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 جلوۀ علمی قرآن
 
 
  ترموديناميک غسل و وضو -1
 
  علميت دينیعصبين مت-

چهرۀ شناخته شده در علميت بخشيدن به احکام دينی و غير دينی قرآن، 
بازرگان نمايندۀ نسلی از متشرعين . 104مهندس مهدی بازرگان است

" اذا السماء انشقت" آيۀ 105تحصيلکرده است که به بيان اصول کافی
ی و های جو را با چاه" الماء تحت الهواء"را با شکافتن اتم و عبارت 

های رياضی، الکتريسيته و اتم  را با فرمول" محکمه آية"عبارت 
را به معنای ميکروب و الکترومغناطيس، » جن«دهند، يا  تطبيق می

در مورد سنگباران آسمانی سپاه ابرهه " ترميهم بحجارة من سجيل"آيۀ 
را به معنای » جبرئيل«ای به نام   و فرشته106را به معنی بيماری آبله

 . گيرند می» نيرو«
امکان ، اينان آيات مربوط به 107به گزارش محقق ترک آرسل دورسون

 و همچنين آيات مربوط به جدا کردن »روی زمين«بر » افتادن آسمان«
را به معنی وجود ) 65سورۀ حج، آيۀ (ها از سوی خدا  زمين و آسمان

اينان همچنين ادعا  .گيرند  در قرآن می108تئوری جاذبۀ سيارات
 سورۀ النمل، اختراع اشياء مدرن 82قرآن از طريق آيۀ کنند که  می

 40آيۀ  ،109بينی کرده  کامپيوتر را پيشواپيما، ترن، تانک ومثل ه

                                                 
شرع «و » کفايت علمی قرآن«يات برای اثبات تحريف آ«ک به فصل .  جهت اطالعات بيشتر ر104

 .در جلد سوم اين کتاب»» ملقب به اسالمی
 .15 اصول کافی، ص 105
 .15 و اصول کافی، پيشين، ص  641به قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی، پيشين، ص . ک.  ر106

107 Arsel Dursun, Kuran Eleşterisi 1, ibid, s. 139-152. 
108 Laplace 
109 Türkiye Diyanet Vakfı,nın yorumu, Quoted by: Arsel Dursun, Kuran Eleşterisi 1, 
ibid, s. 140. 
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 125و آيۀ  110دهد  کشتی بخار و تکنيک آن خبر میازسورۀ هود 
 .111کند ات اشاره میپائين آمدن فشار در ارتفاعسورۀ انعام به 

نگرانه و حتی کودکانه،   سادهبر اساس اين گونه تحريفات متعصبانه،
آيۀ ، 112ای  سورۀ اسراء از وجود اتم و انرژی هسته44همچنين آيۀ 

و آيۀ  سورۀ رعد از جذر و مد 41از گردش زمين، آيۀ  سورۀ النمل 88
 .113دهد خبر می وسائط نقليۀ مدرن امروز و فردا سورۀ النحل از 8
 
 دوزی بازرگان  لباس -

سازان است و همانند   متشرعين و شريعتبازرگان نمايندۀ اين نسل از
و به » می پوشاندلباس علمی «بسياری از اينان، به عموم مسائل دينی 

وی بر آن است که با . »چسباند می«هر حکم شرعی، نظری علمی 
ها و عناوين علمی به باور دينی برسد، يا با استفاده از نام و عناوين  نام

، نظريات دينی را قابل 114وم مثبتهعلمی و راه ها و متدهای اثباتی عل
 . قبول نشان دهد

 چاپ ايران، به نظر بازرگان »دين شناسی معاصر« کتاب ۀبه نوشت
 ۀ خود سهمی در کشف رموز و ارائۀعلوم معاصر هر يک به نوب"

بازرگان از زيست شناسی و . 115"الهی بودن قرآن داشته اند
اده  انسان استفۀو آيندييد آفرينش و تحوالت گذشته شناسی برای تأ جنين

به کار های جوی  انطباق آيات با پديده و هواشناسی را برای 116می کند
 تکيه بر که اساسًا(عه شناسی و روانشناسی را جام. 117گيرد می

ها و اصول اخالقی يا  د و ايدئولوژینزن  می118"اصالت عمل انسان"

                                                 
110 Ibid. 
111 Arsel Dursun, Kuran Eleşterisi 1, ibid, s. 139-141, 148. 
112 Türkiye Diyanet Vakfı,nın yorumu, Quoted by: Arsel Dursun, ibid, s. 151. 
113 Ibid, s. 140,152. 
114  positivism 

 .234 مجيد محمدی، دين شناسی معاصر، ص 115
 .222 مهدی بازرگان، باد و باران در قرآن، به نقل از مجيد محمدی، ص 116
 . مهدی بازرگان، پيشين117
ها، خدايان  النوع ها، رب ها، بت  اعتقاد به نقش و عمل انسان زمينی به جای باور به نقش الهه118

 .فاقات دنيویو يا خدای آسمان ها و زمين در حوادث و ات
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ادعا  تا گيرد می به کار 119)ندساز  اديان را میۀعلمی جانشين شوند
کند که هيچ مسلک و مرامی نتوانسته است مانند قرآن مقام انسان را 

  :به نظر بازرگان. 120ده، بشناسد و حقوق بشر را ادا کنباال برد
 قرآن ، جديد عالمگير نسبيت انيشتنۀتوانيم با استفاده از فرضي می" -

