتوی
ها و صدها هزار روايت و حديث راست و دروغ به وجود آورده  ده

صدها کتاب چون بحاراالنوار، "به بيان علی دشتی، . است
، جنات خلود، انوار نعمانی، مرصادالعباد، قصص االنبياء المتقين  حليه

و قصص العلما در ايران هست که تنها يکی از آن ها برای مسموم 
بر اين آثار مخدوش و . ٢٢٤"کردن و تباه کردن افکار ملتی کافی است

کننده، بايد انواع و اقسام رساله های دينی و فتاوی شرعی و  گمراه
  . ای را نيز افزود  فرقه

  
                                                 

  .۴٠۶ سال، ص ٢٣ علی دشتی، 224
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دهد که سازمان   نگرشی ولو کوتاه به تحوالت سده های اخير، نشان می
گری در ايران، با استفاده از اين آثار و به کارگيری هزاران مال،   شيعه

القضات، تا  ثقة االسالم، قاضی،  العلوم از آيت اهللا، حجت االسالم، بحر
 ها و صدها هزار مأمور ماليان روضه خوان، طالب علوم دينی و ده

ای از سَيد، مرده شور، دعا خوان و دعا نويس   خدمات مذهبی و فرقه
ها، نيروی  های امنا، سرايداران و گدايان مساجد و حسينيه تا هيئت

گر و گسترش راه   اجرائی قدرتمندی برای اشاعۀ دين رسمی حکومت
  : فقط در طول دويست سال اخير. شرعی خود تشکيل داده اند

، محکمه و مدرسۀ دينی، امامزاده و زيارتگاه  هزاران  مسجد، حسينيه-
  اند،  شده  ساخته و به کار گرفته

ها برای حفظ تاج و تخت و توجيه قدرت حاکمه    شاهان و درباری-
 سياسی خود، -خود، برای پيشبرد اين بازی دينی و پايداری کنترل دينی

  ،  ٢٢٥اند مال و قدرت وقف کرده
ی برای راکد نگهداشتن حرکات  خارج٢٢٦ نيروی تعيين کنندۀ استعمار-

اجتماعی و تثبيت عقب ماندگی تاريخی، حتی به تربيت و خريد 
  ، ٢٢٧رهبران دينی دست زده و هزينۀ مدارس طالب را پرداخته اند

داری سنتی ناظر بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی   بازار و سرمايه-
 و داری، برای گرفتن حکم حاللی ثروت به يغما برده  سرمايه  پيشا
کشی شرعی خود، مال امام، خمس و زکات پيشکش به اصطالح  بهره

آورده شان برنيات استعماری   اند که موقعيت باد کرده" روحانيتی"
بيگانگان، و از آن جمله، انگيس و روس، و سپس آمريکا بنا شده 

  .  ٢٢٨است
  

" اند ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کار بوده"در نتيجه، اين همه 
يروی ماليان فرقۀ حاکم، امکان تشکل يابد، و قادر به حفظ حيات تا ن

                                                 
  ". توسعۀ مدرنيسم و اسالم گرائی در ايران و ترکيه "به کتاب نويسنده تحت عنوان. ک.  ر225
کشی  گيرد و در مقابل، بهره  اجتماعی انجام میراه حفظ رکود از  استعماریکشی بهره 226

 نويسنده تحت های به کتاب. ک. ر(شود  بنا می داری توسعۀ تحت کنترل سرمايهامپرياليستی بر 
   .»گرائی در ايران و ترکيه سم و اسالمتوسعۀ مدرني«و » استراتژی استعمار نو«عنوان 

  . به کتاب نويسنده به شرح پيشين. ک.  ر227
  . به کتاب نويسنده به شرح پيشين. ک.  ر228
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فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حوزۀ شرعی شود، و از اين راه، 
. ٢٢٩تحوالت تاريخی در اين کشور و جوامع را به کنترل خود در آورد

اينان، با استفاده از اين امکانات تاريخی، همچنين از طريق کنترل، منع 
اند تا تعليمات   ها و انديشمندان دگرانديش، موفق شده  يشهو سانسور اند

خود را از اوان کودکی در دل » شريعت فرقه ای«و » اسالم رسمی«
و اين همه به کار . و جان شهروندان ايرانی کاشته و به وديعه بگذارند

  : آمده تا از ما مردمی ساخته شده که
هبری دينی فرقۀ  يا تمامًا به ايدئولوژی دينی و سياسی کاست ر-

  گری حاکم بوسه می زنيم و،  شيعه
 يا حتی اگر به نحوی و نسبتی از حوزۀ دينی اينان بيرون آمده ايم، در -

حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شان گرفتار آمده و تطبيق 
ايم، و به آسانی هم قادر به نجات خود و بيرون آمدن از اين   يافته

  . يمشده نيست  تعليمات فرهنگی
  
  
  

