
 قرآن و حقایق علمى    
  محمد مھدی مسعودی

  
قرآن كریم چگونھ كتابى است، كتابى اسرار آمیز، معماگونھ، عجیب و  

رازآلود یا كتابى روشن و پر محتوا؟ حقیقت آن است كھ قرآن خود را كتاب 
ر در خود دعوت  ھدایت و رستگارى مى داند و پیوستھ بندگان را بھ تالوت و تدّب

عوت قرآن، دعوت بھ تماشاى حروف و كلمات نیست، بلكھ كند. این د مى
ھ بھ انذارھا و ھشدارھا است. قرآن أحسن  ر و توّج فراخواندن بھ قرائت، تدّب

الحدیث است كھ جنبھ معنایى و محتوایى آن مّد نظر بوده است ھر چند كھ 
 ساختار لفظى آن نیز نمودھاى اعجاز را بھ وضوح در بر دارد:

ذین یخشون َّ نّزل أ»  حسن الحدیث كتابًا متشابھًا مثانى تقشعّر منھ جلود اّل
َّ یھدى بھ من یشاء و من  َّ ذلك ھدى  ھم ثّم تلین جلودھم و قلوبھم الى ذكر  رّب

َّ فما لھ من ھاد... ضلل   )٢٣زمر/«)ُی
خداوند بھترین سخن را نازل كرده، كتابى كھ آیاتش )در لطف و زیبایى و » 

انگیز(  محتوا( ھمانند یكدیگر است؛ آیاتى مكّرر دارد )با تكرارى شوق عمق و
ترسند افتد؛  كھ از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام كسانى كھ از پروردگارشان مى

شود؛ این ھدایت الھى است كھ  سپس برون و درونشان نرم و متوّجھ ذكر خدا مى
خداوند گمراه سازد،  كند؛ و ھر كس را ھر كس را بخواھد با آن راھنمایى مى

 «راھنمایى براى او نخواھد بود!
قرآن خود را حكمت، علم، نور، ذكر، ھدایت، موعظھ، بالغ، وسیلھ جدایى حّق  

ھاى قلبى، بیان ھر چیز و وسیلھ خروج از تاریكى بھ  از باطل، شفاى بیمارى
از داند و تمامى این عناوین در پرتو توجھ بھ محتواى قرآن و پیروى  نور مى

 شود: رھنمودھاى آن میسّر مى
 )٢بقره/«)ذلك الكتاب الریب فیھ ھدًى للمّتقین» 
آن كتاب با عظمتى است كھ شك در آن راه ندارد؛ و مایھ ھدایت پرھیزكاران » 

 «است.
دى و »  دًى للّناس و بّینات من الُھ شھر رمضان الذى انزل فیھ القرآن ُھ

 )١٨٥)بقره/« الفرقان
ز معدوِد( ماه رمضان است؛ ماھى كھ قرآن، براى راھنمایى روزه، در چند رو» 

 «ھاى ھدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است. مردم، و نشانھ
 )٩)اسراء/« اّن ھذا القرآن یھدى للتى ھى أقوم» 
 «كند. این قرآن بھ راھى كھ استوارترین راھھاست، ھدایت مى» 
فنا فى ھذا القرآن لیذّ »   )٤١)اسراء/« ّكروا و ما یزیدھم االّ نفوراً و لقد صّر
ر را آوردیم تا متذكر شوند! ولى »  ما، در این قرآن، انواع بیانات مؤّث

 «افزاید. )گروھى از كوردالن،( جز بر نفرتشان نمى
و ننّزل من القرآن ما ھو شفاء و رحمھ للمؤمنین و الیزید الظالمین االّ » 

 )٨٢)اسراء/« خساراً 
كنیم؛ و ستمگران  ن، آنچھ شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مىو از قرآ» 

 «افزاید. را جز خسران )و زیان( نمى
ن حكیم علیم»  ك لتلّقى القرآن من لُد  )٦)نمل/« و اّن
 «شود. بھ یقین این قرآن از سوى حكیم و دانایى بر تو القا مى» 
ت آن است اما این پوشیده نماند كھ یكى از وجوه اعجاز قرآن فصاحت و بالغ 

تر بھ حوزه محتوا و مفاد این كتاب  دو نیز طریقى براى توجھ ھر چھ فزون
آسمانى است. عربى بودن قرآن نیز در ھمین راستاست. قرآن فلسفھ عربى بودن 

ل ھر چھ بیشتر بندگان مى ر و تأّم داند. چھ اینكھ زبان عربى  خویش را تدّب
دارد و دقایق و لطایف معانى را در قابلیت ظرفیت و انعطافى بسیار باال 
 توان بھ مخاطب القاء نمود. قالب ھیچ زبانى چونان زبان عربى نمى

ا أنزلناه قرآنًا عربیًا لعّلكم تعقلون»   )٢)یوسف/« اّن
 «ما آن را قرآنى عربى نازل كردیم. شاید شما درك كنید )و بیندیشید(!» 
ھا و تأمالتى از  یحى، بھ كاوشاى تلو در گستره آیات وحى نیز، حتى بھ گونھ 

ایم.  توان گفت بھ نقطھ مقابل آن تشویق شده ایم. بلكھ مى این دست دعوت نشده
انگیز اصحاب كھف پس از ذكر داستان، اظھار  قرآن كریم در قصھ زیبا و عبرت

نماید كھ چرا مردمان بھ جاى آن كھ بھ پیام اصلى و نخستین این قصھ  تأسف مى
انگیز  یق و ظرایف موجود در راز خواب طوالنى و بیدارى شگفتتوجھ كنند و دقا

گران آدمیان را در  ایشان را بیابند و بھ قدرت الیزال الھى كھ پس از خوابى
اى  روز جزا بیدار و زنده خواھد نمود راه برند، خود را بھ مطالب حاشیھ

 نمایند: اند و بر سر تعداد اصحاب كھف با ھم جدال مى مشغول نموده
سیقولون ثالثة رابعھم كلبھم و یقولون خمسة سادسھم كلبھم رجمًا بالغیب و » 

ى اعلم بعّدتھم ما یعلمھم االّ قلیل  یقولون سبعة و ثامنھم كلبھم قل رّب
 )٢٢)كھف/« فالتمار فیھم االّ مراًء ظاھرًا و التستفت فیھم منھم أحدًا...



و « مین آنھا سگشان بود!آنھا سھ نفر بودند، كھ چھار»گروھى خواھند گفت: » 
ھمھ اینھا  - « پنج نفر بودند، كھ ششمین آنھا سگشان بود.»گویند:  گروھى مى

آنھا ھفت نفر بودند، و ھشتمین »گویند:  و گروھى مى - دلیل است  سخنانى بى
جز گروه « پروردگار من از تعدادشان آگاھتر است!»بگو: « آنھا سگشان بود.

ند. پس درباره آنھا جز با دلیل سخن مگو؛ و از دان كمى، تعداد آنھا را نمى
 «ھیچ كس درباره آنھا سؤال مكن!

فرماید:  ھمین گونھ در فرازى دیگر در مورد تعداد نگاھبانان دوزخ مى 
تعدادشان را نوزده قراردادیم نھ بدان جھت كھ اسرار و رموزى در این عدد 

افراد بیماردل و كافر  ایم بلكھ تنھا بدین منظور كھ چون و چرایى نظر گرفتھ
 را برانگیزیم و نیز ایمان مؤمنان را تقویت كرده باشیم.

و ما جعلنا اصحاب النار اّال مالئكة وما جعلنا عّدتھم االّ فتنة للذین كفروا » 
لیستیقن الذین اوتوا الكتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانًا و الیرتاب الذین 

ذین فى قلوبھم مرض و الكافرون ماذا اوتوا الكتاب و المؤمنون و لیقول ال
َّ من یشاء و یھدى من یشاء... ضّل  َّ بھذا مثالً كذلك ُی ثر/« اراد   )٣١)مّد

مأموران دوزخ را فقط فرشتگان )عذاب( قرار دادیم، و تعداد آنھا را جز » 
ن نكردیم تا اھل كتاب ]= یھود و نصارى[ یقین پیدا  براى آزمایش كافران معّی

و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اھل كتاب و مؤمنان )در حقانیت این  كنند
خدا »كتاب آسمانى( تردید بھ خود راه ندھند، و بیماردالن و كافران بگویند: 

گونھ خداوند ھر كس را بخواھد  از این توصیف چھ منظورى دارد؟! )آرى( این
 «كند! سازد و ھر كس را بخواھد ھدایت مى گمراه مى

  
 و علم قرآن 
باشد این واقعیت  از جملھ مباحثى كھ بر پایھ فرھنگ الھى قرآن قابل طرح مى 

است كھ قرآن بھ حقایق مشخصى از خلقت اشاره كرده است كھ اخیرًا بھ وسیلھ 
ھاى علمى جدید مورد تصدیق و گواھى قرار گرفتھ است. این نظریھ بر این  روش

