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 دگیـقرآن و زن

  ريــی و اکثــنقدي بر دین اقل
  2 قسمت –عبدالکریم سروش 

  
ممکـن اسـت اجـراي      «: کنـد   دکتر سروش اضـافه مـی     

ــت      ــر از کفای ــزوم غی ــی ل ــود ول ــی ش ــم الزم تلق آن حک
پر واضـح اسـت کـه لـزوم غیـر از کفایـت اسـت و             » .است
ــان ــاالتر   چن ــی ب ــت حت ــه گذش ــه   ک ــه ب ــا توج ــن ب از ای

ي لـزوم     تـوانیم مـسئله   اجتهادات دانشمندان اسـالمی، مـی     
ــدانیم،    ولــی بــیم آن 1را هــم در شــرایط حاضــر منتفــی ب

بــر ســر » ممکــن اســت«رود کــه آوردن قیــد امکــان  مــی
جملــه، از ســوي دکتــر ســروش بــه ایــن معنــی باشــد کــه 
احتمال این امر نیز وجـود دارد کـه هـیچ وقـت ایـن حکـم                 

در ایــن صــورت در برابــر نــص قــاطع و      . باشــدالزم ن
زیـرا یـک مـسلمان قرآنـی        . گیـریم   ابهام قرآن قرار مـی      بی

باید باور داشته باشـد کـه در صـورت آمـاده شـدن شـرایط                
ــرا  ــراز صــالحیت اج ــراي   و اح ــانون و اج ــن ق ــدگان ای کنن

ــم  ــالمی ه ــوانین اس ــایر ق ــا   س ــب ب ــا آن و متناس ــان ب زم
ــانونی بهتــر از ایــن   ــدارد شــرایط، هــیچ ق ــانون امکــان ن ق

ــوانین جزایــی کــه  . وجــود داشــته باشــد شــرایط اجــراي ق
اشــکال اســت و در دکتـر بــه آن پرداختــه بــه نظـر مــا بــی  
  . مورد قوانین جزایی اسالم هم صادق است

در ایـن  «: دکتر سـروش در ادامـه بحـث افـزوده اسـت          
صورت مجـازات را بایـد حـداقل کـاري بـدانیم کـه بـراي                

ــشگیري از دزدي الز ــتپی ــک  » .م اس ــه را ی ــر، جامع دکت
               ارگان ایستا فـرض کـرده زیـرا جامعـه در حـاالت مختلـف

گیـرد و در هـر وضـعیت        هاي مختلف به خـود مـی      وضعیت
اگــر جامعــه در مراحــل . طلبــدقــوانین خــاص خــود را مــی

ــم    ــار ه ــداقل ک ــازات دزد ح ــرار دارد، مج ــوت ق ــه دع اولی
شــود ولــی اگــر بــراي پیــشگیري از دزدي محــسوب نمــی

ــت و  در ــه شــده اســت، هیب ــه، دعــوت دینــی پذیرفت  جامع
هیمنه ایـن قـانون دینـی و دیگـر قـوانین بـه حـدي زیـاد                  

ــان شــدید اســت کــه ي دزدي آن اســت و قــبح مــسئله چن
کس اگـر بـه درون وجـدان خـود مراجعـه کنـد حاضـر            هیچ

ــرار دهــد  ــه . نیــست خــود را در معــرض تنفــر مــردم ق البت
ــم جــاي خــود دار  ــاطنی ه ــانون ب ــیس و ق ــه پل ــه گفت د ک

                                                
ــافی   - 1 ــست ک ــی کــار آســانی نی ــدود آن هــم قرآن    انکــار ح

 خ .ب. ندانستن آن غیر از الزم ندانستن آن است

» أالیمان الـصادق زاجـر الیعـصی وسـلطان الیرشـی          «شده  
شناســان اگــر هنجــاري در جامعــه شــدید و  بــه قــول جامعــه

 را خواهنــد محکـم باشـد کمتـر افــرادي جـرأت شکـستن آن     
  .داشت

ي واقعــاً دینــدار، تنفــر از گنــاه و بــدي در حــد در جامعــه
ل هـاي درونـی در جامعـه تبـدی          باشـد و ایـن نفـرت      اعلی می 

تــرین عامــل بــه یــک هنجــار قــوي خواهــد شــد کــه مهــم 
ــم    ــانون ه ــی اســت و ق ــزرگ و علن ــشگیري از گناهــان ب پی

