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  مقدمه

 .M (»ي عليرشمش. ام « نوشته» Sience and the Quran« متن ترجمه مقاله اين

Shamsher Ali (قرآن  المعارف ةداير 576 ـ 571باشد كه در صفحات  يم)The 

Quran an Encyclopedia (يمترجم برا.  آمده استيمان ليورشده توسط اول ينتدو 

پس . ود نبيكرده است كه در متن اصل را انتخاب ييها  قسمت از بحث عنوان هر

  ]1[ . به مطالب آن وارد كرده استياز ترجمه مقاله نيز نقد

  ترجمه مقاله

  يق به پرسش و تحقيق قرآن و تشو)الف

 است و مذهب اسالم يد شك و ترديق، بر تحقي، مبتن)science (يتجرب علوم

پيش از بحث درباره .  استيمان بر اي آن در قرآن قرار دارد، مبتنيهكه اصول اول

 و پرس و جو در مورد يق تحقيا كه آيمرابطه علم و قرآن، مناسب است بپرس

  قرآن ممنوع است؟

 و يرابطه علوم تجرب«ها   از آنيكي پرسش چند سوال را در بردارد كه اين

 قرآن و ي نقاط تالقيتر خواهد بود كه بحث را بر رو  لذا آسانباشد، يم» قرآن

 در اسالم يگاهي جايق دارند كه فكر كنند تحقيل تماياري بس.يمعلم متمركز كن

  . غلط استيدگاه دين ايندارد، ول

 يه در آغاز آيقت، به حقيدن براي رسيق از پرس و جو و تحقيت حمااولين

  : شود ي سوره بقره ظاهر م260

Gتَىويِي اْلمتُح فأَرِنِي َكي بر رَاِهيمإِذْ قَالَ إِبو...F هنگامي ) ياور خاطر ببه(و«؛

 »ي؟كن به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي! خدايا«:  گفت7را كه ابراهيم

خواهم قلبم  يآري، ولي م«: عرض كرد! اي؟ مگر ايمان نياورده«: خدا فرمود

ها  و آن! در اين صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب كن«: فرمود. يابدآرامش 



