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 مقدمه

 آیا قرآن کتاب علمی است؟ 

 ؟آیا می توان همه ی علوم مورد نیاز را از آن استخراج نمود 

با مطالعه این سوالی بود که در ذهن ما ایجاد شد و ذهن ما را درگیر کرد. 

در  رسیدم که ییجادر نهایت به نت،در این زمینه  ابهاییایت ها و کتسی 

البته ناگفته نماند نظرات عالمه طباطبایی و  این نوشتار ارائه خواهم کرد.

به این اشاره  مهدی گلشنی دکترشهید مطهری همچنین ایت اهلل رضوی  

بر این ن ها آپیروی از نیست و من هم به علوم طبیعی  دارند که قران کتاب

اشاره می  نظرات و برداشت های  خود را نیز  نظر واقفم اما عالوه بر این ها

تراوشات نشات گرفته از این نکته را تذکر بدهم که این برداشت ها  .کنم

و ذکر مطالب ن هارا به این بزرگان نسبت ندهید.آاین جانب بوده و ذهنی 

داخل متون نیز این  م.دیگر صرفا برای کمک به انتقال منظور خود آورده ا

 را با تغییر فونت و رنگ مشخص کرده ام.وجمالت خود   برداشت ها

و تذکر دیگر این که سعی کنید تمام مطالب را دقیق و کامل بخوانید البته 

همانند شخصی که هیچ اطالع و موارد مهم را مشخص کردم و می خواهم 

ومطالب را مورد  پیش دانسته ی قبلی ندارد سراغ این نوشته بیایید و

 بررسی قرار دهید.

واژه ی  ابتدا با بررسی لغوی اما شیوه ی کار من به این صورت بوده که 

و   انعام آمده بود 95سوره ی نحل و 88که در آیات  کتاب و امام مبین

ن لوح محفوظ آدیگری ذهن مرا درگیر کرد و  کلمه ی ،مراجعه به تفاسیر
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ان با قران و اهل بیت و خدا چگونه  بود که این لوح چیست و رابطه ی

 که در نهایت به این پاسخ رسیدم که است؟

 است دست ما قرآن این صرفا مراد حتماً،  تبیانا لکل شی که گفت توان نمی

  .است آن در چیز همه و

 نحل 88 ایه «ءٍ شَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ»

 قرآن این از فراتر که است محفوظ لوح ،«مبین کتاب» از منظور همچنین و

 .است بیت اهل و قران حقیقت همان و. است

 95 آیه  انعام «مُبِینٍ کِتابٍ فِی إِالَّ یابِسٍ ال وَ رَطْبٍ ال وَ

 (8)صفحه ی 1پیوست به کنید رجوع نتایج این شرح دیدن یبرا

یا قران آه و تفاسیر و یافتن پاسخ این پرسش کسپس با مراجعه به سایت 

 زیربه نتایج ذکر شده  ،هست یا نه به تنهایی کافی و آیاکاملی است اب تک

  :رسیدم

 منیازمندی  در فهم  و به دو عامل دیگرناقص  ما کتاب کامل اما فهم

 ( 15صفحه ی 2 گذر زمان و رسوخ در علم)رجوع کنید به پیوست -1 

 (   21صفحه ی3 تبیین کنندگان قران)پیوست -2 

فهمد چنانکه حضرت على علیه  بیان هر چیز است، امّا هر کس نمى قرآن

فرماید: در قرآن، براى عوام عبارتِ ظاهرى، براى خواص اشاراتِ  السالم مى

  رمزى، براى اولیاى خدا، لطائف الهى و براى انبیا، حقایق است.

 =لوح محفوظ(قرآن+ اهل بیت)و به نظر من منبع همه ی این علوم در 

 برای نه اما نیست مطلب این در شکی و است کاملی کتاب قرآنرد.وجود دا
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 درک و بفهمند را آن مفاهیم درستی به بتوانند که کسانی برای بلکه همه،

)قرآن+ اهل بیت=لوح  در را  چیز همه .کنند بیان دیگران برای و کرده

 که خواهد می علم در راسخ انسان فقط می توان جست و جو کردمحفوظ( 

 نیازی، بود درک قابل و کامل ها انسان همه برای قرآن اگر.یابد دست ان به

 نیاز و ستنی همگان برای کاملی کتاب تنهایی به قرآن اما نداشت مفسّر به

 تاویل باید کسی چه را متشابه آیات همه این دارد، )کتاب مکمل(مفسّر به

 حال، عین در و است کاملی کتاب کریم قرآن این بنابر دهد؟ توضیح و کرده

 به را طهارت و عصمت اهلبیت( کسانی مرادش، همه فهم برای خداوند خود

 (21صفحه ی 3)رجوع شود به پیوست.است داده قرار قرآن مالزم و همراه عنوان

مد که اگر حقیقت قران و اهل بیت ان لوح آسپس سوال برایم پیش   

 هدف این کتاب قران چیست؟ موضوع ومحفوظ است پس 

یا کتاب علمی نیز هست یا نه باید آران هدایت بشر است واین که قموضوع  

   ما از علم دارد و هم نیست بسته به تعریف ش گفت قران کتاب علمی هست

هدایت انسان  به صورت قرآن زیرا تمام علوم الزم برای واین نظر بنده است 

 هایپدیده  از اگر استو از این جهت علمی و ائمه  بر ما نازل شده است 

 انسان هدایت به آنها طریق از که است آن بخاطر میکند صحبت طبیعی

ه قران کتاب حکیم و صادر و این نکته هم کامال عقالنی است ک کند. کمک

زیرا این که می گوییم قران کتاب علمی است   کیم است حشده از خدای 

هر  نه است که منجر به هدایت بشر می شود و مسلم منظور از علم علم نافع

مطلب بیهوده و یا حتی غیر مسلم که دست ساخته ی بشر است و هنوز 
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درصد نرسیده  و در شرایط فرضی که  111اطمینان بشر در مورد آن به 

لذا بر  .و یا نظریه های متغیر ن علوم رسیده آبشر برای ان در نظر گرفته به 

 این معنای علم،کتابی علمی نیست.

  که را نافعی و مفید علم هر که کند می اقتضا اسالم خاتمیت و جامعیت

 مطهری )شهید .بخوانیم دینی علم است ضروری و مفید اسالمی ی جامعه برای

 (131ص علم ی فریضه
لذا این توقع را نباید داشته باشید که مثال فرمول فیزیک مد نظر شما را 

 یا و علوم تمام .تخراج کردسا )قران و اهل بیت(بتوان از این دو منبع

 توسط حتی  کارى چنین ست،نی استخراج قابل قرآن از ها دانش از بسیارى

و باید گفت استخراج تمام  .ندارد امکان السالم علیهم امامان و پیامبر

قابل استخراج است که این دو  هردو علوم)علوم نافع( از قرآن و اهل بیت

 .علم خود را از لوح محفوظ می گیرند

 که هردو دارای ویژگی های زیر اند:جزئیات  مده همآدر قران هم کلییات 

 از امور مسلم و قطعی می باشند.-1

 قوانین  یا جزئی از قوانین حاکم بر کل نظام آفرینش می باشند.-2

جهت دهی به او که هدف ذکر آن یا هدایت بشر است یا انگیزه ای برای -3

ورد منفعت خود با تفکر و رفتن به سراغ توسعه ی علم و تحقیق به نتایج م

 ن ها در جهت هدایت  خود استفاده کند.آعلم برسد و از 

مراجعه  (23)صفحه ی 4ی بیشتر و ذکر شواهد به پیوست  هبرای مطالع

 کنید.
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 و سخن پایان

و  حقیقت لوح محفوظ به صورت قران و اهل بیت  به منظور هدایت بشر

صادر  اوبر  و نزدیک شدن به خدای متعال تکامل جنبه های مادی و معنوی

این کیفیت صدور به اقتضای شرایط مادی دنیا بوده .لذا باید  گردیده  واین 

به هردو تمسک جست و گرنه گمراه  ثقلین طبق فرمایش پیامبر در حدیث

  خواهیم شد.

در نهایت چون بنده معتقدم هر کار تحقیقاتی که انجام می شود باید از  

برد،که هم به درد محقق بخورد و هم روی نیاز بوده مرز های دانش را جلو ب

باری از دوش جامعه بردارد این ضرورت را دیدم که پیشنهاداتی را از قول 

از طریق خود و یا دیگران بیاورم. و در ضمن از پیشنهادات خوانندگان 

ارتباطی که با بنده بر قرار می کنند استفاده کنم  و بتوانم در این عرصه 

 خدمت کنم.

Asadollahi.javad74@gmail.com 

 جواد اسدالهی 

 59مرداد  82
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 **************1پیوست************

،لوح،.....(تکوین دارد و یک کتاب)کلمه  خداوند یک کتاب)کلمه

 هر کدام از این موارد باز به دو دسته تقسیم می شوند  لوح....(تشریع. که

لوح محو و به عبارتی عالم تکوین خود دو کتاب است )لوح محفوظ و 

 لوح یا کتاب دو در بزرگ و کوچک از هستى هاى پدیده تمام اثبات(

 .شود مى نوشته تکوینى

دست ما  قران کریمی که االن در و عالم تشریع خود دو کتاب است 

ن لوح است  آ)که در واقه حقیقت قران  کتاب تشریع خداوند نهاست هما

 بر پیامبر نازل شد(سال  32در طول مدت   حقیقت تنزیلیکه به صورت 

لذا این  که تبیین کننده ی تبیانا لکل شی هستند. و ائمه معصومین است.

منظور قران و اهل بیت که مخازن علم هستند  تبیانا لکل شی که می گوید 

 و در مجموع این دو همان لوح محفوظ هستند.

و از طرفی علم غیبی که اهل بیت داشتند همان علمی است که خدا در لوح 

 محو و اثبات دارد و به هر که بخواهد می دهد.

