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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵ جوالی ٣٠
 

  نقد قرآن
٣  

 قرآن یعلم یخطاھا: ٢ فصل

 دهينام یتجرب علم كه است ونراميپ یايدن از ما شناخت به مربوط رنديگ یم قرار یبررس مورد نجايا در كه یخطاھائ

 ..ستيچ یتجرب علوم مورد در قرآن نظر كه ميبدان است الزم ءابتدا .شود یم

  

 قرآن دگاهيد از علم

 شده تكرار تياھم نيا زين سنت در نيھمچن و است شده علم و تعقل ،تفكر ارزش و تياھم بر یفراوان ديكأت قرآن در

 :ميكن یم ذكر را نمونه چند نجايا در  .است

ْقل - ِستوي ْھل ُ َعلموني َنيَّالذ یَ َعلموني اَل َنيَّوالذ َ َّإنما َ ُتذكري ِ َّ َ ُأولوا َ ِاأللباب(-ُ ْ َ  ٩ زمر)ْ

 .شوند یم متوجه كه خردمندانند تنھا .كسانندي دانند نمى كه كسانى و دانند مى كه كسانى ايآ بگو :ترجمه

َّإن - ( َّشر ِ ْالبكم الصم ّهللا عند الدواب َ َعقلونيَ ال َنيذَّال ْ  ٢٢ انفال) ُ

 كنند ینم تعقل كه اند الالنى و كران خدا نزد جنبندگان نيبدترً قطعا :ترجمه

َّإن  :عمران آل - ِخلق یف ِ ْ ِواألرض السماوات َ َواختالف َ ِوالنھار ِليَّالل ْ ُألول اتيآل َّ ِاأللباب یِّ َذكروني َنيَّالذ) ١٩٠ ( ْ ُ ُ  امايق ّهللا ْ

ِجنوبھم َوعلى ُوقعودا ِ َتفكرونيو ُ ُ َّ َ ِخلق یف َ ْ ِواألرض السماوات َ ْخلقت ما َربنا َ َ َفقنا (َسبحانكً باطال ھذا َ ِالنار َعذاب َ َّ ١٩١( 

 )١٩٠( است ىئھا نشانه خردمندان براى روز و شب آمدن گريكدي پى در و نيزم و آسمانھا نشيآفر درً مسلما :ترجمه

 یم فكر نيزم و آسمانھا نشيآفر در و كنند مى ادي دهيآرم پھلو هب و نشسته و ستادهيا را خدا كه ھمانان

 )١٩١(بدار امان در دوزخ آتش عذاب از را ما پس تو منزھى اى دهيافرين ھودهيب را نھايا پروردگارا  .كنند

 ١ یبخار حيصح  )٢٧( الجنه یال قايطر له هللا سھل علما به طلبي قايطر سلك من  :یالنب قال -

 .كند یم ليتسھ شيبرا را بھشت به یراھ خداوند كند یط علم طلب در را یراھ كه یكس  :ترجمه

 .ريخ است؟ علوم ۀھم ،اسالم در ارزشمند علم از منظور ايآ اما

 .است نيد در تفكر و تعقل اسالم نظر مورد تفكر و تعقل و است نيد علم ،علم بر ديكأت نھمهيا از منظور

 :جمله از دارد وجود یاريبس شواھد امر نيا اثبات یبرا

  .است اسالم به عمل و مانيا ۀنيزم در یھمگ ديكن دقت ادشدهي تعقل و تفكر، علم از آنان در كه یاتيآه يكل در اگر  :اول

 :ديكن توجه ريز اتيآ به مثال یبرا
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َخرة ْقل ربهَ رحمة ْرجويو َ ْأمن- ُ ِتوسي ْھل ْال َحذري َوقائما ِساجدا ِليَّالل َآناء َقانت ھو َ َعلموني َنيَّالذ یَ َعلموني اَل َنيَّوالذ َ َّإنما َ ِ 

