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توجه و تشویق انحصاری قرآن به علم دین و بی توجهی به »رد پندار 

 «معه انسانیاسایر علوم مانعی بر سر راه پیشرفت و توسعه ج

 

 اسمر جعفری

 دانشگاه فرهنگیان اراکدانشجوی دکتری دانشگاه قم و مدرس 

Asmar.jafari@yahoo.com  

 

اعتراف دوست علیرغم تاکید قران به جایگاه ویژه علم و دانش و تشویق های مکرر اسالم بر علم آموزی و :چکیده

عیت آموزه های این کتاب عده ای در راستای سیاست معارضه و مقابله با قرآن و ادعای مان ودشمن به این امر ،

پیشرفت و توسعه جوامع انسانی، بی توجهی قرآن به علم و دانش تجربی را از جمله این موانع مدعایی  آسمانی در 

فقط  ندان مورد ستایش در اسالممی دانند و بر آنند که علم ممدوح در قرآن فقط علم دین است و عالمان و دانشم

عالمان دینی هستند و همین سبب عدم پیشرفت جوامع اسالمی است. بررسی آیات مربوط به علم در قرآن و بیان 

اهداف قرآن از ذکر این دسته آیات و نیز روایات موجود در این حوزه در راستای دفع شبهه مذکور از جمله اهداف 

 این نوشتار است.

 ،علوم تجربی   ،توسعه ، پیشرفت قران ،علم : کلمات کلیدی 

 

 بیان مسأله

جایگاه علم و دانش و تفکر و تعقل در قرآن و اسالم چنان ارزشمند است که همواره مورد توجه مسلمانان و غیر مسلمانان بوده 

گشته و همدوش این آیات، روایات های عالم خلقت نازل ای از آیات قرآن در مورد علم و دانش و تفکر در پدیدهاست. حجم گسترده

آموزی وجود دارد به طوریکه گاهی یک فصل فراوانی از پیشوایان دینی ما در خصوص ارزش علم و عالمان و تشویق و توجه به علم

ا به اسالم جلب کرده است و موجب داده است و این امر توجه برخی از مستشرقین رحدیثی را به خود اختصاص  کتاب کامل از یک

ای به جهت روایات مربوط به این موضوع، عدهو  به قرآن نگریسته اند. اما علیرغم درخشش آیاتمنصفانه اذعان آنانی است که 

د که علم اناند مدعیخبری زده و در پی اشکاالتی که بر قرآن وارد کردهدنبال کردن سیاست معارضه و مقابله با قرآن خود را به بی

و دانش جایگاه خاصی در قرآن ندارد و آنچه به نام علم در قرآن و اسالم مورد ستایش قرار گرفته است فقط علم دین به معنای 

خاص الهیات اسالمی است و اسالم در برنامه خود هیچ سخنی از علوم تجربی که گوهر پیشرفت بشریت است، ندارد و هر علمی 

ن اسالم فاقد ارزش است و این مسئله مانع بزرگی در راه پیشرفت جامعه مسلمانان است و سبب غیر از علم دین از نظر دی

ایمان اند که ظاهراً خداوند افراد بیشود. آنان برای ادعای خود به آیاتی از قرآن نیز استناد کردهافتادگی آنان از قافله توسعه میعقب
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نتظار وجود فرمولهای خاص و اصطالحات ویژه علوم تجربی در آیات قرآن قطعاً توقعی داند.ارا فاقد هرگونه تفکر و دانش و تعقل می

 نابجاست که در ضمن این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آموزی و قرآن کتابی است برای هدایت بشر و رساندن او به سعادت واقعی و اخروی از شاهراه دنیا، اما در کنار این هدف، علم و علم

س دانشمندان به طور عام در قرآن و روایات جایگاه خاص خود را دارد از این جهت قرآن با سایر کتب آسمانی تمایز دارد. بیان تقدی

آموزی در معنای عام و نیز اهداف تربیتی قرآن از جمله مباحث مهم این و شرح برخی از آیات و روایات اسالمی در موضوع علم

 دینی و نیز اجمالی از تاریخ تمدن اسالمی ادعای مذکور کامالً قابل رد خواهد بود.بعمختصر است و با استناد به منا

 اهداف هدایتی قرآن و انتظار وجود علم تجربی در آیات آن

هدایت الزم شکی نیست که قرآن کتاب هدایت است و با هدف رساندن بشر به سعادت اخروی نازل شده است. آنچه بشر در مسیر 

ها، تزکیه نفس اب فروگذار نشده است، جهت بخشیدن به حیات انسان و نمایاندن راه سعادت، اصالح عقاید و اندیشهدارد در این کت

و در نهایت دعوت به سوی بندگی خالصانه هدف اصلی نزول آیات قرآن است اما در راستای این هدف خود از مسائل متعددی نظیر 

 در تعقیب هدفهای هدایتی و تربیتی خود بشر را به اندیشیدن در مورد آفرینش، کیهانگیرد و گاهی قرآن قصه، مثال و ... بهره می

کند تا با دیدن نظم و دقت و انسجام و شگفتی موجود در آسمانها، زمین، گیاهان، جانوران، کوهها، نزول مظاهر طبیعت دعوت میو 

کند و گاهی هم در یات زمینه خداشناسی و معاد را فراهم میباران و ... آثار قدرت و حکمت خداوند را مشاهده کند و این دسته آ

 اند.را اندیشمندان و محققان هر یک به نوعی بیان کردهاین اشارات کنیم که چرایی وجود ن به اشارات علمی برخورد میقرآ

ثانیاً با تحریک حس کنجکاوی بشر کند تا اوالً اعجاز علمی را اثبات کند و های علمی اشاره میقرآن در برخی موارد به گزاره››

توان مطالب علمی قرآن را در حد مثالهای ساده پایین آورد بلکه زمینه رشد و پیشرفت علوم تجربی را فراهم کند بنابراین نمی

نی، )رضایی اصفها .‹‹کنداشارات علمی قرآن بخشی از معارف قرآن هستند که عالوه بر هدف تربیتی اهداف فرعی را هم دنبال می

62) 

کند چنانکه خود فرموده است: نویسنده دیگری بر این باور است که در قرآن به ظهور این علوم و فایده و غایت آنها اشاره می

