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متن مقاله:

چکيده:

از آغاز زندگي انسان روي اين سياره، انسان هميشه به دنبال پي بردن به رموز

طبيعت، جايگاهش در برنامه خلقت و هدف از حضور و زندگي اش بوده است. در اين

کنجکاوي و جويش براي کشف حقيقت، پس از قرن ها و عبور تمدن هاي متنوع، دين

زندگي انسان را شکل داده و تا حد زيادي رشته تاريخ را معين کرد، به طوريکه بعضي

از اديان، توحيدي بوده و کتاب هاي آنها از جانب پروردگار وحي شده است، و بعضي از

اديان به طور کامل به تجربه انسان اکتفا کرده اند. اما قرآن در اينجا با همه کتب

متفاوت است، کتابي که کامال الهي و وحياني بوده و بزرگان و انديشمندان شرقي و

غربي در مورد آن اظهار نظر نموده و گاه و بي گاه براي آن مرکّب خود را تمام کرده اند.

يکي از افرادي که عمر خود را براي تبليغ قرآن و اسالم صرف نموده آقاي دکتر ذکير

نعيک ميباشد که کتابي را در مورد قرآن و اعجاز علمي آن نشر داده و ما آن را بر

اساس مستندات علمي و معتبر ترجمه، نقد و بررسي نموده ايم و در خصوص

ديدگاههاي مختلف علمي او در موضوعات قرآن و علم نجوم، علم فيزيک، جعرافيا و ...

تحليل واقع شده است.

مختصري در مورد مولف:

ذکير عبدالکريم نعيک (Zakir Abdolkarim Naik ) در 18 اکتبر سال 1965 در بمبئي

هند متولد شد. او بعد از گذراندن دوران ابتدايي تا دبيرستان وارد دانشکده پزشکي

شد و سپس موفق به اخذ درجه دکتري تخصصي(MBBS) گرديد. او از سال 1991 به

منظور احياي دوباره مباني اسالم و همچنين افزايش آگاهي جوانان مسلمان،

فعاليتهاي خود را در حوزه علوم و تبليغ دين آغاز نمود. او هر ساله براي ارائه

دستاوردها و سخنرانيهايش مهمان دانشگاهها و مراکز علمي سرتا سر جهان مي

باشد. ذکير نعيک بيشتر سعي کرده تا با بررسي دقيق متون علمي و اسالمي و

تطبيق بين آنها، بر عظمت و اهميت دين مبين اسالم بيافزايد. به گفته بعضي جامعه

شناسان همچون توماس بالم هانسن، يکي از ويژگيهاي ذکير نعيک اين است که

ميتواند مفاهيم خود را در قالب زبان هاي گوناگون به گوش همگان برساند و در مجموع

به شخصيتي محبوب تبديل شود. او بيشتر سخنراني ها و دستاوردهاي خود را از

طريق ويدئو يا حضور در رسانه ها و همچنين چاپ کتب و مقاالت به سمع و نظر عموم



عالقمندان قرآني ميرساند. اهم فعاليتهاي او شامل موارد زير مي باشد:

اسالم و علوم پيشرفته

اسالم و مسيحيت

اسالم و سکوالريزم.

مقدمه:

دکتر ذکير نعيک جزو آن دسته از پژوهشگراني است که عمر خود را براي تحقيق در

حوزه قرآن و ترکيب آن با علوم صرف نموده است. کتاب کنوني ترجمه اثر انگليسي

"The Qur’aan and Modern Science: Compatible or Incompatible"

ميباشد. دکتر نعيک اين کتاب را در 16 بخش تقسيم نموده و سعي کرده به صورتي

استنباطي و جالب بين علم و دين (قرآن و علوم جديد) رابطه برقرار کند. مراد او از

سازگاري و ناسازگاري بيان ارتباط علوم و قرآن کريم ميباشد و اينکه قرآن و بيان حقايق

