
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 علم و دین

 (4های دینـی )مجموعه پرسش و پاسخ

 

 

 

 بخش پاسخگویی مکتوب و رسانه

 مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی
 
 



 

 

 علم و دین
 

 انپژوهشگر
 علمی انناظر

 چاپ اول

 مکتوبکارشناسان بخش 
 مدیران علمی بخش مکتوب

 0011تابستان
 
 
 
 
 
 
 



 

 5فهرست                                                                                                          

 

 فهرست مطالب

 
 6 ......................................................................................................... مقدمه

 7 ................................................................................. نیجن رشد مراحل. 0

 01 .............................................................................. تگرگ جادیا عامل. 2

 21 ............................................ قرآن  یهانیک یها گزاره و علم تعارض. 3

 37 .................................................................... ن؟ید و علم یتناف کرونا؛. 0

 

 



 

 مقدمه 6

 

 مقدمه

مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی، وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 

ص گیری از کارشناسان متخصعلمیه قم، مفتخر است در طی سالیان متمادی با بهره

ث، های قرآن و حدیو باتجربه و با رویکرد تخصصی در امر پاسخگویی، در رشته

پرسش از  هامیلیونم شرعی، کالم و اعتقادات، تاریخ، اخالق، مشاوره و احکا

سوی اقشار مختلف جامعه را پاسخ گفته است. بخش پاسخگویی مکتوب این 

لوب به پاسخگویی مط»ترین بخش پاسخگویی، با رسالت عنوان باسابقهمرکز، به

دار تولید محتوای غنی و منطبق با اصول علمی تحقیق در ، عهده«سؤاالت ویژه

باشد، که محصوالت متعددی در قالب کتاب و عرصه پاسخ به سؤاالت دینی می

 افزار ارائه کرده است. نرم

است که هر بخش حاوی « های دینیوعه پرسش و پاسخمجم»اثر حاضر بخشی از 

باشد. رویکرد بخش چند پرسش و پاسخ محدود، پیرامون یک موضوع معین می

رائه پاسخ مکتوب در تدوین این مجموعه رعایت اختصار در تعداد سؤاالت و ا

 باشد. جامع و مستند می

ضمن قدردانی از کارشناسان محترم بخش مکتوب، از تمام کسانی که در انتشار 

 شود. اند، تشکر و قدردانی میاین مجموعه نقش داشته

 بخش پاسخگویی مکتوب و رسانه رئیس
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 مراحل رشد جنین .0

 پرسش:

انتظار ما از قرآن این است که درباره حقایق علمی به شکل دقیق صحبت 

ی جنین رو ریگشکلمراحل  درباره مؤمنونسوره  41کنه، اما وقتی آیه 

خوندم، تعجب کردم که قرآنی که قرار بود معجزه جاودان و جامع همه علوم 

 !ناقص و غلط، مباحث علمی رو توضیح داده قدرنیاو فنون باشه، چطور 

 .ماندینمبا آمدن علم، جایی برای دین باقی  ندیگویمبیخود نیست 

 پاسخ:

 مقدمه:

نسبت علم و دین، از دیرباز ذهن متفکران را به خود مشغول ساخته است. 

انتظار بشر از دین مرتبط است و از سویی با  مسئلهاین بحث، از سویی با 

گاه پرسش حاضر ناظر به دید کهنیاشیوه تفسیر متون دینی. با عنایت به 

 دیتأکبا  شودیمی جنین است، در ادامه سعی ریگشکلقرآن درباره مراحل 

 بر این مطلب، در قالب چند نکته به بررسی این مباحث بپردازیم.
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 نکته اول:

در تفسیر و ارزیابی آیات قرآن و داوری درباره نسبت علم و دین، ابتدا الزم 

را مشخص کنیم. تنظیم انتظار خود از قرآن، به  است انتظار خود از قرآن

، استفاده از رویکرد هاآن. یکی از شودیمی مختلفی انجام هاوهیش

پدیدارشناسانه و مراجعه به خود قرآن است تا از این طریق، مشخص شود 

 چه انتظاری از قرآن داشت. ستیبایم

( 4)«تبیان هر چیز»که قرآن  شدهاشارهدر برخی از آیات قرآن، به این مطلب 

( است. بر همین اساس، گروهی از مفسران و محققان، 2«)تفصیل هر چیز»و 

با  میتوانیمبه این باور رسیدند که قرآن جامع همه علوم و فنون است و ما 

 (3) مراجعه به قرآن، تمامی نیازهای علمی خویش را برآورده سازیم.

 رقدنیامع همه علوم و فنون است، چرا اینجاست که اگر قرآن جا مسئلهاما 

ی فراوان دارد؟ آیا این انتظار از قرآن، انتظار هاناگفتهمختصر است و 

تفسیر دیگری از تبیان و تفصیل هر چیز ارائه  شودینمموجهی است و آیا 

کرد؟ بر همین اساس، گروهی از محققان و مفسران به این باور رهنمون 

است و منظور از بیان و تفصیل هر چیز، هر  شدند که قرآن، کتاب هدایت

 جهتیبچیز الزم الذکر در حوزه هدایت است؛ نه هر چیز به شکل مطلق. 
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یت که این کتاب، مایه هدا شدهحیتصرنیست که در همین آیات، به این نکته 

 را گفته است. هایگفتناست و در چارچوب هدایت، 

 ازینیبکه جامع همه علوم و فنون و چنین ادعا نکرده  گاهچیهبنابراین، قرآن 

( در بسیاری از آیات قرآن، این مطلب گوشزد شده 1.)از علوم تجربی است

که خداوند در قرآن، درصدد بیان هر حقیقتی نبوده است و بسیاری از حقایق 

 :بنگرید هانمونه، اما بازگو نکرده است. به این دانستهیمخدا  که باآنرا 

خبر داده و حتی برخی از  داستان برخى از پیامبران ازبا این که خداوند 

، اما از بیان داستان انبیای دیگر، کندیمرا چندین بار در قرآن تکرار  هاآن

 (5.)کندیمخودداری 

را افشا  هاآن، حالنیبااآگاه است، اما  اسرار منافقانخداوند به  کهنیابا  

 (6.)کندینم

م، و در حوزه عل دهدینمپاسخ  هاپرسشی امتمبهکه  کندیمخداوند تصریح 

 (7.)معارف محدودی به ما عطا کرده است

است که قرآن، تبیان و تفصیل امور  قرارنیازادیدگاه صحیح  کهآننتیجه 

در این حوزه را به شکل کامل و جامع بیان کرده  هایگفتنهدایتی است و 
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ن و قرآن، ما را از علوم جامع همه علوم و فنون باشد. نه دی کهنیااست؛ نه 

 ؛ نه بالعکس.سازندیم ازینیبتجربی 

 نکته دوم:

این مطلب، به معنای آن نیست که قرآن، درباره حقایق مربوط به نجوم، 

زیست، جنین و غیره، هیچ سخنی نگفته است. در بسیاری از آیات قرآن، 

 الًمثاست.  کردهاشارهخداوند در راستای بیان امور هدایتی، به این حقایق 

یا  پردازدیمی جنین ریگشکلبرای بیان نظم و تدبیر در آفرینش، به مراحل 

برای بیان قدرت خویش، به پیچیدگی و گستردگی خلقت زمین و آسمان 

 .کندیماشاره 

که هنوز این حقایق -همچنین، گاهی نیز بیان این حقایق در عصر جاهلیت 

 یهانسلآن و الهی بودنش، برای اثبات اعجاز قر منظوربه -پنهان بودند

درس نخوانده( در ) یامّبعدی است. بیان حقایق پنهان از سوی شخص 

عصری که این حقایق برای عالمان آن دوره نیز مجهول بود، دلیل و گواه 

، کالم خودش نیست، بلکه کالم خدا دیگویمآنچه او  کهنیاموجهی است بر 

 (8.)است
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چرا قرآن به بیان حقایق علمی  شودیمدر هر دو صورت، مشخص 

