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 ندارد، هرچند اگر منظور از دربار، ازين" آخوندِ"و داشتن عنوان" دربار" به وجود الزامًا" یآخوند دربار"اصطالح 
 ی مصلحت ونهادهائصي نگهبان و مجلس خبرگان ومجمع تشخی ما هم شورای فعلتي به دستگاه قدرت باشد، در حاکمکانينزد

 و قدرت، و به ینداري داني معامله گرانه می اصطالح از وجود مناسباتني ا،یبه طورکل. کنند ی مفاي ا همان نقش رازيمشابه ن
 . کند ی متي حکا،ی و جاه و مقام، در هرلباس و با هرعنواناستي به ردني رسیبرا" نيحراج د" قرآن، از ريتعب

 
 که یاز آنجائ! یني و همه دی است همه جائیرت تجاني است؛ي نی در جوامع اسالمی مذهباني منحصر به متولني دتجارت

 عابد و اني می نقش واسطگیفاياند، ا بوده) به هر شکل( ینداري فطرت اهل پرستش و دی به مقتضا عمومًاخي در طول تارانيآدم
 دهيرا ناد و خدمتگذار مردم ی نقش مبلغان مخلص و خداجومي آنکه خواسته باشنبدو. معبود، همواره رونق و رواج داشته است

 مستمر ی امرزي جلب اعتماد مردم و مسلط شدن بر جان و مال و ناموس آنها نی برااکارانهي تظاهر به زهد و تقدس رم،يريبگ
 .بوده است

 
 طلب و مقدس اي دنی علماهي علليدر انج) ع(یسي حضرت عدي و شدحي صراري نوشته، از انتقادات بسني ای بخش قبلدر

 و سلطه خود ادتي سی برایا هيرا سرما) ع(ی تورات و مواعظ موسمي که چگونه تعالميدي و دميل کرد نقی مطالبهودي یها مآب
 آمده در دي مبارزه با انحرافات پدی برا،ی به عنوان مصلح اجتماعیا  تازهامبريپ هر د،يهمانطور که قبال ذکر گرد. گرفته بودند

 هيزعلين) ع(یسي سخت حضرت عیها ها و مذمت مالمت.  زده استیالب انقی دست به اصالحاتن،يشي پامبري پیها امت و آموزش
 . راستا بوده استني در همیهودي یها خاخام

 
قرآن با . ترکرد تر و گسترده قي را عمیني دی اصالح طلباني اسالم و نزول قرآن پس از شش قرن، جرامبري پرسالت

 کرده یا  فوق العادهیها لي تجلیاري در موارد بسیحي و مسیودهي ني راستی آنکه از علماني جامع و همه جانبه، در عینگاه
 ازمبلغان آنها، که در یاري بسی و خود پسندی از انحرافات اساسزي خود نی سابقه دارد، در جاینياست، که در کمتر کتاب د

 .نقل کرده است ی فراوانیها مت اسالم درس ُای عبرت آموزیاند، برا  شدهدهينام" هباناحبار و ُر"اصطالح قرآن 
 

 ازپنج یمي نکينزد.  اجمال آمده استاي لي سوره قرآن به تفص٣۶در ) لي اسرائیبن(  و قومشی حضرت موسداستان
 یسي و حضرت عی قوم دربستر رسالت حضرت موسنيبه تجربه ا) بقره، آل عمران، نساء، مائده و انعام(  قرآنیسوره بلند ابتدا

 که یا به گونه.  استافتهي اختصاص یخي تاراني جرنيبه ا)  پنجم آنکي ودحد( قرآن هي آ٧۶٠ز اشيپرداخته و ب) هماالسالميعل(
 ازمجموع نام شيب( بار در قرآن تکرار شده است ٧٠)جمعًا (یسي و حضرت عمي بار و نام حضرت مر١٣۶ینام حضرت موس

 یزهايفت و خها و ُا بي قوم، فراز و نشني ااتيب تا چه اندازه تجردهد یها و تمرکزها نشان م  توجهنيهمه ا). امبراني پريسا
 از ی ناش دارد و انحرافات آنها، که عمدتًای مسلمانان آموزندگی برايختار امت موحد در طول ني به عنوان اولل،ياسرائ یبن