 مخزون و مکنون علم: دارد علم گونه دو خداوند: »میفرماید( ع)صادق امام

. است علم آن از[ گرفته نشات] بدا خود که نمیداند کسى خودش جز که

  «آگاهیم بدان نیز ما و است آموخته انبیا و فرشتگان به که علمى دیگرى

 انتشارات ،423 ص ،1 ج کافى،: ک.ر ؛111 – 115 ص ،4 ج االنوار، بحار محمدباقر، مجلسى،

 .ش1312 اسوه،
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 ؟چیست و اثبات محفوظ لوحاما **

 و «مسطور کتاب» و « الکتاب ام» به آن از گاهى که محفوظ لوح -1

 است شده آورده تعبیر « حفیظ کتاب»و « مکنون کتاب» و «منشور رق»

 ندارد راه آن در ودگرگونى نیست تغییر لقاب شده ثبت کتاب این در آنچه

 . است عالم هاى پدیده تمام ى ریشه که است کتابى

 ى مرحله به که است اتفاقاتى و حوادث ثبت محل که اثبات و محو لوح -2

 شده نوشته آن در آنچه پیداست نامش از که طورى به و رسید خواهد فعلیت

 در که را چیزى بخواهد، رگاهه که است کتابى. .. است تبدیل و تغییر قابل

 یعنى کند، مى ثبت نیست آن در که را چیزى ویا زداید مى شده ثبت آن

 .شود مى حاصل الهى قضاى در که است تغییراتى به مربوط

  :است شده یاد کتاب دو هر از رعد 35 آیه در

  « الکتاب ام وعنده ویثبت یشاء ما اهلل یمحوا»

 ثبت خواهد مى که را آنچه و کند مى محو خواهد مى که را آنچه خداوند»

 « اوست نزد در ما کتاب و کند مى

 و است تنزیل یا و تشبیه باب از و ماست ذهن تقریب براى قلم و لوح تعبیر

 بزرگى به چه اگر کرد مقایسه معمولى کتاب و کاغذ و قلم با را آن نباید

 از ما که ستا کرسى و عرش مانند واالیى حقیقت یک آن بلکه باشد، عالم

 آن وجود به علم و دارد وجود که دانیم مى فقط و نداریم آگاهى آن کیفیت

 .نیست راهى آن در را عقل و شود مى حاصل نقل و شرع طریق از منحصرا
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 هستند یکى مبین کتاب و محفوظ لوح مفسران، از بسیارى گفته به بنا

 کتاب تاب،الک ام قلم،است، پروردگار علم مقام همان مبین کتاب چون

 هم آن معنى و دارد معنى یک تا پنج هر محفوظ لوح و مبین امام مبین،

 .دارد آفرینش مجموع بر احاطه که است حق علم صفحه

 هستید، کتاب آن از اى خالصه شما تک تک: فرماید مى امیرالمؤمنین

 ءَادَمَ عَلَّمَ وَ »  با ارتباطى هم مطلب این و. هستید علم آن از اى خالصه

 هم اش مایه. است آدم وجود در حق علم جلوه آیه این .دارد « کُلَّهَا لْأَسْمَآءَا

 کنیم؟ علم آموختن به شروع توانیم مى کى از ما. هست ما همه وجود در

 مکیدن گیریم، مى یاد که هم علمى اولین شویم، مى متولد مادر از که زمانى

 العمل عکس علم ت،اس کردن گریه علم است، خوردن شیر براى مادر سینه

 زمانى چه تا و است اطرافیان و مادر و پدر توجه جلب علم است، دادن نشان

 کسى بر روزگارى آیا کنیم، منتقل خودمان به را عالم معلومات توانیم مى ما

 مثل ما وجود یعنى بزند؟ پس علم و معرفت قبول از وجودش که رسد مى

 نکند قبول دیگر شد، پر آب ساختمانش حد در وقتى که ماند مى کاسه یک

 ما معده مانند ما دانش گیرندگى نیروى بریزد، بیرون آب مازاد و بزند پس و

 بزند پس بدن باشد، خوشمزه که هم چه هر خوردیم، که مقدار یک ماند، مى

 سابقه حال به تا نرو، لقمه سراغ دیگر که بدهد فرمان دست به مغز و

 زده پس وجودش معرفت کسب با رابطه در عالم تاریخ در بشرى که نداشته

 قبول علم توانیم مى چقدر ما. ندارم را کردنش قبول امکان من: بگوید و باشد

 !ندارد حدى کنیم؟
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 ویژگی های آن محفوظ و  لوح

 ویژگیهایى کتاب این آمده، محفوظ لوح ى درباره که روایاتى و آیات طبق

  :از عبارتند آنها از برخى که دارد

 تمامى به علم شامل که است خداوند کلى علم جایگاه بکتا این -1

 که است هایى پدیده از اعم و شود مى بزرگ و کوچک از موجودات

 نکرده پیدا خارجى و عینى وجود و است قوه صورت به هنوز یا و یافته فعلیت

در این لوح  حاکم بر  نظام جهان )لذا همه ی کلیات و اصول کلی :است

برخی از آن هایی که الزمه هدایت انسان بوده ان هم به و  اما در قر امده 

اشاره  هم بخشی از این هدایت است هدایت انسان به فراگیری علم که 

. لذا انسان می تواند با تعمق در قران و استفاده از اهل بیت و یا در شده

 ( درجه کمتر از راسخین در علم به این ها رسد.

 من اصغر ال و السماء فى ال و االرض فى ذرة مثقال من ربک عن یعزب ما و»

 (11/یونس) « مبین کتاب فى اال اکبر ال و ذلک

 نه و نیست پنهان پروردگارت از آسمان در نه و زمین در نه اى ذره سنگینى وبه

  . است ثبت مبین کتاب در که این مگر ندارد وجود بزرگتر نه و آن از کوچکتر

 کل مستودعها و مستقرها یعلم و رزقها اهلل على اال االرض فى دابة من وما»

 (1/هود) « مبین کتاب فى

 آن « مستودع» و «مستقر» او و است خدا بر آن روزى که این مگر نیست اى جنبنده وهیچ

 « است ثبت مبین کتاب در همه داند، مى را
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 خارجى وجود که است اى زنده موجود «مستقر» از منظور راجح قول طبق

 اى زنده موجود « مستودع» از منظور و است رسیده علیتف به و کرده پیدا

  .است قوه مرحله ودر نیافته فعلیت هنوز که است

 احوال به او علم و است پروردگار جزئى علم محل کتاب این همچنین -2

 این در شخصى و جزئى اتفاقات و حوادث ظهور و بروز و جوامع و اشخاص

 به آن از گاهى و دارد قرار آن رد موجودات تمام شمارش و شده ثبت کتاب

  :است شده یاد حفیظ کتاب عنوان

تمام جزئیات در این جا ذکر شده وبرخی از این جزئیات در قران هم )

 اشاره شده که همان هدف هدایت را دارد.(

 شدیدا عذابا معذبوها او القیامة یوم قبل مهلکوها نحن اال قریة من ان و»

 ( 98/اسراء) «مسطورا الکتاب فى ذلک کان

 آن ى کننده نابود قیامت روز رسیدن فرا از پیش ما که این مگر نیست آبادى هیچ و

( محفوظ لوح) کتاب در امر این هستیم، شدید عذابى با آن ى کننده عذاب یا و

   است شده نوشته

 (4/ق) « حفیظ کتاب عندنا و منهم االرض تنقص ما علمنا قد»

 « ماست نزد محفوظ کتاب و کاهد مى چه انآن از زمین که دانیم مى همانا

 (12/یس) « مبین امام فى احصیناه ء شى کل و»

   کردیم شمارش آشکار اصلى کتاب در را چیز همه و

  )95/انعام) « مبین کتاب فى اال یابس ال و رطب وال»

  دارد قرار مبین کتاب در که این مگر است ترى نه و خشکى نه و
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 و السماء فى غائبة من ما و یعلنون ما و صدورهم تکن ما لیعلم ربک ان و»

 (19-14/نمل) « مبین کتاب فى اال االرض

 و داند مى کنند مى آشکار که را آنچه و است دلهایشان در که را آنچه پروردگارت همانا

  .«دارد قرار مبین کتاب در که این مگر نیست زمین و آسمان در اى نهفته هیچ

 قلب به نزول از پیش قرآن و است قرآنى قتحقی جایگاه محفوظ لوح-3

 تنزیلى حقیقت یک قرآن که دانیم مى البته. است داشته قرار آنجا در پیامبر

 مناسبتهاى در و شده جارى پیامبر زبان به که است الفاظ همان که دارد

 وراى که دارد بسیط حقیقت یک و است شده نازل سال 23 طول در خاصى

 این. شد نازل پیامبر قلب بر یکجا قدر شب در که است همان و است الفاظ

 کتاب» به آن از مرحله این در و دارد قرار محفوظ لوح در بسیط حقیقت

  :است شده تعبیر هم «منشور رق» و « مکنون

 (22-21/بروج) « محفوظ لوح فى مجید قرآن هو بل»

  «دارد قرار محفوظ لوح در که است ارزشى با قرآن آن بلکه»

 (18-11/واقعه) « مکنون کتاب فى کریم رآنلق انه»

 «دارد قرار پنهان کتابى در که است گرامى قرآنى آن همانا»

 (31/طور) «منشور رق فى مسطور کتاب و والطور»

 ( سرگشاده برگى در شده نوشته کتابى به سوگند و طور کوه به سوگند»

 و وشتندن مى آن روى قدیم در که است گاو پوست معناى به « رق» البته

 .است نوشتن قابل که است اى صفحه اینجا در منظور
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 محو و اثبات و ویژگی های آن لوح 