، اختصار و کندیمو اگر گاهی به مناسبت، به این حوزه ورود  پردازدینم

 .پردازدینم هاآنبه توضیح  الًیتفصاجمال را مراعات کرده و 

 نکته سوم:

 است که: قرارنیازانکته بعدی که مرتبط با نکات سابق است، 

حقایق علمی، مختصر است، در  ٔ  نهیدرزمبا توجه به اینکه بیانات قرآن 

یی سزابی ذهنی مفسران، نقش اداشتهتفسیر و توضیح تفصیلی آن، پیش 

ی، برخی از حقایق علمی ادوره. به همین جهت، ممکن است در کندیمایفاء 

سیر ی بعدی، این تفهادورهقرآن، به شکلی تفسیر شود که در  اتیدرآمندرج 

، تجدیدنظر در آن تفسیر و ورنیازابرخالف علوم تجربی باشد؛ 

 .گرددیمی علمی جدید، الزم هاهینظری آن با سازمتناسب

ی ریگکلشبا عنایت به این نکته، در ادامه، به تفسیر و توضیح بیشتر مراحل  

تا از این طریق، روشن شود، این  میپردازیم مؤمنونسوره  41جنین در آیه 

سپس نطفه را »نیست: آیه اگرچه مختصر است، اما غلط و نادرست 

 ییهاصورت استخوانو مضغه را به صورت مضغهو علقه را به صورت علقهبه
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اى ها گوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازهدرآوردیم؛ و بر استخوان

 .«دادیم؛ پس بزرگ است خدایى که بهترین آفرینندگان است

 مرحله اول: نطفه

 .شودیمجهت، به منی آب گفته نطفه به معنای آب کم است و به همین 

سوره قیامت و  37یا آیه  مؤمنونسوره  43آیه  ازجمله-متعددی  اتیدرآ

 است. شدهاشارهبه این مرحله  -سوره یس و غیره 77یا آیه 

ها نطفه اولین مرحله از سیر تکاملی انسان و نقطه آغازین پیدایش انسان

 یهااصطالح علمی سلولبهاست که ماحصل ترکیب آب مرد و زن و یا 

جنسی زن و مرد است که در فرآیندی بیولوژیکی در بدن هر یک از زن و 

 .است مرد پدید آمده

 مرحله دوم: تشکیل جنین انسان از علقه

آویزگاه، چیز چسبان، خون،  ازجملهعلقه به معانی مختلفی استعمال شده 

 (9لخته خون و ... )

رفتند گعلقه را به معنای خون بسته در نظر بسیاری از مفسران قدیم و جدید، 

( و به همین جهت، این تفسیر از قرآن، با دستاورد علم جدید در حوزه 41)

ی که تخمک شدهاثباتشناسی، در تعارض قرار گرفت. در علم جدید جنین
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که با اسپرم مرد لقاح یافته، فاقد سلول خونی است. این تخمک در طول 

 جیرتدبهو غشاهای جنینی  شودیمیواره رحم آویزان هفته دوم بارداری، به د

تا عمل  سازدیمو تخمک مذکور را به جسم مادر مرتبط  شودیمتشکیل 

 (44.)تغذیه از خون مادر آغاز شود

، جهیدرنتبه همین جهت، برخی از مفسران معاصر، متوجه این حقیقت شده و 

بیشتری  ه نیز تناسبلغوی علق شهیبارمعنای دیگر علقه را پیش کشیدند که 

(. در این 42شود )یممغفول مانده بود: چیزی که آویخته  سابقاًدارد؛ اما 

 نه علم و گرفتهشکلصورت، میان علم و تفسیر مشهور از دین، تعارض 

 ، نه در خودِ دین.افتهیراه، خطا در معرفت ما از دین درواقعحقیقت دین. 

 فقطنهبا عنایت به معنای دیگری که علقه دارد و علم جدید به آن نظر دارد، 

، بلکه جنبه اعجازین قرآن نیز شودیمتعارض میان علم و دین مرتفع 

قرآن در عصری از علقه بودن و آویز بودن تخمک  چراکه شودیممشخص 

که هیچ ابزاری برای مشاهده با چشم مسلح نبود  دیگویمبعد از لقاح سخن 

 و این حقیقت از همگان پنهان بود.
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 مرحله سوم: تشکیل مضغه

( که در دو آیه 41است )( یا خون غلیظ 43) دهیجومضغه به معنای گوشت 

مطلق آمده و دیگری  صورتبهکه  مؤمنونسوره  41آمده است: یکی آیه 

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ »است:  رشدهذکسوره حج که به دو صورت  5آیه 

 «.ةثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَ

شناسی آمده که گوشت و استخوان و چشم و گوش و اندام در علم جنین

م و تا ماه شش کنندیمی ریگشکلجنسی، از هفته سوم بارداری شروع به 

علقه شکل گرفت و در جداره رحم آویزان  کهیقتو؛ یعنی از گردندیمتکمیل 

. از هفته سوم کشدیمو تا چند ماه طول  شودیمشد، مرحله مضغة شروع 

تا پایان هفته چهارم، هیچ تمایزی میان اعضا و اندام نیست و به همین جهت، 

ندام ا آرامآرامنامتمایز( گفت. بعد از مدتی ) ةرمخلّقیغبه آن مضغه  شودیم

 متمایز( گفت.) ةمخلّقبه آن مضغة  توانیمکه  شوندیمتمایز از هم م

 مرحله چهارم: تشکیل استخوان

از اواخر هفته ششم، یعنی همان زمانی که گوشت در حال تمایز اندام است 

و  ردیگیممضغه مخلّقة(، استخوان نیز شکل است )اما هنوز به کمال نرسیده 
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 41؛ چنانکه خداوند در آیه شودیمی استخوانی تبدیل هاسلولمضغه به 

 «.فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً »ًبه این حقیقت اشاره دارد که  مؤمنونسوره 

 مرحله پنجم: پوشاندن گوشت بر استخوان

، جادشدهیاگوشت جویده( مضغه )در مرحله بعد، همین استخوانی که از 

سابق  ت. این گوشت، غیر از گوششودیمتوسط گوشت و عضالت پوشیده 

ت اما به گوش دیگویماست و به همین جهت، قرآن به گوشت سابق، مضغة 

. آیا اشاره به این حقیقت در دیگویم، لحم دیآیمالحق که بر استخوان 

و متکی به علم الهی، از  شدهنازلاست که از جانب خداوند  رازآنیغقرآن، 

 ؟!داردیبرمحقایق پرده 

 مرحله ششم: دمیدن روح در جنین

 ازجملهاست؛  شدهاشارهمتعددی از قرآن، به دمیدن روح در بدن  اتیدرآ

سوره سجده. همچنین در آیه  9تا  7سوره حجر یا آیات  29و  28 اتیدرآ

که بعد از مراحل سابق، خداوند  شدهاشارهبه این نکته  مؤمنونسوره  41

که به دمیدن روح و از سنخ دیگر بودنش اشاره  کندیمخلقت دیگری ایجاد 

 (45.)دارد
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 قرآن و اسالم با علم تعارضی فقطنهکه  شودیمبنا بر آن چه گذشت، روشن 

لم ع چراکه داردیبرمی از اعجازین بودن قرآن پرده خوببهندارند، بلکه علم 

اما  راختصابهپیش، قرآن به آن حقایق  هاقرنکه  سازدیمحقایقی را برمال 

 صحیح و دقیق، اشاره داشت.

