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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

   
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧  جون٠۴
  

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

  

  جالل ايجادی

کنند؟  وريست اسالمی از کجاست؟ چه عواملی ميل به جنايت را تقويت میليبيدوی کشتن ديگری در نزد يک فرد تر

طور مسلم عواملی مانند تربيت و کينه و محروميت و اختالل روانی و بحران شخصيتی و ھيجان سکسی و انتقام ه ب

گفت توان  عالوه می به. جوئی و نيز تحريکات ايدئولوژيک و دينی، در برانگيختن ميل به کشتار نقش دارند

در نھايت امر فشار عوامل ايدئولوژيک اسالمی عليه نياز و . ايدئولوژی قرآنی در تربيت اين ليبيدو نقش قاطع دارد

  ھا، عامل برانگيزاننده تمايل به جنايت است گرايش عادی انسان

 ۀانھا و اراددر شش فصل پيش به تحليل ھرمنوتيک قرآن پرداختم و نشان دادم که اين کتاب محصول تاريخ ھا و انس

اين خشونت . شناخت قرآن بناگزير ما را به کشف خشونت ذاتی اين ايدئولوژی نيز می کشاند. حاکمان بوده است

ما در نقد ازخودبيگانگی خود، . بنيادی دينی، ھمچون زيربنای تربيتی، جامعه و انسان را به رفتار خشن می کشاند

  .بجوئيمبايد راھی برای دور شدن از ايدئولوژی قرآنی 

  

  خدايان غضبناک و روان خشونتگرا

خدای تورات موسی، خشن است و دستور می دھد تا بنی اسرائيل بت ھا و خانه ھا و شھرھای ديگران را منھدم 

مخالف قوم خود، » امت «ۀديگر را از سرزمينشان اخراج نمود و در بار» امت ھای«يھوه خدای تورات، . سازد

وفان نوح نيز بيانگر خشونت خدای ط). ٢٠تثنيه، باب (»نش را به َدم شمشير بکشجميع ذکورا«: دستور می دھد
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مان از کاالھای تجاری، به زور و نيروی ي، برای پاک کردن معبد سل٢وحنا، باب يل يسی در انجيع. تورات است

مان آغاز در پی  ھمين سنت است و از آنجا که اسالم دين قوم عرب است و از ھۀقرآن ادام. قھريه متوسل می گردد

ديگر را به » امت ھای« سلطه گری قرار داده و ۀتصرف سرزمين و قدرت می باشد، جنگ و خشونت را وسيل

تمام فضای قرآن آکنده از خشونت برای غلبه به ديگران يعنی يھود و مسيحی و کافر، تنبيه . تسليم مجبور می سازد

ھدف تصرفات » فرانسواز ميشو«سالمشناس فرانسوی، قول اه ب. سخت مخالفان و حذف و نابودی ديگران است

من نيست، بلکه ھدف تحميل راه هللا و مشروعيت ايدئولوژيک ؤ اول تبديل افراد به مسلمان و مۀاسالمی در درج

البته بررسی قرآن ).  پاريس٢٠١٢، »سرآغاز اسالم«.(بخشيدن به يک دولت، سياست آن و تصرفات آن می باشد

ژی قرآنی فقط متکی بر جنگ نيست، سياست ھای مبتنی بر پذيرش دين جديد توسط مخالف يراتنشان می دھد که ست

ولی محور سياست قرآن، نفی بردباری، تحميل فشار بر . کارگرفته می شوده و ايجاد رعب در دل حريفان، نيز ب

احکام . المی استژی خشونتگر برای جاانداختن قدرت جديد و يکپارچگی قلمرو اسيديگری و اجرای يک سترات

حکم جھاد (» کتب عليکم القتال«: قرآن برای سربازان و مدافعان خود جھت کشتار و گردن زدن مخالفان فراوانند

 النسا از ۀھمچنين در سور). ١٩٠در راه خدا بجنگيد، بقره(» َوقَاتِلُوْا فِی َسبِيِل ّهللاِ «). ٢١۶برشما مقرر گرديد، بقره 

