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Står Koranen i strid med
vetenskapen?
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Religion och vetenskap har alltid ansetts vara tvillingsystrar av Islam, och idag när
vetenskapen har tagit stora steg, fortsätter dom att vara nära anknutna.
Vidare kan vissa vetenskapliga fakta användas för en bättre förståelse av Koranens
text.
Under detta århundrade har vetenskapliga rön givit ett ödesbringande slag för
många, det är precis i skenet av sådana vetenskapliga upptäckter som en objektiv
undersökning av den islamiska uppenbarelsen kan göras, som belyser den
övernaturliga karaktären av uppenbarelsen.
Efter en tioårs-studie så vände sig den berömde franske fysikern Maurice Bucaille till
den franska medicin akademien år 1976 och uttryckte hur väl överensstämmande
Koranen och moderna vetenskapliga rön var. Han la fram sin studie gällande vissa
uttalanden i Koranen som gäller fysiologi och fortplantning.
Hans orsak att göra detta var: ’’Vår kunskap om dess konstruktion är sådan att det är
omöjligt att förklara hur en text som frambringats när Koranen frambringades kan
innehålla ideér som endast har kunnat framkomma i modern tid.’’.
Årtionden senare, har den ryktbare embryologen och experten Keith L. Moore, när
han presenterats med uttalande som görs i Koranen angående de steg som utgör
utformningen av ett embryo – från blandningen av sprema och ägg fram till embryots
fulla utveckling, gjort följande kommentar: ’’Det har varit ett nöje för mig att hjälpa till
att klargöra uttalanden i Koranen om mänsklig utveckling. Det är klart för mig att
dessa uttalanden måste ha kommit till Muhammad från Gud eftersom nästan all
denna kunskap upptäcktes inte förrän århundraden senare.
Professor Moore har presenterat sina upptäckter till vetenskapsmän under ett flertal
konferenser. Flera kanadensiska tidsskrifter har publicerat flera av Moores
uttalanden, och därutöver har han deltagit i tre TV program där han belyst förenandet
i modern vetenskap med det som uppenbarats i Koranen för över 1400 år sedan.
Alltså tillfrågades han: ’’Betyder det att du tror att Koranen är Guds ord?’’ till vilket
han svarade: ’’Jag har inte svårt att acceptera detta.’’
Faktum är att professor Moore var så förvånad över precisionen i beskrivningarna
och den terminologi som användes för de olika stadierna i utvecklingen av embryot
att han ändrade i sina egna textböcker gällande detta ämne. Han införde de större
koraniska passagerna och autentiska uttalanden av profeten Muhammad, i sin bok
’’Den utvecklande människan: kliniskt orienterad embryologi med islamiska tillägg’’,
publicerad av WB Saunders 1987, en standardbok för universitetet i USA. Boken
innehåller passager från Koranen och ahadith (bestyrkta uttalanden av profeten
Muhammad) för varje utvecklingsfas, och professor Moore har också antagit
klassificeringen som används i dessa två källor.
Ta även i beaktande det uttalande som gjorts av Tejatet Tajasen (professor vid avd
för anatomi, Faculty of Medicine, Chiang Mei universitetet i Thailand) som efter sin
studie av de koraniska passagerna som handlar om embryologi sa: ’’Från mina
studier och från vad jag har fått veta under den här konferensen så tror jag att vad
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som skrivits i Koranen för 1400 år sedan måste vara sant. Det kan bevisas via
vetenskapen.’’
Ta även i beaktande det uttalande som E. Marshal Johnson gjort (professor och
ordförande, vid avd för anatomi, Daniel Bough institutet, Thomas Jefferson
universitetet, Philadelphia, USA) där han blir medveten om sådana uttalanden i
Koranen och undersöker dem: ’’Koranen beskriver inte bara utvecklingen av den
externa formen utan framhäver även de inre stadierna – de inre stadierna av embryot
är dess skapelse och utveckling, påvisande större händelser som erkänns av
samtida vetenskap...Om jag skulle förflytta mig själv till den eran, vetande vad jag vet
idag och beskriva ting, så skulle jag inte kunna beskriva de ting som beskrevs...Jag
ser ingen orsak att motbevisa de begrepp som framlagts av denne Muhammad, som
måste ha utvecklat denna information från någonstans...så jag ser ingen konflikt med
begreppet om ett gudomligt ingripande...’’