 . تکرار داردتي آنان بوده است، تا چه اندازه امکان وقابلیني دیانحراف علما
 

 نسبت به تجربه امت اسالم، که در زمان نزول قرآن یداور شي و پینيب شيتظار داشت با پ انتوان ی از قرآن نمالبته
 همچون نده،ي و مصلح در روزگاران آی در آثار عالمان متقدي را بای نقد و نظرهائنيچن.  بود، سخن گفته باشدافتهيهنوزتحقق ن
 ی و در مذمت عالمانیديزيدر سکوتشان در قبال حکومت درانتقاد به عالمان ) ع(نيدر نهج البالغه و امام حس) ع(یحضرت عل

خوردند،  یم!  به نرخ روزنيبودن، در مناسب قضا و قدرت نفوذ کرده و نان د" صحابه رسول خدا"که با سوء استفاده از عنوان 
  .ميزپردا ی می قرآنی هشدارهاه ب بخش منحصرًانيدر ا. دهد ی ملي رساله را تشکنيکه بخش سوم ا. مشاهده کرد
  

  طلب در قرآن استي و راكاري روني چهره روحانيافشا
 

 در طول ی متمادیها  است که نسلیا  تجربهنيا. خورند ی اسم و عنوان و لباس و لباده را مبي مردم معموال فریها توده
. ارتازه و تکرار گردد هشدنيشود وهمچنان ضرورت دارد ا ی تکرار مبي فرنياند و همچنان ا  گذراندهیني و آئني با هر دخيتار

 کرده تا مسلمانان انيب)  و نصاراهودي(  از اهل کتابی منحرفی را با نقل عملکرد علماربه تجني قرآن اد،يهمانطور که ذکر گرد
 .سوز گرفتار نشونداي و دننيد ِ  دامني در ا،یاري و هشیبا کسب آگاه
  
 :مي کنی اشاره منهي زمني در ااتي آی به برخالي ذ
  



  !  مردمني و دايدنگرفتن 
 

 و در باطن تيحي مسغي تبلی که در ظاهربرایونرهائيسي درباره م،ی معروف الجزائرنياز متفکر" امه سزر"به قول
پس از . نيبود و در دست ما زم) ليانج( در آغاز در دست آنها کتاب: " پاگذاشتندیقائي آفری به کشورها،ی اهداف استعماریبرا
  !!"  و کتاب در دست ماتست آنها قرار گرفدر د) مملکت (ني زم،یچند

 
 مسلمانان ساخته بود تا دردام نيالع  طبقه را نصبني، سه انحراف بزرگ از ا)٣۴ هيآ(   قرآن در سوره توبهکهي حالدر

 : گرفتار نشوندیهائ بي فرنيچن
 

، )مردمنه با کارو تالش خود، بلکه با خوردن مال (  متجاوزانهی و مال اندوزی پرستاي دن)الف
 .بکارانهي فری زهد و تقوا و آخرت طلبیبرخالف ادعا

 در شانيبه رغم شغل وادعا)  خودی ارتجاعميبا عملکرد سوء و تعال( بازداشتن مردم از راه خدا  )ب
 !شناساندن راه خدا

 .  ملتیها ی ازدارائیا  افسانهیها  انباشتن ثروت) ج
 
) یحي و مسیهودي یعلما( از احبار و رهبان یاريبس)  کهديآگاه باش (دي آورده اماني که ای کسانیا

دارند؛ و آنها که طال و نقره را  یاز راه خدا باز م) مردم را(خورند و  یاموال مردم را به ناروا م
 . دردناک هشدارشان دهی کنند، از عذابی ساخته و در راه خدا انفاق نمنهيگنج

 
رًا مَِّن اَألْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَيْأُآُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َآِثيَيا

  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل الّلِه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم
 

 ی ازدارائشي، که گاه بساي موقوفات و متعلقات به دستگاه کلمي عظزاني و میحي مسیوسطا قرون خي که با تاریکسان
 زسواريتوان بر پشت آنان ن ی مردم مینيدانند که چگونه با سوارشدن بر امواج احساسات د ی مکيشد، آگاه هستند، ن یها م دولت
 ؟ !آنها، به کام خود تصاحب نمود مقدس و به نام ی و اشخاصني مردم را تحت عناوی و زندگنيو زم! شد

 
 ارتباط است، که ني الي تسهی برایگ  خودشان، نقش واسطهی خدا وخلق، به ادعااني میا  وجود و حضور طبقهفلسفه

 یاماعملکرد گروه. شناختند یگرفت، چه بسا مردم با فطرت پاکشان بهتر خدا را م یواسطه صورت م ی و بمياگرمستق
 او نيتر به آئ  خدا و آگاهندهي نماوني را به تصور آنکه روحان آنهالکهشود، ب یوجب تقرب مردم به خدا نم نه تنها مبکارانيازفر