، دعوت و ترغيب برای کشتار و ۴ ت محمد آيۀ، در سور١٢٣ و ٢٩ ھای ت التوبه آيۀر، در سو٧۶ ت تا آي٧۴ تآي

 قرآن فرمانی برای تشويق به کشتار ئی ھای جناتچرا قرآن دستور به کشتن می دھد؟ آي. جھاد و گردن زدن است

اب شرايط اجتماعی و  ھا از نظر ھرمنوتيک و تاريخی، بازتتالبته تمامی اين آي. است زيرا مطابق اراده هللا است

 ۀدينی و ذھنی موجود، سرزمين خشک حجاز و جنگ قبيله ھا، تاريخ خلفای عرب و در ضمن بيانگر يک اراد

  .سياسی برای سلطه گری و قدرت می باشند

خشونت و «او در کتاب . فيلسوف فرانسوی يکی از انديشمندان برجسته در تحليل خشونت می باشد» رنه ژيرار«

 اعضای گروه و قوم ۀ می کنند و ھمتعيين» قربانی«سد اديان کھن و آرکائيک و تندرو برای خود می نوي» مقدس

. ھدف اساسی گروه می گردد» خطاکار«و » متھم«براين پايه، مبارزه برای نابودی . خود را عليه آن بسيج می کنند

 يابد، زيرا مبارزه و نابودی که خشونت عليه ھدف بيرونی شکل می گيرد، خشونت درون گروھی کاھش می زمانی

در اين راستا، تمامی مراسم مذھبی در .  مقدس تبديل می گردد و صلح درونی ميسر می شودۀعامل خارجی به وظيف

، رفتار آدمی را تنظيم نموده و صلح درونی »صواب و گناه«جھت نگھداری اسطوره ھا و اوھام می باشند تا احکام 

رقابت ميان اديان، خود يکی از عوامل تشديد خشونت می باشد و اسالم از » نه ژرارر« فکری ۀاز زاوي. ادامه يابد

عالوه، ه ب. اين رقابت مايه گرفته تا خشونت خود را تداوم بخشيده و با ستايش مرگ ابعاد رمزآلودی به خود ببخشد

امر . ا گسترش می دھدر ھمراه داشته، خشونت را تقويت کرده و آنه شمرده شود، اطاعت را ب» مقدس«امری که 

 خدائی ۀ محدود می کند و زمانی که ارادئی خداۀقدسی، انسان را از رجوع به عقل انسانی دور کرده و او را به اراد

  .قربانی می طلبد، انسان با مقدس جلوه دادن خشونت خود، به جھاد مقدس روی می آورد

سب با تاريخ و تربيت و نقش دين در رفتار روزمره، خشونت در تمام جوامع انسانی وجود دارد ولی ميزان آن متنا

در اين کشورھا . اغلب جامعه ھای اسالمی با خشونت پررنگ و فلج کننده ای مواجه می باشند. متفاوت می باشد

ی، ساختار اقتصادی رانتی و فسادآلود، ساختار سياسی استبدادی، عقب ماندگی ھنجارھا و ئساختار کھنه و قبيله 

، فرھنگ مردساالر، ضعف کتابخوانی و فرھنگ مدرنيته، نقش ئیخصی و گروھی، ضعف قانونگرارفتارھای ش

اسالم نقش منفی و . نيرومند دين اسالم و خرافات مذھبی و روايات خشونت طلب، عوامل رشد خشونت می باشند

ھيجان خشونتگرا سوق مخربی در جامعه بازی کرده و با الگوی تاريخی و ذھنی خود، انسان را به نوعی غريزه و 
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 رفتار ۀ در زندگی فردی و تقويت کنندئیبسياری از آيات قرآنی انگيزه بخش ديگرآزاری و مداخله جو. می دھد

ھا،  ای از ايده می توان گفت ايدئولوژی نوعی انديشٔه کاذب و غيرواقعی است که با مجموعه. استبدادی می باشد

قرآن . ی ترسيم نموده و رفتارھای روانی و اجتماعی را جھت می بخشدنظرھا، اعتقادھا، اسطوره ھا، دنيای خيال