ها را  بعد آن. ها را قرار بده  از آني قمستيبر هر كوهسپس .  قطعه كن هرا قطع

  .» استيم و بدان خداوند تواناي حكآيند ي تو ميبخوان، به سرعت به سو

 ي سوال را براين كامل داشت و ايمان به خالقش ا7يم است كه ابراهجالب

 مردگان را چگونه انجام ياي مطرح كرد كه خداوند به او نشان بدهد احينا

 و آنان را به يرد شد چهار مرغ را بگيشنهاد پ7يم باال به ابراهيه در آ.دهد يم

 به Fَفصرْهنَّ إَِليكG انس و يلواژة تما. يرند كند كه با او انس بگيتاي ترب گونه

 آن فرد احتماالً يابد، انس بي به فرديا  اشاره دارد، اين كه اگر پرندهينكته مهم

  . آن پرنده خواهد داشتيستگاه و زيعت طبت،ي در رابطه با ماهياطالعات كامل

 به دعوت شود، يتكه م  تكهياي به قطعات  پرندهين چني وقتيه، آبراساس

 ي آن براي از زندگي بخشيچ داشت و هيش كه پرنده به او عادت و گرايفرد

اي   انسان كه خداوند او را از مادهيهپاسخ خواهد داد؛ شب! يست نيدهفرد پوش

 كه يي خدامان هدهد؛ يپس از مرگ، به دعوت خداوند پاسخ م ساخت و جان يب

  . از تمام اسرار انسان خبر دارد

 خداوند با يا اين كه آشود؛ ي مطرح ميات جزئين ايان پس از بي اساسپرسش

 كه به آن توجه كرد و  ين اياسرد كرد   مخالفت كرد و او را دل7يمپرسش ابراه

  يرفت؟آن را پذ

 يگاه جاينبنابرا.  پرسش توجه كردينست كه خداوند به ا باال مشهود ايه آاز

 بخواهد بفهمد چه ياگر كس.  روشن استيلي پرسش خيرشقرآن در مورد پذ

 شود از آن مطلب يق است كه تشوي در قرآن مجاز و ممنوع است، كافيزيچ

.  در اسالم منع نشده استيق كه تحقكند ي ميت مطلب كفاينپرس و جو كند و ا

 از نقاط ابهام را ياري و بسآيد ي به دست ميمي مفاهين چنيانها از م  پاسخينا

 يقتدر حق. بخشد يكننده قدرت و جسارت م  فرد سواليمان كند و به ايحل م



از نوع بشر به طور مداوم در قرآن درخواست شده است درباره ساز و كار 

  . را استخراج كنديق تفكر و حقايعت،طب

 به يد به مردم بگوخواهد ي م9يامبر از پيونس سوره 101 يه در آخداوند

 دانشمندان يفه نظاره وظينا.  هست، نظر كنندينها و زم چه در آسمان آن

)Scintists (ي علميابتدا كارها. است) سطح ترين يدر عال) يتجرب  علوميقبه طر 

 كه اساس كار يقت از حقي و بررسيقتحق.  شده استيقتوسط خود خداوند تشو

  .دهد ي قرآن را شكل ميد نقاط مورد تأكترين ي از قويكي است، دانشمندان

 يزي تا چباشد يم» فراق« واژه ين ايشهر. است» فرقان« قرآن يها  از ناميكي

 ظلم و عدالت، صواب و خطا، و حق و باطل ينقرآن ب.  كنديز متمايزيرا از چ

م را با  اساليغ تبلي حق مشخص است و حتياصرار قرآن بر رو. گذارد يفرق م

، F َقد َتبينَ الرُّْشد مِنَ الْغَيدينِالَ إِكْرَاه فِي الG كند يجبر و زور به شدت منع م

