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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ جون ٢٨
  

 قرآن ھمان تورات است

  

، به بررسی شکل "قرآن، نه کالم خدا، نه الھام محمد، نوشته ای تاريخی و التقاطی"در نوشته ھای پيشين، زير عنوان 

در اين نوشته ھا با نگرش ھرمنوتيک نشان داده شد که .  تاريخی و سياسی پرداختيمۀعنوان يک پديده گيری قرآن ب

 قرآنی محصول دويست سال نگارش و تنظيم و دستکاری بوده و نويسندگان و کاتبان متعددی در اين توليد شرکت ۀنسخ

  قرآن با تورات، پرداخته می شود ۀ حاضر به يکی ديگر از عرصه ھای تحقيق يعنی رابطۀدر نوشت. داشته اند

  

 کتاب تورات

دوربودن زمان تنظيم کتاب، فرھنگ و . رو ھستيمه تعدد روبدر بررسی کتاب ھای دينی، ما ھميشه با دشواری ھای م

 کاتبان و نويسندگان، کمبود داده ھا، فضای تقدس، ۀزبان کتاب، چندگانگی نوشتار و شيوه ھای نگارشی مختلف، شمار

 ۀيوبه اين لحاظ ش. نبود تربيت پژوھشگری، موقعيت تاريخی و اجتماعی و غيره، پيشرفت شناخت علمی را کند می کند

 روش ھای جدی و دانشگاھی و علمی بايد مورد توجه باشد ۀھم. بررسی برای درک کتاب دينی، نمی تواند محدود باشد

روشن است که اين دشواری ھا در مورد اسالم پررنگتر است . تا خطر بيراھه رفتن و يک جانبه نگری به حداقل برسد

طور قطع ما را از نوشته ھای ه اين شناخت علمی ب. ستو روش ھای علمی و ھرمنوتيک برای کشف حقيقت اساسی ا

امروز . طور جدی اين دين را به موضوع مطالعه قرارداده استه جانبدار دينی و غيرعلمی اسالمگرايان دور کرده و ب

ر اين شناخت کنونی پايان کا. وجود آمده استه  جدی و قابل توجھی در مراکز دانشگاھی غرب بۀمطالعات اسالم شناسان

د و پنجاه سال اخير روش ھای صدر تحليل علمی قرآن از يک . داشت تحقيق ھمچنان ادامه خواھد ۀنيست و عرص

 تاريخی ۀمقدم«گوستاو ويل در اثر خود . تحقيقی بسيار متفاوتی از جانب پژوھشگران غربی در نظر گرفته شده است

جمع «، فردريش شوالی در اثر خود )١٨۶٠(» رآنتاريخ ق«تئودور نولکه در اثر خود ). ١٨۴۴(»انتقادی بر قرآن
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، »تاريخ نوشتار قرآنی« تنظيم شد و گوتلف بروگستراسه و اتو پرتسل در کتاب ١٩٣٨-١٩٠٩که بين سالھای » آوری

قرآن، «و کتاب » قرآن«اين سلسله تحقيق ھا با اثر رژيس بالشه . يک پژوھش بزرگ و علمی و تاريخی را پايه نھادند

، يک دکترين جديد و استوار اسالم شناسی را پايه »ريشارد بل«از ) ١٩٣٩-١٩٣٧(»م انتقادی سوره ھا تنظيۀترجم

نشان می دھد که ) ١٩٧٧(» مطالعات قرآنی«در کتاب » جون وانبروگ«تحقيقات پژوھشگر انگليسی . ريزی نمود

  .  نھم به سرانجام می رسدقرآن دارای يک تاريخ طوالنی است و کتاب کنونی در آخر قرن ھشتم و اوايل قرن

 دوران سرآغاز و شخصيت ھای دينی آن مانند محمد پيامبر ۀ سيره نويسی و بيوگرافی نويسی اسالم در بارۀدر زمين

نقش تعيين کننده داشت و متفکرانی مانند ميکل کووک، پاتريسيا ) ١٩٧٨(» محيط اجتماعی فرقه گرا«اسالم، کتاب 

و، آندريو ريپين، اوری روبين، ھارلد موتز، مايکل ليکر، ويليام مارسه، و ژاکلين کرون، ژرار ھاوتينگ، يھودا نو

 تاريخ و جغرافيای ۀ پژوھشی جالبی در بارۀ، شناخت بسيار مفيد و زاوي)١٩٩٧(» سای قبايلؤر«شابی با اثرش 

 قرآن با نظريه ۀسال قرآن و روند تاريخی دويست ۀ شکل گيری نسخۀتحقيقات تاريخی در بار. تاريخی مطرح ساختند

ھای فرانسوا دروش، آلفرد لوئی دو پره مار، دومينيک سوردل، ميشل اورسل، گابريل تری، ميشل اماری، الوئيز 

اسپرنجر، ژوزف برتوال، فرانسوا ميشو، کريستيان ژولين روبن، فيليپ باره، آلن ژورژ، ميکل مارکس، و ديگران ، به 

 اين ميان گابريل تری، ژوزف برتوئل، اوالف، ادوارد ماری گاله، در در. شناخت اساسی و گسترده منجر گشت

ثير قاطع و انکار ناپذير تورات بر قرآن را روشن أ قرآن با تورات را مورد بررسی قرار داده و تۀتحقيقات خود رابط

  . ساختند

المشناسی اسالمگرا و در تمام اين تالش ھای فکری و تحقيقاتی درک از قرآن به مسير علمی کشيده شد و از اس

 رضايت بخش باشد و طبيعت تحقيق ھميشه ًالبته ھمانطور که می دانيم ھيچ تحليلی نمی تواند کامال. غيرعلمی خارج شد

طور قطع ما با گسست روشن نسبت به روشھای کھن آلوده به ه دورنماھای تازه ای برای پژوھش می گشايد ولی ب

که توسط مسلمانان توليد شده، از اين پس اعتبار خود را از ای ه ھای اسالمشناسانه تمامی نوشت. اعتقادات، مواجه ھستيم

روند کار تحقيقی به يک روش و متد . جای دين گرائی نشسته اسالم، علم گرائی بۀ دست داده و در تحقيقات در بار

  :رفتکارگه  خود را بۀمحدود باقی نماند و ھر پژوھشگر و يا مکتب تحقيقی، روش بررسی ويژ

. دوم، بررسی تنظيم تاريخی قرآن طی دويست سال.  يکم، بررسی آيات قرآن مبنی بر مکی بودن و مدنی بودن آنھا