 و تغییر قابل لوح این محتواى و است خداوند ى مطلقه قدرت مظهر

 شده نوشته لوح این در آنچه. است مجدد نوشتن و کردن وپاک دگرگونى

 چنان شود چنین اگر که است شکل این به و دارد شرطى و تعلیقى صورت

 شد نخواهد نشود اگر و شد خواهد

 نوشته عمر سال پنجاه زید براى مثال که زند مى مثال چنین مجلسى عالمه

 و بود خواهد سال شصت کند، رحم ى صله اگر که صورت این به ولى شده

 آن در کرد، رحم صله او اگر پس بود خواهد سال چهل کند، رحم قطع اگر

 .شد خواهد ثبت سال شصت و محو سال پنجاه کتاب

 تعلیقى قضاى دیگر و حتمى قضاى یکى دارد تقدیر یا و قضا نوع دو خداوند

 او مرگ زمان ولى است ناپذیر تغییر و حتمى قضاى زید مرگ باال مثال در و

 معلق جل ا و مسمى اجل به آن از گاهى و است تغییر قابل و تعلیقى قضاى

 .شود مى تعبیر

 قضا آن خاصى عوامل اثر در ولى گرفته تعلق چیزى بر الهى قضاى گاهى

 هم که است یونس جریان موارد این ى جمله از. است شده داده تغییر

 شده داده خبر تغییرى چنین از او قوم ى درباره هم و او شخص ى درباره

  :است

 « یبعثون یوم الى بطنه فى للبث المسبحین من کان انه فلوال»

  )144-143/صافات)
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 مردم که روزى تا ماهى آن شکم در نبود، گویان تسبیح از( یونس) او اگر و

 ماند مى شوند برانگیخته

 عنهم کشفنا آمنوا لما یونس قوم اال ایمانها فنفعها آمنت قریة کانت فلو»

 (58/یونس) « حین الى متعناهم و الدنیا الحیاة فى الخزى عذاب

 آنها)بدهد سودى آنان به نشانایما تا که نیاوردند ایمان آبادى مردم چرا پس

 عذاب آوردند، ایمان چون که یونس قوم مگر( نیاوردند ایمان موقع به

 برخوردار معین زمانى تا را آنها و برداشتیم آنان از را دنیا زندگى در خوارى

  . کردیم

 شکم در قیامت روز تا یونس بود قرار که دارد مى اظهار نخست ى آیه در

 را قضا این خدا و پرداخت خدا تسبیح به ماهى شکم در او ولى بماند ماهى

 شود مى فهمیده بعدى آیه از و آورد بیرون ماهى شکم از را او و داد تغییر

 دیدند را بال آثار وقتى قوم این ولى شود نازل بال یونس قوم بر بود قرار که

 شآسای و رفاه در مدتها تا و شد برداشته آنان از بال آن و آوردند ایمان

 .بودند

 چندین در شد، نازل خاصى قوم یا شخص ى درباره که آیاتى چنین بر عالوه

 ى وسیله به مردم سرنوشت و الهى قضاى تغییر کلى طور به قرآن از آیه

  :است شده واقع تاکید مورد آنها بد یا خوب کارهاى

 (11/رعد...« )بانفسهم ما یغیروا حتى بقوم ما یغیر ال اهلل ان»

 خودشان آنها که این مگر دهد نمى تغییر را قومى حالت وندخدا همانا

 «بدهند تغییر را حالشان
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 االرض و السماء من برکات علیهم لفتحنا اتقوا و آمنوا القرى اهل ان لو و»

 (51/اعراف) « یکسبون کانوا بما فاخذناهم کذبوا ولکن

 از تهایىبرک کردند، مى پرهیزگارى و آوردند مى ایمان آبادیها مردم واگر

 به را آنان پس کردند، تکذیب ولى گشودیم مى آنان براى زمین و آسمان

 « نمودیم مؤاخذه دادند انجام آنچه سبب

 و خلق حسن مانند بد یا خوب اعمال تاثیر از بسیارى، روایات در همچنین

 و فراخى و انسان سرنوشت در ویژه گناهان یا و دادن صدقه و رحم ى صله

. است آمده اى کننده روشن مطالب عمر کوتاهى و دىبلن و روزى تنگى

 و محو لوح همان گیرد، مى صورت الهى قضاى در که تغییرات این جایگاه

 رخ بشر براى که اتفاقاتى و روزمره حوادث که است کتابى آن و است اثبات

 از منظور خوانیم مى زیر در که آیاتى در شاید و شده ثبت آن در دهد مى

  :باشد واثبات محو لوح همان کتاب

  )11/فاطر«... ) کتاب فى اال عمره من ینقص ال و معمر من یعمر ما و»

 در که این مگر شود نمى کاسته او عمر از یا و داده عمر کهنسالى هیچ و

 « است کتابى

... « کتاب فى اال انفسکم فى ال و االرض فى مصیبة من اصاب ما»

 (22/حدید)

 کتابى در که این مگر رسد نمى جانهایتان در هن و زمین در مصیبتى شمارا»

 « است
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 « یثبت و یشاء ما اهلل یمحوا» آیه این تفسیر در السالم علیه صادق امام

 که را آنچه و کند مى محو بوده ثابت که را آنچه که است این جز آیا: فرمود

 کند؟ مى ثابت نبوده

 همان دهد، مى تغییر بخواهد که را آنچه خداوند که قرآنى حقیقت این

 نفى را آن سنت اهل و دارد اعتقاد آن به شیعه که است «بدا» ى مساله

 اثبات و محو لوح در خداوند که است کارى همان بدا شیعه نظر از. کنند مى

 است احکام در نسخ مانند تکوین در بدا کند مى

 قابل خداوند مورد در آنچه خفاست از بعد ظهور معناى به لغت در «بدا

 مردم براى امرى ساختن پدیدار یعنى است؛ ظاهرى نسخ و بدا است، تصور

 ازل از خداوند را امر این که است بوده پنهان ایشان بر گذشته در که

 داشته مقدّر گشته پدیدار که جدید شکل همین به آغاز همان از و میدانسته

 مدتى براى میکرد ایجاب آنرا تکلیف مقام که مصلحتى جهت به ولى است،

 است نموده آشکار خود موقع در سپس و داشته مخفى مردم از آنرا

 تصریح قاطعیت با خود امامان از پیروى به نیز شیعه دانشمندان و علما

 و محو لوح در که است الهى قضاى تغییر همان بدا از منظور که اند کرده

 خدا به هرگز جهل از پس شدن آشکار معناى به بدا و گیرد مى صورت اثبات

 .شود نمى داده سبتن

  :   212    9 ج   تفسیر نمونه 

احتماالت مختلفى از ناحیه مفسران داده شده است   کِتابٍ مُبِینٍ در مورد

همان مقام علم  "کتاب مبین "رسد که منظور از ولى بیشتر به نظر مى
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باشند، و  پایان او ثبت مى پروردگار است یعنى همه موجودات در علم بى

نیز قابل تطبیق بر همین معنى است، چه اینکه  "لوح محفوظ "تفسیر آن به

 بعید نیست که لوح محفوظ نیز همان صفحه علم خدا باشد.

وجود دارد که منظور از آن عالم  " کِتابٍ مُبِینٍ "این احتمال نیز در معنى

آفرینش و خلقت و سلسله علت و معلولها است، که همه چیز در آن نوشته 

 شده است.

    : 419    2 ج   نور تفسیر 

 «فِی کِتابٍ مُبِینٍ» در جهان، مرکزیّتى براى اطالعات وجود دارد.لذا 

کِتابٍ » اى طراحى شده است. ى پیش بینى شده نظام هستى، طبق برنامه -

 «مُبِینٍ

ى چیزهایى است که مقابل همند، مثل  ى تر و خشک، کنایه از همه کلمه

و غنا، نیک و بد، مجرّد و مادّى. این  مرگ و حیات، سالمتى و مرض، فقر

نیز بیان شده  «2» «ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ وَ کُلَّ شَیْ»  ى مطلب در آیه

     915    4 ج    نور تفسیر است.

 در باشد نفر دو اختالف مورد که اى مسأله هر: فرمود السالم علیه صادق امام

 . نرسد آن به مردم عقل گرچه دارد، جودو کند حلّ آنرا که اصلى خدا، کتاب

     :182    1 ج   ترجمه تفسیر المیزان 

همانطورى که هیچ موجودى نیست مگر اینکه براى آن در نزد خدا 

گیرد، همچنین هیچ موجودى نیست مگر  اى است که از آنجا مدد مى خزینه
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از آن،  اینکه کتاب مبین آن را قبل از هستیش و در هنگام پیدایش، و بعد

هاى غیب  شمارد، جز اینکه کتاب مبین از خزینه ضبط نموده و برمى

در کتابى که از موجودی  تر است، اینجا است که براى هر اش نازل درجه

 خلق نهان است و جز پاکان به آن دسترسى ندارند. 

م و ه« إِماماً  وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسى»، هم به کتاب گفته شده، «امام»کلمه 

طالب  بن ابى در روایات، حضرت علىّ«  إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً»به اشخاص، 

ى  معرّفى شده که همه« امام مبین»علیهما السالم به عنوان یکى از مصادیق 

 .نورالثقلین تفسیرعلوم در نزد اوست. 