  ).265/ بقره(

 ير خود را درگيدكه دانشمندان جد ين قبل از ايقت، حقيت در مورد اهمقرآن

 ين است كه بيقت كرده است كه تنها حق و حقيد حق كند، تأكي و بررسيقتحق

 يزها چيگرچه ضرورت ندارد بعض. كند ي ميجاد اين و علم تطابق و هماهنگقرآ

 كه ي همه كسانكهو به آن اعتراف كنند، چرا   و بشناسنديرندرا همگان بپذ

  . ندارند و برعكسي دارند، مطالعات قرآنيمطالعات علم

   تعارض نداشتن با علميشه قرآن، ريت حقان)ب

 ينخواهد جدايي ب رها وجود دارد، مي از كشويلي آموزش نو كه در خنظام

 كه هركس قرآن و علم را با هم مطالعه يدر حال. قرآن و علم را به نماش بگذارد

 خلقت يات آيشتر فهم بيعت، طبي رويشتر كه تحقيق بگيرد ي ميجهكند، احتماالً نت

 علم و قرآن ينب) نه تعارض (ري تشابه و سازگاينجهان را به دنبال دارد و همچن



 قرآن يل،انج «يها كتاب.  داردي قرآن مطالب علميه آ750 يباًتقر. كند ي درك م را

 يك كه به اي يه كه در قرآن، آكنند ي اذعان م»يم قرآن كريشواهد علم«و » و علم

  .  حمله كند، وجود نداردي علميدگاهد

فرو » حق« كه خداوند كتاب مقدس قرآن را بر كند ي ميد آشكارا تأكقرآن

 از سوره آل عمران و 108 و 60، 3 يات از سوره بقره، آ213،252 ياتآ(فرستاد 

 شده يوح] 9[و آن چه به حضرت محمد)  از سوره نساء170 و 10 ياتآ

  ). 1 يه آ،سوره رعد( است يقتاست، همه حق و حق

 خوانند، ي را به مبارزه فرا ميقت حقياي جوي دانشمندان علوم تجربيات آاين

نه فقط  (ياء مضمون هست كه تمام اشين در قرآن به ايعلم يا  مثال اشارهيبرا

 تواند ي اشاره مينا). 36 يه آيس،سوره (اند  به صورت زوج خلق شده) جانداران

 يش كه قدرت و استدالل و آزماد را به چالش فرا بخواني دانشمند علوم تجربيك

  ير؟ خيا دارد يقت امر حقين ايا كه آيد نمايو بررس

 به ياز نيدن، رسيقت به حقيجالب است اشاره شود كه برا رابطه ين ادر

 كه كنند ي ميد تاكي سوره سباء به روشن6 يه سوره حج و آ25 يهدانش است و آ

 از سوي خداوند يقتي حقين ادانند ي كه به آنها علم داده شده است، ميكسان

 برتو  پروردگارتسوياند آن چه را از   علميها كه دارا آن:  يهترجمه آ. (است

  ).دانند ينازل شده است، حق م

 توصيف يقت خود را به حق و حقيات خداوند آيه از سوره جاث6 يه آدر

 را فقط يات آين مطلب اشاره شده است كه اين در قرآن به اينچن هم. كند يم

  . كنند يصاحبان خرد درك م

  : يمكن  خالصه مييقت را در مورد حق و حقي قرآنيانات جا بين ادر

. اند يقت حقي الهياتآ.  نازل شده استيقت در قرآن آشكار شده، برحقچه آن



 و واقع يهاست، تنها برحق مبتن  آنينچه ب  و هر آنينها و زم خلقت آسمان

  ).39/دخان(اند  شده

 ين بي كه تعارضكند ي جو را متقاعد ميقت قرآن، دانشمندان حقيانات باين

 يقها تحق ره و علم در مورد آن خلقت اشايققرآن به حقا. يستقرآن و علم ن

 ي بشر برايي بلكه كتاب راهنمايست؛ محض ني كتاب علميكقرآن . كند يم

 يك به عنوان ي كه علم و تكنولوژين ايل اوست؛ به دليد مفيها  فعاليتيتمام

 تواند ي قرآن ميريم است كه بپذيعيطب.  استيبخش جدا نشدني از فرهنگ بشر

 يقتدر حق.  و نشان بدهديد برجسته نمايعتب را نسبت به طي بشريقاتتحق

 با عبارت ي كلمات وحينكه اول  چرادهد، ي انجام ميبايي كار را به زينقرآن ا

 و كند ي ميق تشويادگرفتن به ا ريگران كار دينا. شروع شده است» بخوان «

قرآن اولوااللباب و . كند ي علم متمركز ميل تحصي خود را بر رويد تاكيشترينب

  .داند ي ميتان خرد را مهم و با اهمصاحب

  ي اصول علميان قرآن و ب)ج

   بودن همه موجوداتيدمف: يقرآن و اصل علم) 1/ج

 خردمندانه، با نشان يار به صورت بسي علوم تجربيق به حقاينچن  همقرآن

 ين آل عمران در ا191 و190 ياتآ. كند ي اشاره مي، علوم تجربيهدادن اصول اول

 30 است كه در جهان يد مطلب مفين ارتباط ايندر ا.  استارتباط قابل ذكر

 5 فقط در مورد تاكنون وجود دارد و دانشمندان يهاي زندگ  گونه از شكليليونم

 حفظ شوند و يد باي زندگ  ماندهيهاي باق اند، شكل  كردهيقها تحق  از آنيليونم

ام در تعادل  چرا كه نبود هركديرند؛ قرار گيق مورد مطالعه و تحقياتبا جزئ

آور  تعجب.  داردي مهمير ما تاثيجهان و به تبع آن در زندگ) يكياكولوژ(زيستي 

 كنند، ي دفاع ميستيها كه از حفظ تنوع ز  همانيد، جدنشناسا  كه زيستيستن



 ي هر موجوديعني  (شود ي خلق نميگر ديز چي برايز را كه هر چي اصل اساسينا

 اصل برآمده از ينا. اند يرفتهپذ) يست نيف و اضاي و خلقتش تبعيست نفايده يب

 نقش ي علمي اصل اساسيك نظم فوق العاده و عام زيستي است و به عنوان يك

ويتََفكَّرُونَ ... G. باشد يعمران م  سوره آل191 يه از آي اصل انعكاسينا. كند  ي ميفاا
ها   آسمانينشدر آفر...  «؛F...باطِالً فِي َخْلقِ السماواتِ والْأَرضِ ربَنا ما َخلَْقت هذَا 

