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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧  می١٢
  

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

  

  

يکم، ايدئولوژی قرآنی مبلغ خشونت برای کسب :  می باشدقرآن زائيده يک تاريخ است و به چند دليل خشونتگرا

.  سلطه گر استئیدوم، قرآن بازتاب فرھنگ مردساالرانه و زورگو. امتياز و خشونت در مناسبات اجتماعی است

ی و راھزنی ھای حجاز می ئ برده داری و جدال ھای قومی و قبيله ۀسوم، قران بيانگر تناقض ھای حاد در جامع

  .باشد

 ايرانيان را نشان داديم و آشکار ساختيم چگونه قرآن تاريخی به قرآن ئیه بخش پيشين تکوين قرآن و قرآن گرادر س

و نقش سياست » تئودور نولدکه«پس از آن، تناقض ھرمنوتيک با فکر مجتھد شبستری، روش . آسمانی تبديل گرديد

 ۀ ھای گوناگون و اھميت کشف ھرمنوتيکی ريشدر اين بخش چھارم، به توضيح قرآن. يان ساختيمنمادر قرآن را، 

  .قرآن، می پردازيم

  

  قرآن عثمانی، نسخه ھای متفاوت

دين . جوی نگه داشتن اسرار و راز است تا شيفتگی جامعه را نسبت به خود افزايش دھد و دين ھميشه در جست

خود را آسمانی معرفی می کند، دين . قدرت خويش را در دوری گوھر خود از آنچه که پيدا و آشکار است، می داند

 و اعجازآميز و مقدس نشان ئی بی انتھا و شگفت انگيز و خارج از طبيعت می نماياند، قرآن را جادوئیخدا را نيرو

ما نيازمند خرد و آزمايش و تجربه ھستيم، ولی . طور جزمی بپذيرده می دھد، تا ذھنيت به خرد پشت کرده و ب
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 قرآن در دين اسالم از ھمين نقطه ألۀمس. زودباور و اسرارپسند و رازدار محتاج استاعتقاد دينی به ذھنی تابع و 

مسلمانان قرآن را واحد، ھميشگی، الھی، مقدس، تحريف نشده، اعجازانگيز، فراانسانی و . نظر قابل توجه است

 و دينداران و نوانديشان قرآن نه کالم هللا است و نه الھام محمد است. که چنين نيست فراطبيعی می دانند، حال آن

  .دينی که اين ادعا را دارند، در ستيز با خرد و عقالنيت می باشند

ويژه قرن ھفتم و ھشتم ميالدی، توليد و تنظيم شد، ه از نظر ھرمنوتيک و علم جامعه شناسی، قرآن درطول تاريخ، ب

ی ئو مراسم آئينی و اجتماعی و قبيله ثر از فرھنگ ھا و اساطير أنوشته ای متغير و پرتضاد و پرابھام است و مت

» ادوارد ماری گالز«پژوھش ھای دينی . محيط دور و نزديک خود و منافع سياسی گروھبندی ھای جامعه می باشد

کانادا تحت عنوان » ويلفريد لوريه«از دانشگاه » روبرت ام کر«، تحقيقات »نجات دھنده و پيامبرش«در اثرش 

شکل گيری تاريخی اسالم، ۀ در بار» سر بزرگ«با عنوان » اوالف«، کتاب » شد؟چگونه قرآن در سوريه نوشته«

 نسخه ھای قديمی قرآن، از جمله کارھای ۀدر بار» کالژدوفرانس«در » فرانسوا دروش «ۀتحقيقات علمی و پردامن

  . روند تاريخی قرآن نويسی می باشندۀجدی در بار

ن دريافتيم که عثمان خليفه سوم بنا به مالحظات سياسی و حکومتی،  قرآۀتاکنون بنابر پژوھش ھای گوناگون در بار

 ۀش توسط يک شورا جمع آوری گردد و تمام نسخه ھای ديگر مانند نسخ قرآن رسمی مورد نظرۀفرمان داد تا نسخ

پذيرفته شد، » امت« رسمی عثمانی توسط بخش مھمی از پيروان ۀنسخ. بن ابيطالب و ابن مسعود نابود شوندعلی 

 که از جانب عثمان به ئی برخی پژوھشگران نسخه ھاۀبنابه گفت.  زيادی نيز اين تصميم گيری را نپذيرفتندۀولی عد

بصره، دمشق، کوفه، مکه، مدينه، ارسال می شود به خط کوفی بوده است، ولی ھمين نسخه ھای رسمی نيز دارای 

از ميکائيل مارکس در »  معاھده نامه ورسایقرآن عثمانی در«رجوع شود به . (تفاوتھای گوناگونی می باشند

تحقيقات ).  پاريس٢٠١۵زير نظر فرانسوا دروش، کريستيان ژولين روبن، » قرآن و قرآن زمانھای نخستأمنش«

نيستند و دارای تاريخ ھستند و انسانھا در تدوين و تنظيم آن » کالم الھی«نشان می دھد که اين نسخه ھا از آنجا که 

 مختلف می ئیی گوناگون و رسم امالنا متفاوت ھستند و گاه دارای واژه ھا و معئیند، در زمينه ھامداخله داشته ا

روشنی می نماياند که ھمين نسخه ھای عثمانی در گامھای بعدی و ه لمانی و فرانسوی باپژوھش متخصصان . باشند

ه  و ويژگی ھر شھر را بء، گاه امال ارسالیۀعنوان نمونه ھر نسخه ب. اتی پيدا می کنندتغييردر شھرھای مختلف 

  .خود گرفته است

خود گرفته ه  عثمانی در دمشق شکل محلی بۀ عثمانی، اثر و ردپای الگوی امالی مدينه است، نسخۀاگر در يک نسخ

 خود ۀنوبه برای پژوھشگران، تفاوتھای ميان نسخه ھا، اين نظريه را تقويت می کند که قرآن ھای ارسالی ب. است

اشاره کنيم ). ٢٨٨/٢٨٧ھمانجا، برگ .( ارسالی نيستندۀطور دقيق ھمان نسخه  ديگری به خود ديده اند و باتتغيير

 ارسالی به مدينه که در اوايل قرن بيستم توسط ترکھای عثمانی از اين شھر ربوده و به ستانبول انتقال داده شد ۀنسخ

قرآن  «ۀتمامی اين پديده ھا اسطور.  داردئیيز تفاوتھا که در حال حاضر در دست مسلمانان می باشد نی قرآنۀبا نسخ

ات را به خود تغيير است که بيشترين ئی اين واقعيت است که قرآن يکی از اثرھاۀرا درھم شکسته و نشاندھند» واحد

رت آثار فلسفی يونان باستان و ادبيات بزرگ، دستخوش اين حوادث نبوده اند، ولی از آنجا که قرآن با قد. ديده است

ی و خانوادگی و جدال ھای مذھبی عجين بوده، مدام ئسياسی و لشگرکشی ھا و جنگ ھا و ترورھا و منافع قبيله 

 ھرمنوتيک قرآن نشان می دھد که تمام اسطوره ھای يھودی پيش از اسالم، تمام تالطم ھای ۀمطالع.  يافته استتغيير

  .س نموده استاجتماعی و سياسی دوران حجاز و پس از آن را درخود منعک
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 آرامی بوده و با ۀاين زبان از ريش. است» سيرياک«از نظر واژه شناسی عربی نيست بلکه واژه ای » قرآن «ۀواژ