پنجم، بررسی ترکيب واژگان . ثير فرھنگ ھای ديگر در قرآنأچھارم، بررسی ت. سوم، بررسی زبانی و دستوری قرآن

ھشتم، بررسی . فتم، بررسی قرآن و محيط جغرافيائی آنھ. ششم، بررسی معنائی آيات قرآن. عربی و غيرعربی قرآن

. دھم، بررسی قرآن در ريشه يابی توراتی آن. نھم، بررسی قرآن در رابطه با انجيل. قرآن با محيط اجتماعی و تاريخی

  . اين روشھای پژوھشی و ديگر متدھا، ابعاد عميقی به شناخت علمی بخشيده است

 يک کتاب تاريخی و التقاطی، جنبه ھای گوناگونی را مورد بحث قرارداديم و ۀمثابه ن ب قرآۀدر تحليل ھای پيشين در بار

.  قرآن و تورات را مورد توجه قرار می دھيمۀدر اينجا رابط). ١(اميدواريم خواننده به نوشته پيشين توجه الزم را بکند

کارگيری روش ه  ادامه خواھد داشت و بتحقيق ھای ما. کار علمی ھميشه باز می ماند و قابل انتقاد و انکشاف است

  . ما انتقال دھده ی و تاريخی قرآن با تورات يکی از روش ھا می باشد که قادر است شناخت جالب ديگری بئمقايسه 

  

  تورات کتاب مرجع

نی  از آن پی می بريم که قرآن دارای نزديکی ھای بسيار شگفت انگيزی با کتاب ديدر بررسی قرآن و تحليل ھرمنوتيک

 سنت ابراھيمی، ادامه ۀمعنای ديگر خود را ادامه دھنده قرآن خود را دين ابراھيمی می داند و ب. يھود يعنی تورات دارد
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اين ابراز خويشاوندی به چه معناست؟ ما زمانی که ساختار عمومی .  دين موسی و معتقد به يکتاپرستی می داندۀدھند

می کنيم ميان پيام، زبان، طرزبيان، نگرش و اسطوره ھای دو دين شبھاھت  تحليل حتوای قرآنی را از نگاه ھرمنوتيکم

اين دو دين دارای ھمبستری فرھنگی و جغرافيائی بوده و تورات . اين نزديکی اتفاقی نيست. بزرگی مشاھده می کنيم

قرآن . ن ناممکن استبدون تورات و افسانه ھا و اسطوره ھای عبری تنظيم قرآ. شمار می آيده  بزرگی برای قرآن بأمنش

طور مسلم تورات نقش بسيار برجسته در شکل گيری ه محصول يک تاريخ پيچيده و متضاد و سياسی است، ولی ب

  .ساختاری داشته است

اين تاريخ با اسطوره ھای اين قوم . تورات چيست؟ کتاب تورات قبل از ھرچيز، تاريخ و دين و فرھنگ يھوديان است

 پيش از مسيح ١٧۵٠در » ميان رودان«تورات يھوديان از تبار ابراھيم و زنش سارا که در بر اساس . درآميخته است

، يا سرزمين موعود رفته )در جغرافيای اسرائيل کنونی(ابراھيم از بستر رود فرات به کنعان . می زيسته اند، می باشند

 پسر و يک ١٢ار زن داشت و دارای يعقوب چھ. و با پسرش اسحاق و نوه اش يعقوب با يکتا پرستی زندگی می کنند

. وجود می آورند و سپس آنھا قبايل خود را در مصر رشد می دھنده  اسرائيل را بۀ قبيل١٢ پسر ١٢اين . دختر بود

دنبال قحطی در کنعان به سرزمين مصر رفته و در اينجاست که قوم يھود متولد می ه ب) »اسرائيل«نام ديگرش (يعقوب 

با .  مصر می گردد و يھوديان در دوران صلح قرار می گيرندۀوزير يکی از فراعن) يوسف (پسر يعقوب ژوزف. شود

تغيير قدرت در ميان فراعنه، بخت يھوديان برگشته و در شرايط جديد بازماندگان ژوزف يا يوسف به بندگی و اسيری 

 تورات يھوديان، فرزندان ۀگفته  ب.دچار می شوند و فرعون دستور می دھد تمام پسران نوزاد در آبھای نيل غرق شوند

دنبال ه طبق بيان تورات ب. ، تصميم می گيرند تا از مصر خارج شوند و اسارتشان پايان پذيرد)يعقوب(اسرائيل 

.  فرعون پرورش يافته بود، خروج يھوديان از اسارت تحقق می يابدۀمعجزات دھگانه و ظھور موسی که توسط ملک

در تورات می آيد که موسی بزرگترين پيامبر اسرائيل .  قبل از ميالد صورت می گيرد سال١٣٠٠گويند اين خروج در 

 موسی تورات را به ۀيھوه يا خدای يھود با واسط.  کرده استصحبتاست زيرا او تنھا کسی است که رودر رو با خدا 

پنج کتاب آغازين در . می باشندپنج کتاب دينی و يھوديان دارای بيست ). ١١-٣٣کتاب آفرينش، (اسرائيل انتقال می دھد

 ۀمجموع.  خاخام به يونانی ترجمه شده است٧٢ پيش از ميالد توسط ٢٧٠تورات قرار گرفته اند و اين تورات در سال 

.  کتاب می باشد١٢است که در برگيرنده » کتوويم« کتاب می باشد و مجموعه سوم ٨ ۀاست که دربرگيرند» نويم«دوم 

، فيليپ »تورات« و ھمچنين ١٣٩١ترجمه پيروز سيار، نشر نی تھران، چاپ ھشتم » د عتيقکتابھائی از عھ«: منبع(

 پيامبران بنی اسرائيل و تمامی حکايت ھا و اساطير و ۀدر کتاب تورات شرح حال ھم). ، پاريس٢٠١۶حداد، چاپ پنجم 

طور ه ح و ابراھيم و رسالت موسی بدر تورات، آفرينش جھان و آفرينش آدم و حوا و داستان نو. نيايش ھا گردآمده است

 ابراھيم را اثبات نکرده است ۀالبته تحقيقات باستانشناسانه و تاريخی ادعای تورات در بار. مفصل توضيح داده شده است

  .ئيد قرار نمی دھندأو برخی محققان دانشگاھی، واقعيت ابراھيم را به عنوان شخصيت تاريخی مورد ت

می باشد » جاودانه است و خدای مکانھا، سرور سروران، پادشاه، قدرتمند قاطع«ين خدا است و ا» يھوه«خدای تورات 