  .»اي يافريده نيهوده را بها ينبارالها ا: گويند ي و مكنند ي فكر مينو زم

  اصل تناسب ) 2/ج

 كه يياوست خدا:  شده استيان ب2 يه در سوره فرقان، آيگر دي اساساصل

  . كرديريگ ها را به دقت اندازه  و آنيد را آفريزهمه چ

. دانان مورد توجه قرار گرفته است ياضي توسط ريريگ ندازه ايا تناسب وجود

 آفتاب گردان، رشد و فاصله يباي كوچك و زيها اند كه گل ها متوجه شده آن

 21 و 13  ـ8 ـ 5ـ  3 ـ 2 ـ 1  ـ 0يب  ضرايقگرفتنشان از مركز گل، به طر

 اعدادسلسله « به نام ياضي همان الگويي است كه در رينا. گيرد يصورت م

 است كه اكنون همه ياضي مدل رينبا توجه به ا.  شناخته شده است»يبوناچيف

  .اند  گل آفتابگردان شدهيري در شكل گيقدق) يرتقد (يريمتوجه وجود اندازه گ

 از ياري حال به بسين با ايست، نيتجرب  گرچه قرآن كتاب علومبنابراين

 اصول ين و اكند ي اشاره مي از اصول اساسي تعداديان بيق از طري علميقحقا

اند كه در مورد   موظفي جويقتدانشمندان حق. باشد ي مين از قوانياريشامل بس

  . كننديق مطالعه و تحقين قوانينا

  ي علمي هايه و نظرين قوانيان قرآن و ب)د

 يجاد را ايعي طبين قواني دانشمنديچ هكنند؟  ي چه مي علوم تجربدانشمندان

 جان ي بر موجودات جاندار و بينقوان. كند يها را كشف م  بلكه آنكند؛ ينم



 را ين قوانيناند و دانشمندان ا  وجود داشتهيعي نظم طبيكاند و از قبل در  حاكم

  .كنند  ي كشف ميش و آزمايقبا تحق

 يا آافتاد؟ ي مي چه اتفاقكردند، ي را كشف نمين قوانين دانشمندان ااگر

   كرد؟ ي متفاوت از حال رفتار ميعتطب

 شده است، يف تعريش كه برايني طبق قوانيعتطب.  استيواب منف جقطعا

 كپلر، يوهان يكوبرا، مانند تاي اگر كسانيا مثال آيبرا. دهد  ي خود ادامه ميربه مس

 متولد نشده يشتين و آلبرت انيوتن اسحاق نيله، گاليلئو گاليك،پرنو كيكوالسن

 به يارات نه، سخيدند؟چر مي يد به دور خورشيگراي د  به گونهياراتبودند، س

قانون جاذبه، ادامه » inverse squar «يك مطابق با يدحركت خود به دور خورش

 يوتن، كشف شده توسط ن»حركت ماده« دو قانون يب قانون از تركين و ادهند يم

  .كشف شده توسط كپلر به وجود آمده است) اي يارهس  (»يا  منظومهينقوان«و 

، Fوُكلٌّ فِي فََلكٍ يسبحونَ... G«: دارد ي ميان ب40 يه آياسين، در سوره قرآن

  . »چرخند يم) مطابق با قانون( هركدام فقط در مدار خود يعني

 ي كس با مفهوم مدار اجرام آسمانيچ هكينپرو است كه قبل از كجالب

 يقتحق.  سال قبل در قرآن آمده است1400 كلمه ينگرچه ا.  نداشتييآشنا

  .  توسط دانشمندان كشف شده استي آن به تازگني كه قوانين ايباترز

 يق نه از طرخواهد، ي قابل ذكر است كه خداوند از مردان و زنان مهمچنين

 ي، بهشتيها  شوق به نعمتيق از طريا ي جهنميها ها و عذاب ترس از شكنجه

  .ياورند بيمان به او اي و نقطه نظر علميدگاه نظر به خلقتش از ديقبلكه از طر

  : فرمايد ي م30 يه آياء، در سوره انبخداوند

به عنوان ( بودند يوسته پديگر يك به ين كه آسمان و زمينند بي كافران نمآيا«

   »آورند؟ ي نميمان ايا آيم،ها را از هم جدا كرد و ما آن)  واحد خلقتيك