است؛ زیرا كھ بدون در نظر  پایھ استوار است كھ قرآن داراى مبدء الھى
گرفتن مبدئى الھى، چگونھ حقایقى را بیان كرده است كھ مردم آن زمان 

 اند و در زمره مجھوالت تاریخى بشر بوده است؟ ترین اطالعى از آن نداشتھ كوچك
اى  توانست حاوى چنین آیھ براى مثال، اگر قرآن یك وحى الھى نبود آیا مى 

 باشد:
فروا اّن الّسموات و األرض كانتا رتقًا ففتقناھما و جعلنا یر الذین ك أو لم» 

 )٣٠)انبیاء/« ء حّى أفالیؤمنون... من الماء كّل شى
ھا و زمین بھ ھم پیوستھ بودند، و ما آنھا  آیا كافران ندیدند كھ آسمان» 

اى را از آب قرار دادیم؟ آیا  را از یكدیگر باز كردیم؛ و ھر چیز زنده
 !«آورند؟ ایمان نمى

قرآن بھ صراحت و یا بھ گونھ ضمنى، بھ حقایقى كھ اندیشھ بشر با آن سرو  
كار دارد بھ صورتى كامالً روشن اشاره كرده است و بدین لحاظ ارتباط میان 

 قرآن و علوم جدید، موضوع مھم بحث در میان روشنفكران مسلمان است.
  
 تمدن رھاورد اسالم 
 تقد است: جان داونپورت یك دانشمند پیشرو مع 
ھا مانند فیزیك، نجوم، فلسفھ، ریاضیات كھ از  باید دانست كھ تمامى دانش» 

قرن دھم شروع بھ رشد در اروپا كرد در اصل از مدارس عربى نشأت گرفتھ و 
 «شوند. ھاى اسپانیایى بھ عنوان پدر فلسفھ اروپا شناختھ مى عرب
 نویسد: برتراند راسل، فیلسوف برجستھ انگلیسى مى 
برترى شرق تنھا نظامى نبود. علم، فلسفھ، شعر و ھنر ھمھ در دنیاى » 

گرى بود.  مسلمانان رشد كرد، در حالى كھ اروپا غرق در تاریكى و وحشى
نامند.  نظرى غیرقابل بخششى این زمان را عصر تاریكى مى ھا با كوتھ اروپایى

تنھا اروپاى  و مسلماً  - گونھ بود  اما واقعیت این است كھ تنھا در اروپا این
مسیحیت چنین وضعى داشت چرا كھ اسپانیا كھ مسلمان بود فرھنگ درخشانى 

 «داشت.
  
 ساخت بشریت 
ھا، تمدن مدرن اروپایى ھرگز نقش روشنگرى  كامالً مشخص است كھ براى عرب 

ن درخشانى برخوردار بودند. این امر بھ اروپا  نداشت، زیرا آنان از تمّد
احل تكاملى پیشین تمدن اسالمى را پشت سر گذارده بھ اجازه داد كھ تمامى مر

اى از رشد انسان وجود ندارد كھ تأثیر قطعى فرھنگ  اى كھ ھیچ جنبھ گونھ
اسالمى در آن قابل ردیابى نباشد، حتى پیدایش قدرتى كھ نیروى ممتاز و برتر 
دنیاى مدرن و دوره عالى پیروزى آن را بھ وجود آورد یعنى، علوم طبیعى و 

ھاى جدید تحقیق، ھمچون آزمایش،  وحیھ علمى، در اثر روحیھ پرسشگرى، روشر
اى كھ براى یونانیان  گیرى و تكامل ریاضیات )بھ گونھ مشاھده، اندازه



ھا بھ اروپاییان معرفى شد. در پنج  ناشناختھ بود(، پدید آمد كھ توسط عرب
اروپاییان معرفى  ھا بھ ھا توسط عرب قرن نخست بھ وجود آمد. این روحیھ و روش

 شد. 
ن درخشان اسالمى پیشرفت كرد تا زمانى كھ با فاجعھ وحشتناك جنگ  ھاى  تمّد

ھاى مخرب از شرق و غرب یكى  صلیبى و حملھ مغول رو بھ رو شد كھ ھمانند موج
ھا ادامھ پیدا كرد تا  پس از دیگرى آن را در بر گرفتند. این فاجعھ قرن

از ھم پاشید و تاریخ اسالم از اوایل قرن اینكھ حكومت اسالمى در بغداد 
ھاى عثمانى وارد مرحلھ جدیدى شد. تمدن اسالمى ھنوز  چھاردھم با ظھور ترك

ھاى نظامى و اقتصادى از غرب مسیحى  قوى بود و تا قرن ھجدھم ھنوز در زمینھ
تر بود. ھر چند از قرن شانزدھم بھ بعد در زمینھ علوم عقب  بسیار پیشرفتھ

 افتاد.
ترین شھر اروپا و مایھ تعجب و  ر قرن دھم قرطبھ تحت حكومت اسالمى متمدند 

حیرت جھان بود. مسافران شمال با حسى آمیختھ با ترس درباره شھرى شنیده 
حمام عمومى داشت. ٩٠٠كتابخانھ حاوى صدھا ھزار جلد كتاب و  ٧٠٠بودند كھ 

دان  اط یا موسیقىھنوز ھم حكام بارسلونا ھرگاه احتیاج بھ جراح، معمار، خی
نمایند. اعتبار ادبى اسالم بھ حدى  داشتھ باشند از اھالى قرطبھ استخدام مى

بود كھ براى مثال در اسپانیا ترجمھ انجیل و مناجات نامھ بھ عربى، براى 
 ھاى مسیحى الزم تشخیص داده شد.  استفاده جمعیت

مالً روشن نشان دھد، بھ طور كا توضیحى كھ آلوارو نویسنده مسیحى ارایھ مى 
 ھاى غیرمسلمان جذب ادبیات عرب مسلمان شدند: دھد كھ چگونھ حتى اسپانیایى مى
بردند. آنھا  ھاى عرب لذت مى ھم مذھبان مسیحى من از شعرھا و عاشقانھ» 

كردند، نھ براى اینكھ  كارھاى فالسفھ و متخصصان الھیات مسلمان را مطالعھ مى
دست آوردن یك روش عربى صحیح و برازنده. آنھا را درك كنند بلكھ براى بھ 

ھاى التین كتاب مقدس  توان یك فرد عامى را پیدا كرد كھ تحشیھ امروز كجا مى
 را بخواند؟

ھاى مختلف انجیل عھد قدیم و جدید را  توان یافت كھ كتاب چھ كسى را مى 
 مطالعھ كند؟ دریغا، جوانان مسیحى كھ استعدادھایشان كامالً آشكار است ھیچ

ھاى عربى  اطالعاتى درباره ادبیات و زبان عربى ندارند. آنھا با اشتیاق كتاب
ھاى ھنگفت  ھاى كاملى از آنھا را با قیمت را مطالعھ كرده و كتابخانھ

 «گویند. كنند و ھمھ جا مدح دنیاى عرب را مى آورى مى جمع
تبار اگر ھدف تحصیالت و ارزش تمدن در این باشد كھ حسّ غرور، شخصیت و اع 

اشخاص را باال ببرد بھ طورى كھ آنھا وضعیت خود و در نتیجھ جامعھ را بھبود 
تواند در این زمینھ با ارزش باشد.  بخشند، تمدن اسالمى نشان داده كھ مى

دھد چگونھ  ھاى مختلف ارائھ شده كھ نشان مى شواھد زیادى بھ وسیلھ نویسنده
نواحى مختلف موفق بوده است، اسالم در انجام این امر براى مردم مختلف در 

براى مثال ایساك تایلور در سخنرانى خود در ھمایش كلیسا در انگلستان 
 گوید: درباره تأثیرات اسالم بر مردم مى

كشى و جادوگرى ناپدید  ھنگامى كھ اسالم پذیرفتھ شد، الحاد، خرافات، كودك» 
شخصى و احترام  شد. پلیدى با پاكى جایگزین گردید و این تغییر جدید اعتبار

ھاى بى قاعده متوقف  شرمانھ و آمیزش ھاى بى بھ خود را بھ دنبال داشت. رقص
شد. عفت زنانھ بھ صورت یك تقوا ھدیھ داده شد. صنعت، جایگزین بیكارى شد. 
متانت و ھشیارى غالب آمد. دشمنى خونى و بدرفتارى با حیوانات و اسیران 

 از میان برد. ریشھ كن شد. اسالم فساد و خرافات را 
ھاى توخالى بود. اسالم بھ اسیران امید، بھ بشریت  اسالم قیامى علیھ بحث 

ھایى كھ  برادرى و بھ حقایق بنیادى طبیعت انسان یادآورى ھدیھ كرد. خوبى
اسالم جایگزین كرد شامل اعتدال، پاكیزگى، عفت، عدالت، بردبارى، شجاعت، 

 است.  نوازى، صداقت و تسلیم پرستى، مھمان نوع
اسالم یك برابرى كارآمد یعنى برابرى اجتماعى ھمھ مسلمانان را آموزش  
ترى است.  دارى در آیین اسالم نیست. چند ھمسرى مسألھ پیچیده دھد. برده مى

حضرت موسى آن را نفى نكرد. حضرت داوود خود چند ھمسر داشت. چند ھمسرى بھ 
ه است. محمدصلى  علیھ طور مستقیم در كتب عھد جدید مسیحیان ممنوع نشد

شمار را محدود كرد. این بیشتر از اینكھ یك  وآلھ وسلم داشتن ھمسران بى
 قانون باشد یك استثناء است. 