قرآن به اند که در  را لوح محفوظ دانسته« إِمامٍ مُبِینٍ»بیشتر مفسّران مراد از 

گفته شده است و از آن جایى که این کتاب حاوى تمام «  أُمُّ الْکِتابِ»  آن

ها است و همه چیزو همه کس تابع مقدّراتى است که در آن نوشته  دانش

 اند.  گفته« امام»شده، به آن 

 *******************2پیوست**************

 آیات دیگر با فرق تنها متشابه آیات. باشد علم در راسخ میتواند کسی هر

 که دارند وجود آیاتی یعنی. است زمان طول در فهمیدن هم آن که دارند

 برای تالش پس. کند تاویل را آن و یابد دست آن به ها انسان علم باید

 .است خدا راه در جهاد متشابه آیات فهمیدن

 هم کمال عنصر یعنی بروند کمال سمت به که افرید طوری را انسان اونددخ

 خلقت هدف در هم است خلقت فعل در
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 و انسان و جهان ابعاد کشف چیست؟یعنی علوم پیشرفت  توسعه معنای

 قران و است تکوین کتاب انسان و جهان.انسان اجتماعی و فردی زیست

 می کشف را جهان ابعاد از بعدی رود می پیش هرچه علم.است تدوین کتاب

 کند می کشف را قران ابعاد از بعدی رود می پیش که همانطور دقیقا و کند

 تکامل و پیشرفت دارد مهمی نقش چنین قران تفسیر در زمان عنصر لذا

 گستاخانه نباید اما کند می اگاه قران محتوای با پیش از بیش ا مار علوم

 کند می کشف علوم هرچه .شد خارج علوم مسلمات ی دایره از و کرد عمل

 قران کشف هم است جهان کشف هم

 ویژه و مختص قران در علومی که است کرده اعالم مکتب دخو رسما

 است امده 214- 213 ی صفحه 3 جلد بحار درمثال  است اخرالزمان

 فرمود  کردند سوال توحید ی باره در العابدین زین امام از را الصمد اهلل 

 عمیق  علم در که ایند می هایی گروه اخرالزمان در که دانست می خداوند

 است کرده نازل ها ان برای را اصمد اهلل داوندخ و شوند می

 به نیازمندان که ان یا است نیاز بی خدا که سطحی معنی همان به مردم واال

 به ندارد جوف که چیزی  که این معنی و اند کرده اکتفا اورند می پناه او

 .فهمند نمی را پر تو قرص شدت

 مجوف ستنده اجسام ترین سخت و ترین سفت که هنآ و سنگ امروزه

  هسته و ها الکترون ی فاصله که حدی به شود پرس زمین کره اگر هستند

 اتم از ماده و هرجسم. یدآ می در کوچک گوی یک شکل به برود ازبین
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 نمی هست هرچه خداوند دوجو اما هستند مجوف نیز اتم و  یافته تشکیل

 .نیست ماده و جسم یعنی نیست مجوف و است صمد ،دانیم

 می تبدیل ماده به انرژی زیرا .نیست یژانر او .زاید نمی و زادهه اون:  یلد لم

 .یدآ می وجود به انرژی از ماده و شود

 ان حاالت نه و انرژی نه و است ماده نه او شود نمی و نشده زاده او: یولد ولم

 .دو

 ....و فرشته روح  انرژی یا است ماده خدایا از غیر

 ******************3پیوست ****************

تفاسیر متعدد قبل و بعد نتوانسته اند به عمق مطلب  همانطور که می بینیم 

  .ذکر این تذکرات هم الزم است که:برسند

 یک. نیست نبودن کامل بر دلیلی ،... و تفسیری روایات و تفاسیر وجود -1

 .باشد هم تفسیر و شرح دارای ولی باشد کامل تواند می کتاب

 تواند نمی کتاب یک نبودن کامل بر دلیل نیز داشتن تفسیر به نیاز حتی -2

 همه که این برای حال، عین در و باشد کامل تواند می کتاب یک. باشد

 .بشود هم تفسیر باشند، داشته آن از بیشتری و تر عمیق استفاده بتواند

 و ما، جانب از است نقصی این نفهمیم، قرآن از را چیز همه ما که این-3

 .نیست قرآن نبودن کامل بر دلیل

 .کنند نمی اضافه قرآن اصل بر چیزی روایات و تفاسیر-4

 این معنایش اند، شده تبیین روایات در...  و احکام از بسیاری که این -9

مثال شیوه ی  .باشند نمی قرآن از برگرفته و نداشته قرآنی ریشه که نیست



22 
 

اما ی قرانی ندارد؟خیرنماز خواندن که در قران نیامده ایا باید گفت ریشه 

 علم شیوه ی نماز خواندن را باید از ائمه گرفت.

 نازل ای گونه به را کتابش و قرآن خداوند خود دارد اشکالی چه اصال -1

 و تفسیر را آن که باشد کسانی به نیاز کالمش، واقعی مراد فهم برای که کند

 قرآن هیهمرا و همسنگی این مختلف طرق از هم خودش و نمایند، تبیین

 شود؟ می محسوب نقص و عیب این کجای. است شده متذکر را مفسرانش و

 واقعی مراد شد مدعی و داد نسبت قرآن به را علمی موضوع هر توان نمی

 .است علمی موضوعات همین آیات، این از خداوند

 تواند می بلکه نیست، بودن معیوب و ناقص بر دلیل بودنی نامشخص هر

 .نماید حکایت را کتاب آن تعالیم عمیق محتوای و معارف گسترش و وسعت

 علم و حکمت تعالی از حکایت کالم، یک از صحیح و متعدد برداشتهای ثانیا

 و جدید مطلب بتوان آن به مراجعه بار هر با کالمی اگر لذا.دارد کالم گوینده

 .است آن متکلم مرتبه علو از حاکی نمود، برداشت آن از صحیحی

 دو هروم تمسک به قران و عترت لز

 بی عج امام الهی هادی وجود از را ما این ولی است آمده قرآن در چیز همه

 .است شیعیان ما مجسم دین و قرآن که نمیکند نیاز

 قرآن از مستقیم بطور را چیز همه آن همه ما ولی هست، قرآن در چیز همه

( ص)رماک پیامبر خاطر همین به.کرد رجوع بیت اهل به باید و فهمیم نمی

اند کرده مطرح قرآن کنار در را عترت ثقلین، حدیث در  
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 قرآن واقعی مفسران به مراجعه بدون خداوند واقعی مراد همه فهم ادعای لذا

 است باطل و گزاف ادعایی ،(طهارت و عصمت اهلبیت)

 شما که آن مشابه و "اهلل کتاب حسبنا" تعبیر همان قرآن کجای در ضمنا

 ست؟ا آمده کنید، می ادعا

 و گفتار) سنت پیامبرتان، رحلت از پس مردم ای که: آمده قرآن کجای در و

 را شیطان راه کند تبعیت آن از کس هر و ندارد اعتبار دیگر)او تایید و رفتار

 است؟؟ رفته

 اختیار در آن فهم کلید اما است؛ فراوانى بطون و ها الیه داراى قرآن

 نیست مردم عموم به مربوط و تاس السالم علیهم بیت اهل و اصلى مفسران

 بطن هفت نیز بطنى هر و دارد بطن هفت قرآن،: »فرمایند مى که روایاتى و

 از ،«آوریم مى در اللَّه بسم نقطه از را علوم همه بیت، اهل ما» یا «دارد

 .هستند دسته همین

 ****************4پیوست******************

تقدند:قران کتاب علمی و شامل گروهی که معدر این قسمت می خواهیم 

 ، را نقد کنیم.تمام دانش هاست

 اجزاء تمامی این بنابر و دانشهاست همه شامل قرآن که میگویند عدّه یک

  عصر در علمی دانش منبع بعنوان قرآن. دارد دربر را طبیعت علوم بنیادی

 بر را قرآن آیات میکنند سعی که میبینیم را زیادی عدّه حاضراست.

 یک دیدگاه این امّا. دهند تطبیق معاصر وتکنولوژیکی علمی تهایپیشرف
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 که مییابیم را ازگذشته الشأنی عظیم دانشمندان ما و نیست تازه دیدگاه

 احیاء کتاب در او. است گروه این از غزالی. بودهاند دیدگاهی چنین دارای

 اولین علوم به بخواهد کسی اگر »:که کند می نقل مسعود ابن از الدین علوم

 «کند تدبّر قران در باید یابد، دست آخرین و

 اما نقد و بررسی این دید گاه:

 هدف خود قران-1

 تنها گوناگون، هاى مناسبت به دیگر علوم ندارند؛ وجود قرآن در علوم همه

 هم وامثال ریاضیات و تجربی و مادی علوم درمورد.اند گرفته قرار اشاره مورد

 .نیست شامل را نهاآ تمام ماا است داشته ای اشاره گاها

 چیزِ همه جزئیات کریم کتاب این کند ثابت مردم به خواهد می که کسی

 دنیوی علوم ی همه مباحث یا آن های ویژگی حتی و توصیف و نام با را دنیا

 است، گرفته بر در علوم دیگر و هدسه و شناسی ستاره و پزشکی همچون

 قرآن اهداف و مقاصد با و یستن آن از که داده نسبت قرآن به را چیزی

 ندارد سازگاری

 با جامعیت و کامل بودن قران تناقض ندارد. زیرا: که همه ی علوم در قران نیستاین 

 معنوی هدایت) خود هدف مورد در قرآن که کند می حکم انسان عقل

 .اوست هدف حوزه از خارج که اموری در نه باشد چیز همه بیان( انسان

 بشر هدایت قرآن، موضوع و است خودش موضوع در زىچی هر کننده روشن

 هدایت به راجع چیزى هر بلکه فیزیک؛ و ریاضى و تجربى علوم نه است؛

 .هست قرآن در باشد، الزم
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 کتاب، این در من: نویسد مى دانشمندى شیمى، کتاب یک در کنید فرض

 ئلمسا او، مقصود مسلماً چیست؟ منظور نکردم؛ فروگذار اى مسئله هیچ از

 .است شیمى یعنى کتاب، همان موضوع به مربوط

 آن در چیز همه شود گفته اگر و است سازى انسان و هدایت نیز قرآنهدف 

 .است هدایت به مربوط که است چیزهایى آن منظور است،

منظور از همه چیز، تمام امورى است که براى پیمودن این راه الزم است، نه 

زرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضى و رة المعارف بیاینکه قرآن یک دا

جغرافیایى و شیمى و فیزیک و گیاه شناسى و مانند آن در آن آمده است، 

تمام هر چند قرآن یک دعوت کلى به کسب همه علوم و دانشها کرده که 

دانشهاى یاد شده و غیر آن در این دعوت کلى جمع است، به عالوه 

گاهگاهى به تناسب بحثهاى توحیدى و تربیتى، پرده از روى قسمتهاى 

حساسى از علوم و دانشها برداشته است، ولى با این حال آنچه قرآن به خاطر 

ه مسالدهد، همان  آن نازل شده و هدف اصلى و نهایى قرآن را تشکیل مى

 است، و در این زمینه چیزى را فروگذار نکرده است. انسانسازى

 .هست شما براى منافعى آهن در. کردیم خلق را آهن ما» مثالً

 برود؛ آهن از استفاده سراغ به که دهد مى خط بشر به خداوند آیه، این با

 به قرآن در هست، آهن با رابطه در چه هر که نیست این آن، معناى ولى

 به خورشید یا چرخد مى خورشید دور به زمین آیا» مثالً یا دیمدا شمایاد

 بر کم کم اما کرد؛ استفاده قرآن از را این شد نمى زمانى یک ؟«زمین دور

 دور به زمین که شد استفاده آیات بعضى از بشرى، علم و عقل رشد اثر
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 کهکشان تمام که شود مى استفاده آیات بعضى از حتى.گردد مى خورشید