 شامات و ترکيه و ايران و عراق و آذربايجان و ارمنستان ۀزبان عبری نيز ھم ريشه است و در گذشته در منطق

بان روشن عربی می گوئيم پس چرا نام قرآن عربی نيست؟ حال زمانی که قرآن می گويد به ز. رايج بوده است

در اين . خواندن قرآن به صدای بلند ناشی از سنت ليتورژيک و نيايشی دين ھای قديمی تر در حجاز و يمن، می باشد

 در نزد آنان ئی آوادنشکل انبوه زندگی می کرده اند و اينگونه خوانه  قبايل يھودی و نصارا بئی جغرافياۀمنطق

 پنجم ۀ گويش ھا و نشانه ھای عربی برای اولين بار در سدۀبرخی محققان برآنند که شکل اولي. وجود بوده استم

ميالدی در مناطقی مانند دمشق و بصره مشاھده شده و در اين دوران، سرزمين حجاز فاقد اين نشانه ھای زبانی 

، با ھمکاری مرکز تحقيقات ملی فرانسه و ، از فرانسواز ميشو»سرآغاز اسالم«رجوع شود به .(بدوی می باشد

اسالم شناس دانشگاه ھاروارد، مطرح می کند » جان وانبروگ«برخی پژوھشگران مانند ). ٢٠١٢دانشگاه سوربن، 

برخی از آيات قرآن متعلق به زمان پيش از زندگی محمد بوده و تشکيل و تنظيم قرآن بعد از مرگ پيامبر اسالم، 

، » و روش تفسيرأمطالعات قرآنی، منش«رجوع شود به .( سال، طول کشيده است٢٠٠ از  دراز، بيشۀطی يک دور

  ).١٩٧٧آکسفورد 

نديشيم و ی کند که به تاريخ پيشين قرآن بياين نکته ھای زبانشناسانه و فرھنگی و تبارشناسی تاريخی، ما را وادار م

به اين معنا که قرآن در محتوای خود از يھوديت، از اين تبار شناسی نه تنھا . را کليد فھم خود کنيم تبار شناسی آن

 خود و جغرافيای ۀمسيحيت، از شکل مخلوط يھودی مسيحی، از مانی گری، از اگنوستيسيم و از سنت پيش جامع

ی و گويشی محلی و ئی، بسيار چيزھا به عاريت گرفته است، بلکه از واژه ھای کھن و سنت مکالمه ئخاورميانه 

وجود نمی آيد، زبان ه زبان از ھيچ ب. ثر استأدر جغرافيای محلی نيز چيزھا به عاريت گرفته و متطرز انتقال فکر 

تمامی . وجود نمی آورد، زبان محصول يک تاريخ، جغرافيا، فرھنگ، سنت اجتماع و يک زندگی استه را خدا ب

ی و يا آيت هللا ھا که قرآن را معجزه کسانی مانند نوانديشان دين. معجزه ای در کار نيست.  تاريخ آن استۀقرآن ساخت

اين گونه گفتار فقط محصول يک .  و پخش اوھام می باشندئی رازگوۀمی دانند فاقد فھم علمی می باشند و در پی ادام

  . مذھبی يا اوھام گرا می باشد و در تضاد با تمامی علم و تجربه بشری استۀذھن عقب ماند

 ۀن تکه گفته ھای حديث و قرآن و قرآنھا وجود ندارد و بنابراين تالش گسترددر ابتدای تاريخ اسالمی، تفاوتی ميا

 يک اقدام سياسی ئینگارش و انتشار قرآن ابتدا. کاتبان قرآن در شورای عثمان تنظيم نگارش قرآن کالم هللا است

 در ھراس  گسترده بودند و از گسيختگی و فروپاشی خالفت خودبرای خلفای عرب که مسلط بر قلمرویاست و 

بودند، قرآن متحدکننده بود و می توانست از پراکندگی و تشتت باال و جنگ ھای قومی و سياسی وسيع جلوگيری 

ش، ختگی و درھم ريختگی و ناقص بودنرغم ناپ قرآن عثمان، قرآن امروزی نيست ولی در ھمان زمان علی. کند

معزی می نويسد به احتمال بسيار زياد قرآن ھمانگونه که پژوھشگر دينی محمد علی امير. نقش اساسی داشت

شکل )  ھجری٨٧ تا ۶۵ ميالدی يا ٧٠۵ تا ۶٨۵( اموی عبدالمالک ابن مروان ۀعثمان، باالخره در زمان خليف

در ).  ، زير نظر مھدی عزايض٢٠١٣، چاپ پاريس »قرآن روشھای جديد«، ۵٨برگ .(قطعی به خود می گيرد

وجه کافی نبود،  ھيچه  افراد بۀ حافظۀروی پوست و چوب و سنگ و در گوشواقع تکه پاره ھا و يادداشت ھای 

 کنند و از ء حکومتی است که ھمه به آن اتکاۀخالفت عثمان و سپس خالفت بنی اميه محتاج سند واحد و يک رسال

  .آن تبعيت نمايند

دينی رسمی مسلمانان، نسخه ل کالم پيامبر و انتشار کتاب ورغم تمام تالش ھای عثمان حاکم وقت، جھت کنتر علی

. ھای گوناگون در نقاط مختلف قلمرو خالفت اسالمی توسط افراد گوناگون پخش شد و پس از آن بازھم توليد گرديد
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روشنی نشان می دھد که ھدف سياسی حاکمان عرب با شکست ھمراه بود زيرا آنان نمی ه ماجرای اين نسخه ھا ب

به جامعه و » آسمانی«عنوان تنھا کتاب ه  نگھدارند و تنھا يک نسخه را بطور قطع حقيقت را پنھانه توانستند ب

 انسانھا بود و اينان متناسب قدرت و منفعت خود ھرجا توانستند طی ساليان متمادی ۀقرآن ساخت. تاريخ تحميل کنند

گان قرآن در سازند.  معتبر معرفی کردندۀعنوان نسخه  مورد نظر خود را بۀدر قرآن دستکاری نمودند يا نسخ

تاريخسازانی که در پشت مصلحت سياسی و دينی و در پشت غبار . درون تاريخ به تاريخسازان قرآن تبديل شدند

 به ون پيش شرط اعتقادی و ايدئولوژيکتاريخی پنھان شدند و به ھمين خاطر روش ھرمنوتيکی الزم است تا بد

تکه پاره .  نمودندأ کپی برداران، در ايجاد قرآن نقش ايفتعداد بيشماری از کاتبان و سران و. کشف حقيقت دست زند

ھای گفته ھای پيامبر اسالم در کنار گفته ھای سران و کاتبان عرب در کنارھم نشستند و طی يک روند طوالنی 

  .قرآنھا و قرآن تاريخی را ساختند

ئيد کالم دينی أشه در توجيه و ت سال پيش به تفسير قرآن و روايات دست می زند و ھمي١٣٠٠سنت اسالمی حداقل از 

 قرآن ارائه ننمود و ھر کسی که ادعای دانش ۀھيچ شخصيت مسلمانی کار جدی و علمی در بار. باقی مانده است

اين افراد مسخ شده فقط در . دينی داشت جز انبوھی از افسانه و خرافات و حکم ھای موافق اسالم، کار ديگری نکرد

ولی بررسی علمی و تاريخ قرآن در غرب که از قرن . ه و موافق قرآن حرکت کردندپی توجيه و تفسير جانبداران