در تسلیم بودن در مقابل خواست خدا، اعتدال، عفت، صداقت و برادرى،  
مؤمنان مسلمانان قوانینى دارند كھ باید از آنھا پیروى كرد. اسالم مستى، 

ھاى غربى است. اسالم بیشتر از  ى و فحشا را برانداخت كھ مصیبت سرزمیندزد
مسیحیت بھ تمدن خدمت كرده است. غلبھ آیین محمدصلى  علیھ وآلھ وسلم بر 

 «بیش از یك سوم دنیا یك معجزه بود.
فلسفھ طوالنى شدن مقدمھ مزبور با ذكر مواردى از رویكردھاى جنجال برانگیز  

نماید. براى  اسالم درباره ارتباط بین اسالم و علم رخ مىرایج در دنیاى 



سالیان دراز حكومت اسالمى بھ حكومت برتر در علم و تكنولوژى مشھور بود كھ 
 ھاى غربى متمایل شده است.  البتھ امروزه این شھرت بھ طرف حكومت

شناساند.  بعضى از روشنفكران مسلمان خود اسالم را دلیل پسرفت مسلمانان مى 
 ١٨نویسند گوئى تاریخ اسالم تنھا از قرن  كنند و مى اى فكر مى آنھا بھ گونھ

اند.  شروع شده است. حال آن كھ آنان یازده قرن برترى اسالم را فراموش كرده
در ضمن، اشتباه اسفناك آنان این است كھ ارتباط بین علم و دین را منحصر 

ا حتى زحمت مطالعھ سطحى كنند. آنھ بھ ارتباط بین علم و مسیحیت تعریف مى
دھند. در مقابل این گروه، برخى از  اسالم و تاریخ بلند آن را بھ خود نمى

روشنفكران معاصر مسلمان تنھا پس از مشاھده فجایعى كھ علم و تكنولوژى 
براى بشریت بھ ارمغان آورده است و كمبودھا و مشكالتى كھ تنھا نتیجھ 

تمى، كشتار دستھ جمعى، آلودگى محیط ھاى ا مانند بمب - رویكرد علمى است 
برند و  ھاى اخالقى، آشفتگى روانى مدرن از آن رنج مى زیست، از دست رفتن رویش

 بھ دنبال حقیقت ھستند. - غیره 
چنین رویكردى تنھا از آن روست كھ علم و تكنولوژى نتوانست براى بشریت  

آشكارا علم و خوشبختى بیافریند. آنان نیز مانند برخى از ھمتایان خود 
 آل را قبول دارند. تكنولوژى را محكوم كرده و رویكردى تنھا ایده

  
 مسیحیت و تغییر تفكر در غرب 
ھا جنگ و ھزاران كشتھ، مسیحیت دین اصلى امپراطورى  پس از آن كھ پس از سال 

گرا غالب، و  روم شد، خودش را در محیطى یافت كھ عیاشى و رفتارھاى مادى
بود. تعالیم مسیح كھ بعدھا مسیحیت خوانده شد در جنگ با  دانش بشرى مقدس

امپراطورى روم پیروز شد، اما بھ قیمت از دست دادن ھویت و خلوص اصلى خود، 
روى منحرف شد.انسان را متعلق بھ عشق الھى دانست و غریزه  بھ عالوه از میانھ

تحت تأثیر  چنین را بھ عنوان یك عالم جداكننده انسان از خدا محكوم كرد. ھم
ھاى خاور نزدیك مانند مھرپرستى و مانویت تبدیل بھ یك دین كامالً  برخى دین

 عرفانى شد. 
اما ماده یا غریزه در اسالم و ھر دین فرو آمده از سوى خداوند بھ عنوان  

شود یا قلمرویى كھ ذھن باید  ھاى زیباى خدا آشكار مى قلمرویى كھ در آن نام
خدا دست یابد و یا جایى كھ خودش انعكاسى از بھشت  در آن بنگرد تا بھ قدرت

 شود.  است، دیده مى
بى تردید این كلیسا بود كھ مسیحیت را بھ صورت قالبى كھ توضیح داده شد  

كل داد، و در پى آن؛ لشكركشى قدرت جھانى خود را موازى با قدرت باطنى خود 
ن خیرهھایى كھ غرب تحت حكومت كلیسا بود ت گسترش داد. در قرن اى در  كننده مّد

 شرق مسلمان بوجود آمد. 
ھاى صلیبى از طریق آندلس، غرب  در نتیجھ تماس غرب با این تمدن ھنگام جنگ 

این فرصت را یافت كھ اطالعاتى درباره عھد عتیق بھ دست آورد. فلسفھ یونان 
گرایى و عیاشى  گرایى روم و ھمچنین لذت بھ ویژه سیستم فلسفى ارسطو، طبیعت

ونان بھ غرب راه پیدا كرده بود. ترجمھ متون عربى و مركز آموزش اسالمى در ی
آندلس و سیسیل كھ سبب بیدارى غرب از عھد عتیق شد ھمراه با حسادت غرب 

ھاى رنسانس را بھ وجود آورد. تفّكرات غرب  نیست بھ مؤفقیت شرق مسلمان زمینھ
ھا  غرب و اسالم طى قرن كامالً تغییر كرد. دیوارى آھنى كھ كلیسا بین رفتار

 ساختھ بود سبب شد كھ این تغییر علیھ دین عمل كند.
كلیسا بھ دلیل بیم از كاستى و محو قدرت جھانى خویش بھ شدت با این تغییر  

مخالفت كرد. انجیل تحریف شده دیگر قادر بھ پاسخگویى بھ سؤاالتى در رابطھ 
ھاى عھد  سید، نبود. كتابر وجوگر مى با خلقت و نظم جھان كھ بھ اذھان جست

المقدس از بین رفتھ  ھا بھ بیت ھا قبل در طول حملھ آشورى قدیم مسیحیت قرن
ى دانشمندان یھودى كھ مسلمًا در ذھن  بودند. متونى كھ در دست بود بھ وسیل

كدام از  مشكالتى از جامعھ یھود آن زمان داشتند نوشتھ شده بود. ھیچ
شدند نسخھ  ونھ انتخاب شده و مشروع تلقى مىھایى كھ از بین صدھا نم انجیل

علیھ السالم نازل كرده بود نبودند. افزون بر آن ھیچ  اصلى كھ خدا بر مسیح
ھاى عھد جدید اصول مسیح را ننوشتھ بودند. بنابراین زبان  كدام از كتاب

ھاى  سمبلیك كتاب مقدس از دست رفتھ بود. براى مثال در توضیح خلقت، كتاب
 ھ ھفت روز مثل روزھاى جھان اشاره كرده بود: عھد قدیم ب

 «و در آنجا عصر بود و در آن صبح بود روز اول.» 
كنیم.  تصور روزى مشتمل بر صبح و عصر متعلق بھ ماست كھ روى زمین زندگى مى 

قرآن نیز بھ روزھا اشاره كرده است و اینكھ خداوند جھان را در شش روز 
اى  شاره نكرده است و روز را بھ عنوان دورهآفرید. اما ھرگز بھ صبح و عصر ا

 ھا: كند كھ طول آن براى ما مشخص نیست براى مثال این آیھ بیان مى
« تعرج المالئكة و الروح الیھ فى یوٍم كان مقداره خمسین ألف سنةٍ » 

 )٤)معارج/



ب خداوند[ بھ سوى او عروج مى»  كنند در آن  فرشتگان و روح ]= فرشتھ مقّر
 «ارش پنجاه ھزار سال است!روزى كھ مقد

ا  و یستعجلونك بالعذاب و لن»  ك كألف سنة مّم َّ وعده و اّن یومًا عند رّب یخلف 
ون  )٤٧)حج/« تعّد

كنند؛ در حالى كھ خداوند ھرگز از  آنان از تو تقاضاى شتاب در عذاب مى» 
ز وعده خود تخّلف نخواھد كرد؛ و یك روز نزد پروردگارت، ھمانند ھزار سال ا

 «شمرید! سالھایى است كھ شما مى
ر األمر من السماء الى األرض ثّم یعرج الیھ فى یوٍم كان مقداره ألف سنٍة »  یدّب

ون ا تعّد  )٥)سجده/« مّم
كند؛ سپس در روزى كھ  امر این جھان را از آسمان بھ سوى زمین تدبیر مى» 