باران، توليد، قيامت و : خدای يھود سه کليد در دست دارد). ١٧-١٠تورات، دوترونوم .(است» حقيقت«و تورات کتاب 

ر تورات می آيد موسی با د). ٢۶-٢رجوع شود به فصل آفرينش .(برای آفرينش آدم با فرشتگان مشورت نموده است

 ۀدر عمل، نوشتار تورات، حافظ. روشنی تورات را توضيح داد و ادامه دھندگان بايد به ھفتاد زبان تورات را بازگويند

يا شخصيت بزرگ قوم » پاتری آرش«عنوان ه تاريخی و ھويت يھوديان را تشکيل می دھد و اين کتاب از ابراھيم ب

نھا از جانب خدا برگزيده می شوند آکند زيرا  معرفی می» مردم برگزيده« يھوديان را کتاب تورات. عبری نام می برد

تلقی می شوند » قوم برگزيده«يھوديان . تا از اسارت خويش بيرون آمده و به سرزمين اجدادی خود، کنعان بازگشت کنند
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نا صورت می گيرد و خدا به قوم يھود رسالت موسی در کوه سي. عنوان برگزيده تورات را دريافت می کننده زيرا آنان ب

از اين ديدگاه، قوم يھود به خدای يگانه معتقد است . » ھستيدنشما برای من سرزمين پادشاھی پرستش کنندگا« :می گويد

  .  کسانی که از تبار ابراھيمی اند مورد احترام و توجه می باشد و تورات پيامی برای بشريت استۀو برادری ھم

  

   قرآن با موسی و توراتپيوند ارگانيک

در تحليل قرآن، در بررسی موضوع ھای قرآنی، در تحليل داستانھا و افسانه ھای قرآن، ما اغلب مواقع با فضای 

افسانه ھا و رسوم و نمادھا و ارزش ھای دينی و احکام دينی در قرآن شباھت . فرھنگی و دينی تورات مواجه ھستيم

که  حال اين پرسش مطرح است که علت اين نزديکی چيست؟ ما ھنگامی. ت داردھای بسيار فراوانی با محتوای تورا

 ھای فرھنگی و مشغوليت ءکتابھای دينی ملت ھای گوناگون را در قاره ھای مختلف مورد بررسی قرار می دھيم با فضا

روتستانتيسم، فضای آئين کنفسيوس، پ. ھای فکری و احساسی و ويژگی ھای نيايشی و آئينی ويژه مواجه می باشيم

اين آئين ھا و .  متفاوت ھستندًالھندوئيسم، زرتشتی، بودائی، اسالمی، و غيره با فضای فکری و ايمانی و ارزشی کام

ولی دو . ديگر از نظر تاريخ و جغرافيا و نيز ساخت و ھدف خود بسيار متنوع می باشند اديان و دکترين اخالقی با يک

ن جداگانه پيدا شده اند، و در جغرافيای ميان رودان و فلسطين يعنی بخشی از دين يھودی و اسالم، که در دو زما

البته در ھمين فضای جغرافيائی تورات و سپس . خاورميانه سامی و آرامی متولد شده اند، با ھم بسيار نزديک می باشند

ار مختلفی با ھويت ھای تاريخی و در ھمين فضای جغرافيائی آئين ھای بسي. ند اقرآن، تعداد آئين ھا و اديان کھن بسيار

سومری ھا، بابلی ھا، مصريان و آشوريان در . فرھنگی مختلفی زيست کرده و يا ھنوز به زندگی خود ادامه می دھند

 می کرده ءآئين ھای مختلف زندگی می کرده اند و آئين خورشيد و عناصر طبيعی و خدايان گوناگون را پرستيده و اجرا

ثير متقابل بوده است و در طول تاريخ و به ھنگام روند جنگ ھا و انتقال رسوم تمدنی در أين ھا دارای تالبته ھمين آئ. اند

ثير فرھنگ ھای دورتر أنه تنھا اديان اين ميدان جغرافيائی برھم اثر گذاشته اند بلکه ت. وجودآورده انده يکديگر تغيير ب

استاد کالژدوفرانس و » توماس رومر«عنوان نمونه ه ب. شخيص استمانند اسطوره ھای يونانی و اديان ايرانی نيز قابل ت

قول او اعتقاد به تک خدائی يا اعتقاد به ه اين مطلب را نشان می دھد و ب» اختراع خدا«دانشگاه لوزان، در کتاب 

ت ريشه و وفان نوح در توراط ديگر از نظر توماس رومر، ۀنمون.  زرتشتی و ايرانی داردۀدر دين يھود ريش» شيطان«

  ).٣١۶تا ٢٩٩پاريس، برگ » سوی«انتشارات . ( ميان رودان می آيدۀ سومری داشته و از منطقأمنش

قرآن .  قرآن با تورات چيز ديگری استۀثير گذاری اديان و فرھنگھا بر روی يکديگر آگاه ھستيم ولی رابطأپس ما به ت

ع شکل گيری قرآن، تورات است ولی روح قرآن، تاريخ ما نمی خواھيم بگوئيم که تنھا منب. بدون تورات ناممکن است

 وابسته به تورات است و ھستی ًمالی قرآن، کائقرآن، افسانه ھای قرآن، پيامبران قرآن، قواعد قرآن و شکل گيری پايه 

ن  اديان ديگر می تواۀفراتر از آنچه در بار. قرآن از تورات و شخصيت ھای دينی و فرھنگ دين يھود، ناشی می شود

آنچه مسلم است قدمت . ادعا نمود، بايد اعالم کرد ميراث مشترک يھوديت و اسالم بسيار گسترده و ارگانيک است

ثير تورات برقرآن تعيين کننده است و أت.  انتقال ميراث به قرآن استأتورات، فضای فرھنگی و تاريخی تورات، منش

  . نونی ناممکن استبدون تورات و فرھنگ عبری تنظيم و توليد قرآن به شکل ک

چند پرسش اساسی مطرح است؟ از نظر علمی ابعاد بھره گيری اسالم از دين يھود چه ميزانی است؟ آيا نشانه ھای دين 

ال می برد؟ در اين زمينه محققان گوناگون نظريه ھای مختلفی ارائه می ؤيھوديت شخصيت مستقل اسالم را زير س

ھر چند . که وامگيری اسالم از تورات جدی و ساختاری است نظرند و آن اين پژوھش ھا در يک نکته ھم ۀھم. نمايند

است، » اسالم دين ابراھيمی«البته مسلمانان می گويند چون . ثير و ابعاد اين وامگيری مورد اختالف نظر استأنوع ت
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رح موسی و افسانه ھای آنھا می گويند ط. بياموزند و پند بگيرند» بندگان«رجوع دادن به دين تورات، برای آنست تا 