  انحصار دانش دينی و جعل منابع
  
  
ساالری در ايران از تسلط رهبران  بی ترديد، يکی از علل تداوم دين

سردمداران . شود ای بر توليد و عرضۀ اطالعات دينی ناشی می  فرقه
، کتاب دينی قرآنفرقۀ حاکم با به دست گرفتن انحصار ترجمه و تفسير 

به زبان خدا بيان  جاری ساخته واند بر زبان خدا   هر آن چه خواسته
شان،   دنيوی-برای توضيح و توجيه مقام و منصب دينی. اند کرده

با عناوين ضد توحيدی . اند  شرع و شريعت اسالمی ساخته و پرداخته
اهللا و حجت اسالم، در اموری کار پيامبری کرده و حتی به   همچون آيت

ازنويسی آيات طوری که در صفحات پيشين نتيجه شد، با تحريف و ب

                                                 
  .به کتاب نويسنده به شرح پيشين. ک.  ر229
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قرآن، نقش شرکای خدای خالق را بازی کرده و به نام خدا حکم شرعی 
  . اند و فتوای دينی ساخته و صادر کرده

 قرائت، ترجمه و توضيح انحصاراين همه ميسر نشده مگر آن که اينان 
خود را برای هر » قرآن تحت انحصار«اند و   قرآن را به دست گرفته

 کرده و برای مشروعيت دادن به تسلط و »تعبير و تفسير«منظوری، 
شان آيه آورده اند، يا با عرضۀ   دنيوی اربابيت خود و اربابان

تفسيرهای نوظهور، هر حکم و نظر مورد نظر خود را، نظر خدا و 
  . اند ناميده" کالم اهللا"

اينان و و حتی اينان با رسول امروزه در بسياری از موارد، مرز بين 
  : ه و در بسياری موارد از بين رفتبا خدا

 رأی و نظر اينان به عنوان رأی و نظر خدا و به همان اندازه -
  .شود االجرا فرض می الزم

  
، از ٢٣٠جعل اخبار، روايات و احاديث از سوی شريعت سازان

سردمداران امروزی فرقۀ شيعی . های قديم برای همه آشناست  زمان
 ديگر، هر وقت الزم حاکم بر ايران نيز، همانند هر فرقۀ انحصارگر

شده، در زوايای سنت های اسالمی، از ميان صدها هزار حديثی که 
خود در موارد ديگر، راست و درست بودن شان را مشکوک و مردود 

خوانند، عبارت و روايتی برگزيده و آن را مبنای شرعی بودن   می
  . دهند خواست و نظريات دنيوی خود قرار می

 نمونۀ آغاز کتاب حاضر مالحظه کرديم، به اينان اما، آن طوری که در
اينان خود می دانند که . زنند  کاری بيش از فقط جعل حديث دست می

متن قرآن رسميت يافتۀ دوران خلفا را » نظم و نثر«توان   ديگر نمی
، يعنی »معنی و مفهوم آيات«تغيير دهند و از اين رو، به دستکاری 

له خود قرآن در مورد الهی درست آن بخشی از قرآن که همه و از جم
  . زنند  بودنش متفق القولند دست می

  

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به فصل  . ک.  ر230
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» تفسير«  ،»معنی و مفهوم آيات قرآن«بردن در  ترين شيوۀ دست مهم
های آغازين بعد از رسول  ، آن گونه که در دوره»تفسير«. است

تفسير بلکه در عمِل . ، به معنی توضيح سادۀ قرآن نيست٢٣١معمول بوده
ی، مترادف با تغيير، سانسور و اصالح معنی های بعد تاريخی زمان

  . قرآن بر اساس منابع، عقايد و عالئق بشری است
تراشی بدون پايه مبنی براين که  برخی حتی قدمی فراتر رفته، با دليل

شود   ناميده می» تأويل«ای که  دارد، به شيوه» معانی باطنی«قرآن 
دن معنی و در عمل به معنی الهی نامي» تأويل«. آورند  روی می

مفهومی است که هيچ معادلی در متن اصلی آيات يا آن چه وحی و 
اين شيوۀ غير دينی، راه سوء . شود، ندارد معجزۀ الهی خوانده می

کند و  تعبير و تفسير قرآن را به روی انواع متشرعين هموار می
  : سازی آورد تا هر فرقه و حتی شريعت  فرصتی فراهم می

ی دنيوی خود لباس قرآنی بپوشاند و نظر ها  به نيات و خواسته-
شخصی خود را به نام دين و خدا به خورد تودۀ محروم و عقب نگه 

  .  داشته شده بدهد
  

، به مهم ترين ابزار »انحصار ترجمه و تفسير قرآن«از اين نظر، 
سازان   حکومت و شوکت کاست اربابان دينی، ماليان و انواع شريعت

شده و قدرت نامحدودی را به دارندۀ حق فروشان فرقه تبديل  و دين
 -از اين راه، تصميم و ارادۀ رهبران دينی. آورد انحصاری ارمغان می