شکل علمی زوايای تاريک قرآن نويسی را نمايان ساخته و با تحليل زبانشناسانه و ه نوزدھم ميالدی آغاز شده ب

تفاوت در نگرشی تاريخی و روشی ھرمنوتيک نشان می دھد که قرآن يک کتاب تاريخی است، دارای واقعيتی م

می گويد » سيلوستر دی سکی«پژوھشگری مانند . ھای بسيار متنوع می باشدأنسخه ھای گوناگون بوده و دارای منش

وجود دارد که در آن نسخه » الحسين«نام ه در قاھره مسجدی ب.  ابوبکر می باشدۀ آل عمران ساختۀ سور١۴۴تآي

خه با خطوط بزرگ روی برگ ھای بسيار بزرگ در متن اين نس: ای نگھداری می شود که با مشخصات زير است

) ھا ُمَصـوِّت(ھا   کيلوگرم وزن دارد و در اين متن واژه ھا فاقد واکه٨٠ برگی جمع شده است و ١٠٨٧ ۀيک مجموع

گام و شيکاگو و کروان تونس وجود ھنسخه ھای ديگری از قرآن در تاشکند و ستانبول و پاريس و بيرمن. می باشند

 ديگری از قرآن در زمان لشکرکشی بناپارت ۀنسخ.  ھشتم و نھم ميالدی برمی گرددۀ نظر محققان به سددارند که به

  .پيدا شد» عمر«به مصر، در مسجد 

 واتيکان و در کلکسيون خصوصی وجود دارند ۀ سن پترزبوگ، در کتابخانۀبخش ھای گوناگونی از قرآن در کتابخان

در سال » صنعا« شگفت انگيز ۀکشف نسخ. شترکی برخوردار نيستندکه از ترتيب نوشتاری و شخصيت زبانی م

  . بسيار گوناگون پرسش ھای تازه می آفريندۀ نيز بر اين مجموع١٩٧٢

امروزه در جھان غرب ابعاد پژوھش گسترده است ولی روند تحقيق در کشورھای مسلمان با دشواری ھای عظيم 

زمين اسالم، به بررسی اسناد در کتابخانه ھای کشورھای پژوھشگران به باستانشناسی در سر. رو استه روب

استبداد دولت ھای . مسلمان، به تبادل نظر با محققان اين کشورھا، احتياج دارند ولی اين کارھا ميسر نمی باشند

مسلمان، دگماتيسم و محافظه کاری حاکمان، ممنوعيت ھای دينی، فشار نيروھای فناتيک، خطر تروريسم اسالمی، 

  . موانع را به اوج رسانده اندۀنی اجتماعی، عقب ماندگی و دين خوئی بسياری از روشنفکران مسلمان، ھمنادا

  

  احاديث، جعل و تاريخ

قرآن محصول تاريخ است و . شکل گيری قرآن و شکل گيری احاديث و سنت ھا دارای پايه و منطق مشترک است

اختالف در مورد انتخاب و تنظيم قرآن بيانگر يک اختالف . ی و سياسی می باشدئتابع منافع خانوادگی و قبيله 
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احاديث را . عالوه ھمين درگيری در مورد احاديث نيز اتفاق افتاده ب.  عرب بودیبزرگ ميان جناح ھا و خانواده ھا

طور دقيق ه  می کند؟ بتعيينچه کسی تنظيم می کند؟ تفاوت احاديث با قرآن چيست؟ چه کسی مشروعيت حديث را 

چگونه تعريف می » کالم محمد«عنوان ه و احاديث ب» کالم خدا«نام ه ن بآ قرۀ مطلب بايد روشن شود که رابطاين

  گردد؟

به گمان ما کليات قرآن که از زمان عثمان توسط اعضای شورا جمع آوری و ساخته و پرداخته می شود، برای تمام 

بسياری از پژوھشگران جدی . ی نقش بازی می کندامور جامعه کافی نبود و توليد احاديث ھمچون قواعد تکميل

برآنند که داستانھا و احکام و مواضع موجود در احاديث مشاھدات و ساخته ھای افراد گوناگون بوده و ربطی مستقيم 

 سرزمين ھای ۀ دوم تقويت شد زيرا برای ادارۀويژه از زمان عمر خليفه اين حديث سازی ب. به پيامبر اسالم ندارد

  .بار آورده طه قواعد بيشتری الزم بود و نسبت دادن گفته ھای ديگر به پيامبر می توانست اعتبار بيشتری بزير سل

ھای پيامبر اسالم می  کتابی حاوی گفته ھای پيامبر است که متکی بر کلمات قصار و خطبه» الفصاحه نھج«می گويند 

پيامبر «:  نھج الفصاحه آمدهۀ اينجاست که در مقّدماولين تناقض در.  می کنندء مسلمانان به آن اتکاۀباشد و ھم

با » تاريخنويسی اسالمی«سپس با . »چيزى از من ننويسيد و ھر که جز قرآن چيزى نوشته بايد محو کند: فرمود

است که » ابن سعد بن منيع«، نام کتاب »طبقات الکبير«. رو می شويم و آن اعتبار احاديث استه  ديگری روبۀنکت

 پيامبر اسالم بدون ۀاو يکی از سيره نويسان نخستين بوده و در بار.  ھجری زندگی می کرده است٢٣٠ا  ت١۶٨سال 

عمر، بسياری از «:در الطبقات الکبری می آيد. داليل و شواھد جدی، مانند ديگر دين سازان، بسيار گفته است

  .».احاديث گردآوری شده را سوزاند

ن خطاب، احاديث فزونی يافت و عمر از مردم خواست که احاديث را پيش در روزگار عمر ب«: سعد می گويد ابن 

ھمين فرد که عمر خليفه دوم را ). ١۴٣ برگ ۵جلد (».او آوردند و چون آنھا را آوردند دستور داد ھمه را بسوزانند

وجود می ه محمد ب» احاديث«ول سوزاندن احاديث محمد می داند، خود حجم سنگينی از روايات را به عنوان ؤمس

بايد توجه داشت که .  دوم، راھنمای او در توليد احاديث ديگر می باشدۀدر واقع اختالفات ابن سعد با عمر خليف. آورد

. تاريخ نويسی سنی و شيعه سرشار از جعليات می باشد و اھداف خانوادگی و سياسی معينی را دنبال می کرده است

ما نمی توانيم به روايت .  ناروشن استقت جوئی و جعل سازی کامالً مذھبی، مرز ميان حقي» تاريخ نويسی«در اين 

تنھا کارتبارشناسی ھرمنوتيک و روش دقيق علمی دانشگاھی اجازه می دھد گام به گام . نويسان مسلمان اعتماد کنيم

  .جو کنيم و عناصر حقيقی را بيرون بکشيم و در اليه ھای تاريخی جست

بن عبدهللا و شامل ھای محمد   کلمات قصار و خطبهۀنظر مسلمانان دربرگيرند هکتابی است که ب» الفصاحه نھج«

 فارسی در سال ۀاين مجموعه که گويا کلمات قصار محمد است در يک جلد به ھمراه ترجم.  حديث است٣٢٢٧

» محاکی از قول يا فعل يا تقرير معصو«حديث عبارت از سخنی می باشد که .  برای نخستين بار منتشر شد١٣٢۴

» استنباط احکام فقه و عقايد در علم کالم«اھميت حديث در نزد مسلمانان از آن رواست که از منابع اصلی . باشد

در ميان کتابھا، . وجود آمده پس از مرگ محمد کتابھای ساختگی و جعلی دربرگيرنده احادث ب. محسوب می شود