شــود؛ امــا بـراي محافظــت از ایــن هنجارهــا وارد عمــل مــی 
در مورد احکام طهـارت در آیـات و احادیـث بـه طـور مطلـق             

ــر شــده    ــارت ام ــه طه ــان«ب ــه مــن االیم ــدیث، » النظاف ح
خواهـد تـا شـما را پـاکیزه         مـی ( 6/مائـده   » یرید لیطهـرکم  «

و پاکیزگــان را  (222/بقــره» یحــب المتطهــرین «) بــدارد
ــوارد   ) دوســت دارد ــه م ــشده و ب ــا ن ــات اکتف ــه کلی ســپس ب

لـذا پـاکی و طهـارت و نظافـت     . خاصی هم امـر شـده اسـت     
کــالً مطلــوب شــارع اســت و وصــول بــه آن از هــر طریقــی 

 را اگـر مطلقـات و روح دیـن   . که ممکن باشـد ممـدوح اسـت    
ــسمی      ــوق ج ــورد حق ــریم در م ــر بگی ــسک «در نظ ان لنف

ــاً  ــک حق ــت   » علی ــد گف ــوابط بای ــول و ض ــر اص در : و دیگ
ــات و اصــول مربــوط بــه طهــارت احکــام دیــن  زمینــه ي کلی

اکثـري اسـت آري، در جزئیـات و مــوارد و مـصادیق بـه حــد      
الزم بسنده شده اسـت کـه تـوان فـردي و شـرایط متفـاوت                

ــین ــدگی دو ضــابطه تعی ــأمین بهداشــت و  کن زن ــراي ت ــده ب ن
سـپس آقــاي دکتـر ســروش   . نظـارت فـرد و جامعــه هـستند   

ــه  ــد و معاضــدت نظری ــراي تأیی ــه ب ي خــویش، ي پــیش گفت
سخن را به جانـب نمـاز واجـب و مـستحب و روزه واجـب و                  
ــه    ــت ک ــشانده اس ــستحب ک ــب و م ــاق واج ــستحب و انف م
ــودن    ــري ب ــی و اکث ــورد اقلّ ــات وي در م ــد نظری ــراي تأیی ب

زیـرا در ایـن مـوارد شـارع، خـود، حـد و         . سبت نـدارد  دین منا 
ــه   ــراي برنام ــت و راه را ب ــرده اس ــین ک ــا را تعی ــزمرزه   يری
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و هرگـز  (هاي بشري و دخالـت عقـل گرچـه نبـسته اسـت         
چـوب کـار و میـدان فعالیـت را        ولـی چهـار   ) بنـدد هم نمـی  

ــر      ــدعاي دکت ــی م ــت ول ــوده اس ــد نم ــد و قانونمن تحدی
ــ  ــاز ب ــه دســت نی ــن دراز ســروش آن اســت ک ه ســوي دی

هـاي پیـشگیري از جـرم و نظافـت و حـل             کردن در زمینـه   
 و  1اساسـاً ولـو از طریـق اجتهـاد          ... مشکالت اقتـصادي و     

باشـد  ي عمـل، کـاري عبـث مـی     چوب و حـوزه    تعیین چهار 
ــل ــدي در     و ب ــري ج ــی و نظ ــشکالت عمل ــا در م ــه م ک

دکتـر سـروش متـدینین را در برابـر          . جامعه ما شـده اسـت     

دیـن، دنیـوي    ) 1: دهـد سـاز قـرار مـی       نوشتدو پرسش سر  
ــض اســت ) 2اســت،  ــروي مح ــن، اخ ــی. دی ــر م ــد اگ گوی

                                                
ام و قـــوانین و  دکتـــر ســـروش معتقـــد اســـت کـــه احکـــ- 1
هاي اقلـی از جانـب دیـن اسـت و بقیـه آن کـه اکثـري اسـت                    توصیه

هـاي اهـل حـل و عقـد      کار عرف، دیـن، اجتهـاد و اجمـاع و کوشـش         
امـا هـم اکنـون در کـشورهاي     . نظـران و متخصـصان اسـت      و صاحب 

ــته     ــانونگزاري و رش ــاد ق ــل و نه ــس و محف ــا مجل ــالمی دهه ي  اس
و فقیــه و مجتهــد دارتــد بــه قانونگــذاري برپاســت و هــزاران مفتــی 

اصــوالً . افزاینــد حجــم احکــام و مــواد و قواعــد دینــی ـ دنیــوي مــی  
حوادث واقعه بیشتر اسـت یـا ثابتـان و مـسلمات اولیـه؟ معلـوم اسـت            