گيرند و قدرت و تسلط   به خود می» اسالمی و الهی«ای، عنوان   فرقه
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نامحدودی را در اختيار 

. دهد  ر قرار میهای فرقۀ صاحب انحصا سردمداران و پدرخوانده
ها و نهايتًا به   حضور ماليان به عنوان شرکای شاهان و حکومت

های گوناگون اسالمی، مديون جا انداختن اين   عنوان حاکمان حکمرانی
  . دنيوی است-انحصار دينی

  

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» اهللا معنی و مفهوم کالمبازنويسی «به بحث . ک.  ر231
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   آراهت يا منع ورود-
های   اين انحصار البته ميسر نشده جز آن که نسل تحصيلکردۀ دهه

سازان و از کند و  ه منابع مورد مراجعۀ شريعتگذشتۀ ما از رجوع ب
کاو موضوعات دينی دور مانده، يا به شکلی از اشکال از ورود به 

نظر سنتی بسياری از . اند سازان منع شده  حوزه انحصاری دين
  : روشنفکران سکولر و مدرن ما بر اين تعلق داشته و دارد که گويا

 راه خود به خودومی، توسعۀ دانش و افزايش سواد و آگاهی عم "-
های دينی   کند و تداوم تسلط افکار و انديشه تفکر عقالنی را هموار می

دور بر اين باور، راه . کند  و نوع دينی را تقليل داده و متوقف می
 مطالعه و پشت کردن بهو » شده دينی و دينی« از موضوعات ايستادن

اهميت شدن به بی ای، خود به خود  کند و کاو محتوی دينی و فرقه
انجامد و زوال تاريخی حکومت و تسلط دينی را تسريع    میسلطۀ دينی

  ". کند  می
های تکاملی  تئوری«اين فکر اما، در اساس بر بينش مکانيکی از 

، فاقد نقش به »جبر تاريخی«که در آن انسان در برابر » مکانيکی
آيد، متکی است و آن چنان که در عمل تاريخی به اثبات  حساب می

رسيد، کارکردی نداشته، جز آن که در عمل، به انحصارگرايان دينی 
فرصت داده تا حق توضيح و تفسير دينی را در دست خود حفظ کنند و 
به وقت ضرور، با مراجعه به منابع دينی ابداعی خود، برای اثبات 

و از اين .  دنيوی خود، دليل و مدرک دينی بسازند-صحت نيات دينی
های محروم، خود را به عنوان نمايندگان و  ودهطريق، در افکار ت

  . ای جا بيندازند شرکای خدا و مقدسين دينی و فرقه
  

در طول اين مدت، روشنفکرانی که از اين شيوۀ سنتی تبعيت نکردند و 
  : به نقد دينی و عقيدتی روی آوردند

 يا مثل کسروی به تيغ ترور انحصارگران دينی فرقۀ حاکم گرفتار -
تاوان ورود به مزرعۀ خصوصی سردمداران فرقه را پس آمدند و 
  دادند،
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 يا مثل هزاران دگرانديش ايرانی، به جرم ايستادگی در برابر -
انحصارگران دينی، با عناوينی همچون کافر، منافق و باغی، جان و 

  مال باختند و
 يا در ابعاد هزاران، هستی و دارائی خويش را بر جای نهاده، مجبور -

های تحت ستم و  و قطع ارتباط با توده» کشور دين زده« از به فرار
  .  جادو شدۀ دينی شدند

در اين ميان، جمعی نيز برای گرفتن جواز ورود به اين حوزۀ 
 از ٢٣٢اصالحات دينی«انحصاری، و شايد با شبهۀ پيشبرد آن چه 

خوانند، راه سازش به اصطالح موقتی و تاکتيکی با قشر   می» درون
اينان جز آن . را در پيش گرفتند" روحانی"به اصطالح  انحصارگران 

که در درون سيستم انحصاری حل شوند، منشاء هيچ تغييری نشدند و 
در واقع از اين همه بازيگرانی که سازش با انحصار و انحصارگران 

ای را برگزيدند، هيچ اثر و نامی در تاريخ باقی نمانده  دينی و فرقه
  . است

سانی مانند مهدی بازرگان و علی شريعتی برای از جمع خودی نيز ک
کسب مجوز ورود به حوزۀ انحصار دينی کوشيدند و به آن نرسيدند 
مگر آن که به تطبيق تمام عيار با معيارهای حاکم تن دادند و دستبوسی 

دست . ٢٣٣ای را عين دين و ايمان معرفی کردند های فرقه  پدر خوانده
» پروتستانيسم دينی«، به هيچ حرکت  اينان نيزنقد دينیآوردها و حتی 

نينجاميده و در نهايت، جز به کار تحکيم و تثبيت قدرت انحصاری 
  . اند  ای نيامده  کاست حاکم و قشريون فرقه

در حال حاضر، از اينان کسانی همچون عبدالکريم سروش به بهانۀ 
، در خط تبعيت بی چون و چرا از کاست »اصالحات دينی«