علمي هيچ منافاتي با يکديگر نداشته و ندارند. البته بايد متذکر شد که نه نويسنده و

نه مترجمين هيچ يک بر آن نيستند که قرآن را کتابي علمي، تجربي و طبيعي جلوه

دهند، بلکه مصممند تا عظمت قرآن کريم و هويت آن و چند بعدي بودن و مفيد بودن

آن و همچنين منشا الهي بودن آن را به تصوير کشند. سعي بر آن است تا در اين

دنياي کنوني که سرعت تکنولوژي و مدرنيته به شدت در حال گسترش است، هويت

گوشه اي از علوم طبيعي را به طالبان علم نشان دهيم. سخنان بزرگان و دانشمندان

غربي همچون گوته، تولستوي، هانري کربن و چندي ديگر از بزرگان خود يکي از

مستحکمترين داليلي است که شگفتيهاي قرآن به هيچ وجه محدود به زمان و مکان

نمي شود و هر شخصي بر اساس ظرفيت و توانايي خود آنرا درک مينمايد و ميتواند

به سواالت خود دست يابد. بايستي توجه داشت که دکتر نعيک در اين کتاب با تمام

قوا بر آن شده تا با بررسي علوم روز و تطبيق آنها با آيات مبارک قرآن کريم بر آشکار

کردن بيش از پيش اين کتاب آسماني بيافزايد.

 الزم بذکر است که پيش از اين بزرگاني چون دکتر رضايي اصفهاني، دکتر بي آزار

شيرازي و دکتر نوري پيرامون اعجاز هاي علمي در قرآن اثرات ماندگار و ارزشمندي را

به جاي گذاشته اند و از آنها بسيار سپاسگزاريم. با اين حال اين کتاب نيز بسيار دقيق

به اعجازهاي علمي در قران پرداخته است. اما خواسته يا نا خواسته نقاط ضعفي در

طول کتاب به چشم مي خورد که بر آن شديم که هم کتاب را ترجمه و نقد نموده و



هم مقاله اي از آن را به چاپ رسانيم.

ويژگي هاي کتاب:

يکي از اهداف کتاب "قرآن و علم جديد" اين است که به مخاطب خود قدرت تحليل را

داده و فرصت تفکر بيشتر را به او ميدهد.

همانطور که در ذيل عنوان اين کتاب ديده ميشود نويسنده اين دست نوشته بر آنست

تا سازگاري و يا ناسازگاري (Compatible or incompatible) بين علم و دين يا علم و

قرآن را به طريق علمي به تصوير بکشد و اين درست زماني است که به فهرست

کتاب مراجعه و تکثر و تنوع موضوعي آنرا بببينيم. اين کتاب داراي شانزده بخش

متفاوت ميباشد که با مقدمه اي در مورد زندگي انسان و ارتباط او با قرآن آغاز ميشود.

مثال دکتر نعيک در بخشي از مقدمه اين کتاب چنين بيان مي نمايد: "قرآن کريم، منبع

اصلي ايمان و عقيده اسالمي، کتابي است که مسلمانان به آن ايمان دارند و براين

باورند که اين کتاب منشاء کامالً وحياني دارد. مسلمانان بر اين باورند که اين کتاب

حاوي مطالبي است که تمام انسانها را در هر دوره زماني خاصي شامل مي شود و

هدايت مي کند. چون گمان مي رود که پيام قرآن به همه دوره ها متعلق است،

بنابراين بايد در رابطه با هر عصر و دوره اي باشد. آيا قرآن اين آزمايش را گذرانده

است؟ در اين بررسي، قصد داريم تا تجزيه و تحليلي هدفمند از ايمان مسلمانان را با

توجه به مبدأ الهي قرآن بر مبناي کشفيات علمي موجود ارائه دهم".

در بخش هاي بعدي نويسنده به طور جد به بررسي وجود شواهد علمي در قرآن

پرداخته و بر عالقه و کشش مخاطبان خويش مي افزايد. در اينجا به فهرست عناوين

کتاب اشاره مي نماييم؛

مقدمه، تحدي در قرآن، علم نجوم، علم فيزيک، علم جغرافيا، علم زمين شناسي،

علم اقيانوس شناسي، علم زيست شناسي، علم گياه شناسي، علم جانور

شناسي، علم طب، فيزيولوژي، جنين شناسي، علوم کلي، نتيجه گيري.

ترجمه بخشي از فصول کتاب:

در اين بخش به طور گزينشي بخشي از چند فصل را بيان مينماييم.

تحدي در قرآن:

ادبيات و شعر، از جمله وسايل بيان و خالقيت انسان در همه فرهنگ ها است. جهان



نيز به عصري گواهي مي دهد که در آن زمان ادبيات و شعر، مايه افتخار بود مثل عصر

حاضر که علم و تکنولوژي، مايه مباهات بشري شده است.