 ۀدر واقع ھدف مسلمانان پنھانکاری در بار.  تاريخی دارد و بيان تسلسل در اديان ابراھيمی استۀقوم يھود در قرآن، جنب

عالوه بسياری از آنان به لحاظ دگماتيسم و ديدگاه دينگرا و دين خوئی عميقشان، اين رابطه ه ب.  توراتی قرآن استأمنش

  . بيائيم اين موضوع را مورد بررسی علمی قراردھيم.را درک نمی کنند

  .  قرآن شناسی استۀ سوره ھای قرآن با توجه به محتوای تورات و اساطير يھود روش جالبی در عرصمطالعۀ

 پرداخت، اجازه می دھد وامگيری قرآن ۀ نظر نگرش و زاويۀ ھا يا سوره ھای قرآن با متن تورات از نقطت آيۀمقايس

در يک کتاب نوع روايت چگونه است؟ در موارد بسيار متعدد طرز نگارش و نوع پرداخت . ن شوداز تورات روش

 آفرينش جھان و آدم با ۀعنوان نمونه طرز نگرش قرآن در باره ب. مطلب در قرآن با طرز پرداخت در تورات يکی است

 تورات و در قرآن اتفاقی است؟ آيا اين شباھت در نوع پرداخت در. نگرش تورات در ھمين زمينه نزديک می باشد

توراتی را نويسندگان قرآن نگرش . نگرش تورات به آفرينش و گردش زمان و قواعد آسمانی، در قرآن ادامه پيدا می کند

  .در توليد و تنظيم قرآن انتقال می دھند

 آئين يھود، مخالفتھای اعتبار اخبار موجود در تورات در زمان و در روند پيدايشه ب. به جنبه ھای ديگر توجه کنيم

با توجه به مخالفت ھای رايج . راحتی دين موسی را نمی پذيرفته اندوده و قبايل و افراد قوم يھود ببسيار زيادی موجود ب

بنابراين در اينجا، . مسخره می کنند و ھمه چيز را نفی می کنند» کافران« آن زمان، در تورات آمده است که ۀدر جامع

 ديگر، در تورات در ميان افسانه ھا و ۀنمون.  تورات استألۀله کردن با ديگران و قبوالندن دين، مسنوع پرداخت، مقاب

 نوح، ۀ، بارھا به قص»کافران«دادن و برای متقاعد نمودن و يا ترساندن  رويدادھای تاريخی مطرح شده، برای اندرز

يشی خاصی شناور است و دارای روح زمان اين پرداخت در فضای فرھنگی و گو. عاد، ثمود و لوط توجه شده است

 ترس از خدا، جھنم و بھشت، اطاعت و عبادت، نفرين و تھديد، از اجزای اين فضای ۀدر تورات، اشاع. خودش است

د، سليمان، ومانند ابراھيم، اسحاق، يعقوب، آدم، حوا، نوح، داو» پيامبران«عالوه رديف کردن ه گويشی ھستند و ب

طور مدام ه  غيره، گفتمان توراتی و سمبول ھايش را ترسيم کرده، زينت بخشيده و ذھنيت را بيونس، يوسف، موسی و

. ما اين نوع فضای گفتاری و معنائی را در زرتشت و ھندوئيسم و کنفوسيوس نداريم. مورد خطاب خود قرار می دھد

 افسانه گوئی، ھمين پيامبران يھود، ھمين طرز.  و طرز نگاه با اين سمبول ھا و اساطير، از آن تورات استءاين فضا

ھمين انگشت گذاشتن بر خطاکاری انسان، ھمين جھنم و بھشت، ھمين تنبيه کافران که در تورات است، در قرآن نيز 

  .وجود دارد و ساختار آن را می سازد

عنوان نمونه به ه  ب.طرز فراوان شاھد ھستيمه حال بايد گفت اين نوع پرداخت و اين الگوی گفتاری را، ما در قرآن ب

کنند و اخبار را قبول  راض میت قرآنی آمده است که کافران اعۀ ھای اين سورتدر آي. توجه کنيم» القمر« مکی ۀسور

طور مکرر به يادآوری داستانھای دينی ه ن بآقر. ندارند، ولی آنھا در محشر سراز قبر درآورند و عذاب خواھند ديد

قرآن می گويد ماجرای قوم نوح را تکذيب نکنيد و بدانيد در کشتی . ندان فراموشکارتورات پرداخته و می گويد کافرا

 قرآنی می آيد کافران سرنوشت قوم عاد را فراموش می کنند، ۀدر ھمين سور. نوح کافران راه نيافتند و مجازات شدند

، آنھا سرنوشت قوم لوط را انکار می نھا سرنوشت قوم ثمود را فراموش می کنندآآنھا تنبيه الھی را در نظر نمی گيرند، 

به سنگباران نابود « آن قوم را ۀو به ھمين خاطر غير از خانواده لوط، بقي کنند و نمی خواھند ببينند که ما قدرت داريم

کافران . را تکذيب کند» فرعونيان«سوره می افزايد ما قرآن را به فھم آسان کرديم ولی کيست که اندرز گيرد و . »کرديم

  .نھا را به جھنم می فرستيم و روز قيامت در انتظارشان استآ کارخالف شان دست برنمی دارند و بدانيد ما از



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

و به پرداخت و روش نقلی داستان توجه می شود، ھنگامی که به ارزش گذاری » القمر «ۀبنابراين ھنگامی که به سور

» فرعونيان«ن ژرف نگری می شود، ھنگامی که به اقوام دقت می شود، ھنگامی که به ادبيات و الگوی واژگانی قرآ

در نظر گرفته می شود، تمامی » جھنم«عنوان ستمگران اشاره شده و سرنوشت اينان در ه يعنی اسيرکنندگان قوم يھود ب

اين نزديکی .  فضای توراتی می باشدً کامالء فضای قرآنی و الگوی گويشی قرآن است و اين فضاۀاين عناصر سازند

  .گيز است ولی دليل مند استشگفت ان

در قرآن خطاب می شود که عبرت بگيريد و از خدا اطاعت کنيد و خدا قادر است پس از مرگ » سباء« مکی ۀدر سور

د گوش دادند، سليمان باد را در اختيار و الھی داوۀعبرت بگيريد و توجه کنيد، کوھھا و مرغان به نغم. شما را زنده کند

در اين سوره مانند آنچه .  سبا در وطنشان رحمت برقرار بود و اين امر بيان رحمت الھی استخود گرفت و برای اوالد