از » اصول اربعه« حنبل، در نزد اھل سنت و از صحيح بخاری، صحيح مسلم، موطا مالک، احمدبن» هتصحاح س«

جناح سنی ھا طی چھار قرن موفق می شود . محمدبن يعقوب کلينی، شيخ صدوق، شيخ طوسی، نزد شيعه تنظيم شد

تا احاديث منسوب به محمد را تنظيم و دستکاری و مدون کند ولی اين امر نمی توانست مورد قبول جناح علی و 

که شيعه حديث محمد را به حديث  ح سنی حديث را به گفته ھای محمد محدود کرد، حال آنبنابراين جنا. شيعه باشد
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رقابت در توليد و تنظيم احاديث و روايات بيان کشمکش ژرف در درون . دخترش فاطمه، علی و امامان گسترش داد

  .اختندرا س» علم حديث«پس از تنظيم گفتارھای ساخته و پرداخته، مسلمانان . دنيای اسالم بود

.  جدی و علمی نداشتۀدانستن نظرھای مخالف بود و ھيچ جنب» غيرمشروع«اصطالح علم حربه ای برای ه اين ب

محمد و نيز برای شيعه، روايات امامان مورد بررسی قرار گيرد » اقوال و افعال و احوال«ساخته شد تا » علم«اين 

دينداران فعال و ايدئولوگھای آنان کارشان دين . ئيد شودأت» کيفيت اتصال احاديث«و » جديت اقوال«و » قوانين«و 

ميرد  آنھا می دانند که دين غيرفعال می. سازی، ترميم دين، تبليغ دين و خلع سالح کردن مخالف و منقد دين است

بنابراين تکرار شعارھای دينی، اسطوره سازی دينی، واژه سازی دينی، نوکردن تفسير دينی، اجرای مراسم دينی، 

 مکانيسم ھای فعال نگاه داشتن دين در ذھن مردمان می ۀوليد احساسات مذھبی و تقويت فضای روانی دينی، از جملت

در اينجا بايد افزود . قول لوئی التوسر فيلسوف فرانسوی، قدرت سياسی به دستگاه ايدئولوژيک وابسته استه ب. باشد

 مسخ ۀ و تفاسيری است که به روحيات توده و شيوکه قدرت دين در جامعه و در سياست حکومتی مستلزم آيات

 نظام روانی و ۀمثابه  دين بايد به نقش دين بيب در ارزيابی تاريخی و ھرمنوتيکبدين ترت. شدگی آنان توجه دارد

جامعه شناسی، دين قرآن و تمامی احاديث و . نقش دين در بازتوليد مناسبات اجتماعی و فرھنگی مسلط توجه نمود

 يک دستگاه ايدئولوژيک دانسته که با بازتوليد جزميات و خرافه ھا و اسطوره ھای دينی و ۀ مجموعروايات را

 و تقدس، ذھن را در وابستگی شيفته ئی مستقالنه مغز را ناتوان ساخته و با ايجاد رازگرائیمعيارھای دينی، خردگرا

شکل روزمره و مداوم در جامعه پخش ه ينی بتمامی احاديث و روايات که توسط سلسله مراتب د. کننده نگه می دارد

حجم وسيع اين تبليغات ايدئولوژيک ھدف مبارزه عليه فرھنگ . می شوند در کار احيای دين در ذھنيت مردم ھستند

خلفای عرب و مدافعان مذھب، احاديث و روايات را در کنار قرآن تنظيم کردند تا . سازی سکوالر را تعقيب می کند

در کالم و فقه ساختند تا اعتقادات مرتجعانه و ضد خرد » علم« خود را مستحکم و پايدار نمايند و  ايدئولوژيکۀسلط

 ئیقرآن و احاديث و روايات در تناقض با عقل گرا. را به جامعه تحميل کنند و مردم را در نادانی مطلق نگه دارند

» ابن رشد«و » ابوعلی سينا«بزرگان مانند در گذشته تالش برخی . بوده زيرا ھيچ تالشی برای تشويق عقل ندارند

 با سد عظيم آيات و احاديث و با مقاومت عظيم سلسله مراتب قدرتمداران دين مواجه ئیجھت انتقال عنصر عقل گرا

دين اسالم با ساختار بسته وتوتاليتر و خشن متولد .  و توتاليتاريسم ذاتی می باشندونتدر نازيسم و ستالينيسم، خش. شد

 برخی افراد در ۀتفسيرھای مداراجويان. ت در طبيعت و گوھر اين دين و قرآن باقی می مانديين خصوصشد و ا

  .ی نمی دھد و تنھا راه درست، بيرون آمدن قطعی از قرآن استتغييرماھيت قرآن 

  

  ھمزادی قرآن و خشونت

ب سنگين الھی و غيرالھی  مانند اسالم، محور جھان را بر سلسله مراتئیبينش عمودی در برخی اديان تک خدا

هللا ھمچون خالق، فرمانده يکتا، .  آن می باشدئیس اين محور، هللا است که آغاز ازلی و بی انتھاأقرارداده و در ر

که ھمه کس و ھمه چيز را آفريده و بر آنچه که موجود است سلطه  رغم اين قاضی بيرحم و سنگدلی است و علی

باروخ . يش محروم کرده و او را به شکنجه و عذاب و آتش دوزخ تھديد می کنددارد، بازھم انسان را از شادی ھا

 باالی آن انسان است و در دو ۀاز جھان ھستی مثلثی می سازد که در گوش» اخالق«اسپينوزا در اثر برجسته اش 

 و غير الھی او می گويد خدا طبيعت است و بدين ترتيب سلسله مراتب الھی.  ديگر طبيعت و خدا قرار دارندۀگوش

  . يکديگر می شوندۀفرومی ريزد و خدا و طبيعت و انسان ھمساي
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 ساختاری و انبوه و ناشی از ۀدر يھوديت خشونت پررنگ است ولی خشونت سمبوليک و قھر مستقيم در قرآن پديد

زور انسان ه کی ب مانند نازيسم و کمونيسم دولتی با قھر درآميخته اند زيرا يئیايدئولوژی ھا. ايدئولوژی قرانی است

خشونت ذاتی اين دو .  جامعه تحميل می کندر برتر را بۀزور طبقه را به پرستش نژاد برتر می کشاند و ديگری ب

 دردر اسالم نيز خشونت ذاتی است زيرا انسانھا ھمه بايد اسالم را بپذيرند و خود را نفی کنند و . ايدئولوژی می باشد

و کافر و مشرک و دشمن هللا و خصم پيامبر او ھستند و بايد مورد مجازات غير اين صورت ھمگی منافق و مرتد 

  .قرار گرفته و به آتش جھنم انداخته شوند

برخی می گويند نبايد ذات گرا بود و اسالم در ديگاه افراد . ذات و گوھر آيات بيشماری با خشونت بافت يافته است

 يک ۀمثابه  اسالم و قرآن است و خارج از ذھن ما قرآن بۀديدمنظور آنان چيست؟ بحث ما در تحليل پ. متفاوت است

 قرآنی و سنت اسالمی خشونت دينی مقدس ۀھمانگونه که در برگ ھای پيش گفتيم در نوشت. سند تاريخی وجود دارد

نم و عالوه گروه ھای بسيار فراوانی از نظر قرآن منحرف بوده و سزاوار جھه  انسان است و بۀبوده و تطھير کنند

