افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ٣٠جوالی ٢٠١۵

نقد قرآن
٣
فصل  :٢خطاھای علمی قرآن
خطاھائی كه در اينجا مورد بررسی قرار می گيرند مربوط به شناخت ما از دنيای پيرامون است كه علم تجربی ناميده
می شود .ابتداء الزم است بدانيم كه نظر قرآن در مورد علوم تجربی چيست..
علم از ديدگاه قرآن
در قرآن تأكيد فراوانی بر اھميت و ارزش تفكر ،تعقل و علم شده است و ھمچنين در سنت نيز اين اھميت تكرار شده
است  .در اينجا چند نمونه را ذكر می كنيم:
علمون ﱠ
تذكر ُ ُ
قل ْ
ُْاأللباب(زمر ٩
علمون ِﱠإنما ي َ َ ﱠ ُ
والذيَن َال ي َ َ
ستوی ﱠالذيَن ي َ َ
أولواِ ْ َ ْ )-
ھل ي َ ِ
ترجمه :بگو آيا كسانى كه مى دانند و كسانى كه نمى دانند يكسانند .تنھا خردمندانند كه متوجه می شوند.
شر الدواب عند ّ
ﷲ الصم ْ ْ
) ِ -ﱠ
إن َ ﱠ
عقلون( انفال ٢٢
البكم الﱠذيَن الَ ي ُ َ
ترجمه :قطعا ً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و الالنى اند كه تعقل نمی كنند
والنھار آليات ﱢ ُ
خلق السماوات َ
ذكرون ّ
واألرض ْ َ
آل عمران  ِ :ﱠﷲ قياما
األلباب ) ( ١٩٠ﱠالذيَن ي ْ ُ ُ َ
ألولی ْ ِ
إن فی َ ْ ِ
واختالف اللﱠيِل ﱠ ِ
ِ
خلق السماوات َ
ربنا ما َ َ ْ
ُ
خلقت ھذا باطالً
فقنا َ
وقعودا َ
سبحانك) َ َ
َ
واألرض َ
النار (١٩١
جنوبھم وي َ َ ﱠ ُ َ
وعلى ُ ِ ِ
تفكرون فی َ ْ ِ
عذاب ﱠ ِ
ِ
ترجمه :مسلماً در آفرينش آسمانھا و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه ھائى است )(١٩٠
ھمانان كه خدا را ايستاده و نشسته و به پھلو آرميده ياد مى كنند و در آفرينش آسمانھا و زمين فكر می
كنند  .پروردگارا اينھا را بيھوده نيافريده اى منزھى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار)(١٩١
قال النبی  :من سلك طريقا يطلب به علما سھل ﷲ له طريقا الی الجنه ) (٢٧صحيح بخاری ١ترجمه  :كسی كه راھی را در طلب علم طی كند خداوند راھی به بھشت را برايش تسھيل می كند.
اما آيا منظور از علم ارزشمند در اسالم ،ھمۀ علوم است؟ خير.
منظور از اينھمه تأكيد بر علم ،علم دين است و تعقل و تفكر مورد نظر اسالم تعقل و تفكر در دين است.
برای اثبات اين امر شواھد بسياری وجود دارد از جمله:
اول :اگر در كليه آياتی كه در آنان از علم ،تفكر و تعقل يادشده دقت كنيد ھمگی در زمينۀ ايمان و عمل به اسالم است .
برای مثال به آيات زير توجه كنيد:
afgazad@gmail.com
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علمون ﱠ
وقائما ي َ
ساجدا َ
قلْ َ -
ال ْ
حذر ْ
خرةَ ويْرجو رحمةَ ربه ُ ْ
علمون ِﱠإنما
والذيَن َال ي َ َ
توی ﱠالذيَن ي َ َ
َ
أمن ھو َقانت َآناء اللﱠيِل ِ
ھل يس َ ِ
تذكر ُ ُ
األلباب )زمر (٩
يََ ﱠ ُ
أولوا ْ َ ْ ِ
ترجمه[ :آيا چنين كسى)كافر( بھتر است ]يا آن كسى كه در طول شب در سجده و قيام اطاعت ]خدا[ مى كند ]و[ از
آخرت مى ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد بگو آيا كسانى كه مى دانند و كسانى كه نمى دانند يكسانند تنھا
خردمندانند كه متذكر )متوجه(می شوند.
منظور آيت كامالً واضح است يعنی كسانی كه در طول شب به اطاعت خدا مشغولند ،علم دارند )يعلمون( و در مقابل
كسانی كه عبادت نمی كنند علم ندارند )ال يعلمون( بنابر اين منظور از علم ،علم به خدا و دين است.
 ١٩١آل عمران كه در باال ذكر شد نمونۀ عالی ھستند  -ھمچنين آيات  ١٩٠از اين كه تفكر مورد نظر قرآن تفكری است