کارگرفته شده و پيامبران يادشده، ه آمده، سمبولھا و نشانه ھای اساطيری ب» قصص«، »عنکبوت«، »نمل «ۀدر سور

 سبا و پيوند ۀت داستان سبا، بلقيس ملکد و سليمان از پادشاھان اساطيری تورات بوده و توراوداو. متعلق به تورات است

 سبا چگونه به ۀخواند تا ببينند ملک تورات افراد را به عبرت فرامی. او با سليمان، پادشاه اسرائيل، را مطرح می کند

سمبولھا و نشانه ھا و اساطير تورات، در قرآن . حقانيت سليمان ايمان پيدا کرده و از خورشيد پرستی دست می کشد

اين قصه ھای دينی در تورات آمده و در ). در تورات» اولين کتاب پادشاھان«رجوع شود به (ايفای نقش می کننددوباره 

 سبا در انجيل لوقا نيز آمده است و روشن است که اين خبر ۀالبته ياد آوری شود که داستان ملک. قرآن تکرار می شود

 مکی ۀسور.  ديگری از فضای فرھنگی و اساطيری و ارزشی تورات را در قرآن می بينيمۀنمون. ريشه در تورات دارد

 موسی و ۀ موسی و معجزۀ قرآنی چندين بار در بارۀاين سور.  زندگی و معجزات موسی استۀ، در بار»نمل «٢٧

 در ھمين سوره به .فرعون و سليمان و بلقيس و لوط و عدم اطاعت مشرکان از فرمان خدا و دين موسی صحبت می کند

و حکم ( بيان خواھد کرد ًھمانا اين قرآن اکثر احکامی که بنی اسرائيل در آن اختالف می کنند کامال«:روشنی آمده است

، ٧٧ و ٧۶ تآي(».و ھم اين کتاب خدا برای اھل ايمان ھدايت و رحمت کامل است) واقعی تورات را آشکار می سازد

طرز تکراری خواست ه چرا قرآن ب. رآن می گويد که شرح احکام بنی اسرائيل استمتن ق). ترجمه حسين الھی قمشه ای

د؟ پرسش اينجاست که در قرآن، که برای قوم عرب است، چرا داستانھای قوم نبنی اسرائيل و عمل موسی را طرح می ک

تی حرفی به ميان نمی آيد؟  يونان گفته نمی شود؟ چرا از ميترائيسم و زرتشۀيھود تکرار می شود؟ چرا درقرآن از فالسف

چرا از منشور يا قانون حمورابی، شاه بابل صحبت نمی شود؟ چرا به تمدن اکسوميت ھای اتيوپی اشاره ای نمی شود؟ 

چرا از تمدن آشوريان و نباتيان دليلی آورده نمی شود؟ ادبيات و اساطير و پيامبران قرآن، ھمان ادبيات و اساطير و 

  .ندپيامبران تورات می باش

  . را مورد نظر قراردھيم» مکی اسراء «ۀحال در قران، سور

کس را   ھدايت بنی اسرائيل قرارداديم تا غير من که خدای عالمم ھيچۀآن را وسيل. به موسی کتاب تورات را فرستاديم«

و بار حتما در در کتاب تورات خبر داديم و چنين مقدرکرديم که شما بنی اسرائيل د«). ٢ تآي(».حافظ و نگھبان نگيرد

من ای ...«موسی به فرعون گفت ). ۴ تآي(».زمين فساد و خونريزی می کنيد و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می يابيد

 آن کرد که موسی و قومش را از زمين مصر ۀآنگاه فرعون اراد. فرعون تورا شخصی جاھل و اليق ھالک می پندارم

، »صف« مدنی ۀدر قرآن، در سور). ١٠٣ و ١٠٢ تآي(»دريا غرق کرديم ماھم، او و ھمدستانش را تمام به . براندازد

اين کالم، سخن . اين کالم ھمان کالم موسی است. يادآوری می شود» حقانيت کتاب تورات«از کافران صحبت شده و 

ن کالم موسی نه تنھا در تورات سخن گفت بلکه در قرآ.  قرآن استتمحمد نيست، بلکه سخن موسی در زبان محمد و آي
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قرآن از حقانيت کتاب تورات سخن می گويد و اين امر ھمان رازی است که مسلمانان پنھان می . خود را ادامه می دھد

  .کنند

 موسی است، کالم ھدايت برای ۀاينگونه کالم، کالم خدا در بار. وجود اينگونه آيات توراتی در قران، اتفاقی نيست

کالم به چه کسی خطاب می شود؟ آيا اين . انی است که بايد پيرو تورات بشونديھوديان است و يا کالم ھدايت برای کس

 تاريخی و دينی، برای ھدايت عرب ھاست؟ آيا اين گفتار ۀسوره، گفتار محمد است و دارای ارزش بازگوئی يک واقع

برای عرب ھا بازگوئی تورات برای عرب ھا می باشد تا آنھا به دين يھود بگرايند؟ آيا کسی کالم تورات را در قرآن 

ھمين مضامين و ھمين فرھنگ در تورات آمده است و در قرآن تکرار . می کند؟ پرسش ھای بسيار جدی مطرح است

  چرا محمد از موسی، از حقانيت او، از تورات او و از دشمن يھوديان، يعنی فرعون صحبت می کند؟ . می شود

نوشتار .  التقاطی قرآن نيز می باشدۀکيد روی جنبأ داديم و در اينجا تما در نوشته ھای پيش جنبه تاريخی قرآن را نشان

يکی از جنبه ھای . ھای گوناگون بوده و فاقد ھمگونی در سبک و روش می باشدأالتقاطی يعنی نوشته ای که با منش

.  قرآن استاساسی التقاطی بودن قرآن ھمانا وجود انبوه و پرمعنای ادبيات و مضمون تورات و فرھنگ تورات، در

بحث ما پاسخگوئی . را نبيند وامگيری قرآن عريان است، آشکار است و ھيچ پژوھشگرجدی و با انصافی نمی تواند آن

ثيرپذيری خرد و أبلکه ت. ھدف نشاندادن کھن بودن يا برتر بودن يک دين نيست. به پرسش ھای پژوھش علمی است

عه که از نظر ھرمنوتيک و جام  دين الھی معرفی می کند حال آناسالم خود را. کالن اديان و در اينجا اسالم است

 قرآن دين يھود و ۀروشن است که يکی از عوامل اساسی شکل دھند.  بی پايه استًشناسی و تاريخی اين ادعا کامال