در خلقت )  بنگيگب( انفجار بزرگ يه به نظريه قرآن در اين آرسد ي نظر مبه

 ينا.  شده استيرفته غالب پذيه كه عنوان نظراي يه همان نظركند؛ يمجهان اشاره 

 پاسخ به دو پرسش عمدة ينبنابرا. كند ي اشاره مي به خلقت زندگينچن  هميهآ

 يه آيندر ا)  آغاز شده چگونيـ زندگ2ـ جهان چگونه خلق شد؛ 1: (يتبشر

جهان و آغاز نهفته است و از كافران خواسته شده است كه با فهم و درك خلقت 

 به عنوان ي علميقت حقينبنابرا. ياورند بيمان اي، با توجه به قانون علميات،ح

  . كه در تقابل با آن باشد ين اي مالحظه شده است؛ به جايمان و اساس ايهپا

 گفت، خداوند با توان ي مي، علميقت قرآن بر حقيدات از مالحظه تاكپس

 و يار بسي واژه در معانينا. كرده است اشاره ي علميق به آن حقا»ياتآ«اصطالح 

 را در يقت حقين ايانسان پس از بررس. شود يدر متون متنوع در قرآن ظاهر م

 »يهآ« از قرآن را يه شده هر آيف و تعري كه گرچه به صورت رسميابد يم

 شوند، يذكر م) ييهاي خدا نشانه (يات كه به عنوان آيزهايي اما چنامند، يم

  :فرمايد ي سوره بقره م164 يه، براي مثال خداوند در آ دارندي علميتاهم

 كه در هايي ي و آمد و شد شب و روز و كشتين،ها و زم  آسمانينش آفردر«

 كه خداوند از آسمان نازل كرد و با آن ياند و آب  به سود مردم در حركتيادر

 يري را پس از مرگ زنده نمود و انواع جنبندگان را در آن گسترد و در تغينزم

 ي است؛ براييها  نشانه، و آسمان مسخرندين زميان كه ميي بادها و ابرهايرمس

  . »انديشند ي كه عقل دارند و ميمردم

 ذكر شده در محدوده علوم يه آين كه در اين و زمي اجرام آسمانخلقت

 ياآمد و رفت شب و روز موضوع علوم جغراف. گيرند ي و نجوم قرار ميزيكاخترف

 ه است كيدس اصل ارشمآور يام پها، يانوس در اقيور بودن كشت شناي،و هواشناس

 باران، رش پس از باين زمياياح. شود ي مطرح مياالت سيناميكدر بحث د



 انواع جانداران يپراكندگ.  استي و كشاورزشناسي ياه گ،موضوع علوم آب و هوا

 و  بادهاييجا جابه.  استيك و علم ژنتي موضوع علم جانورشناسيانو چهارپا

 ينا.  استي موضوع علوم هواشناسشوند، ي ميده كشين آسمان و زمينابرها كه ب

  .شوند ي مياد يات به عنوان آيموضوعات علم

 ي ولآيد، ي ميز مواضع نيگر قرآن و در ديگر دي در جاهاياتكلمه آ

خداوند و .  دارندي علميتاند، بيشتر ماه  ذكر شدهيات كه به عنوان آيزهاييچ

 و هدف علم، مطالعه و يد دتوان ي خلقت را مي وليست، ني شدنيده ديخالق هست

 ي الهيات مطالعه آربي علم تجين بنابراباشد، ي خلقت مين ايات جزئي و بررسيقتحق

  .يابيم ي خلقت است، درميق را كه در ارتباط با فهم حقايمي و مفاهياست كه ما معان

 يق حقاي ولكنيم، يبت م جا صحين در اي علوم تجربيق ما در باره حقاگرچه

 احساس يبايي، مانند عشق، زي و اجتماعي انسانيها  در حوزه ارزشيگريد

 يك در قلب يد بايز نيق حقايندر مذهب اسالم ا. وجود دارد...  ويدرد هم

  . روزانه آن را به ظهور برسانديمسلمان باشد و در زندگ

  : استيجا ضرور ين در اتذكراتي

 ي محض مبتنيقت است، بر حقي الهي كه وحين ا قرآن با توجه به ـاول

 ين به ايمانهركس ا.  آمده استيز مطلب در خود قرآن نينكه ا  همچنان باشد، يم

