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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ اپريل ١٧
  

  قرآن، نه کالم خدا، نه الھام محمد، نوشته ای تاريخی التقاطی
  )بخش يکم(

 
 باقی مانده است، اين رابطه با خرد و عقل تنظيم نمی شود، بلکه با حس عاطفی ميان برده ئینی با قرآن جادورابطه ايرا

و ارباب، با حس مطبوع خودآزاری، با حس روان پريشانگشته، با حس ناخودآگاه اطاعت از مقررات و تابوھای قبيله 

گاه جمعيت انبوھی وجود دارد که در ناخودآگاھی : نگقول کارل گوستاو يوه ب. ی، نزديکی و ھمخوانی پيدا می کندئ

  .را تکرار می کند گسترده و فشرده زندگی می کند و براحتی آن

 ما نقد ھرمنوتيک قرآن را نمی شناسد و در بھترين شکل تفسير دينی يا تحليل دين خو جای تحليل علمی را گرفته ۀجامع

ه بررسی جامعه شناسانه و تاريخی از اسالم و شيعه گری پرداخته، ب خود در نوشته ھای گوناگون به ۀنوبه من ب. است

کسانی .  خود را مطرح نموده امۀ آکادميک مبانی ايدئولوژيک دين را نقد کرده و با صراحت و سادگی، انديشۀشيو

گرايانه ھستند که زبان مرا نمی پسندند زيرا زبانم شفاف است به کسی نمی خواھم باج بدھم، در پی سياست مصلحت 

افزون بر اين کسان فراوانی ھستند که .  انتقادی جدی را ھدف خود قرار داده امۀ انديشۀنيستم و حقيقت جوئی و توسع

من با تمام .  اصلی بوده استۀ فکری انگيزئیبارھا مرا مورد توجه و مھر خود قرار داده زيرا ھمدلی و ھمسو

عه شناسانه و تاريخی از دين اسالم پرداخته اند ھمدل و ھم پيمان ھستم انديشمندانی که به نقد فلسفی و ھرمنوتيک و جام

 ماست و در برابر فشارھای ايدئولوژيک و سياسی و دينی نبايد عقب ۀ جامعۀزيرا اين نقد يکی از نيازھای برجست

ی گويند قرآن  قرآن کجاست و چگونه قابل فھم است؟ دينداران میدر اين نوشته پرسش اينجاست که منشا. نشينی کرد

کالم هللا است، برخی نوانديشان دينی می گويند قرآن الھام محمد است و پژوھشگران جدی دانشگاھی برآنند که قرآن 

 بحث دين پرداخته، پاتولوژی روانی ناشی از آن را به ۀ به پديدءدر اين نوشته ھا در ابتدا.  تاريخی و التقاطی استۀنوشت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تاريخی و ھرمنوتيک قرآن را مورد یی دينی دست زده و در بخش ھای ديگر منشامی گذارم و سپس به نقد رازھا

  .بررسی قرار می دھم

  

  گسترش خردگرائی يا قرآن گرائی

 افکار فلسفی و تئوری ۀ و فراھم نمودن شرايط رشد سکوالريسم در جامعه و نيز جھت توسعئیبرای گسترش خردگرا

زمانی که ذھنيت جامعه رازگرا و معجزه .  دين توجه جدی نمائيمۀتيک پديدھای علمی ما بايد به تاريخ علمی و ھرمنو

  ازۀپرست و خرافه پسند می باشد و ذھن تمام ھستی خود را در يک دين خالصه و محدود می کند، ما با پديد

 آزمون ۀترد خود را از دست داده و افقھای گسئیخودبيگانگی روانی مواجه می باشيم زيرا انسان قدرت فکری و شکوفا

از داليل اين مسخ شدگی، يکی به سبب استبداد و گھنگی جامعه و نبود سکوالريسم، وجود . و شناخت را نفی می کند

 دين از جانب ۀ درمانده و دنباله رو و شخصيت سست فاقد فرديت است، و ديگری، فقدان درک علمی پديدۀروحي

روشن .  آن در جامعه می باشدۀ ابژکتيو و دانشگاھی در بارشخصيت ھای فرھنگی و اجتماعی و نبود تحقيق و بررسی

جامعه شناسی سنت .  ايران، توليد و تقويت شخصيت ھای دينی و روان دين خو استۀ اين وضع در جامعۀاست که نتيج

در درازای تاريخ، قدرت سياسی . طور ژرف دينی استه ھا و روانشناسی رفتارھای جامعه نشان می دھند که ايران ب

منظور ساختن شخصيتی است که . فردی و دين اسالم نقش بزرگی در شخصيت پروری دينی افراد بازی نموده اند