 ( 53، )رافعی«. 35فصلت/«»سنریهم آیاتنا فی االفاق و االنفس حتی یتبین لهم انّه الحق»

رس علوم طبیعی نیست و قرآن بالذات کتاب علم نیست مگر اشاراتی اند: شریعت دعالمه معرفت به این چرایی چنین پاسخ داده

کند، این یک امر طبیعی است که هر گذرا و در کنار مطالب اصلی )حکمت، هدایت و تربیت( که به بعضی از اسرار وجود اشاره می

شود که حاکی از دانش و می هایش گاه تعابیری ادادانشمندی هر چند در غیر رشته تخصصی خود سخن بگوید از البالی گفته

گیرد و از سرچشمه علم رشته اوست، اشارات علمی قرآن هم به سبب آن است که از منبع سرشار علم و حکمت الهی نشأت می

پایان او حکایت دارد. .... اصوالً شعاع دائره مفهوم هر کالم با مالحظه جایگاهی که گوینده در آن قرار گرفته، مشخص بی

را نگاشت و یادآور شد که تمامی آنچه مورد نیاز است در این « من الیحضره الطبیب»رازی که کتاب زکریایمحمدبن شود.مثالًمی

نیازهای مقام سخن گفته است؛ لذا مقصود وی از تمامی نیازها در چارچوب کتاب فراهم ساخته است از جایگاه یک پزشک عالی

را تألیف نمود تا مجموع نیازها در محدوده فقاهت را « من الیحضره الفقیه»پزشکی است. بر همین شیوه مرحوم صدوق کتاب 

عرضه کند. همچنین است آنگاه که خداوند بر کرسی تشریع نشسته، در رابطه با کتب و شرایع نازل شده بر پیامبران، صرفاً به 

 (612های تشریعی نظر دارد )معرفت،جامعیت جنبه
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خلقت  بیان فرمولهای خاص و اصطالحات ویژه علوم نازل نشده است، خداوند بنا نداشته تا رازهای لذا باید توجه نمود که قرآن برای

ابزار تفکر و تعقل و نیز قدرت  علمی نیامده است،پروردگار عالم با بخشیدن را برای بشر مکشوف کند و در پی رد و تأیید یک نظریه

ار داده است و این امر بر عهده تالش فکری بشر است و البته با آیات مکرر خود اراده به انسان او را در مسیر کشف رازهای خلقت قر

تواند رفاه مادی و امکانات زندگی او را بر این پرسشگری و سیر متفکرانه تشویق و ترغیب کرده است. دانش تجربی بشری فقط می

ای ارائه دهد، از دیگر سو نباید از دین هم خود برنامه هایتواند برای سعادت بشر با توجه به محدودیتدنیوی را فراهم کند و نمی

 طریق رسیدن به تمدن محض دنیوی را انتظار داشت.

 جایگاه علم در قرآن

انسان نسبت به خارج کریم مسئله شناخت و معرفتآیه قرآن از علم و مشتقات آن سخن به میان رفته است. قرآن 077در بیش از 

داند و حتی بندگان را به کسب این معرفت فرمان داده است و این امر در مکان و زمانی صادر شد که بشریت دوران را ممکن می

و دانش کمترین جایگاه را در زندگی آن به خود اختصاص داده بود.اما خداوند با تعابیر مختلف  و علمکرد جهالت خود را سپری می

یابی به علم و دانش را برای او واجب کرده است و در برخی آیات در قرآن بشر را به کشف رازهای هستی فرا خوانده است و دست

( و 9داند )زمر/دانند برابر نمیدانند با کسانی که نمیآنان را که میخود به تجلیل از مقام عالمان و دانشمندان پرداخته چنانکه 

داند که اهل اندیشه و بدترین جنبندگان خود را کسانی می (    62فاطر/داند )  خشیت و خوف از خداوند را فقط از آن عالمان می

کنند. احصاء تمام که از اندیشه خود استفاده نمی( و اکثر سرزنشهای قرآن از آن جاهالن و کسانی است 66و تعقل نیستند )انفال/

توان آیات مربوط آیاتی که از علم و ارزش آن سخن رفته است کاری است فراتر از حوصله این گفتار، اما در یک بررسی اجمالی می

  بندی کرد:به علم در قرآن را اینگونه دسته

 سرزنش کسانی که فاقد تفکر در دین هستند. -1

کفار هستند که در « اکثرهم»و مراد از « حسب إنّ اکثرهم یسمعون أو یعقلون أن هم إلّا کاالنعام بل هم اضلام ت» -الف

 (66)فرقان/  کنند.پیامهای الهی تعقل نمی

 (11ر )ملک/لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی أصحاب السعیب( 

 اند.در پیامهای پیامبران الهی ساکن جهنم شدهاین آیه به اصحاب جهنم اشاره دارد که به سبب عدم شنیدن و تفکر 

  (22)انفال/ انّ شر الدواب عنداهلل الصم البکم الذین الیعقلونج( 

 (33)انفال/ انّ شر الدوّاب عنداهلل الذین کفروا فهم الیؤمنوند(  

 ننمودند.داند که رسوالن حق را تکذیب کردند و در سخنان آنان اندیشه بدترین جنبندگان را کسانی می

و .... انسانها را به جهت عدم پرسشگری و « اکثرهم الیعقلون»، « یتفکرونفالًا»، «أفال تعقلون»و کلیه آیاتی که با عباراتی چون 

 دهد.در سخنان خداوند مورد سرزنش قرار میتفکر نکردن 

دهد که قرآن پیام صادقانه و به حق ی میگوید اما به روشنی گواهاین آیات گرچه به طور خاص از تفکر و تعقل در دین سخن می

گیرد و شود و ایمان بدون شناخت مورد پذیرش خداوند قرار نمیخداوند است و اگر در آن تفکر و تأمل شود، حقانیت آن آشکار می

یشه تکیه بر بکارگیری عقل و اندگیرند. این دسته آیات جهنمیان به سبب عدم تفکر خویش در پیامهای الهی در آتش قرار می