 نتیجه:

در تفسیر قرآن، ابتدا باید انتظار معرفتی خود از قرآن را مشخص نمود. 

اگرچه گروهی از مفسران، قرآن را جامع علوم و فنون دانستند، اما به باور 

جامع  هدایت بشر،  نهیدرزمصحیح، قرآن بیان و تفصیل امور هدایتی است و 

ذکر است. از این منظر، قرآن به دنبال توضیح تفصیلی همه نکات الزم ال

ایق ، به برخی از حقاختصاربهحقایق علمی نیست و اگر گاهی به مناسبت، 

، یا برای اظهار جنبه اعجازین خود است یا برای ابالغ کندیمعلمی اشاره 

ران یی، مفسهادورهکه در  شودیمپیام هدایتی مرتبط. همین اختصار، سبب 

ی علمی خود، تفسیری از قرآن را ارائه اداشتهبا ذهنیت و پیش  متناسب

ی بعدی توسط علم، نقض شود. در چنین مواردی، آنچه هادورهکنند که در 

نقض و نقد شده، تفسیر و معرفت بشری مفسران از قرآن بوده، نه خود آیات 
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و  بنابراین، نه دین؛ قرآن که متصل به علم بیکران و خطاناپذیر خدا است

 ؛ نه بالعکس.سازندیم ازینیبقرآن، ما را از علوم تجربی 

 لیدی:ککلمات 

 رشد جنین، قرآن، علم و دین.مراحل 

 :هانوشتیپ

 .89سوره نحل، آیه  .4

 .444سوره یوسف، آیه  .2

سران نقد و بررسی دیدگاه مف سندگان،یمجموعه نوبرای مطالعه بیشتر در این زمینه، رک:  .3

 .ش 4395هار و تابستان سوره مبارکه نحل، مجله دانشگاه قم، ب 89در تفسیر آیه 

طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی، دفتر انتشارات  .1

 .169ص ، 42ج ، ش 4371اسالمی، 

 .461سوره نساء، آیه  .5

 .414سوره توبه، آیه  .6

 .85سوره اسراء، آیه  .7

 شبهات به پاسخ سید محمدحسن، برای مطالعه بیشتر در این زمینه، رک: جواهری، .8

 .415-411ص ، ش 4397 اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تحدی، و اعجاز
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؛ 267-264ص ، 41ج ، 4141. ابن منظور، محمد، لسان العرب، انتشارات دار صادر،  .9

 .4296ص ، 2ج ، 4141فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، انتشارات هجرت، 

 .48ص ، 41ج ، ش 4371االسالمیه، مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب  .41

 .89ص ، ش 4385شناسی النگمن، انتشارات ارجمند، وی سادلر، توماس، جنین .44

ی بین تورات انجیل قرآن و علم، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی، اسهیمقابوکاوی، موریس،  .42

 .273ص ، ش 4357

 .584ص ، 5ج ، ق 4142شاذلی، سید بن قطب، فی ظالل القرآن، دارالشروق،  .43

 .46ص ، 6ج ، ق 4142شاذلی، سید بن قطب، فی ظالل القرآن، دارالشروق،  .41

مقایسه مراحل تکامل »برای مطالعه بیشتر در این زمینه، رک: مجموعه نویسندگان،  .45

ی علم و هاپژوهش، مجله «یشناسنیجنجنین انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم 

 .ش 4389زمستان دین، پاییز و 
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 تگرگعامل ایجاد . 2

 پرسش:

ه ک دانندیمو کتابی را معجزه  اندمسلمانعجیب است هنوز گروهی از مردم، 

( در 13!)سوره نور، آیه داندیمی آسمان هاکوهاز  شدهنازلتگرگ را 

، جایی برای خرافات دینی باقی دهدیمروزگاری که علم از حقایق خبر 

 را معجزه بنامیم! هاآن کهنیا؛ چه رسد به گذاردینم

 پاسخ:

 مقدمه:

قرآن، کالم خدا برای هدایت بشر است که توسط پیامبر )ص( دریافت و به 

است. رسالت قرآن، توضیح حقایق فیزیکی و زیستی و غیره  شدهابالغمردم 

، به مناسبت، به برخی از این حقایق اشاره داشته و از حالنیباانیست اما 

، برخی از منتقدان حالنیبااایان ساخته است. این طریق، اعجاز خود را نم

که  در تقابل با حقایقی است هاآنکه به باور  کنندیمقرآن، به آیاتی استناد 

 و بر دانندیم، قرآن را نادرست رونیازااست؛  شدهکشفدر علوم تجربی 

ی . یکی از آیاتسازدیم ازینیبکه علم ما را از قرآن  کنندیماین باور اصرار 

نزول  منشأسوره مبارکه نور درباره  13، آیه قرارگرفتهمنتقدان  موردنقدکه 
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و بررسی این ادعا خواهیم  نقدبهتگرگ است. در ادامه، در قالب چند نکته 

 پرداخت.

 نکته اول:

 درک را بودنش اعجازین تا باشیم داشته قرآن از درستی تصویر باید ابتدا

 کتاب یا نجوم کتاب یا یشناسستیز کتاب نه است ایتهد کتاب قرآن. کنیم

 ات است رفتاری و فکری اصول ارائه دنبال به قرآن. غیره و روانشناسی

 یرمس به و یابند نجات زندگی در گمراهی از اصول، این پذیرش باها انسان

 در باید که اساسی قانون یا راه نقشه به شبیه. گردند رهنمون درست

 نقرآ. افتیدست نهایی هدف به تا کرد یوزندگ برداشت قدم آن چارچوب

 یست؛ن اشیای میکروسکوپی و ماکروسکوپی پیچیده روابط توضیح دنبال به

 هب هم قرآن،. دهدیم بینش و نگرش انسان به و است زندگی کتاب قرآن

 به را هانادانسته یکسری هم قرآن. پرورش دنبال به هم و است تعلیم دنبال

 خرد و عقل هم و کندیم دییتأ راها دانسته یکسری هم و آموزاندیم ما

 بر هم و کندیم تضمین را اخالقیات انجام هم و دهدیم پرورش را انسان

؛ غیره و شودیم متذکر راها آن اهمیت و کندیم دیتأک نکات یکسری

و نه علم جای قرآن را؛ چنانکه نه  ردیگیمبنابراین، نه قرآن، جای علم را 
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رسالتی  هاآنو نه علم جای هنر را. هر یک از  ردیگیمهنر جای علم را 

 (4) دارند که دیگری قادر به انجامش نیست.

