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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ اپريل ٢٢
  

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

  
  یجالل ايجاد

 ھای گوناگون کامل می باشد، ه پديدۀھيچ فکر متينی نمی تواند بپذيرد که شناخت جامع بوده و اطالعات و تئوری در بار

که اين متن خود مجموعه ای از باورھای دينی و جزميات و تعصبات و  حال آن. ولی قرآن اين ادعای غيرعلمی را دارد

صل ديگر نشان خواھيم داد که آنچه قرآن در خود دارد محصول سنت ی کھن می باشد و ما در فئاسطوره ھای افسانه 

  .ھای ديگر و تاريخ بومی و محصول افزوده ھای متعدد در طول يک تاريخ طوالنی است

 روی آورد و اين امر به شيفتگی و روانپريشی ئی به قرآن گرائیجای خردگراه  ايران بۀدر بخش اول گفتيم که جامع

 و سحرآميز و مقدس باقی ماند و اين ئی جادودۀ يک پديۀمثابه در اين بستر ذھنی، قرآن ب. منجر شدپاتولوژيک ايرانيان 

را نقد کرده، سپس ادعای » آسمانی بودن«در اين بخش ادعای قرآن مبنی بر .  مستقل و آزاد شدۀ انديشۀوضع مانع توسع

 انديشه تحليل ۀعنوان يک عامل بازدارنده را ب آندھيم و  بودن قرآن را مورد بررسی قرار می» کامل«ديگری مبنی بر 

  .می کنيم

  

  کتاب آسمانی يا کتاب تاريخی

در طول تاريخ بشريت ما . طورقطع چنين نيسته که ب حال آن. قرآن ادعا می کند که کالم هللا است و از آسمان می آيد

 ۀسرچشم. بی و حماسی در دنيا بوده ايمھميشه شاھد نگارش و پخش کتابھای دينی و فلسفی و تاريخی و اقتصادی و اد

تمامی کتابھای فلسفی يونان و کتابھای اساطيری و .  انسان تاريخی بوده استئی اين آثار ھوش و تواناۀنگارش ھم
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فقط . شعری و دينی در ايران باستان و خاورميانه و ھند و چين و يونان و ساير نقاط جھان ناشی از تالش انسان است

 به بلوغ فکری و استقالل نظری و خرد مستقل نرسيده اند معتقدند کتاب از آسمان می آيد، تنھا ذھنيتی که  کهئیانسان ھا

در مدار اعتقادات دينی دور می زند، تحوالت جھان را از نظر علمی نمی داند و ناتوان از انديشيدن است، برآنست که 

  .کتاب مقدس را خداوند ارسال می کند

ِماسه گيلگمش يکی از قديمیٔحماسه گيلگامش يا ح َ ترين و نامدارترين آثار حماسی ادبيات دوران تمدن باستان است که  ٔ

ٔاين حماسه که به ميانه ھزاره سوم پيش از ميالد می. است شکل گرفته» ميان رودان«در  رسد و به زبان سومری بوده  ٔ

ا سه يسه سبد «، به معنی »هكتاتری پ«ى موسوم به ان به زبان پالئين كتاب مقدس بودايمى تريقد. است، کار انسان است

ا كانون پالی می باشد که طی قرن پنجم تا سوم پيش از ميالد پس از مرگ بودا توسط پيروان او يحكمت  » ]گل[ليزنب

 است و کھن ترين نوشته به زبان سانسکريت ھند و ئیيا دانش، کتاب آئين ھندوگرا» وداھا«کتاب . نوشته شده است

  . پيش از ميالد برمی گردد١٧۵٠ تا ۶٠٠اريخ نگارش آن به ت است که ئیاروپا

را افالطون » ضيافت«و » جمھور «ۀآثار فلسفی مانند رسال.  ھومر شاعر نابينای يونانی استۀايلياد اثرحماسی، نوشت

 و گفته می شود وجود آمده ٔدين مانی در سده سوم ميالدی در ايرانشھر ب. در قرن پنجم پيش از ميالد نوشته است

نخستين اثر به نام .  آثار دينی مانوی که خود مانی نوشته، ھفت کتاب به گويش مادری يعنی آرامی شرقی استۀمجموع

 ۀ ابوريحان در حملۀاعتبار گفته ب. ھمراه است» زنده«يا » بزرگ«ِانجيل، نزد ايرانيان با عنوان اوينگليون و با صفت 

بودی کتاب و کتابخانه در دستور قرار گرفت و نيز از نظر ابن خلدون بسياری از نوشته نا» قتيبه بن مسلم باھلی«عرب 

بنابراين از نظر برخی پژوھشگران بسياری از آثار مانی توسط ھجوم .  عرب نابود شدندۀھای ايرانيان و بناھا در حمل

  ).١٣٧۴، محمد محمدی، چاپ توس، تھران »فرھنگ ايرانی«.(عرب نيز نابود شد

ند زرتشت از جانب اھورامزدا آمده است، گويند تورات توسط يھوه به موسی وحی شده است، گويند انجيل مقدس گوي

نه اوستا، نه تورات، نه انجيل، نه قرآن، ھيچ يک از اين کتابھا از . است و گويند قرآن توسط هللا به محمد وحی شده است

روش ما تاريخی و جامعه شناختی می باشد و با دقت . می باشند نيامده اند بلکه محصول تاريخ ئیآسمان و نيروی خدا

دانيم بلکه اين گونه ادعا را به نقد تاريخی و  ما ادعای اديان را حقيقت مطلق و آسمانی نمی. ھرمنوتيکی ھمراه است

وار بوده زيرا با توجه به روش انتخابی بالدرنگ بايد افزود بررسی و تحليل اين آثار بسيار دش. ھرمنوتيک می کشانيم

 فرھنگی و زبانی و اجتماعی و ۀثيرپذيری چندجانبأآنھا محصول برش ھای تاريخی و سبک ھای نگارشی و ت

  . گوناگون می باشندئیجغرافيا

اوستا و تورات امروزی محصول چند سده تنظيم و افزايش ھستند، انجيل امروزی محصول چند قرن نوشتن و 

ه ب.  و دستکاری می باشدتغيير سال، تنظيم و جمع آوری و صدول بيش از دوبازنويسی است و قرآن امروزی محص

  . تاريخی کتاب دينی را بروز می دھندۀطور کوتاه چند نکته را يادآوری کنيم که جنب

دين زرتشت متکی بر . بنابر نظر برخی، زرتشت در سی سالگی وحی دريافت کرد و به پيشگاه اھوره مزدا شتافت