 کند.جویی و استدالل خواهی را تقویت میدارد و روحیه حقیقت
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کرد به علم و پروفسور هانری کربن در این خصوص بیان جالبی دارند که: اگر پیامهای محمد)ص( خرافی بود هرگز جرأت نمی

 (06تا، بیکند)علیقلی، دانش و پرسیدن دعوت کند پس این دسته آیات مدعای مدعیان را اثبات نمی

 :تسخیر جهان برای انسان -2

 (22)بقره/« األرض جمیعاًهو الذی خلق لکم ما فی»

 (01البرّ و البحر ... )اسری/آدم و حملناهم فینّا بنیمو لقد کر»

 (52البحر بأمره .... )ابراهیم/ و سخّر لکم الفلک لتجری فی»

 (11)نحل/ «طریّاً ... هو الّذی سخّر البحر لتأکلوا منه لحماً »

 ( 53)حج/« ألم تر انّ اهلل سخّر لکم ما فی األرض ... »

 (15)جاثیه/« السموات و األرض جمیعاً ... و سخّر لکم ما فی»

 (11)اعراف/« و لقد مکناکم و جعلنا لکم فیها معایش... »

بشر قرار داده است و با بخشیدن  ، خداوند مواد خام طبیعت را در اختیارکه بیانگر آن است و دهها آیه دیگر در همین موضوع

موهبت عقل و تفکر به انسان قدرت تسخیر جهان را به او داده است و اگر انسان بخواهد از نعمتهای موجود در دنیا استفاده الزم را 

مجهز شدن  مند باشد و سیر زندگی ابتدایی بشر و رشد و تکامل آن در طی زمان وببرد، ضروری است از علوم تجربی و طبیعی بهره

وری بیشتر از طبیعت مؤید این نکته است، انسان با شناختن قواعد طبیعت و آثار و ای نسبت به گذشته برای بهرهاو در هر دوره

شود مگر مجهز شدن به علم و دانش بشری کند و این همه میسر نمیخواص موجودات از آنها برای بهبود زندگی خود استفاده می

 تفکر.به مدد موهبت قدرت 

 :خبر دادن از نظم و حکمت موجود در جهان -5

 (12انّا کل شی خلقناه بقدر )قمر/ »

 (2-5الذی خلق فسوّی و الذی قدّر فهدی )اعلی/»

 (2و صورناکم فأحسن صورکم ... )تغابن/ »... 

 (5)ملک/ ...« ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت »

 (88)نمل/ ...« صنع اهلل الذی اتقن کل شی »

 (12)حجر/ « أنبتنا فیها من کل شی موزون ... و »

 (2)فرقان/ « خلق کل شی فقدّره تقدیراً» 

 (15)أنبیاء/ « و ما خلقنا السماء و األرض العبین»

. این انسجام و بهم الهی در هستی پابرجاست گوید که بنا به حکمتآیات فوق و نظیر اینها از وجود نظم خاصی در جهان سخن می

دهد و از رهگذر کشف این روابط رسیدن به علم و دانش ها را به انسان میدار، توانایی کشف روابط ثابت میان پدیدهپیوستگی هدف

شود. خداوند در این نوع آیات عالوه بر بیان هدفمندی جهان و حکیم بودن خالق به انسان فرصت کشف پذیر می برای بشر امکان
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است که قرآن به کرات از آن خبر  بشر به آن رسیده است در پرتو نظم شگفتیکنون دهد و آنچه تارا می قوانین منظم طبیعت

 دهد.می

تمام دستاوردهای علمی بشر مرهون نظام دقیق خلقت است، مصنوعات بشر با الهام از طبیعت و به کارگیری گفت توان به واقع می

این قوانین ثابت طبیعت کاملتر و دقیقتر باشد، به ساخت ساخته شده است.به هر میزان که علم انسان به قوانین حاکم بر آن 

ی قوانین جاری در عالم تکوین خارج شود،او با نظاره در تواند از سیطرهتری خواهد رسید. انسان هرگز نمیمصنوعات پیچیده

ظر علم و دانش بشری شکل کند و از این منها را کشف میمندی از استعداد علمی خدادادی خود روابط میان پدیدهطبیعت و بهره

 گیرد و این امر خواست و اراده خداوند است.می

 دعوت به تفکر در عجایب خلقت و آفرینش -1

أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ یَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما  إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِما

حابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ وَ السَّ

 (151لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )بقره/

 

 (121سَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ )آل عمران/إِنَّ فِی خَلْقِ ال

 

 (21عنکبوت/ءٍ قَدِیرٌ )کُلِّ شَیْ لىقُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَ

 

ینَ وَ مِنْ آیاتِهِ مَنامُکُمْ بِاللَّیْلِ وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْعالِمِ

لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ  وَ مِنْ آیاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ وَ النَّهارِ وَ ابْتِغاؤُکُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ 

 (21-22ماءً فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ )روم/

تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیاحَ مُبَشِّراتٍ وَ لِیُذِیقَکُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ وَ لِ

 ( 15)روم/

 

 (21-21بْصِرُونَ )ذاریات/وَ فِی الْأَرْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَال تُ
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لَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَ فَال یَشْکُرُونَ  وَ جَعَلْنا فِیها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فِیها مِنَ الْعُیُونِ  لِیَأْکُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِ

 (55-51رْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا ال یَعْلَمُونَ )یس/سُبْحانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْواجَ کُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَ

 

دَدٌ بِیٌٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُ

 (20/غَرابِیبُ سُودٌ )فاطر

های های مختلفی چون نظر، تدبر، تفکر، تعقل و ... صورت پذیرفته است و بیانگر آن است که نشانهدعوت قرآن به تفکر با واژه

های خداوند در طبیعت .دعوت به اندیشیدن در نشانهگیری اندیشمندان باشدباید مایه بهرهتکوینی خداوند در جهان خلقت 

ی آن ورود به علوم طبیعی چون فیزیک ست که مقدماتی از علوم طبیعت را کسب کرده باشند و الزمهتنها برای کسانی امکانپذیر ا

نگرد و درس معرفت و شیمی، نجوم و طب و ... است و هر کس به فراخور حال و توانایی خود از منظری خاص به خلقت می