مسلمانان و همچنين غير مسلمانان بر اين توافق هستند که قرآن داراي ادبيات عربي

عالي و غني ميباشد. قرآن، در آيه زير انسان را به تحدي و مبارزه منطقي فرا

ميخواند:

"و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده&#8204;ايم شک داريد پس اگر راست

مى&#8204;گوييد سوره&#8204;اى مانند آن بياوريد و گواهان خود را غير خدا فرا

خوانيد * پس اگر نکرديد و هرگز نمى&#8204;توانيد کرد از آن آتشى که سوختش

مردمان و سنگها هستند و براى کافران آماده شده بپرهيزيد." (سوره بقره، آيه 24-

23). همين نماد در سراسر کتاب دنبال شده است. رفرنس ها (مراجع) و ترجمه قرآن،

از ترجمه قرآن توسط عبدالله يوسف علي هستند، نشر جديد1989، که با شرکت

آمانا، مريلند آمريکا منتشر شده است.

تحدي قرآن، توليد يک سوره جداگانه مثل سوره هايي است که در قرآن وجود دارد.

همين چالش، تحدي يا مبارزه طلبي، در قرآن چندين بار تکرار شده است. مبارزه و

تحدي براي ساخت سوره اي که در زيبايي، فصاحت، عمق و معني حداقل تا حدي

شبيه به سور قرآني باشد، اما تا به حال اين امر بي نتيجه مانده است. با اين وجود،

يک انسان منطقي و عقل گراي مدرن هرگز يک کتاب مقدس ديني را که با بهترين

زبان نازل شده نمي پذيرد يا بهتر بگوييم نميتواند که بپذيرد چون ما در دوره اي زندگي

مي کنيم که علم، منطق، برهان انسان همگي در اولويت هستند و چون هر چيز را با

آزمايش و يکسري فرمول ها کشف نموده و ترقي نموده ديگر به هيچ آيين و ديني

اعتماد ندارد. نمونه کوچک آن اين است که در حال حاضر عده زيادي نمي پذيرند که

زبان فوق العاده زيبا و اعجاز برانگيز قرآن، دليل بر الهي بودن آن است و مدعي

هستند که هر کتاب مقدسي که ادعاي وحياني بودن دارد بايد طبق قدرت دليل،

برهان و منطقش قابل قبول باشد. مطابق با نظريه فيزيکدان معروف و برنده جايزه

نوبل، آلبرت انيشتن، "علم بدون دين لنگ است و دين بدون علم کور". بنابراين بياييد

درباره قرآن بررسي کنيم و در اين باره که آيا علم مدرن و قرآن با هم سازگارند، يا

ناسازگار( Compatible or incompatible) تحليلي داشته باشيم.

علم نجوم:



به طور مثال نويسنده در اين فصل بر اساس آيات قرآني به بررسي مباحثي چون

خلقت جهان و بيگ بنگ (انفجار بزرگ و عظيم) (Big Bang)، توده هاي گازي در

Spherical Shape of the) شکل کروي و هندسي زمين ،(Gaseous Mass) آسمانها

،(The Sun Rotates)چرخش خورشيد ،(The Light of the Moon) نور ماه ،(Earth

The Expanding) و توسعه عالم کائنات (Interstellar Matter) اجسام بين ستاره اي

Universe) پرداخته است.

در ذيل به ترجمه بخشي از مبحث شکل کروي هندسي زمين ميپردازيم:

شکل کروي زمين:

در ابتدا، مردم معتقد بودند که زمين صاف است، قرن ها بود که انسان مي ترسيد تا

به دوردست ها سفر کند چون که آنها ميترسيدند به انتهاي زمين برسند و از بلنديها و

لبه ها سقوط کنند. سِر فرانسيس درک Sir Francis Drake اولين فردي بود که ثابت

کرد زمين گرد است، و اين زماني بود که وي در سال 1597 به اطراف جهان سفر کرد

و متوجه شد که هيچ انتهايي يا خطي که نشان دهنده پايان زمين باشد وجود ندارد و

ميتوان مسيري مدون و کمربندي بر روي زمين رسم نمود. حال آيه قرآني زير را درباره

تغيير شب و روز در نظر بگيريد:

"آيا اي رسول نديدي (و اي مردم به حس مشاهده نمي کنيد) که خدا شب را در روز و

روز را در شب داخل کند؟" (سوره لقمان، آيه 29)

در اينجا داخل کردن به معناي آن است که شب به آرامي و تدريجا به روز تغيير مي

کند و برعکس. اين پديده مي تواند فقط در صورتي رخ دهد که زمين گرد و کروي باشد.