.  اين مجموعه با نوشته ھا و گفتارھای گوناگونی است که در دوران ھای بسيار متفاوت تنظيم شده استاوستا می باشد و

پژوھشگر فرانسوی می گويد با احتياط می توان مطرح ساخت زرتشت در قرن ھفتم پيش از ميالد زيسته » ژان وارن«

، »گاھان«يا » گاتھا«به نظر او .  شده استاست و کتاب او، اوستا، توسط زرتشتيان در طول تاريخ تنظيم و دستکاری

زرتشت، «.( است که توسط زرتشت تھيه شده استئی غزلھا و نيايش ھاۀتنھا بخش از اوستا می باشد که دربرگيرند

در » مری بويس« و متخصص زرتشت ن ديگری مانند ايران شناس انگليسالبته متفکرا). ٢٠٠۶، پاريس »پيامبر ايران
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 در زمانی ًمی توان با حدسی منطقی گفت که زرتشت تقريبا«: می نويسد» اورھا و آداب دينی آنھازرتشتيان، ب«کتاب 

  ).٢۴چاپ ققنوس، برگ (». پيش از ميالد می زيسته است١۵٠٠ تا ١٧٠٠ميان 

به طبيعت او می افزايد اين دين بيان اعتقاد مردمان شبانکار و استپ ھا می باشد و آب و آتش و گياه و ايزدانی که متعلق 

آموزه ھای او از نسلی به نسلی به ميراث نھاده شدند و سرانجام در روزگار «ھستند در اين نوشته منعکس است و 

زبان اين زمان، فارسی ميانه بود که آن را . ساسانيان، يعنی فرمانروايان سومين شاھنشاھی ايران، به نگارش درآمدند

  ).۴١برگ .( ».پھلوی ھم می نامند

وجود نيامده بلکه محصول قرنھا روايتگری و تکرار سينه به سينه، گردآوری ه به يکباره ب» تنخ«س يھوديان کتاب مقد

کتاب .  آغاز يھوديت و دورانھای پس از آن استۀنوشته ھای پراکنده، ترکيبی از گفته ھای پيش از دوران موسی و دور

شاھان بنی اسرائيل و ھخامنشيان و شاھکارھای ادبی مانند مقدس يھوديت مجموعه ای از افسانه ھا و نيايش ھا و تاريخ 

ھای تنخ عبری و عھد عتيق بوده از بخش ھای کتاب  ھای سليمان که از بخش غزل غزل. غزل غزلھای سليمان می باشد

ھا را قرن دھم قبل از  تاريخ نگارش غزل غزل. مقدس يھوديان است و نويسندگی کتاب به سليمان نسبت داده می شود

 دانا بوده و بر يک ئیاند، پادشاھی که دارای فرمانروا د پادشاه دوم، دانستهوميالد و در زمان سلطنت سليمان، پسر داو

بوده و دارای پنج کتاب » تنخ «ۀتورات بخشی از مجموع. ل حکم می رانده استئيقلمرو پادشاھی در سرزمين اسرا

 فرمان است و به باور يھوديان از جانب ۶١٣ز تورات دارای بخشی ا. پيدايش، خروج، الويان، اعداد، تثنيه: است

خداوند است که از زمان بردگی در سرزمين مصر تا زمان آزادی در سرزمين کنعان به صورت وحی بر پيامبران 

 ديباچه، ٢٠برگ (». يازدھم تا دوم قبل از ميالد تدوين شدۀعھد عتيق طی حدود نه قرن، از سد«. نازل شده است

  ).» از عھد عتيقئیاکتابھ«

گفته می شود مسيح که به زبان آرامی سخن می گفت و نيز به زبان عبری می . تاريخ مسيحيت سرشار از تضاد است

 ميالدی مصلوب ٣٠ ميالدی به موعظه پرداخت و در سال ٢٨او از سال .  نگذاشتیجاه خواند، نوشته ای از خود ب

 فصل عھد جديد را به ٢٧ن از حواريان و چھار تن از پيروانش، تعداد گويند ھفتاد سال پس از مرگ او پنج ت. گشت

متی، مرقس، لوقا، يوحنا، اساس واقعی :  شھادت و نوشته چھار حواریئیاز نظر مقامات کليسا. زبان يونانی نوشتند

 دوم ميالدی رخان مورد انتقاد است زيرا در قرنؤکه اين تفسير از جانب برخی م حال آن. انجيل را تشکيل می دھد

 تولد مسيح و محل تولد او اختالف نظر ۀعنوان نمونه در باره چھار انجيل ھنوز تنظيم نشده بود و ميان اين انجيلھا، ب

عالوه از ميان نسخه ھای ه ب). ٢٠٠٨از ماريو ليورانی، چاپ بايارد » انجيل و اختراع تاريخ«رجوع شود به .(است

در قرن » اسکندرانی «ۀمتعلق به قرن چھارم ميالدی است و نسخ» ئیسينا «ۀخو نس» واتيکان «ۀفراوان و کھن، نسخ

ھای تغييرپنجم ميالدی تنظيم شده است و به نظر پژوھشگران اين نسخه ھا توسط کليسا و شخصيت ھای گوناگون 

ثير أ تحت تمرور شکل گرفت و دکترين مسيحيته  مسيح بۀ برخی از محققان اسطورۀگفته ب. مختلفی به خود ديده اند

آفتاب /عنوان نمونه داستان ميترا خداه ب. وجود آمده فرھنگ مصری و يھودی و يونانی و آئين مھر يا ميترائيسم ايرانی ب

حال بنا بر برخی منابع تاريخی بايد يادآوری کرد .  مسيحيت وجود داشته استۀپارس قرن ھا پيش از تاريخ يا اسطور

 وجود   حواری١٢مبر متولد می شود و وظيفه اش مبارزه با بدی است و ھمراه او س د٢۵ه ميترا از يک زن باکره در ک

 انسان ئیکه برای رھا ميترا شام آخر را با آنھا می خورد، پيش از آن. طور مشترک در کار معجزه بوده انده دارند که ب

 آينده روزی برای داوری نسبت او در گورش به خاک سپرده می شود و سه روز بعد دوباره زنده می شود و در. بميرد

ت انگيزی به حکايت زندگی مسيح نزديک است و به  شگفۀاين داستان به گون. به مردگان و زندگان بازخواھد گشت

 ايرانی و ۀھمين خاطر برخی از پژوھشگران، مسيح را شخصيت تاريخی نمی دانند و او بازتاب اسطوره و افسان
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رجوع شود به . (ی مصريان ارزيابی می کنندئپرستی و نيز داستانھای اسطوره ن مھرئي، ميترائيسم، آئیھندواروپا