بررسی دقيق . که قرآن و اسالم خشونت گرا ھستند ما چيزی را اختراع نمی کنيم با گفتن اين. جنگ و قتل می باشند

حال برای برخی افراد که نقش وکيل . بيشماری از آيات قرآنی و تاريخ اسالم اين واقعيت عريان را نشان می دھد

. و در اشتباه ھستيم» ذات گرا«باحث دينی و فلسفی ھستند، ما مدافع اسالم را بازی می کنند و فاقد دقت نظر در م

 ازخود بيگانه فرد می باشد، اينگونه ۀ آشتی طلبی با خشونت قرآن و يا انعکاس روحيۀاينگونه استدالل بيانگر روحي

ار  فکری و فلسفی آشکۀمنظور جلوگيری از مبارزه واکنش از جانب دينداران و نيز متفکران چپ و راديکال، ب

را  ما براساس ھرمنوتيک بايد خشونت تاريخی و دينی و سياسی قرآن را تحليل کنيم، نبايد آن. عليه دين می باشد

ی توانيم اين ما نم. را بشکافيم ندازيم و ريشه ھای ايدئولوژيک و تاريخی آننھان کنيم، بلکه نورافکن علمی بيپ

 گرا و خشونت پرور قرآن، اعالم کنيم چنين پديده ای در نگاريم و با تحريف محتوای خشونتخشونت را ناديده بي

دوری «اين شگرد . کسانی ھستند که پيوسته ما را نصيحت می کنند و در پی توقف انتقاد ما ھستند. قرآن وجود ندارد

شان دينی طرح نموده و اغلب روشنفکران ايران، فيلسوف و جامعه شناس و سياستمدار و يرا نواند» ئیاز ذات گرا

  .اقتصاددان و مترجم و ھنرمند، از انتقاد به دين دست کشيده اند و مبلغ صلح و آشتی با دين هللا شده اند

يکم، ايدئولوژی قرآنی مبلغ خشونت برای کسب : قرآن زائيده يک تاريخ است و به چند دليل خشونتگرا می باشد

.  سلطه گر استئیگ مردساالرانه و زورگودوم، قرآن بازتاب فرھن. امتياز و خشونت در مناسبات اجتماعی است

ی و راھزنی ھای حجاز می ئ برده داری و جدال ھای قومی و قبيله ۀسوم، قران بيانگر تناقض ھای حاد در جامع

، قرآن انعکاس پنجم.  روحيه خشن بيابانی و جغرافيای کويری سرسخت استۀ، قرآن منعکس کنندچھارم. باشد

 افراد جنگی و برده ۀ، قرآن بيانگر روحيششم. ر مانند يھوديت و مسيحيت استرقابتی سرسخت عليه اديان ديگ

، قرآن ھفتم. داران و زورمندانی مانند محمد و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و خلفای بنی اميه و بنی عباس است

  .، قرآن و اسالم، دين معطوف به قدرت سياسی استھشتم. ميراث خشونت در يھوديت می باشد

کسی که طاغوت را نپذيرد و به . راه صحيح از غلط روشن شده. اکراه و اجباری در دين نيست«:  می نويسدقرآن

، ) بقرهۀ سور٢۵۶ تآي(» .خدا ايمان بياورد به دستاويز محکمی چسبيده که پاره شدنی نيست و خدا شنوا و داناست

 را انتخاب تح نشان دھند قسمت اول ھمين آيھميشه مسلمانانی که دين خود را قبل از ھر چيز می خواھند دين صل

  .کرده و تکرار می کنند و به بقيه مطالب نمی پردازند

 آل ۀدر سور. ، قرآن ديگر دين باوران را تھديد نموده و آنھا را طاغوتی معرفی می کندتکه در ھمين آي حال آن

، يک »اجباری در دين نيست «تيگر آي، به بيان د)۵۴ تآي(».خدا بھترين فريبکاران است«:عمران هللا می گويد
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عالوه صراحت قرآن در اعمال سلطه گری دينی و اجباری بودن دين اسالم چندين بار در ه ب. فريبکاری قرآنی است

ھرکس غير از «، )١٩ تبقره، آي(».به حقيقت دين مورد قبول نزد خدا اسالم است«:در قرآن می آيد. قرآن آمده است

قرآن به ). ٨۵ تآل عمران، آي(». کند، از او پذيرفته نيست و او در آخرت از زيانکاران استدين اسالم دينی اختيار

بنابراين .  آنستۀروشنی مخالف بردباری و ھمزيستی با اديان و افکار ديگر است و بناگزير توتاليتاريسم فکری نتيج

دانيم  ما می. د چيز ديگری نمی باشدايدئولوژی قرآنی دارای ساختاری انحصارطلبانه است و اين عنصر جز استبدا

 منکوب شود و به ھمين خاطر قرآن در ئی ديگر استبداد ترساندن افراد است که ھرگونه تالش برای رھاۀکه وجھ

دستگاه ايدئولوژی استبداد و . ». که شما را از يک نفر خلق کردئیای مردم بترسيد از خدا«: نساء می گويدۀسور

که به آيات ما کافرشدند، به زودی به آتش ی آنان«: يل می شود و در ھمين سوره می آيدترس با احکام مستقيم تکم

 تآي(».دوزخشان درافکنيم که ھرچه پوست تن آنھا بسوزد، به پوست ديگرش مبدل سازيم تا سختی عذاب را بچشند

 زندگی اين دنيا را بر پس بکشيد در راه خدا کسانی را که«:  محمد می آوردۀقرآن در سور).  قمشه ایۀ، ترجم۵۶

که با خدا و رسول ی ھمانا کيفر آنان«:  مائده چنين آمده استۀ سور٣٣ تدر آي ). ٧۴ تآي(».آخرت ترجيح می دھند

دار کشند و يا دست و ه قتل رسانند، يا به جنگ برخيزند و به فساد در زمين کوشند جز اين نباشد که آنان را به ب

يا با نفی بلد و تبعيد از سرزمين صالحان ) عکسه ی دست راست را با پای چپ و يا بيعن(خالف ببرند ه پايشان را ب

در . ».اين ذلت و خواری عذاب دنيوی آنھاست و اما باز در آخرت با عذابی بزرگ معذب خواھند بود. دور کنند

رآنست که نسبت به معرفی می کند و ب) ٨٢ تآي(»دشمن ترين کس نسبت به مسلمانان«ھمين سوره قرآن يھوديان را 

  .يھود و نصارا ھيچ اعتمادی نبايد باشد

عنوان آخرين دين، تنھا دين مشروع معرفی کرده و ه در واقع اسالم به تمام جھانيان اعالم جنگ می کند و خود را ب

فضای قرآن، فضای وحشت و ارعاب و خشونت . به اين لحاظ در ديد قرآن، بشريت بايد به تبعيت از آن بپردازد

 ۀبه بيان ديگر اراد.  الھی باشندۀست و زن و يھود و مسيحی و منافق و کافر و گناھکار و مشرک، بايد تسليم ارادا

 داعشی ھا و تمامی ۀ آيت هللا ھا و شيخ ھا، ارادۀ حاکمان عرب، ارادۀ، ارادء خلفاۀ محمد، ارادۀقرآن ھمان اراد

نت از ايدئولوژی سرچشمه گرفته و در مسير تاريخ در عنصر خشو. جريانات تروريستی و اسالمگرای مستبد است

غزوات پيامبر اسالم برای تصرف حجاز و تجاوز اعراب مسلمان . شکل ھای گوناگون سياسی عمل نموده است