مین و دریاها و کوهها و اختالفات شب و روز و کنجکاوی در کریم به تفکر در آفرینش زنویسند که قرآنآموزد چنانکه برخی میمی

کند بدین ترتیب به تعلم علوم طبیعی، ریاضی، فلسفی، آثار گذشتگان و احوال ملل و جوامع بشری و قصص و تاریخ دعوت می

جامعه بشری است  بشری و سعادتفنون ادبی و باالخره همه علومی که در دسترس فکر انسانی است و تعلم آنها به نفع جهان

کند. به این شرط که به حق و حقیقت رهنمون شود و جهان بینی حقیقی را که سرلوحه آن خداشناسی باشد را در بر دعوت می

 (96، 1537داشته باشد.)طباطبایی،

یابد سرخ تکوین مینویسد: در اینکه چگونه زمین از طبقات سفید و سیاه و سوره فاطر می 60آیه پژوه دیگری در بیان و شرح قرآن

ببریم، اختالف بین انسان و حیوان را شناسی امکانپذیر است که به کیفیت آنها و عمر طبقات زمین پیتنها بوسیله دانش زمین

دهیم، پس در اینجا مقصود از دانشمندان، دانشمندان علوم تجربی هستند)عبدالغنی الخطیب، بوسیله علم ژنتیک تشخیص می

1521 ،61) 

جستن از خرد آدمی به اندیشیدن و بهرهآمده، آرام هم بر این باور است که: در کتاب آسمانی هر جا مناسبتی پیش می.احمد 

برای پی بردن به اسرار خلقت دعوت شده است و این دستورات، افراد مسلمان را به تفکر و تدبر در هر چه آفریده شده خویش 

 ،مقدمه(1562کوب، )به نقل از عبدالحسین زریناست  این خود آغاز علم و دانشخواند و است، می

ای جدید سبب به کارگیری قرآن سرچشمه علم است، نزول آیات به طور پیوسته و طرح مسأله»نویسد: نویسنده دیگری می

به طوریکه حتی سوگندهای خود را هم با اشیای کند به حس و تجربه دعوت میشد. قرآن به طور شگفتی ها میاندیشه

و از کنار هیچ کند، آسمان، ستاره، شب، خلقت شتر، مورچه، زنبور ... برای اینکه مردم بیندیشند طبیعی بیان میمحسوس و 

سالهای که بعدها در فرهنگ اسالمی بوجود آمد، در بذر اولیه بسیاری از دانشهایی بود و این ای به آسانی نگذرند مسأله

ها مربوط به اولیه اسالم همه جا در مسجدها و بازارها و حتی میدانهای جنگ بحث و گفتگوی علمی رایج بود و تمام این بحث

 (3، 1522سال قبل از نهضت ترجمه کتابهای یونانی بود )حکیمی با اندکی دخل و تصرف،  137تا  177

ای که حتی ت جدی مسلمین در جاده علم و دانش گردید به گونههای مکرر بر اندیشیدن سبب حرکاین تأکیدها و تشویق

 در این حرکت علمی توجه داده است.نقش محوری قرآن مستشرقین منصف را هم به 
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پژوهان مسلمان که تحت تأثیر یونانیها بودند انگیزه نویسد: صرفنظر از عده قلیلی از قرآنلوی در کتاب ساختار اجتماعی می

علوم تحقیق کردند این بود که در عجایب خلقت اندیشیده و آثار عظمت الهی را مشاهده کردند.)به نقل از مسلمانانی که در 

 (22گلشنی، 

های علمی باید به نقش محوری قرآن برای کند که : برای درک کامل علت فعالیت مسلمانان در رشتهو جرج سارتون هم اذعان می

 آنها توجه کرد.)همان(

کند و این موضوعات و تفکر پیشنهاد میموضوع مطالعه است که قرآن صریحاً مسائلی را به عنوان  شهید مطهری معتقد

بینیم یعنی اسالم به طور کلی به است که امروز میطبیعی و ریاضی و زیستی ... همانهاست که نتیجه مطالعه آنها، همین علوم 

 (66، ص1522دعوت کرده است)تعلم تعلیم و 

 توان گفت قرآن نه تنها مشوق و محرک مسلمانان برای کسب علم بوده است بلکه سبب و علت رشد و پس می

 برخی علوم شده است.پیدایش 

 اشاره به علم خاصی از علوم بشری  -3

 الف(علم سرچشمه قدرت

لمنا المؤمنین ... قال یا أیها الناس عُو لقد آتینا داود و سلیمان علما و قاال الحمداهلل الذی فضلنا علی کثیر من عباده »

 (13-15الطیر ... انّ هذا لهوالفضل المبین )نمل منطق

در اینجا سخن از علم و قدرت و توانایی و عظمت است و قرآن از موهبت علم که زیربنای یک حکومت صالح و نیرومند است سخن 

م توحید و اعتقادات مذهبی و قوانین دینی و نیز تمام علومی که گوید و علم هم در اینجا معنی گسترده و وسیعی دارد که علمی

حکومت الهی بر اساس عدل و گیرد،زیرا تأسیس یک برای تشکیل چنان حکومت وسیع و نیرومندی الزم بوده است را در برمی

هایی که گروهی از بر خالف محدودیت« اوتینا من کل شی»و جمله گیری از یک علم سرشار امکانپذیر نیست داد بدون بهره

برای تشکیل یک را که از نظر مادی و معنوی ای دارد و تمام وسایلی اند مفهوم وسیع و گستردهمفسرین برای آن قائل شده

اهمیتی مانند آشنایی با زبان پرندگان از قول این دو پیامبر بزرگ به علم کم سو شود و از دیگرحکومت الهی الزم بوده را شامل می

 (613-13/619، 1502شیرازی، داند )مکارمکند و آن را از فضل خداوند مییافتخار م

 (11هذا من فضل ربی)نمل/قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک به قبل أن یرتدَّ إلیک طرفک ... قال »

تشویق و ترغیبی است برای و سازد این آیه در مورد خاصی نازل شده است ولی اجماالً رابطه علم و قدرت را به خوبی آشکار می

( آیه بیانگر حاکمیت انسان بر طبیعت و قوانین طبیعی است و اینکه علم منشأ قدرت است و 1/02، 1520کسب علم بیشتر)مکارم، 