دانند که دين  آنان خود بهتر می. روند پيش میانحصارطلب ماليان 
کارۀ معتزله  اسالم بر قرآن متکی است و همانگونه که در حرکت نيمه

  : در اسالم» اصالحات دينی«هم تجربه شد، 

                                                 
های اسالمی   به معنی تغيير رنگ و روی ظاهر، و نه به معنی پروتستانيسم و ادامۀ راه جنبش232
  .گرا، همچون جنبش معتزله در معيارهای امروزی عقل

 زن در گرداب -٢ زن و اسالم شريعتی و -١: های نويسنده تحت عناوين به کتاب. ک.  ر233
  .ريعتش
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  ای،  های خرافی يا ماليان دينی و فرقه  نه از انتقاد از سنت-
  . شود  شروع می» نقد عقالنی قرآن« بلکه از -

آغاز نشده، هر گونه » پروتستانيستی«چنين حرکت بنيادی تا زمانی که 
، جز در خدمت احيای »اصالح دينی«حرکتی تحت عنوان 

گيرد و نخواهد   ساالران، قرار نمی ساالری و تحکيم اربابيت دين  دين
  . گرفت
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   ١فصل 
  قرآن» واسطۀ بی«قرائت 

  
  
  
  
  

  اه سومر
  
  

ها دخالت ناروا و  محصول قرن» قرائت با واسطه دينی«ديديم که 
سازان مختلف، از متکلم و فقيه تا مفسر، محدث،   تحريف شريعت

قاضی، روحانی و ساير انواع اربابان دينی، در محتوی و معنی و 
 که اين دست ٢٣٤بعدًا توضيح داده خواهد شد. مفهوم  آيات قرآن است

  : ی آيات و به کار بردن انواع تعبير، تفسير و تًاويلها در معان  بردن
است و برای ايجاد و تداوم تسلط سياسی » دنيوی« از سوئی و عمدتًا -

ايجاد شده و » حکومت دينی«رهبران اسالمی و توجيه اصل 
  های مؤمن و مسلمان را در برنامه دارد و توده» کشی دنيوی  بهره«
است و به » دينی«يک سو نگرانۀ  از سوی ديگر، آلوده به تعصبات -

  . دهد ابداعات دگماتيک متشرعين اسالمی پاسخ می
هاست که مطالعه و عرضۀ اطالعات دينی  برای رسيدن به اين هدف

به انحصار در آمده و به خاطر حفظ اين منافع دنيوی و دينی است که 
شدگان به اربابان حوزۀ انحصاری اسالمی و   به عناصر خودی و تسليم

شود تا هر آن چه را که برای حفظ تسلط دينی  قۀ ای اجازه داده میفر
رسد، بدون هرگونه تعهد و الزام دينی، ابداع   موجود الزم به نظر می

                                                 
  .به بحث مربوطه در جلد سوم اين کتاب. ک.  ر234
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معنی و «و در صورت ضرورت حتی حرمت . کنند، بگويند و بنويسند
  . را هم به هيچ انگارند» مفهوم آيات منسوب به خدا
آلوده به تحريف و همچنين از طريق های   با استفاده از اين شيوه

سازان  انحصار تاريخی توليد و عرضۀ اطالعات دينی، شريعت
اند تحريفات خود را به نام خدا، دين و اسالم به  اسالمی موفق شده

نمايند که انگار هر آن چه  آنان چنين می. های مسلمان بدهند  خورد توده
ستقيمًا کسی را م«نويسند، حرف و کالم خداست و   گويند و می  می

  . ٢٣٥»کند  مسلمان ديندار يا از دينداری دور می
» تبعيت از اربابان دينی«با » مسلمان و ديندار بودن«از اين طريق، 
های   توده«اين بزرگی،   شود و ادعا و دروغی به  يکی فرض می

را مجبور به تبعيت دينی وسياسی از » محروم مسلمان و معتقد به خدا
های مورد بحث    حالی است که طبق نمونهاين در. کند آنان می
  : های پيشين فصل

سازان  که به وسيلۀ اين شريعت» ای  رسمی شده«اطالعات دينی  -
ها و  شوند، نه فقط دين و قرآن را با همۀ واقعيت توليد و عرضه می

کنند، بلکه حتی در بسياری   هايش به تمامی نمايندگی نمی  نيک و بد
  : روند و از آن رو دی میموضوعات، به راه تحريف عم

  .اند» ضد دينی و ضد اسالمی«و حتی » غير دينی و غير اسالمی «-
*** 

 
که » ای رسمی و با واسطه«از قرائت دينی » رهائی«جاست که  اين

اند، برای  سازان در مبانی دينی محصول دخالت غير مجاز شريعت
لی به اين  و،ايمان دينی خود را حفظ کنند«خواهند  مسلمانانی که می

، به تنها راه »سازان نشوند خاطر، مجبور به تبعيت غير دينی دين
بدون بريدن از اين منبع و منزه شدن از اين . شود انتخاب تبديل می