عليه شاھنشاھی ايران زمين و ساير سرزمينھای غير عرب، با کالم هللا آغاز شد و با منشور قرآنھا و احاديث به جلو 

در تاريخ، خشونت، نقش بزرگی در . برافراشت  اسالم در برابر تمدن يونان و ايران و رم قدۀفت گستردآمد تا خال

برھم زدن سير حوادث داشته است و گاه تمدن ھا را به زير کشيده، انحراف و انحطاط را تحميل کرده و برش ھا و 

وج اسالم از زادگاھش، برای سرزمين شکل گيری اسالم و سپس خر.  توليد کرده استئیگسست ھای منفی و قھقرا

  .شمار می آيده ھای ھمسايه يک رکود، عقبگرد و شکاف تراژيک ب

  

  خشونت در ساختار تاريخی

ی متفاوتی شعار واحد است تا ھر ويژگی و صدادر دوران ابتدای اسالم، قدرت عرب در قلمرو بزرگ جديد محتاج 

  نفاق و خشونت عليه يکۀ برپايء تاريخ اسالم از ھمان ابتداولی. مين گرددأخاموش بماند و يکپارچگی خالفت ت

سالھای پس .  خونبار استءتاريخ اسالم از ھمان ابتدا. ی بودئديگر و جنگ داخلی در ميان دسته ھای قومی و قبيله 

عليه اھالی مکه که به پيروزی » بدر« محمد بود و از آنجمله جنگ ۀاز ھجرت سالھای جنگ و غزوات چھل گان
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در زمان ابوبکر پس از جنگ ھای ميان قبايل و عليه کسانی که می خواستند اسالم را .  منجر شدرفدران محمدط

  . جنگ را با فرماندھی خالد بن وليد به پيش برد١٢ترک کنند، ابوبکر بيش از 

جنگ جنگ يوم الجسر، نبرد بويب، جنگ تصرف اھواز، جنگ قادسيه، جنگ ديرکب، : نداجنگ ھای عمر بيشمار

جنگ ھای زمان عثمان . مدائن، جنگ جلوال، جنگ فتح الفتوح يا جنگ نھاوند و جنگ تصرف شام از آنجمله اند

جنگ عليه قبرس، عليه طبرستان و گرگان، جنگ عليه فارياب و ھرات و جوزيان، جنگ برای سرکوب : ندابسيار

ريه، از جمله جنگ ھای متعدد اين دوران شھر ری و آذربايجان و فارس و استخر و کرمان و سيستان، جنگ اسکند

علی . در کوفه خالفت کوتاه علی آغاز شد و در ھمان زمان، اوج گيری قدرت معاويه در دمشق در جريان بود. است

وليت ھا اقدام کرد و افراد نزديک به خود مانند مالک ؤبدون درنگ به کنار گذاشتن و حذف نزديکان عثمان از مس

معاويه که از نزديکان عثمان بود به .  گذاشت و اين امر تناقضات خانواده ھا را گسترش بخشيدوليتؤاشتر را در مس

 مانند جنگ صفين عليه معاويه و ئیدوران علی با جنگ ھا. جدال با علی پرداخت و خالفت به چند دستگی رونھاد

  .استجنگ جمل عليه عايشه و جنگ نھروان عليه خوارج و سرکوب ايرانيان، گره خورده 

ھر چند برخی از اين آثار ھمه جوانب علمی را در خود .  جنگ ھای چھار خليفه منابع متنوعی وجود دارندۀدر بار

أبو محمد أحمد بن :  اين دوران می باشند ۀندارند، ولی دارای اطالعات جالب راجع به جنگ ھای دينی و استيالگران

، فتوح البلدان، )٢٧٩م (ى بالذرى يحيأحمد بن . مستوفى ھروى، الفتوح، ترجمه محمد بن احمد )٣١۴م (اعثم كوفى 

، )خ خلفاءيتار(است ي، امامت و س)٢٧۶م(نوری يبة ديابن قت. خورشيدی١٣٣٧ترجمه محمد توكل، نشر نقره ، 

، )٣۴۶م (ن مسعودی يالحس أبوالحسن على بن. خورشيدی١٣٨٠ى، تھران، ققنوس، يد ناصر طباطبايترجمه س

اين .  خورشيدی١٣٧۴نده، تھران، انتشارات علمى و فرھنگى، يعادن الجوھر، ترجمه ابوالقاسم پامروج الذھب و م

تاريخ . آثار فضای خشونت ناشی از جدال قدرت و نيز استيالگری عرب عليه ديگر سرزمين ھا را می شناساند

 سرزمين ۀساالران مردئیزورگو.  خشک و بيرحم درآميخته استئیاسالم عربی با روحيات خشونتگرای صحرا

. ی، در زمان قدرت به جدال جناحھا و جنگ داخلی تحول پيدا می کندئحجاز در مناسبات اجتماعی و رقابتی قبيله 

ی و جنگ ئ طبقاتی، بلکه جدال ميان گروھھای قومی و قبيله ۀآنچه در اين جغرافيای عربی وجود دارد، نه مبارز

  .ھای مذھبی و سياسی است

رخان با زھر ؤ برخی مۀ اول ابوبکر با کمک عمر قدرت را قبضه نموده و باالخره به گفتۀخليفپس از مرگ محمد، 

 دوم عمر به جنگ و غارت عليه سرزمين ھای پيرامون مانند شاھنشاھی پارس دست زد و ۀخليف. کشته می شود

 درگيری ھای بسيار به قدرت عثمان با. سرانجام توسط اسير ايرانی تبار، پيروز نھاوندی يا ابولولو، کشته می شود

می رسد و پس از جنگ ھای داخلی و سياسی، توسط نزديکان علی کشته می شود و باالخره علی بن ابيطالب که در 

 ھجری توسط نزديکان معاويه کشته می ۴٠ رمضان سال ٢١ از مخالفت ھای حاد به خالفت نشست، در ئیفضا

، منجر به کشتن حسين و يارانش می »يزيد« دوم اموی ۀ اميه و خليف بنیۀجنگ ميان طرفداران علی با خانواد. شود

  .گردد

 ١٢۵٨ تا ٧۵٠( ميالدی ادامه دارد با قھر توسط خالفت بنی عباس ٧۵٠ ميالدی تا ۶۶١خالفت بنی اميه که از سال 

ان نيز سلطه سرنگون می شود و بنی عباس نيز باالخره توسط مغوالن برچيده می شوند و در دوران عباسي) ميالدی

روشن است که در گيتی قھر و . گری در اسپانيا و جنگ عليه آل بويه و جدال عليه طرفداران علی ادامه پيدا می کند

که اسالم پيام صلح و آشتی ندارد و   قابل توجه اينستۀخشونت به فصل ھای تاريخ اسالم محدود نمی شود ولی نکت

جنگ درون اسالم .  خشونت را در گوھر و سرشت خود داردءمان ابتدا يک دين ايدئولوژيک و سياسی از ھۀمثابه ب
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را » غزوات«برای قدرت سياسی، جناحھا در پی نابودی ديگری ھستند، محمد عليه رقيبان . جنگی برادرکشانه است

 ۀھم. سامان داد و اين سنت خشونت و آدمکشی و توطئه گری و سرکوب در طول اسالم پررنگ باقی می ماند

ن برجسته مانند لئون کائتانی، رژيس بالشر، ايگناز گلزيھر، فدريک شوالی، کلود ژيلو، ھارالد موتزکی، در رخاؤم