طور عموم نقد قدرت ھای کوچک و بزرگ و ه ب.  استبدادی و تعصب اعتقادی مذھبی را در خود حفظ کرده استۀروحي

 می ئی خردگراۀ، نقش برجسته ای در توسع پرورش دمکراتيک و فرھنگ بردبارانهۀنقد نظام ھای استبدادی و توسع

  . باشندئیکه نخبگان خود بردبار و دمکرات و ھميار خردگرا اين امر ميسر است ولی مشروط به اين. تواند بازی کند

اسالم فرھنگ کھن ما .  تمدن، ادبيات، شعر، فلسفه، معماری، ھنرھای بومی، جشن ھا و آروزھاستۀفرھنگ دربرگيرند

ما را از منشور کورش و پيام گاتھا تھی نمود و اعتقادات بدوی و خشونت و تبعيض را بر ما مستولی را ضربه زد و 

  .ساخت و ھر تمايل به سوی خرد را مضمحل نمود

يکی از ويژگی ھای اين دين مطلقيت .  باز نمی آفريندۀاستبداد، انسان دمکرات نمی آفريند و دين اسالم نيز فرد با انديش

قرآن سرشار از . شدت محکوم می کنده يرا خود را آخرين دين می داند و ھر اقدام انتقاگرانه به خود را باعتقادی است ز

اين دستگاه اعتقاد جزمی زمانی .  انسان باقی نمی گذاردۀ برای انديشئیاحکام يک جانبه و فرمان ھای الھی است که جا

 قرآن در ھر سوره تکرار اين حکم است ۀشيو. د می سازدکه در مغز انسان جای گرفت، رفتار روانی را تابع مطلق خو

که هللا رحيم است و در ھر سوره انسان را به تبعيت هللا فرامی خواند و ھرگونه سرپيچی را گناه و مستحق عقوبت و 

ست، هللا رحيم ا. خشم هللا سراسر قرآن را فراگرفته است، او ھميشه در حال کينه پراکنی و جنگ است. جھنم می داند

  .طور قطع رعايت کند ولی نسبت به ديگری و غيرخودی بيرحم و سنگدل استه اگر بنده اطاعت از او را ب

مرور قدرت تفکر را از دست داده و خواھان ھماھنگ بودن ه  فردی که زيرفشار تبليغ مداوم قرآنی قرار می گيرد، ب

حکم مطلق گرای قرآنی و .  مطلق طلب و بی رحم استقرآن ھم رحيم است و ھم.  و احکام قرآنی می گرددءدنيا با فضا

و فضای ايدئولوژيک آن، به توليد روانی متعصب و فلج، افزايش دنباله روی و تنبلی فکری و بی » حقيقت مطلق هللا«

  .وليتی و باالخره به رشد روش و رفتار پاتولوژيک فرد تبديل می شودؤمس

َقل أ:  قرآن مدام در پی اطاعت انسان است ْ َعوا هللا والرسول فإن تولوا فإن هللا ال يِطُ َ َ َ َّ َّّ ِ َِ ْ ْْ َّ َ َ ُ ِحب الكافريَُّ ِ َِ ْ ] او[امبر يبگو خدا و پ.(َنيُّ

ِفاتبعون). گردان شدند قطعا خداوند كافران را دوست ندارديد پس اگر رويرا اطاعت كن ُ ِ َّ ِ وأطیَ َ ِعوا أمريَ ْ َ روی ياز من پ.( یُ

قرآن . معنای اجرای دستور الھی در تمام زمينه ھا می باشده اطاعت از فرمان هللا ب.). ديد و اطاعت فرمان من نمائيكن
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). ۴ ت آي– محمد ۀسور(،».را بزنيد] يشان[ اند برخورد كنيد گردنھا پس چون با كسانى كه كفر ورزيده« : افزايدمی 

 را که کافر شده اند ئیصرت داد تا آنھاهللا به شما ن«: اينگونه جمالت باز تکرار می شود تا ذھن به خشونت خو کند

  ).١٣۵ آيه -سوره آل عمران(».گردن زنيد و بکشيد

 تاريخی و فرھنگی ۀبنابراين انسانی که گذشت. آيد تاريخ خود را بايد فراموش کنددر در واقع انسانی که به اطاعت محمد 

 استوار است، قربانی قرآن و ئیقد خردگرای خود را فراموش می کند، انسانی که فاقد فرھنگ فعال و فائو اسطوره 

اعتبار ه اسالم با خشونت و کشتار آمد و با تکرار سنگين اقدام ھای گناه آلود ذھن را تابع خود ساخته و ب. اسالم است

  .خود وابسته می سازده  انسان و عملکرد مغز را بۀنظام تبليغاتی، خود را به يک کليت مقدس تبديل نموده و حس پنجگان