 معنا  گابريل تری در اين چارچوبۀنظري. البته برخی از محققان در اين زمينه نظر بسيار قاطعی دارند. تورات است

  . پيدا می کند و می توان گفت از نظر او قرآن ھمان تورات است

  

  ثير قاطع توراتأقرآن، ت

، در اثر )١٩۵٩-١٨٩١(رخ و دين شناس فرانسوی و استاد در بنياد کاتوليک پاريس ؤ، م»ھانا زاکريا«گابريل تری يا 

که قرآن، در  کند مبنی بر اين طرح می منتشر شده نظريه ای م١٩٢٩که در سال » محمد واقعی و قرآن کاذب«خود 

 قرآن محافل مذھبی خاخام ھای يھودی ۀمنظور چيست؟ از نظر او توليد کنند. واقع کتاب تورات به زبان عربی است

  چرا دين تورات در پی جلب عربھاست؟ . بوده و ھدف آنھا جلب عربھا به آئين موسی است

چھارم در زمان امپراتور کنستانتين، دنيای رومی را تسخير ۀ و از سدمسيحيت با سرعت در دنيای ھلنيسم غلبه يافته 

ادات تورات در دستور قرار اين تسخيردينی مسيحی، واکنش يھوديت را برانگيخت و سياست پخش اعتق. کرد

دين از نظر محافل يھود، با توجه به موقعيت اجتماعی و وجود آئين ھای چند خدائی يا بت پرستی يا ). ٩١برگ .(گرفت

از آنجا که عربھا تورات را به عبری نمی .  حجاز، می بايست تورات را به ميان قوم عرب بردۀنصارا در شبه جزير

دين يھود در پی فتح ). ٩٣برگ .(را به زبان خود عربھا درآورد فھمند پس تورات را بايد برای عربھا روايت کرد و آن

ب شدن يھوديان در اقوام ديگر نيست، زيرا از نظر اين قوم، يھوه يا معنای آه است، ولی گشايش مرزھا برای اين دين ب

س بايد بماند و برای گسترش نفوذ، اين دين أاين دين در ر. نھا ارسال شده استآخدا، آنھا را برگزيده و پيام آسمانی به 

اين دين خود را در نزد . کند جھانی طرز بينش آن غلبه داشته باشد و ھر چه بيشتر رخنه ۀخود را می گستراند تا در پھن

  .ديگران می گسترد تا روح خود را پخش کند

گابريل تری می گويد تمدن قريش پائين ترين سطح فرھنگی است و آنھا قادر نبودند آئين دينی تدوين کنند زيرا در ميان 

طبيعتی تخريبگر ھستند و کند که عربھا دارای  گابريل تری از ابن خلدون نقل می. آنھا سنت نگارش وجود نداشته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

عنوان شعر پيش از ه شکل شفاھی و بسيار ضعيف بوده و آنچه که به  بدوی حجاز سنت شعر بۀمی افزايد در جامع

رغم وجود ميليونھا نفر پيرو،  علی«گابريل تری می نويسد . اسالم مطرح می شود بيشتر به مراحل بعدی تعلق دارد

پيش از اسالم در سرزمين عربی، ھيچ فرھنگ انتلکتوئلی وجود ...می کنداسالم تنھا تخم مرگ را با خود حمل 

نويسنده می افزايد عربھا که از تبار سامی ھستند ھرگز قادر نبودند نوآوری کنند و فقط غارتگری ). ۴۶برگ .(»نداشت

شار از دزدی و تاريخ عرب سر: می کردند و اموال ديگران را تصاحب می کردند و ھمانطور که ابن خلدون می گويد

در سراسر خالفت، . گاه فيلسوف عرب نداشته ايم نويسنده در کتابش می آورد ما ھيچ). ١٢٩برگ . (غارت است

غزالی و الکندی و ابن طفل و ابن رشد، به عربی . فيلسوفان از غير عربھا مانند سيرياک ھا، بربرھا و ايرانيان بوده اند

بنابراين از ). ١٣٠برگ .(فلسفه و ھنر عرب، فقط يک افسانه است. بربر بودندنوشتند ولی از تبار ايرانی و سوری و 

آنجا که محيط عرب فاقد فرھنگ بود و فاقد يک نظم فکری و دکترين بود، دين اسالم ھم از اين محيط نمی توانست 

  ).ھمانجا.(بيرون بيايد و اين دين ھمان دين تورات و تنظيم شده توسط بزرگان يھودی می باشد

س أ در رًاآنھا واقع. نی و انتلکتولی بودند چندين سده شادابی ديۀدارای پشتوان«عکس، يھودی ھا ه او می افزايد ب

گابريل تری می گويد در چنين شرايطی خاخام بزرگ مکه تالش دارد تا عربھا ). ۴۶برگ . (»فرھنگ بشريت بودند

را  ی يکتا، يھوه، پيام را به موسی ابالغ کرده، موسی آنرااز موقعيت بت پرستی خارج کند و به عربھا بگويد که خدا

به نظر نويسنده برای تحقق اين ھدف خديجه که يھودی ). ۴٧برگ .(به اسرائيل اعالم کرده و اين پيام برای بشريت است

رتيب به اين ت. بوده و شخصيتی قوی داشته و ثروتمند است، محمد را در اين راه قرار می دھد و پشتيبانی می کند

گابريل تری برآنست که در اساس، قرآن ھمان لوحه ھای موسی است، نسخه ای از تورات است و غير از اين، قرآن 

اسالم جز يھوديتی که توسط يک خاخام به عربھا «:نتيجه گيری او چنين است). ۴٧برگ .(ديگری وجود نداشته است

 نگارش درآمده است و محمد ھيچ نقشی در اين زمينه قرآن توسط يک يھودی به. توضيح داده شده، چيز ديگری نيست

ھدف اين کتاب قابل فھم نمودن قران « ).٧٣برگ (».طور کامل يھودی شده استه هللا ب«). ۵٨برگ (».نداشته است

  ).٨٧برگ (به عربی است» يک کتاب دينی قديمی«، قرآن تنظيم و به روزکردن ».عبری موسی، برای عربھاست

) ، جلد يازدھم٣٩برگ (آمده است که تورات کتابی آسمانی است و در آن شکی نيست» تلمود«د در گابريل تری می گوي

در قرآن می آيد که قرآن، کالم هللا است و . در قرآن تکرار شده است» آسمانی«نظر او ھمين فرمولبندی يعنی ه و ب

مر، توصيف متعلق به تورات است و از نگاه گابريل بری حرفی که قرآن عربی می آورد در حقيقت ا. آسمانی است