کــه  القیامــه جریــان دارد صــدها بــل کــه حــوادث واقعــه کــه تــا یــوم 
  . هزارها برابر بیش از ثاقبات و مسلمات کتاب و سنت است

 نظرگـاه مؤلـف محتـرم ایـن مقالـه بـا جنـاب دکتـر           فرق اساسی 
ي شـئون اجتمـاعی    انـد کـه همـه    سروش این است که ایـشان بـر آن    

. توانــد داشـته باشــد و حتـی فــردي  یـا در دیــن حکمـی دارد یــا مـی    
توانـد  گوید در دیـن حـداقل هـست، و حـداکثر  مـی            دکتر سروش می  

ــا بــه هــر حــال کوشــش  عرصــه هــاي  ي سکوالریــسم یــا اجتهــاد ی
اگـر دیـن در عـصر نبـوي حـداکثر را بیـان کـرده بـود             . انسانی باشـد  

جا براي ائمه کمتـر بـاز بـود؛ و اگـر بـا کوشـش حـضرات معـصومین          
حــداکثر مــشکالت و مــسائل طــرح و حــل شــده بــود پــس ایــن ) ع(

 قـرن در پـی پـر کـردن کـدام      11-10اجتهاد و عرف در عـرض ایـن      
  خالء بوده اند؟ ب ـ خ 

دنیوي است اقلی است و اگـر اخـروي اسـت پـس اصـالً بـه                 
گیرنـد  از هـر دو طریـق نتیجـه مـی      . پـردازد امور دنیایی نمـی   

. که در حـل مـشکالت اجتمـاعی بایـد عقالیـی عمـل کنـیم         
بنـدي افراطـی    یمهـا نخـست بایـد تقـس       در برابر این پرسـش    

و تفریطــی ایــشان را تعــدیل کنــیم در مرحلــه بعــد در صــدد 
جـویی بـرآئیم کـه آیـا بایـد روش عقالیـی هـم داشـته                   چاره

  باشین یا خیر؟ 
تقریبـاً در ایـن زمینـه اتفــاق نظـر وجـود دارد کـه ادیــان       
جنبه دنیوي هم دارند به ویـژه کـه دیـن اسـالم هـم دنیـوي            

بـه عبـارتی    ) بـراي فـرد    (و هـم اخـروي    ) به سود خلق  (است  
کـه تقـسیم اعمـال      دیگـر ایـن   . انـد توأمـان » دین و انـسان   «

ــشان      ــول ای ــه ق ــادات و ب ــر عب ــادات و غی ــه عب ــسانی ب ان
کـه انـسانی کـه        نمایـد بـل   عبادات محضه چندان دقیق نمـی     

مسلمان است و تـسلیم فرمـان خـدا، تمـام اعمـالش بایـد در         
ي  کلیــهجهـت رضـاي خـدا و بـه دسـتور او باشـد و عبـادت        

فتـه  بـه همـان لفـظ  کـه گ         . گیـرد اعمال انسان را در بر مـی      
روزه بـر شـما      (183/قـره   ب» کتب علـیکم الـصیام    «. شودمی

کتـب  «. شـود   به همان لفـظ نیـز گفتـه مـی         ) مقرر شده است  
بهتـر  ) جهـاد بـر آن مقـرر گـشت         (77/نـساء   » علیکم القتال 

آن است دکتر سـروش تنهـا بـه نظریـات و تقـسیم بنـدهاي               
ــوي  علمــ ــدلول قرآنــی و لغ ــه م ــه نکــرده، ب اي پیــشین تکی

شناسـان   کلمات هم که در قـرون اخیـر مـورد عنایـت اسـالم           
است بیاندیـشند تـا نظریـاتی کـه بـر اسـاس روش و مـشی                 

گـردد مخـدوش اربـاب نظـر امـروزي نگـردد؛            قُدما ابتناء می  
هکذا در مـورد فقـه کـه در بیـان ایـشان بـه معنـی خـاص و          

 اســت تجدیـد نظــر کننـد و فقــه را   نـاظر بـه اعمــال جـوارح   
امـا  . طبق لغت و قـرآن بـه درك و فهـم دیـن تعمـیم دهنـد            