شان و پيدايش جھان آگاه می سازد، دين انسان را در برابر ی  منشاۀدين انسانھا را در بار«:يگموند فرويد می نويسدز

 ء توليد می کند، دين عقايد و کردار آنھا را با اتکائیپيچ و خم ھای زندگی مطمئن می کند و امنيت خدائی و ارضای نھا

کنفرانس «.( سپس فرويد می گويد دين در تضاد با علم قرار می گيرد». خود جھت می دھدۀبه قواعد ناشی از اتوريت

معنای ديگر دين قوی است و سيمان ھمبستگی يک گروه می شود ه ب). ١٩١۵/١٩١٧، » پسيکاناليزۀھای تازه در بار

 خواھان ،مولی عل. دين با اعتقاد و اطاعت رفتار انسانی را جھت می دھد. زيرا روانشناسی و سياست به گروه می بخشد

تجربه و دقت است، علم می داند که در پی کشف حقيقت بايد سازش ناپذير بود و در اين مسير مسائل گنگ و مبھم را 

طور قطع دين در آنجا ه  خود می شناسد و بۀ مداخلۀعلم تمام زمينه ھای فعاليت انسانی را عرص. نمی تواند تحمل کند

  ).ھمانجا.(طور شديد انتقادی می شوده  مداخله منع کند، بکه يک قدرت می کوشد زمينه ای را از اين

ی دوران معينی را فراھم می آورد ئدين يک مجموعه از عوامل انرژی دھنده و متحد کننده و عناصر شناختی و افسانه 

ش بشری  است و از دانئیدين وانمود می سازد که دانش خدا.  يگانه نشان دھدۀتا خود را نيرومند و کامل و جھت دھند

برای حفظ انحصار، دين به مقابله با علم و خرد . دين شيفته می کند ولی در پی اطاعت و انحصار است. بی نياز است

  . خود در ذھن و باور انسان استیفردی برمی خيزد زيرا خواھان ابدی ساختن رازھا و معماھا

  

  کالم هللا و وابستگی پاتولوژيک روانی

تمايل اين دين برای توليد انقياد و . رگشتگی و مفاھيم گنگ و احکام تعبدی بسيار استدر دين اسالم معما و راز س

البته بخشی از .  گرايش به اطاعت را افزايش می دھدۀاطاعت و تسليم فراوان است و رازداری ارادی يا ناخواست

 معماھا ارادی و لحاظ دوری زمانی و کنده شدن از عناصر مشخص تاريخی است، ولی برخیه رازھای اديان ب

می گويند موسی عصای خود را برزمين افکند و آن عصا مار شد و يا برای گذشتن از آب، آبھا . افسونگرانه می باشند

می گويند پيامبر اسالم ماه را دوشقه .  فرد نابينا را دوباره بينا ساختیمی گويند عيس. کنار رفتند تا قوم او نجات يابد

اين افسانه گوئی ھا در پی ايجاد شيفتگی .  سال ھنوز زنده است و باز می آيد١٢٠٠ پس از می گويند امام زمان. کرد

. انسانی است خواب کردن خرده اين افسانه گوئی دينی درپی ب. احساسی و روانی و وابستگی پاتولوژيک افراد ھستند

البته از نگاه آنتروپولوژيک، افسانه . ت انسان اسئی از اديان يکی از راه ھای دريافت خرد و توانائیبنابراين رازگشا

 روانکاو ۀولی به گفت.  انسان است و تمايلی برای دوری از واقعيت خشگ و سخت استۀسازی کار ذھنيت و حافظ

، در موارد زيادی ما با يک پاتولوژی و پرت »پاتولوژی ذھنيت و شورانگيزی«در کتاب » ارنست دوپره«فرانسوی 

 خودبزرگ بينی با فلج بودن عمومی ذھن پيوند ۀدر چنين مواردی جنب.  مواجه ھستيمئی گو ذھنی و ھذيانئیوپال گو

 ۀ و غلو دارد، حادثئیجا کرده، تمايل به دروغگوه  واقعی را جابۀ ذھنی، پديدۀاين عملکرد بيمارگون. خورده است

  .غيرواقعی و غير تاريخی می آفريند و روايتی مسخ شده دارد
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 دين زده، جادوپرست است، رازپرور است، وھم آلود است، بت ۀجامع.  ايران دين زده استۀعجامعه ای مانند جام

پرست و مرده پرست است، به آسمان نگاه می کند، از نيروی خود غفلت می کند، عاشق معمای دينی است، امامان 

 انديشه ھای باز و ۀفلج کنندموھوم را دوست دارد، برای ھرکاری بسم هللا می گويد و به قرآن سوگند ياد می کند، 