Ta även i beaktande uttalandet av T.V.N. Persuad (professor och chef vid avd för
anatomi, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Manitoba, Kanada):
’’Muhammad var en mycket vanlig man. Han kunde inte läsa, kunde inte skriva, han
var en analfabet....Vi talar om en tid för ca 1400 år sedan, och har här vi en person
som gör djupa uttalanden som är förvånansvärt korrekta, av vetenskaplig natur...Jag
personligen kan inte se hur det skulle vara en ren slump, det är för många ting som
stämmer för att kunna vara det och som Dr Moore så har jag inget problem med att i
min tanke försona mig med att detta handlar om gudomlig inspiration eller
uppenbarelse som har lett honom fram till dessa uttalanden.’’
Det finns endast ett antal av ett flertal citat från det vetenskapliga samfundet gällande
Koranens natur och ursprung. Faktum är att Koranen talar inte om embryologi, utan
om hundratals andra fenomen – inklusive att jorden och solen finns, roterande runt
sin egen axel och följande var och en sin bana; den ursprungliga formationen av
universum; de två typer av vatten och att det mellan dem finns en barriär; bergens
roll att stabilisera jordens skorpa; vattnets precisa cirkulation; förändringen i
atmosfärens tryck på högre höjd; könet på biet som är ansvarig för att producera
honung (hona); stjärnorna som förtär sig själva genom förbränningen av sina gaser
och att detta är källan till deras ljus och mycket mera.
Koranen och Sunnah (autentiska uttalanden och handlingar av profeten Muhammad,
fred vare med honom) gör uttalanden om bokstavligen hundratals fenomen, och
inbjuder samtidigt öppet intelligenta personer att kontrollera dessa. Om någon från
det vetenskapliga samfundet skulle göra hundra nya anspråk gällande hans
specialitet och sedan kalla på hans kollegor för att motbevisa honom, skulle han utan
tvekan veta att han inte stod på fast mark. Hur är det då med den som gör ett sådant
anspråk när det gäller andras specialområden, skulle han våga ställa ett sånt
anspråk?
Ändå borde man bli förvånad att höra att just ett sådant vetenskapligt närmande har
beordrats i Koranen med saklighet förvissad om dess sanningshalt. Koranen säger
(vilket betyder): ’’Tänker de inte alls på vad Koranen (har att säga)? Eller har de
dragit för regeln för sina hjärtan?’’ Koranen 47:24
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Och (vilket betyder): ’’Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen (innehåller)? De
skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud.’’
Koranen 4:82
Därför är islamisk tro inte baserat på blind acceptans, som många anser som
generaliserar religioner och har även givit denna egenskap till Koranen och Islam.
Delningen mellan vetenskap och religion har framskridigt i Europa under de senaste
300-400 åren, när vetenskapligt framskridande och dess rön har ansetts vara
kätterska, dess framställare förlöjligats och ofta fått gå i exil eller torterats.
Det islamiska samfundet har aldrig erfarit detta. Det är sant att inom det akademiska
samfundet varierar förmågorna, och därför kan en del personer vara oförmögna att
finna Islams sanning, och därför kan dom acceptera det i blindhet. Men dom har
möjlighet att fråga lärda, dom som har möjlighet att fälla avgöranden. Det är från
denna visdoms princip och rättvisa som ’’när du inte vet, gör inte ett eget omdöme,
utan snarare konsultera någon som är i position att göra ett.’’
Källa: Sammanfattat från: ’’Koranen och Modern Vetenskap’’ av Amjad Rafiq
(översatt till svenska av syster umm Zakaria)
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