                                                 
آن است که انجام  بعدًا در جلد دوم اين کتاب خواهيم ديد که مشخصۀ دينی بودن يک عمل در 235

اعمالی که چنين کارکردی . »کند ی دور می ديندار يا از ديندارمستقيمًا کسی را«دادن و ندادنش 
باشند، ولی » وابسته به اعمال دينی«توانند  شوند، می میندارند و فقط با گناه و ثواب سنجيده 

  . نيستند» دين«قسمتی از 
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شده، هيچ راهی برای رستگاری، يا درست ديدن  تحريفات دينی رسمی
  . و با عقل و منطق بشری برگزيدن، وجود ندارد

البته هر کسی وظيفۀ هدايت خود را دارد و هر کسی در اين جريان، 
راهی  راهی در يک سهانتخاب نيز، خواهی و نخواهی مجبور به 

  :گزينش است
، به شرحی که توضيح داده شد، »با واسطه و رسمی« راه موجود -١ 

سازان را به همراه دارد، و   تبعيت بی چون و چرا از تحريفات شريعت
نيوی هم داشته باشد، به هيچ مقصد دينی از همان رو، اگر نتيجۀ د

  .رسد  نمی
 راه دوم که پشت کردن به دين و ترک باورهای دينی و اسالمی را -٢

قابل توضيح و » دينی بی«ترک دين اما فقط با ترم . جويد  پی می
يا ترک دين ناميده » دينی  بی«سازی نيست، چرا که ان چه   برابر
اين .  و ترک هرگونه ايمان نيست»ايمانی  بی«شود، حتمًا به معنی   می

تواند   هر دو بلکه نسبت به شرايط، خود حامل نوعی ايمان است، يا می
از اين . کند شده فرق می باشد که با ايمان دينی اين يا آن دين ترک

يا ترک دين همانند ساير انواع اعتقادات دينی و نوع » دينی بی«نظر، 
   .تواند عمل کند  کند يا می دينی عمل می

قرائت مستقيم و «بر » قرائت مخدوش رسمی« راه سوم به جای -٣
  : اين راه، راه کسانی است که. شود  بنا می» واسطۀ دينی  بی
خدای واحد و «خواهند ايمان دينی خود به عنوان اعتقاد به   هم می-

  :  را حفظ کنند، و هم٢٣٦مورد معرفی اسالم» خالق
سازان و اربابان دينی   عت به خاطر اين ايمان دينی، به تصرف شري-

  . شده نباشد در نيايند و مجبور به تبعيت از اطالعات دينی تحريف
به عنوان راه سوم، دسترسی بدون » هواسط مطالعۀ مستقيم و بی«

دين را » غير دينی«و » دينی«واسطه و دست نخورده به اطالعات 
از اين طريق، هر کسی امکان هدايت دينی خود را . کند  ممکن می

، »کتاب دينی قرآن«يابد و هر کسی نيز از طريق کند و کاو در   می
                                                 

دين و  در اسالم، يعنی آن چه انجام دادن يا ندادنش کسی را با دين و مسلمان، يا بی" دين "236
برای توضيح بيشتر . است» ايمان به خدای واحد خالق جهان«کند، عبارت از  مسلمان می غير
  .در جلد دوم اين کتاب» موضوع و محتوای دين در اسالم« مربوطه تحت عنوان به فصل. ک .ر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156

 را به مرحلۀ دينی ناسرۀ غير از سرۀ دينیحق و اختيار جدا کردن 
  : يابد تا  به بيان ديگر، هر کسی حق اين را می. آورد  عمل در می

است را، ولو » دينی غير« دين را با محتوی دينی حفظ کند و هر چه -
  .، به کناری نهدهای قرآنیورت آيهدر قرآن و به ص

ت و کس دين عملی فردی و به معنی رابطۀ فرد با خداسدر اين جا، 
با گزينش اين . ديگری حق دخالت در آن و مميزی اين رابطه را ندارد

  : »واسطه بی« و فراهم آمدن مطالعۀ دينی راه سوم
د  ديگر کسی برای مسلمان بودن و ماندن و ادامۀ زندگی دينی خو-

مجبور به بوسه زدن بر تحريفات انحصارگران دينی و تحمل حاکميت 
به بيان ديگر، . ساز، نخواهد بود  ن دينراساال سياسی و فرهنگی دين

  :»مطالعۀ بی واسطۀ دينی«مندی از دانش دينی حاصل از  با بهره
  د، بو» مسلمان دينی«توان   می -
دين رسمی «هنی به اما به اين سبب، محبور به وابستگی ايمانی و ذ -

 دنيوی فرقۀ حاکم نشد و نيازی به -و همچنين انحصارگران دينی» شده
، که ساخته و پرداختۀ دين "حکومت و احکام شريعی"تبعيت از 