برخاسته از تاريخ است ولی خود يک دستگاه ايدئولوژيک با يک دنيای کاذب و خيالی است که ذھن را از کارکرد 

  .خردمندانه بازداشته و با ھيجان ھا و اوھام به سوی جنايت لذت بخش سوق می دھد

  

  روريسم ناممکن استاسالم بدون خشونت و ت

طرز مدام ه ايدئولوژی اسالمی ھر روز تمايل انسان را به قتل و آزار ديگری تقويت می کند و تروريسم اسالمی ب

ايدئولوژی قرآنی و سنت ناشی از آن در پی . تروريسم اسالمی يک پديده دينی، جنايتکارانه و جھانی است. می کشد

اين ويژگی در تاريخ آغازين اسالم و تاريخ . ا و برده دارانه در جھان استتحميل الگوی توتاليتاريستی، تبعيض گر

ايدئولوژی قرانی يک نظام بسته و جزمی بوده و بنابراين، طبيعت . معاصر و عملکرد کنونی اسالم وجود دارد

 ۀماھيت نسخمی کنند، ولی اين امر » تفسير رحمانی« بسياری قرآن را برای خود افراد. تغيير نمی کندمتعصب آن 

 مانند ئیدر قرآن گروھبندی ھا. و قابل تنبيه مردانه است»  بشرۀنيم«در قرآن زن .  نمی دھدتغييرمصحف قرآنی را 

در قرآن آيات . کافر و مرتد و منافق و يھود و ھمجنسگرا، گناھکار و سزاوار شالق و شکنجه و قيامت و قتل ھستند

از نگاه قرآن ديگرانی که مخالف هللا ھستند کافر و پيرو .  قتل می کنندمنان را دعوت بهؤمتعددی وجود دارند که م

اين دعوت به کشتار اتفاقی نيست ).  النسا٧۶ تآي(شيطان می باشند و بنابراين عليه کافر و شيطان بايد جنگ کرد

شد که دنيا و آخرت هللا تجلی خواست حاکمانی می با. هللا بشر است. بلکه ناشی از خواست قھری برای تسلط هللا است

ئيد آنھا و جزميات أو تمام بندگان را در خدمت خود می خواھند و ھرگونه سليقه و تمايل به زندگی که مورد ت

  .طور قطع محکوم به نابودی استه  آنان نباشد، بۀمتعصبان

ساس و ھيجان و  که در درون اين ايدئولوژی دينی پرورش پيدا می کنند، به آن اعتماد کور دارند و احئینسل ھا

اسالم در پی سربازان جانثار و . ناخودآگاه خويش را به آن می سپارند، کارگزاران جنايت دينی خواھند بود

در سوره ھای گوناگون و از جمله سوره ھای البقره و النسا و المائده . ازخودبيگانه و حاضر به قتل حريف می باشد

جوی افراد تسليم و ازخودباخته و مسخ شده  و اسالم در جست.  بکشيددر راه هللا: و االنفال بارھا تکرار می شود

اسالم در متن قرآنی و تاريخ روايات خود، ھميشه عقل و خرد را دفع کرده . است تا جدال عليه تمدن را به پيش ببرد

باشد که  ذھنی خرافی و متعصبی می الم ماشين آماده سازی ايدئولوژيکاس. می داند» سبيل هللا«و اطاعت را 

ی و رازآلود و توھم زا قابل ئاسالم ذھنی را می خواھد که با ھيجانات اسطوره .  فرھنگی و تمدنی نداردۀاندوخت

 ۀتمام سربازان اسالم با انگيز. بسيج است، ذھنی که از نظر روانشناسی و روانکاوی ناتوان و يا آسيب ديده است

 تخريب و ۀ تحميل تعصب خود به ديگران، با انگيزۀبا انگيز اسارت و تجاوز به زنان، ۀغارت ثروت، با انگيز

تجاوز به ايران زمين و کشتار ايرانيان، قتل کسروی، اعدام . ويرانگری، در گذشته و امروزعمل کرده و می کنند