 :دوم نکته

 رآنق اعجازین وجوه به آوردیم،به دست  قرآن از درستی تصویر کهبعدازآن 

 :میپردازیم

ها آن مجموعه به وقتی که است عیمتنو اعجازین وجوه دارای قرآن

 درحتماً  و باشد بشر جانب از است محال که میشویم متوجه ،مینگریم

 به وقتی یعنی است؛ شده محقق خداوند، خواست و غیبی عوالم با ارتباط

 و نخوانده درس انسان یک که میشویم متوجه ،مینگریم هایژگیو این

 و باشد آن گوینده تواندی( نمآله و علیه اهللیصل محمد حضرت) معمولی

 .است آوردهبه وجود  را آن برتر نیرویحتماً 

وسط بعد ت هاسالی اعجازین قرآن، اشاره به حقایقی است که هاجنبهیکی از 

 . برای درک این مطلب، باید به این نکته دقت بفرمایید کهشودیمعلم کشف 

 آنکه برای اما نیست، غیره و زیست و نجوم نهیدرزم علمی کتاب قرآن

 خنس علمی حقایق از به مناسبت گاهی کند، مشخص را غیب با ارتباطش

 و قرآن حقانیت هاانسان جدید، اکتشافات با بعد، یهاقرن تا دیگویم
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 ق،حقای این از کیچیه قدیم، روزگار در. دریابند انتساب آن به علم الهی را

 و علیه اهللیصل محمد حضرت) نخوانده درس شخصی تا بود نشده کشف

 :باشد. برای نمونه به این آیات بنگرید شنیده خودش زمانه مردم از را آن( آله

 بزرگ انفجار ؛(2) خلقت ابتدای در جهان بودن شکلی: دودیشناسهانیک

 جاذبه ؛(1انفجار ) از پس جهان انبساط ؛(3جهان ) پیدایش ابتدای در

 ... و( 6فضا ) در مطلق تاریکی ؛(5) یعموم

 ... و( 8) نیزم مختلف یهاحرکت ؛(7) نیزم بودن کروی: یشناسنیزم

 تاریکی ؛(41) تیزوج ؛(9) زیچهمه در آب حیاتی نقش: یشناسستیز

 (43)... و( 42ابرها ) در لقاح ؛(44) ایدر اعماق

 نکته سوم:

ی اعجازین قرآن، به چگونگی نزول هاجنبهبعد از توضیح رسالت قرآن و 

تا مشخص شود که این آیه در تقابل با حقایق  میپردازیمتگرگ در قرآن 

 نیست. شدهتجربهعلمی و واقعیات 

وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فیها مِنْ »سوره مبارکه نور آمده  13در آیه 

ه ی در آسمان کهاکوهاز » به این شکل تفسیر شده که عمدتاًاین آیه «. بَرَدٍ

دید در علم ج کهیدرحال؛ «از جنس تگرگ هستند، تگرگ را فرو فرستادیم
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 نه از شودیمهای بارندگی است که از ابر نازل آمده تگرگ یکی از شکل

های تگرگی در آسمان. در این صورت، میان گفته خداوند و علم جدید، کوه

رض ظاهری و ارائه تفسیر صحیح ، تعارض است. برای رفع این تعاظاهربه

 است: شدهمطرحاز این آیه، سه دیدگاه 

که چون حجیم و  اندمتراکمی در آسمان، همان ابرهای هاکوهدیدگاه اول: 

چون  ،گریدانیببهاست.  ادکردهبا عنوان کوه ی هاآنبزرگ هستند، خداوند از 

نیز مَجازاً کوه گفته  هاآن، بزرگ و حجیم هستند، به هاکوهابرها همانند 

که خداوند از ابرهای متراکم  شودیم. در این صورت، معنای آیه این شودیم

 (41) .کندیمو حجیم، تگرگ را نازل 

پس تعارضی میان علم و دین نیست چون خداوند نیز با زبان مجاز و کنایه، 

همان مطلبی را گفته که علم جدید کشف کرده است. از آن جایی که زبان 

 ندکیمقرآن، زبان عرفی و عامیانه است و از اسلوب ادبیات عرب استفاده 

ی علمی که زبانشان هاآموزهبا  ظاهربهنیست،  بهرهیبو از کنایه و مجاز 

خالی از کنایه و مجاز است، تعارض یافته است؛ اما اگر به این تفاوت  عمدتاً

عارضی میانشان ت اًقتیحقکه  میشویمظاهری و زبانی ملتفت باشیم، متوجه 

 نیست.
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ی در آسمان، به معنای قطعات تگرگ متراکم است که هاکوهدیدگاه دوم: 

همچون کوه هستند. کوه بودن قطعات تگرگ، کنایه از تراکم و کثرت 

ی تگرگی را کنایه از هاکوه کهآنی جابهاست. در این دیدگاه،  هاتگرگ

ز چیزی که اتگرگ )ت و تراکم را کنایه از کثر هاآنابرهای حجیم بدانیم، 

 (45.)میدانیم( شدهنازلابر 

 ؛ یعنیشودیمدر این صورت نیز تعارض میان علم و دین، تعارض ظاهری 

و کنایی بودنش را در نظر  میدهیمقرار  موردتوجهوقتی ادبیات قرآنی را 

میان علم و دین تعارض نیست؛ چون  قتاًیحقکه  میشویم، متوجه میریگیم

اما چون زبانش کنایی و  دیگویمکه علم  دیگویمدین همان چیزی را 

مَجازی است، قطعات تگرگ متراکم و حجیم را همچون کوه دانسته است و 

 ( ذکر کرده است.هاکوه«)جبال»به همین جهت، آن را با عنوان 

 میحجال را مَجاز از ابرهای جب کهآنی جابهدیدگاه سوم: در این دیدگاه، 

دیدگاه دوم( بدانیم، جبال را بر معنای متراکم )ی هاتگرگدیدگاه اول( یا )

. میدهیمرا مورد دقت قرار « بَرَد»خودش حفظ کرده و در عوض، معنای 

به دو معنا آمده: یکی تگرگ و دیگری « بَرَد»در لغت،  کهنیاتوضیح مطلب 

را به معنای تگرگ « بَرَد»و دیدگاه اول و دوم، ( در د46.)ابرهای شدیداً سرد
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را به شکل کنایی و مجازی توضیح « جبال»در نظر گرفتیم و سعی کردیم 

را به معنای ابرهای شدیداً سرد در نظر « بَرَد»اما در دیدگاه سوم، ؛ دهیم

ه یی کهاکوهکه خداوند از  شودیم. در این صورت، معنای آیه این میریگیم

)که گاهی به شکل قطرات  هایدنیبارسرد است،  داًیشداز جنس ابرهای 

. در این صورت، معنای کندیمباران است و گاهی به شکل تگرگ( را نازل 

یم و را در نظر گرفت« بَرَد»، بلکه معنای جدیدی برای میاندادهجبال را تغییر 

را به « دبَرَ»آمد که از این طریق بر مشکل غلبه یافتیم. مشکل زمانی پیش 

رفتیم، سرد گ داًیشداما حاال که آن را به معنای ابرهای ؛ معنای تگرگ گرفتیم

سرد، باریدنی  داًیشدکه خداوند از کوهی از ابرهای  شودیممعنای آیه این 

 .فرستندیمفرو 

محدود به زبان دین نیست و  کوهی از ابرهای سرد، استعمالی عرفی است و

 شودیموقتی گفته  مثالً؛ میکنیماز همین ادبیات استفاده  حتی خودمان نیز

، منظورمان این نیست که مشکالت کنمیممن با کوهی از مشکالت زندگی 

 قدرآن، بلکه منظورمان این است که اندشدهمن کوه هستند یا از کوه ناشی 

 (47) .باشندیمزیاد و عظیم هستند، همچون کوه 
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در  با حقایق علمی فقطنهکه آیه تگرگ،  شودیمبا این توضیحات مشخص 

تعارض نیست، بلکه به شکل اعجازین درصدد اشاره به حقیقتی بود که در 

اکتشافات جدید،  واسطهبهاینک  روزگار قدیم هنوز کشف نشده بود؛ اما

در تعارض  این آیه فقطنهبنابراین، ؛ میشویممتوجه تفسیر صحیح از این آیه 

 حکایت از جنبه اعجازین قرآن دارد. با علم نیست بلکه

 نتیجه:

قرآن کتاب الهی برای هدایت مردم است و رسالتی ممتاز  کهنیا سخنکوتاه

 ازینیباز علوم تجربی دارد و در عصر پیشرفت علوم تجربی، از قرآن 

 .میانشده ازینیب؛ چنانکه از هنر و اخالق و غیره میشوینم

 ردهکاشارهی بعد، گاهی به حقایقی هانسلقرآن برای اثبات اعجازش برای 

که در آن دوره هنوز کشف نشده بود. با تفسیر صحیح از آیه تگرگ مشخص 

در کنار بسیاری از آیات دیگر که شرحش در پاسخ –خواهد شد که این آیه 

با علوم تجربی در  فقطنهی از آیات اعجازین قرآن است و انمونه -گذشت

 بر علوم تجربی تقدم اهی دادن از این حقیقت،تعارض نیست، بلکه در آگ

 یافته است.
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و مسلمانان در عصر  داراننیدچرا  شودیمبا این توضیحات، مشخص 

حاضر نیز همچنان از قرآن دفاع کرده و آن را نه خرافات، بلکه کتاب 

 .کنندیمهدایتگر و الهی قلمداد 

 کلمات کلیدی:

 علم و دین، قرآن، معجزه، تگرگ.