  .کيد دارندأ خشونت و جنگ داخلی تۀشکل گيری اسالم اوليه بر پاي

اين ويژگی خشونت بار . شکل گيری اسالم و قرآن و سنت در بستر خشونت و توطئه و برادرکشی ميسر می گردد

ادين و جنگ ھای پيامبرانه آغازين، در دين ھای زرتشتی و مانی و يھوديت و مسيحيت و ھندوئيسم و بودائيسم بني

  .وجود ندارد

طرز ابژکتيو مشاھده می کنيم که اين ه خالف تبليغات اسالمگرايان که دين اسالم را دين صلح معرفی می کنند، ما ب

دين سازی اسالم با جنگ و خشونت . م دين قدرت و اشغال استدين اسال. افسانه سازی با واقعيت در تضاد است

دين محمد با .  روحانی و اخالقی مورد نظر نيستۀدر اين جنگ ھا ھيچ تقدسی در کار نيست، ھيچ جنب. ھمزاد است

اين قدرت طلبی با . ی بردکار مه بوی قدرت پامی گيرد و تمام تالش خود را برای تسلط بر سرزمين ھای ديگران ب

طور عموم قدرت ه ب. زيکی يعنی جنگ و استيالگری و با دين سازی و خشونت سمبوليک ھمراه استخشونت ف

قدرت يابی اسالم با غزوات محمد و چھار خليفه آغاز می . مستلزم اعمال قھر و ايدئولوژی مشروعيت بخش است

صورت آيات و روايات و احاديث و ه بشود و در طول تاريخ ادامه می يابد و در تمام اين روند ايدئولوژی قرآنی 

اين . در مشروعيت سازی دين عمل می کنند» احکام مقدس«سنت ھا تنظيم می شود و استحکام می يابد و اين انبوه 

عالوه عليه عناصر ه اين دين، بلکه ب» بيرونی« عوامل ۀخشونت ساختاری سمبوليک و عريان، نه تنھا عليه مجموع

وجود قرآنھای متعدد و سانسور نسخه ھای گوناگون و آتش زدن نسخه ھا و .  عمل می کند خود دين نيزۀتشکيل دھند

و ترورھای شخصيت ھای عرب و جنگ » امت«ساختن روايات متفاوت و ھمچنين برادرکشی ھای درون جامعه 

 جنگ ۀ اراداسالم. ی، ھمه و ھمه بيانگر دنيای مغشوق و ملتھب و خشن اسالم استئھای خانوادگی و درون قبيله 

پيامبر اسالم .  ميراث مکتبی و سياسی خود را نشان می دھدۀجويانه و قدرت طلبی است و اين جدال در عرص

  .فرمانده سلطه گری بود که با سرکوب قبايل مختلف، حجاز را متصرف شد

برخاندان پس از او، نظامی گری عمر و پيروزی قرآن عثمان بيانگرچرخش در مناسبات خانواده ھا و پيروزی 

ساختن ايدئولوژی اسالمی و دين سازی . پيروزی بنی اميه شکست خاندان علی است. محمد و فرزندانش می باشد

 علی صورت می گيرد و اين پيروزی سمبوليک آغاز چندين قرن حاکميت خاندانھای ۀ سوزاندن نسخۀعثمان بر پاي

فراموش نشود که يکم، قرآن او قطعی نيست زيرا قرآن عثمان پيروز می گردد، ولی . عرب مخالف بنی ھاشم است

که، جدال برای توليد و انتخاب احاديث محمد  قرآنھای متعدد باقی ماندند و نسخه ھای متفاوت تنظيم شدند و دوم اين

 عظيمی از روايات کلينی و مجلسی را توليد کرد تا حساب ۀتوسط جناحھای مختلف ادامه يافت و شيعه خود مجموع

در طول اين تاريخ جدال و جنگ و اختالف ميان جناح ھای اسالمی ادامه می يابد و . ز جناح سنی جدا کندخود را ا

جدال ايدئولوژيک و سياسی و دينی ميان شيعه و سنی تا امروز ادامه يافته و درگيريھای جديدی را برای آينده ترسيم 

  .می کند

  

  قرآن حقيقی کالم هللا نيست

طور کامل ھمان قرآنی است که ه و جمعيت مسلمانان می گويند که قرآنی که در دست دارند بپيوسته نخبگان مسلمان 

آنھا می گويند تمام کتابھای دينی . بر زبان محمد جاری شده و توسط کاتبان نوشته شده و يا به ذھن سپرده شده است
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ب تعصب و دگماتيسم اين افراد می باشد اين بيان بازتا.  کرده اند ولی قرآن دست نخورده باقی مانده استتغييرديگر 

که تاريخنويسان جدی و  حال آن. زيرا آنھا بدون تحقيق چنين می گويند و ھرگز قادر نيستند داليل محکم عرضه کنند

عالوه در دنيای اسالمی در طول تاريخ، ه ب.  رايج مسلمانان نظر می دھندۀدانشگاھی تاريخ اسالم و قرآن خالف گفت

نسور و جاسوسی عليه پژوھشگران و منقدان دين، موانع بسيار متعددی در برابر فعاليت تحقيقی قرار استبداد و سا

 قرآن و ۀاستبداد سياسی مذھبی و استبداد ذھنی توده و نخبگان مانع انتشار اخبار و نظر و انتقادات در بار. داده اند

 حقيقت گوئی در اين زمينه ممنوع می باشد و اين  قرآن وۀدر کشور مسلمان، تحقيق علمی در بار. اسالم می باشند

تمام حکومت ھا مدافع قرآن رسمی می باشند و تمام نظام اداری و . فعاليت با خطرات جانی و امنيتی ھمراه است

روش آکادميک و انتشار نوشته ھا و تحقيق ھای جامعه شناسانه و . ليسی در خدمت بقای قرآن استوآموزشی و پ

مصرى از اھل سنّت، » ابن الخطيب«.  قرآن و زندگی پيامبر و امامان ناممکن استۀی در بارھرمنوتيک و علم

 تناقض ھا و ابھام ھای قرآن به نگارش درآورد و اين کتاب در سال ۀرا در بار» الفرقان فى تحريف القرآن«کتاب 

ھاى آن را   ّجه شد و نسخهانتشار يافت، ولی دانشگاه االزھر به سرعت متو)  ھجرى قمرى١٣۶٧( ميالدى ١٩۴٨

 يکى از محّدثين شيعه ۀبه وسيل» فصل الخطاب فى تحريف کتاب رّب األرباب«کتاب . جمع آورى و معدوم کرد

 ھجرى قمرى به چاپ رسيد، ولی بدون درنگ، از سوى بزرگان ١٢٩١نوشته شد و در سال ) محدث نوری(

بيست « زندگی پيامبر اسالم ۀ علی دشتی در بارۀ افشاگرانکتاب. مورد انکار شديد قرار گرفت»  نجفۀ علميّ ۀحوز«

در . دست می شوده شکل محرمانه و مخفی دست به ، در زمان پھلوی و جمھوری اسالمی، فقط ب»و سه سال

سراسر کشورھای اسالمی از مراکش و الجزاير و مصر و از آنجا تا سوريه و ايران و عربستان و پاکستان و 

  . چاپ پيدا نمی کندۀ ھيچ سند انتقادی در نقد قرآن و اسالم و نقد روايات پيامبر و امامان، اجازبنگالدش و اندونزی،