 استفاده كند؛ اما ي علميقت حقي از قرآن براتواند ي مطلق داشته باشد، ميقتحق

 ضرورتاً به يرفت را پذي علميقت هركس كه حقيعني (يست نيحبرعكس آن صح

  ). ندارديمان اقرآن

 يق قرآن و علم از طري كردن نقاط تالقيدا در ارتباط با پ ـدوم

 را كه اي ي علميق در نظر داشته باشد كه فقط آن حقايد هركس باجويي، يقتحق

 يرون در گذر زمان سربلند بها يشاند و در آزما  شدهيق و تحقيكامالً بررس



 مطرح شود، ست ارتباط ممكن اين كه در ايسوال.  كنديسهاند، با قرآن مقا آمده

 را براساس   كه آنخوريم ي برميه آيك از يقي ما به حقاي است كه در مواردينا

   كرد؟ يد موارد چه باين كرد در ايه داد و توجيح توضتوان ي نمي علمينمواز

 يابي، يقت است كه با توجه به اهداف حقيقت حقين براي به سوال مبتنجواب

.  قرار گرفته استيح مطمئن و صحيشناس  روشيك بر يمبتن ي آن علم تجرب ياآ

احتمال دارد . يستشناسي به هر حال بدون نقص و نقاط ضعف ن  روشينا

 روش ت ما باشد و تحشناختي يست زهاي يت محدودي فراسويت از واقعيبخش

 كه يدر حال. يست ني موضوع علم تجربيق، همه حقاين بنابرايرند، قرار نگيعلم

 نقطه شروع يك رها كنند و به يق را بدون تحقي تجربيع وقاتوانند ين نمدانشمندا

 خود را به انجام برساند، يقات تحقيدها با  دارند، اگر آنيازها ن  از روشيا و دسته

 از ي قرآنيه آيك ي،اي از دانش تجرب رند كه در مرحلهي بايد بپذيز را نيقت حقينا

 ي روينده كه در آماند ي مي احتمال باقني اين بنابرايست،پذير ن  فهمينظر علم

  . تمركز كننديشتر بيه آينا

 يه آين ايوقت.  استفاده كردياسين سوره 36 يه از آتوان ي مينه زمين ادر

 خلقت يت بشر درباره زوجشد، ي مي وحيامبر سال قبل به پ1400نزديك به 

له از خلقت  مرحين فقط به ايه آين اي داشت، ولي و جانداران اطالعاتياهانگ

 يز بودند، ناطالع ي كه مردم در آن زمان از آن بي بلكه به موجوداتكند؛ ياشاره نم

  .كند ياشاره م

 ذرات و ضد ذرات را ي تئور»يراكد« به نام ي، دانشمند1920 در دهه بعدها

 ينبراساس ا.  خود در مورد تعادل در حركت الكترون آزاد كشف كرديقاتبا تحق

 الكترون، يعني دارند، يز ضد خود را نيعت، طبيادي كه ذرات بندانيم ي ما ميتئور

  .را در بر دارد...  نوترون ونتي پروتون، نوترون، آيالكترون مثبت، پروتون، آنت



 كه خلقت فهميم ي مين ما همچني،ا  ذرهيزيك علم فيشرفتكه با پ ين ابيشتر

 در نتيجه االن افتدي اتفاق بجان ي موجودات زنده و هم بيان در متواند ي ميزوج

  .پذير است  بهتر از قبل فهمي باال كميه آيمعنا

 محض را در يق است كه قرآن حقاين اآيد، يجا به دست م ين كه از ااي نكته

  .شود يروز بهتر م به  جهان خلقت، روزيقدر حقا  يق قرآن با تحقياتبردارد و درك آ

اگر . يم قرار داريلم فراوان عيها  با چالشيد هزاره جديك در آستانه ما

 ي خود را برايد است، نه تنها ما بايزناپذيرها گر  چالشين با اياروييرو

 ي زندگيها  كه چگونه ارزشيريم بگياد يد بلكه بايم، فني آماده كنهاي يشرفتپ

در اسالم قرآن .  خواهد بودما تمام اعمال و افكار يه تنها پايقت،حق. يمرا حفظ كن