 :هانوشتیپ

نقد و بررسی دیدگاه  سندگان،یمجموعه نوبرای مطالعه بیشتر در این زمینه، رک:  .4

 4395سوره مبارکه نحل، مجله دانشگاه قم، بهار و تابستان  89مفسران در تفسیر آیه 

 .ش

 .44 سوره فصلت، آیه .2

 .31سوره انبیاء، آیه  .3

 .17سوره ذاریات، آیه  .1

 .2سوره رعد، آیه  .5

 .45-41سوره حجر، آیات  .6

 .11سوره معارج، آیه  .7

 .33-27سوره نازعات، آیات  .8
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 .31سوره انبیاء، آیه  .9

 .31سوره رعد، آیه  .41

 .11-39سوره نور، آیات  .44

 .18سوره روم، آیه  .42

 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تحدی، و اعجاز شبهات به پاسخ محمدحسن، جواهری، .43

 .415-411ص ، ش 4397 اسالمی،

محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الفکر،  نیالدشهابآلوسی،  .41

؛ صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، بیروت، 278ص ، 48ج ، ق 4147

 .492ص ، 48ج ، ق 4397موسسه الوفاء، 

طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات،  .45

 4125؛ شبّر، عبداهلل، تفسیر القرآن الکریم، قم، دار الهجره، 437ص ، 45 ج، ق 4392

 .356ص ، ق

 .81ص ، 3ج تا[، ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ]بی .46

، بررسی سه نمونه از دعاوی ناسازگاری قرآن اهللروحبرای مطالعه بیشتر، رک: نجفی،  .47

 .ش 4392و دین،  ی علمهاپژوهشو علم، مجله 
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 تعارض علم و گزاره های کیهانی  قرآن. 3

 :پرسش

( از آسمان به عنوان یک 32-28خدای محمد )در سوره نازعات، آیات 

سقف برای زمین یاد کرده است، در صورتی که اکنون ما می دانیم زمین 

خودش در همان آسمان واقع است. در همین آیات روشنی روز و شب برای 

نظر گرفته شده، در صورتی که ما می دانیم نورى که از کل آسمان در 

خورشید سرچشمه دارد تنها بخشی از زمین و سیاره های اطرافش را روشن 

می کند نه کل کهکشانها را. در آیه بعدی به وضوح گفته می شود که زمین 

صاف است! آیا اینها سخن خدای جهان است یا سخن محمد که به خدا 

 !نسبت داده است؟

 پاسخ:

 مقدمه: 

قرآن، محور دین اسالم بلکه سند حقانیت آن است چراکه مسلمانان این 

کتاب را معجزه پیامبر و دلیل ارتباط او باخدا می دانند و از دیرباز تاکنون 

به جنبه های اعجازین این کتاب استناد می کنند. از سوی دیگر، منتقدان 

قایق علمی و مسلم، به دنبال دین اسالم با ناسازگار جلوه دادن قرآن با ح

آن هستند که حقانیت قرآن را نقد و ویران سازند و آن را کتاب بشری نه 
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الهی جلوه دهند. پرسش حاضر نیز در این راستا طراحی شده و بر اساس 

سه آیه از قرآن کریم که مربوط به خلقت آسمان و زمین است سه اشکال 

( 4«)رَفَعَ سَمْکَهَا فَسَوَّاهَا»آیه را مطرح می سازد: اشکال اول، مربوط به 

است که آسمان به مثابه سقف زمین توصیف شده درحالی که زمین بخشی 

وَأَغْطَشَ لَیْلَهَا وَأَخْرَجَ »از آسمان )کهکشان( است. اشکال دوم، مربوط به آیه 

( است که ناظر به روشنی آسمان است درحالی که خورشید، تنها 2«)ضُحَاهَا

زمین و سیاره های اطراف آن است! اشکال سوم، مربوط به  روشن کننده

( است که به ادعای پرسشگر محترم ناظر 3«)وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا»آیه 

 به مسطح بودن زمین است! 

 در ادامه، در قالب چند نکته به نقد و بررسی این سه اشکال می پردازیم. 

 نکته اول: 

در پاسخ به اشکال اول باید گفت: بر اساس تصریح عالمان علم لغت، واژه 

( 1بوده )« فوق و باالی هر چیز»در زبان عربی، در اصل به معنای « سماء»

و ازآنجاکه آسمان در باالی زمین قرارگرفته است، بدین لفظ، نامیده می 

ار در ب صد و نود« سماوات»شود. این کلمه صدوبیست بار و جمع آن یعنی 

( که از آن معانی مختلفی اراده شده است که به 5کالم اللّه مجید آمده )

ه چنان ک« کمی باالتر از سطح زمین»صورت کلی چنین است: معنای اول: 
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أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُها ثابِتٌ »می فرماید: 

)مانند « منطقه ای دورتر از سطح زمین»( معنای دوم: 6«)عُها فِی السَّماءِوَ فَرْ

وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً »مکان قرارگیری ابرها( چنان که می فرماید: 

)همان اتمسفر( « قشر متراکم هوای اطراف زمین»( معنای سوم: 7«)مُبارَکاً

به »( معنای چهارم: 8«)قْفاً مَحْفُوظاًوَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَ»چنان که می فرماید: 

وی ثُمَّ اسْتَ»چنان که می فرماید: « معنای محل قرارگیری کهکشان ها و کرات

« اشاره به آسمان های هفت گانه»( معنای پنجم: 9«)إِلَی السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ

ته از آیات ( که الب41« )الَّذی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا»چنان که می فرماید: 

قرآن چنین استفاده می شود که تمام کرات و سیاراتی را که ما می بینیم همه 

( ازآنچه 44جزء آسمان اول است و شش آسمان دیگر جنبه ملکوتی دارد.)