ــن ــن کــه در هــیچ ســطحی از دیــن  در ای ورزي  شناســی و دی
ــه    ــیم ســخن ب ــزول و معطــل کن ــل خــویش را مع ــد عق نبای
ــاد و   ــد خودبنی قاعــده و صــوابی اســت منتهــی عقــل مــا بای

 دینـی راه  کـه در پرتـو وحـی و فـرامین     خودکام باشد یـا ایـن     
  » من استقل بعقله فقد ضل«به سالمت بسپارد؟ 

کـشیدن احکـام ثـانوي را هـم بـراي           دکتر سروش پـیش   
پــسندد و معتقــد اســت ایــن حــل مــشکالت اجتمــاعی نمــی

ریـزي، فقـه را نیـز    روش عالوه بـر نـاموفق بـودن در برنامـه          
شناسـی عقالیـی و بـشري خواهـد     تبدیل بـه یـک مـصلحت    

کـه دیـن و فقـه تبـدیل بـه یـک        ایـن نگرانی ایـشان از     . کرد
ابزار دولتی و دنیـایی گردنـد بـه جاسـت ولـی چـون ایـشان                 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 10 
 

بــا ذکــر ایــن نمونــه در صــدد آن اســت کــه کــل موضــع  
ــشکالت « ــاد در حــل م ــارآیی اجته ــد آن » ک ــادي کن را نق

هم نه تنها اجتهاد مـصطلح یعنـی اجتهـاد در چهـار چـوب               
 مـذهب   مقیـد بـه     کـه اجتهـاد آزاد و غیـر         مذاهب موجود بل  

منظرگـاه کلـی ایـشان بـه نظـر         . کنـد خاصی را هم نقد می    
  . 1رسد که حجت موجهی نداشته باشدمی

کـه گفتـیم     امـا آن  «: گویـد دکتر سـروش در ادامـه مـی       
اي، منظـور فقـه واقعـی    فقه غنـاي حکمـی دارد نـه برنامـه     

ــاي      ــه غن ــود ک ــه موج ــت و إال فق ــوت اس ــام ثب و در مق
ــسیار  ــوارد ب ــدارد و در م ــه حکــمحکمــی هــم ن هــاي  ي ب

  »  .رسدمی) و نادرست(ظنی 
-اي کاش دکتـر سـروش ایـن موضـوع را بیـشتر مـی              

دادنـد کـه چـرا فقـه موجـود غنـاي            شکافتند و نـشان مـی     
ــاي حکمــی دارد   ــدارد و چگونــه فقــه واقعــی غن حکمــی ن
ــث      ــن بح ــوع ای ــورت وق ــوي در ص ــال ق ــه احتم ــرا ب زی

ــی  ــوم م ــه معل ــالم    عالمان ــی اس ــد فقه ــه قواع ــد ک گردی
ــم ــد آن را از   محک ــددین بتوانن ــه متج ــستند ک ــر از آن ه ت

صــحنه مــسائل اجتمــاعی و مــشکالت، منــزوي و معــزول 
چنـین   کنند و بدیلی بهتـر بـراي آن جـستجو نماینـد و هـم          

گردید که هـم اهـل جمـود و هـم طرفـدار دیـن               معلوم می 
دولتــی چــه جفــایی را بــه فقــه پیــشرو و مترقــی و پویــاي 

ر دکتــر در ایــن وادي گــام زیــرا اگــ. انــداســالم روا داشــته
نهادنــد بــسیاري از فقهــاي آزادانــدیش را هــم همــراه  مــی

گوینــد یافتنــد و شــگفت اســت کــه ایــشان مــیخــود مــی
مگـر  ! کـنم مناقشه فقیهانه نمـی   

ــت    ــن و حقیق ــوهر دی ــافتن گ ی
ــرد اســت، و  احکــام آن کــاري خُ
یا در خـور شـأن یـک روشـنفکر          

  دینی نیست؟ 
ــاره ــا در بــ ــاي  امــ ي غنــ

هـا  المثـل برنامـه ریخـتن بـراي حفـظ جنگـل          فی ايبرنامه
هــاي موجــود در نظــر از واقعیــت و محیزهــاي ســبز صــرف
ــابی ــشورمان و کامی ــامیک ــا و ناک ــه در عرصــه ه ــا ک ي  ه

چـه ایـن    اجراي قوانین، نـصیب گردیـده اسـت، اگـر چنـان           
هـا و   کار توسط فقیهی خبـره در ایـن موضـوعات و دانـش            