تمام . طور عميق جامعه را دين زده نموده اند و به افراد آسيب مھلک رسانده انده اسالم و شيعه گری ب .انتقادی است

دستگاه روحانيت آيت هللا ھا و تمامی رسانه ھای حکومتی و نظام آموزشی ذھنيت مردمان را مورد تعرض و دستکاری 

 ۀ کنونی، جامع است در شرايط جھانی و تکنولوژيکروشن. و استقالل فکری را ضربه زده اندمذھبی قرار داده اند 

اين افراد به غرب . ايران و اعضای آن در روندھای مدرنيزاسيون حرکت می کنند و دارای رفتارھای سکوالر ھستند

ند، دارای کامپيوتر ھستند و از مسافرت می کنند، رسانه ھای خبری را گوش کرده يا نگاه می کنند، نزد پزشک می رو

شبکه ھای اجتماعی بھره می برند، لوازم آرايش شرکت ھای بزرگ بين المللی را می خرند، خودرو سوار می شوند، 

روند، دارای کارت و حسابھای بانکی ھستند، پول ھای خود را به بانک می سپارند  فرزندانشان به مدرسه و دانشگاه می

دست آورند، ه گيرند، با حسابگری دقيق سرمايه گذاری در ساختمان سازی می کنند تا رانت کالن ب بانکی باال بۀتا بھر

ژی دارند و برای شغل و امتيازات خود محاسبه می کنند، و اين يدر شرکت ھای خصوصی و اداره ھای دولتی سترات

ولی ھمين افراد ھمه امام زمانی . کار می گيرنده افراد ھميشه عقل ابزاری خود را برای مصرف و زندگی روزمره ب

ھستند، به خدا و محمد و علی سوگند می خورند، برای امام حسين بسيج می شوند، برای امام حسين که تشنه لب کشته 

ھمين افراد به هللا اميد می بندند و آرزو دارند به مکه و کربال بروند و در برابر آستان . شد غمگين شده و ناله می کنند

 در مشھد و امامزاده قاسم در شميران احساساتی شده، به ياد گناھان خود می افتند و آرزوی بخشش و رفتن قدس رضوی

آنھا تابو پرور ھستند و . طور چشمگير و انبوه خرافه گرا و آسمان گرا می باشنده بنابراين، اين افراد ب. به بھشت دارند

 آنان از مذھب و تابوھای ۀھويت ھستی شناسان. موج می زنندمعماھای غيرعقالنی و ھذيان ھای عجيب در روان آنان 

آسيب دينی شخصيت ھا را ازخودبيگانه نموده و خردگفتاری . ثير گرفته استأطور عميق ته دينی و منش ھای اعتقادی ب

  .و اجتماعی را ناتوان ساخته است

نی ھاشم و شخصيت ھای خودپسند و ايرانيان قرآنی را که نمی شناسند به سر می گيرند، در محرم برای حسين ب

ی و مبھم مانند حسين و ابوالفضل و رقيه گريه می کنند، بر سرگور آنھا برخود می کوبند و آرزوی بھشت و ئاسطوره 

 خود جشن ۀسالمتی دارند، آرزوی رفتن به شھرھای عربی کربال و مکه دارند، برای مھدی امام غايب موھوم و نديد

، دعای امامان عرب می کنند، نماز برای هللا می خوانند و از خواندن آيات عربی قرآن بدون بازگشت برگزار می کنند

که چيزی بفھمند سرمست می شوند، گاه خود در فالکت اقتصادی قرار دارند ولی برای ضريح امامان که دشمنانان  آن

.  شله زرد و قيمه پلو تقسيم می کنندايرانيان بوده اند پول خرج می کنند، برای روزھای سوگواری عربان آش نذری و

حضرت زينب و «اين ايرانيان از کورش و فردوسی و رستم و رازی و کسروی چيز زيادی نمی دانند، ولی برای 

 تھاجم عرب را ،اين ايرانيان و بسياری از نخبگانشان. اشک می ريزند و تعزيه می خوانند» دوطفالن حضرت مسلم

ھمين ايرانيان امروز ھر انديشمند نقاد اسالم . پادشاھان ھخامنشی و ساسانی حمله می برندبرکت می دانند و با خشم به 

  . ايرانی استۀاين رفتارھا بيان شخصيت دوگانه و آسيب ديد. سامی و حقيقت جو را به دشنام می گيرند

ٔيک اختالل روانی است که مشخصه آن ازکارافتادگی فرايندھای فکری و ) شيزوفرنی يا اسکيزوفرنی(گسيختگی  روان
اين پاتولوژی بيان نوعی اختالل در عملکرد روانی و رفتاری و اجتماعی و در حالت .  عاطفی نامناسب استئیپاسخگو

