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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

   

  *جالل ايجادیداکتر: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ می ٢۴
  

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

  

  جالل ايجادیداکتر 

 ئیواژه ھا. رو ھستيمه ر قرآن ما با واژه ھا و اصطالحھای رازآلود و جادوگرانه روبد:  جادوگری استۀقرآن ادام

مانند عالم غيب، آخرت، جن، انس، شيطان، جھنم، حوران، قيامت، اسرار وحی، ابليس، جنت، دوزخ، سحر، 

وای سوزنده، ی از جنس آتش، جن ھای ھم پيمان با ھئساحر، شياطين، شيطان رجيم، هللا، معجزه، فرشته، جن ھا

اين واژه ھا انسان را به دنيای وھم و اسرار سوق می دھند .  و پر راز می باشندئیمالئکه، از جمله واژه ھای جادو

  و ھدفشان به بند کشاندن ذھنيت در دھليزھای تاريک اوھام می باشد

مان نازل نشده بلکه تحليل ھرمنوتيک وتاريخی قرآن در پنج بخش پيشين، به ما نشان داد که اين کتاب از آس

 سال صداين کتاب محصول دو.  خود استۀمحصول محيط تاريخی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی و روانشناسان

 عرب و ترکيب مجموعه ای از سنت ھای آئينی و نيايشی و گويشی دوره ۀ سياسی خليفۀتنظيم و دستکاری و اراد

ت است زيرا حامل عوامل ساختاری و ذھنی و دينی و قرآن متنی پر از تضاد و بحران و خشون. ھای مختلف است

قی برای اداره و حاکميت بر مين منشور سياسی و حقوأرسالت تاريخی قرآن ت. فرھنگی و قومی گوناگون می باشد

در اين بخش به زبان و مضمون قرآن می پردازم تا اعتقادات جادوگرانه و توتميسم .  خليفه گری اسالم استقلمرو

  . درآيدقرآن به نقد

  

  زبان و تنش قرآنی
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 آن را بی شک بايد ظرف ۀچگونه شخصيت و روانشناسی ساختار زبانی قرآن را درک کنيم؟ زبان در معنای گسترد

زبان جنس مرموز و .  انسان استۀانديشه به شمار بياوريم که فراتر از کارکردی ارتباطی، حامل انديشه و سازند

عالوه ھيچ کالمی الھی نيست و بنابراين سخن قرآن زبانی ه ب. ريان دارد ندارد، بلکه در طول تاريخ جئیخدا

نظام و ساختار  «ۀبر مطالع) ١٩١٣/١٨۵٧(انديشمند زبانشناس سوئيسی » فردينان دوسوسور«. تاريخی است

ی کيد می کند و زبان را مجموعه ای از نشانه ھا که توسط گروھبندی اجتماعی استفاده می شود معرفی مأت» زبان

 می گويد زبان شناسی با روانشناسی و امريکائیزبانشناس و فيلسوف » نوام چامسکی«عالوه ھمانگونه که ه ب. کند

طور طبيعی استعداد آموزش لھجه و ه زيست شناسی ارتباط دارد، روان قدرت آموزشی و دانستن داشته و کودکان ب

انسانی و منحصر به فرد می داند، بلکه بر اھميت آن در نوام چامسکی نه تنھا زبان را مھارتی . را دارند» النگاژ«

  . اجتماعی پافشاری می کندۀ ھويتسازی و ايجاد شخصيت در عرصۀحوز

در مجموع می توان گفت که در زبانشناسی علمی، الگوی دستوری صرف و نحو، آواشناسی، معناشناسی، تحليل 

 زبان ۀ منطق زبانی و ساختار اجتماعی، رابطۀن، رابطتاريخی، واژه شناسی، جامعه شناسی زبان، روانشناسی زبا

.  زبان با رشته ھای فلسفی و زيستبوم و پزشکی و علم و سياست و ھنر، بايد مورد توجه قرارگيردۀو ذھن، رابط

برای درک بھتر انديشه و محتوا و شخصيت زبان، بايد زبان شناسی را با روانشناسی و جامعه شناسی و ھرمنوتيک 

  . پيوند داد و مناسبات تنگاتنگ آنھا را درک نمودو تاريخ

قرآن دارای محتوای فکری و شخصيت معين، دارای نظام دستوری غامض و نارسا و مبھم و دارای روانی پر از 

 سختگير و ئی سياسی و حکومتی است و فرمان سمبوليک هللا و خداۀقرآن زبان يک اراد. تنش و التھاب می باشد

 و ءاغلب برگ ھای قرآن واکنش به قبايل و رقبا. زند و در جدال است با مخالفان حرف میقرآن . سنگدل است

آيات بسياری در قرآن . زند مخالفان بوده و در آن سرزنش و تھديد و توھين و به مضحکه گرفتن ديگران موج می

فضای پرتشنج قرآنی ناشی اين . فرمان به شکنجه و عذاب و قتل و کشتار می دھد و آتش جھنم را يادآوری می کند

. دوم، تمايل به تصرف مطلق قدرت توسط جناح محمد. يکم، مناسبات اجتماعی پرالتھاب: از چند عامل اساسی است

چھارم ايدئولوژی تنبيه . وفان نوح و مقابله با فرعونطسوم، ذھنيت ناشی از تورات و تمام خشونت سمبوليک مانند 