 حال در چیز همه «یَسْبَحُونَ فَلَکٍ فِی کُلٌّ» مثل هستند؛ حرکت حال در ها

 بیان را نجوم علوم تمام قرآن  که نیست این آن معناى ولى است؛ سیر

 .است نموده

 کتاب از انتظارمان پس. نیست...  و شیمی و فیزیک و تاریخ کتاب قرآن

 که بگوییم و انیمبد علم کتاب را قرآن نباید کنیم اصالح باید را آسمانی

  کرد، استخراج قرآن از باید را شیمی و فیزیک

 علوم تمام هنوز زیرا نیست علوم درقران  نقل همه ی  به هم نیازی -2

 است پیشرفت و ایجاد درحال هرلحظه در علم و نیست بشر دراختیار

 ذکر قرانکتاب  توسط  توسط محدود درقالبی که ندارد محدود وماهیتی

 .شد مى من هفتاد مثنوى داشت، مى وجود قرآن در علوم ههم اگر .شود

 با را نقلی و عقلی تجربی، علوم مسائل همه قرآن، که ندارد ضرورتی

 اشارات گاهی موارد این که چند هر. کند بیان آنها، های فرمول و تفصیالت

 کریم قرآن در فیزیک و شیمی های فرمول از بسیاری.  دارد صادقی و حق

 نماز یا کنیم غسل چطور که این حتی ر علوم انسانی هم مثالنیست وحتی د

 کرد استخراج قرآن ظواهر از توان نمی را بشری علوم همه. نیامده بخوانیم

 داللت( آن جزئیات و ها فرمول تمام با) بشری علوم تمام بر قرآن، آیات ظاهر

 ندارد
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 فهمیده رآنق از مطالب آن داشت باید مى وجود قرآن در علوم همه اگر -3

 هاى دانش و علوم فهم که درحالى ندارد؛ فائده ادعا، صرف و شد مى

لذا  این جاست که  .است مشکل قرآن، از فیزیک و شیمى مانند مختلف،

ضرورت وجود ائمه به عنوان بیان کننده  علوم مشخص می شود که باید 

ریافت بعضی از علوم را از ایشان که متصل  منبع علم لوح محفوظ هستند د

 به یابى راه که جا آن از اما نیامده، قرآن الفاظ ظاهر در علوم همه کرد.

 اعتصام دارد، لیاقت و قابلیت به نیاز علم، نور از مندى بهره و هستى حقایق

 مى السالم علیهم معصومان والیت و قرآن آیات ریسمان به آویختن چنگ و

 حقیقت» به تا آورد؛ مفراه انسان براى را شرایط و امکان بهترین تواند

 قرآن با انس و مراجعه طریق از و یابد دست))لوح محفوظ(( ،«علم ملکوتى

 موارد که چنان شود؛ زده انسان در معنوى و علمى هاى جرقه ،واهل بیت

 این از بشرى مجهوالت و علوم از بسیارى و شده تجربه و دیده متعددى

 توصیه خرد و علم حبانصا به توان مى بنابراین، است، شده کشف طریق،

 هاى بنیان ریزى پى و علمى هاى سررشته به یابى دست براى که کرد

 ، .ببرند را استفاده بیشترین واهل بیت قرآن از مختلف، هاى رشته در علمى،

 استخراج قابل قرآن از ها دانش از بسیارى یا و علوم تمام شود گفته اگر

 السالم علیهم امامان و مبرپیا توسط حتی  کارى چنین: گوییم مى است،

و باید گفت استخراج تمام علوم)علوم نافع( از قرآن و اهل  .ندارد امکان

بیت قابل استخراج است که این دو علم خود را از لوح محفوظ می گیرند . 
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یعنی ما هرچه رسوخ در علم پیدا کنیم صرفا فقط از قران نمی توان 

ری همچون امام نیازمندیم که استخراج علوم کرد بلکه به پارامتر دیگ

شرح و تفصیل علوم دیگری عالوه بر علوم  قران را بلد باشد. و در قران 

 طبیعی علوم کتاب یک قرآنفقط علوم الزم برای هدایت بشر امده است. 

 صحبت طبیعی پدیده های از اگر و است هدایت کتاب یک بلکه نیست،

 .کند کمک انسان تهدای به آنها طریق از که است آن میکندبخاطر

 سلونی قبل ان تفقدونی  بطرق السما اعلم منی بطرق االرض 

قوانین حاکم بر جهان که کل جهان را مدیریت می کنند پایدار اصلی و 

اساسی هستند اما قوانین زمین که زمین و اشیای زمین را اداره می کنند 

 جزیی و فرعی و در موارد زیادی متحول می شوند

زمین وجود نداشت و فردایی بود که ازبین خواهد رفت هم  هدیروزی بود ک

خودش و هم قوانینش اما قوانین عمومی جهان از پیدایش تا ابد خواهند بود 

 و جهان را اداره می کنند

این مطالب علمی که در قران اشاره شده همین قوانین حاکم بر جهان 

ز ان ها با در است نه قوانین فیزیک ما که دست ساخته بشر ان و خیلی ا

نظر گرفتن شرایط خاص به دست امده اند و این انتظار را نباید داشت که 

 فرمول های فیزیک ما در قران قابل استخراج باشد

 عهده بر را ان تبیین و است شی لکل تبیانا قرانش که است مدعی ما مکتب

 الیهم نزل ما للناس لتبین است گذاشته بیت اهل و پیامبران ی
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می)اصول حاکم بر کل جهان ، اصول مسلم فیزیک ،( را می توان مطالب عل

از قران و اهل بیت که زیر مجموعه ی لوح محفوظ هستند استخراج نمود 

 عنصر زمانحاال یا به کمک معصوم یا خودمان رسوخ در علم پیدا کنیم و 

هم در این زمینه موثر است.این قران  به همراه اهل بیت زیر مجموعه ای 

 )قرآن +اهل بیت=لوح محفوظ(محفوظ است. از لوح

در قرآن هم اصول کلی آمده هم اصول جزیی ما نه همه ی کلیات و نه 

همه ی جزییات بلکه همه ی آن به واسطه ی اهل بیت و قرآن هردو 

استخراج می شود همان طور که جابربن حیان در زمان امام صادق)ع( این 

 کار را می کرد . 

 ده به علوم تجربیهدف ایات اشاره ش -4

 :دارد طبیعی علوم به اشاراتی که قرآن از آیاتی

 اشارات این بلکه نیست... و شیمی و هندسه فرمولهای آنها کشف اوال(هدف

 علوم آموزش آن هدف .است کرده مطرح را مباحث این ای حاشیه بطور

 این از آن در طبیعی پدیدههای ذکر و نیست تجربی علوم کتاب قرآن نیست

 شگفتیهای دیدن و طبیعت مطالعه طریق از انسان اوال که است جهت

 امکانات با ثانیا و گردد افزوده خدا به ایمانش جهان در موجود نظم و خلقت

 نیز وسیله بدین و شود آشنا است گشته مهیا او برای طبیعت در که فراوانی

 آنها از صحیح استفاده با ضمنا و شود، افزوده خداوند به نسبت او معرفت بر

 .نماید راسپاسگزاری او



30 
 

 آمده طبیعی پدیدههای به مکرّر اشارات قرآن در که کرد کتمان نمیتوان

 به است مردم تشویق هدف آنها بلکه. نیست علوم تعلیم برای اینها امّا. است

 به نزدیکی نهایت در و خلقت عظمت به توجّه نتیجه در و طبیعی علوم تعلّم

 قرآنی آیات از بعضی فهم علم پیشرفت که قدیممعت ما همچنین.جهان خالق

 :شریفه آیه مثال میسازد آسان را

 جَعَلْنا وَ فَفَتَقْناهُما رَتْقاً کانَتا الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ أَنَّ کَفَرُوا الَّذِینَ یَرَ لَمْ وَ أَ»... 

 (31 انبیاء، (حَیٍّ شَیْءٍ کُلَّ الْماءِ مِنَ

 بازشان هم از ما و بودند یکپارچه زمین و مانهاآس که نمیبینند کافران آیا

 آوردیم پدید آب از را زندهای هر و کردیم

 :شریفه آیه و دارد، حیات در آب نقش و شمسی منظومه تحول به اشاره

 (  45 )ذاریات،« تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ زَوْجَیْنِ خَلَقْنا شَیْءٍ کُلِّ مِنْ وَ» 

 گیرید عبرت و کنید یاد که باشد ،آفریدیم جفت یک چیز هر از و

 درک که است بدیهی. میگوید سخن مخلوقات در زوجیت عمومیت از

 .است( ص)پیامبر عصر از سادهتر بسیار ما عصر در مطالب اینگونه

 

 ات************پیشنهاد************

 الف(تغییر نوع نگاه به قرآن

 انواع نگاه ما به قران

 علوم مختلف استی  همه نگاه علمی: که مولد -1
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نگاه محترمانه همراه با تقدیس و تعظیم: این نگاه همراه به اعتقاد به -3

 عظمت قران است .نگاه اکثر ماها

 نگاه درمان جویانه و نیازمندانه:نسخه شفا بخش -2

نگاه کتابشناسانه:برای این نوع نگاه می توان هیچ اعتقاد یبه قران -4

 قران زبان آن  و...نداشت مثال اشنایی با ساختار 

کدام نگاه است که به ما حرکت می دهد؟نگاه درمان جویانه و راهبر که 

 باید این نگاه ما به قران باشد نه نگاه کتاب علمی.