 (2/666، 1503نکته دیگر اینکه در کابینه سلیمان افراد دانشمند حضور داشتند )قرائتی، 

 ب(علم سرچشمه پیشرفت مادی

 (08تیته علی علم عندی)قصص/قال انّما او»

کند که ثروت خود را از طریق علم و دانش خاصی بدست آورده این سخن قارون متکبر است که بنا به فرمایش خداوند ادعا می

پیشرفت مادی کند و بیانگر آن است که میان علم و است )علم کیمیا، تجارت، یا هر چیز دیگر ...( و قرآن هم ادعای او را نفی نمی

شود که اقوامی در پرتو علوم و صنایع به پیشرفتهای ابطه وجود دارد و این حقیقتی است که در جهان امروز به خوبی دیده میر

 ( 1/00، 1520اند )مکارم، عظیمی در تمدن مادی نائل شده
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 ج(علم و دانش شرط اصلی مدیریت و رهبری

 (33اجعلنی علی خزائن األرض انی حفیظ علیم )یوسف/»

دید و اقتصادی نهفته میبنا به فرمایش قرآن، یوسف)ع( که ریشه مهم نابسامانیهای جامعه مملو از ظلم و ستم آن روز را در مسائل

دانست بحران اقتصادی مهمی پیش روی آنهاست تقاضا کرد تا نبض اقتصاد کشور مصر را به او بسپارند و علم خود را پشتوانه می

 (17/2، 1502یرازی، داند.)مکارم شاینکار می

 (210بقره/...«)العلم و الجسم انّ اهلل قد بعث لکم طالوتَ ملکا ... و زادَهُ بَسطَه فی»

اسرائیل برای رسالت مهمی یعنی پیکار با یک پادشاه مقتدر و ظالم برگزیده شد و مطابق این آیه شریفه طالوت به زمامداری بنی

دانستند به این انتخاب اعتراض کردند اسرائیل معیار ارزش و گزینش را موهوماتی چون فزونی ثروت و شهرت میچون سران بنی

که علم و آگاهی و دهد داند. به هر حال آیه نشان میو قدرت جسمی شایسته این انتخاب میاما خداوند او را به جهت علم 

جامعیت « العلمسبطه فی»شاید مراد از ( 1/06، 1520ترین عناصر رهبری و زمامداری و مدیریت است.)همو، از اساسیمعرفت 

توانایی علمی از شود علم بر جسم معلوم میتقدیم ای داشت و از باشد یعنی او در بسیاری از علوم اطالعات گستردهعلوم 

 (1/526، 1502توانایی جسمی مهمتر است)قرائتی، 

 د(علم کلید نجات

 (111)یوسف/« رب أتیتنی مِنَ الملک و علمتنی من تأویل األحادیث...»

گذارد و با ر خواب شکر میاین حکومت و نیز آگاهی از علم تعبی عطای حضرت یوسف)ع( هنگام تکیه بر تخت مصر خداوند را بر

از آگاهی این پیامبر بزرگ دهد که است ولی داستان یوسف)ع( در قرآن نشان میاهمیت از علوم کماینکه علم تعبیر خواب 

این علم سبب شد که هم خودش از زندان عزیز مصر رهایی یابد و هم کشور پهناور مصر را از قحطی خطرناکی نجات دهد.به هر 

گردد. ترین علوم ممکن است مایه نجات کشور میو حتی سادهکلید نجات در علم و معرفت است دهد که می حال آیه نشان

 (1/07، 1520)مکارم شیرازی، 

 برداری اجمالی از اسرار خلقت(پرده5

اند، قرار گرفتههای اخیر بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه این دسته آیات جزء مشهورترین آیات علمی قرآن هستند که در دهه

( ، 69؛ذاریات/ 5باشند آیاتی نظیر: زوجیت)رعد/آیاتی که یا دارای اشارات شگفت علمی هستند و یا بیانگر اعجاز علمی قرآن می

)مؤمنون (، رشد جنین 66؛(، عمل لقاح بادها )حجر/ 0؛نباء/ 51(، حرکت و نقش کوهها )انبیاء/57رتق و فتق آسمان و زمین)انبیاء/

 ( و ...52(، حرکت خورشید )یس/163(، رابطه میان ارتفاع و تنگی نفس)انعام/52-52یامت ؛ق16-16

تواند از های علمی بشری را بر آیات قرآن تطبیق دهد اما میگرچه به خاطر عدم قطعیت علوم تجربی یک مفسر هرگز نباید یافته

دسته از آیات قرآن توجه برخی از اندیشمندان غربی را هم به علوم تجربی قطعی برای فهم برخی از آیات قرآن مدد بگیرد. این 

 1377انگیز قرآن و طرح آن در خود جلب کرده است و نمونه بارز آن دکتر موریس بوکای است که با دیدن نکات علمی شگفت

نویسد. در این را می« علمتورات،انجیل، قرآن و »پذیرد و کتاب معروف اسالم را می ،سال پیش و مطابقت آنها با علم قطعی بشری

های قطعی بشری آورد و در پایان بیانات قرآن را منطبق بر یافتهای میان آیات علمی قرآن و عهدین را به عمل میکتاب مقایسه

خصوصیت دیگری که ویژه قرآن است، هماهنگی کامل آن با معلومات علمی جدید است، »نویسد: داند. او در این کتاب میمی

ای در عهد پیامبر توان آنها را گفته آدمیزادهنکات و مطالبی که نمیشود، نکات و مطالب علمی دیده میر این در قرآن،عالوه ب

 (559دانست.)ص 
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تفسیری، منابع های کهن تا به امروز بیانگر وجود آیات علمی در قرآن است و عالوه بر کتبوجود مکتب تفسیر علمی از سده

یکی از متعددی از سوی دانشمندان مسلمان در شرح آیات علمی قرآن تدوین شده است که هر یک از این دانشمندان خود در 

کتاب در این حوزه تدوین  637د و بنا به گزارش کتاب تعامل قرآن و علوم بالغ بر انبودههای علوم تجربی دارای تخصص رشته