رود )و  اال مىشمرید بسوى او ب مقدار آن ھزار سال از سالھایى است كھ شما مى
 «یابد(. دنیا پایان مى

ھاى پرسشگر غربى طرح  گویى بھ سؤاالتى كھ ذھن شكست مسیحیت و انجیل در پاسخ 
ھاى علمى مسیر مخالف دین رویش گیرد. در نقطھ  نمود سبب گردید كھ پیشرفت مى

ھا عرضھ داشت. این دین  ھا و مكان مقابل، اسالم دینى را براى تمامى زمان
باشد. در پرتو قوانین  ھا را حتى در گسترة دنیا دارا مى ى از ارزشا مجموعھ

توانند افتخارات معنوى را كسب نمایند  آن مسلمانان سراسر جھان نھ تنھا مى
توانند بر فراز تمامى افتخارات دیگر نیز قرار گیرند و ثروت و  بلكھ مى

ى میان پزشكى ا سالمتى را نیز بھ دست آورند. روابط بسیار نزدیك و گسترده
اى  نوین و برخى از تعالیم اسالم وجود دارد. ھر كلمھ از قرآن در واقع تجربھ

از واقعیت است و علم تنھا تالشى است براى رسیدن بھ واقعیت. دانش نامحدود 
ترى  است و انتھاى آن با ھر پیشرفتى براى كشف اطالعات تازه پیوستھ گسترده

ھاى علمى، مذھبى،  ع كھ تمامى بخششود و دانش قرآن متنى است جام مى
تردید قرآن معجزه  دھد. بى تكنولوژى، كشاورزى، مھندسى و پزشكى را پوشش مى

 بخشد. جاوید است كھ بھ دنیاى دانش بشرى معنى و مفھوم مى
« ء و ھدًى و رحمًة و بشرى للمسلمین... و نّزلنا علیك الكتاب تبیانًا لكّل شى» 

 )٨٩)نحل/
ا بر تو نازل كردیم كھ بیانگر ھمھ چیز، و مایھ ھدایت و ما این كتاب ر» 

 «رحمت و بشارت براى مسلمانان است!
قرآن یك كتاب پزشكى یا دارویى نیست، اما در آن رھنمودھایى در زمینھ  

 خوانیم: ھا موجود است. در آیات قرآن مى بھداشت و درمان بیمارى
َّ و ما أصابك من »   )٧٩)نساء/« سیئة فمن نفسك...ما أصابك من حسنة فمن 
رسد، از طرف خداست؛ و آنچھ از بدى بھ  ھا بھ تو مى آرى،( آنچھ از نیكى») 

 «رسد، از سوى خود توست... تو مى
گوید كھ اعمال نفوذھا بر روندھاى طبیعى منجر بھ  شناسى بیمارى مى آسیب 

با یك ماشین  توان اى مى شود. بدن انسان را تا اندازه پیامدھاى غیرطبیعى مى
ھاى الكترونیكى و مكانیكى زیادى دارد  مقایسھ كرد. یك دستگاه ضبط صوت قسمت

كند. ھمچنین در اجزاء بدن  اما زندگى با حركت مدار الكترونیكى كار نمى
ھاى كالبدى و متغیر روح نیز وجود دارد. ھمانطور كھ  انسان عالوه بر بخش

یز نگاه داریم، ولتاژ مناسبى را براى مراقبت از یك ماشین باید آن را تم
براى آن فراھم آوریم و از آن بھ طور اصولى و با دقت استفاده نماییم، بدن 

 ھا نیاز دارد. نیز بھ تمامى این مراقبت
  
 ایمان 
ترین نیاز براى دوام روح است. ایمان بھ خدا  ایمان بھ خدا اولین و اساسى 

ھاى او، كتاب او، روز قیامت،  شتھعبارت است از ایمان بھ تمام صفات او، فر
ھا در دسترس اوست.  ھا و بدى بھشت و جھنم و نیز ایمان بھ اینكھ تمام خوبى
ھاى  شود و انسان با درك ضعف در زمان بیمارى توجھ انسان بھ خدا بیشتر مى

شود. بدون ایمان واقعى، نماز ما، نیكوكارى ما،  تر مى خود بھ خدا نزدیك
فتھ نخواھد شد. اصل ایمان در این است كھ ما را از روزه و حج ما پذیر

 خداھاى دروغین اطراف دور نماید و كسى را بجز خداى واحد پرستش نكنیم.
  
 نماز 
 سھ جنبھ بھداشتى در نماز وجود دارد: 
ھا، پاھا، صورت، دھان،  حفاظ بدن مثل دست ھاى بى . وضو: شستشوى تمام قسمت١ 

ھا مطلبى  وز یك روند بھداشتى است. شستشوى دستبینى و غیره پنج مرتبھ در ر
ھا بھ آن  است كھ بارھا و بارھا در علم پزشكى براى جلوگیرى از گسترش میكرب

ھا سفارش شده است و  سال پیش شستشوى دست ١٤٠٠تأكید شده است. بھ مسلمانان 
 براى نظافت بیشتر انجام غسل ھم بھ آنان سفارش شد.



رآن تأثیر شفابخشى بر روى بدن، ذھن و قلب دارد. . تالوت قرآن: تالوت ق٢ 
ھمچون « الف»این تأثیر بدلیل اثر صدا )اكو( و معانى كلمات است. حرف 

 در مغز.« یا»اندازد و حرف  اكویى در قلب طنین مى
كم و شفاء لما فى الصدور و ھدى و »  ھا الناس قد جاءتكم موعظھ من رّب یا أّی

 )٥٧)یونس/« رحمة للمؤمنین...
اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است؛ و درمانى براى » 

ھاست؛ )درمانى براى دلھاى شما؛( و ھدایت و رحمتى است براى  آنچھ در سینھ
 «مؤمنان!

. تمرین بدنى: حركات در نماز بسیار مالیم و ھماھنگ ھستند و تمام ٣ 
ن كالرى بدست آمده بھ حفظ كند. میزا ھا و عضالت بدن را درگیر مى ماھیچھ

 شود. كالرى انرژى مصرف مى ٢٠كند. در ھر ركعت تعادل انرژى كمك مى
شمارند مورد نكوھش  در سوره ماعون خداوند كسانى كھ نماز را سبك و سھل مى 

 قرار داده است.
كنیم بھ ورزش ھم نیاز داریم تا  گونھ كھ سھ بار در روز غذا مصرف مى ھمان 

شود نیز كاھش دھیم و خون  ن خود را كھ بعد از غذا افزوده مىسطح كلسترول خو
 ھا ایجاد نشود. خود را غلیظتر كنیم تا شكاف در سرخرگ

افزون بر این در پرھیز از گناھان و افزایش حالت معنوى خودمان. نماز  
كند، بھ  بھترین كمك حفظ سالمت بدنى است. نماز بدن ما را بھ حركت وادار مى

ھاى متعادل و منظم ما را از  نماید و با ورزش ایى كمك مىھضم مواد غذ
كند. نماز بھ جریان خون كمك كرده و  ھاى عضالنى و مفصلى محافظت مى بیمارى

شود. نماز نقش بسزایى در جلوگیرى از  نیز موجب كاھش اثرات بد كلسترول مى
دیگر ھاى  حملھ قلبى، فلج شدگى، پیرى زودرس و دیوانگى و دیابت و بیمارى

 دارد.
بیماران قلبى بایستى بھ پنج بار در روز بھ خواندن نماز مجبور شوند  

 البتھ ھر زمان كھ دكتر آنان اجازه خروج از تخت را داده باشد.
ھاى  كند. گروه ھاى بدن را فعال مى اجراى نماز بھ صورتى است كھ تمام ماھیچھ 

ام سجده خون بھ مغز آیند. در ھنگ ھا در نماز بحركت در مى مختلف ماھیچھ
ھاى زانویى كاھش كشش در  ھاى مفید براى تقویت ماھیچھ رسد. یكى از روش مى

ھا تأثیر  مفاصل زانو است كھ در نماز این ورزش منظم بر روى ماھیچھ
 گذارد. مى
  
 قلب 
قلب اندام حیاتى بدن است كھ پیوستھ باید در سالمت باشد تا جریان خون بھ  

شوند. این دانش  ھاى قلبى موجب كاھش سالمتى جسمى مى یمارىخوبى انجام گیرد. ب
ھا  سال پیش بھ ما گفتھ شده است پس از قرن ١٤٠٠كھ توسط پیامبر بزرگ اسالم 
 اند: دانشمندان بھ آن پى برده

قسمتى در بدن است كھ اگر سالم باشد تمام بدن را سالم نگھ خواھد داشت » 
مام بدن بیمار خواھد شد. مطمئنًا این ولى ا گر این قسمت دچار نقصى شود ت

 «.قسمت قلب است
  
 روى در صرف غذا میانھ 
 گوید: سوره اعراف مى ٣١قرآن در آیھ  
ھ »  یا بنّى آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و التسرفوا اّن