قیهـی صـورت پـذیرد    چـون ف  یا زیر نظر و با همکـاري هـم     
                                                

 خود را فقط تک موضوعی کنید و همین نقطه  پس بهتر است نقد- 1
   خ _ب . ضعف را به نقد بکشید 

پیونـدد و لزومـاً هـم اصـرار بـر           امر ناممکنی بـه وقـوع نمـی       
ــا روش    ــایر ب ــد مغ ــاري کن ــه ک ــه فقی ــست ک ــن نی ــاي  ای ه

هـایی هـستند کـه مـشمول       ریـزي   مردمان دیگر ولـی برنامـه     
احکام ارزشی اخالقی و یـا فقیهـی خواهنـد بـود لـذا نظـارت            

ــیکن در صــورتی کــه فقیهــی بــراي حفــظ ارزش هاســت و ل
ــهبر ــت      نام ــی اس ــی و کارشناس ــر فن ــک ام ــط ی ــزي فق ری

ریــزي عقالیــی عــین دســتور دیــن اســت نــه طبــق  برنامــه
کـه طبـق احکـام اولیـه زیـرا از پیـامبر نقـل                 احکام ثانوي بل  

و » انـتم اعلـم بـا مـور دنیـاکم         «: شده است که فرمود   
از دیر بـاز دانـشمندان اسـالمی در فنـون زراعـت و صـناعت             

انـد و   نظـر کارشناسـان ارج نهـاده      بـه   ... و حرب و طبابـت و       
ــر نمــوده  ــز تعبی ــواالمر نی ــه اول ــدبعــضی، از آنهــا ب ــراي . ان ب

) ص(گونــه مــوارد اســت کــه پیــامبر اکــرم  بینــی ایــن پــیش
-فرسـتد و از او سـؤال مـی      را بـه یمـن مـی      » معاذ بن جبل  «

اگــر مــشکلی برایــت پــیش آمــد چکــار خواهیــد کــرد؟ : کنـد 
پیـامبر  . کـنم مراجعـه مـی   بـه قـرآن     : گویند  معاذ در جواب می   

کنــد بــه و اگــر در قــرآن نیافتیــد؟ عــرض مــی: فرمایــدمــی
ــه مــی  ــنمســنّت شــما مراجع ــر در ســنت مــی. ک ــد اگ فرمای

پیـامبر  .  کـنم بـه رأي خـودم اجتهـاد مـی        : گویـد نیافتید؟ می 
ــواب) ص( ــل از او را    از ج ــدند و عم ــند ش ــاذ خرس ــاي مع ه

ول، رسـول   الحمـدهللا الـذي وفّـق رسـ       «: و فرمـود  . پسندیدند
ي، فرســتاده ســپاس خــداي را کــه فرســتاده ) (روایــت(» اهللا

  .)  خدا را توفیق بخشید
دکتـر سـروش بـراي اثبــات نظریـه خـود در مـورد اقلــی       

ــه   ــه رابط ــن ب ــودن دی ــم و  ب ي عل
ــن     ــه ای ــت و ب ــه اس ــن پرداخت دی

اگـر هـم    «: نتیجه رسیده است کـه    
ــاره ــه   در پ ــاراتی ب ــات  اش اي روای
ــاره مــوارد شــده اي از ایــن قبیــل پ

. »اســت کــامالً بــالعرض اســت   
اگــر بنــا بــه فــرض دیــن در مقــام بیــان احکــام و مــسائلی «

ولـی  » انـد علمی، رسالتی هم داشته باشـد ایـن بیانـات اقلـی           
انـد کـه فرضـاً پـذیرفتیم بیانـات علمـی            دکتر روشـن نکـرده    

  باشند؛ می» حداقلی«در دین 
دق  آیا بیانـات و روایـات اشـاري و اقلـی در مقـام صـ       -1

  گیرند یا خیر؟ و صواب قرار می
ــات    -2 ــصد اثب ــه ق ــی ب ــاري و اقل ــات اش ــن بیان ــا ای  آی

ــده    ــرآن وارد ش ــی و ق ــن و وح ــت دی ــه حقانی ــد و جنب ي  ان

کشیدن احکـام ثـانوي را هـم        دکتر سروش پیش  
پسندد و معتقـد  براي حل مشکالت اجتماعی نمی   

-است این روش عالوه بر ناموفق بودن در برنامه       
شناسـی  حتریزي، فقه را نیز تبدیل به یک مـصل  

 .عقالیی و بشري خواهد کرد
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  پیشگویی علمی دارند یا خیر؟ 
در این قسمت نیـز دکتـر سـروش بـا نقـل چنـد مـورد               