كه منجر به ايمان شود:
ترجمه :مسلماً در آفرينش آسمانھا و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه ھائى است )(١٩٠
ھمانان كه خدا را ايستاده و نشسته و به پھلو آرميده ياد مى كنند و در آفرينش آسمانھا و زمين فكر می كنند .پروردگارا
اينھا را بيھوده نيافريده اى منزھى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار )(١٩١
دوم  :ايندو آيت از سورۀ انفال را مجاور ھم بگذاريد:
شر الدواب عند ّ
ﷲ الصم ْ ْ
) ِ -ﱠ
إن َ ﱠ
عقلون( انفال ٢٢
البكم ﱠالذيَن الَ ي ُ َ
ترجمه :قطعا ً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و الالنى اند كه تعقل نمی كنند.
ﷲ ﱠالذيَن َ َ ُ ْ
شر الدواب عند ّ
) ِ -ﱠ
إن َ ﱠ
ؤمنون( انفال ۵۵
كفروا َفھم الَ ي ْ ُ َ
ترجمه :قطعا ً بدترين جنبندگان پيش خدا كسانى اند كه كفر ورزيدند و ايمان نمى آورند.
نتيجه اين می شود :كفر و بی ايمانی = تعقل نكردن ،به عبارت ديگر :ايمان= تعقل
عقلون ِ ْ
سومَ :أم َتحسب َ ﱠ
كاألنعام ) ْ
بل ھم َ َ ﱡ
أضل سبِيًال( فرقان ۴۴
أكثرھم ي
سمعون َأو ي ُ َ
َ
أن َ ْ َ َ
إن ھم ِﱠإال َ ْ َ ْ ِ
ترجمه :آيا گمان دارى كه بيشترشان )كفار( مى شنوند يا مى انديشند آنان جز مانند چھارپايان نيستند بلكه گمراه ترند.
در آيت فوق كفار را فاقد تعقل قلمداد كرده است .به عبارت ديگر كفر = عدم تعقل
كنا فی َ
چھارمُ َ :
نعقل ما ُ ﱠ
وقالوا َلو ُ ﱠ
أصحاب السعيِر)ملك (١٠
كنا َنسمع َأو َ ُ
ِ
ترجمه :و )كافران(گويند اگر شنيده بوديم يا تعقل كرده بوديم در دوزخيان نبوديم.
در اين آيت اصحاب جھنم را فاقد تعقل می داند.
اين تفحص را می توانيد در بقيۀ آياتی كه لغت فكر يا عقل و يا علم دارند ادامه دھيد به ھمين نتيجه می رسيد .بنابراين با
توجه به كليه آيات مربوط به علم و تعقل در قرآن )كه چند مورد آن ذكر شد( ،كسی كه ايمان ندارد فاقد تعقل و تفكر و
علم به حساب می آيد ھر چند استاد رياضی يا نجوم و يا فزيك باشد .به بيان ديگر ،علمی كه يادگيری و آموزشش
صواب دارد و معلم و متعلمش محترم است دانش دين است.
اما شواھدی از احاديث:
قال النبی  :من ابتغی العلم من غيره اضله ﷲ)تفسير عياشی (۶-١
ترجمه :كسی كه برای علم به غير از قرآن رجوع كند خدا اورا گمراه می كند.
اين حديث به روشنی بيان می كند كه علم ھمانست كه در قرآن است و ھر كه دنبال علم در جائی غير از قرآن بگردد
گمراه می شود يعنی در جای ديگری به علم دست نخواھد يافت.
قال النبی العلم ثالثة فما سوى ذلك فھو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو ١١٩/ ٢١).و سنن ابن ماجه  / ١فريضة عادلة(سنن ابی داوود ٣
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ترجمه :از محمد نقل شده است كه علم سه گونه است  :آيتی محكم ،يا واجب الھی عادله و يا سنت استوار )كه ھر سه
علم دينند( و غير از آن فضل است.
يعنی پيامبر غير از علم دين را علم نمی داند و بقيۀ علوم را فضل می داند .فضل به معنی زيادی است يا زيادی نيكو
)فضيلت( و يا زيادی بيھوده .با توجه به فحوای سخن پيامبر به نظر می رسد كه منظور وی زيادی بيھوده باشد.
نظر اكثريت قريب به اتفاق علمای دينی ھم ھمين است .در اينجا برای نمونه نظر دوتن از بزرگترينھا را می آورم:
مولوی بزرگترين عارف اسالمی می گويد:
خـرده كـاريـھای علـم ھنــدسه