، اعالم قواعد رفتاری و اعمال قدرت خالفتی در دوران چھار خليفه و خلفای پنجم. ل برای دنيا و آخرتوو کنتر

بنابراين قرآن که يک نوشتار تاريخی است تمام تنش و بحران جامعه و تاريخ را در خود گردآورده . اموی و عباسی

خشم و . ره استهللا در قرآن فرماندھی خشمناک و سنگدل است، ولی هللا واقعيت تاريخی ندارد و يک اسطو. است

  . تاريخ قوم عرب و تناقض ھای محيط اجتماعی و سياسی استۀغضب موجود در قرآن نشان

  

  قرآن و جاھليت

گونه متن و سند جدی در   قرآن و اسالم نشان می دھند که پيش از قرآن، ھيچۀپژوھش ھای علمی در بار

.  سرزمين حجاز وجود نداردئی جغرافياۀنطقعملکردھای ارتباطی و مراوده ھای زبانی و ادبيات کتبی عربی در م

 است که پس از دو سده، قرآن ناميده می ئی ھفتم ميالدی سرآغاز جمع آوری پاره نوشته ھا و نسخه ھاۀميانه سد

در ھمان زمانی . است» جاھليت«آنچه که در زمان محمد در اين جغرافيا وجود دارد نوعی سنت و فرھنگ . شوند

زرگ ايران وجود دارد، در ھمان زمانی که امپراتوری گسترده روميان موجود است، در که تمدن و شاھنشاھی ب

ھمان زمانی که سرزمين جنوب عربی مانند يمن از آبادانی نسبی برخوردار است، منطقه حجاز و يثرب خشک و 

ونت است و بيابانی است، محل گذر کاروانھای شتر برای تجارت است، اجتماعی بدوی سرشار از تبھکاری و خش
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کار می گيرند تا دوران محمد را دوران پر ارزش و ه را ب» جاھليت «ۀمسلمانان واژ. قرار دارد» جاھليت«در 

که از نظر جامعه  حال آن.  متفاوت نسبت به دوران پيش قرار دھندرا الگوی کامالً   مثبت نشان دھند و آنکامالً 

  . محمد ادامه داردۀدر دور» جاھليت« دوران  تاريخی می باشد وۀشناسی منظور ما نشان دادن لحظ

چيست؟ جاھليت، موقعيت عقب افتاده ای است که فاقد زبان کتبی و دستوری است، » جاھليت«از نگاه ھرمنوتيک 

شرايطی با بيابانگردانی که دارای زبانی گنگ می باشند، جامعه ای بدوی که عالوه بر حضور يھوديان، به 

ی و برده دارانه و درگيريھای ئ بدوی که با ساختار قبيله ۀو بت پرستی معتقد است، جامع ئیپاگانينيسم و چند خدا

شکل ه  که رسوم جادوگری و اعتقادات سحرآميز در آن جايگاه اساسی دارد، جامعه ای که مردم بئیانبوه است، فضا

در اين جامعه جاھليت و . ی در اعمال ماژيک و سحرآميز ستايش خدايان و بت ھا شرکت می کنندئجمعی و قبيله 

آرکائيک و خشونت بار و مردساالر است که محمد فعاليت خود را آغاز می کند و قرآن بخشی از مضامين خود را 

 می کند ئیمحمد ادعای تک خدا. بسياری از ارزشھا و ضوابط جاھليت در قرآن ادامه می يابد. از آن جذب می کند

. نمايش می گذارده دارد و هللا خود بت است و بت پرستی جديدی را بولی اشکال ديگری از بت پرستی ادامه 

درک زبان قرآن و سمبولھا . ثر استأطور مستقيم و غير مستقيم مته بسياری از گفتار قرآنی از اين دوران جاھليت ب

تاريخی و شناخت ھرمنوتيکی زبان قرآن می طلبد که ما محيط . و اشارات قرآن بدون درک اين دوران ناممکن است

  . سال بعدی را در نظربگيريمصد سياسی دوۀدينی و سنتی و سياسی اين دوران آغاز اسالم و دور

  

  قرآن و زبان گنگ عربی

در ھر زبانی مفھوم ھا و واژه ھا و قدرت نوشتاری و تلفظ و ظرفيت بيانگر شخصيت زبان و بيانگر روحيه و 

 ھستند که آنھا را زبان فلسفه می دانند؛ آثار گوناگون فلسفی به ئیزبان ھا. ارزش ھای دارندگان آن زبان می باشد

 ئیزبان ھا. ی شخصيت ساز زبان شده اند و نيروی آبستراکسيون مفھومی را رشد داده اندالمانزبان يونانی و 

ر ند که بيانگر احساس و ھنر و شعر می باشند؛ نوشتارھای رنگارنگ ادبی و رمان در زبان فرانسه و ھزااموجود

سال شعر فارسی، به زبان توان و قدرت بخشيده و استعدادھای ساختاری آن و قدرت بيان احساس و عاطفه و تخيل 

 و و تکنيکی و نوآوری ھای تکنولوژيک ھستند مانند انگليسی که از قدرت علمی ئیزبانھا. را شکوفا نموده است

 مھمی از قدرت چھار ۀ در زمان محمد و در دورزبان عربی چگونه قابل ارزيابی است؟. نداعلمی باال برخوردار

 نسخه سرآغاز جدی زبانسازی عربی می گردد و ۀتصميم و اقدام عثمان برای تھي. خليفه زبان عربی وجود ندارد