 (1597شده است)رضایی اصفهانی،

 (دسترسی به علوم بشری و طبیعی الزمه اجرایی شدن برخی آیات قرآن0

 ( 51و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه )انفال/»

چرخد، این واجب در زمان ما بر خالف زمانهای قدیم روی پاشنه علم میدر برابر دشمن نیروی الزم را داشتن یک واجب است و 

شناسی شود پس قهراً این علم واجب است مثل تحصیالت اتمیعنی نیرویی که حداکثر نیرو باشد در عصر ما جز با علم تهیه نمی

 (152، 1522بات)مطهری، کند و حتی ممکن است واجبی شود در صدر همه واجامروز هدف اسالم را این علم تأمین می

مسلمانان باید خود را از هر جهت در برابر لشکر کفر مجهز کنند مگر نه اینکه در جهان امروز مجهز بودن به وسایل دفاعی در 

کلید مقابله با دشمنان مستلزم دارا بودن اطالعات علمی گوناگون است. در عصر حاضر که همه زندگی بشر آمیخته با علم شده و 

پژوهان مسلمان است در کسب آخرین و کاملترین اطالعات علمی در همه کارها علم است بر همه دانش موفقیت

 (123، 1501بکوشند )گلشنی، 

ترین امکانات رزمی برای دفاع فراهم شود چه قدرت سیاسی و نظامی و چه امکانات کند که در هر زمانی باید پیشرفتهآیه بیان می

« قوّه»( هر سالح و قدرتی در هر زمانی و حتی در آینده پیدا شود در کلمه جامع 0/536و 2، 1520تبلیغی و تدارکاتی )قرائتی،

( در روایت است که 0/666، 1502رساند)مکارم شیرازی، و جاودانگی اسالم را میرساند و این جهانی نهفته است و عمومیت را می

ساخته شده، شخصی را برای تهیه آن به یمن فرستادند)تفسیر فرقان به در یمن اسلحه جدیدی پیامبر وقتی با خبر شدند که 

 (531ص 2و  0نقل از قرائتی،ج

 (111المؤمنین سبیالً )نساء/لیو لَن یَجعَل اهللُ للکافرین ع»

برای تحقق این امر داشتن استقالل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی ضروری است تا از هرگونه غلبه و سلطه غیرمسلمان بر 

ها و نیز تهیه امکانات جوامع اسالمی جلوگیری کند و قطعاً یکی از راههای رسیدن به این استقالل داشتن متخصص در تمام رشته

 است.لمی و فرهنگی ع

قرآن بر کسانی که ( و نیز بشارت162و انعام  27دارد )اسری باید افزود آیاتی که از پیروی ظن و گمان باز میو بر تمام این آیات 

 (12کنند )زمر/ شنوای سخن هستند و از بهترین آنها پیروی می

( و هکذا آیات 6،علق/1( و آیات تکریم علم و قلم )قلم/65)عنکبوت/داند و نیز آیاتی که فهم مثالهای قرآن را مختص عالمان می

 تواند به نوعی بیانگر توجه قرآن به علم و دانش باشد.فراوان دیگری که هر کدام می

کند که قرآن نه تنها به ای از آیات مربوط به موضوع علم و دانش به روشنی اثبات میبررسی همین مقدار از حجم قابل مالحظه

 داند و لذا ادعای مدعیان در پرتو آیات قرآن هیچ مبنایی ندارد.کند بلکه در مواردی آن را ضروری میعلم و دانش تشویق می کسب

 روایات وارده در تقدیس علم و عالمان

یس علم گستردگی احادیث وارده در این موضوع امر بسیار روشنی است، این روایات هم، مانند آیات قرآن در برخی موارد به تقد

کند و عالمان را مورد تشویق قرار میعلم به طور مطلق ستایش دینی پرداخته است اما حجم عظیمی از این گروه روایات از 

حدیثی خود را با ذکر روایات وارده در فضیلت علم و عالمان و عقل فصل کتاب ای که برخی از محدثین ما اولین دهد به گونهمی

بیانگر  "اطلبوا العلم و لو بالصین"عمومی شهرت دارد به عنوان نمونه روایت  این روایات در افواهاند و برخی از آغاز کرده

جستجوی علم است ولو در چین باشد یعنی حتی اگر الزم باشد به دورترین نقاط جهان سفر کرد. ظاهراً علت آنکه نام چین برده 
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توانستند به آنجا بردند، نام برده شده و با علت ان که مردم آن روز میشد این است که در آن روز چین به عنوان دورترین نقاط جه

کند که تحصیل علم، بوده است این روایت بیان میمعروف علمی و صنعتی چین به عنوان یک مهد که در آن زمان این است 

شد و نشود آن را در همه جا جا و مکان معینی ندارد، ممکن است یک تکلیف و فریضه از لحاظ جا و مکان محدودیت داشته با

توانند با هم توافق کنند و آن را در جای دیگری به جای انجام داد، مثالً اعمال حج که مقید به محل و مکان است و مسلمانان نمی

، 1500آورند، اما فریضه علم هیچ نقطه معینی ندارد، هر جا که علم هست، جای تحصیل و به دست آوردن آن است.)مطهری، 

630) 

یعنی در طلب علم یگانه شرط آن است که علم درست و صحیح و  "الحکمه ضاله المؤمن یأخذها أینما وجدها"و یا روایت 

گیرید کاری نداشته باشید، این احادیث قید و محدودیت را در باب علم از شما به کسی که از او فرا میمطابق واقع باشد،

یکنفر مسلمان، علم خود را از آنها فرا گیرد برداشته است. زیرا ممکن است یک یعنی از لحاظ کسانی که لحاظ صرف ارتباط، 

 (122، 1522ای از این نظر محدود باشد، اما در تعلیم و تربیت هیچکدام از این شرطها منظور نشده است)مطهری، وظیفه

ست که بر مسلمانان فریضه شده است، علماء در بیان اینکه کدام نوع علم ا. "طلب العلم فریضه علی کل مسلم"و نیز روایت 

بیان مفصلی آمده است که غزالی بیست قول را نقل العلوم البیضاء از قول غزالی در احیاءدیدگاههای متعددی دارند در محجه