اين پديده می تواند . يک به جنون خود را نشان می دھدصورت توھم شنيداری و توھم ھای عجيب يا نزده ھای شديد ب
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روان گسيختگی فرد می تواند ژنتيک باشد و نيز . خود را در توھم و آشفتگی ھای فکری و کالمی و ارزشی نشان دھد

  . شرايط و روندھای اجتماعی و خانوادگی و شخصيتی باشدۀدر نتيج

ثير فشارھای ايدئولوژيک و مذھبی و عوامل شکل أھای اجتماعی و ت از نظر جامعه شناسی روند سنگين تاريخ و رويداد

ايرانيان دچار روان گسيختگی بوده و دستخوش انحراف در احساس و .  ذھنی، روان گسيختگی را ميسر می سازدۀدھند

يمار دين اسالم به دست و پای ايرانی گره خورده است و با مزاحمت مزمن ذھنيت او را ب. عاطفه و فکر می باشند

روان . ھيچ يک از اين رفتار ھا ربطی به منش خردمندانه و مناسبات عاطفی خانوادگی و انسانی ندارد. ساخته است

 ۀ مذھبی است و تا زمانی که اين روان دچار روانپارگی و مسخ است، ساختن جامعۀايرانی در بند موھومات و اسطور

  .دی کامل فکری ناممکن استآزاد و حقوق بشری و متکی بر ارزشھای انسانی و آزا

بسياری از نخبگان و روشنفکران به .  ما تالش برای فروافکندن تقدس دين، روند آزادی آفرين استۀبرای جامع

زيک آنست  فۀ آلبرت انيشتن بزرگترين معجزۀبه گفت.  نپرداختند زيرا خود زير نفوذ رازھای دينی باقی ماندندئیرازگشا

 انيشتن، زندگی می کنيم و زندگی امان با معجزه و توھم مذھبی ۀما خالف گفت. وجود نداردکه ثابت کرد ھيچ معجزه ای 

 گام به گام ،در غرب مدرنيته و رشد فلسفه و علوم انسانی و تمامی دانشھای تازه. و رفتار بت پرستانه ترکيب شده است

 مدرن غربی دين و گرايش به آسمان ۀر جامعد. دين را به عقب راندند و جادوگری و معجزه جوئی را بی اعتبار ساختند

 و مراسم دينی وجود دارد، ولی مديريت جامعه و فضای فرھنگی جامعه در سکوالريسم حرکت می کند ئیو معجزه گرا

 ۀما در درون دين مانديم ولی غرب تجرب. تمدن کنونی غرب با انديشه و ابتکار انسانی اوج گرفت. و نفس می کشد

  .ديگری پيش گرفت

 را درپيش پای خود ی دين نشان دادند که ذھنيت انسان پھنه ھای گسترده اۀبخش نخبگان انديشه ورز غرب با نقد از پديد

 اخير ۀ قرآن در دو سدۀبررسی ھای تاريخی علمی در بار. باز می کند و خرد و دانش ابعاد شگفت انگيزی پيدا می کند

 شده و باورھای رايج و عاميانه و ئیتا در مورد دين اسالم رازگشادر مراکز دانشگاھی و پژوھشی غرب اجازه دادند 

ھمانگونه که غرب در نشاندادن اھميت تمدن و فرھنگ کھن مانند تخت جمشيد . ايدئولوژيک و دينی مورد نقد قرار گيرد

آن نيز نقش و کيش مانی و زرتشت نقش درجه اول را داشت، در مورد نقد اسالم و باستانشناسی ريشه ھای تکوين قر

بسياری از آنان زير عنوان . ايرانيان تحصيلکرده مسخ شدگانی بودند که فاقد نقد تاريخی از دين بودند. درجه يکم داشت

 ۀدر بار» تھافه الفالسفه«و » احيا علوم الدين«ثير اشخاصی مانند محمدغزالی و آثارش مانند أو تحت ت» تمدن اسالمی«

 يونان را پيش گرفت ولی ۀغرب کار فالسف.  را بر عقالنيت غير دينی امروزی بستندنوشتند و راه» ارزشھای اسالم«

شنيدن نامھای بزرگ و دھشتناک است از ) گمراھان( کفر آنھا ۀريش«ابوحامد محمدغزالی در تھافت الفالسفه نوشت 

ديدم و برآن شدم » گمراھان«در » رگ کودنی«غزالی می گويد . »قبيل سقراط ، بقراط، افالطون و ارسطو و امثال آنھا