در قرآن، روايات و . است» آسمانی«زمانی که از زبان محمد اين گفته جاری می شود منظور ھمان تورات است که 

افسانه ھای توراتی بسيار وسيع و متنوع است و متن قرآن عربی آنچه در قرآن می باشد را متعلق به موسی و کتاب او 

طور کامل مورد پذيرش قرارنداد و برآن خرده ه  گابريل تری را بۀ تئوريک می توان نظريالبته از نظر. می داند

در راستای گفتار گابريل تری در قرآن، . ولی ھمزبانی قرآن با نوشته و فرھنگ توراتی انکار ناپذيراست. گرفت

  .ھمانگونه که ديديم، شواھد بسيار يافت می شود

  

  اعتراف قرآن بر توراتی بودنش

سی کرونولوژيک و زمانمندانه و تقسيم آيات به مکی و مدنی، بررسی تاريخی جنگ ھا و جدال قبايل عربی و برر

و زمانمند می کند و » موضوع تحقيقی«و » اوبژه«متدھای ديگر، از جمله روش ھای علمی است که قرآن را تبديل به 

نه تحقيقات که از صدوپنجاه سال پيش آغاز شد، طلسم اين گو. را از پيام آسمانی و ازلی و از مقدسات خارج می کند آن

رغم تنوع روش ھای تحقيق که ما به آنھا  علی.  زمينی تبديل کردۀ و دين را به پديدزير سؤال بردهو تقدس اسالمی را 
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سم  ھرمنوتيکی، ما نيازمند گسترش تحقيق خود به ژودائيۀھميشه نيازمنديم، برای درک دقيقتر قرآن، در چارچوب شيو

 گابريل ۀاين جنبه توسط برخی پژوھشگران مورد بررسی قرارگرفته و از آن ميان نظري. يا يھوديت و تورات نيز ھستيم

 جالبی در تحقيق می گشايند و کليد ۀ، دريچ»ھای واقعی آنأاسالم، منش«تری و نيز کتاب سه جلدی ژوزف برتوئل، 

  . می دھندبسيار مھمی برای درک بھتر قرآن در دسترس ما قرار 

، فضای ءاين فضا.  دقيق يک سلسله آيات قرآنی ما را به زمان و مکان خاص و فضای عمومی وارد می کنددنخوان

 و محيط سياسی و دينی و آشوب مند است، فضای پيام ابراھيمی است، فضای جدال عليه کافران و ءيھوديت است، فضا

از نظر يھوديت، يھوه . در قرآن، فضای موسی است.  می کندمخالفان، فضای تبليغ و ھدايت و فضای خشونت و جھنم

در قرآن . پيام را به موسی اعالم کرده و پيامبران بنی اسرائيل حقيقت را با خود داشته و موسی بزرگترين رسول است

د فقط چند که نام محم  بار يادآوری می گردد، حال آن۵٠ بار تکرار می شود، نام موسی بيش از ۶٠نام ابراھيم بيش از 

 بنی ۀعنوان نام سوره ھا يا درون سوره ھا مرتب تکرار می شود و واژه  پيامبران اسرائيل بۀواژ. بار در قرآن می آيد

يادآوری از موسی در قرآن با .  قريش فقط دو بار اعالم شده استۀکه واژ اسرائيل بارھا در قرآن آمده است، حال آن

ھمانگونه که در تورات عھد عتيق . قلمداد می شود» پيشوا« موسی در قرآن .ابھت است، با بزرگی و با نبوت است

، ۵٨٣برگ (».از ميان آدميان او را برگزيد«و » تقدسش بخشيد«،».مجدی چون قديسان عطا کرد«خداوند موسی را 

  ).چاپ تھران

م نبوت و فرمان ما به موسی مقا« :سرشار از حکايت مربوط به موسی است و اعالم می کند» قصص« مکی ۀسور

 تآي( »ما به موسی کتاب تورات را فرستاديم« :اعالم می دارد» فصلت« مکی ۀسور). ۴۴ تآي(» . کرديمءالھی عطا

تمامی اين گفته ھا ). ١٧ تآي( .است» پيشوا و رحمت حق«، »کتاب تورات موسی«: می گويد» ھود« مکی ۀسور). ۴۵

در .  ھای متعددی در قرآن اين مطلب را تکرار می کنندتمی باشد و آياعتراف قرآن عربی، به واقعيت آن يعنی تورات 

کيد مثبت و أحقيقت در قرآن، جز تورات و دين بنی اسرائيل، ھيچ دين و کتاب دينی ديگری، به اين صورت مورد ت

. دارد»  الھیفرمان«می آيد و پيشوا مقامی است که » پيشوا «ۀدر ادبيات قرآنی، واژ. ستايش انگيز قرار نگرفته است

کسی اين توصيف را می کند و .  موسی می آيدۀاين ستايش انگيزترين توصيف در قرآن است و اين توصيف در بار

  .  قرآن عربی تبديل می شودترا تکرار کرده و اين توصيف به آي محمد يا کاتبان آن

ن تازه ای نمی آورد بلکه توضيح و تبليغ با توجه به آنچه بيان کرديم و در چارچوب اين روش تحليل، در حقيقت قرآن دي

اين ھمه، جز کتاب عھد خدای «:در تورات عھد عتيق می آيد. دين پيشينيان است، قرآن تبليغ تورات برای عربھاست

پيوسته در ايمان به خداوند راسخ باشيد، بدو .  و به جماعات يعقوب به ارث رسيد شريعتی که موسی آورد. تعالی نيست

). ، چاپ تھران۵١٠برگ (».خداوند قادر، خدای يگانه است، و رھاننده ای جز او نيست.  استوارتان سازددرآويزيد تا

است » سلف«کتاب موسی بيان کتاب . ھمين الگوی گويشی و ھمين سبک تاريخی اسطوره ای در قرآن تکرار می شود

  .ی قوم عرب گفته می شودزبانی ديگر براه نام محمد است ھمان تورات موسی است که به و آنچه که ب

اين گفتار به حقيقت در کتب رسوالن پيشين «، بر اين امر اصرار دارد که »اعلی« مکی ۀدر قرآن، سور: توجه کنيد

 مکی ۀدر سور). ١٩ و ١٨ تآي(».خصوص در صحف ابراھيم و تورات موسی مفصل بيان گرديده استه ب. ذکر شده

قرآن برآنست که ). ١٩٧ تآي(».از کتب انبيای سلف بر اين قرآن آگاھندعلمای بنی اسرائيل «: آمده است» شعراء«