  .  نداشت،اند  دنيوی-فروشان و اربابان دينی
ساالر  به سبب ايمان دينی به خدا، مجبور به پذيرش دخالت دين و دين

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نشد و در عين در سياست و زندگی 
جدائی ايمان به خدای خالق جهان، در زندگی اجتماعی خود، طرفدار 

  . بشری و الئيک زندگی کرد بود و دين از سياست
به راه رهائی از تسلط انحصاری » مطالعه بی واسطه«جاست که  اين
 اسالم شود و رهائی از استثمار تاريخی دين و سازان تبديل می  دين

  . آورد می گر را در پی حکومت
  
 
  

  قرآن، اساس مطالعۀ دينی اسالم
  

بعدًا خواهيم ديد که . شود  ها و محتوی قرآن بنا می دين اسالم بر نوشته
شود، غير از قرآن،  خوانده می" شرع اسالمی"در بازسازی آن چه 
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عقل «منابع و موضوعاتی همچون حديث، اجماع، قياس و حتی 
  : کدام از اين منابع دينی با اين حال، هيچ. ت دارند دخال٢٣٧»دينی

  توانند با صالحيت دينی قرآن به رقابت برخيزند،   نه می-
  توانند جای خالی قرآن را پر کنند و،   نه می-
توانند با صحت دينی محتوی قرآن برابر فرض شده، يا به   نه می-

 اعتبار دينی کسب ،)تأييد قرآنی(خودی خود و بدون نياز به تأييد دينی 
هائی  در ضمن، قرآن دارای ويژگی. کرده يا صحت دينی ايجاد کنند

  : برای مثال. کدام از منابع ديگر دينی ندارند  است که هيچ
  قرآن تنها نوشتۀ اسالمی است که بنا به باور مسلمانان، از سوی -١

ز ا» معنی و مفهوم«شده و بنا به آيات خود قرآن، حداقل، " نازل"خدا 
 سورۀ ۶ سورۀ القدر، آيۀ ١ سورۀ فرقان؛ آيۀ ۶آيۀ  (٢٣٨آن خداست

اين در حالی است که همۀ منابع ديگر از قبيل حديث، ). النمل و ساير
اند و وسيلۀ متشرعينی که کارشان ساختن و  اخبار و اجماع، بشری

  .اند پرداختن دين و شرع دينی است،  به وجود آمده
  
عمدتًا در زمان پيامبر و خلفای راشدين  قرآن تنها مرجعی است که -٢

، حداقل از نظر نظم و نثر ٢٣٩اش يافته و تغييرات ممکن بعدی  نگارش
ساير منابع شرعی، بسيار . توانسته اندک باشد  بسيار اندک بوده يا می

دير؛ يعنی در طول صدها سال پس از پيامبر اسالم، ساخته و پرداخته 
  .اند شده و نگارش يافته

  

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» ، اسالمی نيست"شرع اسالمی"«به فصل . ک.  ر237
 در  » نظم و نثر يا معنی و مفهوم-"اهللا کالم" محتوی «تحت عنوانبه بحث مربوطه، . ک.  ر238

  .  دوم اين کتابدر جلد»  واسطه نزول با يا بی«جلد اول و 
بر خالف ادعاها، هيچ .  بزرگترين تغيير نظم و نثر قرآن در زمان خليفۀ سوم عثمان انجام شدد239

های اوليه، چه قرآن دو جلدی دورۀ ابوبکر يا قرآن يک  کدام از اين نسخه های موجود، از قرآن
اند و  اوليه چه شدههای  های قرآن داند که نسخه جلدی دورۀ عثمان، موجود نيست و کسی هم نمی

برای (های اسالمی، هيچ کدام از نسخ اوليه در بين نيستند  چرا با وجود تداوم مستمر حکومت
  ).  در جلد دوم اين کتاب» کتابت قرآن«به فصل . ک. اطالعات بيشتر  ر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158

تنها نوشتۀ دينی مسلمانان است که پس از اعتراضات و  قرآن --٣
» ظاهر يا نظم و نثر«، حداقل از نظر ٢٤٠های اوليه  ايرادگيری

قرآن حتی در . ها و آياتش مورد قبول اکثريت مسلمانان است سوره
زمانی که با اتهام دخالت و تحريف خلفا، از آن جمله خليفۀ سوم عثمان، 

، کمتر از هر منبع اسالمی ديگر  نثرنظم ورو به رو بوده، از نظر 
اين در حالی است . گرفته است های مسلمان قرار می مورد ترديد گروه

که عدم صحت هزاران و صدهزاران حديث، به ثبوت رسيده و حتی 
شده از سوی مفسرين   اوری  درصد از احاديث جمع٩٠-٩۵بيشتر از 

آش به . ٢٤١دان و محدثين نامی اسالمی مردود و ساختگی اعالم شده
های اسالمی، همديگر   قدری شور است که تقريبا همۀ مذاهب و فرقه