 انيب"  اهللالي عن سبصدوني" اصطالح! کند ی مزاري منزجر و متنفر و بی و خداپرستماني و انياز د) مينيب یآنچنان که م(هستند، 
همچون ( ی مشرکانه و مستکبرانه طبقاتکراتها و تف ی تئورقي از جمله از طرمردم از راه خدا،) نه دعوت(کننده بازداشتن 

  !باشد یم) هي مطلقه فقتيوال
 
 بودن ري بر کثديکأ، مضارع بودن افعال،  و ت فوق به کار رفتههي که در آیديکأ ادوات متعدد ت،یري نظر قواعد تفساز

  .  داردی و مذهبني در هر دتي از دستگاه  روحانیا  عمده انحراف در بخشني نشان ازامکان گسترش ا،یوني روحاننيچن
  

   تي چشم و گوش بسته از روحانيروي مردم در پيانتقاد از توده ها
 

شود، پس  ی می ناشیني داني مردم با متولیها  عرضه و تقاضا در مناسبات تودهی ازنوعیني در هر آئتيانحراف روحان
چشم و گوش و ِخرد خود را به  یعنيِت خداداد، خ ابزارشناکه زي خوردگان نبيد، فرکاران مذمت شون بي فر منحصرًاستي نیکاف

) ٣١ هيآ( است که در همان سوره توبه ی مناسباتنيدر چن.  خود هستندني از آئیرخب یثر و مقصر در جهل و بؤبرند، م یکار نم
 :اند  قرار گرفتهخي مورد توبزي مردم نیها توده

 
 ی خدا، به اربابی را به جامي پسر مرحي و راهبان خود و مسیني دیماعل) انيحي و مسانيهودي(

 نبود که تنها ني که دستورشان جز ایدر حال)  چشم و گوش بسته نظرات آنان شدندرويپ( گرفتند
 . منزه استی تصورات و اعمالنياو از چن.  کنندی بندگست،ي جز او نی را، که معبودگانهيمعبود 

 
ُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّلِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوْا ِإَلـًها َواِحًدا الَّ  َأْحَباَراتََّخُذوْا

  ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشِرُآوَن
  



 که یهائ ی سرسپردگني جزهمیزينسبت به احبار و رهبان، چ"  کردنیبندگ"و " ارباب گرفتن"منظور از 
 که شوربختانه پس از ست،ي نافتهيما رواج و رونق )  ازخواصی برخاني مسفانه بعضًاأومت( عوام انيدرم

 و جلب آراء آنان هم ه ناآگایها  تودهبي فری دربرنامه دولتمردان برای حتیانقالب، جهل و خرافه پرست
  .واردشده است

  

  يني نسبت به كتاب دي سواديب
  

آشنا به علوم زمانه نا، نه تنها فاقد سواد معمول و متعارف وی مذهباني ازمتولیاري مردم، بسیها بر خالف تصور توده
 آورند، عمدتًا یآنچه در ذهن خود انباشته و به زبان م.  ندارندی آن هم آگاهی و کتاب اصلني از اساس دیخود هستند، بلکه حت

ت أرهبرانشان نش) یني خام و اوهام داالتيخ( ی ظن و گمان، و به اصطالح قرآن، امانو ی ذهنیها  است که ازبافتهیمحفوظات
 .اند دهي آموزش دی و طلبگميرا در دوران تعل! یني دیها  به ظاهر دانشنيگرفته وا

 
 ):١١٧،ص١ ج،یترجمه فارس( زاني المري در تفسی مرحوم عالمه طباطبائعهي نوشته مفسرنامدار شبه
 

 که شخص یبه طور.  ندارنداجي وجه به قرآن احتچياند که به ه  شدهمي تنظیا  گونه بهیعلوم حوزو"
 فقه، و اصول ه،ي رجال، دراث،ي لغت، حدان،ي علوم را از صرف، نحو، بني تواند تمام ایمتعلم م

  اساسًایلفراگرفته به آخر برسد و آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، و
  "!! نخوانده و جلدش را هم دست نزندقرآن

 
دهند، خود را  ی را به خدا نسبت می من درآورداتي و نظراتي ذهنني است که ایفاجعه بارتر و فسادآورترهنگام

  : کارانبي فرني به نقد قرآن از ادينگاه کن! شمارند ی متي هداني خود را عیها  و نوشتهني دیمساو
 