ساعت  (را در بعضی آيات ارتحال دنيا با آخرت، رسيدن ساعت
های خدا و همچنين در   توصيف، در تمثيل و)مرگ؟سرنوشت، يا 

 کامپوتر به امداد ما آمده، با .م بهتر بفهمي،ای از پديده های غامض پاره
ت الت و حفاظ دست نخوردگی يا اص،ها کشف رمزی از مفاتيح سوره

 و معجزات عددی آن را که يکی و دو تا و ده تا کند میاثبات قرآن را 
   .121"سازد هم نيست ظاهر می

شود که بی توجه به مربوط بودن  امر به قدری به بازرگان مشتبه می
ترين درکی نسبت به  ها و بی آن که کوچک يا نبودن بحث

، يا حوزه های علمی و ايمانی »دين«و » علم«های متفاوت  خواستگاه
 : نشان دهد، با تأکيد و اعتماد پيامبرانه ادعا می کند که

 ، 122" انسانی استمنابع انرژین نقش پيامبران بر انگيخت "-
 با اين که آب ناپايدار ترين محيط ترکيبی 123بودن عرش بر آب "-

طبيعی و در عين حال مساعد ترين محيط برای حيات است توجيه 
  و، 124"شود می

  . 125"ووو...شود  سير آفرينش، با تکامل طبيعی داروينی فهميده می "-
 
  »دينی«و نه » فيزيک«کتاب  قرآن همچون -

او چشم به . مهدی بازرگان اما عالم علمی به مفهوم فلسفۀ علمی نيست
بندد و به ناچار، سرتاسر قرآن را با عينک  روی تاريخ ايده و علوم می

                                                 
 . مجيد محمدی، پيشين119
 .222-223 مجيد محمدی، پيشين، ص 120
، 1364 انسان بينی قرآن، تهران، انتشارات قلم، -2؛ 4 بازگشت به قرآن، ج -1:  مهدی بازرگان121

 . 40ص 
 .234، به نقل از مجيد محمدی، پيشين، ص 68 مهدی بازرگان، دعا، ص 122
 .قرار گرفتن طبقه، يا عرش و تخت خدا بر آب اشاره به آيات قرآن در مورد محل 123
 .، به نقل از مجيد محمدی، پيشين38 مهدی بازرگان، توحيد، طبيعت، تکامل، ص 124
 . مجيد محمدی، پيشين125
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های  کند و آيات قرآن را جز به صورت فرمول مهندسی خود نگاه می
 . تواند ببيند بيند، يا نمی مکانيک و فيزيک نمی
 نامناسب و محدود نيز، خود را موظف نمی بيند او حتی در اين محدودۀ

های علمی بيابد، يا برای  تا برای اثبات خاستگاه ابداعی خود، تئوری
. های علمی و متدهای منطقی برود اثبات فکر و نظر خود به راه شيوه

که به نام علم در معنی و مفهوم » تحريفاتی«او نگران هيچ کدام از 
ست و خود را محتاج ارائۀ دليل و منطقی شود ني آيات قرآن مرتکب می

اين نيست جز آن که بازرگان  . بيند برای ادعاهای دينی خود نمی
 : داند که می

 اگر اصل بر دفاع از شريعت و حکمرانی دينی باشد، هر دست بردن -
و تحريفی در معنی و مفاهيم قرآن، حالل و حتی واجب فرض 

 . شود می
 :او می داند که

، کسی متکلمان را برای اين »دين زده«ور و جامعۀ  در اين کش-
ها و تحريفات حمايتی، سين و جيم نمی کند و اساسًا در  بردن دست

، کسی جرأت آن را "دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می: "جائی که
» غير دينی«و » غير علمی«يابد که سؤالی عليه ادعاهای  نمی

 علمی به رد اين ادعاها بنيادگرانی مثل او مطرح کند، يا با دليل
 . او در زمان و موقع خود، ناجی دين و متکلم وحده است .برخيزد

او شاهد است که تعليمات علمی مدارس مدرن در ايران و تهران آن 
 و در اين اند »خرافات دينی شده«زمان، در حال زدودن آثار ذهنی 

ودن علمی ب» غير دينی«شرايط رو به زوال، ادعای ولو کودکانه و 
تواند درنگی در پروسۀ تحول و رشد   می،»کتاب دينی قرآن«

 .  به وجود آورديسم اجتماعی در شهرهای ايرانسکوالر
در شرايطی که درس خواندن و راه علمی  بازرگان همچنين مطلع است

جز از آل غالب فرزندان طبقۀ متوسط ايران تبديل شده،  رفتن به ايده
، ايدئولوژی انداختن اين شبهۀ نادرستقرآن و جا » اندنعلمی خو«راه 

او . رود به گوش کسی نمی» حکومت دينی و اسالمی«و نظريۀ 
های به  حوزه«کسی در کننده،  داند که با وجود اين نياز تعيين می
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 عليه ايفای اين نقش دفاعیقادر به »  نجف و غيرهقم،اصطالح علمی 
  .اين تهاجم علم سکولر نيست

 ناجی شريعت سازانی که در برابر  به عنواناست که بازرگانجاين 
بينند، به سادگی هر عوام فريب  توسعۀ علوم راه برون رفتی نمی