ها اند مقصود علم تفسیر است. فقالکالم است و مفسرین گفتهاند مقصود علم اصول دین و علمکند که مثالً متکلمین گفتهمی

در دین اند: مقصود فقه است و ... ولی بهتر آن است که بگوییم علمها بر دو قسم است، بعضی از علوم خودش فی حد ذاته گفته

است مثل معرفه اهلل که بر هر کسی واجب عینی است.بعضی از علمها هست که خود هدف نیست بلکه وسیله است، آنوقت هدف 

( مثالً 62/1، بی تا، شود)فیض کاشانیعلم آن هم واجب میآن علم داشته باشد  هدفی از هدفهای اسالم که توقف بههر 

ای است برای آن، پس علم طب هم به نحو واجب کفایی، گاهی در اسالم طبابت یکی از واجبات کفایی است و علم طب وسیله

احتیاج به علم دارد تحصیل علم  شود، تجارت واجب کفایی است و در حدودی کهشود و طلب العلم هم شامل آن میواجب می

مقدمه یک واجب دیگر است شود و به اصطالح علما یک واجب نفسی تهیّوئی است یعنی واجبی است که آن هم واجب می

 (150، 1522)مطهری، 

  دهد:گفتاری از امام صادق)ع( خطاب به مفضل بن عمر نقل شده که وسعت قلمرو علم اسالمی را نشان می

مفضّل، فیما اعطى االنسان علمه و ما منع، فانه أعطى علم جمیع ما فیه صالح دینه و دنیاه. فمما فیه صالح دینه معرفة فکّر یا »

الخالق تبارک و تعالى بالدالئل و الشواهد القائمة فى الخلق، و معرفة الواجب علیه من العدل على الناس کافة، و بر الوالدین، و أداء 

الطبع و الفطرة، من کل أمة موافقة او الخلة، و أشباه ذلک مما قد توجد معرفته و االقرار و االعتراف به فى االمانة، و مؤاساة أهل

ه، مخالفة. و کذلک أعطى علم ما فیه صالح دنیاه کالزراعه، و الغراس، و استخراج االرضین، و اقتناء االغنام، و االنعام، و استنباط المیا

فى بها من ضروب االسقام، و المعادن التى یستخرج منها أنواع الجواهر، و رکوب السفن و الغوص فى و معرفة العقاقیر التى یستش

البحر، و ضروب الحیل فى صید الوحش و الطیر و الحیتان، و التصرف فى الصناعات، و وجوه المتاجر و المکاسب و غیر ذلک مما 

ار، فأعطى علم ما یصلح به دینه و دنیاه، و منع ما سوى ذلک مما لیس یطول شرحه و یکثر تعداده، مما فیه صالح أمره فى هذه الد

فى شأنه و ال طاقته أن یعلم، کعلم الغیب و ما هو کائن و بعض ما قد کان ... فانظر کیف أعطى االنسان علم جمیع ما یحتاج الیه 

  (5/26ا صالحه ..)مجلسی،لدینه و دنیاه، و حجب عنه ما سوى ذلک، لیعرف قدره و نقصه. و کال االمرین فیهم

)تفکر کن اى مفضّل درباره آنچه که خداوند زمینه فراگرفتن آن را براى بشر فراهم کرده و درباره آنچه که بشر را از دانستن آن 

محروم کرده است. پس دانستن آنچه را که مصلحت دین و دنیاى مردم در آن است براى آنها میسر کرده است. از جمله معرفتهایى 

ه در آنها مصلحت دینى بشر نهفته است معرفت خالق تبارک و تعالى است از طریق دالیل و شواهدى که خداوند در مخلوقاتش ک

ظاهر گردانیده است، و معرفت چیزهایى است که باعث رفتار عادالنه با همه مردم و نیکى به پدر و مادر و اداى امانت و مراعات فقرا 
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که معرفت و اقرار و اعتراف به آنها در طبع و فطرت هر انسانى هست، چه مسلمان باشد و چه کافر.  شود، امورىو نظایر آنها مى

توان امور زیر همچنین استعداد شناختن چیزهایى که در آنها مصلحت دنیوى بشر هست به انسان داده شده است. بعنوان مثال مى

 را یاد کرد:

روند، شناسایى معادنى که درمان بیماریها بکار مىرى، شناسایى گیاهانى که براىکشاورزى، درخت کارى، عمران زمینها، و دامدا

شود، شناخت نحوه حرکت در دریاها و فرو رفتن در اعماق آنها، شناخت روشهاى مختلف صید انواع جواهر از آنها استخراج مى

ها، و چیزهاى دیگرى که صالح ون بازرگانى و حرفهحیوانات وحشى و طیور و ماهیان، تدبیر صنایع گوناگون، شناسایى انواع گوناگ

شود. پس خداوند استعداد داشتن آنچه انجامد و تعدادشان خیلى زیاد مىکار بشر در این جهان به آنهاست و شرح آنها به طول مى

و طاقت آنها را ندارد  را که وسیله صالح دین و دنیاى بشر است به او داده است و او را از داشتن چیزهایى که در شأن او نیست

توان علم غیب و علم به امور آینده و علم به بعضى از امور گذشته را نام برد ... پس بنگر و تأمل محروم کرده است. از جمله اینها مى

را از  کن که چگونه خداوند به انسان استعداد داشتن آنچه را که براى دین و دنیایش الزم دارد بخشیده است و دانش چیزهاى دیگر

 او محجوب داشته است تا قدر خود را بشناسد و نقص خود را بداند و این هر دو به صالح اوست ...(

در تمام احادیث فوق و احادیث نظیر آنها علم به طور مطلق بیان شده است و هیچ شرطی برای یادگیری آن قرار داده نشده است و 

ده است که باید مسلمانان به دنبال کسب علم نافع باشند و قیدهایی که در تنها محدودیتی که در اسالم در مورد کسب دانش آم

کالم معصومین)ع( بر فراگیری دانش وارد شده است بیان کنند، نوع علم نیست بلکه بیانگر شرط نافع بودن آن است کما اینکه 

ز ما را از فرا گرفتن دانشهایی که به حال بشر ( و پیشوایان دینی نی169و  131داند)بقره، قرآن هم تزکیه همراه علم را ضروری می