اندیــشان تنبــل از  از نظـرات اهــل جمــود و تحجــر و ســاده 
ــل آن ــم قبی ــه عل ــی ک ــک را م ــه  فیزی ــوان از آی ــور  ت ي ن

ــشتی   ــم ک ــا عل ــرد ی ــتخراج ک ــی اس ــازي را م ــوان از س ت
ــد      ــشاورزي را از چن ــم ک ــا عل ــت ی ــوح فراگرف ــتان ن داس

تـوان بدسـت آورد، در صـدد اسـت نظـر اصـلی               حدیث می 
الــشعاع قــرار  ي علمــاي اســالم را تحــتو عمومیــت یافتــه

تــه الب. کنــیمدهــد کــه بــه آن در ســطور آینــده اشــاره مــی
کـار دیـن تعلـیم علـوم طبیعـی      «ایـن فرمـایش دکتـر کـه     

جاسـت    کامالً درسـت اسـت، امـا مـسئله ایـن          » نبوده است 
که آیـا اشـارات علمـی و بیـان اوصـاف آسـمان و زمـین و              
ــام   ــاز و انجـ ــاران و آغـ ــانوران و ابـــر و بـ گیاهـــان و جـ
آفرینش کـه بـه ویـژه در قـرآن فـراوان هـستند در جهـت                 

ــت قــرآن و ن هــاي دینــی بــوت و ســایر آمــوزهاثبــات حقانی
شـوند یـا خیــر؟ رأي   منـدرج در قـرآن بــه کـار گرفتـه مــی    

اکثر عالمان دینی این اسـت کـه ایـن اشـارات علمـی اگـر                

ــان      ــه همگ ــستند ک ــن نی ــروري دی ــارف ض ــزء مع ــه، ج چ
سـان از آن برداشـت کننـد و درخـور فهـم همـه باشـد           یک

 ولی به مثابـه آیـاتی از آیـات خداونـد کـه نمـودار عظمـت               
خــالق و ســـایر صــفات علیـــا و اســماء حـــسناي او ـ      

شـوند و کـژي و کاسـتی    جاللـه ـ هـستند قلمـداد مـی      جل
ــشر   ــراي ب ــدارد واز آن راه هــم ب ــه آنهــا راه ن و ناراســتی ب

ــوت  ــصر نب ــاده ازع ــی  دور افت ــا م ــه ه ــوان دریچ ــه ت اي ب
  . حقانیت وحی گشود

آري حتـی بــه صــورت اشــاره و درمقــام بیــان اقلــی نیــز  
ــصد ت ــن ق ــري را   دی ــم دیگ ــیچ عل ــی و ه ــوم طبیع ــیم عل عل

-کـه اقبـال الهـوري نـشان داده و قـرن          که چنـان    نداشته بل 
ــرآن و    هــاي نخــستین اســالمی هــم شــاهد آن اســت در ق
ــک     ــی و تحری ــوم طبیع ــري عل ــه فراگی ــشویق ب ــدیث، ت ح

چـون آیتـی از آیـات         اذهان به سوي نگرش بـه طبیعـت هـم         
ــال  ــسلمانان را از خی ــده اســت و م ــد ش ــرخداون ــاي دازيپ ه

ــانی فرســایندهشــرقی و فلــسفه ي ذهــن بــه عــالم هــاي یون
تجربه و آزمـایش و مباحثـه و آزمـون وخطـا کـشانیده اسـت              

ــال   ــاي امثـ ــاب هـ ــسلمانان کتـ ــوان«و مـ ــوة الحیـ ، »حیـ
درعلــــوم ... و » التحقیــــق«و » عجائــــب المخلوقــــات«

ــه نگــارش در ــوم زمــان   مختلــف طبیعــی ب ــر عل ــد و ب  آوردن
ــز افزود ــشافاتی نی ــداکت ــزارش. ن ــس گ ــقپ ــاي ح ــدار و ه م

ناپـذیر قــرآن از آسـمان و زمــین و خلقـت و هــستی و     ابطـال 
عالم و آدم کامالً درسـت اسـت و راهـی هـم از ایـن طریـق                  

ـت وحـی گـشوده مـی        کـه  شـود، البتـه بـه شـرط آن    به حقانی
ضـوابط درسـت   ) در مـورد روایـات      (عالوه بـر اصـالت مـتن        