  ). پاريس٢٠٠۴، ماری فرانسوا بسلز، گاليمار »دوران اول کليسا«

نگاه کوتاه باال نشان می دھد که اديان محصول تاريخ و تناقضات و افسانه ھا و اسطوره ھا می باشند و ما پيوسته بايد با 

. ان شناسی دينی بپردازيم، اليه ھای داستان و واقعيت را بشکافيم تا از اعتقادات جادوزده بيرون بيايمدقت علمی به باست

دانش .  و خرافات روی می آوردئی توضيح علمی جھان را ندارد به خدا، آسمان، غيب، رازگوئیانسان زمانی که توانا

 ھا، ئیی و شکست و عدم موفقيت و بررسی نارسا بشری و قدرت فکر و خالقيت انسانۀو دانستنی از آزمون و تجرب

زمانی که انسان برای درک جھان و ستارگان و گردش فصل ھا و شگفتی ھای انسان و . مايه می گيرد و توسعه می يابد

دين توضيحی برای معما ھا . روست، به نيروی غيبی و خدا روی می آورده جانور و گياه، شناخت ندارد و با معما روب

از نظر جامعه شناسی دين . ، ولی اين توضيح در افسانه و اسطوره و جزميات و احکام خشک باقی می ماندمی باشد

 گروھی برای مقابله با ئی تاريخی و اجتماعی و سنتی آن جامعه و تالشی برای ايجاد نيروۀبازتاب نوع جامعه و لحظ

ارائه و معرفی . در جامعه يا در قدرت استترس و نگرانی و نيز وسيله ای برای حامالن خود جھت کسب موقعيت 

معرفی می » مقدس و آسمانی«، بيانگر قدرت طلبی و تمايل به جمع آوری پيروان می باشد، اين کتاب »کتاب مقدس«

 ۀعنوان کتاب شخصی و زمينی معرفی شود برای توده اگر کتاب مشترک ب.  و اطاعت بمانندئیشود تا افراد در رازگو

در شرايط ناتوانی خرد و نبود استقالل . ذھن رازآلود در سکون خود، راز و ابھام می طلبد. حکام نيستمعتقد، قابل است

 و مراسم جادوئی و معما پروری و شخصيت پرستی و امامزاده پرستی و ئیروانی و فکری نزد انسان، خرافه گرا

  . و توليد ازخودبيگانگی است بردگی روانیۀدعاخوانی و شوريدگی روانی، نيرومندترين ابزار برای ادام

می » حقيقت مطلق«و » آسمانی«بنابراين کتابی مانند قرآن که توليد انسانی و تاريخی است، از دسترس دور می شود، 

در گفتار دينی، خدا باالترين ارزش است زيرا خدا انسان نيست، خدا . گردد، تا از شکنندگی خود در ذھن عاميانه بکاھد

خدا بی نھايت است، خدا خالق ھستی است، خدا معجزه می کند، خدا انرژی جاودانه است، خدا ھمه شبيه انسان نيست، 

 ھستی است، خدا ابدی است، خدا يکتا و باالست، به ھمين دليل خدا آسمانی و ۀچيز را می داند، خدا تنھا تصميم گيرند

ار است، انسان پست است و به ھمين خاطر که ازھمين ديدگاه انسان ميرنده است، انسان گناھک حال آن. مقدس است

انسان بايد . خدا مظھر قدرت است و انسان فرومی افتد. برای کاھش گناه ابدی خود بايد خدا را نمازبگذارد و اطاعت کند

به ھنگامی که اين آھنگ سنگين دينی و روانی مدام . بپذيرد که تنھا خدا و کالم او مقدس است و انسان مقدس نيست

  .شد و انسان خدا را مقدس خواند، بردگی او در برابر قدرت الھی ثابت شده استنواخته 

 قرار می گيرد و زمانی که انسان خود ئیدر واقع اگر دقت کنيم تمامی صفات خدا در برابر دانش و واقعيت و خردگرا

» اميل دورکيم«. رددرا خوار نموده و ارزش خود را فراموش می کند، خدا پيروز می شود و قداست او مسلم می گ

با توجه به اين گفته اگر دين . می گويد جوھر دين تقدس است»  زندگی دينیئیاشکال ابتدا«جامعه شناس فرانسوی در 

عالوه جامعه بايد بپذيرد که دين مقدس است، غير شخصی است و بيانگر کل جامعه می ه مقدس نباشد پايداری ندارد و ب

ه طور مداوم انسان با زندگی واقعی روبه مايلی برای منطقی فکر کردن وجود دارد و باز سوی ديگر در جامعه ت. باشد

در چنين بسترروانی و آنتروپولوژيکی پر از . رو است، ولی دين او را به اوھام و به کنده شدن از زمين دعوت می کند

بستری است که کتاب دينی بدون در چنين . کشمکش است که خدا پيروز می شود و قداست او و کالم او مسلم می گردد

می گردد تا از » مقدس«قرآن مانند ھر کتابی دارای تاريخ است، ولی . چون و چرا توسط افراد مقدس تلقی می گردد

  .بررسی و انتقاد تاريخی به کنار بماند
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 عرب تا حاکمان در مورد قرآن در طول تاريخ تھاجم عرب تا حاکميت امروز اسالم در ايران، تمام حاکمان استعمارگر

مستبد خرافاتی سلسله ھای حاکم، و در دوران کنونی، آيت هللا ھا و ديوانساالرھا و نظاميان و نوانديشان دينی و روزنامه 

نام هللا و با سوگند به قرآن، برای سلطه و ه نگاران شيعه و ايدئولوگھای ريز و درشت متخصص دين، ھمه و ھمه ب

در اين مسير، چپھا و سلطنت . ی خود، از قداست دين اسالم و قرآن کريم، حرف زده اندمنافع دينی و سياسی و اقتصاد

به کمک آنھا شتافته » احترام به دين توده ھا«طلبان و دمکراتھا و جمھوری خواھان و روشنفکران غير مذھبی با طرح 

ه و تالش شاھان و حکمرانان بروشن است بازتوليد مناسبات ايدئولوژيک سلطه گری از يکسو متکی بر ضمانت . اند

عنوان حافظان دين اسالم بوده و از سوی ديگر اين بازتوليد براساس فعاليت روحانيون درباری و خارج دربار و تمام 

 اين پروپاگاندکنندگان دين ۀھم. سلسله مراتب روحانيت و گروھبندی ھای نوانديش دينی و نخبگان شيعه ميسر بوده است