يا نجـوم و علم طب و فلسـفه

كان تعلــق با ھميــن دنييستش ره به ھفتــم آسمان بر نيستش
اين ھمه علم بنای آخور است

كه عماد بود گاو و اشتر است

بھر استبقای حيوان چند روز

نام آن كردند اين گيجان رموز

در جای ديگر می گويد:
تا نگيرد شير زان علم بلند

علم ھای اھل حس شد پوزبند

يعنی ھمانطور كه پوزبند بره يا گوساله ،مانع شير خوردن آنان از پستان مادر می شود ،علوم غير الھی ھم پوزبندی
بيش نيستند كه مانع يادگيری علم الھی می شوند.
صدر المتألھين شيرازی بزرگترين فيلسوف تاريخ اسالم به بو علی سينا خرده می گيرد كه چرا عمر با ارزش خويش را
در علوم بی ارزش طب و رياضيات و امثالھم سپری كرده است.
بنابراين دانشھای غير دينی در اسالم ارزشی ندارند از جمله علوم تجربی.
در قرآن وسنت ھيچ آيتی و يا حديثی يافت نمی شود كه با اطمينان بتوان گفت در مورد علوم تجربی است ،كه امری
طبيعی است .چون علوم تجربی حدود  ٢٠٠سال عمر دارند و در زمان محمد ناشناخته بوده است .بنابر اين
دانش تجربی به مفھوم امروزين ،در اسالم ناشناخته است و اگر ھم شناخته شده بود تازه می شد علم آخور و بی ارزش،
انديشمندان می دانند كه:
علم تجربی گوھر تفاوت انسان پيشرفته و عقب افتاده است .ھمۀ تمدن بشر از كشاورزی تا صنعت و طب و آموزشو پرورش و مديريت ھمگی محصول علوم تجربی است و پيشرفت كشورھا به موازات پيشرفت آنان در شناخت و
استفاده از علوم تجربی است.
علوم تجربی معتبر ترين دانشھای بشری ھستند و دقت و صحت علوم ديگر بستگی به ميزان ھماھنگی آنان با دانشتجربی است.
علم تجربی باورھای خرافی بشررا آشكار كرد و امكان نقد اديان را برای ما فراھم كرد .يعنی حتی برای تشخيص اينكه كسی كه ادعای پيامبری كرده درست گفته يا دروغ ،علم تجربی است كه بھترين معيار را به دست می دھد.
كسی كه سخنانی گفته كه با شواھد تجربی مخالف است بديھی است كه پيغمبر نيست.
علی رغم استنكار بعضی فالسفه ،علم تجربی بسياری از خرافه ھا و حدس و گمانھای بی پايه در فلسفه را بر مانمايان كرد.
علم تجربی حتی انديشه ھای اخالقی ما را دگرگون كرده است و ما را به اخالق واقع گرايانه تری رھنمون كرده است.علم تجربی حقوق غير عادالنۀ باستانی را تغيير داد و به جای آن حقوق بشر و حقوق منبعث از آن را نھاد .مثالً درگذشته بردگان و زنان و بعضی نژادھا را مادون انسان قلمداد می كردند اما علم تجربی نشان داد كه آنان ھم
انسانھائی ھستند مثل ما و دليلی بر تفاوت حقوق بين انسانھا وجود ندارد.
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علم تجربی حكومتھای استبدادی را فرو ريخت و نشان داد كه پادشاھان و روحانيون و نظاميان ،برتری خاصی برديگر انسانھا ندارند بنابراين حق ويژه ای برای حكومت بر مردم ندارند.
با توجه به اين اھميت فوق العادۀ علم تجربی ،عدم شناخت قرآن نسبت به علوم تجربی ،يكی از بزرگتری عيوب قرآن
است و دليل واضحی است بر اين كه قرآن ساخت محمد است نه خدا  .مگر می شود دينی كه مدعی است تمام مشكالت
بشر را تا قيامت حل می كند و بھترين نظام حقوقی و اخالقی و سياسی و اقتصادی و تربيتی را برای بشر آورده است،
حتی از وجود چيزی به نام علم تجربی بی اطالع باشد در حالی كه تمام حيطه ھای فوق و ديگر حيطه ھای تمدن بشری
متكی به دانش تجربی اند .اگر قرآن از خدا بود خدا به علوم تجربی و جايگاه آن آگاھی داشت و در كتابش از اين بخش
اساسی از زندگی انسان غفلت نمی كرد .بنابراين عدم اطالع قرآن از دانش تجربی نشانگر آنست كه قرآن ساختۀ انسانی
در  ١۴قرن قبل است كه اصالً دانش جدی وجود نداشت چه رسد به دانش تجربی.
بنابر آنچه گذشت ما از قرآن انتظار نداريم كه از علم تجربی سخن بگويد اما باالخره قرآن به طور پراكنده به پديده ھای
طبيعی اشاره كرده است.
ھر چند كوتاه ،توصيفھائی از آسمان و خورشيد و زمين و ماه و انسان و غيره دارد .اگر قرآن از خداست بايد اين گفته
ھا درست باشند و گرنه دليلی قطعی بر غير الھی بودن قرآنند .در دنبالۀ اين فصل نشان داده خواھد شد كه اكثر قريب به
اتفاق گفته ھای قرآن در مورد طبيعت خطاست مگر موارد بسيار پيش پا افتاده ای مثل اين كه خورشيد نورانی است و يا
آب برای زندگی ضروری است .اين خطا ھا ،قطعی ترين دليل بر غير الھی بودن قرآنند.
ادامه دارد
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