
                     ! مذهبیمتحجرانه ء قرئت در خشونت                                                          
 ؟  است  سرخ خونه اُفق مشرق ب  چگونه                      

 

 پيوسته به گذشته  قسمت يکصدو پانزدهم 
در جوامع انسانی اشاره بويژه اعدام به جنبه های عملی اما کمتر فلسفی به مسأله خشونت  یدربحث قبل

ون می خواهم با توجه به وجوه اکن خوانديم وآنرا يک جنايت عريان برضد کرامت انسان  نموديم
افراطی (  کشورهای اسالمیبشر بويژه جوامع مشترک مذهبی دو جريان حاکم بر مقدرات و سرنوشت 

 کرامت به سرميبرند ومشرق زمين ازوکوه پايه های دشتهاکه عمدتأ در ) متحجران تسنن تشيع و های 
ثابت کنم  فلسفی ح درپرتو اصول روشن وبسيار واِض  ح شرعی ميشودذبآنها مذهبی  با فتوا هایانسان 

که با روح وفلسفه اصلی دين بويژه دين مقدس اسالم نه است عليه بشريت  اين فتوا ها مجوز جنايت که 
که درمسيرتکاملی  یمان اولوالعزانبيأ و پيامبربلکه اساسأ يکی ازعوامل ظهورتنها ارتباطی ندارد 

مجوز  بوده است که با کرامت انسانیوقاروچنين پاسداری ازيافته اند حضور تاريخ بر بستر خالفت
آن از ی ازغم انگيز هایداستانهم با دريغ و درد که تا هنوزپامال ميگرديد وبصورت رسمی و شرعی 

 .د نشنيده ميشو گوشه ، گوشه جهان بشری 

 
اصل زرين فلسفی  طبيعی است که قبل از همه بايد مکثی بر چگونگی تدوين قرآن کتاب خداوند که 

از  یانسان ائزغربحيث با توجه به اينکه کشتار و خونريزی ، همچنان فساد در زمين ن را کرامت انسا
اين روند برای فهم درست ازاما بايد خاطرنشان ساخت که . سوی فرشته گان معرفی شده است بنمائيم 

 اين توحيداست که  طبيعیرد پی بُ خلقت  فلسفه  به عنوان ستون فقرات توحيدبايد به مفهوم اصلی 
 اسالمبه قول دانشمندان و اسالم شناسان است برخاسته و هستی  که از سينه فطرترمز بزرگ آفرينيش 



می نامند  توحيد که آنرا  دارد پايه يک بلکه باشد، شده چيده هم کنار که ندارد ستون يا پايه پنج
اهميت اين اصل به دليلی البته بايد گفت که ند ااستوار توحيد بردين اسالم و مبانی اصول  تمامی ديگرو

تقدم  طبيعت و همچنان ماورأ الطبيعتتمامی قلمروبر برخوردار است که رزش معنوی و فلسفی ازا
آرام که  ميناميدند  توحيدبخواندش بی زبانی که  ءيک آغازی بی هيچ بود و تنها کليمه آنگاه که ودارد 

ن ـــريای بلند و ذالل ايـــکبانفجارات بزرگی از با " خير وشر"  ،" زمان ومکان  "، آرام و ازبطن آن
يعنی .  قرار گرفت ماهيت آن  عرشبر بحيث نقشه هستی نيز قرآنو . آفريده شدند  خدا "مدَ عَ  "

و ده ها ضمير جمع  –مفرد  –مخاطب ، متکلم  چون ی ضمائر بازمانی که انسان به دنيا نيامده بود و
علم برای انسان آموختانده شد به مثابه  "اسمأ " بنام سوی پروردگارازهستی در مسير تکامل ديگری که 

 . ه است تدوين يافت هستی و کائينات  حيث نقشه راه يا کتابقرآن به 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=X1WqlRh_-msU 

وقتی از کتاب سخن ميگوئيم نبايد همين شکل کاغذيی قرآن در ذهن ما خطور  نمود البته بايد تصريح  
نيز  به مثابه نقشه راه و کتاب نه تنها طبيعت بلکه حوزه ماورأ لطبيعی راقرآن چنانچه گفتيم زيرا . کند 

که برمبنای فلسفه توحيد استواراست پاسخ بسياری  یچنين تحليل ما باور کامل داريم که .احتوا ميکند 
و ساده  و روشنفکران نامور دينیحتی پژوهشگران   ومتحجران مخالف معانداننه تنها شبهات از

و دگم متحجران  بينيم که برخی از اين میبا وضاحت زيرا . کرد خواهند ارائيه را  انديشان نا آگاه 
فاعل  –متکلم  –اعم از مخاطب  ی ضمائر گوناگون دربردارنده زبان قرآن پاک که انديشان با استناد بر

قرآن را نه وحی وکالم خدا بلکه ميباشد لهذا ....طب امخجمع  –متکلم جمع  –متکلم مفرد  –
چنين به باور اين قلم علت اصلی . ميشمارد ) ص(رويای حضرت دمحم  حالت  ينشبينانه ترخودر

 توحيد  اصل زرين  به نگاه مؤمنانه  نبود دانشمندان از جايگاه علمی  های پارادُکسيال آنهم  قضاوت
به هرصورت ازاين گونه برداشت . بوده ميتواند  وحی فرآيندقرآن و درست از مفاهيمی چون شناخت و

اکنون به مبحث اصلی ها و تحليل ها در حوزه فلسفه وانسان شناسی را بسيار داريم و خواهيم داشت 
مذهبی مانند هر انديشه ء يا گفتمان بنيادگرايانه ئت من اکيدأ باوردارم که قر. رجعت ميکنيم مان 