. لی و اداری و اجتماعی، گفتند و نوشتند که دين الھی است، قرآن آسمانی است و ھر دومقدس ھستندبا امکانات کالن ما

 آموزش و تربيت مذھبی نسلھای انسانی در جامعه ما شد، نسلھای مسخ شده و ۀاين بازتوليد دينی و ايدئولوژيک پاي

رمانان خود، انديشمندان خود و متفکران منقد ازخودبيگانه که تاريخ خود، اساطير و افسانه ھای خود، شخصيت ھا و قھ

مقدس شد، » قرآن«در ذھن و احساس جامعه .  اين ارزشھا تاختندۀاسالم را فراموش کردند و نامھربانی کردند و به ھم

 فردوسی فرعی و ۀ ناشناخته باقی ماند، شاھنامئیولی اوستا و منشور کورش از ياد رفت، ميراث ميترائيسم و مانی گرا

ب محدود به نقالی شد، حافظ در نزد توده بيشتر برای فال گيری معروف شد، رباعيات خيام گاه زمزمه شد، آثار اغل

. رازی گمنام باقی ماند، آثار ابوعلی سينا در زبان عربی باقی ماند و خرمن فرھنگی ايران و جھان در تاريکی ماند

 دعاھای عربی، به ھر خانه و کاشانه راه يافت و ھمچون ارزش قرآن مقدس شد و ھمراه با نھج البالغه و انواع و اقسام

 و ناتوانی استقالل ئی که به ناتوانی خردگرائیاين است روند تقدسگرا. مطلق مقدس، در ذھن و قلب افراد جای گرفت

  .فکری رسيد و به تراژدی ازخودبيگانگی و مسخ ايرانيان منجر گشت

  

  کالم هللا: ادعای قرآن

 که تئوری بيگ بانگ تدوين شد ما با انکشاف جھان و گسترش ١٩۴٩ستفان ھاوگينگ از سال ان مشھور،  فزيکدۀبه گفت

 جھان مانند پرسش ی منشاۀاو می گويد پرسش در بار.  کوانتيک استۀ جھان يک حادثیفاصله مواجه می باشيم و منشا

حال اگر بپرسيم نيروی پديد .  می باشد ھمه چيز در جھان موجود، خدایدينداران می گويند منشا.  خداستۀدر بار

طور ه از نظر علمی به اينگونه پرسش ھا ب. ازل بوده است  خدا چيست و يا کيست؟ دينداران می گويند خدا ازۀآورند

 ١۴پيدايش جھان ھستی با بيگ بانگ به . که به قدرت آسمانی و خدا نيازی باشد منطقی می توان پاسخ داد، بدون آن

شناخت کنونی ). ، انتشار پاريس١٠٨، ٢٠٨، برگ »آيا معمار بزرگی در جھان وجود دارد؟«.(رمی گرددميليارد سال ب

زيک بسياری نش در نزد بشر ميسر گشته و علم فاعتبار تجربه ھا و فرضيه ھای علمی و پيشرفت داه در باره جھان ب

ات بعدی تغييرگسترده و تحول ھا و شناخت بی انتھاست زيرا پيچيدگی ھای . از رازھای جھان را بازکرده است

  .که شناخت علمی و عقالنی راه گشا و پوياست کالم هللا رازگشا نيست بلکه ابھام برانگيز است و حال آن. ندابسيار

 قدسی ۀ دين تجربۀمعتقد است که پاي»  قدسیۀانديش«لمانی در کتاب افيلسوف » رودولف اوتو«برخی از متفکران مانند 

 می گويد دين ھم اعتقاد به مشيت الھی و ھم امريکائی پولندی، مردم شناس »برانيسالو مالينوفسکی«.  استئیيا اھورا

اين ويژگی ھا يعنی قدسی بودن و اعتقاد به مشيت الھی، با تجربه ھای تاريخی و . گيرد اعتقاد به جاودانگی را دربرمی

مردمی که در تاريخ فرھنگی .  تقويت می گردندفرھنگی و شيوه ھای زندگی و عواطف معين مردم ھر سرزمين خاصی

  .و دينی خود بسيار دين خو ھستند اين گرايش ھا را پررنگ تر از خود بروز می دھند
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 سنتی جامعه و نبود فضای باز انديشه گری و انتقاد ۀعالوه از ياد نبايد برد که قدرت ھای حامی دين، ساختارھای کھنه ب

ساختار جزمگرای برخی اديان مانند اسالم فونکسيون و . را ھميشه تشديد نموده است ئیخردگرا، تمايل به قدسی گرا

 هللا ۀ محدود نموده و افراد را از انديشه گری دورکرده و آنھا را به وسيله و ابزار ارادًعملکرد فعاليت ذھنی را کامال

يھوديان، فرصت و امکان توليد فکری در يھوديت به لحاظ ترکيب کتاب تورات و سنت فکری و آموزشی . تبديل می کند

 ئیتعبدگرا. که چنين سنتی در نزد عرب در سرزمين خشگ حجاز وجود ندارد و نوشتن پيوسته باال بوده است، حال آن

 ھا، دو ادعای بزرگ قرآن می ئی افسانه گوۀاز جمل.  يکی از مشخصات قرآن استئیو اسطوره سازی و افسانه گو

  . دوم قرآن کامل است ا می باشد،يکم قرآن کالم خد: باشند

در تاريخ تبليغ دين اسالم، ما پيوسته با اين گونه ادعاھا مواجه می باشيم و ھدف چنين گفتاری طرح آفرينش جھان توسط 

ثيرگذاری أعنوان حقيقت جاودانه و در نتيجه حفظ راز و معما برای ته عنوان مظھر قدرت بی انتھا و کالم او به هللا ب

 ۀ بيھوده است زيرا خدا ھمئی يکسو و از سوی ديگر تقويت اين فکر نزد انسان که گسترش انديشه و خردگراروانی از

به بيانی ديگر خدا خارج از زمان است و قادر است کتابی ارسال کند که . شناخت ھای الزم را از پيش فراھم نموده است

 زمان در اين ادعا متوقف می شود و تاريخ از حرکت می در واقع مفھوم. حامل ارزش فرا زمانی و فرا طبيعی می باشد

 زمان ھا می باشد و ۀماند و طبيعت ماديت خود را از دست می دھد، زيرا اعتقاد بيان شده در قرآن، کافی برای ھم