غائله و خلل «و ھم تناقض سخنان فيلسوفان را برمال کنم زيرا » ھم بر فيلسوفان پيشين رد باشد«تا کتابی بنويسم که 

به ابطال «است و می افزايد که ابونصرفارابی و ابن سينا نيز گمراه ھستند و »  خردمندانۀمضحک«اعتقاد آنان » ھای

از خدا می خواھيم که به جالل «غزالی در ھمين کتاب می گويد ). ۴ و ٢تھافت الفالسفه برگ .(درا گفته ان» ئیچيزھا

بينھايت و بخشش بيکران خود انوار ھدايت را بر ما فروريزد و تاريکی گمراھی و ضاللت را بر روی ما 

ی فرھنگ دين خو و ناتوانی  انتقادی يکی از ريشه ھاۀدگماتيسم و ضديت غزالی با فلسفه و انديش). ھمانجا(»ببندد

  . ما می باشدۀ در جامعئیخردگرا

يک فرھنگ دين خو و مسخ شده ناتوان از شناخت علمی و دقيق دين است، تاريخ دانان ايرانی ديندار بوده و با دين 

ژوھش علمی آنان ستايش از دين را جايگزين پ. اسالم کنارآمده و در قبال آن سياستی تشويقی و شيفتگی روانی داشته اند
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در نظر گرفته و از آنجا که فاقد متد تحقيقی و » حقيقت مطلق«عنوان ه  دين اسالم را بۀو ابژکتيو قرار دادند، آنان گفت

  .نشان دادند» علمی«عنوان بررسی ه روش ھرمنوتيک و ديدگاه علمی بودند، اعتقاد دينی را ب

تاريخ طبری، نوشته محمد بن جرير طبری با داده ھای .  از حقيقت گوئی در تاريخ ما وجود داشته استئیجلوه ھا

اين کتاب، تاريخ را از زمان . تاريخی و با روش دقيق اجازه داد تا موضع رسمی دينداران شيعه به پرسش کشيده شود

در تاريخ . پردازد خلقت شروع کرده و سپس به نقل داستان پيامبران و پادشاھان قديمی و نيز پادشاھان ساسانی می

 اعراب را نشان ۀبری آمده است که امام حسن و امام حسين در جنگ عمر عليه ايران شرکت کرده اند و خشونت حملط

  . می دھد و اينگونه داده ھای تاريخی گفته ھای رسمی شيعه را مورد ترديد و رد قرار می دھد

دو قرن « عبدالحسين زرين کوب در و» بيست سه سال«عالوه در زمانی نزديکتر نوشته ھای انتقادی علی دشتی در ه ب

که  حال آن.  تالش ھای نادر فرھنگی است که خود را از مسير فرھنگ مسلط اسالمی خارج می کندۀاز جمل» سکوت

خيل عظيم روشنفکری و سياسی و دانشگاھی و روزنامه نگاران در سازش با اسالم قرارگرفته و ھرانتقادی به اسالم را 

 حساب نکرده اند و ۀ پژوھشگران ايرانی با تاريخ اسالم از نظر علمی تصفيۀ واقع جامعدر. منع و سرکوب نمودند

ھر چند برای دل خوشی خود . روشنفکران ايرانی اسير تابوھای ذھنی و روانی بوده و قادر به انتقاد علمی به دين نيستند

 کنند، ولی آنھا در شرايط ايران از نقد ياد می» افيون«عنوان ه گاه حرف کارل مارکس را تکرار می کنند و از دين ب

در محيط . مستقيم ھراس دارند و انواع و اقسام داليل را مطرح می کنند تا بی عملی و تسليم خود را توجيه کنند

دانشگاھی ايران نيز به لحاظ استبداد سياسی آموزشی و فقدان يک ذھنيت آکادميک و علمی و نبود شجاعت نظری، 

و جامعه شناسانه و فلسفی در رابطه با دين صورت نگرفته است زيرا پاتولوژی وابستگی دينی و تحليل جدی تاريخی 

  . آنھا را فلج ساخته استئیدين خو

  

  قرآن يک موضوع تاريخی

توليد اين گونه . جامعه شناسی دين در بررسی قرآن و اسالم در ميان نخبگان ايرانی و دانشگاھی در سرآغاز کار است

.  فرھنگ نقد دين ھستيمۀما نيازمند توسع.  اين نوشته ھا نيز معدود می باشندۀزمحدود است و افراد خوانندنوشته ھا ھنو

 اخير ۀدر دو سد.  اديان و از جمله اسالم بسيار فراوان استۀدر سراسر دانشگاه ھای غرب تحقيقات تاريخی در بار

 ايران از آنھا بی اطالع ۀسفانه جامعأم چاپ شده و متمطالب بسيار جدی و آکادميک در بررسی اديان و نيز دين اسال