 و فريقاا و امريکاھای دينی از فردای انقالب خمينيستی، تروريسم القاعده و داعش و ترورھای اسالمی در اروپا و 

  .خاورميانه، ھمه از يک منبع الھام دينی سرچشمه می گيرند

 باز بوده و ۀ بسته بوده و بنابراين اسالم پيوسته در تناقض با جامعۀ اسالم تسلط بر جامعه و توليد يک جامعۀپروژ

اسالمی  بيست و يکم، تروريسم ۀ بيستم و سدۀدر آخر سد.  نخواھد داشتئیھرگز با دمکراسی و حقوق انسان خوانا

دوران .  يک عامل اساسی تخريب و بحران در جھان عمل کرده و اين عامل آشوب ادامه پيداخواھد کردۀمثابه ب
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سياسی تجاوز و اشغال در آغاز اسالم، امپراتوری عثمانی استعمارگر و تعرض سياسی اسالم در پنجاه سال اخير، 

خاطر حمايت از منافع تنگ قومی و حکومتی، فاقد ه ن، باين دين و محتوای قرآنی آ. شاھد ماھيت سياسی اسالم است

 آن است و اين مقابله جوئی ھميشه ادامه ۀ با آرامش جوامع و تمدن، وجه برجستئیقدرت انطباق است و مقابله جويا

.  کنونی استۀ خواھی اسالم در جامعئی برتری طلبی اسالم و فرمانرواۀتروريسم تجلی حاد اراد. خواھد يافت

 و ساير نقاط جھان باز ھم شاھد اين امريکای اخير اسالمی، آخرين ترور اسالم نخواھد بود و اروپا و ترورھا

  . اين تروريسم در ايدئولوژی اسالمی و آيات قرآنی استۀريش. جنايات خواھند بود

ی در تروريست اسالم» عمر متين«، ٢٠١۶ جونپس از ترورھای روزنامه نگاران و شھروندان فرانسه، در ماه 

، با حمايت داعش و خودانگيزی دينی، پنجاه انسان را زخمی کرد و پنجاه نفر ھمجنس گرا را به امريکا» اورالندو«

مورد » لواط« اقدام افراد معتقد به عمل ۀمثابه  بئیذات ايدئولوژی قرآنی تبعيض گرا بوده و ھمجنس گرا. قتل رساند

َو اْمطَْرنا َعلَْيِھْم َمطَراً فَاْنظُْر َکْيَف «: قرآن می گويد. شمرده می شود» گناه کبيره«و » عمل شنيع«است و » نفرت«

پس بنگر ) اختھا را در ھم کوبيد و نابود س که آن(بر آنھا فرستاديم؛ ) از سنگ(و بارانی «(، »کاَن عاقِبَةُ الُمْجِرمينَ 

رازی مجازات يت هللا مكارم شيدر اسالم شيعه طبق نظر آ). ٨۴ تسورة االعراف آي.(»سرانجام کار مجرمان چه شد

در تمام کشورھای مسلمان ھمجنسگرايان با خطر شکنجه و زندان و اعدام مواجه . اعدام می باشد» لواط«عمل 

حال در اخبار گفته شد که اين فرد تروريست . تسليم هللا است می کشد زيرا خود امريکائیتروريست مسلمان . ھستند

 داشته است و در مراکز خوشگذرانی ھمجنسگرايان رفت ئیکه افغانی تبار بوده، خود تمايل ھمجنسگرا» اورالندو«

 شواھد ۀبر پاي. شخصيت اين تروريست اسالمی در وضعيت پارادوکسال و دوگانه بوده است. و آمد داشته است

پرسش در .  داشته و از سالھا پيش با اين بخش جامعه دارای پيوند بوده استئیون، اين فرد تمايل ھمجنسگراگوناگ

آيا او در بحرانی ناشی از تناقض اعتقاد دينی و عمل لذت جوئی فردی قرار داشته است؟ آيا جزميات دينی : اينجاست

فتار او ما را نه تنھا در برابر يک جانی تبھکار و احساس گناھکاری دينی او را از درون متالشی نکرده است؟ ر