  .سپس با قرآن نويسی، زبان عربی منبع اصلی مقوالت دينی اسالم و سنت و فقه شيعه است

ايرانی تبار و فيلسوفان ايرانی و اندلسی که به عربی نوشتند، برخی » سيبويه«اعتبار دستور زبان ه اين زبان ب

 عربی کتاب ۀيکی از مھمترين متن ھای کالسيک عربی در آن روزگار ترجم. استعدادھای خود را گسترده ساخت

. ه نموداست که دانشمند ايرانی ابن مقفع آن را از زبان پھلوی قديم به سبکی شيوا به عربی ترجم» کليله و دمنه«

ھای گوناگون مانند  منابع کھن سريانی و يونانی به عربی ترجمه شدند و ھمچنين نوشتارھای بسياری در شاخه

خاطر سقوط دوران عباسيان و ه ولی اين زبان ب.  کالم، اصول، تصوف و فقه به نگارش درآمد تاريخ، تفسيرھا،

 مدرن دور ماند و زبان جامعه شناسی و ۀز فکر و فلسفزبان عربی ا. تعصب دينی از تمامی تحوالت زبانی دورافتاد

اقتصاد و روانشاسی و تئاتر و نقاشی و روانکاوی و تکنيک و دانش ھای جھان امروز را نمی فھمد و نمی تواند 

حال اگر تحليل خود را فقط به زبان در قرآن محدود کنيم ناتوانی و فالکت زبان عربی بروشنی آشکار . بيان کند

 زبانی در زمينه ھای مختلف، گنگ ۀان عربی قرآن در رابطه با پروبلماتيک ھای جھان و نيازھای گستردزب. است
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طور ه اين زبان ب. زبان عربی ناشی از قرآن فاقد شخصيت ساختاری منظم و ساده و روشن می باشد. و ناتوان است

  . ديناميک و قدرت انطباقی می باشدئیغيرمفيد پيچيده است و فاقد توانا

 ساعت ۶٠٠عنوان نمونه يادگيری فرانسه ه برخی متخصصان برآنند که يادگيری زبان عربی بسيار دشوار است و ب

که  در عربی برای نمونه شکل حرفھا متناسب به اين.  ساعت نيازدارد٢٢٠٠که يادگيری عربی به  می طلبد حال آن

صدادار ھميشه آشکار نيستند و حرف ھا گاه » ھایل ووا«حرفھا و .  می کندتغييردر کجای کلمه قرار گرفته است 

در زبان شفاھی عربی، آھنگ و صدای واژه ھا بسيار مشکل است، زبان عربی .  می کنندتغيير معين ۀدر يک واژ

زبان .  آھنگ و نوع ژست در چھره و جسم سخنگو استتغييردر ھنگام گفتار و سخنرانی محتاج ژستھای رفتاری و 

در اين زبان کلمه ھا معنای خود . قد احساس و گونه گونی احساس بوده و بسيار يکنواخت استعربی کتبی اغلب فا

زبان .  می کندتغييريک واژه در شمال تونس يک معنا دارد و در جنوب ھمان کشور معنايش .  می دھندتغييررا 

 بومی است و بنابراين  محلی وۀدر ھر کشور عربی، زبان عربی يک گويش و لھج. عربی يگانه و يکپارچه نيست

زبان . يک مراکشی زبان عربی مصری را نمی فھمد و يک مصری زبان عربی بحرينی و لبنانی را درنمی يابد

در جغرافيای سرزمين عراق و شھر کوفه در » کوفی«و نوشتاری و در خط » کالی گرافی«عربی قرآن به صورت 

خاطر زبان بلکه به خاطر پخش اسالم ه در ساير نقاط نه ببنابراين زبان عربی .  کيلومتری بغداد بوده است١٧٠

بنابراين زبان قرآن بصره و . گيرد و بناگزير با گويش و لھجه ھای متفاوت ھمراه می گردد  قرار میئیمورد آشنا

مردمان . خواند در تمام کشورھای عربی فقط يک اقليت است که قرآن را می. کوفه برای ديگران غيرقابل فھم است

پدر «در » آل پاچينو«لم ھای صنعت سينما برای ف. ه ھا می باشدب متن قرآن را نمی فھمند زيرا زبان آنھا لھجعر

  .عنوان مدل گفتاری خود قرار داده دنبال اختالف ھای بسيار باالخره عربی سوری را به ، ب»خوانده

.  و ظرفيت يک زبان پويا محروم است ناقص و پراز ابھام است و از استعدادشخصيت ساختاری زبان قرآنی کامالً 

 ساختاری و ۀحال گذشته از جنب. اين زبان در قرآن ناکارا و گنگ است و امروز فاقد استعدادھای نوين می باشد

شخصيت ساختاری زبان قرآنی با محتوا و مضمون پرتنش . دستوری بيائيم محتوای زبان قرآن را بررسی کنيم

 باديه نشين، از مناسبات اجتماعی و ۀ محتوا و مضمون خشونتگری يک جامعنظام زبان عربی، از. ھمراه است

  .، سرشار استئیروانی رمزآلود و برده خو، از تمايل به بت پرستی و تابوگرا

  

  اطاعت، جادوگری، تنبيه: گفتمان قرآن

ناسی راه تحليل معناشناسی و واژه ش.  واژه ھا وابسته استئیھمانطور که گفتيم زبان به واژه ھا و بار معنا