 را می چسباند و برای علم فيزيک شاخه ای از دينیعامی، به هر آيۀ 
های دينی خود، صرف نامگذاری علمی را کافی تشخيص  اثبات سنت

وفاداری «ا گذاشتن زير پبازرگان، هم با چنين است که . دهد می
 : »حرمت دينی«پوشی از  با چشم و هم »علمی

 نجاست و مراتب آن ها را با خطر فسادپذيری و رويش -
 ، 126های موذی ميکروب

 ، 127 استحاله را با تحوالت شيميائی-
 شأن ظاهرکنندگی آب را با وجود حيوانات ذره بينی آب که مواد آلی -

 ، 128کنند را تجزيه و تحليل می
  و، 130 را با اصل رقيق کردن129 کريت اصل-
. کند  برابرسازی می131 احکام آب چاه را با تعابير بيوشيميک-

 : بازرگان همچنين

                                                 
  .62تا، ص -مطهرات در اسالم، انتشارات جهان آراء، تهران، يیمهدی بازرگان،  126
 .68 پيشين، ص 127
 .77 پيشين، ص 128
ر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا، پهنا و گودی تاوی شرعی، آب ُکق منابع و ف بر طب129

مخلوط شدن نجاسات . آن هر يک سه وجب تا سه وجب و نصفی است بريزند آن ظرف را پر کند
ر بودن آب  تا زمانی که بو، رنگ يا مزۀ آب را تغيير نداده، ُکُکرمثل ادرار، خون و مدفوع با آب 

-47، ص1المسائل مراجع، ج   احکام طهارت توضيح16-19به مسائل . ک. ر(دهد  را تغيير نمی
46 . ( 

های قديمی از نظر شرعی مجاز بود و به عنوان  های حمام بر اين اساس بود که شستشو در خزينه
ای از  ها از اليه معموًال کف اين خزينه. شد راهی بهداشتی برای صحت و تميزی شناخته می

 از هر مدتی اين کثافات را به ،شيده بود و بر اساس اين رهنمون شرعیچرک، مو و مدفوع پو
ها   آن کثيف و ميکربیکردند، ولی نيازی به تخليه و تعويض آب وسيلۀ کوزۀ مخصوصی تخليه می

  .ندها بود ، مرکز شيوع انواع بيماری»های شرعی خزينه« اين پس. ديدند نمی
ادامه دارد و به سهم خود ارقام بزرگ مرگ و مير در اشکال مختلف » شرعی«های  اين بدآموزی

را توضيح » زده اسالم«ها در جامعه و جوامع  های ساری و اپيدمی نوزادان و انواع بيماری
 . دهد می
  .83 پيشين، ص 130
 .91 پيشين، ص 131
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 ، 132با زمين و خاک را با پديدۀ جذب ذره ای) تميز کردن( تطهير -
  و، 133 تطهير با آفتاب را با اشعۀ فوق بنفش-
 کالوهای  تطهير با حرارت را با ضد عفونی کردن در اتو و اتو-

 : او همچنين. کند  مقايسه می134امروزی
 نجاست سگ و خوک را با احتمال بی اعتنا بودن اين حيوانات در -

  و،  135ها که به حال انسان مضر است مقابل پاره ای از ميکروب
 توضيح 136 وضو، غسل و غيره را با دستورات بهداشتی امروزه-

رموديناميک روزه را در فرمول ت"بازرگان حتی . 137" دهد می
W=U/TS 138 تا به ظن خود تأثير آن در بقای حيات 139دهد ی مقرار 

  .140امت اسالمی را اثبات کند
فريبانه، اساس دکترين بازرگان برای  نگرانه و عوام اين ابداعات ساده

 .دهد های شرعی را تشکيل می علمی نشان دادن احکام و سنت
 
  بازرگان و بطالن صحت قرآننمای  ابداع علمی-

، چرا که او دراين صورت نگران سؤال و بازرگان عالم علمی نيست
 . شد های خود می جواب منطقی در مورد نامگذاری
 چرا که در آن صورت نيز نگران بازرگان متعهد دينی هم نيست،

 . شد سؤاالت احتمالی و زير پا رفتن اعتقادات دينی خود می
های  د با نامگذاریخواه  است که میمتکلم اسالمیبازرگان اما يک 

 دينی در حال اضمحالل خود تبليغ -ژورناليستی برای مرام سياسی 
گويد درست   می که اگر آن چهخواهد بداند  يا نمی،داند او نمی. کند

                                                 
 95 پيشين، ص 132
 102 پيشين، ص 133
 .108 پيشين، ص 134
 107 پيشين، ص 135
شرکت سهامی راه طی شده، مهدی بازرگان، به . ک. ؛ و نيز ر108-118 پيشين، ص 136
 .200، به نقل از مجيد محمدی، پيشين، ص 102ارات، تهران، ص انتش
 .192-200به مجيد محمدی، پيشين، ص . ک. ر137
138 W ،انرژی موثر يا فعال U ،انرژی داخلی F سيستم ودرجه حرارت  S کميت حرارتی. 
، به نقل از مجيد 181-196ص تهران،  انتشار،  چهار مقاله، شرکت سهامیمهدی بازرگان، 139

 .199محمدی، پيشين، ص 
 .198-201به مجيد محمدی، پيشين، ص . ک.  ر140
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  خود علمی و محتویيلدالبه خاطر  باشد و اگر احکام و آيات قرآن،
 : در آن صورتپس ، اند قابل پذيرفتن