در این نکته گذشت روشن می شود که اولین و مهم ترین خطای پرسشگر 

ن درآیات قرآ« ءسما»محترم در این است که نسبت به موارد استعمال کلمه 

محل »کریم، بی اطالع بوده و این کلمه درآیات شریفه موردبحث را به معنای 

)معنای چهارم( دانسته و نسبت به سقف بودن آسمان « قرارگیری کهکشان ها

در این آیه شریفه « سماء»برای زمین اشکال کرده اند. درحالی که معنای 

است که سقف بودن آن « اتمسفر»و « جو»ناظر به معنای سوم آن یعنی 

اشاره به قشر عظیمى از هوا است که همچون سقف محفوظ و محکمى »
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گرداگرد زمین را گرفته و آن را از هجوم سنگ های پراکنده آسمانى و 

 ( 42«)کند.هاى مرگبار کیهانى حفظ مىاشعه

 نکته دوم: 

« ىحض»اصل در معناى کلمه »در پاسخ به اشکال دوم باید گفت: که هرچند 

گسترده شدن نور خورشید و امتداد یافتن روز است، ولى در اینجا منظور 

مطلق روز است، به قرینه اینکه در مقابل شب قرارگرفته و اگر شب و روز 

را به آسمان نسبت داده، بدین جهت بوده که سبب اصلى پیدایش آن دو، 

انى ر آسمآسمانى است و آن پیدا شدن اجرام تاریک و ناپیدا به وسیله انوا

کنند، از قبیل نور خورشید و غیره است و همین که این نورها غروب مى

شوند و مسئله شب و روز اختصاص به کره زمین دوباره اجرام مستور مى

که ما روى آنیم ندارد بلکه سایر اجرام آسمانى هم تاریکى و روشنى و شب 

ز ظور آیه شریفه ا( عالوه بر این حتی اگر بپذیریم که من43« )و روز دارند.

، نور خورشید است، بازهم اشکالی پیش نخواهد آمد، چراکه «ضحی»واژه 

همان طور که در نکته قبل اشاره شد، منظور از سماء در این آیه شریفه 

آسمان منسوب به زمین یعنی جو و اتمسفر زمین است که به واسطه خورشید 

 دیگر. روشن می شود، نه محل قرارگیری کهکشان ها و کرات 
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 نکته سوم: 

در پاسخ به اشکال سوم پرسشگر محترم باید گفت: اوالً از کجای آیه شریفه 

به این نتیجه رسیدید که زمین صاف است؟! درحالی که در آیه شریفه وصف 

و « بسط دادن»را مطرح نموده است که در علم لغت، به معنای « دحو»

اینکه در کتاب های دوم «! صاف کردن»( نه 41است )« گسترده ساختن»

از جاى »و « بزرگ شدن شکم»، «غلطانیدن»لغت معانی دیگری چون 

( حال اگر هر یک از 45نیز برای این واژه در نظر گرفته شده است.)« کندن

در این آیه بپذیریم، در آن « دحو»این معانی را به عنوان معنایی برای ماده 

ن زمین ندارد، بلکه این صورت نه تنها قرآن کریم اشاره ای به مسطح بود

آیه شریفه به مثابه اعجاز علمی قرآن کریم، صدها سال پیش از کشف کروی 

( زیرا 46بودن زمین و حرکت وضعی آن، به این حقیقت اشاره کرده است.)

غلطاندن، قوس داشتن و حرکت کردن مناسبت بیشتری با کروی بودن دارد 

 تا صاف بودن! 

 نتیجه:

در اصل به معنای « سماء»ازآنچه بیان شد روشن می شود که اوالً، واژه  

بوده و در قرآن کریم، به معانی متفاوتی به کاررفته که در « رفعت»و « باال»

و سقف بودن آن نیز اشاره به « جو زمین»آیه شریفه موردبحث، مراد از آن 
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علمی و حفظ از هجوم شهاب سنگ ها و اشعه ی مرگبار است که امری 

در آیه شریفه به مطلق روشنایی « ضحی»کامالً مشخص است. دوم اینکه، 

در آسمان اشاره دارد، نه فقط روشنایی که از خورشید ساطع می شود. در 

ثانی حتی اگر منظور، روشنایی خورشید باشد، بازهم مشکلی پیش نمی 

کشان آید، چراکه همان طور که گذشت، منظور از آسمان در اینجا مطلق که

است که با نور خورشید روشن « جو»ها نیست، بلکه آسمانِ زمین، یعنی 

اصالً به معنای صاف کردن و یا صاف « دحو»می گردد. سوم اینکه، واژه 

بودن نیست! بلکه به معنای گستراندن و بسط دادن است و البته معانی دیگری 

که ناظر  نیز دارد« از جاى کندن»و « بزرگ شدن شکم»، «غلطانیدن»چون 

 به کروی بودن زمین و از اعجاز علمی قرآن کریم به حساب می آید. 

 کلمات کلیدی:

 علم و دین، اعجاز علمی، کیهان شناسی

 پی نوشت ها: 

 « سقفش را برافراشت، پس آن را درست و نیکو قرارداد.» 29. سوره نازعات، آیه 4

 « و شبش را تاریک و روزش را روشن ساخت.» 31. همان، آیه 2

 « و زمین را پس ازآن گسترانید.» 34. همان، آیه 3
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. خسروی حسینی، غالمرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، تهران، انتشارات 1

، تهران، دار ؛ قرشى، علی اکبر، قاموس قرآن262، ص 2ش، ج 4375، 2مرتضوی، چ 

، به اهتمام سید ؛ ابن منظور، لسان العرب332، ص 3ش، ج 4374، 6إلسالمیه، چ الکتب ا

، ص 41، چاپ سوم، جق 4141دار صادر،  -، دار الفکرجمال الدین میردامادی، بیروت

397 . 

 . 332، ص 3. قرشى، قاموس قرآن، ج5

پاک را به آیا ندیدی خداوند چگونه مثل زده است گفتار » 21. سوره ابراهیم، آیه 6

درخت پاکیزه ای که ریشه اش ثابت و شاخه اش در آسمان )چند متر از سطح زمین 

 « باالتر( است.

 « ما از آسمان آب پربرکتی نازل کردیم.» 9. سوره ق، آیه 7

 « ما آسمان را سقف محکم و محفوظی قراردادیم.» 32. سوره انبیاء، آیه 8

 « در حالی که دود و بخار بود. به آسمان پرداخت؛» 44. سوره فصلت، آیه 9

 « همان کسى که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید.» 3. سوره ملک، آیه 41

. ر.ک طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات 44

 . 369، ص 47ق، ج  4147اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 

، 4ش، چ  4371زى، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب اإلسالمیه،. مکارم شیرا42

 . 99، ص 26ج
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. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی 43

، 21ش، ج 4371همدانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 . 318ص 

دالرحمن الخلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق دکتر مهدی مخزومی، . فراهیدی، ابی عب41

؛ صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه، بیروت، 281، ص 3ق، ج 4119

 . 481، ص 3ق، ج 4141، 4عالم الکتاب، چ 

 . 334، ص 2. ر.ک قرشى، قاموس قرآن، ج45

شناسی، قم، پژوهش های تفسیر و علوم . ر.ک مسترحمی، سید عیسی، قرآن و کیهان 46

 .481ش، ص  4387قرآن، 
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 کرونا؛ تنافی علم و دین؟. 4

 پرسش:

اولین  . 4هزار ساله رهانید : چندین رافات خز که بشر را ازنگ بیداری  7

*“زمین ؛ نواخت . او ثابت کرد که میالدی  4551در را *کوپرنیک* زنگ 

است که گرد خورشید می  ای کوچکه سیاربلکه مرکز کائنات”* نیست 

میالدی نواخت : او نشان  4711دومین زنگ را *نیوتن* در  .2چرخد. 

داد که هیچ نیروی غیبی و هوشمندانه ای موجب سقوط اجسام و حرکت 

سیارات و شهاب ها و کهکشانها نمیشود ، بلکه تمام اینها به سبب نیروی 

او نواخت : الدی می 4851در را *داروین* سومین زنگ  . 3جاذبه است. 

داد که چندان ، نشان * نامیده میشد "مخلوقاتف اشر"*؛ به انسان که 

ندارد و در اثر تغییر و تکامل موجودات دیگر به اختالفی با سایر جانداران 

میالدی نواخت  4911چهارمین زنگ را *نیچه* در  . 1وجود آمده است. 