 انسانھا و در ۀزبان قرآن ملتھب و پرتشنج است زيرا خود ساخت. روانشناسانه و جامعه شناسی را ھموار می سازد

ندازيم به فضای گفتمان قرآنی و انتخاب واژه ھا تا نگاھی بي.  انسانھا قرار می گيردپيوند با اھداف و احساسات

گفتار : در اينجا ما واژگان گفتمان قرآن را به سه دسته تقسيم می کنيم. را بھتر بشناسيم شخصيت قرآن و اھداف آن

  .اطاعت، گفتار جادوگرانه، گفتار تنبيه

 مواجه ھستيم که عبوديت و تسليم به هللا، پذيرش امر مقدس، ئیدر قرآن، ما با واژه ھا: قرآن مبلغ گفتار اطاعت است

هللا، مسلمان و مسلم بودن در سبيل هللا مقتدر را تبليغ می ء شا من بودن، اطاعت از خواست هللا، پيروی از انؤم

  .اين واژه ھا انسان را به اطاعت و کرنش فرامی خوانند و ھدفشان به پستی کشاندن خرد انسان است. کنند

 یئواژه ھا. رو ھستيمه در قرآن ما با واژه ھا و اصطالحھای رازآلود و جادوگرانه روب:  جادوگری استۀقرآن ادام

مانند عالم غيب، آخرت، جن، انس، شيطان، جھنم، حوران، قيامت، اسرار وحی، ابليس، جنت، دوزخ، سحر، 
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ساحر، شياطين، شيطان رجيم، هللا، معجزه، فرشته، جن ھای از جنس آتش، جن ھای ھم پيمان با ھوای سوزنده، 

سان را به دنيای وھم و اسرار سوق می دھند اين واژه ھا ان.  و پر راز می باشندئی واژه ھای جادوۀمالئکه، از جمل

  .و ھدفشان به بند کشاندن ذھنيت در دھليزھای تاريک اوھام می باشد

کتاب «در قرآن واژه ھای تنبيه کننده و مجازات کننده در تمامی گفتار . قرآن سرشار از واژه ھای تنبيه می باشد

 ئیواژه ھا و گفتارھا. رت سياسی و ايدئولوژيک باشددر نظر گرفته شده تا رفتار آدمی مطابق ضوابط قد» مقدس

سنگسار، آتش دوزخ، جبار، منافق، کافر، مشرک، عذاب، غضب، خائنين، فرعون، جھاد، فتنه، حرام، : مانند

يقتلوااويصلبوا «(، قتال، انتقام، مجرمين، شرک، عزرائيل، بکشيد و بدار بياويزيد و دستھا را قطع کنيد ءاسرا

را مجازات و تنبيه خواھند » ئیخطا«شمار می آيند که ھر ه ب» احکامی«، و غيره )٣٣، المائده »ماوتقطع ايديھ

واژه شناسی و معناشناسی قرآن در بررسی قرآن نشان می دھند که اين گفتمان تنبيه در پی جھت دادن و . نمود

  .تربيت کردن رفتار و ناخودآگاه انسان مطابق خواست دين و حاکمان است

ی ئجه به سه گروھبندی باال می توان گفت که اين واژه ھا دستگاه ارتباطی و گويشی جامعه ای با ساختار قبيله با تو

حاکمان جديد در پی تصرف جامعه بوده و اين .  آنستۀو بدوی می باشند که خشونت يکی از مشخصات برجست

ان ھ قريش يا خانواده ھای عرب و فرماندۀددر اين سيادت طلبی، ارا. تصاحب را برابر با تسليم ديگران می دانند

خدمت ه  ھميشه دين را برای حفظ و تحکيم سيادت خود بئیطبقه ھای باال.  هللا معرفی می شودۀعنوان اراده آنان، ب

 قدرت خود می ۀش، وسيلوگری و اوھام آن و پيام سمبوليکگرفته اند و حاکمان عرب اين دين سامی را با تمام جاد

.  است بلکه از نظر قرآن ھمين خصوصيت بايد تکرار شودئیامعه نه تنھا رازآلود و وھم آلود و جادواين ج. دانند

 حجاز و رسوم جادوگری و بت پرستی و ۀ شبه جزيرۀقرآن خود محصول سنت و فرھنگ و آئين ھای کھن و جامع

 و تاريخی و بيولوژيکی شيطان و فرشته و جن و جھنم، ھيچ واقعيت علمی. باورھای سحرآميز دوران خود است

اين دنيای ديگر . فاصله می اندازند» ديگر«ندارند، ولی مقوالتی می باشند که ميان دنيای واقعی انسانھا و دنيای 

اين دنيای مرموز، .  نداردئی است که در آن انسان جائیجايگاه امر مقدس است، دنيای رازآلود، دنيای مرموز، دنيا

 در ئیاين اوھام و نيروھای سحرآميز ھمچون شبح ھا. اذبه و کشش برای انسان باشدبايد نيروی خيره کننده و ج

. روان انسانھا به گردش درمی آيند تا انسان قادر به انديشه کردن نباشد و نظم رازآلود مسلط بر ذھن ھا ادامه يابد

قول ماکس وبر ه دھنده می باشد، بباالخره گفتمان قرآنی که بيان يک ذھنيت بسته و استبدادگرا و نابردبار و شکنجه 

در . قرآن ھر رقيب و مخالفی را به مجازات سخت تھديد می کند. ی، نورم ساز و ھنجار ساز استالمانجامعه شناس 