عنوان يک موضوع تاريخی و اجتماعی مورد تحقيق و انتشار بوده و مراکز آکادميک پيوسته کنفرانس و ه قرآن ب. است

 کرده و کار آکادميک و ئیاين پژوھش ھا از اسالم رازگشا. سيمنار برپا ساخته و تابو و تقدس به کنار رفته است

در اين زمينه، . يکی از رازھای پايدار در اسالم، ماھيت قرآن است. رمنوتيک را به جای تقدس و اعتقاد نشانده استھ

آثار تئودر نولدکه، فرانسوا دروش، رژيس بالشر، توماس رومر، ژاکلين شابی، ميشل انفری، و ديگران، قرآن را به 

 ۀ يک نوشتۀمثابه را خارج ساخته و ب  آنئیت ابھام و جادو تاريخی و تاريخ ھرمنوتيک خود کشانده و از حالۀلحظ

 جمع ۀتمامی اين پژوھش ھا نشان می دھند که قرآن يک مجموع .ی معرفی می کنندئتاريخی و سياسی و جنگی و قبيله 

 چنين نبوده و ءقرآن، کتاب کنونی، ھرگز از ابتدا.  سال است٢٠٠آوری شده و تنظيم شده و دستکاری شده در طی 

ھمين واقعيت در مورد تورات و انجيل . محصول يک تاريخ و دوره ھای تاريخی و ساختار التقاطی و متنوع می باشد

رساله ای است که حوادث .  آسمانی است و نه محصول نبوغ و الھام محمد استۀقرآن نه نوشته و نسخ. نيز صادق است

 بدوی، مقررات ۀی، احکام و قواعد زندگی در جامعئقبيله ی، افسانه ھا و اساطير، حکايات جنگی و رقابت ھای ئدوره 

 تصرف و تحکيم قدرت سياسی، برخی احکام نيايشی و اطاعت در برابر هللا را ۀحقوقی و اجتماعی سرزمين حجاز، شيو
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بسيار ات تغييراين کتاب بازتاب تاريخ و جامعه بوده و بيان اھداف حاکمان می باشد و بناگزير . در خود جمع کرده است

  .زيادی را در خود گنجانده است

. در ميان ايرانيان، ما تعداد معدودی روشنفکر و دانشگاھی ھستيم که ھمين راه پژوھش علمی را در پيش گرفته ايم

.  و دين خوئی و تفسير مذھبی مورد نقد جدی قرار گيردئی دين است تا توھم گراۀھدف، بازگشت به کارعلمی در بار

 ايران ۀدر جامع.  مھلک خورده استۀ ضربئی گری منجر به ازخودبيگانگی ايرانيان شده و خردگرادين اسالم و شيعه

دين اسالم مورد تحليل ھرمنوتيک و علمی قرار نگرفته است بلکه تمام آيت هللا ھا و حوزه ھای دينی و نوانديشان دينی، 

انشگاھی و چپ و الئيک و سياسيون جامعه از اين تفاسير گوناگون ولی موافق با دين ارائه نموده اند و روشنفکران د

 نسبت به دين ھرگز قادر نبودند تا قرآن را ئیاکثر محققان و استادان ايرانی با تقدس گرا. فرھنگ رايج تبعيت نموده اند

مانند يک کتاب تاريخی مطالعه کنند و ريشه ھای نگارشی و اعتقادی آن را در فرھنگ يھودی و مصری و عيسوی و 

ی در حجاز و يمن دريابند و اھداف سياسی خلفای چھارگانه و بنی ئرانی و يونانی و نيز جدال ھا و سنت ھای قبيله اي

بسياری از روشنفکران ايرانی حتا بخش الئيک آنھا که فاقد . اميه و عباسيان را در شکل دھی قطعی قرآن درک نمايند

عنوان ه ستند، درپی آن برآمدند تا از قرآن دفاع سياسی کنند و بدرک علمی از چگونگی پيدايش و تدوين تاريخی قرآن ھ

دقت و کيفيت کار دانشگاھی فراموش شد و ستايش و کرنش از يک متن دينی در دستور قرار . دين توده محترم بشمارند

  .گرفت

اعتقاد دينی رغم   خيل عظيم روشنفکران و روزنامه نگاران و دانشگاھيان و نويسندگان، علیئیدر فرھنگ اروپا

را يک   عادی و زمينی دارند و آنًبسياری از آنھا به مسيحيت، در زندگی و کار و فکر خود با انجيل رابطه ای کامال

سکوالريسم به آنھا آموخته است که مناسبات با کتاب . سکوالريسم در ذھن آنان جای گرفته است. کتاب تاريخی می بينند