 «الیحّب المسرفین
د بردارید! اى فرزندان آدم! زینت خود را بھ ھنگام رفتن بھ مسجد، با خو» 

ھاى الھى( بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نكنید كھ خداوند  و )از نعمت
 «دارد! مسرفان را دوست نمى

ھاست و سبب پیرى  روى در خوردن غذا ریشھ بسیارى از بیمارى شك زیاده بى 
روى در خوردن سبب چاقى شده و نیز بدن را در معرض  شود. زیاده زودرس مى
ھاى قلبى و فلج  ھاى عصبى، بیمارى ھاى خطرناكى چون دیابت، بیمارى بیمارى

 دھد. قرار مى
  
  
 دیابت 
شود  آید. زیاد خوردن سبب مى دیابت در اثر كمبود انسولین بدن بوجود مى 

ھاى خاص پانكراس زیادتر از حد معمول كار كنند و قادر بھ تأمین  سلول
روند  ھا خستھ شده و تحلیل مى آن سلولترتیب  انسولین مورد نیاز نباشند. بدین

 شوند. و سبب كمبود انسولین مى
  
 ھاى عروق كرنر قلب و پیرى زودرس فلج، بیمارى 



باشد و در قلب موجب ضایعھ  رگ در مغز مى فلج شدگى نتیجھ طبیعى انسداد سرخ 
ھا در  رگ دھد كھ اكثر سرخ شود. پیرى زودرس نیز زمانى رخ مى میوكاردیال مى

ھا مستقر  رگ دچار انسداد شده باشند. ترى گلیسیرید و كلسترول در سرخ بدن
شود. گوشت خوك و گوشت  شوند. زیاد خوردن سبب افزایش سطح كلسترول خون مى مى

گاو حاوى كلسترول باالیى است در حالى كھ گوشت پرندگان حاوى كلسترول بسیار 
كى از غذاھاى بھشتى اندكى است. قرآن اشاره كرده است كھ گوشت پرندگان ی

 است.
دھد كھ حمالت قلبى  در قرآن بارھا بھ زیتون اشاره شده است و آمار نشان مى 

دھد كھ مردم از كره و مارگارین براى پخت و  بیشتر در شمال ایتالیا رخ مى
كنند ولى در جنوب ایتالیا كھ معموالً از روغن زیتون استفاده  پز استفاده مى

م كمتر است. بیمارانى كھ از انسداد عروق كرنر رنج كنند حمالت قلبى ھ مى
 شوند. برند معموالً بعد از یك وعده غذایى سنگین دچار حملھ قلبى مى مى
  
 مواد غذایى حرام 
 . خون١ 
ھاى موجود در آن تركیب شده و مادى سمى  ھرگاه خون بھ روده برسد با باكترى 

ى سمى است. بنابراین خداوند ا كند كھ براى كبد ماده چون آمونیاك تولید مى
خوردن و آشامیدن خون را براى ما حرام كرده است و روشى براى ذبح حیوانات 

 را بھ ما توصیھ كرده است.
  
 . گوشت خوك٢ 
است كھ بھ مغز « تاینیا سولیوم»كند. یكى  دو ِكرم مضّر در بدن خوك زندگى مى 

است كھ بھ « یچینال سپیرایستر»شود. دیگرى  یابد و موجب بیمارى صرع مى راه مى
شود و آن نیز سبب  ماھیچھ و مغز رفتھ و سبب تورم ماھیچھ و درد در آنھا مى

ھا  شود. گوشت خوك حاوى چربى و كلسترول بسیارى نسبت بھ دیگر گوشت صرع مى
 باشد. مى
  
 . الكل٣ 
تواند باعث آنھا شود عبارتند از مشكالت گوارشى،  ھایى كھ الكل مى بیمارى 
 ھاى قلبى. خم معده، سرطان معده، سیروز كبدى، كمبود ویتامین و بیمارىز
  
 روزه 
 دارى است. روزه در اسالم بھ عنوان راھى براى تمرین فكر و بدن در خویشتن 
ذین من قبلكم »  یام كما كتب على اّل یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الّص

 « لعّلكم تّتقون
 )١٨٣)بقره / 
گونھ كھ بر  اید! روزه بر شما نوشتھ شده، ھمان ایمان آوردهاى افرادى كھ » 

 «كسانى كھ قبل از شما بودند نوشتھ شد؛ تا پرھیزكار شوید.
بنابراین در یك روز روزه نھ تنھا از خوردن غذا، نوشیدن چاى و سیگار  

كشیدن باید اجتناب كنیم بلكھ از لذت جنسى نیز باید پرھیز كرد. در واقع 
آورد بلكھ ترشح  ا زمینھ استراحت براى معده را فراھم مىروزه نھ تنھ

 كند. ھاى كنترل كننده رفتار را نیز ثابت مى ھورمون
اى كھ حتى بھ آنچھ كھ باید  ورزد بھ گونھ خداوند بھ مخلوقاتش عشق مى 

ھا،  ھا، استخوان بخوریم و در بدن خود جاى دھیم نیز توجھ كرده است. ماھیچھ
اند. اگر بدن  خوریم درست شده و غدد ما از مواد خامى كھ مىھا، كبد، مغز  ریھ

اى در نظر بگیریم این مواد قادر بھ ایجاد  را با مواد خام بیھوده
 ھایى منظم نخواھد شد.  اى قوى و قلبى خوب و رگ ھایى محكم، ماھیچھ استخوان

ا فى االرض حالالً طّیبًا...»   )١٦٨)بقره /« یا ایھا الناس كلوا مّم
 «اى مردم! از آنچھ در زمین است، حالل و پاكیزه بخورید!» 
خوردن گوشت مرده، گوشت خوك، و خون و مسكرات حرام است. خون و گوشت  

باشد. گوشت خوك  ھاى مضر مى بادى ھا و دیگر آنتى حیوانات مرده مملو از میكرب
یگر باشد. الكل و د حاوى كلسترول بسیار باال و نمك فراوان و گاھى ِكرم مى

مسكرات موجب مختل شدن ذھن ما شده و مانع از قضاوت درست درباره خوب و بد 
 شوند. مى
باشد. در  بخشى مھمى از حقیقت تغذیھ، اعتدال در خوردن مواد غذایى حالل مى 

حالى كھ چاقى مشكل نخستین جھان امروز است میلیون ھا نفر در جھان از سوء 
ى در مصرف مواد غذایى را توصیھ فرموده رو برند. خداوند میانھ تغذیھ رنج مى

 است. 
ھ الیحّب المسرفین»   )٣١)اعراف /« و كلوا و اشربوا و ال تسرفوا ِاّن
ھاى الھى( بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نكنید كھ خداوند  و )از نعمت» 

 «دارد. مسرفان را دوست نمى



بات ما رزقناكم و ال تطغوا فیھ فیحلَّ علیك»  م غضبى و من یحلل كلوا من طّی
 )٨١)طھ /« علیھ غضبى فقد ھوى

ایم؛ و در آن طغیان نكنید،  اى كھ بھ شما داده بخورید از روزیھاى پاكیزه» 
 «كند! كھ غضب من بر شما وارد شود و ھر كس غضبم بر او وارد شود، سقوط مى

انواع غذاھایى كھ در قرآن بھ آنھا بھ طور خاص اشاره شده است عبارتند  
 از:
و من ثمرات النخیل و االعناب تّتخذون منھ سكرًا و رزقًا حسنًا ِانَّ فى ذلك » 

 )٦٧)نحل /« الیًة لقوٍم یعقلون
ھاى درختان نخل و انگور، مسكرات )ناپاك( و روزى خوب و پاكیزه  و از میوه» 
 «كنند! گیرید؛ در این، نشانھ روشنى است براى جمعیتى كھ اندیشھ مى مى
ھا، مواد معدنى و فیبرھاى فراوانى  كالرى كم، ویتامین ھا داراى میوه 

دھد كھ فروكتوز  ھا حاوى فروكتوز ھستند. مطالعات اخیر نشان مى ھستند. میوه
شود. بلكھ فروكتوز بیشتر سبب كاھش قند خون در  سبب افزایش قند خون نمى

 شود. دیابت مى
  
 نقش ورزش در حفظ سالمتى 
یابیم اما در زندگى پیامبر  زش مطلب چندانى نمىاگر چھ در قرآن در مورد ور 

پیشنھادات فراوانى شده است. او بھ مسلمانان توصیھ كرده تا بھ فرزندان 
ھاى سریع راه  خود شنا، تیراندازى و سواركارى بیاموزند. خود او با گام

كرد چھ در منزل و در آشپزخانھ و چھ با  ھاى خود زیاد كار مى رفت با دست مى
 آورى ھیزم براى آتش و یا براى جنگ با دشمن. در جمع یارانش

تحرك ھستند و بدلیل مصرف زیاد مواد  متأسفانھ زنان و مردان مسلمان كم 
تحركى آنھا شده است. مسلمانان چھ زن و چھ مرد  دار، چاقى سبب كم نشاستھ