. تنها انسان است که  . او گفت : که هیچ نجات دهنده ی غیبی وجود ندارد

در را *فروید* پنجمین زنگ  . 5می تواند حاکم بر سرنوشت خود باشد. 

رفتار و گفتار ، عقل کل نیست , زد : او اثبات کرد که پادشاه میالدی  4921

علم و شناخت اوست. فروید تابوی بشر سرچشمه مهم تری دارد و آن 

سکس را نیز شکست و ثابت کرد که سرکوب جنسی منشاء بسیاری از 
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میالدی  4951سل* در ششمین زنگ را *را . 6بیماریها و ناهنجاریهاست. 

از اینکه عقیده ای متفاوت با اکثریت داشته ''نواخت . او به ما آموخت : 

باشید نترسید . بسیاری از عقاید که امروز مورد قبول اکثریت اند ، زمانی 

مورد مخالفت اکثریت مردم بوده اند. اگر صدها میلیون نفر هم عقیده احمقانه 

هفتمین زنگ را ؛  . 7 ''ده احمقانه است.ای داشته باشند، باز هم آن عقی

دوران *“نواخت. کرونا به ما آموخت که  2121*ویروس کرونا* در سال 

انسان ، علم ”* رفاه و تندرستی*“سپری شده است و تنها راه ”* معجزه

و دانش اوست... او به ما آموخت که ستایشگاه و حرم و معبد ، رهبران 

میتوانند معجزه کنند و جایگزین علم و دینی و هیچ نیروى غیبى دیگری ن

هیچ بیمار کرونایی در حرم بستری نشد ، بلکه به بیمارستان و  .دارو شوند

دانش بخشیدنی نیست بلکه آموختنی  . روانه شد” *علم پزشکی* “ مرکز 

است و برای همین است که خیلی ها از آن گریزانند . چون یاد گرفتن 

فت از کتابخانه ها می گذرد . برای همین برایشان مشکل است . راه پیشر

است که در جهان سوم که نا امنی فراوان است ، امن ترین مکانها برای 

زنگها را کوپرنیک و داروین و... سالهاست  .عنکبوتها ، کتابخانه ها هستند

که نواخته اند ، اّما بسیاری در برابر بیدار شدن هنوز هم از خود مقاومت 

خوشبختانه، با پیشرفت علم و بدنبال آن اختراع اینترنت و   ...نشان میدهند
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* در جهان "انقالب فکری نوینی *“راهکارهای پرشتاب خبررسانی ، 

 آغاز گشته و ملتهای بیشتری بیدار گشته اند چه جوابی بدیم؟ 

 آیا مطالب گفته شده است صحیح است ؟

 پاسخ:

 مقدمه: 

نادرست تشکیل شده که به نحو متن ارسالی شما، از چندین سخن درست و 

ادره مص»، «پرگویی»التقاطی و در شکل مغالطات منطقی )از نوع مغالطات 

و ...( صورت بندی شده و پاسخ کامل و جامع آن از « توهین»، «به مطلوب

حوصله این نوشتار خارج است، از این رو در این فراز به برخی از نکات 

 . شودمی مهم در این نوشتار اشاره

رف نظر از درستی یا نادرستی نقل قولها و فرازهای تاریخی این نوشتار، ص

 با تجزیه و تحلیل آن چند ادعای اصلی بیرون می آید:

.دین با آزاد اندیشی و تحقیق مخالف بوده و از این رو در نقطه ای مقابل 4 

 علم )تجربی( قرار دارد!
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شود، مصداق خرافات .هر آنچه از نظر علم تجربی دلیلی برای آن یافت ن2 

 است!

.کرونا باعث شد که انسانها به ارزش علم و بی اعتباری دین پی ببرند! و 3 

 از این رو انقالب فکری نوینی در جهان در حال شکل گیری است.

با این مقدمه به سراغ سوال شما رفته و پاسخ آن را در قالب چند نکته  

 تقدیم می کنیم: 

 نکته اول: 

بوده  «مغالطه کلی گویی»اول می گوییم: این ادعا، بر پایه  در بررسی ادعای

و میان مصادیق و مفاهیم به کار رفته تفیکیک قائل نشده است. چرا که 

و « علم آموزی»مطالعات ادیان نشان می دهد که ادیان گوناگون در مسئله 

رویکرد واحدی نداشته اند. به عنوان مثال، ادیانی « توجه به علوم تجربی»

مچون مسیحیت( که بیشتر بر ایمان گرایی تاکید کرده اند، نمی توانند )ه

کارنامه قابل قبولی را در این تقابل از خود نشان دهند و شاید ما نیز با 

مضمون یاد شده در سوال موافق باشیم که اکتشافاتی نظیر آنچه کپرنیک، 

تان بود. اما داس نیوتن و داروین ارائه داده اند، زنگ بیداری برای چنین ادیانی

اسالم، داستان دیگری است که از همان ابتدای امر، آیات قرآن، سنّت رسول 
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اکرم )ص( و روایات معصومین )ع( همگی مشوّق مومنین برای فراگیری 

علم و دانش بوده و در روزگارانی کمی دورتر، در دل پایبندی به آموزه 

خوارزمی، جابر بن های اسالمی، دانشمندان بزرگی چون ابوعلی سینا، 

حیّان، ابن هیثم، ابوریحان بیرونی، فارابی، زکریای رازی و ... ظهور کرده 

اند که هم عالِم و اسالم شناس بوده و هم در علوم دیگر به مفاخر زمان خود 

و بلکه همه زمانها تبدیل شده اند. در نتیجه تقابل دین و علم؛ از چالش های 

جامعه مسیحیت اروپایی و دلیلش علم سنت مسیحی است که زادگاهش در 

ستیزی و عقل ستیزی آموزه های کلیسا است و این مطلب اساسا هیچ ربطی 

 ( 4به دین اسالم و آموزه های آن ندارد. )

 نکته دوم: 

هر آنچه از نظر علم تجربی دلیلی برای آن یافت نشود، »اگر کسی بگوید: 

اثبات گرایی »ام نوعی دانسته یا نادانسته در د« مصداق خرافات است!

را گفته است. « خودشکن»و « پارادوکسیکال»افتاده و سخنی « رادیکال

چرا که همین جمله یاد شده، به جهت کلیتی که دارد، یک جمله فلسفی است 

)که مربوط به حوزه فلسفه علم است( نه یک جمله تجربی و با هیچ متد 

لم تجربی، ساحت تجربی نیز قابل اثبات نیست. در حالی که ساحت ع

استقراء و استنتاج جزئی است. عالوه بر اینکه با قبول این سخن، همه علوم 
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انسانی و عقلی، )چه دینی و چه غیر دینی( به جهت آنکه زبان علم تجربی 

 «خرافات»در تبیین بسیاری از گزاره های آن قاصر است، باید در زمره 

ام سودمندی که دارد، می قرار گیرد!! به عبارت دیگر، علم تجربی با تم

بایست حد خود را شناخته و پا را از گلیم خویش بیرون نگذارد. در واقع 

خارج از قلمرو حس و تجربه مادی » بسیاری از معارف صحیح و دقیق 

هستند و دانش تجربی در اینگونه موضوعات ساکت است. نه می تواند آنها 

دارد. زیرا اینگونه امور را رد کند و نه اثبات و حتی حق شک کردن هم ن

 ( 2«)اساساً خارج از دسترس اوست.