  .انسان نيازی برای کسب دانش و شناخت ندارد

 دين را در فطرت ۀقرآن ريش. انی و مقدس داردقرآن کالم خدا است و جنبه آسم: در قرآن آمده و مسلمانان می گويند

 خود را به شکل ۀ، چھر»فاقم وجھک للدين حنيفا«:  روم می آيدۀانسان می داند و به آن اشاره نموده است و در سور

به . ، بر تو باد اين فطرت الھی يعنی ھمين دين که فطرت مردم است»فطره هللا التی فطر الناس«. پايدار به سوی دين کن

بيان ديگر طبق نظر قرآن، سرشت قرآن الھی است و انسان بايد به سوی آن جھت گيرد؛ قرآن سخنان خداست که به 

  .ر پيامبر اسالم محمد بن عبدهللا نازل گرديده استصورت وحی از سوی او توسط جبرائيل ب

 کتاب آسمانی يک بار به صورت کامل توسط جبرئيل در ۀمثابه سنت اسالمی برآنست که قرآن معجزه ای الھی است و ب

ُنزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل شیء و ھ«:  نحل می گويدۀسور. شب قدر به پيامبر گفته شده است َ ٍ َ ِّ ُ َِّ ِ ًِ ْ َ َْ َْ َ ْدی و رحمة و بشری َ ُ َ ًَ َ ْ َ ً

ِللمسلمين ِ ِْ ُ ھدايت و رحمت و ) نيز(اين کتاب را بر تو فرو فرستاديم در حالی که برای ھر چيزی روشنگر است، و » .ْ

ِولو کان من عند غيرهللا «: برخی ديگر از آيات قرآنی در اين باره چنين می گويند. بشارت برای ايمان آورندگان است ِ َ

ًختالفا کثيراَلوجدوا فيه ا کتاب انزلناه اليک «. افتنديی ، اگر از جانب غير خدا بود، در آن اختالف فراوانی م)٨٢نساء (» ً

ِلتخرج الناس من الظلمات الی النور ُِ َ َ َ ِ ھا به  ، قرآن کتابی است که ما آنرا فرو فرستاديم تا مردم را از تاريکی)١ابراھيم (» ُ

ًانا عربيا لعلکم تعقلونانا انزلناه قر«. روشنی وارد سازد را به صورت قرآن عربی فرو فرستاديم  ، ما آن)١٢يوسف (» ً

  .را ارسال کرديم ، اين کتاب مبارکی است که ما آن)٩٢انعام (» و کتاب انزلناه مبارک«. تا بينديشيد

نی بر آسمانی بودن روشن است که تمامی ادعای باال مب. باور اسالمی اعالم يک حکم مبنی بر آسمانی بودن قرآن است

ھيچ کتابی آسمانی نيست زيرا اين ادعا غيرعلمی و . قران، فقط ادعای کاتبان و نويسندگان قرآن و حاکمان است

برای اين ادعا ھيچ دليل جدی و علمی وجود ندارد، ھيچ تجربه و ھيچ مدرکی و ھيچ آزمايشی در نظر . ضدتاريخی است

برای ادعای آسمانی بودن، . ی گويد و پيروان بايد معتقد باشند و بپذيرندخالف روش علمی، دين م. گرفته نمی شود

کوچکترين شاھدی ارائه نمی شود و روشن است که قبول اين ادعا زمانی ميسر است که فرد اعتقاد دينی داشته باشد، به 

ک، شواھد، تجربه، داده ھای که از نظر علمی ما به مدار حال آن.  خرد علمی عمل نکندۀمشيت الھی معتقد باشد و بر پاي

  .ئيد شودأ علمی مورد بررسی قرار گيرد و تۀتاريخی نياز داريم تا يک ادعا به صورت يک فرضي
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سير جھان ھستی از . که روش دينی تعبد و قبول است روش علمی، پرسش و تحقيق و تجربه و آزمون است حال آن

 وجود ندارد و ئیخدا. ئيد نمی کندأشری، ھرگز اين ادعا را ت بۀبيگ بانگ تا امروز و تمام تئوری ھای علمی و تجرب

از نظر .  که وجود ندارد، کالمی ھم نداردئینبود شناخت کامل و تاريکی ھا، دليلی بر وجود خدا نيست و بنابراين خدا

ری، گاھی بشآدر واقع دانش و تجربه و . علمی ھرچه زمان و دانش به پيش رفته است خدا عقب نشينی کرده است

  .طور ژرف ريشه دوانده و پايدار استه ھرچند خدا در ذھن و ناخودآگاه انسان ب. بيانگر شکست خداست

که محمد سواد  مسلمانان خود می گويند و خود تصديق می کنند و برای آنھا محکمترين دليل آسمانی بودن قرآن اينست

که پيامبر اسالم  انه ای بيش نيست زيرا صرفنظر از اينالبته اين گفته، ادعای سبکسر. نداشته و قرآن اعجاز الھی است

 از قرآنھای اوليه و يا ئیسواد داشته يا نداشته، جمع آوری دستنوشته ھا روی پوست حيوان و چوب و سنگ و پاره ھا

از نام قرآن معرفی می شود، در زمان طوالنی پس ه نگارش ھا و تنظيم ھای گوناگون سياسی اين کتاب، که بعدھا به ب

. است» منانؤم«بنابراين ادعای آسمانی بودن قرآن يک افسانه سازی غيرتاريخی برای . مرگ محمد صورت می گيرد

 سوم، ۀ شخصی را دخالت داده اند و اقدام خليفۀ قرآن بوده اند پيوسته در طرز نگارش قرآن سليقۀکاتبان که افراد نويسند

 سياسی ۀرسمی، سرآغاز ساماندھی برای يک نوشتۀ نتخاب نسخعثمان، برای حذف برخی نسخه ھا و جمع آوری و ا

 ضرورت ۀقرآن آسمانی نيست، توليد تاريخ و اجتماع و محيط خود است و بر پاي. دينی يگانه برای قلمرو اسالمی است

ن  قرآن گوناگوۀنويسندگان و عوامل تنظيم کنند.  خاص تدوين شده استورۀحکومتی و ويژگی سياسی و اجتماعی يک د

باشد، جز يک افسانه، چيز » وحی «ۀکه توسط محمد ارائه شده باشد و نتيج» قرآن کامل«می باشند و روشن است که 

.  پژوھشی، در فصل ھای بعدی نشان خواھم دادۀديگری نيست و اين مطلب را با داليل علمی، با مدرک و گواھينام

  .وجه يک اثر آسمانی و غيبی نمی باشد ی باشد و به ھيچقرآن مانند کتابھای دينی ديگر کتابی تاريخی و التقاطی م