ُتذكري َّ َ ُأولوا َ ِاأللباب ُ ْ َ   )٩ زمر( ْ

 از ]و[ كند مى ]خدا[ اطاعت اميق و سجده در شب طول در كه كسى آن اي [است بھتر )كافر(كسى نيچن ايآ] :ترجمه

 تنھا كسانندي دانند نمى كه كسانى و دانند ىم كه كسانى ايآ بگو دارد ديام را پروردگارش رحمت و ترسد مى آخرت

 .شوند یم)متوجه( متذكر كه خردمندانند

 مقابل در و )علموني( دارند علم ،مشغولند خدا اطاعت به شب طول در كه یكسان یعني است واضح ًكامال تيآ منظور

 .است نيد و خدا هب علم ،علم از منظور نيا بنابر) علموني ال( ندارند علم كنند ینم عبادت كه یكسان

 است یتفكر قرآن نظر مورد تفكر كه نيا از ١٩٠ اتيآ نيھمچن - ھستند یعال ۀنمون شد ذكر باال در كه عمران آل ١٩١

 :شود مانيا به منجر كه

 )١٩٠( است ىئھا نشانه خردمندان براى روز و شب آمدن گريكدي پى در و نيزم و آسمانھا نشيآفر درً مسلما : ترجمه

 پروردگارا .كنند یم فكر نيزم و آسمانھا نشيآفر در و كنند مى ادي دهيآرم پھلو به و نشسته و ستادهيا را خدا هك ھمانان

 )١٩١( بدار امان در دوزخ آتش عذاب از را ما پس تو منزھى اى دهيافرين ھودهيب را نھايا

 :ديبگذار ھم مجاور را انفال ۀسور از تيآ ندويا  :دوم

َّإن - ( َّشر ِ ْالبكم الصم ّهللا عند وابالد َ َعقلونيَ ال َنيَّالذ ْ  ٢٢ انفال) ُ

 .كنند ینم تعقل كه اند الالنى و كران خدا نزد جنبندگان نيبدترً قطعا: ترجمه

َّإن - ( َّشر ِ ْكفروا َنيَّالذ ّهللا عند الدواب َ ُ َ َؤمنونيَ ال َفھم َ ُ  ۵۵ انفال) ْ

 .آورند نمى مانيا و دنديورز كفر كه اند كسانى خدا شيپ جنبندگان نيبدترً قطعا : ترجمه

 تعقل =مانيا :گريد عبارت به ، نكردن تعقل = یمانيا یب و كفر: شود یم نيا جهينت

َّأن َتحسب َأم :سوم َأكثرھم َ َ ْ َعقلوني َأو َسمعوني َ ْإن ُ َّإال ھم ِ ِكاألنعام ِ ْ َ ْ ُّأضل ھم ْبل  (َ َ  ۴۴ فرقان) اًلِيسب َ

 .ترند گمراه بلكه ستندين انيچھارپا مانند جز آنان شندياند مى اي شنوند مى )كفار( شترشانيب كه دارى گمان ايآ :ترجمه

 تعقل عدم = كفر گريد عبارته ب .است كرده قلمداد تعقل فاقد را كفار فوقت يآ در

ُوقالوا :چھارم َّكنا َلو َ ُنعقل َأو َنسمع ُ َّكنا ما َ ِأصحاب یف ُ  )١٠ ملك(ِريالسع َ

 .مينبود انيدوزخ در ميبود كرده تعقل اي ميبود دهيشن اگر نديگو)رانكاف( و :ترجمه

 .داند یم تعقل فاقد را جھنم اصحاب تيآ نيا در

 با نيبنابرا .ديرس یم جهينت نيھم به ديدھ ادامه دارند علم اي و عقل اي فكر لغت كه یاتيآ ۀيبق در ديتوان یم را تفحص نيا

 و تفكر و تعقل فاقد ندارد مانيا كه یكس ،)شد ذكر آن مورد چند كه( قرآن در تعقل و علم به مربوط اتيآه يكل به توجه

 آموزشش و یريادگي كه یعلم ،گريد انيب به .باشد كيزف اي و نجوم اي یاضير استاد چند ھر ديآ یم حسابه ب علم