 پيروانکسانی که خود را ياهم تشيع وهواداران مذهب جهان اسالم  درهردوحوزهديگری  ایسنگواره 
خشونت و تحجر برخوردار اند و و به حد الزم از نامند بصورت بالقوه راستين سنت و اجماع می 

در جهان مسائل مربوط به زندگی بشربسياری ازمذهبی در واقتدارگرايانه ر هردو جريان شريعتمدا
و ده ها مسائل ه برخورد با مخالفان و ديگرانديشان ، حقوق اقليت ها ، مسألمانند مسأله زن ،  معاصر 

جالب و شگفت انگيز . و از ميتودهای مشترکی تغذيه ميگردند دارای راه حل های واحدی اند ديگر 
 )رض(امام جعفر صادق ی و روشهاآثارازدر زندگی روزمره شان  است که گروهی از مسلمانانی که

يک اصل مهم به حيث را   مذهبیاجتهادصدر اسالم پيروی مينمايند و بزرگوار وياهم ديگر آئمه 
ی تبيعيت ميکنند که مدل ازمسائل زندگی  ی ازدر بسيار اما عمأل  ميدانند و باور دارندبرای زندگی بشر 

شبه و از صد ها سال بدينسو بنام مذهب حق از سوی هواداران ريشه ها در تاريخ قبل از اسالم دارد 
نبايد فراموش کرد که برای مديريت جوامع صدر اسالم  .سنی و سلفی مورد اجرأ قرار دارند 

و از سوی بزرگان  اجتهاد و عالمانه ترين نگاه و پژوهش شايد متونی بوده که امروز بنام روشنترين
تاريخی و  مطرح ميگردد اما شايد متوجه اين حقيقتمتعلق با مذهب جعفری ای بلند مرتبه  روحانيون 

همانا درک شرائط زمان معاصر است که با  اجتهاد يکی از شرائط که جغرافياوی هيچگاه نبوده اند 
جامعه تغيير ميکند ، بنأ نه ميتوان آنچه پيشرفت و تکامل جوامع بشری و با اقتضای شرائط عمومی هر

https://www.youtube.com/watch?v=X1WqlRh_-ms�


از سوی باشنده گان همان عصر  رهبريی يک ملت و قومرا که در عصر گذشته برای مديريت و 
 . مناسب تشخيص داده شده بود در عصر کنونی نيز مورد عمل قرار گيرد 

 
  Prokrustes پروکروستِسه در چنين گفتمان متحجرانه از مودل که بدون ترديد نسبت دين و جامع

، پروکروستس يک راهزن افسانوی يونان بود که در کوه ها وگردنه ها راه را بر تبعيت ميکند 
ا نه ميکرد بلکه تخت کاروانيان می بست و تمامی اموال آنان را به غارت ميبرد اما تنها به اين کار اکتف

که عمومأ صاحبان اموال به غارت برده شده بودند را دستور ميداد تا افراد کاروان  داشت  که آهنينی
يکا يک بر روی تخت بخوابانند ، هرکس که قد واندازه اش از طول تخت آهنی کوتاه تر بود به فرمان 

و اگر قد بلندی داشت فرمان ميداد تا از ناحيه  وی آنقدر از پا ها و سر ميکشيدند تا به اندازه ء تخت شود
تا کامأل در تخت آهنی جا گيرد ، از نظر هواداران گفتمان غير اجتهادی پا اندازه اضافی را آره کنند 

اسالم تخت آهنی است که بايد انسان و جامعه را در درون آن قرار داد و کم و زياد های آنرا با برش يا 
   کشش قالب بندی کرد 

 
را که به  محسن قرئتی  جمهوری اسالمی ايران ونبدنيست اکنون سخنان يکی از نامدارترين روحاني 

منبر های  برپاک  قرآن های از را يکجا با درس فقه تاريخی کهخوانده  ودرسعنوان يک فرد آگاه 
 .ميکند بشنويم و ببينيم  تدريسواليت فقيه رسمی 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=eDe5j-F1GqsU 

اين مذهب  بلند ترين مراجع مذهب  تشيع ی و در مقام فتوی دهیفقه تاريخی درحوزه که البته بايد گفت 
نسبت به آنچه که اقای حجت االسالم خيابان حتی توام با فحش و ناسزای سر یتربيشنگاهی با خشونت 

https://www.youtube.com/watch?v=eDe5j-F1Gqs�


الفين بويژه جنگ با مخ مفهوم  روانی در بارهفدراينجا بخاطر تشابه ، اما دارند  محسن قرئتی فرمودند 
به سخنان حاج آغا دارند که و اهل سنت وجماعتی يهود و نصاری با پيروان شبه سلفی  کفارو مشرکينِ 

که بنام  يکی از مبلغين رسوایتحريف شده و تحريک کننده ء سخنان  محسن قرئتی اشاره بعمل آمد اما 
را که در کارزار معرکه  هرآنچهکشيده و شمشير عليه مخالفان بويژه يهود ونصاری دين و شريعت 

 !مباح و حتی موجب ثواب می دانند ؟ بدست می آورند 
 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56sU 

ر ــــه شاعـــا به گفتـــام؟  دانسان لذت ميبر و قتل  مال چگونه از خونچه اين نيم که عزيزان ديديد
که بنام دين و به  یپرده از بسياری جناياتجاهل اين آخند  !بگو نيز هنرش گفتی چو جمله می عيب

تحمل پذيرش حقوق بشر ، ، دموکراسی تظاهر بر برداشت و ديگرتيغ استناد به قرآن پاک انجام ميدهند 
 . برداشت  مذهبی واليه های شو رياکارانرا از مخالفان و ديگر انديشان 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56s�
https://www.youtube.com/watch?v=J3nntZSP56s�

