
  
  پرسشها و پاسخها 

  
  
  

  پرسش:
انسان را به  �» امده است. اين نشان می دهد که اسالم لعلکم تعقلون» و يا «  لعلهم يعقلونعبارت «  �در آيات قرآن به کرات

  انديشيدن و عقل فراخوانده است.
  

  پاسخ:
قلوب اشاره بر «  ۴۶آيه  �ه الحجدر سور برای مثال �بايد بررسی کنيم که « عقل » چگونه در آيات قرآن تعريف شده است

  » دارد. يعقلون
  

اقلم يسيروا فی االرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها ال تعمی االبصار و لکن تعمی القلوب التی فی 
  الصدور 

  
وشهای شوايی که با آن ندای حق را يا گ �تا قلب هايی داشته باشند که حقيقت را با آن درک کنند �آيا آنان در زمين سير نکردند

  بلکه قلب هايی که در سينه هاست کور می شود. �بشنوند؟! چرا  که چشمهای ظاهر نابينا نمی شود
  

» (جمع قلب ها) آمده است. با چنين  قلوب » که از عقل مشتق می شود مترادف با واژه « واژه « يعقلون �بزعم آيه قرآن
بلکه به معنی درک و شناختی است که از « قلب » سرچشمه می گيرد. در  �» نيست ل مغزیعق » به معنی « استنادی « عقل

  و چنانکه امروز ميدانيم جايگاه عقل در مغز قرار دارد .... �جايگاه عقل را در قلب می دانستند Yعلم قديم
  

.. در تمام ترجمه های فارسی قرآن « تلفيق عقل و قلب با يکديگر بهيچ وجه با علم امروز بشر جور در نمی آيد.. �بنابراين
يعقلون» به معنی « درک کردن» و « قلوب يعقلون» به معنی « درک کردن توسط قلب » آمده است و اين درک کردن رابطه ای 

  » است. بلکه منظور همان « درک قلبی �با مغز انسان ندارد
  

» حاکی  انسان بشمار می آيد. چنانچه عبارت « قلوب يعقلوندر علم قديم تصور بر آن بود که قلب نيز بعنوان بخشی از ادراک 
خون را در بدن   بر درک قلبی است. علم جديد ثابت کرد که قلب در ادراک سهمی ندارد. قلب فقط بعنوان ماهيچه ای تلمبه مانند

  و تنها عضوی که ادراک انسان سهيم است مغز است.  �به جريان می اندازد
  
  
  

  پرسش:
 �اختالف شب و روز �پيش و در عصر جاهليت اشاره به حقايقی چون گردش سيارات و حرکت کهکشانها ١۴٠٠ر قرآن د نزول 

  و وجود موجودات ذره بينی دارد که دليلی بر پيشگويی و معجزه قرآن است؟
  
  

  پاسخ:
نشمند يونانی اينگونه دا �  Democritus   دموکريتق.م)  ٣٧٠ – ۴۶٠(در سالهای  �سال قبل از ظهور اسالم ١٠٠٠تقريبا 

شرح ميدهد که اگر جسمی را  به دو قسمت کرده و بعد هر قسمت را به دو نيم کنيم و اين کار را ادامه دهيم به وضعيتی ميرسيم 
شکل و کيفيت متفاوت   او آنرا اتم می نامد و اضافه ميکند: « اتمهای اجسام گوناگون در اندازه �که جسم قابل تقسيم نيست

  اين اجسام با تغيير کمی ترکيب اتميشان قابل تبديل به يکديگرند».                �هستند
  

غير قابل   جهان را از اجسام بسيار کوچک  و شاگردش دموکريت ليوسپ �اتميستهای يونان �يک هزار سال قبل از ظهور اسالم
  رويت و در حال حرکت می دانستند.

  
ق.م) جهان را در حال حرکت و در حال تغيير مدام می  ۵٣۵ – ۴٧۵نی(در سالهای دانشمند يونا �  Heraclitusهراکليت 

  دانست و بر آن بود که دليل آن تضاد است.
  



ق.م) معتقد بود که خورشيد توده ايست از فلز سرخ گداخته و ماه  ۴٢٨ – ۵٠٠در سالهای (   Anaxagorasآنکساگوراس  
خورد ابرها می دانست و برآن بود که اجرام فلکی از سنگ تشکيل شده اند و نيز شبيه زمين است. او رعد و برق را از بر

  سرعت گردش آنها باعث استواری شان شده است و اگر اين سرعت متوقف شود اجرام آسمانی فرو خواهند افتاد.
  

دوديتی قائل ق.م) اولين دانشمند يونانی است که برای جهان مح ۶١٠ – ۵۴٧در سالهای (  Anaximanderآناکسيمندر  
نيست و زمين را بدون هيچ حمايتی در مرکز جهان شناور می داند. از نظر او آغاز تکامل از درياها بوده است. او همچنين  

     معتقد است که عناصر قابل تبديل به يکديگر هستند.                                                                               
  

خاک و آتش می دانست. تالس به  �جهان را از سه عنصر آب (عنصر اصلی)  Thalesتالس  �سال قبل از ميالد مسيح ۶٠٠
  زمين را استوانه ای شکل می پنداشت. �مصر و بين النهرين مسافرت کرده بود و همانند بابلی ها

  
ابت و خطابت بود. او زمين را ترکيبی از ق.م) بنيانگزار مدارس طب ۴٩۵ – ۴٣۵در سالهای (  Empedoclesامپيدوکلس  

آب و آتش و هوا و خاک می دانست و برآن بود که کيهان از عنصری شفاف همانند کوارتز است. او دليل کسوف را سد شدن 
  نور خورشيد ميدانست.

  
  
  
  

  پرسش:
  لمی جهان خبر داشت؟چگونه از دانش يونان و ديگر مراکز ع  پيامبر اسالم در صحرای عربستان و در عصر جاهليت

  
  

  پاسخ:
دانش يونانی در دنيای عرب شناخته شده و همچنين فرهنگ يونانی و رومی حتی در ميان مردم  �هزار سال قبل از ظهور اسالم

بخشهای بزرگی از خاورميانه و شمال آفريقا را  در بر می گرفت و اين فراگيری  �عادی نفوذ و گسترش داشت. امپراتوری روم
يهوديان تاثيری عميق گذاشت و بعدها نيز در گسترش مسيحيت نقش بزرگی ايفا کرد. اسالم نيز که برخواسته از  در فرهنگ

  اين دو دين الهی و بقول خود ادامه آنهاست از اين فرهنگ و دانش هرگز بی بهره نبوده است.
  

اها و قرار گرفتن آن بين تمدنهای بين النهرين دستيابی نسبتا آسان ساکنان آن به دري �موقعيت جغرافيايی شبه جزيره عربستان
به آن از ديرباز موقعيت تجاری و ارتباطات گسترده ای را می بخشيد. به دليل همين  �و مصر و در مرحله بعد بين ايران و روم

قدرت بزرگ دو  �سال قبل از ميالد شکل گرفتند. در همان زمان ١٠٠٠تمدنهايی بويژه در جنوب شبه جزيره از   �ارتباطات
بويژه بعد از سال   قبايل عرب هم مرز با خود را وارد مناسبات و منازعات سياسی می کردند و هر دو امپراتوری �ايران و روم

  باج و مواجب پرداخت می کردند تا از مرزهای جنوبی آنان محافظت کنند. �به اين قبايل  ميالدی ۴٠٠
  
  

همانطور که  �نه تنها بت پرستی و ديگر مکتب های عبادتی بلکه �جزيره عربستاندر ميان اعراب شبه  �ميالدی ۵٠٠در سال 
مسيحيت و يهوديت بويژه در شمال حجاز و در ميان اعراب بدوی رواج گسترده ای داشت. در قرن ششم  �در قرآن آمده است

کشيش و تعداد زيادی  �ر اسقفشهر نجران در جنوب مکه دارای کليسای کالی با حضو �درست قبل از تولد محمد �ميالدی
بلکه در مدينه و  �و يهوديان نه تنها در جنوب �توسط پادشاهی يهودی اداره می شد �روحانی و راهبه بوده است. شهر نجران

  در سراسر شبه جزيره بصورت قبايل پراکنده زندگی می کردند.
  

 �ايرانی و رومی زمان خويش �انش ها و ايده های يونانیبدين ترتيب می بينيم که اعراب از قبل و در بدو تاسيس اسالم از د
اعراب سالها قبل از ظهور اسالم از  �بخوبی آگاه بوده اند. مسيحيان و يهوديان در سراسر دنيای عرب فعال داشتند. در ضمن

نان نيز تا قرن هشتم حتی مسلما �چنانچه بنا به گفته برخی از مورخين  زبان يونانی برای کارهای اداری استفاده می کردند
  کارهای اداری و دولتی خود را به زبان يونانی می نگاشتند.

  
  
  

  پرسش:
  بودن پيامبر اسالم نشان از بيسواد بودن او ندارد؟ امیآيا  

  



  
  پاسخ:
  » به معنای بيسواد نيست. به آيات سوره بقره توجه کنيد:امیکلمه «

  
  )٧٨هم اال يظنون ( ال يعلمون الکتاب اال امانی و اناميون و مهنم 

فويل للذين يکتبون الکتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند هللا ليشتروا به ثمنا قليال فويل لهم مما کتبت ايديهم و ويل لهم مما 
  )٧٩يکسبون(

  
دل بسته هستند که کتاب خدا را جز يک مشت خياالت و آرزوها نمی دانند؛ و تنها به پندارهايشان  اميونیو پاره ای از آنان 

  )٧٨اند.(
سپس می گويند: « اين از طرف خداست.»؛ س ذ� تا  آن را  به بهای  �پس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نويسند

  )٧٩کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ و وای بر انان از آنچه از اين راه به دست می آورند! (
  
  

کلمه  کلمه «اميون» اشاره به کسانی دارد که « نوشته ای با دست خود می نويسند». بنابراين �ات باال می بينيدهمانطور که در آي
سوره آل عمران  ٢٠آيه  �«امی» به معنی «بيسواد» نيست. چون بيسواد قادر به نوشتن چيزی نيست. در آيات ديگری از جمله

بطور مترادف و  در کنار يکديگر بکار برده شده اند. منظور از اهل کتاب  نيز (به شرح باال) کلمات «اهل کتاب» و «اميون»
  و منظور از کلمه « اميون» در آيه مزبور نيز همان «فرد يا افراد غير کليمی» است. �همان يهوديان و مسيحيان است

  
  
  

  المذهب 
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