  . فهم متن نیز در نظر گرفته  شود
حکـم علـوم انـسانی      « : تر سـروش بـر آن اسـت کـه         دک

ــصاد و روان ــل اقت ــه مث ــال   شناســی و جامع ــم مث شناســی ه
اگـر ادیـان بـراي آمـوختن        «؛  »علوم طبیعی و فیزیـک اسـت      

این علوم آمده بودنـد چـرا در دامـن آنهـا یـک عـالم اقتـصاد         
شـناس بـه معنـی امـر، وزیـن          شـناس یـا روان    یا یک جامعـه   
ــشد  ــرورده ن ــز   آري روش د» .پ ــب هرگ ــان مطال ــن در بی ی

تعلیم علوم بـه شـیوه بـشري و بـه صـورت مـدون و مرتـب                  
بــا اســتفاده از فــصل و بــاب و فهرســت و عنــوا ن و شــروع  
از مبـداء بـه منتهــی نبـوده و نیـست؛ نــه تنهـا در موردعلــوم      
طبیعی حتی علوم عقلـی، ادبـی، شـرعی هـم؛ پـس درمـورد                

اسـت و   علوم انسانی بـه معنـاي امـروزین نیـز حکـم همـان               
شــان در ایــن قــرن  مـسلمانان فرهیختــه خاصــتاً روشـنفکران  

اخیر به حق توجـه جـدي بـه مبـانی علـوم انـسانی معطـوف                 
اند زیرا اگر دین بـا علـوم طبیعـی بـه تعـارض افتـد بـه         داشته

ــزاره   ــه آن گ ــرطی ک ــیه     ش ــد فرض ــی از ح ــوم طبیع ي عل
هـایی    گذشته و به قـانون علمـی مبـدل شـده باشـد، بخـش              

انــد اشــاري و عرضــی کتــر بــه درســتی گفتــهاز دیــن کــه د
-امـا اگـر آمـوزه     . گیرنـد   هستند در معـرض ابطـال قـرار مـی         

هاي علوم انـسانی کـه هرگـز بـه درجـه قـانون علمـی هـم                  
انــد و بــا هــم اخــتالف و تــضاد نیــز دارنــد بــا دیــن نرســیده
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شـود  هـاي دیـن متزلـزل مـی       معارض شوند، اساس و پایـه     
م بـا علـوم اجتمـاعی و        و حقیقتاً دین بـه ویـژه دیـن اسـال          

ــار   روان ــشتر دچ ــسانی بی ــوم ان ــه طــورکلی عل شناســی و ب
  . چالش و درگیري است

چه گفتـه شـده وحـی الهـی کـه بـر پیـامبر نـازل          چنان
دانـد ودانـشمندان هـم    شده، بنا بـه حکمتـی کـه خـدا مـی       

انـد، چنـین تـدوین شـده        در سر این مـسأله مطـالبی گفتـه        
ي در بیـان مطالـب   ي مـأنوس و معهـود بـشر     که بـا شـیوه    

ــصطلح       ــوم م ــی از عل ــیچ علم ــن ه ــابر ای ــرق دارد، بن ف
شناسـی چـه    اسالمی و غیره چـه علـم فقـه چـه علـم روان      

ــث    ــرآن و احادی ــدون در ق ــه صــورت م ــک را ب ــم فیزی عل
یــابی ولــی بــه شــیوه اســتنباط و اجتهــاد و اســتنتاج،  نمــی

هـا در نظـر شـارع    بسته به اهمیت هـر یـک از ایـن دانـش           
ــرا  ــی چ ــرا؟ ول ــب  چ ــسلمانان  موج ــتنباط  م ــاد و اس  اجته

ــل دارد    ــده؟ دلی ــوم نگردی ــن عل ــدایش ای ــاد . پی اوالً اجته
ــه   ــن زمین ــسلمانان در ای ــان   م ــست چن ــم نی ــا ک چــه ه

تـوان بـا   الـنفس را مـی  هاي اخـالق و تـصوف و علـم     کتاب
  احکـام «هـاي     یـا کتـاب   . شناسی امـروز مقایـسه کـرد      روان

ــسلطانیه ــله«و » ال ــه فاض ــه طــور» مدین ــت و ب کلی حکم
توان بـا علـوم سیاسـی در مقـام مقایـسه قـرار              عملی را می  

شناســی یــا  هــاي تــاریخ را بــا جامعــه    یــا کتــاب . داد
. هــاي فقــه را بــا حقــوق عــصر بــه موازنــه گذاشــت کتــاب