 قرآن از يکسو و از سوی ديگر ۀکشتار و سانسور و خوسانسوری بر تاريخ ما مسلط بود و نادانی و بيسوادی در بار

ادشاه و آيت هللا، روشنفکر مذھبی و غير پ.  دين، جامعه را فلج نموده استۀازخودبيگانگی و مسخ روانی در عرص

ی و ذھن ھای ئمذھبی، چپ مصلحت گرا و جمھوريخواه مسخ شده، ھمگی ھم پيمان می باشند تا باورھای افسانه 

 اين مانع ھا و سرکوبھا و روان پريشی ھای بيشمار، در کنار ھم جمع شده اند تا انسان ۀھم. خرافه گرا فرونريزد

 شکست ئی ما خردگراۀدر جامع.  روزگار باشدۀ صحنۀواری و بی دانشی بماند و قرآن برندايرانی بترسد و در خ

 و ئی عقل گراۀقصد ما توسع. خورد زيرا آيت هللا و نوانديش دينی و روشنفکر برای پاسداری از قرآن متحد شدند

جامعه است و اين امر پرورش خردفلسفی و ھموارنمودن پژوھش علمی و جامعه شناسی دين و رشد سکوالريسم در 

 دستکاری ۀقرآن مقدس نيست بلکه نوشته ای تاريخی است که نتيج.  تقدس دين استۀمستلزم انتقاد آزاد علمی در بار

 ۀولی دولت اسالمی، تود.  علمی و ھرمنوتيک اين واقعيت را عريان می کندبحثھا و منافع متفاوت است و 

ش ھا، مجتھدشبستری ھا، روشنفکر ايرانی مانند خسروگلسرخی ھا، مسلمان، نوانديشانی مانند شريعتی ھا، سرو

خواه و ی ھا، خيل سازمانھای چپ و جمھوري ھا، جالل آل احمدھا، سيمين دانشورھا، احسان طبرئیسياوش کسرا

 مشترک جمع می شوند و از انتقاد به قرآن و تحقيقات ھرمنوتيک ۀطرز شگفت انگيزی در يک نقطه ملی گرا، ب

  .جلوگيری می کنندقرآنی 

باط ض، عدم پيگری کار تحقيقی، نبود اندر ايران قرآن در ابھام باقی ماند زيرا وجود استبدادھا، نبود روش آکادميک

 به روش ھرمنوتيک، واقعيت ئیکاری، عدم شجاعت روشنفکری، ناتوانی دانش جامعه شناسی دينی، عدم آشنا

  .ناخوشايند روزگار ما بود
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 يافته اند و در نسخه ھای چاپ شده در دوران بعد تغييرنی واقعيت يگانه نيستند، قطعی نيستند، دستنوشته ھای قرآ

تکه گفتارھای . قرآن قراردادی امروز مطابق با نسخه ھای کھن موجود نيست. معناھای متفاوت توليد کرده اند

 صنعا در اصل نگارش شفاھی دوران محمد با نسخه ھای دوران عثمان يکی نيست، نسخه ھای خطی دمشق و

عالوه به لحاظ ه ب. دارای تفاوت می باشند و قرآن امروزی با ھمه نسخه ھای پيش دارای تفاوتھای آشکار است

اين حوادث تاريخی . تاريخی و عدم حفاظت کامل متن، برخی سوره ھا خوانا نبوده و برخی برگ ھا، ناپديد شده اند

د ساله، دستکاری و ص طوالنی چند ۀ تقويت کرده که قرآن در يک دور ھا، نزد پژوھشگران اين فرضيهئیو نارسا

  .ی و نگارشی مختلف بر آن تحميل شده استئتنظيم شده است و احوال سياسی و فرھنگی و سليقه 

از اين نسخه ھای متفاوت چه نتيجه ای می توان گرفت؟ يکم، سبک نگارش ھر يک نشان می دھد که افراد گوناگون 

 بدون نام بودند، ھر سوره ءدوم، سوره ھا در ابتدا. ه اند و سبک حجازی در ھمه نوشته ھا جاری نيستآنھا را نوشت

سوم، در .  پيش با يک نقطه آغاز می شود و روی سوره ھا، نامگذاری در زمانھای ديرتر انجام شده استۀاز سور

 ئیزير خوانش ھای مختلف، واقعيت معنايک دوران بسيار طوالنی در قرآن، کلمات بدون واکه ھا می باشند و بناگ

برای عدم فراموشی داشته و فاقد کيفيت » يادداشت «ۀ بيشتر جنبءھا در ابتدا» متن«چھارم اين . متضاد می گيرند

پنجم، توجه به نسخه ھای گوناگون دارای اھميت آکادميک است زيرا گام به گام، اليه به . متين و پختگی می باشند

ششم، قرآن در واقعيت . ته و قطعه به قطعه، ما درمی يابيم ک قرآن چگونه شکل گرفته استاليه، رشته به رش

شفاھی و بر پوست نوشته، به قرآن ھای گوناگون و سپس به قرآن امروزی ھای تاريخی توليد خود از خرده گفته 

کيد می أق بر دقت و ريزبينی تھفتم، کار تحقي.  سياسی و اجتماعی می باشدۀتبديل می گردد و اين امر تجلی يک اراد

به پژوھش ھای دانشگاه ھای غربی و اسالم شناسان علمی ءکند و از احکام کلی بی اساس پرھيز دارد و ما با اتکا

درک می کنيم که قرآن از آسمان ارسال نشده بلکه محصول دستکاری ھای متعدد و تاريخی و سياسی و اجتماعی 

 اين نوشته ھا، تفاوتھای رسم ھای نگارش و ۀ با يک متن يگانه نيست، بلکه ھمعالوه قرآن فقط يک نسخهه است و ب

ھشتم، قرآن نه کالم خداست، نه الھام محمد است، بلکه نوشته ای . واژه ھا و معنای نسخه ھا را نمايان می کند

  ).ادامه دارد.(شمار می آيده تاريخی و التقاطی ب

  جالل ايجادی

   دانشگاه پاريس–جامعه شناس 

  

  :منابع

زير نظر » قرآن و قرآن زمانھای نخستأمنش«از ميکائيل مارکس در »  ورسایۀقرآن عثمانی در معاھده نام«

   پاريس٢٠١۵فرانسوا دروش، کريستيان ژولين روبن، 

   ، زير نظر مھدی عزايض٢٠١٣، چاپ پاريس »قرآن روشھای جديد«محمد علی اميرمعزی، 

  ١۴٣ برگ ۵جلد » د بن منيعابن سع«، نام کتاب »طبقات الکبير«

  ھای محمد بن عبدهللا کتابی از خطبه» الفصاحه نھج«

   ھجرى قمرى١٢٩١، محدث نوری، سال »فصل الخطاب فى تحريف کتاب رّب األرباب«

  القرآن، ترجمه قمشه ای، تھران

  »ابزارھای ايدئولوژيک دولتی«لوئی التوسر، 

  »اخالق«اسپينوزا، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

   پاريس٢٠١٢از ميشو، با ھمکاری مرکز تحقيقات ملی فرانسه و دانشگاه سوربن، ، از فرانسو»سرآغاز اسالم«

  .١٩٧٧،  آکسفورد، » و روش تفسيرأمطالعات قرآنی، منش«، »جان وانبروگ«

  .»ھای جامعه ايران ھا و دگرگونی شناسی آسيب جامعه«جالل ايجادی، 

 