 .است نيد دانش است محترم متعلمش و معلم و دارد صواب

 :ثياحاد از یشواھد اما

 )۶- ١ یاشيع ريتفس(هللا اضله رهيغ من العلم یابتغ من  :یالنب قال

 .كند یم گمراه اورا خدا كند رجوع قرآن از ريغ به علم یبرا كه یكس :ترجمه

 بگردد قرآن از ريغ یجائ در علم دنبال كه ھر و است قرآن در كه ھمانست علم كه كند یم انيب یروشنه ب ثيحد نيا

 .افتي نخواھد دست علم به یگريد یجا در یعني شود یم گمراه

 عادلة ضةيفر / ١ ماجه ابن سنن و ١١٩ /٢١(.أو قائمة سنة أو محكمة ةيآ فضل فھو ذلك سوى فما ثالثة العلم یالنب قال -

 ٣ داوود یاب سنن)
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 سه رھ كه( استوار سنت اي و عادله یالھ واجب اي ،محكم تیيآ  :است گونه سه علم كه است شده نقل محمد از :ترجمه

 .است فضل آن از ريغ و )ننديد علم

 كوين یاديز اي است یاديز یمعن به فضل .داند یم فضل را علومۀ يبق و  داند ینم علم را نيد علم از ريغ امبريپ یعني

 .باشد ھودهيب یاديز یو منظور كه رسد یم نظره ب امبريپ سخن یفحوا به توجه با .ھودهيب یاديز اي و) لتيفض(

 :آورم یم را نھايبزرگتر از دوتن نظر نمونه یبرا نجايا در .است نيھم ھم ینيد یعلما اتفاق به بيقر تياكثر نظر

 :ديگو یم یاسالم عارف نيبزرگتر یمولو

 فهـفلس و طب علم و ومـنج اي    دسهــھن مـعل یھاـيارـك ردهـخ

 ستشين بر سمانآ مــھفت به ره    ستشييدن نــيھم با قــتعل كان

 است اشتر و گاو بود عماد كه     است آخور یبنا علم ھمه نيا

 رموز جانيگ نيا كردند آن نام     روز چند وانيح یاستبقا بھر

 :ديگو یم گريد یجا در

 بلند علم زان ريش ردينگ تا      پوزبند شد حس اھل یھا علم

 یپوزبند ھم یالھ ريغ علوم ،شود یم مادر پستان از آنان خوردن ريش مانع ،گوساله اي بره پوزبند كه ھمانطور یعني

 .شوند یم یالھ علم یريادگي مانع كه ستندين شيب

 را شيخو ارزش با عمر چرا كه رديگ یم خرده نايس یعل بو به اسالم خيتار لسوفيف نيبزرگتر یرازيش نيلھأالمت صدر

 .است كرده یسپر امثالھم و اتياضير و طب ارزش یب علوم در

 .یتجرب علوم جمله از ندارند یارزش اسالم در ینيد ريغ یدانشھا نيبنابرا

 یامر كه، است یتجرب علوم مورد در گفت بتوان نانياطم با كه شود ینم افتي یثيحد اي و تیيآ چيھ وسنت قرآن در

 نيا بنابر .است بوده ناشناخته محمد زمان در و دارند عمر سال ٢٠٠ حدودی تجرب علوم چون .است یعيطب

، ارزش یب و آخور علم شد یم تازه بود شده شناخته ھم اگر و است ناشناخته اسالم در ،نيامروز مفھوم به یتجرب دانش

 :كه دانند یم شمندانياند

 آموزش و طب و صنعت تا یكشاورز از بشر تمدنۀ  ھم. است افتاده عقب و شرفتهيپ انسان تفاوت گوھر یتجرب علم -

 و شناخت در آنان شرفتيپ موازات به كشورھا شرفتيپ و است یتجرب علوم محصول یھمگ تيريمد و پرورش و