صحت آيات دليل وجه شناخت و  به ای علمیآورده انطباق با دست -
 . ندشو تبديل می قرآن

 ، به بيان ديگر
 که ، يا بايد پذيرفته شوند، آيات قرآن به آن سبب پذيرفته می شوند-

 . انطباقندنامگذاری و اند يا با علم قابل  علمی
تواند از استدالل و شيوه ای که خود به وجود  بازرگان البته که نمی

وی در هر حال به قدری . ر کند و عليه منطق خود بلند شودآورده، فرا
يک بام و دو "از علم و دانش امروزی بهره دارد که بفهمد در علم 

ای را در موردی پذيرفت و  توان حکم و قاعده ندارد و نمیوجود " هوا
 اين وردی ديگر، وقتیپايۀ منطق و استدالل خود قرار داد، ولی در م

شود، پشت به آن کرد و   گوينده تبديل میحکم و قاعده به ضرر
 : کهبندی می رسد  جمعاين به در نتيجه، منطق بازرگان . نپذيرفت

 صحت احکام و آيات را به اثبات »فرمول های علمی«همان طور که  -
  :می رسانند، پس

 قابل علمی ندارد يا با داليل علمیلی ای هم که دلي هر احکام و آيه -
 . مردود استاش  و صحت دينیر ندارد، اعتبااثبات نيست
 :در نتيجه

جزو قرآن نيستند،  ، قابل اثبات نيستندعلم يا با ، اندغيرعلمی  آياتی که-
 . مردودندو  آيند و وحی خدا به حساب نمی

 
نبايد غير علمی و فاقد صحت " خدای خالق جهان"بديهی است که آيات 

آياتی بفرستد و حرفی ه رود ک از چنين خدائی انتظار نمی. علمی باشند
 . بزند که پس از مدتی غلط از آب در آيد

 علم را به دينرود و  گرايانۀ بازرگان قدمی فراتر می اما استدالل علم
با اين اعتبار، نه فقط صحت دينی آياتی که . کند وابسته می

 و با واقعيات موجود تطبيق ندارند، بلکه حتی صحت اند علمی غير
در . رود ، زير سؤال میريق علمی قابل اثبات نيستنداز طآياتی هم که 

نتيجه، با اين استدالل و گزينش به اصطالح علمی بازرگان، حتی 
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 و 141که به سبب دينی بودن، در حوزۀ دينی(قرآن » آيات دينی«صحت 
کتاب «اصل و اساس اعتبار  شود و رد می) نه حتمًا علمی قرار دارند

 .  ودر قرآن زير سؤال می» دينی بودن
 

بازرگان با رديف . ماند گيری، البته در اين حد هم باقی نمی اين نتيجه
های ترموديناميک بر آن نيست که اين يا آن حکم  کردن اين فرمول

او . مشخص و معين قرآن را به اثبات برساند و بقيه را رها کند
 : خواهد بگويد می

لۀ قواعد و  حاال که گويا به ظن وی، صحت آياتی از قرآن به وسي-
 :متدهای علمی ترموديناميک اثبات می شود، پس

خواند و قابل اثبات است، و بر اين   تمامی قرآن با علوم امروزی می-
 . 142آيد اعتبار است که قرآن در کليت خود الهی به حساب می

گيری استداللی البته به اين معنی هم هست که اگر  اين روش و نتيجه
ن از نظر علمی رّد شوند، بنا به اين گزينش و يک يا چند حکم و آيۀ قرآ

سازان درس خواندۀ ديگر، در اين  فرمول ابداعی بازرگان و شريعت
 : صورت

 فقط آن چند حکم و آيه نيستند که باطل اعالم می شوند، بلکه صحت، -
 . زير سؤال می رود» کل قرآن«اعتبار و خدائی بودن 

گيری  رش اين شرط و نتيجهآيا بازرگان و شرکاء بعدی حاضر به پذي
هستند و می توانند به چنين فتوائی که اساس و بنياد اسالمی را به زير 

 سؤال می برد تن در دهند؟ 
که در آن صورت بايد گفت تمام کارهای عوام فريبانه شان !  اگر نه-

برای چسباندن ترم های علمی به احکام دينی، هم از نظر علمی و هم 
 . اعتبار و فاقد ارزش است خ و بن بیاز نظر دينی، از بي

 .»!ماند و نه دری نه سری می«که در آن صورت ديگر !  اگر آری-
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 »غير دينی« و »دينی«مشکل تعريف  -
ها قادر به اثبات علمی بودن کتاب  بازرگان با اين نامگذاریدانيم که می
های افغانی به  گونه که نامگذاری بچه شود، همان قرآن نمی» دينی«
. رساند داری و گروهبانی هم نمی کسی را به درجه» سردار و ساالر«

ها به  اما جالب اين جاست که بازرگان، حتی اگر با اين نامگذاری
چرا که هيچ . رسيد آمد، به هيچ نتيجۀ دينی نمی موفقيتی هم نائل می

 : کسی نگفته
است، يا کتابی که محتوی علمی » کتاب دينی«حتمًا » کتاب علمی «-

 . شده يا الهی و دينی است" نازل"دارد، حتمًا از سوی خدا 
کوشند، اساسًا  بازرگان و ساير متکلمانی که برای علمی بودن قرآن می