ھمیشھ باید در وضعیت بدنى مناسبى باشند تا در زمان صلح یا جنگ بتوانند 
 راه خدا جھاد كنند.در 
  
 وضعیت بیمارى 
دار باشیم. باید  بدن سالم یكى از ھدایاى خداوند است. ما ھم باید امانت 

از سالمتى خود بھ خوبى بھره بگیریم. ما باید ماشین حّساس و ظریف خود را در 
وضعیتى بسیار خوب نگھ داریم تا در این دنیا از رحمت خداوندى برخوردار 

 شویم.
ھاى عصبى،  ھاى قلبى، بیمارى ھاى مزمن مانند بیمارى از بیمارى بسیارى 

ھاى پوستى، چاقى و افسردگى در اثر رعایت نكردن بعضى موارد  دیابت، بیمارى
آیند. از جملھ این موارد مصرف مواد غذایى فراوان و  توسط خود فرد بوجود مى

 د.باش نمك فراوان، شكر زیاد، كشیدن سیگار و استرس و الكل مى
ما با دانش خود را در زمینھ بھداشت و بیمارى و داروھا و اثرات جانبى  

كند، اما با  آنھا گسترده كنیم. این دانش گرچھ ما را پزشك متخصص نمى
استفاده از آن مى توان از بروز بیمارى جلوگیرى نمود، چون با بروز عالیم، 

آییم و  درمان آن برمىوجوى راه  دھیم، در جست بیمارى را خیلى سریع تشخیص مى
 نماییم. كنیم و براى درمان آن اقدام مى سپس مسیر بیمارى را كنترل مى

ھاى حفاظتى  در زمینھ معرفى تكنولوژى جدید در پزشكى در سطوح حفظ سیستم 
ھاى زیستى، سندرم نقص ایمنى  حیات، پیوند اعضا، پدر و مادر شدن با تكنیك

د دارد كھ دورنماى اخالق پزشكى را تحت )، سؤاالت جدیدى وجوAIDSاكتسابى (
شان بھ  ھایشان و پزشكان دھد. بیماران مسلمان، خانواده تأثیر قرار مى

 گیرى از علم رایج و دیدگاه اسالم در این سطوح نیاز دارند. بھره
  
 اوتانازى )مرگ از روى ترحم( جانشین سقط مادران، ایدز 
ذى خلق الموَت و × ٍء قدیٌر  ىتبارك الذى بیده الملك و ھو على كّل ش»  اّل

 )٢- ١)ملك /« الحیاة لیبلوكم ایكم احسن عمالً و ھو العزیز الغفور
ناپذیر است كسى كھ حكومت جھان ھستى بھ دولت اوست، و او  پر بركت و زوال» 

بر ھر چیز تواناست. آن كس كھ مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید كھ 
 «ناپذیر و بخشنده است. كنید، و او شكست ل مىكدام یك از شما بھتر عم

اى را براى مسلمانان مطرح نموده  ھاى مدرن پزشكى سؤاالت پیچیده ابداع تكنیك 
وجوى آن ھستند یك ضرورت است.  است، پاسخ دادن بھ آنچھ آنھا در جست

شوند، یكى گروه آموزش دیده و مدرن كھ ھر  مسلمانان بھ دو گروه تقسیم مى
توجھ بھ اینكھ مذھب یا قوانین  ھ بھ علم و انسانیت خدمت كند بىچیزى را ك

پذیرند، گروه دیگر دانشمندان اسالمى ھستند كھ  شود مى اخالقى زیرپا گذاشتھ مى
علم اسالمى را دارند اما علم پزشكى ندارند. آنھا سریعًا در مورد ھر چیزى 

ذكر شد كھ اسالم كنند. اگر چھ بھ ھر دو گروه باید مت نظرشان را بیان مى
 مذھب عقاید شخصى نیست.



ھ امرًا ان یكون لھم الخیرة »  َّ و رسوُل و ما كان لمؤمن و المؤمنٍة اذا قضى 
َّ و رسولھ فقد ضّل ضالالًمبینا  )٣٦)احزاب /« من امرھم و من یعص 

ھیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد ھنگامى كھ خداو پیامبرش امرى را الزم » 
د، اختیارى )در برابر فرمان خدا( داشتھ باشد؛ و ھر كس نافرمانى بدانن

 «خداو رسولش را كند، بھ گمراھى آشكارى گرفتار شده است!
توانند دور از  كنند نمى مسلمانانى كھ در یك جامعھ پیشرفتھ غربى زندگى مى 

مسایلى كھ در اطراف آنھاست باقى بمانند. ھمھ فاكتورھایى كھ بر غیر 
گذارد، دیر یا زود، مستقیم یا غیرمستقیم روى آنھا نیز  ن تأثیر مىمسلمانا
 گذارد. تأثیر مى

دھد؟ آیا  سؤال اساسى در اخالق پزشكى این است كھ چھ كسى مرگ و زندگى مى 
 ھا؟ كند یا دیگر انسان بشر مرگش را كنترل مى

ببرد  كند كھ قادر است زندگى را ایجاد كند یا از بین بشر ھم اكنون فكر مى 
 یا ادامھ دھد.

كنند یا خودشان بھ عنوان خدا عمل  آیا پزشكان بھ مخلوقات خدا خدمت مى 
 كند: اش را یادآورى مى بشرى كنند؟ بنابراین قرآن قوانین اصلى مى
ا خلقناه من نطفٍة فاذا ھو خصیم مبین. و ضرب لنا مثالً »  او لم یر االنسان اّن

ھى رمیم. قل یحییھا الذى انشأھا اّول و نسى خلقھ قال من یحیى العظام و 
 )٧٩- ٧٧)یس /« مرة و ھو بكّل خلق علیم

ارزش آفریدیم؟! و او )چنان  اى بى داند كھ ما را از نطفھ آیا انسان نمى» 
صاحب قدرت وش عور و نطق شد كھ( بھ مخاصمھ آشكار )با ما( برخاست! و براى 

ھا  چھ كسى این استخوان» ما مثالى زد و آفرینش خود را فراموش كرد و گفت:
ھمان كسى آن را زنده »بگو: « كند در حالى كھ پوسیده است؟! را زنده مى

 «.بار آن را آفرید؛ و او بھ ھر مخلوقى داناست! كند كھ نخستین مى
  
 حقیقت مرگ و زندگى 
ھا دالر  شود میلیون مراقبت از بیماران در حال احتضار بسیار گران تمام مى 

شود مفھوم  ھا صرف مى ICUاران حساس در سطح زندگى گیاھان در براى حفظ بیم
نمونھ  ١٩٧٨ ٢٣٠٠٠اوتانازى )مرگ از روى ترحم( دوباره زنده شده است در 

ھاى حفظ حیات باید  گیرد كھ سیستم در ھلند اتفاق افتاد چھ كسى تصمیم مى
متوقف شود، تعریف مرگ چیست؟ آیا ادامھ زندگى موجھ است؟ آیا توقف 

ھاى حفظ حیات و عمل ترحم یك تصمیم پزشكى یك قتل و یا فقط یك تصمیم  یستمس
 اقتصادى است؟

اسالم بر این باور نیست كھ تمدید زندگى ھر كس براى فاصلھ بین دو زندگى  
شود. دانشمندان باید كمك كنند اما نباید جایگزین خدا در ایجا  ایجاد مى

ادر شروع شده و بھ مرگ و آرامگاه مرگ بشر باشند. قوانین اسالمى از رحم م
شود. اسالم تأكیدات زیادى روى حرمت و تقدس زندگى و سرانجام مرگ  ختم مى
 دارد.

ما قتل الناس جمیعًا و من »  من قتل نفسًا بغیر نفسٍ او فساٍد فى االرض فكاّن
ما احیا الناس جمیعًا...  )٣٢)مائده /« احیاھا فكاّن

اب قتل یا فساد در روى زمین بكشد، چنان است ھر كس، انسانى را بدون ارتك» 
كھ گویى ھمھ انسانھا را كشتھ؛ و ھر كس، انسانى را از مرگ رھایى بخشد، 

 «چنان است كھ گویى ھمھ مردم را زنده كرده است.
 «... َّ  )١٤٥)آل عمران /« و ما كان لنفسٍ ان تموت االّ باذن 
 «میرد. ھیچ كس، جز بھ فرمان خدا، نمى» 
شان را بشناسند و براى  ھاى ھا باید حدود و محدودیت زشكان و خانوادهپ 

اقدامات شجاعانھ جھت یك بیمار محتضر و یا ادامھ زندگى بھ طور معمولى 
تالشى غیرمعقول روا ندارند. اقدامات شجاعانھ در شروع زندگى )مانند نجات 

باشد اگر چھ  تر نوزاد نارس( ممكن است از پایان دادن بھ چشمھ زندگى موجھ
 اى شرایطى اختصاصى دارد. ھر نمونھ

كند و آن را  اسالم بھ طور قاطع با اوتانازى )مرگ از روى ترحم( مخالفت مى 
داند. میان استفاده از تفنگ توسط شوھر براى كشتن ھمسرش و استفاده  قتل مى

و  ھاى مرگ ھستند از سرم توسط پزشك براى كشتن بیمارش فرقى نیست. ھر دو سالح
 آنچھ كھ اھمیت ندارد قصد كشنده است.