بشارت دهنده، هدایت گر، بزرگوار، یاداوری کننده ،نجات دهنده  و...این 

داوند ها همه صفات و ویژگی های یک موجود با شعور و مختار است که خ

آن ها را به قران نسبت داده است لذا قران صرفا کتاب دارای مفاهیم بلند  

نیست لذا ارتباط با قران رشد دهنده است  اگر شفاعت کند پذیرفته می 

 شود.

 را همّشان تمامی اینکه نه. کنند توجه پیامها این به باید مسلمان

 کنند وزر علم با آن سازگاری یا و قرآن علمی اعجاز اثبات صرف

 ب(قرآن راهبر قراردادن

 می کشف قرآن از بیشتری حقایق کند می رشد علم هرچه که معتقدیم

 های آزموده و جدید علم تنها نه.دیگر مقدس های کتاب خالف بر شود،

 که معتقدم حتی کند می اثبات را قرآنی های آموزه حقانیت جدید، دانش

 چنین ما رویکرد که حالی در مدهی قرار جدید های دانش راهبر باید را قرآن
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 هم قرآن در حرف این گوییم می شود می کشف چیزی تا و است نبوده

 و دهیم پیشنهاد دیگر های دانش به قرآن از باید که حالی در است بوده

 علمی اتفاق این قرآن گفته اساس بر آیا و دارد را عقیده این قرآن بگوییم

 .است یقرآن راهبر نگاه این خیر، یا افتد می

 قرآن با را علمی مباحث اینکه جای به تا کنیم تاسیس را ای رشته باید

 تازه رشته ذیل آن جز به ولی( باشد باید هم نگاه این البته) کند تطبیق

 علم رشد در که علمی های گزاره قرآن، های آموزه درون از باید تاسیس

 .شود استخراج است، تاثیرگذار

می شود علوم روز را به دنبال خود بکشد یعنی  اگر در تفسیری که از قران 

و علوم روز پیرو ان در این صورت کار یک کار درست و  قران پیشرو باشد

واجب کفایی است و اگر برعکس قران یا حدث را پیرو علوم بدانیم کار ما 

نادرست است مثال کیهان شناسی قران را بر کیهان شناسی ارسطو تطبیق 

 دنبال به را تجربی علوم قران که باشد طوری ما کار باید دادن غلط است.

 از  امروزی شناسان کیهان اگر جهان گسترش قانون در مثال بکشد خود

 گسترش و مانند می باقی خود غلط ی نظریه در همچنان نیاموزند قران

 .گرفت خواهند نظر در بادکنکی و انبساطی را جهان

 میرود انتظار این بنابر است، دگیزن ابعاد جمیع در بشر هدایت متکفّل قرآن

 .نمود استنتاج آن از نیزبتوان را طبیعی علوم پژوهشهای در راهنما اصول که
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 (در اوردن مهجوریت قران در حوزه ی علوم تجربیپ

 متحجرین با ما قران و حدیث را در علوم تجربی در مهجوریت می بینیم

 قران از وتوقعی اند کرده رمهجو را قران خود مهجوریت با که قران از مهجور

 شی کل تبیان نه قران گویی کرد باید چه اخالق و احکام برخی مگر ندارند

 که روزی همان که دارم ایمان است احکام و اخالقیات برخی تبیان بلکه

 یا گوید می هم امروز مهجورا هذالقران اتخذو  قومی ان یارب گفت پیامبر

 .. امتی ان رب

 ما...... اما رفتند پیش علوم ی همه در نمسلمانا غیر و کفار

 شده ما ماندگی عقب باعث قران گویند می که رسیده جایی به ماجرا حتی 

 .است

انما یخشی اهلل من عباده العلما منظور همه ی علما است  28سوره فاطر ایه 

 اما افتخاری که در این بحث است به علمای تجربی می رسد.

 ر حال گسترش و انبساط است ایا ما بایدعلوم تجربی می گوید جهان د

که در سوره ی ذاریات آمده را به «والسما بنیناها و انا لموسعون » ایه ی 

گسترش جهان تفسیر نکنیم قانون گسترش یک اصل مسلم قرانی است که 

 امروز علوم تجربی نیز به گوشه ای از ان رسیده است

س باشد؟عابد عوام؟زاهد چه کسی بهتر می تواند موحد خداشناس و خدا تر

 صوفی؟فالسفه؟

سوره فاطر نگاه کنید  اسان شناسان و کیهان شناسان اب  28و  21ایه 

شناسان و باران شناسان گیاه شناسان و میوه شناسان کوه شناسان و زمین 
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شناسان خاک شناسان و صخره شناسان که چرایی رنگ خاک ها و صخره 

 انما یخشی اهلل من عباده العلماوید علما ها را می شناسند و...به اینان می گ

 نه ان کسی که خیالبافی های خود را عرفان نامیده است.

اما مگر ما به خود می آییم ؟ خداشناسی را برخالف سر تاسر قران از عرصه 

 ی تجربیات بیرون رانده ایم.

آیه می گوید فقط و فقط در خدا شناسی را باید روش علمی را پیمود نه 

 یل و کشف شهود راروش تخ

اگر یک دانشمند علوم تجربی قدرت خدا و توحید را در فرمول ها و قوانین 

 مسلم علمی نشان دهدکه عین راه و منطق قران است می شود غرب زده؟

راه فقط راه علم است و بس و هرکسی به نسبتی با راه علم اشنا است ان 

خودش می تواند  کشاورز بی سواد با اندیشه در رشته ی کاری و تخصص

 خداشناس و خدا ترس باشد تا برسد به اندیشمند عمیق نگر در علوم تجربی

لفظ علما نیز مطلق و عام است و شامل هر عالمی در هر علم می گردد اعم 

از تجربی و انسانی اما سیاق و بستر سخن ایه  انسان را به تجربیات دعوت 

 می کند

شناسی شکسته نخواهد شد مگر  علوم به ویژه در هستی شناسی و کیهان

 با کمک قران

مثال یک اصل فیزیکی در قران وجود دارد که هنوز به ان نرسیده اند که ایا  

در نظام خلقت ماده اصالت دارد یا انرژی یعنی حاالکه جرم و انرژی به هم 

تبدیل می شوند اول ماده بوده یا انرژی که قران در سوره ی عادیات جواب 
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. قران با چه محبتی دست دانشمندان فیزیک را می گیرد و آن را می دهد

اورا هدایت می کند و بادیدن این اصول قرانی چه شوق و شعفی به محقق 

دست می دهد درمقابل این محبت الزم است دست اندرکاران فیزیک پاسخ 

 محبت را با محبت بدهند نه لجاج و عناد.    

 این بنابرخویش  می گوید: دکتر گلشنی در کتاب قرآن و علوم طبیعت

 و نظم و میکند روشن بشر برای را آن اسرار هم طبیعت کتاب مطالعه

 شدن سوار با که دهد می امکان انسانها به هم و میسازد هویدا را آن انسجام

 است داده قرار آنها برای خداوند که منابعی استخراج به علم مرکب بر

. شوند نائل بیشتری مادی رفاه به علمی کشفیات از استفاده با و بپردازند

 امکانات او برای و است داده قرار زمین در خود خلیفه را انسان خداوند

 و کنند استفاده امکانات این از که انسانهاست بر. است کرده فراهم را زیادی

 به اللهی خلیفة مقام این اعطای واقع درشوند خداوند حکمت و قدرت مظهر

 :است نهاده او در علم کسب برای خداوند که است استعدادی نتیجه انسان

 الْأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ...( ( »...  داد تعلیم را اسماء همه آدم به و( ) 31 بقره،

 « کُلَّها

 آورد در خود تسخیر تحت را طبیعت میتواند انسان که است علم طریق از و

 از دسته این نهامسلما متأسفانه. گردد زمین روی بر خداوند صفات مظهر و

 که هستند دیگران این و سپردهاند فراموشی دست به بکلی را آیات

 .گرفتهاند دوش به را کار این مسؤولیت

 39: ص طبیعت، علوم و قرآن
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 اصلی عامل است قائل خداشناسی جهت از تجربی علوم برای قرآن که نقشی

 تمدن شپیدای واقع در و شد، علوم این به مسلمان پژوهان دانش اقبال

 هم را مطلب این. دانست آن مرهون زیادی حد تا باید را اسالمی درخشان

 میتوان دانشمندان آن خود کلمات در شده متذکر مسلمان غیر محققین

 را انسان که جهت این از را طبیعی علوم ،مسلمان دانشمندان نمود مشاهده

 آن جذب از پس مسلمان دانشمندان. میکردند دنبال میکند نزدیک خدا به

 عقلی روش به تنها بعالوه و آوردند در اسالمی بینی جهان تحت را آنها علوم

 .گرفتند فراوان بهره هم تجربی روش از بلکه نکردند، اکتفا

 کنار اسالم دنیای در کم کم طبیعی علوم از برداشت نحوه این متأسفانه

 بهره و شناسی طبیعت به مربوط قرآن ارزنده آیات مسلمین و شد گذاشته

 که بودند دیگران این و گذاشتند کنار را طبیعی امکانات از برداری

 قرار بررسی تحت بود آنهاکرده مطالعه به تشویق قرآن که را موضوعاتی

 عمیقی شکاف که شد این امر این نتیجه. گشتند مسلط جهان بر و دادند

 علوم جذب با همراه مسلمان کشورهای و آمد بوجود مردم دنیای و دین بین

 که اند رسیده جایی به اکنون و کردند جذب نیز را غربی حیات مظاهر غربی

 .اند داده دست از را معنویات هم و است درخطر مادیشان حیات هم

 (تفسیر قرانج

کسی که  آیت اهلل رضوی در کتاب قرآن و نظام رشته ای جهان می گوید:

ال متخصص باشد و کل قران را تفسیر می کند باید در دانش هایی چند کام

 اصول مسلم ان را بداند واال نباید وارد تفسیر قران شود
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اما کسی که در یک رشته ای از علوم تخصص دارد ومی خواهد همان یک 

رشته را در تبیینات قران و اهل بیت بررسی کند او می تواند ودر مواردی  و 

و تخصص  باید این کار را بکند. تنها با دو شرط تخصص در رشته ی خودش

 در ادبیات عرب مثال بنویسد روانشناسی در اسالم یا ...