 .  رو به رو هستندعلم از دينبا مشکل تعريف دين و تفکيک 
*** 

 
خواهد فراموش کند که  کند، يا می در ضمن، بازرگان فراموش می

ها، اکتشافات و  دهد که تئوری م نشان میاساسًا تحول تاريخ علو
اند که اين امور دور از  اختراعات علمی از آن سبب به وجود آمده

 . اند کنترل دينی نگه داشته شده
انسان « و عنصر ديناميک در آن، اند علوم در اساس مثبت و الئيک

. »آيات، وحی الهی يا مقامات آسمانی«است و نه همانند دين، » زمينی
باورهای غير مثبته، غير قابل مشاهده و نوع دينی » رّد«بر علوم 

رد باورهای غير مثبته و غير قابل مشاهده و تجربه در . اند ساخته شده
شود و شديدًا ممنوع و قابل  ناميده می» کفر«اصطالح دينی اسالم، 

 . مجازات است
اه شوند که اديان و علوم دو ر  همچنين از آن جا ناشی میها اين تفاوت

 : اند و هم از اين رو تاريخی مختلفی را طی کرده
 . انجامد  هيچ دينی با رشد و توسعۀ خود به علم نينجاميده و نمی-

 . است، از اين قاعده مستثنی نيست» دين«دين اسالم نيز تا آن جائی که 
*** 
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 با استفاده کنند می سعی سازی که های شريعت مسلک بازرگان و هم
 کتاب علومبل ، کتاب دينی نه فقط فاناتيستی، قرآن را های از اين شيوه

ديگری هم رو در بزرگ  با مشکل معرفی بکنند،و معرفت علمی 
با  های علمی  و دادهعلم که بفهمندتوانند  متعصبان دينی نمی. رويند
 :، در اصل و اساساين همه اعتبار و منزلت وجود

  موقتی است، -
 و  است  دائمی قابل نقد و اصالح-
قابل مجازات نيست، بلکه و و انکار احکامش، نه فقط کفر د آن  َر-

  !پاداش هم دارد
ی صحت ديننه تنها بر  »کتاب دينی قرآن« علمی ناميدناين است که 

، قابل نقد، موقتیشامل (های علمی فوق  افزايد، بلکه قانونمندی آن نمی
بدين . کند  مینيز» کتاب دينی«را شامل اين )  بودنقابل َرد و اصالح

های  نيز تابع قانونمندی» دين«ترتيب، با پذيرفته شدن اين ادعاها، 
ای که  شود و از آن رو، حتی ديگر ابداعات بنيادگرايانه می» علم«

، »ابدی«را ) دينی قرآن هم نيمه دينی و هم نيمۀ غير(کليات قرآن 
جائی برای بيان کنند،  تعريف می» االجرا الزم«و » جهانی«

 . يابند نمی
و بقای آيات دوام « حتی کتاب دينی، اين با علمی ناميدن و ديدن قرآن

 .دهد  خود را هم از دست می»دينی
 
    انتخاب ناگزير بين علم و دين-

 : و سؤال مهم ديگر
با عمل ضدعفونی » تطهير با حرارت« که مثًال 143نويسد بازرگان می

حتمال بی اعتنا با ا» نجاست سگ و خوک«اتو کالوهای امروزی و 
. ها قابل توجيه است بودن اين حيوانات در مقابل پاره ای از ميکروب
 شک و که گويا دچار(نظر بازرگان اين است که صحت احکام اسالمی 

، به )شان احتياج به اثبات علمی دارد  و قابل اعتماد بودنندا ترديد
 معيار .شوند ثابت می) ندکه گويا قابل اعتماد(وسيلۀ علوم امروزی 
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با بيان .  است»علوم«اثبات صحت دينی به وسيلۀ ارزشی اين مقايسه، 
را ثابت » دين و احکام دينی و قرآنی«است که » علم«ديگر، اين 

 : از اين رو. رساند کند و صحت دين و احکام دينی را به اثبات می می
  علم، اصل و اساس و معيار تشخيص صالحيت و صحت است و، -1
 .  گيرد ع علم است و صحت خود را از آن می دين، تاب-2

 و محتاج  فرع و قرآن، و دين، و مبنای ارزيابیعلم، اصلاما اگر 
 ، در آن صورت، اند اثبات به وسيلۀ علم

 ؟ وجود دارد)و قرآن( چه دليل و نيازی برای مراجعه به دين  اصًال-
  ،و
به وجود  یآورد های علم قواعدی را که بر دست به چه سببی بايد -

و باور » دين«، به درون دستگاه دينی برد و از مجموعۀ آن ها اند آمده
    و، ساخت؟دينی

آودهای علمی را  چرا نبايد به جای آن مستقيمًا خود علم و دست -
 :و به طور مثالمالک قرار داد؟ پذيرفت و 

يت، احکام نجاست، استحاله، اصل کَر«  مثًالچرا نبايد به جای --
های  ميکروبخطر فسادپذيری و رويش « به »نجاست و تطهير

اتو قواعد «، »تعابير بيوشيميک«، »تحوالت شيميائی«، "موذی
روی » های مضر به حال انسان ميکروبدانش مربوط به « و »کالوها