رو ه عالوه ما را با يک فرد بيمار و سرشار از عقده و محروميت و حقارت و کينه جوئی روبه قرار می دھد بلکه ب

 ھمجنسگرايان می گردد، متوجه ۀدر يک شرايط بحرانی و محروميت، ترور انتقام جويانه متوجه جامع. می سازد

در واقع تروريست اسالمی در جدال ميان هللا . د که به زندگی مورد دلخواه خود آزادانه ادامه می دھندکسانی می شو

 ھمجنسگرا را می ۵٠و تمايل جنسی خود است و اين فرد باالخره تسليم هللا می گردد و با انتقام جوئی بيرحمانه 

  ؟وليت در کجا قرار داردؤباالخره در اين جنايت شھروندان، مس. کشد

 ميل ھا و خواسته ھا و پولسيون ھای ۀرا يک انرژی حياتی ارزيابی کرده که در برگيرند» ليبيدو«زيگموند فرويد 

عالوه در ه  ھمين نظر می افزايد که ليبيدو بۀدر ادام» کارل گوستاو يونگ«. جنسی واقعی يا تخيلی می باشد

 خودآگاه ذھن ۀکارل گوستاو يونگ برآن بود که عرص.  انرژی ھای روانکاوانه و غير سکسی نيز می باشدۀبرگيرند

يونگ ناخودآگاه را در دو بخش در نظر .  کوچک در اقيانوسی از ناخودآگاه قرار داردۀدر انسان ھمانند يک جزير

ھا و ميل ھای درونی است و به مسائل و ويژگی دوران کودکی   بروز انگيزهۀگرفته، يکی ناخودآگاه فردی که زمين

ھای گذشتگان می باشد   تجربهۀ ديگری ناخودآگاه جمعی که ريشه در زندگی گذشتگان دارد و دربرگيرندمی رسد و

عالوه از نگاه جامعه ه بنابراين انسان، بدين گونه شکل می گيرد و ب. ای از ابھام و رمز فرو رفته است و در ھاله

ای جھانی ايدئولوژيک و نظام ھای تبليغاتی شناسی فرد محصول خانواده و تربيت و محيط متنوع فرھنگی و شبکه ھ

  .دينی سياسی می باشد
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پرسش اينست که ليبيدوی کشتن ديگری در نزد يک فرد تروريست اسالمی از کجاست؟ چه عواملی ميل به جنايت 

طور مسلم عواملی مانند تربيت و کينه و محروميت و اختالل روانی و بحران شخصيتی و ه را تقويت می کنند؟ ب

عالوه ه ب. ان سکسی و انتقام جوئی و نيز تحريکات ايدئولوژيک و دينی، در برانگيختن ميل به کشتار نقش دارندھيج

اين عامل دينی در پيدايش پاتولوژی رفتاری . می توان گفت ايدئولوژی قرآنی در تربيت اين ليبيدو نقش قاطع دارد

وامل ايدئولوژيک اسالمی عليه نياز و گرايش عادی در نھايت امر فشار ع. در نزد انسان نقش برجسته ای دارد

قول فرويد نزد يک فرد تمايل پس زده و سرکوب شده از بين ه ب. انسانھا، عامل برانگيزاننده تمايل به جنايت است

فرد گرفتار ايدئولوژی دينی به جنايت روی می . نمی رود، بلکه جابجا شده و در اعماق ناخودآگاه پنھان می گردد

  .زيرا ايدئولوژی دينی بر ميل لذت جوئی تن غلبه می کندآورد 

  

  »اسالموفيل«روشنفکران 

چنين گفته ای بالفاصله با اعتراض نوانديش دينی و نيز روشنفکران .  قرآنی داردۀخشونت و تروريسم اسالمی ريش

اسالموفوبی يا اسالم «و » زياده روی«اين افراد بالفاصله برای تصحيح . مواجه می گردد» اسالموفيل«غيرمذھبی 

راه می اندازند و ھمسو با قدرت ه ما ب» وليتیؤبی مس«پامی خيزند، تبليغات آشکار و پنھانی عليه ه ما ب» ھراسی