  

  دين کامل: ادعای قرآن

آيا شناخت کامل است؟ تاريخ دانش بشری و تمام تئوری ھای علمی نشان می دھند که شناخت نه تنھا محدود و کم دامنه 

ات جوھری و جھشی در تغييرعالوه تحول ديناميک جھان و تمامی پديده ھای طبيعت و اجتماع و ه و نسبی است بلکه ب

طور مدام شناخت بشری را به پرسش می کشاند و ضرورت کسب ه تمامی عرصه ھای زندگی و طبيعت و کھکشانھا، ب

 مطالب موجود در ۀعالوه قرآن نه تنھا فاقد شناخت کامل است بلکه ب. دانش جديد را با قدرت تمام به نمايش می گذارد

 زمين و ۀتمام ادعای قرآن در بار. مبر در تناقض با شناخت علمی و خردمندانه است پياۀقرآن و حديث ھای ساخته شد

 پيدايش انسان و ۀزيک مدرن قرار می گيرد، تمام ادعای قرآن در بار در مقابل دانش فکهی است اآسمان اشتباه و افسانه 

لوژی قراردارد، تمام ادعای قرآن در  داروين و دانش بيولوژی و آنتروپوۀجانداران ضدعلمی است و در مقابله با نظري

ادعای ھای قرآن متکی بر افسانه ھای .  تاريخ بشری و اديان به افسانه آميخته و بنابراين اشتباه و غير علمی استۀبار

کھن يھوديت و مصری و سومری و مسيحيت و غيره بوده، دستخوش محدوديت زمانی بوده و از نظر ھرمنوتيک، نه 

  .مل است است و نه کائیخدا

 دانستنی ھا می باشد و ساير ۀ ھمۀبوده و دربرگيرند» حنيف«عنوان نمونه در برخی آيات ادعا می شود که قرآن دين ه ب

، دين ابراھيم است که يکتاپرستی را در دستور قرار داده و مخالف بت »دين حنيف«منظور . اديان باطل می باشند

در اين زمينه ما می دانم که شخصيت . نھا سنت راستين ابراھيم می داندپرستی است و اسالم خود را ادامه دھنده و ت

 باستانشناسانه ای جھت اثبات ۀتاريخی ابراھيم مورد بحث جدی تاريخ نويسان است و ھيچ سند و مدرک و نشان

را قرآن در از عھد عتيق آمده و سپس اين اسطوره » پيدايش«داستان ابراھيم در کتاب . شخصيت تاريخی او وجود ندارد
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دين شناس لوتری اعالم کرد که ابراھيم يک » پيتر فون بوھلن«در قرن نوزدھم ميالدی .  انعام مطرح می سازدۀسور

استاد دين » ژوليوس ولھوسن«شخصيت اساطيری است و دارای واقعيت تاريخی نبوده است و پژوھشگر بزرگ 

گونه دليل   تورات مطرح کرد ما ھيچۀمطالعات تاريخی در بارلمان و بنيانگذار مکتب ا» گرويفوالد«شناسی در دانشگاه 

بنابراين ادعای قرآن تکرار يک اسطوره از تورات می باشد و فاقد خصوصيت علمی .  ابراھيم نداريمۀتاريخی در بار

  .است

پيروان اين دين  دگماتيسم اسالمی است که ين ادعا يکی از عوامل ايدئولوژيکا. عالوه قرآن ادعای دانشی کامل دارده ب

گويد دنبال علم برويد  اسالم مشوق دانش آموزی نيست و آنجا ھم که می. جوی دانش می کند و را بی نياز از جست

 بشری در متن آن ترسيم شده زيرا هللا آگاه بر ۀاسالم برآنست که تمام آيند. منظورش قرآن و احکام و روايات محمد است

 ۀگفتار کوتاه انيشتن چکيد» .ھرچه می آموزم بيشتر به نادانی خود پی می برم«:ت آلبرت انيشتن می گف. ھمه چيز است

که غرور و خودپسندی منش دينی واقعيت تفکر و مغز انسان را نفی  تجربه و شناخت دانشمندان جھان است، حال آن

دانش محصول . شان می دھد و دانش جاودانه نئی خدائیعنوان داناه کرده و نادانی دين سازان و دگماتيسم دينی را ب

ھمزمان با « : انيشتنۀبه گفت. تجربه و آزمايش و حرکت انديشه است و در طول تاريخ گسترش يافته و بی انتھا می باشد

  .».ی که اين دايره را در بر می گيرد نيز گسترده می شود دانش ما، تاريکيۀگسترش داير

 و از آن فطرت اصلی  شود انحراف از آن دين اصلی  که بعدھا پيدا میئیبرای قرآن تنھا دين معتبر، اسالم است و ادعاھا

ابراھيم نه يھودی بود نه نصرانی، . »ما کان ابراھيم يھوديا و ال نصرانيا و لکن کان حنيفا مسلما«: قرآن می گويد. است

بپيوندند زيرا در » دين آخر «برای قرآن ھر چند موسی و عيسی پيامبرند ولی ھمه پيروان آنھا بايد به. حنيف بود و مسلم

 است از اسالم حقيقی، نصرانيت ھم انحرافی است از اسالم  از نظر قرآن يھوديت انحرافی. گمراھی باقی خواھند ماند

َما فرطنا فی الکتاب من شیء«: سپس قرآن می گويد.  چيز يگانه بيشتر نيست حقيقی و اسالم يک ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ھيچ چيزی را در . »َ

 تمام دانستنی ھا را قرارداده و ت آي۶٢٣۶ سوره و ١١۴قرآن ادعا دارد در . فروگذار نکرديم) ن و تشريعتکوي(کتاب 

ِال مبدل لكلماته(ی تغييرھيچ  ِ ِ َِ َ َ َِّ ُ به بيان ديگر قرآن مدعی انحصار در داشتن يک راھنمای کامل و . در آن قابل قبول نيست) َ

مالکيت دين ھای قبلی خارج سازد تاکتيک رقابتی برای جلب اجباری اين تالش قرآن که ابراھيم را از . ابدی است

 سياست محمد در گرو عقب ۀپيشبرد دين و غلب. ديگران به خود بوده تا انحصار دين حنيف و دين ابراھيم را داشته باشد

ز گسترده بوده و دارای از آنجا که دين يھود و نصارا و تمامی قبايل متعلق به اين اديان در حجا. راندن اديان ديگر بود

بل ھای آنان و شخصيت ھای اسطوره ميراث کھن بودند، اسالم مشروعيت خود را با انحصاری نمودن آموزه ھا و سم