 آورد؟، 
 را جايگزين علم ضدعفونی، تطهير دينی چرا نبايد به جای مثًال --

 ساخت؟ يا، 
 به دانش نوع تغذيه ،نجاست سگ و خوک چرا نبايد به جای بحث از --

و ميکروبی بودن يا نبودن اين حيوانات و چگونگی مبارزۀ علمی با اين 
  پرداخت و، ها ميکروب

 که بر اين - چرا نبايد مسايل را به طور مستقيم از راه و روش علمی--
   حل و فصل کرد؟ -ادعا، منبع ارزشی احکام دينی است

 
است و اگر علمی بودن » علم«به بيان ديگر، اگراصل و تعيين کننده 

 : دهد، در اين صورت کتاب دينی قرآن، صحت محتوی آن را نشان می
 کند؟ و،   چرا تنها مراجعه به علم کفايت نمی-
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ها، خود   چه احتياجی به مراجعه به آياتی است که به قول بازرگان-
و در برابر آن، فرع به حساب گيرند   را از علم میناش صحت
 آيند؟  می

شناسی چاپ ايران خود، در مورد مشابهی  مجيد محمدی در کتاب دين
اگر ما بنای دين را بر حل معضالت "نويسد که  به درستی می

بگذاريم، همان طور که مدعی هستيم که برای رفع معضالت موجود 
 که با رفع مشکالت، رجوع به دين اسالم الزم است، بايد متقابًال بپذيريم

 .144"نداريم) اسالم(ديگر نيازی به مراجعه به دين و 
 
 سازان شريعتگوی و ميدان  -

اما با وجود اين همه ايرادات و اشکاالت در نظريۀ دينی بازرگان، 
های بازرگان و ساير مدعيان علمی بودن  فرض کنيم که همۀ حرف

بی سرتاسر مملو آيات و احکام قرآن، راست و درست است و قرآن کتا
قابل  و مثبتهای امروزی،  از دانش و دانائی علمی، آن هم در قالب

در اين .  استتعويض و تغيير و کشف، سنجش، تحقيق، دسترسی
های علمی  ها و يافته صورت، چرا بايد اين کتاب علمی فقط با تئوری

و به اثبات برسند، و چرا عکس آن هيچ وقت  ماهيتًا الئيک کشف شوند
 : يابد؟ يعنی ق نيافته و نمیتحق

 چرا اين مدعيان علمی بودن قرآن، پس از صدها سال کند و کاو در -
اش  کتابی که به قول خودشان ماالمال از همۀ علوم روز است وهر آيه

کند، نبايد موفق شده باشند  به دانش و قانونمندی علمی می» اشاره«
اکنون برای بشر ی که تقانون، يک تئوری علمی يا يک کشفحتی يک 

ناشناخته بوده، از آن استخراج کنند؟ يعنی به جای اين نوع ادعاها، که 
مثًال اين آيه يا حکم قرآنی و شرعی با اين يا آن قانون و کشف علمی 

 : اند نشان دهند که رسد، چرا نتوانسته سازگار است يا به اثبات می
 کند و کاو  الاقل مجهولی از مجهوالت بشری به وسيلۀ مطالعه و-

 قرآن، راه حل پيدا کرده است؟ و، 
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" معصومين" چرا با اين همه علمای اعالم، مقامات مذهبی و حتی -
شوند، هيچ  دينی و مذهبی، که آگاه به اسرار الهی و قرآنی فرض می

موردی از کشف مجهولی علمی از قرآن در تاريخ اسالم به ثبت 
 نرسيده است؟ 

 
شان را مديون  که دانش و دانائیعينی مهدی بازرگان و ساير متشر

دانند که با اين چسب و سريش  ، به خوبی می و نه ديناند مثبته موعل
های علمی را به غزليات عاشقاتۀ حافظ هم   يافتهتوان میحتی 

ها، منطقی در پشت سر داشته باشند،  چسبانيد، ولی اگر اين چسباندن
انونمندی جديد علمی بايد بتوان از کتاب شعر حافظ هم نظريه و ق

، پس اين رابطۀ اثباتی و شود استخراج کرد اگر نمی. استخراج کرد
 : علمی

  غير واقعی است، -
  چسباندن زورکی و فاناتيکی است و، -
 . ادعائی عوامفريبانه است-

 *** 
 

 ادعاهای علمی بودن قرآن و اين که قرآن دهد که اين همه نشان می
   است،145فراگيرندۀ تمام علوم

 اند،  نه قابل عرضه-
  نه دليل و منطقی در پی دارند و، -
 . شوند  نه به تأييد دينی منجر می-

*** 
 

بعدًا، در جلدهای دوم و سوم اين کتاب، به تفصيل خواهيم ديد که قرآن 
 . است و از دو نيمۀ دينی و غيردينی تشکيل شده است» کتابی دينی«
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 و احساسی فرد مسلمان جا  در حوزۀ ايمانی146قرآن» دينی« نيمۀ -1
گيرد و نه بر اساس اثبات علمی، بلکه به علل احساسی و عاطفی  می

 آيد،  وی به وجود می
 قرآن به مواردی خاص، زمانی 147»غير دينی يا دنيوی« نيمۀ -2

ای محل زايش دينی خود تعلق دارد و جائی  بسيار دور و جامعۀ قبيله
هر بازی علمی . روزی نداردبرای کاربرد در جامعۀ علمی و مدرن ام

متشرعين درس خوانده برای قابل پذيرش نشان دادن احکام اين نيمۀ 
قرآن در جامعۀ مدرن امروزی، مثل کوبيدن آب » غير دينی يا دنيوی«