  برابر قرآن و قدرت سياسی عرب، فرد تسليم می شود وگرنه، نابود می گردد

  

  هللا، بت بزرگ و رقابت با شيطان

نھا نھاده ايد چيز ديگری نيست و خدا ھيچ دليلی بر معبوديت آنھا آ که شما و پدرانتان بر ئیاين بت ھا جز نامھا«

نازل نفرموده، مشرکان چيزی جز گمان باطل و ھوای نفس فاسد خود را پيروی نمی کنند و از جانب خدايشان 

  ). النجمۀ سور٢٣ تآي(» .ھدايت بر آنھا آمد

 باال بت ھا را نفی کرده و تدوگری و سحر و افسون است؟ قرآن در آيآيا براستی اسالم مخالف بت پرستی و جا

  ولی پرسش اين است که هللا کيست؟. خواند افراد را به سوی هللا فرامی

که خود قرآن نيز گوياست، در زمان قبل از اسالم  نام هللا، آنطوری: ، استاد دانشگاه کلمبيا می نويسد»آرتور جفری«

در ميان نامھای خدايان در » اللة«و ھم شکل مؤنث آن » هللا«باری، ھم نام . ده بوددر ميان اعراب شناخته ش
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  .طور مسلم خدای آفريدگار بوده هللا بنابر شواھد، خدای برتر و ب. ھای شمال عربستان کمياب نبودند کتيبه

دھند که هللا   تاريخی نشان میشواھد: ، استاد دانشگاه کاليفرنيا سانتاباربارا، يادآوری می کند»خوان ادواردو کامپو«

پرستش هللا به عنوان . شد النھرين يافت می نام يک خدای بزرگ عربی در ميان خدايان ديگر بود؛ مشابه آنچه در بين

ھای قرآنی به محمد به عنوان  باشد ولی تنھا توسط وحی خدای يکتا ممکن است قبل از قرن ھفتم ميالدی آغاز شده

  . بود که يکتاپرستی در ميان اعراب بيان روشنی يافت۶٢٣تا  ۶١٠پيامبر اسالم بين 

محمد به جدال عليه بت ديگران پرداخته، . بنابراين هللا خود يکی از بت ھا و خدايان و در واقع بزرگترين بوده است

.  بودکعبه محل بت ھا بود و محل اجرای نيايش و رسوم بت پرستی و دينی. که اصل بت پرستی را نفی کند بدون آن

قرآن از اسطوره . قرآن و سپس شريعت اسالمی، سنت ھا و رسوم متعدد جادوگرانه و توھم آميز را رشد داده است

ھای يھوديت و تمدن ھای ميان رودان و برخی جنبه ھای آئينی ايرانيان بھره گرفته و خود را به انبوھی از مراسم و 

جھان ھستی برای وجود داشتن به خدا و هللا نياز نداشته است . رفتارھای خرافه آميز و افسونگرانه مجھز کرده است

و » توتمی« باورھای ۀهللا در قرآن نتيج.  يک خيال و اسطوره و باور بت پرستانه استۀو هللا موجود در قرآن ادام

ل مردم قوه ب. ی در زمان محمد و پس از آن استئ اعتقاد به بت پرستی اسطوره ۀ پيش از محمد و ادامۀبت پرستان

 خود را ازدست داده اند ولی ھمچون يک بيماری و ی، توتم ھا چه بسا منشا»کلود لوی استراس«شناس فرانسوی 

  ).١٩۶٢، انتشارات پوف » در دوران حاضرئیتوتم گرا«.(يک نھاد عينی، به زندگی خود ادامه می دھند

  

  ، بتی ديگر؟»رمی جمره«حجراالسود، 

ک بت يک بت بوده و به عنوان يت ي حدود سی سانتيمتر می باشد در زمان جاھلا حجراالسود يا سنگ سياه کهيآ

ن سنگ از آنجا که يرخان دينی اؤ عکس يک سنگ طبيعی می باشد؟ به نظر برخی مهپرستش می شده است و يا ب

 اما .پيش از اسالم ھر قبيله ای خدای ويژه خود را داشت. برای اسالم بسيار عزير است خود يک بت بوده است

به . عربھا وقتی برای حج و زيارت به مکه می آمدند خدای ديگران را نيز پرستش می کردند و يا احترام می داشتند

را می پرستيدند، هللا خدای بزرگ را نيز “ الت” که ئیھنگامی که قبيله ھا در حالت صلح به سر می بردند، قبيله ھا

را نيز ستايش می نمودند و مناسبات “ منات”ترام قائل بودند اح“ عزی” که برای ئیقبيله ھا. ستايش می کردند

که ميان قبيله ھا اختالف می افتاد ھر قبيله ای تنھا خدای خود را  اما در زمانی. خدايان صلح جويانه و دوستانه بود

. ده استبنابراين گفته می شود حجراالسود نيز بت بو. پرستش می کرد و به خدايان قبيله ھای ديگر کاری نداشت

  .ولی اين پرسش باقی می ماند که چرا محمد اين سنگ بت واره را حذف نمی کند

 خدا بر زمين افتاده تا آدم و حوا بدانند در کدام نقطه پرستشگاه بايد ۀمسلمانان می گويند اين سنگ از آسمان به اراد

راساس روايت تاريخ طبری اين وفان نوح سنگ گم می شود ولی بطباور دينی برآنست که در زمان . ساخته شود