  .را به ساختن احاديث ساختگی متهم می کنند
  
 به طور نظری، همۀ منابع ديگر اسالمی، به نوعی محصول تفسير، -۴

اند، يا در همخوانی با محتوی آن، ساخته و  توضيح و توجيه قرآن
ر عمل و در جريان تفسير قرآن، احاديث ، باشد که د٢٤٢پرداخته شده اند

کنند و معنی و مفهوم قرآن   راست و دروغ، محتوی آيات را تعيين می
  . ٢٤٣دهند را تغيير می

  
  : رسد که های دينی تعيين کننده، ه اين نتيجه می  اين ويژگی

 است و به مطالعۀ قرآن در اسالم، در اساس به معنی مطالعۀ دينی -
  : بيان ديگر

                                                 
 "ردند ک  قران را انکار می١١۴ و ١١٣های  اصالت سوره" از آن جمله، شيعيان علی 240

  ).١١۶. اسالم در ايرن، صپطروشفسکی، (
  .در جلد سوم اين کتاب» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به فصل . ک.  ر241

از متشرعين اسالمی بدين معنی که . عکس است بعدًا خواهيم ديد که اين رابطه در عمل، بر 242
آن قرار ضاد با اند و نمی توانند در ت  نسبت به قرآن فرع و اجماعکنند که حديث  میسوئی ادعا

وسيلۀ ، قرآن را به شان ، برای پيشبرد کار دنيویگيرند يا آن را تغيير دهند، ولی از سوی ديگر
  منسوب به آياتپنداشتنفرع اين به معنی . می کننداحاديث راست و دروغ خود ترجمه و تفسير 

 ،»تئوری دينی«ر ، احاديثی که دبدين ترتيب.  احاديث بشری استاصل ديدندر مقابل قرآن الهی 
محتوی و معنی و مفهوم قرآن را تعيين ، »عمل دنيوی«، در اند  و تابع معنی و مفهوم قرآنفرع
جلد سوم اين در » تابع فرع احاديث بشری" اهللا کالم"اصل «به فصل . ک.ر (دهند  و تغيير میکرده
  .)کتاب

   .پيشين. ک.  ر243
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سند معتبر اسالم است و مطالعۀ اسالم، جز از راه » نهات« قرآن -
سازان   مطالعۀ قرآن ممکن نيست، و جز به همان راه کج شريعت

  . رود  نمی
  : اين است که

با قرائت «، حاصل از »رسمی« بر خالف اطالعات مخدوش -١
که محصول اختالط منابع مختلف بشری از جمله روايات و » هواسط

 و همچنين اجماع، فتوا و ساير ابداعات بشری احاديث راست و دروغ
  با محتوی قرآن است، 

شود  که در اين کتاب عرضه می» ای  واسطه  بیدانش دينی  «-٢
آيد و غير از قرآن هيچ    به دست میمطالعۀ مستقيم قرآنصرفًا از 

مرجع ديگری ندارد و هيچ مرجع ديگری را برای تفسير و تعبير معنی 
به بيان ديگر، تحقيق و . دهد ستفاده قرار نمیو مفهوم قرآن مورد ا

  : »قرآن بدون واسطۀمطالعۀ «کتاب حاضر، با در مرکز قرار دادن 
متمايز » منابع، مطالعات و اطالعات با واسطۀ دينی« هم خود را از -

  کند و،   می
، که نهايتًا »رسمی و با واسطه« هم از مراجعه به هرگونه منبع دينی -

آورد،  می  های متشرعان را به همراه  سازی ق دينغرق شدن در باطال
  .پرهيزد  می

  
   تحقيق کارکرد اجتماعی دين و نه باور دينی-

قرآن «موضوع تحقيق اين کتاب نه دين و "در آغاز کتاب ديديم که 
بر . دين و قرآن در جامعۀ امروزی است» کارکرد دنيوی«، که »دينی

قرآن » غيردينی«ور ، در اين کتاب فقط ام»فرض پيش»اساس اين 
های  گيرد و از تجزيه و تحليل چگونگی مورد تجزيه و تحليل قرار می

 ٢٤٤."شود  اند، خودداری می »دينی«؛ تا زمانی که فقط »دينی«محتوی 
مطالعۀ «، »قرآنواسطۀ  مطالعۀ بی«بر اين اساس، منظور از 

  . است»  قرآن غير دينیواسطۀ  بی

                                                 
  . »واسطۀ قرآن غيردينی قرائت بی«به بحث آغازين کتاب در مورد . ک.  ر244
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ز تحقيق علمی و ارزيابی ميزان بر اساس اين گزينش، در اين کتاب ا
، خودداری می کند و کار دينداری را به »باورهای دينی«صحت 

گذارد تا بر اساس  می  احساس قلبی و نياز روحی و روانی هر کس وا
های شخصی خود، به نوعی از باور دينی نايل شود يا از  دريافت

  . نوعی باور دينی بپرهيزد
اند و برای اهداف  ی که صرفًا دينیبه بيان ديگر، آيات قرآن تا جائ