حال که روشن شد، تجربی بودن یا نبودن، معیار مناسبی برای خرافات 

« خرافه»دانستن یک مسئله نیست، شاید بتوان در یک تعریف کلی مطلبی را 

( خبر یا 4دانست که یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد: « خرافات»و 

که در صحت آن تردیدهای بسیار هست و غالبآ نمی توان آن را به  تبیینی

مقتضای قوانین ساخته شده طبیعت یا برحسب مقایسه با دیگر اخبار مقبول، 

( حکمتی عامیانه که منشأ و مبنای آن مشخص یا دست یافتنی 2پذیرفت. 

 ( باورها و رفتارهای عامیانه ای که3نیست ولی عوام آن را پذیرفته اند. 

نسل به نسل منتقل شده و جزو عناصر هویتِ سنّتیِ کسانی درآمده است که 

توانِ توجیه و معقول سازی آن ها را در برابر نگاه پرسشگر و انتقادآمیز 
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( بخشی از باورها و رفتارهای تثبیت شده در شیوه 1ناظران بیرونی ندارند. 

ول و اصیل دینیِ دین ورزیِ عامیانه مردم که نه ریشه در آموزه های دست ا

 ایشان دارد و نه علما و نخبگان دینی آن را قبول دارند. 

با توجه به معیارهای بیان شده، روشن می شود که ورود خرافات، در عرف 

و باور برخی از انسانها، امری اجتناب ناپذیر است و اتفاقا عقل، دین و دیگر 

می توانند سهم  راههای معرفت در کنار علوم تجربی )با حفظ حدود خود(

عمده ای در خرافه زدایی داشته باشند وگرنه، خود ایشان تبدیل به نوعی 

خرافه خواهند شد. همچنانکه یکی از خرافات رایج در روزگار ما، 

( به معنای باور به حل تمام مسائل با متد تجربی است که 3«)ساینتیسم»

 است.  ظاهرا نویسنده محترم، خود دچار چنین عارضه و خرافه ای

 نکته سوم: 

در پاسخ به ادعای سوم باید گفت: اگر منظور نویسنده محترم از این مدعا 

آنست که در روزهای سخت مقابله با کرونا، پزشکان و به طور کلی کادر 

سالمت جامعه، نقش اساسی دارند، این سخن کامال درست است و ما نیز 

رآمدی دین در این مسئله، همواره قدردان تالش ایشان هستیم. اما بیان ناکا

جمله ای بی ربط و بی مناسبت است. چرا که اساسا رسالت دین و مراکز 
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دینی، غیر از رسالت پزشکی و مراکز سالمت جامعه بوده و روشن است که 

هر کدام در جای خود نقش آفرینی کرده و منشأ آثار و برکاتی هستند. در 

ی که بر عهده ایشان است، جایگاه واقع هر کدام از اقشار جامعه نسبت به نقش

مهم و ویژه ای داشته و نباید با یک نگاه یک سویه و کوته بینانه تنها یک 

نقش را در جامعه پر رنگ کرده و باقی نقش ها را به فراموشی سپرد. آیا 

امروزه بیماران کرونایی در سینماها، مراکز فرهنگی، استادیوم های ورزشی، 

شوند؟ پس باید تمام این مراکز را هم تعطیل و بی مدارس و ... بستری می 

مصرف دانست؟؟!! آیا پیش از این، روحانیون و مراکز اسالمی، مدعی درمان 

قطعی بیماری ها و حل همه مشکالت پزشکی در زندگی بودند تا با آمدن 

ویروس کرونا، پوچ بودن مدعای ایشان ثابت شود؟؟!! نویسنده محترم 

این حقیقت را در نظر نمی گیرند که رسالت دین در وهله دانسته یا نادانسته 

اول رسالتی معنوی و قدسی است که بیشتر ضمایر و قلوب اهل ایمان را 

مخاطب خود ساخته و در وهله دوم است که با پایبندی به دستورات دینی 

 می تواند، آثار جسمانی مثبتی نیز برای انسان به همراه داشته باشد. 

دین یک رسالتی »تضی مطهری در این خصوص می فرماید: عالمه شهید مر

شر علم و فکر ب دارد که این رسالت ازغیر دین ساخته نیست یعنی از عقل و

عقل بشر می بود به همان  این رسالت ساخته نیست و اگر در حدود علم و
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علم بشر واگذار می شد و دیگر پیغمبران مبعوث نمی شدند اسالم  عقل و

فوق العاده ارزش قائل است برای تفکر فوق العاده ارزش برای عقل بشر 

قائل است.برای علم و مطالعه و آزمایش ومشاهده موجودات وبه تعبیرخود 

قرآن برای سیر در آیات آفاق و انفس فوق العاده ارزش قائل است ولی 

اینچنین نیست که عقل و فکر و استدالل و علم و مشاهده و آزمایش هر 

د بتواند آن نشانه هایی را که در دین از انسان یا از جهان داده اندازه ترقی کن

است ارائه کند این دیگر فقط رسالت دین است و آن مقدار که شما می بینید 

 ( 1علم و عقل بشر حقایقی را که دین بیان کرده است تایید می کند.)

در نتیجه از نظر ما، اگر رنسانسی به واسطه ظاهر شدن ویروس کرونا بوجود 

آمده باشد، مربوط به تغییر در نگرش انسانها به دستاوردهای مدرن علمی، 

الف تمامیت خواهی علم )به معنای علوم تجربی( و انحصار توجه به دست 

شده  لآوردهای صنعتی و تکنولوژیک است. کرونا سبب شد تا انسانهای ح

در زندگی مدرن و ماشینی که پیش از این تمام قبله آمال و آرزوهای خود 

را در تکیه بر علم نوین و تکنولوژی می دانستند، به یکباره پوچ بودن ادعای 

تمامیت خواه علم نوین را به چشم دیده و باز ببینند، چگونه یک ویروس 

گویی و چالش جدی کوچک می تواند، تمام مراکز علمی ما را دچار تناقض 

 کرده و تا چه اندازه سبک زندگی غربی را به بازنگری جدی وادارد. 
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اگر به اصطالح رنسانس، نوزایی و یا تجدید حیاتی هم وجود  آنکه نتیجه

داشته باشد، مربوط به ساحت تمامیت طلب علم تجربی است نه مربوط به 

مر می تواند آغازی آموزه های وحیانی. از این رو به نظر می رسد که این ا

باشد برای موج جدیدی از معنویت خواهی که به سرعت همه دنیا را فرا 

گرفته و از این رهگذر، نه تنها آموزه های وحیانی آسیبی نخواهد دید، بلکه 

نیاز مبرم و ضروری انسان ها به معنویت و دلزدگی ایشان از برخی از آثار 

که نفی دین یکی از مقومات سوء و دستاوردهای نامطلوب جامعه مدرن )

 آن بود( ایشان را دوباره به آغوش دین بازخواهد گرداند. 

 نتیجه: 

با عنایت به آنچه گذشت، روشن می شود متن ارسال شده، با استفاده از 

اطالعات درست و نادرست، درصدد القای چند مطلب نادرست بوده که به 

و مشخص شد: اوال دین اسالم اختصار آنها را مورد نقد و بررسی قرار دادیم 

نه فقط در تعارض با علم بلکه مشوق علم آموزی است؛ ثانیا رسالت علم 

و رسالت دین متمایز از یکدیگر است و یکی گرفتن علمی نبودن و خرافی 

بودن، خودش یک باور خرافی است؛ و ثالثاً بحران جهانی کرونا، نه فقط 

نیست بلکه می تواند زنگ  رنسانسی برای دین و معنویت اصیل اسالمی

 بیدارباشی باشد برای جریان علم زده و تغییر سبک زندگی غربی. 
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