چراکه اگر زمين صاف باشد، تغيير ناگهاني از شب به روز و از روز به شب وجود

داشت.

همچنين آيه زير نيز به شکل کروي زمين اشاره دارد:

"آسمان ها و زمين را به حق ايجاد کرد و شب را بر روز و روز را برشب پوشانيد"

(سوره زمر، آيه 5). کلمه عربي استفاده شده در اينجا کَوَرَ به معني "همپوشاني" و يا

"پيچيدن" است، شيوه اي که يک پارچه به دور سر پيچيده مي شود. همپوشاني و يا

پيچيدن روز و شب فقط مي تواند در صورتي رخ دهد که زمين کروي باشد. زمين دقيقاً

مثل يک توپ گرد نيست، اما ژئواسفريکال است يعني در قطبين، مسطح است. آيه

زير، شرحي از فرم زمين را بيان مي کند:



"و زمين را پس از آن (براي بشر و ساير خلق) بگسترانيد" (سوره النازعات، آيه 30)

کلمه عربي براي زمين در اينجا "دحها" است که به معناي يک تخم مرغ بيضي است.

شکل يک تخم مرغ بيضي شبيه به شکل ژئواسفريکال(geo- spherical) زمين است.

بنابراين قرآن به طور صحيح، شکل زمين را شرح مي دهد، گرچه وقتي قرآن نازل شد،

مردم فکر مي کردند، زمين صاف است و ... به اين ترتيب دکتر نعيک بر آن بوده تا بر

اساس شيوه فوق ارتباط قرآن با علم و همچنين عظمت اعجاز علمي قرآن را تعالي

بخشد.

در بخشي از فصل علم جغرافيا مبحثي وجود دارد که آن را چنين معنا نموده ايم: بادها

:(Winds Impregnate the Clouds) ابرها را آبستن ميکنند

"و ما بادهاي آبستن کُنِ رحِمِ طبيعت را فرستاديم و باران را از آسمان فرو آورديم تا به

آن آب، شما را سيراب گردانديم". (سورهحجر، آيه22)

کلمه عربي استفاده شده در اينجا "لواقح" که جمع کلمه لقيح از لَقَحَ است، به معني

آبستن کردن و يا باروري است. در اين متن، آبستن کردن، به معناي آن است که باد

ابرها را به هم مي فشارد و اين باعث افزايش تراکم شده و رعد و برقي را به وجود

آورده و سپس باران مي بارد. همين شرح در قرآن ارائه شده است:

"خدا همان کسى است که بادها را مى&#8204;فرستد و ابرى برمى&#8204;انگيزد

و آن را در آسمان هر گونه بخواهد مى&#8204;گستراند و انبوهش

مى&#8204;گرداند پس مى&#8204;بينى باران از البه الى آن بيرون

مى&#8204;آيد و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانيد بناگاه آنان

شادمانى مى&#8204;کنند". (سوره روم، آيه48)

واقعا جالب است که شرح و توصيف هاي قرآني، کامالً صحيح بوده و با داده هاي

مدرن راجع به هيدرولوژي، کامالً مطابقت دارند. چرخه آب در چند آيه قرآن کريم شرح

داده شده است از جمله سوره آل عمران، آيه9؛ سوره األعراف، آيه57؛ سوره الرعد،

آيه17؛ سوره الفرقان، آيه48 تا49؛ سوره يس، آيه34؛ سوره ق، آيه9 تا11؛ سوره

الواقعة، آيه68 تا70؛ سوره الملک، آيه30؛ سوره الطارق، آيه11.

يکي ديگر از بخشهاي جالب و علمي اين کتاب مربوط به فصل زمين

شناسي(geology) و مبحث کوهها ميباشد:

(Mountains are like pegs or Stakes) کوهها مثل ميخ ها ميباشند

در زمين شناسي، پديده "چين خوردگي" واقعيتي است که جديداً کشف شده است،



و مشخص شده که چين خوردگي مسبب اصلي شکل گيري رشته کوه ها مي باشد.