ئيل آن سنگ را به ابراھيم وحی می کند و ابراھيم جبر. نمی شودوفان در ھمان محل می ماند و گم طسنگ باوجود 

ئيل از اسماعيل که از اجداد محمد بود می خواھد تا کعبه را بسازد سپس جبر.  پسرش اسماعيل می سپاردسنگ را به

  .و سنگ را نصب کند

البته .  دينی به پرسش ھا پايان نمی دھد و پژوھشگران پيوسته خواھان آن بوده اند تا از نزديک تحقيق کنندۀاين افسان

 ۀولی برخی از متخصصان در بار.  سنگ صورت گيردۀوالن سعودی اجازه نمی دھند تا بررسی دقيقی در بارؤمس

برخی . خصی به زمين سقوط کرده است اين سنگ برآنند که سنگ يک جرم آسمانی بوده و در زمان نامشیمنشا

 تاريخ طبيعی لندن می گويند حجراالسود يک جرم آسمانی نبوده بلکه يک سنگ معدنی ۀديگر مانند متخصصان موز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

در کاتالوگ سنگ ھای آسمانی، جلد يکم، » گراھام«و » مونيکا گرادی «ۀرجوع شود به گفت.(عادی می باشد

  ).٢٠٠٠ کمبريج، سال  تاريخ طبيعی، دانشگاهۀکلکسيون موز

ذھنيت مسلمان . ھرحال رفتار مسلمانان در برابر سنگ حجراالسود به نمايش نماز و سپاس در برابر بت می مانده ب

دور کعبه در گرداب مراسم دينی ازخودبيخود گشته و احساس و شور جای خود را به شيفتگی ه  حج بۀدر دور

  .پاتولوژيک و بيمارگونه می دھد

در . ی از رفتار جادوگرانه و توتميستی در طی مراسم حج پرتاب سنگ به سوی جن و شيطان است ديگرۀنمون

مراسم حج پرتاب سنگ به سوی شيطان يکی ديگر از رفتارھای سحرآميز است که با ھدف دور کردن شيطان 

. نديشروع می نما آن روز را ۀن كه از مشعر به منا می رسند، اعمال سه گانيحج، ھم» زائران«. صورت می گيرد

ن عمل را در يزه ای است كه شب قبل در مشعر جمع آوری كرده اند، اين عمل پرتاب كردن ھفت سنگ رياول

مسلمانان می گويند مراسم سنگ زدن به شيطان از زمان آدم و . می نامند) سنگريزه زدن(» رمی جمره«اصطالح 

 می شود؟ ئیو ابراھيم باقی است که چنين ادعا» آدم«ری از کدام نشانه و سنگ نبشته و اث. ابراھيم وجود داشته است

ی توسط مسلمان ئولی چون در دين کارعقل و خرد بيھوده است بنابراين بدون فکر اين حکم جزمی افسانه . ھيچ

حال سنگ زدن به شيطان در نزديکی هللا به چه معناست؟ در اينگونه رسوم معنويت سالم و انسانی . پذيرفته می شود

در سنت . دور از داوری عقالنی مورد توجه استه  کار نيست بلکه انجام مراسمی عجيب و خارج از طبيعت و بدر

من از يکسو و از سوی ديگر جن کافر و شيطان که ھمان جن کافر ؤمسلمانان جن ھا در دو دسته ھستند، جن ھای م

می و تھاجمی با ي داۀك جھاد و مبارزيين امر طان و طرد آن بوده و ايكار با شياز نظر قرآنی پ» رمی جمره«. است

ست، چون او يك ھجوم كافی نيطان با يعنی مبارزه با شيعمل سنگ زدن بايد ھفت بار تكرار شود، . طان استيش

شيطان با دوستان ) ٧۶نساء (»فًايطاِن كاَن َضعيَد الشَّ يطاِن إِنَّ كَ ياَء الشَّ يفَقاتِلُوا أَْولِ « : قرآن می گويد. است» خناس«

  .بجنگيد که مکر و سياست شيطان بسيار سست و ضعيف است

ھرچند در قرآن بار قدسی برخی واژه . شيطان در زبان قرآنی جن منفی است که در پی گمراه نمودن انسان می باشد

گر ا. ھا مانند شيطان و جن جابجا می شود تا بار قدسی هللا به اوج برسد، ولی پيوسته راز شيطان باقی می ماند

، ژاکلين »رئيس قبايل، اسالم محمد«( می کند؟أخداوند قادر و تواناست پس چرا شيطان نقش بسيار مھم در ھستی ايف

 برای استحکام راز در ئیکلمات به تنھا. دين معماپرور است تا ذھن در شيفتگی باقی بماند).  پاريس١٩٩٧شابی، 

طور مستقيم يا غير مستقيم ه  واژه ھا بۀھم. ش قاطع دارندذھنيت کافی نيست بلکه مراسم و آداب و نيايش جمعی نق

فضای رازآلود قدسی را بازتوليد می کنند ولی مراسم جمعی حج و سنگ اندازی جمعی و ھمراه با احساسات 

ی ئاين فضای کالمی و گروھی، انعکاسی از فضای قبيله .  را بشدت تقويت می کنندئیگروھی، آن فضای جادو

ولی دين برای بقای خود . است» جاھليت« اوليه يا دوران پيش از اسالم ۀزھای اعتقادی اين جامعيثرب و مکه و را