 «ال خیر فی علم الینفع»فرمایند: اند چنانکه امام علی)ع( میمضر است یا نفعی در آنها نیست بر حذر داشته

 

 گواهی تاریخ

توجهی به علوم غیر دینی مانع پیشرفت و توسعه جوامع شگفت آن است که منتقدین و طراحان این نظریه که اسالم به جهت بی
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ر ما به علم بود. در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران آمده است که: یکی از علل سرعت پیشرفت مسلمین دپیشوایان دینی 

ورزیدند و علم را در هر نقطه و در دست هر کس علوم این بوده است که در اخذ علوم و فنون و صنایع و هنرها تعصب نمی

دادند که علوم کردند و به اصطالح امروز روح تساهل بر آنها حکمفرما بوده است. مسلمین اهمیت نمیگیری مییافتند از آن بهرهمی

رسد، بلکه بر اساس آنچه از شود و به دست آنها میو به وسیله چه اشخاصی ترجمه و نقل میگیرند را از دست چه کسی می

دانستند، حکمت را الشأن خود آموخته بودند خود را به دلیل اینکه اهل ایمانند صاحب و وارث حکمتهای جهان میپیشوای عظیم

م و ایمان نباید از یکدیگر جدا زیست کنند. معتقد بودند که که علکردند و معتقد شده بودند نزد دیگران امری عاریتی تصور می

ایمانی غریب و بیگانه است و وطن حکمت، قلب اهل ایمان است، لذا مسلمین تمام همت و سعیشان این بود حکمت در محیط بی

 (520، 1521که بر علوم و معارف دست یابند)مطهری،

هنوز تفکر انحصار  2و  3زمانی قبل از قرن »اند که کنند و آوردهنی انتقاد میو در جای دیگری از تقسیم علوم به دینی و غیر دی

علمیه و دانشگاه وجود نداشت، در علم در سه مقوله فقه و کالم و اخالق در حیات مسلمین رایج نبود و چیزی به اسم حوزه
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م آشنا نبودند، بر همه واجب بود اول متون اولیه شد، در صدر اسالم که مردم هنوز به خود اسالهای علمیه طب هم خوانده میحوزه

آیه محکمه، او سند قائمه او فریضه عادله ناظر به شرایط  «انما العلم ثالثه فما سوی ذلک فهو اضل»دینی را یاد بگیرند و روایت 

 و وضع آن روز بود.

دورانت یک جلد از فتی وا داشته است.ویلتمدن درخشان مسلمین طی چند قرن همواره بسیاری از مورخین و مستشرقان را به شگ

کند اما حقیقت اعلی و واقعیت متبلور و جانبداری میاو از غیر اسالم تاریخ تمدن خود را به اسالم اختصاص داده است با اینکه 

عظمت مسلمین های های تاریخی اسالم و مسلمین او را به تحریر این جلد وا داشته است. او در سرتاسر این بخش حماسهسرمایه

گفته کند حق اسالم را ادا نکرده است و آنچه دهد و سرانجام اعتراف میهای این عظمت را نشان میسراید و دالیل و نشانهرا می

کند اما ی اسالم و تمدن آن حیرت میدر واقع خواننده عادی از این گفتگوی دراز درباره»گوید: ای از دریاست و در پایان میقطره

 (113، 1522کند )حکیمی، مورد آن تأسف میحقق از اختصار بیعالم م

های توانای با علم و فن مسلمین بنا نمودند و ملل اروپایی و مسیحی هر کجا : کاخ تمدن ما را دستمی گوید واشنگتن ارومینگ

 (562، 1506العابدین قربانی، هستند مدیون مسلمانان هستند )به نقل از زین

گردد و مورد استفاده عموم قرار رفته آشکار می: ذخایر علوم و دانش ملل اسالمی اکنون رفتههم می نویسد دکتر ماکس میرهوف

 (119، 1522حکیمی، به نقل از گیرد )می

نیز  1153تا  1177میالدی مسلمانان حکمفرمایی بال منازعی در جهان علم داشتند و از  1177تا  037نویسد: از جرج سارتون می

 (61،  1507،های علمی  در جهان اسالم قابل توجه بود )به نقل از گلشنیحوزهرونق 

از اواخر قرن اول و دوم کنند که اینگونه ثابت میشهید مطهری با استناد به سیره امامان موضع تأییدی اسالم نسبت به علم را 

دانیم ائمه اطهار از یران ترجمه کردند. و از طرفی میهجری مسلمین با علوم جهان آشنا شدند و انواع علوم را از یونان و هند و ا

.کتابهای ما سرشار است از این انتقادها. اگر بنا بود که نظر اسالم درباره کردندگیری به کارهای خلفا کوتاهی نمیخرده انتقاد و

این عمل خلفا که دستگاه وسیعی از  )ع(ائمه اطهارکننده دین بود، نهدم و مکننده علم خرابعلم نظر منفی و مخالف باشد و 

شناسی، ادبی و تاریخی ترجمه شد، نجومی، منطقی، فلسفی طبی، حیواناز مترجمین و ناقلین بوجود آورده بودند و انواع کتب

 (627، 1500کردند همان طوری که بعضی کارهای دیگر خلفا را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند )انتقاد می

 

 نتیجه گیری

نیست و آیات قرآن هرگز نمی تواند  ی گزافی بیشاین مقدار از آیات و روایت بیانگر آن است که سخن شبهه افکنان ادعابررسی 

، بررسی موردی آیات مربوط به علم در قرآن است و این ادعا را اثبات کند و آن چه آنان را به وادی طرح این شبهه افکنده است

عای خود را استخراج کرده اند و از حجم قابل مالحظه دیگری از آیات قرآن که بر رد مد موید بنابر پیش فرض خود فقط آیات

 ادعای آن ها گواهی می دهد به راحتی چشم پوشی کرده اند.

توان به روشنی دریافت که اسالم هرگز با کنار گذاشتن یک دسته علوم به بهانه دینی نبودن موافق نبود و هر از آنچه گذشت می

داند و این درست اقتضای خاتمیت و ی حفظ کیان جامعه اسالمی و تأمین نیازهای آن ضروری باشد را الزم میعلمی که برا

 جامعیت اسالم است.
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