  
 پیوند اعضا 
امروزه جایگزینى اعضاى معیوب توسط اعضاى سالم از افراد زنده، جسد و یا  

از منابع حیوانى كامالً ممكن است، چنان كھ مغز استخوان، كلیھ، معده، لوز 
مسألھ  شوند. تنھا ھاى عصبى بھ مكان دیگرى پیوند زده مى المعده، قلب و سلول

 محدودیت در قیمت و یا موجود بودن )در دسترس بودن( اعضا مطرح است.
سؤاالت اخالقى بسیارى در مورد فرد زنده دھنده، جسم مرده و گیرنده عضو  

 پیوندى وجود دارد:



آیا براى ادامھ زندگى فرد گیرنده، بیرون آوردن اعضاى یك مرده درست است؟  
است؟ آیا گرفتن اعضاى بدن حیوانات قابل آیا فروش اعضاى بدن قابل توجیھ 

 توجیھ است؟
آیا پذیرش اعضاى بدن جنین سقط شده قابل توجیھ است؟ آیا ارزش و قیمت عضو  

 رسد ھست؟ اى كھ از آن مى پیوندى برابر فایده
مان و یا  سؤال اساسى این است كھ مالك اعضاى بدن ما كیست؟ ما، خانواده 

 مان؟ خالق
مان  توانیم آنھا را براى خوراك ى حیوانى بھ انسان: اگر مىالف( پیوند اعضا 

 شان را جزء جسم خودمان كنیم. بكشیم پس اجازه داریم گوشت بدن
/الف( فرد زنده بھ زنده: این مانند یك بخشش بدون بھا است، و فروش ١ 

 ممنوع است.
ده حرمتى بھ بدن مر /الف( فرد مرده بھ زنده: این مورد وقتى منجر بھ بى٢ 

 شود. شود اجازه داده نمى
  
 سقط جنین 
 پیرامون سقط جنین پرسش فراوان است: 
 آیا سقط جنین برابر قتل است؟ چھ موقع جنین زنده است؟ 
 كند؟ چھ كسى قوانین را حفظ مى 
آیا ھر دو والد )پدر و مادر( حقوق یكسانى در زندگى جنین دارند، اگر  

 اند زندگى ما را از بین ببرد؟تو زندگى موھبتى الھى است چھ كسى مى
 آیا كشتن یك نوزاد، یك فرد مسن و بیمار در حال احتضار یكسانند؟ 
 ھایى كھ نتیجھ زنا است چھ باید كرد؟ با حاملگى 
 نقش متخصصان زنان و مامایى مسلمان چیست؟ 
ھا و اعضا یا پوست ظریفشان براى  آیا فروش جنین سقط شده براى پیوند بافت 

 ھاى آرایشى قابل توجیھ است. ردهساخت فرآو
كشى مورد رسیدگى و نھى  اسالم سقط جنین قابل بقا و زیست را بھ عنوان بچھ 

دھد مگر در مواردى كھ براى نجات جان مادر باشد در این موقعیت ھر  قرار مى
تالشى براى نجات جان ھر دو بایستى صورت گیرد. زندگى جنین بھ عنوان یك 

گیرد. بر  ماھگى شكل مى ٤شود. حركات در  ھفتگى شروع مى ٤سلول بسیار زود در 
اى با جنین مالقات كرده و روح را بھ آن  طبق احادیث در چھار ماھگى فرشتھ

دمد. این موضوع با شروع اولین حركات بدن جنین منطقى است. قابل زیست  مى
ى بودن جنین از لحاظ پزشكى با توسعھ علم دوران پس از تولد )نئوناتولوژ

NEONATOLOGYماھگى نجات  ٣/٥ترین كودك، در سن  ) پیشرفت كرده است كوچك
 یافتھ است.

اكم اّن قتلھم كان خطأ »  وال تقتلوا اوالدكم خشیة امالٍق نحن نرزقھم و اّی
 )٣١)اسراء /« كبیرا

دھیم؛  فرزندانتان را از ترس فقر نكشید! كھ ما آنھا و شما را روزى مى» 
 «اه بزرگى است.مسلمًا كشتن آنھا گن

و ال تقتلوا اوالدكم من امالٍق نحن نرزقكم و ایاھم وال تقربوا الفواحش ما » 
َّ االّ بالحّق ذلكم وّصاكم بھ  ظھر منھا و ما بطن و التقتلوا النفس التى حّرم 

 )١٥١)انعام /« لعّلكم تعقلون
دھیم؛ و  ىو فرزندانتان را از )تس( فقر، نكشید، ما شما و آنھا را روزى م» 

نزدیك كارھاى زشت نروید، چھ آشكار باشد و چھ پنھان! و انسانى را كھ 
خداوند محترم شمرده، بھ قتل نرسانید! مگر بھ حق )و از روى استحقاق(؛ این 

 «چیزى است كھ خداوند شما را بھ آن سفارش كرده، شاید درك كنید!
 )٩- ٨)تكویر /« و اذا المؤءودُة سئلت بأّى ذنبٍ قتلت» 
و در آن ھنگام كھ از دختران زنده بھ گور شده سؤال شود: بھ كدامین گناه » 

 «كشتھ شدند؟!
اند، نوزادانشان را براى ترس از  مشركان كھ امروز زن را آزاد گذاشتھ 

كشند یا بخاطر شرمسارى از تولد یك دختر، اما بھ طور  نیازمندى و فقر نمى
 كند كھ: داوند بھ آنھا یادآورى مىبرند خ نسبى از زندگى آزاد جنسى لذت مى

خذوا دینھم لھوًا و لعبًا و غّرتھم الحیوة الدنیا فالیوم ننساھم »  الذین اّت
 )٥١)اعراف /« كما نسوا لقاء یومھم ھذا و ما كانوا بآیاتنا یجحدون

ھمانھا كھ دین و آیین خود را سرگرمى و بازیچھ گرفتند؛ و زندگى دنیا » 
گونھ كھ لقاى  كنیم، ھمان امروز ما آنھا را فراموش مىآنان را مغرور ساخت؛ 

 «چنین روزى را فراموش كردند و آیات ما را انكار نمودند.
  
 ساز و كار  زیستى در تولید مثل 
عمل لقاح و میل زن و شوھر بھ داشتن  فرزندى از خودشان یك مشكل جدید  

ل كرده، ھم اكنون و ھاى نوین را ح ھاى جدید پیچیدگى نیست اگر چھ این تكنیك
بھ كمك تكنولوژى لقاح یك تخم بیرون از رحم و تزریق اسپرم بھ رحم از شوھر 



شود. سلول تخم یك زن را براى لقاح آن  یا یك داوطلب مرد دھنده مشاھده مى
با اسپرم شوھرش و تزریق آن براى جایگزینى در رحم زن دیگر در البراتوار 

 نمایند.ب جداسازى مى
 د:بایستى دی 
الف( آیا ازدواج پیمانى قانونى بین زن و مرد است یا پیمان مقدس بین دو  

 نفر كھ خدا شاھد و گواه آن است؟
عیب است یا ازدواجى  ب( آیا كودك متولد شده، از یك ازدواج قانونى بى 

 ظاھرى؟
ج( در این موارد پدر خوانده كیست؟ آیا او قانونًا پدر كودك شناختھ  
 شود؟ مى
این مورد مادر خوانده واقعى كیست؟ كسى كھ از سلول تخم او استفاده د( در  

 دھد؟ اش را مى شده، یا كسى كھ اجازه استفاده از رحم
 ه( آیا اجاره رحم براى این ھدف اجازه داده شده است؟ 
تواند در ھر حال بھ طور  و( آیا این درست است كھ یك زن متأھل یا مجرد مى 

ھاى  اشد. اگر او اجازه دھد كھ سلول تخم با اسپرمتكنیكى یك كودك داشتھ ب
اى جایگزین شود این او را از  ھاى اجاره متفاوتى بارور شده و ھر ماه در رحم

 دھد. دردھاى حاملگى، زایمان و شیردھى نجات مى
  
 دیدگاه اسالم 
در اسالم ازدواج زن و مرد یك عمل و ترتیب فیزیكى با ھم دیگر نیست. اما  

اد آزاد است، یك موھبت خدایى است، براى لذت جسمى بردن از ھمدیگر یك قرارد
 و ادامھ یافتن دودمان و نسل.