اش که به  خوانده بازی علمی بازرگان و آيندگان درس. در هاون است
هائی از   نمونهنگرند، جز دين و قرآن با عينک علوم و علوم مثبته می

 . 148نيستند حاصل اين تالش بی
 
 
 خوری و باقی قضايا  فتوای می-2
 

ريم سروش در موضوعی ديگر مطرح عين اين استدالل را عبدالک
 :به بيان او. کند می

 يعنی شراب نوشی و قماربازی در قرآن تحريم ،چرا خمر و ميسر "-
از . 149" می افکندشده؛ دقيقا بدين دليل که ميان مردم آشوب و نزاع در

ولی . چون اکثريت بدند، شراب را بر همه حرام کرده اند: "نظر وی
  150".خوری اشکالی ندارد در بهشت چون همه خوبند، ديگر باده
دليل، « اين و هر حکمی در قرآن بر اگر چنين است که وی می گويد و

متکی است، در آن صورت، بايد با » علمی منطق عقالنی و ضرورتی
   مگر نه؟.، آن حکم هم از اعتبار بيفتدها  و ضرورتها سببرفع آن 
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 مردم و آشوب و  بد بودنبه طور مثال، اگر حرام بودن شراب به سبب
های الکلی است، پس اگر در جائی که  کنندگان نوشابه نزاع مصرف

اند و شراب خوردن و مصرف  مردم، تربيت شده و با فرهنگ
و بروز مشکل و مسالۀ فردی و مشروبات الکلی باعث آشوب و نزاع 

شود، منع اسالمی و قرآنی مشروبات الکلی اعتبار ندارد  اجتماعی نمی
" مباح و حالل"و شراب خوردن، از نظر اسالمی و قرآنی، آزاد، 

 . است
  

 با ،تواند به اين سؤال جواب منفی بدهد، چرا که او سروش نمی
اين است که هر .  است پاسخ مثبت دادهالاستدالل خود قبًال به اين سؤ

 آن جواب منفی وی به معنی رد حرف و استدالل خود و نشان دهندۀ
 را صرفا » بودن احکام قرآن و عقالنیمنطقی« است که وی موضوع

 ،برای گول زدن مردم و دموکراتيک نشان دادن احکام شرعی خود
 . ساخته و پرداخته است

دانيم  که می( است اما اگر جواب، طبق ادعای وی به شرح فوق، مثبت
، يعنی اگر آن گونه که از فتوای سروش فهميده )151تواند باشد نمی
 و شده در جائی که مردم خوب، تربيت«شود، به نظر وی نيز  می

، در آن صورت چرا اين حکم » مصرف شراب حالل است،ندا متمدن
 : شامل ساير احکام نباشد؟ يعنی

به اجرا در آيد و چرا » منطق« چرا نبايد در امور ديگر هم همين -
نبايد در ساير اموری که اجرای حکم قرآنی با منطق و شرايط روز 

خواند، آن حکم قرآنی، لزوم اجرائی و حکم دينی خود را از دست  نمی
 بدهد؟ 

به اين معنی، حاال که بر اساس فتوای سروش، به خاطر عدم تطبيق 
ن آن احکام را توا می» شرايط روز«در مورد شراب با » حکم قرآنی«

 : به کنار گذاشت، پس
 بر همين اساس می توان هر حکم ديگر قرآن، که با شرايط امروزی -

  .تطبيق ندارد را به کنار نهاد و از اعتبارانداخت
                                                 

های دينی و  ن به احکام و سنتمقبوليت داددار  چرا که از متکلمان اسالمی که وظيفه 151
 .رود  نمییاند، چنين انتظار یشرع
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 : بر اين اساس، به فتوای سروش

تمام احکام «و ابديت تقدس چون  152»يی دينی ضد«ی  ادعاها همۀ-
 و اسالمی شريعتت مشابهی که اساس و ساير ابداعا» قرآنی و شرعی
با تغيير شرايط، اعتبار و ضرورت خود سازند،  را می حکومت دينی

به . کنند  دينی خود را گم میدهند و صحت و اجبار را از دست می
 : بيان ديگر

  يا الزامتقدس فاقدد، شو  خوانده می»م اسالمی و شرعیاحکا« آن چه -
، يا بر اساس رأی و ارادۀ انسان زمينی، بايد با تغيير شرايط  واند دينی

 |  مگر نه؟. اعتبار اعالم شده و دور ريخته شوند تغيير يابند، يا حتی بی
 : در اين راستا، حتی می توان استدالل کرد که

قرآن، در زمانی برای هدايت سياسی، " غير دينی" آيات و احکام -
ن آن روز و ای عربستا اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعۀ قبيله

شده بوده و با ناپديد شدن آن شرايط و نيازها، آن احکام " نازل"زمان، 
و آيات هم از اعتبار اجرائی و تقدس الهی افتاده اند و هيچ مفهومی جز 

 .  دينی ندارند-ها و مدارک تاريخی يادمانده
 : کند که بدين معنی، سير و ادامۀ منطق سروش چنين ايجاب می

کرده قابل اجرا بوده،  ا زمانی که شرايطش ايجاب می هر حکم قرآن ت-
، احکام ناظر بر آن شرايط و زمان  پس از تغيير آن شرايط،حاالولی 