روند، در حوزۀ بحث، تحليل و ارزيابی اين کتاب جا   دينی به کار می
ولی به وقتی که قرآن و احکام ولو دينی آن، جنبۀ دنيوی به . گيرند  نمی

گيرند و از حوزۀ صرف دين و اعتقاد دينی پا فراتر  خود می
گيرند و با ابزار و  گذارند، در حوزۀ مطالعات اين کتاب جا می  می
  ". گيرند های علوم مثبته مورد بحث و تحليل قرار می  شيوه

  
اند و   برای نمونه، آيات سورۀ اخالص از جمله آيات صرفًا دينی قرآن

به همين سبب نيز در حوزۀ علوم مثبته و ارزيابی علمی اين کتاب قرار 
نه ). يازبی ن( خداوند مهتر. بگو او خداوند يگانه است": گيرند  نمی
سورۀ  (٢٤٥"و او را هيچ کس همتا نيست. زايد و نه زاده می شود می

اما بنيادگرايانی مانند مکارم شيرازی و شرکاء، ). ١-۴اخالص، ايات 
توحيد خداوند خالق جهان به شرح فوق را نيز مبنائی برای اثبات 

دهند و به آن وسيله، برای حکومت  ايدئولوژی سياسی خود قرار می
: به نظر اينان گويا. سازند  ود دليل دينی و تأييد الهی میدنيوی خ

توحيد و يگانگی خداوند به معنی توحيد و يگانگی مسلمانان در جامعه "
است و آن » مالکيت، حاکميت، قانونگذاری و اطاعت«و در حوزۀ 

  . ٢٤٧ است٢٤٦"نظمی اسالمی"همه به معنی گردن نهادن به 

                                                 
  . ترجمۀ بهاالدين خرمشاهیقرآن،  245
"  دينی و الهی و حکومتنظم"به معنی "  اسالمی و حکومتنظم"  بعدا خواهيم ديدی که  246
اين در حالی است که آن چه . شود بنا می" شريعت اسالمی"می بر اسالو حکومت نظم . نيست

د بشر است و از تفسير و تأويل بشری آيات قرآن،  توليشود، عمدتًا خوانده می" شريعت اسالمی"
 نه  در نتيجه، پرداخته شده است، وسازان ساخته و ابداع احاديث ساختگی و اجماع نظر شريعت

لد سوم اين در ج» در اسالم» حکومت دينی«نظريۀ ضد دينی «به . ک. ر( الهی است  نهدينی و
  . )کتاب

  .۴۴۶-۴۵٠، ص ٢٧ تفسير نمونه، پيشين، ج  247
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اين آيات را از » توی دينیمح«يک چنين ادعا و تفسير و تعبير، 
» هويت سياسی و اجتماعی«ها   خارج کرده و به آن» صرف دينی«
مرام «، برای توجيه "دينی"اين است که وقتی آيات صرفًا . بخشد  می

ساالران اسالمی مورد استفاده قرار  دين» سياسی و حاکميت دينی
ير تغي» دينی دنيوی«به » دينی دينی«شان از صرف   گيرند، هويت  می
اين کتاب قرار » دينی  قرآن غير«يابد و از آن رو، در حوزۀ تحليل   می
  :توان چنين فرموله کرد که  در نتيجه، می. گيرند  می
 و مثال در مورد ٢٤٨»اند دينی« تا آن جا که اين و ساير آيات قرآنی، -١

آيند، رد و اثبات  توصيف يگانگی و ايمان به خداوندی خدا به کار می
ست و از آن رو در حوزۀ ارزيابی علوم مثبته اين کتاب آن نيز دينی ا

  . قرار نمی گيرند
 اما زمانی که اين و ساير آيات دينی به مبنای ايدئولوژی اجتماعی -٢

تبديل می شوند و برای مشروعيت بخشيدن به حکومت و قدرت دينی 
به کار می آيند، ديگر مفهوم صرفا دينی خود را از دست می دهند و 

ای قرار می گيرند که علوم و منطق علوم مثبته بر آن حکم  در حوزه
رانند، و از آن رو، در حوزۀ کند و کاو و شناخت علمی اين کتاب   می

  . گيرند  قرار می
    

از همين رو، با آن که موضوع باور دينی موضوع مطالعۀ اين کتاب 
قرآن «نيست، جلد دوم اين کتاب به توضيح برخی از موضوعات 

اند، اختصاص يافته  حائز اهميت» دينی قرآن غير« از نظر که» دينی
های حاصل از آن، بعدًا برای   گيری اين موضوعات و نتيجه. است

در جلد سوم کتاب » قرآن غير دينی«توضيح موضوعات مربوط به 
  . گيرند  مورد استفاده قرار می

                                                 
ايمان فردی به « در جلد دوم اين کتاب، اين نتيجه حاصل شده که دين در اسالم صرفًا به معنی 248

  .»خداست
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