فهم قرآن با . يد فهميد خواند، بلكه بايدرا نه تنها با   است و آنيقتمنبع حق

  .شود ي ميشتر بيرفت دانش تجرب پيش

   نقد مقالهبررسي و

 با ي هنگام بحث از تعارض نداشتن علوم تجربي مقاله به طور ضمننگارنده

 كه كند ياشاره م» منطبق بر واقع بودن مطالب قرآن «يعني يت قرآن، به حقانياتآ

  . نشدن قرآن استيف تحري به معناينا

  .دهيم ي را در ارتباط با مطالب مطرح شده در مقاله تذكر منكاتي

  ]:2[ وجود دارديوه قرآن سه شي علمير تفسي برادانيم ي كه م همچنان

 يز اعتقاد دارند كه همه چيوه شينطرفداران ا: استخراج همه علوم از قرآن. 1

 سازگار ي قانون علميكظاهرشان با  را كه ياتي راستا آيندر قرآن هست و در ا

ها   زيادي دارد كه عمده آنيآمدهاي منف  پسيوه شينا. كردند ي ميلنبود، تاو

 باشد؛ ي ميات، آي ظواهر و معاني قواعد ادبيت بدون رعايات، از آياري بسيلتاو

  .لذا مردود است



 با مسّلم دانستن يوه شيندر ا:  بر قرآني نظرات علميل و تحميقتطب. 2

 ين موافق ايات كه آشود ي امر متمركز مين مفسر براي، و نظرات علوم تجربينقوان

 نيافت، دست به يه موافق با آن نظراي يه و اگر آيابد را از قرآن بي علميهنظر

  . روش هم مردود استين ازد، ي مي به رأير تفسيا يلتاو

ر با دارا بودن  مفسيوه شيندر ا:  بهتر قرآنين فهم و تبياستخدام علوم برا. 3

 و كند ي قرآن مي علمير معتبر، اقدام به تفسير ضوابط تفسيت الزم و با رعايطشرا

 قرآن موافق است، يات و ظاهر آي عقليل علوم كه با دليبا استفاده از مطالب قطع

حال با .  استي علمير تفسيحوه تنها نوع صحي شينا. پردازد ي مي علميربه تفس

 را به ها يوه از شيك   مقاله كدامين نويسنده در ايد ديدتوجه به مطالب فوق، با

  كار گرفته است؟ 

او . يست نيپذيرد كه قرآن فقط كتاب علم  از مقاله ميي در بخشنگارنده

 يق كه حقاپذيرد ي از مقاله ميگر و در بخش دداند ي بشر ميقرآن را كتاب راهنما

 در يز ني و فراحسيفراعلم يق بلكه حقايست، موجود در قرآن نيق تنها حقايعلم

 از روش استخراج وي بنابراين. ها توجه كرد  به آنيد بايقرآن هست كه در زندگ

 روش دوم را نگارنده  رسد يبه نظر م. پذيرد ي روش را هم نميناستفاده نكرد و ا

 قرآن و علم، فقط از آن يدر نقاط تالق:  است، چرا كه معتقد استيرفته نپذيزن

 به يشناخت  قطع روانيگراند و به عبارت د  شدهيق و تحقيال بررس كه كاميقيحقا

 هايي يه استفاده كرد و از مظنونات و نظرتوان ي به دست آمده است مها نصحت آ

  . استفاده كردتوان ي قرآن نميراند، در تفس كه اثبات نشده

 يها  و دادهيني ديها  آموزهيان هنگام بروز تعارض ميگر در بخش دوي

 را منشاء بروز تعارض دانسته و يشناختي علم  نقاط ضعف روشي،جربت علوم

 كند ي ميد است و تاكيرفتهپذ» قرآن برتر از علم است« را كه يقت حقين ايحاًتلو



 يق را براي تحقايي كه فعالً با علم در تعارض است، جي قرآنيقت حقينكه ا

  .دارد  باز نگاه ميي توسط عالمان تجربيشترب

 است، اما با يرفته پذي علمير روش سوم را در تفسنگارنده درس ي نظر مبه

 باشد ين اتواند ي آن ميجهشود كه نت ي جا مطرح ميني در ايها  وجود پرسشينا