 و هم اند گذشته هم علت وجودی و قدرت اجرائی خود را از دست داده
 : ای از اين رو، امروزه و در هر آينده

 ،االجرايند مقدس و الزم» دينی قرآن آيات غير«نه  -
اعتبار و تقدس دينی دارد، يا الهی و خدائی به » حکومت دينی«نه  -

  و،دآي حساب می
ناشی از دين   دنيوینيانو و قواعدو ق» شرع معروف به اسالمی«نه  -

 . دارددينی و الزام  صحت و کتاب،
 

 : رساند که اين همه در ضمن می

                                                 
 .های مربوطه در جلد سوم اين کتاب به بحث. ک.  ر152
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دا و سازانی و اربابان دينی که هنوز هم به نام دين، خ  شريعت-
رانند و با نام دين و اسالم، حکم و قانون به  مقدسات دينی حکم می

 . اند و دين فروشانی بيش نيستند آورند، فاقد هر تأييد دينی وجود می
*** 

 
آفرين بر عبدالکريم سروش که با حرف و منطقی ساده در مورد 

ساالرانۀ شرکای دينی خود خط  نوشيدن شراب، بر تمام ادعاهای دين
نسبی و ناظر به شرايط بودن «ن کشيده و با منطق خود مبنی بر بطال

، راه را برای گذر به نظام سکولر، رها شدن »احکام دينی و قرآنی
ساالران و قانونگذاری متکی بر رأی و  مردم مسلمان از سيطرۀ دين

 . اراده و مشارکت مردم مسلمان و غيرمسلمان، هموار کرده است
از اين همه ستم ديدن، زندگی آزادانه را تجربه  بگذار مردم ما هم پس -

استفاده کنند و  کنند، آزادی بيان داشته باشند، از حق و حقوق بشری
بدون ترس از انتقام و مجازات متشرعين، حرف بزنند، بينديشند، نقد 

 و، ... . کنند، بنويسند 
داری و   بگذار مردم ما هم از احکام صدها سال پيش جوامع برده-

الی معروف به اسالمی برهند و از اين راه، به رشد اجتماعی اليق فئود
بگذار مردم ما هم بدون ترس از چماق تکفير، . انسان امروزی نايل آيند

اليق آزادی و دموکراسی شناخته شوند و بی توجه به احکام و محتوی 
» زندگی دنيوی«خود، احکام و قوانين » کتاب دينی» «امور غيردينی«

د تصويب کنند و حق و مسئوليت گزينش آنچه را در زمان خود را خو
دهند، به  و مکان خود درست، يا رد آن چه را نادرست تشخيص می

ها  بگذار مردم مسلمان و غير مسلمان ما هم، پس از قرن. دست آورند
 ! سرکوب و سانسور دينی، از جام آزادی تمدن جهانی بنوشند

 
 اما، 

ه کارش توجيه، تفسير و قبوالندن احکام  آيا متکلمی همانند سروش ک-
 بخشی  آزادییر چنين فتواصدوشرعی و دينی به مردم است، قادر به 

 ،است؟ و
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آزادانه و رها از تعصبات و توانند چنين  آيا سروش و شرکاء می -
ناظر بر زمان، » احکام دنيوی قرآن« که ها فکر بکنند و فتوا دهند دگم

 و هم از اين رو، در زمان ما فاقد دان »شأن و مورد نزول«مکان، 
 ؟ اند اعتبار اجرائی

 ! دانيم که نه می
سازان و  ديگر شريعت ، يا شريعتی ونه سروش و نه بازرگان

  و نهتوانند بپذيرند، مینمی پذيرند يا ن چنين منطقی را متشرعان،
 می دهند که با چنين اجازهدينی به آنان و انحصارگران اربابان 

 . شان در آورند ، ابزار حکومت دينی را از دست!شرعیفتواهای ضد 
، توجيه احکامفقط " اهل کالم "داند که هدف وی و ديگر سروش می

 یقالب کردن حکومت و سرکوب و نهايتًا منطقی نشان دادن شريعت
 احکام شرعی ه مردم است و نه رها کردن آنان ازی بدينی و اسالم
ست که ادعاهائی از اين دست که اين ا. عان دينیرتج و مقرون وسطائی

چرا خمر و ميسر يعنی شراب نوشی و قماربازی در قرآن تحريم "
يا " افکند ميان مردم آشوب و نزاع در میشده؛ دقيقا بدين دليل که 

چون اکثريت بدند، شراب را بر همه حرام کرده اند، ولی در بهشت "
 نيستند جز ، چيزی"خوری اشکالی ندارد چون همه خوبند، ديگر باده
مدرن و امروزی که خود را » ظاهرًا«توجيهات تبليغاتی متکلمی 

های علميۀ قم و  گرايان حوزه داند که به سؤاالتی که سنت موظف می
نجف جوابی ندارند، پاسخی به ظاهر علمی ولی با همان محتوی کهنه 

 . ارائه دهد و دگماتيک بيابد و
درس « اين متشرعين  که153قبًال در مورد شريعتی هم تجربه شده

حتی در بهترين شرايط، جز همان » خوانده و ظاهرًا امروزی
 اسالمی نيستند؛ با اين تفاوت که های علميه بنيادگرايان فاناتيک حوزه

اينان زبانی ديگر دارند و مفاهيم کهنه را در الفاضی ظاهرًا نو فرموله 
 .  می کنند
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