پوسته زميني که ما بر روي آن زندگي مي کنيم، مثل يک پوسته جامد و محکم است،

و اليه هاي زيرين آن سيال و پرحرارت بوده که خود دليلي بر نبود ظرفيت زندگي بشر

در آنجاست. همچنين مشخص شده است که پايداري کوهها، به پديده چين خوردگي

متصل شده است چون چين ها هستند که فونداسيون اصلي را براي تشکيل کوهها

فراهم مي سازند. زمين شناسان اعالم داشتند که شعاع زمين حدود 3/750 مايل

است و پوسته اي که ما بروي آن زندگي مي کنيم، بسيار نازک ميباشد که بين 1 تا

30 مايل متغير است. و نازکي پوسته دليلي است بر اين که احتمال تکان خوردن آن

شدت يابد. تاثير و تشبيه کوهها در مقابل زمين درست مثل ميخ هايي است که خيمه

و چادر را در زمين محکم نگه ميدارند. و بر پايداري آن مي افزايند. قرآن به اين مسئله

به طور دقيق اشاره دارد که:

"آيا ما زمين را به صورت گستره وسيع و گهواره نيافريدم و کوهها را ميخ هايش قرار

نداديم؟" (سورهنباء، آيه6-7)

کلمه "اوتاد" به معناي ميخ هاست (مثل ميخ هايي که براي محکم کردن خيمه به کار

مي روند).

"زمين" نام کتابي است که به صورت منبع درس زمين شناسي در چندين دانشگاه

جهان تدريس مي شود. يکي از نويسندگان اين کتاب، فرانک پِرس است، وي به مدت

12 سال رئيس آکادمي علوم در آمريکا و همچنين ناظر علمي رئيس جمهور سابق

اياالت متحده بوده است. او در اين کتاب، کوه را در يک شکل گُوِه اي شرح ميدهد و

آنرا به صورت يک بخش کوچک از کل ميداند، که ريشه هايش عميقاً در زمين فرورفته

است

Earth, Press and Siever, p. 435. Also see Earth Science, Tarbuck and

.Lutgens,p. 157

نظريه دکتر پرس اين بود که کوه نقش مهمي را در پايداري پوسته زمين ايفا مي کند.

و قرآن به وضوح عملکرد کوه ها را در جلوگيري از تکان خوردن زمين بيان مي کند:

"و ما روي زمين کوه هايي استوار قرار داديم تا خلق را از اضطراب در امان نگه دارد و

يا: و در زمين کوههايى استوار نهاديم تا مبادا [زمين] آنان [مردم] را بجنباند". (سوره

انبياء، آيه31)



زيست شناسي( بيولوژي):

در اين بخش نويسنده خيلي کوتاه و اجمالي سخن گفته است و اين در حاليست که

نبايد نگاه دقيق او را دست کم گرفت مثال: هر شي زنده از آب تشکيل شده است

(Every Living Thing is Made of Water)

آيه قرآني زير را در نظر بگيريد:

"آيا کافران نديدند که آسمان ها و زمين به هم متصل بودند (مثل يک واحد خلقت)، ما

آنها را بشکافتيم؟، از آب هرچيز را زنده گردانيديم چرا باز به خدا ايمان نمي آورند؟"

(سوره انبياء، آيه30)

تنها بعد از پيشرفت حاصله در علم، حاال مي دانيم که بدنه سيتوپالسم، به عنوان

ماده اصلي سلول حاوي بيش از 80% آب ميباشد. تحقيقات جديد نيز اعالم داشتند

که بيشتر ارگانيسم ها از 50 درصد الي 90 درصد آب تشکيل شدند و اينکه هر موجود

زنده براي حيات به آب نياز دارد. آيا 14 قرن پيش انسان حدس مي زد که هر موجود

زنده از آب درست شده است؟ عالوه بر اين چنين حدسي براي انسان آن هم در

بيابان هاي عربستان که هميشه کمبود آب وجود دارد، بعيد است، آيا به اين انديشيده

ايم که اسالم چه دين دقيق و مستحکمي است.

حال به آيات زير که به خلقت انسان ها و جانوران از آب اشاره مي کند توجه فرمائيد:

الف) خلقت انسانها از آب: "او خدايي است که انسان را از آب آفريد، و او را [داراى

خويشاوندى] نسبى و دامادى قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست" (سوره فرقان،

آيه54)

ب) خلقت جانوران از آب: "و خداوند هر جانوري را از آب خلق کرده است." (سوره نور،

آيه45) همچنين در بخشي از فصل گياه شناسي آن به بررسي زندگي گياهان و ميوه

ها به صورت جفت جفت ميپردازد:

در گذشته انسان ها نمي دانستند که گياهان، وجه تمايزهاي نر و مادگي دارند. علم

گياه شناسي بيان مي کند که هر گياه جنس نر و ماده دارد. حتي گياهاني که تک

جنسي هستند، عناصر مجزايي از نر و ماده دارند، به اين آيه از قرآن دقت فرمائيد: "و

از آسمان آبى فرود آورد پس به وسيله آن رستنيهاى گوناگون جفت جفت بيرون

آورديم". (سوره طه، آيه53)

"و هرگونه ميوه پديد آورد، همه چيز را جفت بيافريد" (سوره رعد، آيه3)

ميوه، محصول نهايي تکثير گياهان برتر است. مرحله اي که ميوه طي مي کند، گل



است که آن هم ارگان هاي نر و مادگي دارد (بساک ها و تخمدان ها). اگر گرده به

گلي برسد، آنها ميوه دار شده و درحقيقت بالغ ميشوند. نکته جالب اينست که همه

ميوه ها داراي سيستم جنسي نر و مادگي ميباشند، و اين واقعيت در قرآن نيز بيان

شده است.

حال علي رغم ميل باطني و به علت گستردگي اين فصول به ارائه نمونه هاي فوق

اکتفا مينماييم.

تحليل و نقد کتاب:

با مطالعه کتاب و همچنين مقاله حاضر اين نکته کامال ملموس خواهد بود که تمام

سعي نويسنده تنها مبتني بر ارائه ادله محض علمي ميباشد. اما با وجود سعي و

همت وااليي که نويسنده بر آن گماشته ميتوان نقاط ضعفي را بر آن يافت:

الف) استداللهاي محض علمي، زياده روي ها و نواقص:

همانطور که بيان شد استدالل و تکيه محض بر علوم طبيعي و سعي بر نشان دادن

آنها در قرآن نوعي دوگانگي را در افکار دسته اي از مخاطبان نا آشنا يا کم آشنا بوجود

مي آورد و آن اينست که گروهي قرآن را کتابي علمي دانسته و از آن توقع کشف

تمام علوم را دارند. و ديگر اينکه گروهي ممکن است بر اين باور باشند که قرآن که

کتابي علمي است پس چگونه در زمان مردمي نازل شد که از لحاظ علمي در سطح

مترقي نبودند؟ آيا واقعا اعراب صدر اسالم به دانستن اين واقعيات علمي نياز داشتند؟

و آيا قدرت درک و تحليل علمي اعراب عصر نزول در حدي بود که مثال مسئله بيگ بنگ

را درک کند؟ البته نه نويسنده و نه مترجمين و منتقدين منکر اين قضيه نيستند که اين

واقعيات علمي در قرآن وجود ندارد اما احتمال آن وجود دارد که اتکاء محض علمي براي

اثبات حقانيت قرآن چنين شبهاتي را به دنبال داشته باشد. ديگر نقدي که ميتوان بر

اين کتاب داشت اين است که در بعضي فصول نويسنده طوري علمي و مستمر بر

روي تحليل يک موضوع علمي و حتي آزمايشگاهي بحث کرده که گويي مخاطبِ خود

را در فضايي خارج از کتاب قرار داده و در بعضي اوقات او را از هدف اصلي کتاب دور

مينمايد. براي نمونه در فصل انتهايي کتاب با عنوان علوم کلي بخشي را با عنوان

"رسپتورهاي(دستگاه گيرنده) درد در پوست وجود دارند" قرار داده که بسيار علمي،

کُند و با فاصله اين مبحث را به آيات قرآن متصل مي سازد به طور مثال:

گمان مي رفت که درک، احساس و درد فقط به مغز وابسته است، اما کشفيات اخير

ثابت مي کنند که رسپتورهاي درد در پوست وجود دارند بدون آنکه فرد بتواند احساس



درد کند، پزشکان متخصص سوختگي درجه سوختگي بيماراني را که دچار صدمات

سوختگي شده اند را با دستگاه پين پريک اندازه گيري ميکند. در حين معاينه اگر بيمار

احساس درد کند پزشک خوشحال ميشود چون نشان مي دهد که سوختگي ها

سطحي بوده و رسپتورهاي(گيرنده ها) درد سالم هستند. از سوي ديگر اگر بيمار

احساس درد نکند نشان مي دهد که سوختگي عميق بوده و رسپتورهاي درد نابود

شدند. قرآن نيز وجود رسپتورهاي درد را در آيه هاي زير بيان مي کند:

"آنان که به آيات ما کافر شدند به زودي به آتش دوزخشان درافکنيم که هرچه پوست

تن آنها بسوزد به پوست ديگرش مبدل سازيم تا سختي عذاب را بچشند که همانا

خداوند مقتدر است و کارش از روي حکمت است". (سوره نساء، آيه 56)

همچنين نکته ديگر اينست که چرا در اين کتاب به بررسي ديگر علوم همچون علوم

انساني همچون: روانشناسي، علوم اجتماعي، علوم مديريتي، اخالق و حتي

فلسفي کالمي پرداخته نشده است. درست است که مراد از علوم جديد همان علوم

زيستي، فيزيک و شيمي است ولي مگر غير از اينست که به قولي علوم انساني بر

علوم طبيعي استوار بوده و ديگري را تقويت ميکند (فاضلي، نعمت الله، چالش هاي

علوم انساني در ايران). از اين حيث ما بر اين باوريم که اگر قدري هم از علوم

روانشناسي و اجتماعي بحث ميشد و جايگاه آنها در آيات قرآن کشف ميشد، بي

شک بر ارزش و فوايد اين کتاب و همچنين ظرافت علمي آن مي افزود.

ب) استفاده نکردن از تفاسير:

يکي ديگر از ضعف هايي که در اين مقاله به چشم مي خورد بهره نبردن صاحب اثر از

تفاسير (اهل سنت يا شيعه) است و اين باعث شده تا کتاب کامال بر دانسته ها و

کشفيات آزمايشگاهي و دانشگاهي نگارش شود. استفاده از تفاسير بويژه در مورد

آياتي که در آن عالماتي از علم به چشم مي خورد باعث مي شود تا قدرت تحليل،

گيرايي و تجسم مخاطب رشد يافته و بر دانستنيهاي او افزوده گردد. همچنين يقين

مخاطب نيز بهتر حاصل ميشود. مثال اين بخش از آيه 5 سوره زمر را درباره تغيير شب و

روز از نظر دکتر نعيک و حضرت عالمه طباطبايي(ره) در تفسير الميزان، حضرت آيت الله

مکارم شيرازي در تفسير نمونه و همچنين در کتاب التفسير المنير فى العقيدة و

الشريعة و المنهج&#8204; که يک تفسير فقهي و تحليلي اهل سنت است بررسي

نماييد: {يُکَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ} «آسمان ها و زمين را به حق

ايجاد کرد و شب را بر روز و روز را برشب پوشانيد» در مورد اين بخش از آيه چنين ذکر



مي نمايد:

دکتر نعيک در کتابش مي گويد: کلمه عربي استفاده شده در اينجا کَوَرَ به معني

"همپوشاني" و يا "پيچيدن" است، شيوه اي که يک پارچه به دور سر پيچيده مي

شود. همپوشاني و يا پيچيدن روز و شب فقط مي تواند در صورتي رخ دهد که زمين

کروي باشد. زمين دقيقاً مثل يک توپ گرد نيست، اما ژئواسفريکال است يعني در

قطبين، مسطح است.

سخن عالمه(ره) در مورد اين بخشي از آيه در تفسير الميزان: و جمله {يُکَوِّرُ اللَّيْلَ

عَلَى النَّهَارِ وَيُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ} به مساله تدبير اشاره مى&#8204;کند. در مجمع

البيان درباره کلمه "يکور" گفته است: تکوير عبارت است از اين که بعضى از اجزاى

چيزى را روى بعض ديگرش بيندازيم (مجمع البيان، ج 8، ص 488، و آذرنوش، آذرتاش،

فرهنگ معاصر عربي- فارسي) بنابراين مراد انداختن شب است روى روز و انداختن روز

است بر روى شب. در نتيجه عبارت مزبور استعاره به کنايه مى&#8204;شود. و

معنايش نزديک به معناى آيه {يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ} «اعراف، آيه54»

مى&#8204;گردد، و مراد از آن پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز به طور استمرار

است که ما همواره مى&#8204;بينيم روز شب را و شب روز را پس مى&#8204;زند

و خود ظهور مى&#8204;کند، و اين همان مساله تدبير است&8204#;.

در تفسير نمونه به اين صورت است:

نکته لطيفى که در اين تعبير قرآنى، نهفته اين است که زمين کروى است و به دور

خود گردش مى&#8204;کند و بر اثر اين گردش، نوار سياه شب و نوار سفيد روز دائما

گرد آن مى&#8204;گردند، گوئى از يکسو نوار سفيد بر سياه و از سوى ديگر نوار

سياه بر سفيد پيچيده مى&#8204;شود.