 .است یتجرب علوم از استفاده

 دانش با آنان یھماھنگ زانيم به یبستگ گريد علوم صحت و دقت و ھستند یبشر یدانشھا نيتر معتبر یتجرب علوم -

 .است یتجرب

 نيا صيتشخ یبرا یحت یعني .كرد فراھم ما یراب را انياد نقد امكان و كرد آشكار بشررا یخراف یباورھا یتجرب علم-

 .دھد یم دسته ب را اريمع نيبھتر كه است یتجرب علم دروغ، اي گفته درست كرده یامبريپ یادعا كه یكس كه

 .ستين غمبريپ كه است یھيبد است مخالف یتجرب شواھد با كه گفته یسخنان كه یكس

 ما بر را فلسفه در هيپا یب یگمانھا و حدس و ھا خرافه از یرايبس یتجرب علم فالسفه، یبعض استنكار رغم یعل -

 .كرد انينما

 .است كرده رھنمون یتر انهيگرا واقع اخالق به را ما و است كرده دگرگون را ما یاخالق یھا شهياند یحت یتجرب علم -

 در ًمثال .نھاد را آن از بعثمن حقوق و بشر حقوق آن یجاه ب و داد رييتغ را یباستانۀ عادالن ريغ حقوق یتجرب علم -

 ھم آنان كه داد نشان یتجرب علم اما كردند یم قلمداد انسان مادون را نژادھا یبعض و زنان و بردگان گذشته

 .ندارد وجود انسانھا نيب حقوق تفاوت بر یليدل و ما مثل ھستند یانسانھائ
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 بر یخاص یبرتر ان،ينظام و ونيروحان و اھانپادش كه داد نشان و ختير فرو را یاستبداد یحكومتھا یتجرب علم -

 .ندارند مردم بر حكومت یبرا یا ژهيو حق نيبنابرا ندارند انسانھا گريد

 قرآن وبيع یبزرگتر از یكي ،یتجرب علوم به نسبت قرآن شناخت عدم ،یتجرب علمۀ العاد فوق تياھم نيا به توجه با

 مشكالت تمام است یمدع كه ینيد شود یم مگر  .خدا نه است محمد ساخت قرآن كه نيا بر است یواضح ليدل و است

، است آورده بشر یبرا را یتيترب و یاقتصاد و یاسيس و یاخالق و یحقوق نظام نيبھتر و كند یم حل امتيق تا را بشر

 یبشر تمدن یھا طهيح گريد و فوق یھا طهيح تمام كه یحال در باشد اطالع یب یتجرب علم نامه ب یزيچ وجود از یحت

 بخش نيا از كتابش در و داشت یآگاھ آن گاهيجا و یتجرب علوم به خدا بود خدا از قرآن اگر .اند یتجرب دانش به یمتك

 یانسان ۀساخت قرآن كه آنست نشانگر یتجرب دانش از قرآن اطالع عدم نيبنابرا .كرد ینم غفلت انسان یزندگ از یاساس

 .یتجرب دانش به رسد چه نداشت جودو یجد دانشً اصال كه است قبل قرن ١۴ در

 یھا دهيپد به پراكنده طوره ب قرآن باالخره اما ديبگو سخن یتجرب علم از كه ميندار انتظار قرآن از ما گذشت آنچه بنابر

 .است كرده اشاره یعيطب

 گفته نيا ديبا استخد از قرآن اگر .دارد رهيغ و انسان و ماه و نيزم و ديخورش و آسمان از یفھائيتوص كوتاه، چند ھر

 به بيقر اكثر كه شد خواھد داده نشان فصل نيا ۀدنبال در .قرآنند بودن یالھ ريغ بر یقطع یليدل گرنه و باشند درست ھا

 اي و است ینوران ديخورش كه نيا مثل یا افتاده پا شيپ اريبس موارد مگر خطاست عتيطب مورد در قرآن یھا گفته اتفاق

  .قرآنند بودن یالھ ريغ بر ليدل نيتر یقطع ھا، خطا نيا .ستا یضرور یزندگ یبرا آب

  ادامه دارد

 