َّ جعل لكم من انفسكم ازواجًا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدًة و »  و
 )٧٢)نحل /« َّ ھم یكفرون رزقكم من الطّیبات أفبالباطل یؤمنون و بنعمت

ودتان ھمسرانى قرار داد؛ و از ھمسرانتان براى خدا براى شما از جنس خ» 
ھا بھ شما روزى داد؛  ھایى بھ وجود آورد؛ و از پاكیزه شما فرزندان و نوه

 «كنند؟! آورند، و نعمت خدا را انكار مى آیا بھ باطل ایمان مى
و من آیاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجًا لتسكنوا إلیھا و جعل بینكم » 

ًة و رحمًة ا  )٢١)روم /« ّن فى ذلك آلیاتٍ لقوٍم یتفّكرونموّد
ھاى او این كھ ھمسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در  و از نشانھ» 

كنار آنان آرامش یایبد، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این 
 «كنند! ھایى است براى گروھى كھ تفّكر مى نشانھ

 گوید:  كند و مى سلم در مورد ازدواج تأكید مىصلى  علیھ وآلھ و پیامبر اكرم 
در حقیقت « ازدواج سنت من است و ھر كس از سنت من سرباز زند از من نیست.» 

ازدواج بھ عنوان نیمى از مذھب توصیف شده است كھ نیمى دیگر آن تقوا است. 
خواستند كھ بھ آنھا فرزندى  بعضى از پیامبران بدون فرزند بودند از خدا مى

 «د.بدھ
ھ است و ھنوز كسى كنترل آن   ب حالل زاده توسط والدین موّج بنابراین فرزند طّی

ت نشناختھ است:  را بھ رسمّی
هللاَّ ملك السماوات و االرض یخلق ما یشاء یھب لمن یشاء اناثًا و یھب لمن » 

 )٤٩)شورى /« یشاء الّذكور
بخواھد  ھا و زمین از آِن خداست؛ ھر چھ را مالكیت و حاكمیت آسمان» 
 «بخشد و بھ ھر كس بخواھد پسر. آفریند؛ بھ ھر كس اراده كند دختر مى مى
نقص ھمراه  ھاى زیستى پدر و مادر شدن فقط زمانى كھ با یك ازدواج بى تكنیك 

باشد و یا در مواردى كھ یك ازدواج چشمھ یك زندگى است مجاز گردیده و 
ارور كردن رحم زن )ھمسر( استفاده از تلقیح مصنوعى در مورد اسپرم شوھر، ب

ھا اجازه داده شده است. مادر خوانده بھ خاطر دو پرسش  یا تست كردن لولھ
 مورد پذیرش نیست:

 الف( پرسش در مورد مادر حقیقى 
 ب( پرسشى در مورد نسل. 
ھاتھم االّ الالئى ولدنھم...»...    ھاتھم ِاّن اّم  )٢)مجادلھ /« ما ھّن اّم
اند كھ آنھا را بھ دنیا  تنھاكسانى نیستند؛ مادرانشان ھرگز مادرانشان آنان» 

 «اند! آورده
ك قدیراً »  « و ھو الذى خلق من الماء بشرًا فجعلھ نسبًا و صھرًا و كان رّب

 )٥٤)فرقان /
و او كسى است كھ از آب انسانى را آفرید، سپس او را نسب و سبب قرار داد » 

پروردگار تو ھمواره توانا  )و نسل او را از این دو طریق گسترش داد(؛ و
 «بوده است.

 اسالم رحم را مقدس و مصون شناختھ است. 



كم الذى خلقكم من نفسٍ واحدٍة و خلق منھا زوجھا و »  ھا الناس اتقوا رّب یا اّی
 َّ َّ الذى تساءلون بھ و األرحام اّن  بّث منھما رجاالً كثیرًا و نساًء و اتقوا 

 )١/ )نساء« كان علیكم رقیباً 
اى مردم! از )مخالفت( پروردگارتان بپرھیزید! ھمان كسى كھ ھمھ شما را » 

از یك انسان آفرید؛ و ھمسر او را )نیز( از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، 
مردان و زنان فراوانى )در روى زمین( منتشر ساخت و از خدایى بپرھیزید كھ 

خواھید، نام  ز یكدیگر مى)ھمگى بھ عظمت او معترفید؛ و( ھنگامى كھ چیزى ا
برید؛ )و نیز( از )قطع رابطھ با( خویشاوندان خود پرھیز كنید!  او را مى

 «زیرا خداوند، مراقبت شماست.
شود، رازھاى بیشترى در برابر ما خودنمایى  ھرگاه رازى از جھان آشكار مى 
 شود.  تر مى رویم جھل ما فزون كنند. بھ بیان دیگر، ھر چھ پیش مى مى
اى  تواند مطمئن باشد كھ لحظھ تخصصان فیزیك اتمى معتقدند كھ ھیچ كس نمىم 

باشد. ھر چند جھان با توجھ بھ  بعد جھان بھ ھمان وضعیتى است كھ اكنون مى
تر اینكھ  كند اما این قوانین ثابت نیستند و جالب قوانین خاصى كار مى

است و ما آنھا  قوانین مزبور وجود مادى و واقعى ندارند. وجود آنھا اسمى
كنیم. ھمچنین، اینكھ آنھا تا  ھاى طبیعى كشف مى را با مشاھده حوادث و پدیده

چھ حّد در خلقت و عمل اشیاء نقش دارند بسیار سؤال برانگیز است. براى 
گویند كھ یك دانھ، زمین، ھوا و آب، یك درخت را بھ  مثال: دانشمندان مى

بھ وجود آمدن یك درخت نیستند. بھ آورند. اما اینھا تنھا دالیل  وجود مى
وجود آمدن یك درخت ا حتیاج بھ ھماھنگى و نسبت دقیق و ارتباط از پیش 
تعیین شده بین دانھ، زمین، ھوا و آب دارد. علم ھمچنین باید شروع این 

 ھا بھ گیاھان مختلف را توضیح دھد. پروسھ و تبدیل شدن دانھ
تنھا توضیح این نكتھ است كھ چگونھ  رساند مأموریتى را كھ علم بھ انجام مى 

كند كھ با نسبت دادن امر مزبور بھ  افتند. علم فكر مى حوادث اتفاق مى
تواند از زیربار توضیح منشأ خلقت،  طبیعت، خود تنظیمى، ضرورت و اتفاق مى

 شانھ خالى كند. 
روشن است كھ طبیعت یك طرح است نھ یك طّراح، گیرنده است نھ عامل، نوشتھ  
اى  ت نھ نویسنده، فرمان است نھ فرمانده، چاپ شده است نھ چاپگر، مجموعھاس

تواند  است از قوانینى كھ بھ خواستھ الھى محقق شده، قوانینى كھ انسان مى
 بھ آن دست یابد. از خود ھیچ گونھ قدرت یا وجود مادى ندارند. 

ده است. نسبت دادن خلقت بھ خود تنظیمى یا ضرورت و اتفاق یك پندار بیھو 
بینیم كھ خلقت نشان دھنده علم مطلق، حكمت مطلق، اراده  زیرا ما آشكارا مى

مطلق است. خود تنظیمى و ضرورت، تفكراتى فاقد وجود مادى ھستند كھ ما 
 توانیم آنھا را بھ علم، حكمت، اراده و قدرت نسبت دھیم. مى
  

 منابع     
 www.consumerhealtherviews.com 
 www.pride-net.com 
 www.therionresearch.com 
 www.ezresult.comw 
 www.islam-usa.com 
 www.mcli.dist.maricopa.edu/smc/ml/med-religion-clash-htm١ 
 www.leaderu.com 
 www.mercola.com 
 www.meta-library.net 
 www.reshafim.org.il/ad/egypt 
 www.cis.org.uk 
 www.geocifies.com/hotsprings/spa/ ٤٦٠٨ islam and sience page( 
 org/asa/topica/evolution/pscf ٩٨- ٩ zimmer.htm١ 
 www.asa٣. org/asa/pscf/٢٠٠١.pscf b-٠١ choi.htm١ 
 www.necip.org.uk/conference.htm١ 
 www.sociolgyofreligion.com 
 www.uioua.cdu/hthpsy/article.htm١ 
 www.infidels.org.library/omden/gary-posner 
 www.islamset.com/hip/i-medcin 
 www.wefound.org 
 www.hf.uid.no/smi/pao/janson.htm١ 
  
ھاى اندیشمندان مسلمان  مقالھ حاضر برداشتى است آزاد از مجموع دیدگاه×    

بھ ویژه دو استاد ارجمند دكتر حسن غزنوى و دكتر شاھد اثر كھ در زمینھ 
 لوم وجود داشتھ و بھ زبان فارسى تدوین و ترجمھ شده است.قرآن و حقایق ع



، ٩٠تا  ٨٩و سوره انبیا آیات  ٧تا  ٢رجوع شود بھ سوره مریم آیھ  -  ١ 
داستان حضرت ابراھیم و  ٣٩تا  ٢١نماز حضرت زكریا و سوره ذاریات آیات 

 ساره.
 