این سخن که قران را نباید بر بر طبق علم تفسیر کنیم غلط است بلکه قران 

 علوم تفسیر کرد درست است. نظریه های غیر مسلم علمیرا نباید بر طبق 

تفسیر قران براساس فرضیه ها و رهاورد های علوم تجربی نادرست است 

اسالم چنین اجازه ای به ما نداده است اما مسلمات علمی اعم از تجربی و و

غیر تجربی  نه تنها  می تواند معیار تفسیر قران باشند بلکه حجت هم 

 هستند علم همیشه ارزشمند ومبنای اندیشه در دین و قران است .

در میان دانشمندان علوم تجربی که قوانین درون اتم یا اصل قانون گسترش 

 جهان را کشف کرده اند حتی یک نفر پیدا نمی شود که ملحد باشد.

 استفاده ازعلوم تجربی در تفسیر قران به سه صورت زیر نادرست است:

 تفسیر قران با استفاده از فرضیه ها-1

تقسیر قران با استفاده از قوانین علوم تجربی که از حد فرضیه خارج شده -2

 اند.انداما به حد مسلم بودن نرسیده 

 تفسیر قران با استفاده از قواعدی که مسلم بودنشان  اجماعی نیست.-3

 اما در تفسیر قران براساس علوم تجربی باید: 

 علوم تجربی دنباله رو قران باشد-1

 قران تکمیل کننده قواعد و اصول مسلم تجربی باشد-2
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م از مسلمات مورد اجماع همگان خارج نشویم زیرا علوم تجربی و هر عل-3

 دیگر در حال تغییر هستند.

 سایر منابع اخذ و جذب علوم از(د

 .کرد اخذ دیگران از را مفید علوم اسالمی تمدن عصر دانشمندان مثل باید

 همراه مادی تفسیرهای و ها پیرایه از عاری را دیگران تجارب میتوانیم ما

 استفاده اسالمی ایدئولوژی و بینی جهان پرتو در آنها از و بپذیریم آنها

 برخی دریافت به نیازمند مسلمین حاضر زمان در الاقل که است واضح.کنیم

 از فنون و علوم جذب البته و هستند پیشرفته کشورهای از فنون و علوم از

 :است فرموده خود اعظم پیامبر چه ندارد، اشکالی باشد که منشأ هر

 .(باشد چین در گرچه بجوئید را علم) « بالصین لو و العلم اطلبوا» 

 « بها احقّ فهو وجدها فحیث المؤمن ضالّة حکمةال» 

  از سزاوارتر آن به بیابد را آن جا هر او پس است مؤمن گمشده حکمت

 است دیگران

 .( بگیرید مردم دهان از را علم) « الرجال افواه من العلم خذوا» 

 عمل که است این بکنیم باید هم ما و کردند صالح گذشتگان که کاری اما

 با همراه و گزینشی بصورت.بگیرد فرا بیابد که جا هر از را آن باید جذب

 در چه باشد، اسالمی بینی جهان پرتو در باید جذب این یعنی ،باشد پیرایش

 بیگانگان دانش و فرهنگ از عناصری میتوانند مسلمانان که است اینصورت

 اسالمی روحیه آنها در و کنند جذب است سازگار اسالم روحیه با که را
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 میتوانند مختلف علوم که است اسالمی بینی جهان پرتو در فقط .ندبدم

 .راهنمایی کنند تعالی حق بسوی را ما و باشند داشته واحد هدف
 لزوم ارتباط بین  معارف دینی و علوم طبیعی برای حاکم کردن جهان بینی اسالمی(و

 و دینی خاص معارف بین اسالمی تمدن عصر در که ارتباط نوع آن باید

 متذکر قبال که همانطور چه .شود برقرار دوباره بود، برقرار طبیعی لومع

 عالم موجودات همه دین. نیست جدایی دین هدف و علم هدف بین شدیم

 :میداند خداوند متوجه را

 الْحَکِیمِ الْعَزِیزِ الْقُدُّوسِ الْمَلِکِ الْأَرْضِ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لِلَّهِ بِّحُ یُسَ»  

 فرمانروایی که خدا، تسبیح به هست زمین و آسمانها در چه هر( )1 جمعه،)

 (است مشغول داناست، و توانا و پاک و منزه

 را آن وحدت و انسجام طبیعت قوانین کشف با که است این دنبال نیز علم

 همه که هستند این پی در معاصر فیزیکدانان اکنون هم. دهد نشان

 این در و برگردانند اصل یک به را طبیعت هم از مستقل ظاهرا نیروهای

 شدهاند نائل هم موفقیتهایی به زمینه

 علوم اصول دینی علمیه های حوزه در باید هدف این به رسیدن برای

 معارف دانشگاههادر همچنین و گردد مطرح اول دست بصورت طبیعی

 مؤثری وسیله کار این. شود تدریس باالیی نسبتا سطح تا اسالمی خاص

 خواهد مسلمان پژوهشگران براندیشه اسالمی جهانبینی کردن حاکم برای

 اکتشافات از که میدهد را امکان این دینی علمیه حوزههای به ضمنا. بود

 .بنمایند شرعی احکام موضوعات تبیین برای سودمند برداری بهره علمی
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 علوم با اسالمی تمدن عصر در مسلمان دانشمندان که برخوردی آن باید

 خاص معارف بین جدایی واقعی هیچ آنها. شود رایج و احیاء داشتند مختلف

 نظر از. میدانستند یکی را دو هر هدف و نمیدیدند طبیعی علوم و مذهبی

 را ما نتیجه در و میدهند نشان را طبیعت وانسجام وحدت تجربی علوم آنها

 .است ادیان هدف که است چیزی همان این و میرسانند طبیعت خالق به

 همه اسالمی تمدن درخشان دوران در که بود بینش نوع این بخاطر ستدر

 از برخی وحوزه و دانشگاه یکی شد یم تدریس جا یک در دانشها

 علوم در هم و بودند مجتهد ذهبی معارفم در هم مسلمان، دانشمندان

 دانشگاهها درسی برنامه و شود احیاء دیگر بار باید حسنه سنت این. طبیعی

 بشری علمی تجارب آخرین حاوی هم باید، اسالمی درکشورهای مدارس و

 افکار که است اینصورت در تنها. اسالمی خاص معارف شامل هم و باشد

 پژوهان دانش در سوء تأثیرات شرق و غرب مادی بینشهای و الحادی

 هم از را وارداتی بدافکار و خوب توانست خواهند آنها و گذشت، نخواهند

 .کنند حاکم شان فن و علم بر را اسالمی بینی جهان و جدا

  میکند، ایفا زمین در را الهی خلیفه نقش انسان زیر آیات طبق که آنجایی از

 «خَلِیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی ةِ لِلْماَلئِکَ رَبُّکَ قالَ إِذْ وَ»

(  زمین در من گفت فرشتگان به تو پروردگار که هنگامی و( ) 31 بقره،

  داد خواهم قرار جانشین

 « کُفْرُهُ فَعَلَیْهِ کَفَرَ فَمَنْ الْأَرْضِ فِی خَالئِفَ جَعَلَکُمْ الَّذِی هُوَ»
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 هر پس. داد قرار جانشین زمین در را شما که خدائی اوست( ) 35 فاطر،)

 اوست خود متوجه کفر زیان شود کافر کس

 «تَعْمَلُونَ کَیْفَ لِنَنْظُرَ بَعْدِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ فِی خَالئِفَ ناکُمْجَعَلْ ثُمَّ »

 چگونه که بنگریم تا کردیم جانشین زمین در را شما ما سپس)(  14 یونس،)

 .(کرد خواهید عمل

 ( 11 اعراف، (جَمِیعاً الْأَرْضِ فِی ما کُمْلَ خَلَقَ الَّذِی هُوَ

 .( آفرید شما برای است زمین در که را آنچه همه که خدائی اوست) 

 در را شما ما همانا و) مَعایِشَ فِیها لَکُمْ جَعَلْنا وَ الْأَرْضِ فِی مَکَّنَّاکُمْ لَقَدْ وَ

 داشتیم مقرر نعمتی ونهگ هر از شما برای آن در و بخشیدیم تمکین زمین

 

 فراهم بشر برای طبیعت در را زیادی امکانات نقش این ایفای برای خداوند

 قرار بر موجوداتسایر تکوین و انسان تکوین بین جالبی هماهنگی و کرده

 مسلمین این بنابر کند، طرف بر را خود نیازهای بتواند بشر تا است کرده

 اهداف جهت در امکانات این ارگیریبک راه در تنها فنشان و علم از باید

 :شریفه آیه مصداق تا کنند استفاده بشری عالیه مصالح و اسالمی عالیه

 ظاهر زمین در انسانها بسود که بودید امتی بهترین شما( ) 111 عمران، آل

 ...( شد

 دانش اخالقی تزکیه مسأله به اسالمی جوامع و مدارس و دانشگاهها در باید

 علم به مجهز هم التحصیالن، فارغ اینصورت در شود یکاف توجه پژوهان
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 آبادانی جهان که است عالمان نوع این با و ایمان به مجهز هم و بود خواهند

 «العلم یعمر باالیمان و» (:ع) علی حضرت معروف کالم و مییابد

 .(میشود آباد علم ایمان وسیله به و)

 است داده بیرون ربغ دنیای آنچه جز محصولی اخالقی تزکیه بدون علم 

 مال و قدرت و جاه کسب جز هدفی ایمان بی عالمان و داشت نخواهد

 . ندارند

 آورده تزکیه با مقارن را تعلیم انبیاء رسالت از صحبت هنگام به خود قرآن

 «الْحِکْمَةَ وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُکُمُ وَ یُزَکِّیکُمْ وَ آیاتِنا عَلَیْکُمْ یَتْلُوا »است

 گرداند پاکیزه را شما نفوس و کند تالوت شما بر را ما آیات تا(  191 ،بقره)

 دهد شریعت و حکمت تعلیم شما به و

 «یُزَکِّیهِمْ وَ الْحِکْمَةَ وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ»... 