اين افراد از جمله کسانی . می پردازند» اسالم دين صلح«يا » اسالم راستين«سياسی و دستگاه حوزوی، به دفاع از 

ی ئ سال تخريب فرھنگ ايرانيان توسط اسالم را پنھان نموده و يک سنت قبيله ١۴٠٠طرز آگاھانه ه می باشند که ب

قرآن به ما چه داده است؟ ميراث . و خشونت زا و تبعيض گرا و توتاليتر را بر ھستی و ذھن ما مستولی نموده اند

قرآن و اسالم ازخودبيگانگی ما محصول تسلط مرگبار . قرآن جز عقب افتادگی و تحجر چيز ديگری نبوده است

 ۀما می توانستيم با فرھنگ ديرين. است، تسلطی که ھرگونه نشانه از فرھنگ ايرانی را در تضاد با نظم خود می داند

 غرب و ميراث بشريت مترقی، در جايگاه فکری ديگری قرارداشته باشيم؛ ولی ۀ يونان و مدرنيتۀخود و فلسف

امروز بيداری ما يک ضرورت . ير ديگری برای ما ترسيم نمودحوادث تاريخی و جغرافيا و ناتوانی ھای ما، مس

است و اين بيداری می طلبد تا از اسالم کنده شويم و ھر چه بيشتر به فرھنگ آزادی و دمکراسی و اکولوژی فلسفی 

 اسالموفيل ھا مخالف اين سمتگيری ھستند زيرا آنان خود نشانه ای از آسيب ذھنی و روانی. و سياسی نزديک شويم

  .ناشی از اسالم می باشند

واکنش نوانديشان دينی رنگارنگ مانند آقايان سروش و بازرگان و اشکوری و کديور و شبستری، و دفاع آنان از 

از يکسو آنھا در جامعه و رسانه ھا : دين اسالم، جای شگفتی نيست زيرا اين افراد با دو ويژگی مشخص می شوند

 خود برای به بند ۀھستند و در پی دفاع از وضعيت اجتماعی و نقش جادوگراندارای رانت و منافع مالی و سياسی 

انستنی آنھا به کشيدن ذھن در گرداب خرافات می باشند و از سوی ديگر اين افراد فاقد سواد علمی ھستند و عمده د

ع آنھا از اسالم دفا. ھيات و شيعه گری و سوء استفاده از برخی واژه ھای مدرن خالصه می شودگفتار حوزوی و ال

در کنار نوانديش دينی، گروه روشنفکران غيرمذھبی که از چپ و . دفاع از مال و جايگاه و ايدئولوژی خود است

راديکال و جمھوری خواه و ملی گرا تشکيل شده، دستخوش ازخودبيگانگی ھستند و گرفتار ايدئولوژی توده ايسم و 

 سياسی و فقدان ئیلحاظ بيسوادی، مصلحت گراه  نيستند ولی بآنھا مذھبی. نوعی ايدئولوژی مذھبی می باشند

اين گروه را » ميشل اونفری«من مانند فيلسوف فرانسوی . دفاع از دين يا ديندار اقدام می کننده شجاعت، در کردار ب

اسالمی دور است، آنھا خطر ايدئولوژی ه می نامم زيرا مواضع آنان از يک نقد علمی قرآن و اسالم ب» اسالموفيل«

 ۀدر جامع.  نسبت به اسطوره ھای دينی می باشندئی و احساس مطبوع وھمگرایرا نمی فھمند و دارای نوعی سمپات
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.  فعاليت گروه اول يعنی نوانديشان دينی ھستند و رفاقت را بر شفافيت ترجيح می دھندۀما اين روشنفکران شيفت

اين افراد، مانند .  ما يعنی آسيب ازخودبيگانگی استۀجامعواقعيت اسالموفيل ھا نمونه و نشانه ای از درد بزرگ 

 سياسی ۀ دينی بوده و تمامی تالش ھا را به يک مبارزۀ فکری فلسفی در عرصۀمذھبی ھا، مانع گسترش مبارز

مقدماتی عليه استبداد فردی واليت فقيه محدود می کنند و اھميت مبارزات فکری و فلسفی عليه دين و اھميت فعاليت 