 ۀجن موجودی است که در قرآن جنب.  آن امور سحرانگيز احتياج دارد و بنابراين توتم ھا باقی می مانندۀبه ادام

جن نيز مرتبط با .  می باشدمقدس را از دست می دھد ولی در ضمن از جانب خدا خدمتگذار پيامبر سليمان

 ۀو جادوگری در اعتقادات بابلی ھا است، ھم از منابع تورات مايه گرفته است و ھم طبق سور)  يونسۀسور(سحر

. ، جن ھا موجوداتی ھستند که در برابر قرآن شگفت زده اند و اعالم می کنند که ديگر مشرک نخواھند شد»الجن«

ليد می کند و در دستگاه خود آنھا را معمادارتر نموده و ھيچ لزومی برای توضيح دين افسانه ھا را می گيرد و بازتو

دين برابر تعبد است و از اين زاويه ھر توضيح اضافی . نمی بيند، ھرچند گفتارھا و روايات متضاد و عجيب باشند
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سته اعتقاد داشته باشد، بنده بايد درب: يک اصل در باور دينی مھم است.  دين را شکننده تر می کندۀ رازگونۀجنب

  .شرط بردگی عدم پرسش می باشد

  

   مدرنۀ دوران جادوگری در جامعۀجامع

فريقا و ا قبيله ھای کھن و بدوی ۀ بررسی قومشناسانه و آنتروپولوژيک در بارۀاز طريق يافته ھای باستانی و بر پاي

.  در زندگی آنان بسيار پراھميت بوده استاستراليا ما درمی يابيم که نقش جادوگری و نقش تابوھا و عناصر طبيعی

 رئيس قبيله و جادوگر استوار است ۀ سلطۀی آنان بر پايئمی توان در زندگيشان مشاھده کرد که نظام فرماندھی قبيله 

رود و آنچه  ھای ديگر به خلسه می جادوگر با خوردن مواد مخدر و يا روش. و گاه جادوگر و رئيس قبيله يکی ھستند

کند و خود در روابط شخصی و گروھی  ل به الھام او در می آيد را به عنوان خير و مصلحت قبيله بيان میدر آن حا

سحر و جادوگری نقش پاک کننده دارد و با دور . قبيله و مناسبات سکسی و سالمتی اعضای گروه، دخالت می کند

 که پراتيک و نقش جادوگری و ئیتاب ھا کۀاز جمل. گرداند کردن ارواح و اجنه، نعمت و رفاه را به گروه برمی

) ١٨٨۴-١٩۶۴( انگليسی ۀنويسند» ژرالد بروسو گاردنر«ای را نشان می دھد اثر ئنقش اعتقادات و آئين ھای فرقه 

.  نزديکی ميان خدايان و طبيعت و جادوگر و رئيس قبيله وجود داردۀدر اين آئين ھا رابط. می باشد» ويکا «ۀدر بار

اسطوره ھا و سمبولھا و عناصر طبيعت را می شناسد و با ارتباط با ارواح، انرژی در طبيعت و جادوگر رازھا و 

کتاب سايه ھای «رجوع شود به .(کار می گيرده را در خدمت آرامش قبيله ب دنيای غيب را باز يافته و آن

ت شيفتگی و احساسی و می گويد اين حاال» آنتروپولوژی ساختاری«در کتاب » کلود لوی استراس«). »گاردنريان

 ۀولی ما بايد به جنب. طرز علمی قابل بررسی باشند، ربطی ندارنده ھيجانی با عوامل ابژکتيو خاصی که ب

قول ه ب. روانشناسانه و سمبوليک آن توجه کنيم و از ياد نبريم که اين دنيای روانی بازتاب دنيای اجتماعی است

 پاريس، ١٩٧۴. ( می باشند زيرا قدرت آنھا برانگيختن روانی استاستراس سمبول ھا دارای قدرت کاربردی باال

 در پراتيک کھنه دارند ولی در دنيای کنونی ادامه می أمناسبات جادوگرانه و افسونگری منش). ٢٣۴-٢٢۶برگ 

 دور متعلق ھستند ولی در باورھای کنونی ۀگذشت» توتميک«و اعتقادات » ماژيک«جن و فرشته به باورھای . يابند

  .مردمان رخنه کرده و به زندگی خود ادامه می دھند

گيرد و ھمراه با آن بخشی از باورھا و خرافات  با پيشرفت جامعه، نھاد دين آھسته آھسته جای نھاد جادوگری را می

بنابراين دين در .  ھمان جادوگری می باشدۀدين ادام. دوران جادوگری نيز به عنوان باورھای دينی پذيرفته می شود

ات تغييرمراسم جادوگرانه و رفتار رازآلود و افسون آميز دستخوش برخی .  کار خود به سحر و جادو نياز داردۀداما

اسطوره ھای جادوگرانه گاه متالشی می شوند، ولی . و يا استحاله شده و به کردارھا و رسوم دينی تبديل می شوند

دورکعبه و پرستش حجراالسود و پرتاب سنگ به ه گردش ب. وجود می آورنده دوباره ترکيب شده نظم جديدی ب

پژوھش ھای دينی . شيطان، ھمان مراسم جادوگرانه و توتميستی کھن می باشند که به رفتاردينی انتقال پيداکرده اند

شناسی   و نيز متخصصان مردمانگليس» جيمز جرج فرازر«انسوی و فر» اميل دورکيم«جامعه شناسانی مانند 