  .مردد است)  استخراجيه و نظريل تحميهنظر( روش دوم و سوم ينكه ب

 را در دو معنا منحصر يات و آيه از سخنان خود مفهوم آي در بخشوي

 يي خدايها  نشانهي به معنايگر قرآن و ديه آي به همان معنيه آيكيست؛ دانسته ا

 يه آدانيم ي كه مي دانسته است؛ در حالي دوم را منحصر در مسائل علميكه معنا

 از 211 و 118 ياتآ: به. ك.ر( آمده است يز معجزات ني در قرآن به معنياتو آ

  ...).وره اسراء و س101 از سوره اعراف و 132 و 106، 73سوره بقره ـ 

 سخن يب فرا علم و تجربه و عالم غيق مقاله از حقاي جايچ در هنگارنده

 در ارتباط با زنده شدن چهارپرنده، علت جواب دادن رسد يبه نظر م. گويد نمي

 آن يق خود دعوت كننده به تمام حقايي بلكه آشنايعي، امر طبيكپرندگان را نه 

 ي مقاله خود وقتز ايگر دييدر جا   وددان يم  گاه آنان يستموجودات و ز

 يها  ذكر كند، ارزشييها  نمونهي علميق از حقاير غيقي حقاي براخواهد يم

  .زند يمثال م...  ويدرد  احساس هميبايي، عشق، زيل از قبي و اجتماعيانسان

 اند ي مسائل فراحسيكه بعض  ين بحث تعارض علم و قرآن هم با توجه به ادر

 مورد را ين در ايق تمركز و تحقيشنهاد پيشان اآيند، ينمو در گستره حس 

 و وجود عالم ي الهيزال بود كه به قدرت الين اصحيح كه ي در حالدهند؛ يم

  . اشاره بكنديزماوراء ماده ن

 ضوابط يت مفسر به قواعد و رعايي به روش سوم آشناي علمير تفسدر

  .بخش احراز نشده است ين در ايشان ايي آشناي است، ولي معتبر ضروريرتفس



 درباره موافقت علم و قرآن يشان است كه اين مقاله، اين ايراد اترين مهم

 يشواهد علم«و »  و قرآن و علميلانج «يها روي كرده و با استناد به كتاب زياده

 تعارض ندارد و در قرآن ي علميق از قرآن با حقايه آيچ هكند يادعا م» قرآن

  .يرد را نپذي علميدگاه ديك نيست كه اي يهآ

 كند و در نتيجه يت تبعي علميات قرآن از نظرشود ي ادعا باعث ماين

 است ي علمير همان روش دوم تفسين و ايم كنيل را بر قرآن تحمي علمياتنظر

 يم داري است كه ما نظرهاي علمين مطلب ايلدل.  استيرصحيح روش غيككه 

 تعارض قرآن يات با ظهور آيول اند، يهها هنوز در حد فرض  از آنيكه گرچه بعض

 ير از هرگونه تفسي دوري براين؛ بنابرا... وين تكامل انواع دارويهدارند، مانند نظر

. يمها قرار ده  را تابع آني علميات را اصل و نظري معارف قرآنيد باي،به را

  . ادا كرده استي در بحث تعارض، حق مطلب را به خوبيسندهگرچه نو



  :ها نوشت پي

نوشته دكتر ) 2(و ) 1( قرآن ير از كتاب منطق تفسيشترر نقد مقاله بد] 1[

  . استفاده شدي اصفهانييرضامحمدعلي 

 و قرآن آثار يتجرب باره رابطه علوم مسلمان درير و غيعالمان اسالم] 2[

  : مراجعه نموديل ذيها  به كتابتوان ياند كه م  گذاشتهيزيادي از خود به جا

  .يبي ترجمه حسن حبي،م، دكتر بوكا قرآن و علين، عهد)الف

  .ي گلشني دكتر مهديعت، قرآن و علوم طب)ب

عالمه معرفت، ) ترجمه شبهات وردود( قرآن يرامون نقد شبهات پ)ج

  . به بعد380صفحات 

  .ي اصفهانييرضامحمد علي  قرآن، دكتر ي علمير بر تفسي درآمد)د

  .  قرآن، هموي در اعجاز علمي پژوهش)هـ 
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