  . قرآن و اسالم را درک نمی کنندۀھشی علمی در بارپژو

می گويند و تکرار می کنند وضعيت » اسالمو فيل« از روزنامه نگاران و سياسيون و روشنفکران ئیبارھا گروه ھا

اين ديدگاه .  افراد تروريست می باشدۀوجودآورنده نابسامان اجتماعی اقتصادی و بيعدالتی در کشورھای غربی، ب

انه و اسالموفيل در حقيقت در پی ريختن آب پاکی بر سر اسالم بوده و قادر نيست ريشه ھای مختلف و ساده لوح

. معرفی می کند» جدی«عنوان تحليل ه را ب» ئیاقتصادگرا «ۀمتنوع تروريسم را بشناسد و ھميشه نسخه ھای کھن

، ھيچ ربطی به جيم و بلامريکانسه و که تروريسم اسالمی در دوران کنونی و در کشورھای غربی مانند فرا حال آن

ما محتاج جامعه شناسی علمی و ھوشمند ھستيم که . موقعيت اجتماعی قشرھای اجتماعی بومی و خارجی تبار ندارد

دور از قالب ھای از پيش ساخته شده، پيچيدگی ھای جامعه و شکل ھای جديد آن را درک می کند و تحليل را به ه ب

 پولدار و گروھبندی ھای اجتماعی مرفه و نيمه مرفه می ۀاغلب تروريستھا از طبق.  کند اقتصادی محدود نمیۀجنب

ھم ريخته و نابسامان ه باشند، دارای تحصيالت و موقعيت شغلی می باشند و البته گاه محصول شرايط خانوادگی ب

 عليه دمکراسی و ارزشھای اين تروريسم بيانگر کينه جوئی اسالم و احساسات تنفرآميز بخشی از مسلمانان. ھستند

اين تروريسم برای توجيه عمل خود از سياست خارجی مداخله . باز و دمکراتيک و ذھنيت انتقادی در غرب است

 ضد هطور قاطع به اين تروريسم اسالمی ب.  غرب استفاده می نمايد، ولی خود دارای ماھيتی تجاوزگرانه استۀگران

 عشق و زندگی است زيرا از اسالم سرچشمه گرفته و اين ايدئولوژی ۀزادان آۀآزادی، حقوق برابر زن و مرد، شيو

 قرآن، ۀسراسر قرآن بر خشونت استوار است و در ھر برگ نسخ. ی و تبعيض می باشدرقرآنی متکی بر ديگرآزا

فضای . يدپای جھنم و قتل و فشار و اجبار و جھاد و توھين به ديگران و تھديد گروه ھا را می بينی شما بروشنی جا

  .شمار می آيده قرآن دلھره آور است و ھر کشتاری برای هللا يک تقوا ب

جامعه ما نيازمند نقد ھرمنوتيک و تاريخی از قرآن و اسالم است زيرا در بيھوشی مزمن فکرنکردن گرفتار است و 

. را به پيش ببريم ت آنما بايد نقد علمی از دين را بياموزيم و گسترش دھيم و با شجاع. دچار ازخودبيگانگی است

  .ذھن ايرانی بيمار است و در اسطوره ھای سامی قرآن به بند کشيده شده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :منابع برای اين نوشتار

  ٢٠١٢، سرآغاز اسالم، چاپ پاريس »فرانسواز ميشو«

  ٢٠١۶ اسالم، چاپ پاريس ۀشيدن در بار، اندي»ميشل اونفری«

  ١٩٧٢، خشونت و مقدس، چاپ پاريس »رنه ژيرار«

  ھايش، چاپ تھران ، انسان و سمبول»کارل گوستاو يونگ«

  قرآن ترجمه قمشه ای

  ١٣٨٠ از عھد عتيق، نشرنی ئیکتابھا

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

http://www.handsmedia.com/books/?book=sociology-of-fractures-and-changes-in-iranian-
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society  

  :نام پژوھشگرانی که در اين نوشته يادآوری شده اند

Françoise Micheau, René Girard, Miche Onfray, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung.  
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