بزرگان قوم يھود از کتاب پيامبرانی مانند ابراھيم و اسحاق و موسی آگاه می باشند و می دانند که قرآن محمد در اساس 

والن پيشين مانند  تورات موسی است که به رسۀدر واقع در اينجا، قرآن محمد، گفتار عربی شد. ھمان تورات است

  .حرکت کنند» سلف«ابراھيم رجوع می دھد و به آدميان پند می دھد که در راه 
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ھمانا خدا از بنی اسرائيل عھد گرفت و دوازده بزرگ ميان آنھا برانگيختيم و خدا «:آمده است» مائده« مدنی ۀدر سور

دھيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و خدا را قرض بنی اسرائيل را گفت من با شمايم، ھرگاه نماز به پا داريد و زکات ب

نيکو دھيد در اين صورت گناھان شما را بيامرزم و شما را در بھشتی داخل گردانم که زير درختانش نھرھا جاری 

 از عھد بنی اسرائيل با يھوه يا خدای يھوديت صحبت می شود و تورات موسی، ھر تدر اين آي). ١١ تآي(»...است

قرآن . قرآن پيام يھود را بازتوليد می کند.  مردم يھود را به اجرای آداب دينی دعوت می کندۀ تشکيل دھندۀيلدوازده قب

  . که شرح حال عربھا باشد شرح حال يھود است و قرآن عربھا را به دين يھود دعوت می کند پيش از آن

ن يھود، پيامبران آن، رسوم آن و سلسله اين سوره به صورت شگفت انگيزی تاريخ دي.  مدنی يونس را بخوانيدۀسور

اين سوره در ستايش بنی اسرائيل است، آنھائی که به . ارزش ھای تورات و افسانه ھای آن را به ما يادآوری می کند

ت من به تورات نيستند انتقاد می کند و آنھا را تھديد به قيامؤاين سوره به کافران و آنھائی که م. فرمان يھوه تسليم شده اند

 باشيد و ده و می گويد به دين موسی پايدار قرآنی به حکايت نوح و ساير پيامبران عبری اشاره کرۀاين سور. می کند

در دين يھود تمام بزرگان دين مانند خاخام ھا اسالم داشته و تسليم موسی بوده و . تسليم او بشويد و مسلمان باقی بمانيد

در قرآن عربی به ھمين مسلمانی . سی است که به دين تورات تسليم می شودمسلمان ک. تلقی می شوند» يھودی مسلمان«

در سوره می آيد به موسی ايمان داشته باشيد زيرا . توجه شده است و منظور مسلمان بودن در پيروی از دين يھود است

مابنی اسرائيل را به «، »ما بنی اسرائيل را از دريا گذارانديم«به موسی وحی شده است، از آنجا که فرعون ظالم است، 

مقام صدق مسکن داديم و نعمتھای پاکيزه روزی آنھا کرديم و ھميشه بنی اسرائيل اتفاق داشتند تا زمانی که شناخت 

شھادت می «ن، که در واقع ھمان کالم تورات است، اعالم می کند شک نکنيد و آقر. »يافتند، آنگاه آغاز اختالف کردند

، ٢۴۶برگ (». بنی اسرائيل به او ايمان دارند خدائی در عالم نيست و من ھم تسليم او ھستمدھم که حقا جز آن کسی که

  ). ٩٠ تآي

قرآن خطاکاران بنی اسرائيل را دوست ندارد، قرآن کافران را سرزنش می کند، قرآن کيفر و جھنم را يادآوری می کند، 

 حکايت ديگران برای تاريخ و اندرز نيست، ۀآوری ساداين دعوت ياد. قرآن ھمه را به تسليم در برابر يھوه می خواند

  .محمد شاھدی برای اين دعوت است. بلکه اين دعوت با تمام قدرتش، دعوت به دين موسی است

  

   آخرۀنکت

کار پژوھشی می . با توجه به آنچه در اين بخش مطرح شد قصد ما افزودن روش و نگرش ديگری در بررسی قرآن بود

ھای آناليتيک و تحليلی، مورد استفاده قرارگيرد و از ھرگونه برخورد دگماتيستی و يک جانبه  روش ۀطلبد تا نتيج

 و تاريخی و جامعه شناسانه است، شيوه ای که تمام  ھرمنوتيکۀ بر شيوء من اتکاۀروشن است که سليق. اجتناب شود

را داشت و تشخيص داد که پژوھشگران عالوه بايد اين ھوشمندی ه ب. جنبه ھای پديده را در روح زمان خود می سنجد

غربی دانشگاھی يا محققان کار علمی، آثار بسيار مفيد و با ارزشی را منتشر ساخته اند که ما را به شناخت متين و جدی 

 ۀ قرآن با تورات يکی از اين روش ھای مفيد بوده و زاويۀ بررسی رابطۀشيو.  قرآن و اسالم ھدايت نموده استۀدر بار

طور مسلم مفيد می باشد و بايد به آن ه  قرآن با انجيل نيز بۀالبته بررسی رابط.  کار علمی گشوده استجالبی در

در برابر سانسور و کم دانشی و رفتار ايدئولوژيک اسالمگرايان سنتی و مدرن، نفع ما در گسترش بحث علمی . پرداخت

 ما، دين خوئی ۀستمگری اسالمی و سياسی در جامع.  قرآن استۀو افزايش تبادل نظر و انتشار تحقيقات علمی در بار

تمام . ذھنيت ھا و ازخودبيگانگی روشنفکران و نخبگان سياسی و تحصيل کرده، مانع نقد علمی اسالم و قرآن شده است

اسالمگرايان ايرانی مانند علی شريعتی، عبدالکريم سروش، محمد مجتھد شبستری و ديگران، مانع فعاليت تحقيق علمی 
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 کار آنھا افزودن بر ابھامات و خرافه سازی ھای جديد و ايدئولوژی دينی و آلودگی ھای ذھنی و ۀده اند و نتيجبو

جوی حقيقت علمی بلکه در راستای نجات  و تمام نوشته ھای اين اشخاص نه در جست. ياھای پاتولوژيک بوده استؤر

م بوده و اقدامشان در تضاد با کار علمی و دانشگاھی در آنھا خواھان تفسير دينی خاص خود از دين اسال. دين بوده است

خوشبختانه موج فزاينده ای در جھان و در ميان ايرانيان انديشه ورز در انتقاد از استعمار ذھنی .  اسالم و قرآن استۀبار

  .در اين فضای عمومی، کار تحقيقی علمی بايد قاطعانه ادامه يابد. اسالمی آغاز شده است
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