. ساخته و خود را آخرين دين معرفی می کند تا ھيچ انتخابی برای باورھای ديگر باقی نگذارد  دين ھای ديگر برپائی

 ۀته و خود را دين ابراھيم و حنيف معرفی نموده و اعالم می دارد که دارای ھمقرآن دين ھای ديگر را باطل دانس

، مسلمانان در ھر نماز خود تکرار می کنند که هللا »فاتحه «ۀدر سور. دانستنی ھا می باشد و نيازی به ديگر اديان نيست

شده اند جدا باشند » گمراه«بوده يا »  هللاخشم«آنھا را به راه مستقيم محمد دعوت کرده و آنھا بايد از راه کسانی که مورد 

منظور قرآن » .صرط الذين انعمت عليھم غير المغضوب عليھم و ال الضالين «تکيد می کنند که در آيأو پژوھشگران ت

قرآن طرفداری بردباری نيست و يھود و مسيحی . از افراد مورد خشم، يھوديان ھستند و گمراه شدگان، نصارا می باشند

شکل تکراری ديگر دين ھا را ه قرآن ب. می کند تا اعتقاد روانی و ايدئولوژيک پيروان خود را قطعی کند» يننفر«را 

دفع کرده و حامالن آنھا را خطاکاران و گمراھان قلمداد کرده تا مسلمانان فقط در انحصار گروھی و روانی اسالم باقی 

ه در حجاز و تصرف امالک و باغ ھای يھوديان و مسيحيان ببه بيان ديگر رشد توسعه طلبی طرفداران محمد . بمانند

پيامبر . سود خانواده و طرفداران خود، با جدال برای تصاحب سمبول ھا و نشانه ھای تاريخ گذشته نيز ھمراه است
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اسالم خواھان حذف تاريخ مستقل ديگران است و به ھمين خاطر تصاحب سمبوليک و خشونت بار پيامبران يھود در 

اسالم چھره ھای دينی . اسالم درپی بی تاريخ نمودن قبايل و خانواده ھای غيرخودی است. ر کار او نيز می باشددستو

مانند ابراھيم، داوود، سليمان، موسی، مسيح را در قرآن می آورد تا خود را تنھا وارث معتبر معرفی کند و تکليف 

ابراھيم نه يھودی بود نه نصرانی، حنيف بود و « : يسدبه ھمين خاطر است که قرآن می نو. ديگران را روشن سازد

، بيانگر قصد خودسرانه و »مسلم«دستبرد تاريخی قرآن و وصل کردن قھری پيامبران يھود و نصارا به . ».مسلم

  .توتاليتر تنظيم کنندگان قرآن است

  

  اسالم، عامل بازدارنده در روند ذھنی

 ويژگيھای تعبدی دين است که ذھنيت را ۀاز جمل» کامل بودن قرآن« و »آسمانی بودن قرآن«دو عامل برشمرده يعنی 

 دين خو حرف می ۀپيروان دين در دفاع از شريعت خود نه با انديشه بلکه با عاطف. از تالش برای فکرکردن بازمی دارد

عنوان نمونه وقتی از ه ب. زنند، آنھا گفتار پيش ساخته ای دارند که تنھا وظيفه اش دفاع يک جانبه و تعبدی از دين است

 دينی و دگماتيسم دينی و بی توجه به تحول دانش بشری، ۀتئوری داروين صحبت می کنيد دينداران بالفاصله با انگيز

 تحول ۀ داروين سرآغاز سقوط اعتقاد دينی در بارۀداروين را مورد خشم قرار می دھند زيرا می دانند که پذيرش نظري

 خلقت و انسان نادرست از آب ۀئيد قرار گيرد نظر هللا در بارأيت آنھا اگر داروين مورد تدر ذھن. جھان و انسان است

  .درمی آيد و ناقص بودن و موھوم گوئی قرآن آشکار می گردد

ھر چند اين اعتقاد قرآنی از دين يھوديت سرچشمه گرفته ولی به يک دگم قطعی و ثابت در ذھن مسلمان متعصب تبديل 

دينداران . محدود می شود» حقيقت الھی«از انديشه کردن دور می کند و حقيقت بی انتھای جھان به می گردد و او را 

عالوه ه ب.  عاطفی بوده و واکنش ھای احساسی مانع ھرگونه فکر کردن استۀ فشردۀمتعصب با دين خود دارای رابط

فکری عمل کرده، عواطف و احساس  و متانت ئیآداب و رسوم دينی و خودشيفتگی جمع نسبت به دين خالف عقل گرا

ثير ساختار ذھنی قرآن و تعبد و تحکم موجود در آن، تمايل أدينداران مسلمان به لحاظ ت. ھای افراد را گسترش می دھد

 تاريخی و استبدادی و ۀالبته اين تنگ نظری اعتقادی و تمايل به فناتيسم از زمين. شديد به دگماتيسم و تحجرفکری دارند

 يونان که مستعد زايش و پرتوانی ۀ وجود دارند مانند فلسفئیولی فرھنگ ھا. دئولوژيک نيز بھره گرفته اندسنت ھای اي

ه  تا امروز تعداد بيشماری آثار فلسفی و تاريخی و ادبی و ھنری بءسنت فرھنگی و تربيت يھود از ابتدا. انديشه ھستند

ند و آنھا نقش بزرگی ان نويس و فيلسوف يھودی تبار بسياردر جھان امروز متفکر و نويسنده و رما. وجود آورده است

رونق تبادل افکار و ترجمه در . در اسالم و سنت قرآنی چنين نيست.  نموده اندأ فرھنگ جھانی بشری ايفیدر ارتقا

دوران عباسيان از قرآن و تحجر فکری سرچشمه نمی گرفت، بلکه ناشی از تالش ھای ايرانيان، سوريان، بربرھا، 

 مانند ھارون الرشيد و اداره کنندگان ايرانی تبار ئیھوديان و در پيوند با افکار يونان باستان و بيزانس و شخصيت ھاي

اگر به . سوی فرھنگ ھای ديگر را دفع می کنده قرآن نظام اعتقادی بسته بوده و ھرگونه گشايش ب. دستگاه مامون بود

 کنيد ما متوجه می شويم که ميزان توليد فکر فلسفی و ھنری و وضعيت توليد فکری کنونی در کشورھای عرب توجه

رجوع شود به .(ميزان ترجمه از منابع زبانی ديگر به زبان عربی بسيار محدود است. ادبی بسيار ضعيف است