 ...(  گرداند پاکیزه و بیاموزد حکمت و کتاب را آنها و( )...  125 بقره، )

 (2 جمعه،«) الْحِکْمَةَ وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ اتِهِآی عَلَیْهِمْ یَتْلُوا

 شریعت آنها به و گرداند پاکیزه را آنها و کند تالوت را الهی آیات آنان بر تا) 

 ...( بیاموزد حکمت و

 که معتقدیم کریم قرآن از استنباط با ماجهان بینی اسالمی یعنی مثال 

 باید زیر اصول( عدمتناقض اصل نظیر) منطقی همتعارف اصول بر عالوه

 :گیرند قرار علمی پژوهشهای راهنمای

 فرمانروای و خالق تنها خداوند قرآن آیات طبق توحید به راسخ اعتقاد-1

 و شود ختم او چیزبه همه و میگیرد نشأت او از چیز همه. است هستی عالم
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 که بوده این نیز انسان خلقت از غرض هستند او تسبیحگوی موجودات همه

 االنس و الجن خلقت ما و) کند اونزدیک به را خود پروردگار عبادت طریق از

 کسب باید عملی هر در انسان هدف این بنابر(.  91 ذاریات، -لیعبدون اال

 این از نیز طبیعت کشف برای پژوهش. باشد او به تقرب پروردگارو رضایت

 عظمت آثار دیدن طبیعت رد کاوش از منظور باید. نیست مستثنی قاعده

 به رسیدن جهت انسان برای شده فراهم امکانات از استفاده و الهی فعل

 حس ارضای بخاطر طبیعت شناخت قرآن نظر از.باشد ابدی سعادت

 .نیست مقبول کنجکاوی

))مثال ارایه طرح اقای استیفن هاوکینک بدون در نظر گرفتن خدا اشتباه 

 ند((ن کتاب طراح بزرگ را نوشته ااست که علمای اسالمی در نقد ا

 بلکه. کند مشغول آنها به و متوقف وسایط در را ما نباید شناسی طبیعت

 که کند پژوهشگرتوجه انسان اگر. بیندازد خدا یاد به را ما همواره باید

 توجهی با نامحدودند؛ پروردگار کلمات و است نامحدود جهت هر از خداوند

 می و نمیشود متوقف پایهای درهیچ دارد، دنامحدو چشمه سر این به که

 احساس چون کند، پیدا آگاهی خلقت عظمت از بیشتر چه هر خواهد

 را ما باید طبیعت شناخت.میشود نزدیکتر خالق به طریق این از که میکند

 .برساند است جهان خدای که رشته سر آن به اسباب و علل رشته سر این از

 است این شویم متذکر باید اصل این با ارتباط در که دیگری مهم نکته-2

 طبیعی، درپدیدههای نظم وجود روی زیادی تأکید کریم قرآن در که

 :است شده طبیعت در هدفداری و طبیعت، مختلف اجزاء بین هماهنگی
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 ( 8 رعد،) بِمِقْدارٍ عِنْدَهُ شَیْءٍ کُلُّ وَ» 

 .( دارد معینی مقدار او نزد چیزی هر و)

 (2 فرقان،)    تَقْدِیراً فَقَدَّرَهُ شَیْءٍ کُلَّ خَلَقَ وَ»

  (داشت مقرر معین اندازهای آن برای و آفرید را چیز همه و) 

 مِنْ تَری هَلْ رَ صَ  الْبَ فَارْجِعِ تَفاوُتٍ مِنْ الرَّحْمنِ خَلْقِ فِی تَری ما» 

 ( نمی بینی نقصان و بینظمی رحمان خدای خلقت در تو( )3 ملک،)فُطُورٍ

خدای عالم   بودن یگانه از حاکی و ناشی را انسجام و نظم این رآنق و

می داند.   

( 22 انبیاء،  ): لَفَسَدَتا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِما کانَ لَوْ.    

 وجود خدایانی یکتا خدای جز به[ زمین و آسمانها] آنها در اگر)... 

 فت(مییا راه آنها در فساد و خلل آینه هر  میداشت

 (  88 نمل،«) شَیْءٍ کُلَّ أَتْقَنَ الَّذِی اللَّهِ صُنْعَ»... 

 ساخته استحکام و اتقان کمال در را چیزی هر که خدائی صنع)... 

 ...(  است

 دانش تشویق در عمدهای عامل طبیعت در نظم وجود به اعتقاد

 است. کشف حقایق بوده به پژوهان

ای اینشتین چون دانشمند خدا )) در این جا هم منظور این است مثل اق

 شناس است و به نظم موجود در طبیعت  اعتقاد دارد نظریات مغایر با این 

 را به راحتی قبول نمی کند.((اصل 
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 لزوم همت و تالش خود مسلمانان در کسب علم(ه

 و طبیعت اسرار از برداری پرده درباره کریم قرآن که را دستوراتی مسلمانان

 دیگران دست به را آن اینکه نه کنند دنبال خود است داده آن قوانین

 .شوند آنان خوار خودجیره و بسپارند

 در اسالمی کشورهای باید اسالمی امت جانبه همه استقالل تأمین برای

. نمایند وتهیه تربیت متخصص افراد فنون و علوم مهم های رشته تمام

 را پژوهشگران و کرد بنا علمی مراکز اسالمی جوامع از یک هر در باید بعالوه

 آنها برای الزم امکانات با و خاطر دغدغه بدون محیطی و گرفت بکار آنها در

 نتیجه و ببرند پناه الحادی محیطهای به نشوند مجبور تا ساخت فراهم

 بگذارند دیگران دراختیار را افکارشان

 شود تلقی اساسی کار یک بصورت اصیل تحقیقاتی و علمی اکتشافات باید

 که است این اسالمی کشورهای کار حاضر حال در و طفیلی کار یک نه

 آنکه بدون کنند وارد شرق و غرب از را مونتاژی تکنولوژیهای از بعضی

 .شوند متبحر بنیادی علوم خوددر

 نخواهد بینیاز شرق و غرب از را اسالمی کشورهای هیچگاه روش این

 طور به .باشد یبنیاد تحقیقات ایجاد با همراه باید تکنولوژی ورود.ساخت

 صنعت و علم نظر از غرب اینکه یکی. داریم روشن حقیقت دو امروز خالصه

 مانده عقب خیلی حوزه این در اسالم دنیای مقابل در و است کرده پیشرفت

 بجایی را غربی انسان شگرفش ترقیات عین در غرب آنکه دیگر و است

 معرض در را بشریت کل و انداخته پوچی ورطه رادر او بلکه و است نرسانده
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 این اوال که است مسلمانان وظیفه وضعیت این در. است داده قرار نابودی

 پیشرو و مبتکر گذشته مثل خود و کنند جبران را علوم در افتادگی عقب

 اسالمی جهانبینی کردن حکمفرما و اسالمی معارف احیای با ثانیا و شوند

 .دهند سوق عیواق خوشبختی و رفاه بسوی را بشریت خود فکر بر

 بیابیم را خلقت مبدأ و کنیم گردش زمین در که میخواهد ما از قرآن وقتی

 انجام به را مهمّ این علمی کوششهای طریق از باید ما که است این معنیاش

 دیگران و بنشینند مسلمانان که است قرآن آموزشهای خالف بر این.رسانیم

 را ومسلمانان شوند بهرهمند آن نتایج از و بپردازند طبیعت اسرار کشف به

 .سازند وابسته خود به

 اینکه نه باشد، طبیعت علوم به مسلمانان آوردن روی برای انگیزهای باید

 .کنند بسنده مطالعه آری«  علمی آیات»  مقدس کتاب این قرائت به صرفا

االن  یک مشکلی که در کشور ما وجود دارد این  است که به رشته های 

نمی دهند زیرا یک نگاه صرفا شغلی و بازار کار به همه ی علوم پایه بها 

رشته هاست . برای این که یک کشور در فناوری پیشرفت کند باید در 

علوم پایه قوی باشد به دلیل شرایطی که در کشور ایجاد شده  میل به 

سمت علوم پایه و تحقیقات عمیق در آن رونقی ندارد. دانشگاه های آزا د  

 ود به وضعیت واقعی علمی کشور  ضربه می زند.هم  که جای خ
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  لزوم همکاری بین کشورهای اسالمیی(

 باید کار این برای. گیرد صورت علمی همکاری اسالمی کشورهای بین باید

 تحقیقاتی مراکز ثانیا شود قرار بر آنها دانشگاههای بین فکری تبادل اوال

 اسالمی ممالک شرکت با دارند (ژنو نزدیکی در اروپاییها) امروزه آنچه شبیه

 تعصبات از دور به نیز کشورها سایر دانشمندان وجود از و و گردد پا بر

 اسالمی تمدن عصر در مراکز قبیل این. شود استفاده ناسیونالیستی

 بوده تشریفاتی شده انجام باره این در بحال تا آنچه متأسفانه. بود بسیاررایج

 .گیرد موردصورت این در اطعق اقدام یک که است آن وقت حاال و است

 ذرّات فیزیک در تجربی و نظری تحقیقات مخصوص است مرکزی سرن

 ژنو نزدیکی در اروپائی کشورهای مشترک بودجه و همکاری با که بنیادی

 .است شده تأسیس

اما متاسفانه شرایط حاکم بر خاور میانه مسلمانان بیشتر درگیر خود و 

ت مسلمانان را هدف گرفته و آن مسایل سیاسی کرده است. دشمن وحد

 ها را به جان هم و سر گرم خود کرده است.
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