به هر حال قرآن مجيد در مورد نظام «نور» و «ظلمت» پيدايش شب و روز تعبيرات

گوناگونى دارد که هر کدام به نکته&#8204;اى اشاره مى&#8204;کند و از زاويه

خاصى به آن مى&#8204;نگرد.

و در المنير زحيلى وهبة بن مصطفى&#8204; ميگويد : يُکَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُکَوِّرُ

النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ أي يغشي کال منهما اآلخر، حتى يذهب ضوءه أو ظلمته، أو يجعلهما

متتابعين متعاقبين، يطلب کل منهما اآلخر طلبا حثيثا، کقوله تعالى: {يُغْشِي اللَّيْلَ

النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا} [األعراف7، آيه54] و قوله سبحانه: {يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ} [الحديد57، آيه6]. و هذا دليل على کروية األرض أوال: ألن التکوير:



اللف على الجسم المستدير، و على دورانها حول نفسها ثانيا، ألن تعاقب الليل و النهار

و النور و الظلمة ال يتم دون دوران.

در نتيجه کامال واضح است که اگر از دکتر نعيک از تفاسير معتبر استفاده مي نمود بر

بار علمي و زيبايي اثرش افزوده ميشد و همچنين ضريب تاثيرگذاري (IF) افزايش

ميافت.

ج) پراکندگي و تکثر بيش از حد:

آخرين موردي که در کتاب قرآن و علم جديد به چشم ميخورد نامنظمي مربوط به

تقسيم فصول مي باشد يعني خواننده را به فکر فرو برده و او را در شک بيندازد به

نحوي که براي او درجه اهميت بيشتر و کمتر در مورد آيات مطرح شود. مثال در بخش

زيست شناسي به بررسي يک آيه اکتفاء نموده ولي در بخش نجوم عالوه بر اينکه بر

کثرت فصول افزوده، تعداد زيادي از آيات را نيز بررسي نموده است. همچنين خالي از

سود نبود که در فهرست جايي هم را به علوم انساني اختصاص مي داد و از ارائه

بخش هاي کم اهميت تر چشم پوشي مي نمود.

نتيجه گيري:

در بخش نتيجه گيري، سعي داريم تا نتيجه دکتر نعيک را بر نتيجه گيري خود مقدم

داريم:

قرآن همه انسان ها را دعوت مي کند تا بر روي خلقت اين جهان توجه کنند. آيه زير

بدان اشاره دارد:

"محققاً در خلقت آسمان و زمين و رفت و آمد و شب و روز (بر وجود حق و علم و قدرت

و حکمتش) روشن دالئلي است براي خردمندان" (سوره آل عمران، آيه 190)

شواهد علمي قرآن به وضوح منشأ الهي بودن آن را اثبات مي کند. هيچ انساني نمي

تواند 1400 سال پيش چنين کتابي بيافريند که حاوي حقايق علمي دقيقي باشد.

حقايقي که قرن ها بعد، نوع بشر بدانها پي برد. با اين حال، قرآن کتاب نه تنها علم

است بلکه کتاب آيات و نشانه هاست. اين آيات انسان را به هدف وجودش روي زمين

دعوت مي کند، به زندگي در هماهنگي با طبيعت. قرآن در واقع پيامي از جانب خداوند

است، خالق و نگهدارنده جهان. قرآن حاوي پيامي از يگانه بودن خداوند است که به

وسيله همه پيامبران از آدم، موسي(ع)، عيسي(ع) تا حضرت محمد (ص) ابالغ شده

است.



بر اساس گفته هاي دکتر نعيک ميتوان به اين پي برد که حقيقتا قرآن کتابي است

براي تمام اقشار و تمام فرهنگ ها، و قابل درک براي عوام و خواص. اما در مورد کتاب؛

ما بر اين باوريم که در زمينه تاليف چنين کتبي اگر هميشه قياس و تطبيقي بين

تفاسير و کشفيات علمي باشد بر صحت و سقم دانستنيهاي ما افزوده شده و ضريب

خظا و اشتباه نزديک به صفر ميشود. و همچنين بايد به اين نکته توجه داشت که نبايد

به علوم پايه و طبيعي به قدري تاکيد ورزيد که از علوم انساني و ريشه آن در قرآن و

تاثيرات ارزشمند آن غافل شد.
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