بربرتبار خود را از » ابن خلدون«بزرگانی مانند ). ٢٠١۶، لوئی ژان کالوه، پاريس »مديترانه، مادر زبانھای ما«

 ۀبرند» نجيب محفوظ«در دوران مدرن . اختار تعبدی و تنگ قرآنی بيرون آورد و بعد انتقادی به فکر خود بخشيدس

 ادبی نوبل با آزاد فکری رمان ھای خود را می نويسد و به ھمين خاطر اسالمگرايان عليه او فتوای مرگ ۀجايز

 نمودند و او تا آخر زندگی توسط نگھبانان مراقبت  سالگی در قاھره با چاقو زخمی٨٢صادرکردند و يکبار او را در 
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 فکری و ھنری و شاعرانه و علمی نيست و به ھمين خاطر تمام روندھا و ۀقرآن و اسالم راھگشای توسع. می شد

  .گرايش ھا که در چارچوب فضای قرآنی ھستند نازا باقی می مانند

 پديده ھای گوناگون کامل می باشد، ۀطالعات و تئوری در بارھيچ فکر متينی نمی تواند بپذيرد که شناخت جامع بوده و ا

که اين متن خود مجموعه ای از باورھای دينی و جزميات و تعصبات و  حال آن. ولی قرآن اين ادعای غيرعلمی را دارد

سنت ی کھن می باشد و ما در فصل ديگر نشان خواھيم داد که آنچه قرآن در خود دارد محصول ئاسطوره ھای افسانه 

بافت قرآن التقاطی از . ھای ديگر و تاريخ بومی و محصول افزوده ھای متعدد در طول يک تاريخ طوالنی است

اعتقادات و سنت ھا و سليقه ھای کاتبان متعدد و متنی ناشی از اراده و خواست حاکمان در دوره ھای گوناگون تاريخی 

را بی ثبات می » قرآن کامل «ۀ قرآن، اسطورئیافسانه سراروشن است پذيرش امکان اشتباه يا نقد . سياسی می باشد

آنھا از يکسو می گويند بايد دنبال علم رفت حتا اگر آن علم . بنابراين مسلمانان ھميشه گفتار دوگانه داشته و دارند. سازد

معنای دانش ه ببرابر معارف دينی و سنت قرآنی است و » علم«در اين مورد بايد توجه داشت که اين . باشد» چين«در 

ولی از سوی ديگر ھمين نخبگان و يا افراد مسلمان در برابر انديشه، ترسان ھستند و در رفتار خود به . مدرن نيست

در ذھنيت آنھا انتقاد به قرآن و انتقاد به پيامبر و . مقابله می پردازند و برای مقاومت خود توجيه دينی و ايمانی می سازند

آنھا .  ارتداد شناخته شده و خطر فروريزی باورھا يا روانه شدن به جھنم آنھا را نگران می کندامامان، گناه و توھين و

ذھن تنبل و سست و جزمگرا دارند، سکون منطبق با احکام شريعت را قانون طبيعی می دانند و آرامش روانی خود را 

  .در ھمين وابستگی دينی می بينند

طور قطع در ھستی مداخله می کند، انسان نقشی ه  دينی ھنگامی که هللا و آسمان باز ديدگاه نقد جامعه شناسانه در باور

.  کرده استتعيين پايان می گردد و زمين و اجتماع تابع سرنوشتی می گردند که آسمان ۀ آغاز و نقطۀآسمان نقط. ندارد

مامی دانستنی ھا در قرآن از عالوه در چنين حالتی، تالش انسان برای دانش به چه دردی می خورد، زمانی که ته ب

 موجود، چه چيز ۀوليتی و محکوم بودن در دايرؤ و بی مسئی چنين کالمی جز تسليم گراۀديرباز فراھم گشته است؟ نتيج

 اسالمی با ۀ جزمی را تعقيب می کند و ذھنيت فرد در جامعۀديگری می تواند باشد؟ تربيت دينی بازتوليد نظام بست

توليد توده ھای تقديرگرا و خرافی، فاقد شخصيت مستقل، عقب . انديشيدن در آن فلج شده استساختاری مواجه است که 

ھر چقدر ذھنيت انسانی به اين دکترين جزمی نزديک . ماندگی اجتماعی و فرھنگی، از جمله نتايج دکترين قرآنی است

عقل به لحاظ . متعصب می طلبدمکتب قرآنی، مسلمان تابع و . باشد، زايش فکری محدود و نوآوری خشک می گردد

در ذات » خضوع و عبوديت«ّماھيت خود، متقاضی ريزبينی، کاوش، برھان طلبی، پژوھش و تفکر انتقادی بوده اما 

من ؤقرآن خواستار عبوديت است و نسل انسان را به کافر و م. خود خواستار تسليم و پذيرش بی قيد و شرط می باشد

دين تنھا از آن خداست، گوھر دين : در قرآن می آيد. واھد تا از فرمان هللا تبعيت کندتقسيم می کند و از انسان می خ

 ۀرجوع شود به سور. (تسليم و تعبد محض در برابر هللا است، انسان بدون حس تعبد در برابر هللا پوچ و بی معناست

است و احاديث، مجازات ارتداد در در قرآن ارتداد و خروج از دين محکوم و قابل مجازات شديد ). بقره و آل عمران

در قرآن سنت بردبارانه وجود ندارد . کنند اسالم را گردن زدن، سوزاندن، به صليب کشيدن يا تبعيد شدن معرفی می

  .بودن است و دوری از کالم قرآن غير قابل تحمل است» منؤم«زيرا اصل برای قرآن نه تنھا مسلمان بودن بلکه 

طرز فکر و ديدگاه، نوع احساس و ۀ ساختار دينی ذھنی مجموع.  می کندتعيينھن را تنظيم و ايدئولوژی دينی ساختار ذ

ساختار .  زبان و واژه ھا، معيارھای ارزشی و فرھنگی و غيره را شکل می دھدۀ زندگی و سليقه، شيوۀعاطفه، شيو

ی شيفتگی رازآلود و متوھم ذھن اين ساختار خردآموز نيست بلکه در پ. دينی ناشی از قرآن تقديرگرا و تعبدگراست

زمانی که شيفتگی به قرآن و فضای اعتقادی و موھومات اسالمی و فضای ارزشی و سمبل ھای قرآنی و شيعه . است
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گری، حاصل شد و مشروعيت يافت، انسان خردمند جای خود را آرام آرام به جادوگری روانی و اوھام پرستی می 

  .نيت را فراموش کرده استانسان قرآن زده خرد و عقال. سپارد
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