ــاً آن ــسانی   ثانی ــوم ان ــروزي را از عل ــسانی ام ــوم ان ــه عل چ
سـازد و بـه تفکیـک و تـشعب و تنظـیم          دیروز متمـایز مـی    

اســـت امکـــان گـــسترش کنـــونی رســـانده و ترتیـــب و 
ــه ــرداريآزمــایش و نمون ــک آالت و   ب ــه کم هــاي مکــرر ب

ــر      ــی و دیگ ــوم ریاض ــاربرد عل ــی و ک ــنعتی و فن ادوات ص
ــش  ــه در آن دان ــوم پای ــوم  عل ــه عل ــت؛ و اینهاســت ک هاس

اگـر  ( هـاي درجـه بـاال       انسانی را از حد نظریه بـه واقعیـت        
نـه از حیـث     ارتقـاء داده اسـت و گر      ) نه درحد صـد در صـد      

ــوزش  ــري آم ــل و    نظ ــا دخ ــژه ب ــه وی ــان و ب ــاي یونانی ه
ــر روي آن    ــسلمین ب ــه م ــشی ک ــزایش و کاه ــصرف واف ت

ــت   ــوده اس ــی ب ــسیار غن ــد ب ــام دادن ــان. انج ــه ذوق چن چ
ــر     ــد کمت ــشتر نباش ــر بی ــرین اگ ــشتیبان از معاص ــري پ هن

  . نیست
-تعـارض پـاره   « : گویـد کتر در پایان ایـن فـصل مـی        د

هــاي دینــی، خــود وم بــا آمــوزههــاي ایــن علــاي از آمــوزه

ــای  ــر تب ــه اشــتقاق یکــی از  گــواه دیگــري اســت ب ن آنهــا، ن
  ».دیگري

کـرد کـه بـراي رفـع ایـن          اولًا اي کاش دکتر معلـوم مـی       
زیـرا پــیش از  . انــداي اندیـشیده تعارضـات، ایــشان چـه چــاره  

ي روشـنفکران دینـی اسـت کـه در برخـی علـوم            همه وظیفه 
  .   ها بپردازندتعارضعصري ممارست دارند به رفع این 

ــاره ــا اي از آمــوزهوانگهــی تعــارض پ هــاي ایــن علــوم ب
ــدم     ــاین و ع ــر تب ــت ب ــود دالل ــودي خ ــه خ ــی ب ــوم دین عل

ــسانی و دیــن از هــم نمــی  ــوم ان ــسا اشــتقاق عل ــد چــه ب کن
ــن      ــتن دی ــران از م ــر و دیگ ــراف دکت ــه اعت ــه ب ــومی ک عل

تـرین  اند چون فقه و عرفـان و کـالم، ولـی بـا سـاده         برخاسته
 هــاي دینـی معارضــند؛ اهـل انــصاف و  تــرین آمـوزه بنیـانی و 

  .انددانند و بیان کردهتحقیق به روشنی این را می
ــابع   ــا همــین من دیــروز نیاکــان مــسلمان مــا توانــستند ب
محدود دینـی یعنـی ده دوازده هـزار جملـه آیـات و روایـات،                
ایــن همــه علــوم اســالمی اعــم از بالغــت و فقــه و اصــول  

ــلوك و ح   ــم سـ ــه وعلـ ــی و   فقـ ــري و عملـ ــت نظـ کمـ
شناســی و منــاظره و خطابــه و جــدل و تــاریخ و علــم  رجــال

ــسیر و  ــوم دیگــري را  ... سیاســت و تف ــد و عل ــد بیاورن را پدی
ي علـوم اسـالمی و حـل مـشکالت دیـن         هم براي پیـشتوانه   

و دنیـاي مـسلمین ماننـد ریاضـی و علـوم طبیعـی و هندسـه        
ــل و   ــم الحی ــدن ع ... و طــب وعل ــد و تم ــان گذارن ــیم بنی ظ

هـا صـدها ملّــت در    ریـزي نماینـد کــه قـرن    اسـالمی را پایـه  
ي آن زیــستند، چــرا مــا نتــوانیم در حــال حاضــر علــوم  سـایه 

انــسانی و طبیعــی را بــا روح و نگــرش اســالمی داشــته      
  )ادامه دارد (1 . باشیم
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دهد که چگونه از تمدنی و فرهنگی و معارفی پدید آورند این نشان می
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