ياھای فردی و ؤکيد دارند که باورھای کھن دوباره جوان می شوند و رأفرانسوی ت» دومزيلژرژ«مذھبی مانند 

در دوران جادوگری عقيده بر اين بود که ارواح يا خدا يا . جمعی ذھن انسانی و باورھای دينی دوباره جان می گيرند

 دين، در دوران ۀدر عرص. دھند خدايان با قربانی کردن يک انسان خشم خود را فرو ريخته و به انسان برکت می

: شود دور ابراھيم در دين يھود می خواست پسرش اسحاق را قربانی کند، ولی از جانب خدا به او وحی و الھام می

ولی . شود اين رسم قربانی کردن انسان در دين يھود برافکنده می. »جای فرزند، گوسفند را برای خدا قربانی کنه ب«
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ی در دين اسالم نيز ادامه می يابد و ابراھيم از سربريدن ئ جادوگرانه و اسطوره یھمين منشابه ياد داشته باشيم که 

  .جای آن يک گوسفند قربانی می شود و اين سنت تا امروز نيز وجود دارده اسماعيل دست می کشد و ب

 شياطين جادوگری را  بقره گفته می شود کهۀدر سور. دين اسالم به وجود جن و وجود جادوگری اشاره و باور دارد

موريت أرا م» ماروت«و » ھاروت«رواج دادند تا اختالف و فتنه در ميان مردم پخش شود و هللا دو ملک به نامھای 

از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم ) يھود(و «: در قرآن می آيد. داد تا با ساحر و جادوگر مقابله کنند

؛ ولی شياطين کفر ورزيدند؛ و به )يعنی مرتکب جادوگری نشد(کافر نشد سليمان ھرگز . خوانند پيروی کردند می

نازل شد پيروی کردند؛ و به » ماروت«و » ھاروت« بابل ۀاز آنچه بر دو فرشت) نيز يھود(مردم سحر آموختند؛ و 

نی مرتکب يع( آزمايشيم، کافر نشو ۀما وسيل«گفتند  که از پيش به او می دادند، مگر اين کس چيزی ياد نمی ھيچ

 آن، ميان مرد و ھمسرش ۀوسيله آموختند که بتوانند ب ولی آنھا از آن دو فرشته، مطالبی را می. »)جادوگری نشو

گرفتند   را فرا میئیھا آنھا قسمت.  خداوند به انسانی زيان برسانندۀتوانند بدون اجاز گاه نمی  بيفکنند؛ ولی ھيچئیجدا

دانستند ھر کسی خريدار اين گونه متاع باشد، در آخرت  داد؛ و مسلماً می نمیرسانيد و نفعی  که به آنان زيان می

  ).١٠٢ تآي(».دانستند ای نخواھد داشت؛ و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر می بھره

 نيروھای فرا پھلوی است به ترفند و مراسمی گفته می شود که جادوگر با استفاده از ۀجادو که واژه ای از ريش

 اوليه و چه بسا در دوران مدرن، ۀدر جامع. طبيعی، قوانين طبيعت را دور زده و کارھای شگرف انجام دھد

اين .  به پرسش ھا و راه برون رفت از دشواری ھا و اضطراب ھا می باشدئی پاسخگوۀشکل شيوه جادوگری گاه ب

 ۀرسم جادوئی گاه جنب. عمل می کند» دين واره«فته و  ياتغييرشکل ه شکل مستقيم و عريان و گاه به جادو گاه ب

شکل رفتار مذھبی ه عنوان نمونه به رسم جادوگرانه ب. عمل می کند»معقول«صورت پيچيده و ه ترکيبی داشته و ب

دين يھوديت و دين اسالم . ھمچون زيارت امامزاده ھا، نذر کردن، دخيل بستن، دعاخوانی و غيره ظاھر می شود

 نکوھش می کنند و مردمان را به يکتاپرستی می خوانند، ولی ھمين اديان خود نيز ادعای معجزه و جادوگری را

 الھی با پادشاھی جانوران ارتباط برقرار کند، مسيح پس از مرگ ۀسليمان پيامبر بر اساس اراد. جادوگری دارند

تبديل شدن عصای .  بازخواھد گشت سال زنده است و١٢٠٠زنده می شود و به آسمان می رود و امام زمان پس از 

موسی به مار در صحرای سينا و يا در برابر فرعون، کنار رفتن آب دريا برای گذر قوم يھود، بينا شدن نابينا توسط 

اين قصه ھا و . مسيح و نيز ادعای قرآن به دوشقه شدن ماه، بيانگر ھمين حالت جادوگرانه و معجزه می باشد

  . نشينند زيرا عقل، گرفتار احساس و ھيجان و عاطفه استاسطوره ھا در ذھن آدمی می

  ادامه دارد

  

  :منابع برای اين نوشته

  . پاريس١٩٩٧، »رئيس قبايل، اسالم محمد«، »ژاکلين شابی«

  ).»کتاب سايه ھای گاردنريان»«ژرالد بروسو گاردنر«

  .١٩۶٢، انتشارات پوف » در دوران حاضرئیتوتم گرا«، »کلود لوی استراس«

  .١٩٧۴ -١٩۵٨، انتشارات پوکت،»آنتروپولوژی ساختاری«، »ود لوی استراسکل«
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  :نام پژوھشگرانی که در اين نوشته يادآوری شده اند
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