باور دينی و پرسش ھای معنوی آنھا، رفتار . يفتگی پاتولوژيک و افراطی باشددينی بايد بدون راز و اسطوره و ش

عالوه شھروندان مسيحی ه ب. اجتماعی و فرھنگی آنھا و استقالل و داوری عقالنی آنھا را فلج نکرده و نابود نمی کند

و ھمراه با کشيش، نوای ھنگامی که روز يکشنبه به کليسا می روند، در آرامش، گاه کتاب انجيل را به دست گرفته 

مذھبی سر می دھند و پس از يک ساعت نيايش و موسيقی دينی يا کالسيک، کتاب را بر سرجايش گذاشته و در آرامش 

را بر سر می گذارد و نه گريه و ھياھو  اين شھروند نه کتاب انجيل را می بوسد، نه آن. و احترام کليسا را ترک می کنند

  .می کند

البته . مردم با قرآن رابطه ای بيمارگونه و مسخ شده و رازآلود دارند.  ديگری استۀايرانيان به گونکه رفتار  حال آن

 فارسی آن بی توجه اند يا چيزی نمی فھمند، ولی جسم قرآن را با احتياط بلند می کنند، ۀآنھا عربی نمی دانند و به ترجم

. شوند، گاه دعا به عربی می خوانند و گاه شيون می کنندرا چند بار می بوسند، دستخوش احساس گنگ و عجيبی می  آن

اکثر نخبگان ايران از دانشگاھی، مھندس، روزنامه نگار، تاريخدان، آموزگار، روشنفکر، ھنرمند، نويسنده، ترانه 

 با را مقدس و آسمانی می دانند، خوان، سياسيون مذھبی و چپ و ملی گرا و تحصيلگردگان، به قرآن قسم می خورند، آن

آنھا قرآن سامی را که منشور استعمارگران . جا می کنند، دستخوش نوعی ترس درونی ھستنده را جاب احتياط مذھبی آن

 بغداد در زمان گذشته بود و امروز منشور آيت هللا ھای حاکم بر ايران است در قلب خود می گذارند و ۀعرب و خليف

  .روان خود را به آن می سپارند

 باقی مانده است، اين رابطه با خرد و عقل تنظيم نمی شود، بلکه با حس عاطفی ميان برده ئی قرآن جادو ايرانی باۀرابط

و ارباب، با حس مطبوع خودآزاری، با حس روان پريشانگشته، با حس ناخودآگاه اطاعت از مقررات و تابوھای قبيله 

گاه جمعيت انبوھی وجود دارد که در ناخودآگاھی : قول کارل گوستاو يونگ ه ب. ی، نزديکی و ھمخوانی پيدا می کندئ
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اعضای اين جمعيت قربانيانی ھستند که در يک سطح . را تکرار می کند گسترده و فشرده زندگی می کند و براحتی آن

آنان دارای آگاھی و درک محدود و کم دامنه ای ھستند و گاه . بدوی زندگی می کنند و به سطح بلوغ و رشد نرسيده اند

ايرانی امروز ). »ديالکتيک من و ناخودآگاه«، ١٣٧/١٣٨برگ .(وش روان رنجوری کم و بيش حاد می گردنددستخ

او قرآنی را که . دچار ازخودباختگی تاريخی شده و ھرچيز منفی دين سامی را به عنصر ھويتی خود تبديل می کند

او قرآن را ھمچون .  داده و برآن نماز می گذاردءربطی به تاريخ فرھنگی باستانی او ندارد و نمی فھمد، به تقدس ارتقا

عنوان راز ه  اعتقاد و زندگی و جدال عرب برای سلطه گری، مطالعه نمی کند بلکه بۀمنبع و کتابی برای تحقيق در بار

  . هللا می بيندۀجاودان

وانی، کيومرثی ، زرئی ما در زمان ھجوم عرب آئين ھای زرتشتی، مسيحی، مانوی، مزدکی، بوداۀدر تاريخ جامع

موجود بودند، ولی انحصارگری اسالم و خشونت حافظان آن و روانپرشی و عقب نشينی، ميدان را به اسالم سپرد و اين 

يونانی ھا و مغول ھا بر ايرانيان تاختند و ويران . ايدئولوژی دينی و شيعه گری آن، ذھنيت را تابع شريعت سامی نمود

ه تنھا ويرانی مادی و تمدنی توليد کردند بلکه ويرانگری را به اعماق ذھن و روان کردند ولی اسالم و قرآن عربی، ن

ايرانی کشاندند و ايرانيان را ازخودبيگانه نمودند و رفتار ايرانی و واکنش ھای روانی و گفتاری و فرھنگی او را داغ 

  .مقدس زدند
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