) ليتورات و انج(کتاب ) اطالعاتشان از( هستند که یهائ دهيوزش ندآم) یني دانيمتول(  از آنهایبرخ
 برآنها که به یپس وا. اند  گمانروي و فقط پستين) ی و نژادی تعصبات قومنهيدر زم( خام یاالتيجزخ

 مطالب از نيکنند ا ی ادعا مس سپسند،ينو یم)  در زمان ماهي فقتيهمچون وال (یا  نوشتهشيدست خو
 یزي ناچیتا در برابر آن بها!!) مي که خدا و رسول داشتند ماهم داریتين والهما(جانب خداست 

 شاني بر آنها از دست نوشته هایبه دست آورند، پس وا) ی و اقتصادیاسيسلطه بر مردم و قدرت س(
 )٧٩ و ٧٨بقره  (.دآورن یبه دست م ) کهی و قدرتاستير( برآنها از آنچه یو وا

 
  َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن  ُأمِّيُّوَن َالَوِمْنُهْم
 لِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد الّلِه ِلَيْشَتُروْا ِبِه َثَمنًا َقِليًال َفَوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َآَتَبْت َفَوْيٌل

 َوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسُبوَن َأْيِديِهْم َو
  

که ) یوا( "ليو" کلمه ی مفاسد اجتماعري قمار و سا،ی مشروب خوار،یحجاب ی بی که هرگز در قرآن برایدرحال
 دو بارهم یحت! ( باشدی در قرآن مرينظ ی به کاررفته که بهي آکي کلمه در ني فوق سه باراهي درآامده،ي هالکت بار است نیهشدار

 و ماني و سوء استفاده او از ایني رهبرقدرت طلب دکي بودن سلطه ري خطهنده نشان دیديکأ تنيچن).  سابقه نداردهي آکيدر 
 .باشد ی می درهر زمان و مکانیبکاري فرني از استمرار اتي حکا افعال تمامًانيمضارع بودن ا. باشد یاعتقاد مردم م

 

اما قرآن !  کنندی آنان را اهل بهشت تصور م،ی و مدارج حوزوی روحانخبر مردم  به اتکاء سلسله مراتب ی بیها توده
 با ی در آخرت نخواهند داشت، خدا هم کالمیبي نصچيه فروشند، نه تنها ی می را به ارزانی که عهد خدائیکند کسان ی محيتصر

  ! دردناک خواهند داشتیه عذابپاکشان هم نخواهد ساخت، بلک) ها یدياز پل( آنان نخواهد گفت، نگاهشان هم نخواهد کرد و
  

ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد الّلِه َوَأْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِليًال ُأْوَلـِئَك َال َخَالَق َلُهْم ِفي اآلِخَرِة َوَال ُيَكلُِّمُهُم الّلُه َوَال َينُظُر 
  ٌب َأِليٌمِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَال ُيَزآِّيِهْم َوَلُهْم َعَذا

  

  اتي مردم با سوء استفاده از لحن و آهنگ آبيفر
  

 از ی با آن وجود نداشت، عده ای مردم را آشنائیها  خود بود، که تودههي و اولی به زبان عبرلياصل تورات و انج
 ما، اني نماني دیبرخمثل ( با تاب دادن لحن و آهنگ سخنیا  با سوء استفاده از جهل عوام، به گونه،یني دی به ظاهر علمان،يهم

 ! کالم خداستنيآورند ع یکردند که آنچه به زبان م ی وانمود منيچن)  از مخرجی کلمات عربظيبا ادا کردن غل
  



 ني زبان که شاهد ای فارسی از ناظریرهگذر. کردند ی مردم است که دو نفرعرب مشاجره ماني معي شای داستاننيا
 ؟! از هم جداشدندتي از قرآن خواندند و با عصبانیاتيدانم، هرکدام آ یداد نمگفتند؟ پاسخ  ی چه مد؛يمحاوره بود پرس

  
و !  شوندی هم مرتکب می خطاهائني است چنیعياطالع باشند، طب ی حد بني خود تا اني از آئعتي شرکي رواني پیوقت

 !!  گرفتن هستندی برند که طالب سواری سود میها کسان  جهالتنياز ا
  

 : سوره آل عمران٧٩و  ٧٨ اتي سخن در آني ا به شاهددي کننگاه
  

 ديگردانند تا گمان کن ی هستند که زبان خود را در برابر کتاب چنان می اهل کتاب کسانانيازم
 آن را از ست،ي با آن که از جانب خدا نی ولست؛ي که از کتاب نیگفتارشان از کتاب است، در حال

 .بندند یبر خدا دروغ م آگاهانه ني چننيکنند و ا ی میجانب خدا معرف
 دي باشد، سپس به مردم بگودهي بخشیامبري و پی را نسزد که خدا به او کتاب و فرزانگی بشرچيه

خودتان با ) ندي خود، بگویگ  است با حذف انتظار واسطهستهيشا( ؟ بلکه! نه بنده خداديبنده من باش
 .ديباش) بنده پروردگار( یآموزش و درس گرفتن از کتاب ربان

 
 ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُووَن َأْلِسَنَتُهم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه ِإنََّو

 َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه َوَيُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن 
َشٍر َأن ُيْؤِتَيُه الّلُه اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُآوُنوْا ِعَباًدا لِّي ِمن ُدوِن الّلِه َوَلـِكن  َآاَن ِلَبَما

  ُآوُنوْا َربَّاِنيِّيَن ِبَما ُآنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُآنُتْم َتْدُرُسوَن
  

   عوام الناسايقدرت حاكمان سكوت محافظه كارانه در برابر
  

 اي و اعتراض و انتقاد به حاکمان، قي حقااني از بیکار  به قدرت، ترس و محافظهی مرتجع و متکتي روحانگرينشانه د
ها دوست دارند  نيا. گردد ی در پرداخت وجوهات از آنها متشانيسازد و موجب سلب حما ی است که به مذاق مقلدان نمیاتيکتمان آ

 که مردان حق یدر حال!  کدام را از خود نرنجانندچي وعناصر قدرتمند باشند و هعوام دو طرف، شيرد احترام و ستاهمواره مو
 داني مری تملق و چاپلوسفتهيها ش نيا.  خودی و اجتماعی مالتي نه به منافع و موقعشندياند ی حق متيبه مصلحت جامعه و رضا

 ديتوان ی را مني صحنه دگراني بازني ایها نشانه. کشند بدکي خود یها  نام و نوشتهخود هستند و دوست دارند دهها لقب به دنبال
 :ديابي بري زاتياز جمله در آ

  
 ی و رشوه خوارانهي گناه آلود خود ستایآنها را از گفتارها) یني دی و علماونياله( و احبارونيچرا ربان
 )۶٣ دهئما( .دهند یانجام م) اکارانهي ر وی تصنعیبا محافظه کار(دارند؟ چه زشت است آنچه  یباز نم

  
  َيْنَهاُهُم الرَّبَّاِنيُّوَن َواَألْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اِإلْثَم َوَأْآِلِهُم السُّْحَت َلِبْئَس َما َآاُنوْا َيْصَنُعوَنَلْوَال

 
 مردم یرا برا) خدا( گرفت که کتاب مانياز اهل کتاب پ) امبرانيبه زبان پ(  آنگاه که خدا دي آوراديبه 

 ی پشت سر گذاشتند و آن را به بهاشي آنها عهد خوی ولد،ي اش نکنی وپرده پوشدي کناني بیبه روشن
 . کردندی بد معامله ایبه راست.  فروختندیزيناچ

 سرمست غروراند و همواره دوست دارند به خاطر آنچه نکرده شي نپندار آنها که از عملکرد خوهرگز
  . دردناک دارندی مصون از عذاب هستند، بلکه برعکس، عذابرند،ي قرار گشياند مورد ستا

 )١٨٨ و ١٨٧آيات  عمران آل(
 

 َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َلُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاِس َوَال َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَراء ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوْا ِبِه َثَمنًا َوِإَذ
  َفِبْئَس َما َيْشَتُروَن َقِليًال
 َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوْا وَُّيِحبُّوَن َأن ُيْحَمُدوْا ِبَما َلْم َيْفَعُلوْا َفَال َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة مَِّن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َال

  َعَذاٌب َأِليٌم 
  

 تا ن،يشي پیها مت در ُایني داني متولی مسلمانان ازعملکرد ناصواب برخ قرآن بهی بود ازهشدارهایهائ اشارات فوق نمونه
 از ني انتقادات هرگزشامل عالمان راستني است ایهيبد.  خدا و خلق نخورندني را به عنوان واسطه بی کسی لباس و لحن و لوابيفر

 آنان کرده است که کمتر با عادت و انتظار ستگاني ازشایلي آنچنان تجلی فراواناتي و قرآن در آشود ینم) یحي و مسیهودي( اهل کتاب
  .ما انطباق دارد

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٨ماه رـهم ٨


