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و راهكار و علم و راهكار رابطه قرآن و علم تعارضهاي تعارضهاي حل حل رابطه قرآن
 ظاهري آنهاظاهري آنها

 دكتر محمد علي رضايي اصفهاني

ه  العالميه9ئت علمي جامعه المصطفييعضو

:چكيده

در اين مقاله به احتماالت رابطه
و دين  بر(علوم تجربي با تاكيد

. پرداخته شده است) زه قرآنحو
و و دين مطرح نخست تداخل علم
و ظاهري علم  سپس تعارض واقعي
و تعارض واقعي  و دين مطرح شده
و با داليلي محال انگاشته شده
تعارض ظاهري پذيرفته شده اما 
و  قابل حل دانسته شده است
راهكاري براي رفع تعارضات 
ظاهري بيان شده كه تصرف در 

 هنگام تعارض با علم ظاهر آيات در
و پي گيري خطاي مقدمات قطعي

و فهم تفسيري در هنگام  فهم علمي
تعارض نصوص با علم قطعي 

با شواهدي. پيشنهاد شده است
و با شواهد  مردود شمرده شده است
و  و داليل قرآني رابطه سازگاري
و دين پذيرفته شده تعامل بين علم

هاي در اين مقاله به ديدگاه. است
ر دكتر سروش در مورد بن بست اخي

و و علم اشاره شده تعارض قرآن
با توجه به مطالب فوق مورد نقد 

.قرار گرفته است

 رابطه، تعارض،:ها كليد واژه
. قرآن دين، علم،

:طرح مسأله

هنگامي كه بحث در مورد قرآن
و علوم تجربي است، ناچاريم بحث 
را به طور عام يعني در رابطه با كل

و عم از قرآن،ا(دين  ، ...)حديث
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و حتي مطلب را محدود مطرح كنيم
به دين يا كتاب خاصي نسازيم، هر 
 چند كه در پايان مباحث را بر رابطه

و علم تطبيق كنيم .قرآن
و قرون متمادي در طول عصرها
و عالمان از هم جدا  دانشمندان ديني

و نبوده گاه يك نفر، فيلسوف، اند
و پزشك متكلم، شاعر، اديب،  فقيه

 علمي اين شيوه،يهنتيج.بود
و و موضوعات آنها  اختالط علوم
گاه اظهارنظر هر كدام، به جاي

.ديگري بود
و فلسفه با گذشت زمان، علوم

هاي از دين جدا شدند، ولي حوزه
و ويژه هر كدام معين نشد  مشترك

اي از ابهام دقيق آنها در هالهو رابطه
و اين چنين  بود كه از قرار گرفت
فالسفه،(طرفي دانشمندان مختلف

و دانشمندان علوم  متكلمان، مفسران
سعي كردند مرزبندي دقيق) تجربي

. علوم تجربي با دين را روشن كنند
آنان در اين راه زحمات فراواني
و نظرات گوناگوني ارائه  كشيدند
و با  و بعضي با دلسوزي دادند
انگيزه نجات فلسفه، دين يا علوم 

از. جربي وارد ميدان شدندت ولي

طرف ديگر برخي معاصران مسأله 
را بن و قرآن بست تعارض علم

و بشير(مطرح كردند  ) سروش، بشر
ما به اختصار نظريات آنها را بررسي

. خواهيم كرد
و دين بايد: مقدمه در رابطة علم

:دو بحث را از هم جدا كرد
و: اول )بحث نظري(نوع ارتباط اصل
درت: دوم و دين و تأثر علم أثير

)بحث عملي(يكديگر 
اكنون در مقام بحث اول هستيم
و دين را به  و تأثر علم و تأثير

مي مقاله .گذاريم اي ديگر وا
اگر بخواهيم بر اساس يك

سخن) حصر عقلي(تقسيم صحيح 
و  برانيم، چهار نوع رابطه بين علم

به دين تصور مي شود كه بايد
.يمبررسي آنها بپرداز

و.الف دين تداخل علم
و نظريه( مفسران قديميي متكلمان

و ).مسيحي مسلمان
و دين.ب ي نظريه(تعارض علم

حاكم در اروپا از اواخر قرون
).وسطي تاكنون

و دين:ج جدايي مطلق علم
و نظريه( اي كه با كانت شروع شد

).هنوز ادامه دارد
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و دين.د ي نظريه(سازگاري علم
ب ).ه نظر ما صحيح استمطلوب كه

:هاي چهارگانه بررسي نظريه

و دين: اول  تداخل علم

بعضي بر اين باورند كه موضوع
از) طبيعت(علوم تجربي  بخشي

موضوع دين است، چون دين از 
و حق اظهار نظر در  طرف خداست
مورد همه چيز، حتي مسائل علوم 

. تجربي، را دارد

علوم تجربي پس دانشمندان

، از دين تبعيت كامل داشته باشند بايد

و موضوع تحقيق خود را از دين

و در چهارچوب آن آزمايش  بگيرند

و اگر تحقيقات آنان و پيشرفت كنند

نتايجي مخالف با دين داشت، آن را

و قبول نكنند؛ زيرا تجربه  بشر ظني

خطاپذير است، به خالف وحي الهي

.كه خطاناپذير است
بهشن اگر زيست:مثال اسان تصميم

و مراحل تكامل  تحقيق در باب انسان
او دارند، اول بايد نظر دين را بررسي 
و اگر دين به آنها گفت انسان  كنند
و مراحل تكامل، خلق  بدون مقدمه
شده است، نبايد به دنبال تحقيق 
تكامل انسان از حيوانات قبلي باشند، 

) فيكسيسم( ثبات انواع بلكه در دايره
ت و .حقيق كنندبررسي
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اين نظريه، از برخورد مسيحيت
با دانشمندان در دوران قرون وسطي، 
قابل استنباط است چون در عمل 

و اگر طبق آن رفتار مي شد
دانشمندي، نظريه، تئوري يا قانون 
علمي برخالف معارف كتاب مقدس 

مي ابراز مي براي.شد كرد، محاكمه
مثال گاليله به جرم اينكه به حركت 

 قائل بود، محاكمه شد، زيرا اين زمين
نظريه مخالف نصوص كتاب مقدس

و دين،(است  ).17سرفرازي، علم
در بين مسلمانان كساني كه
معتقدند، همة علوم بشري از ظواهر 
آيات قرآن استخراج شدني است، 
نظرشان در نهايت به همين مسئله 

رسد؛ زيرا معتقدند دانشمند علوم مي
ج تجربي مي و تواند به اي تجربه

تحقيق مسائل علمي، آنها را از قرآن 
برداشت كند، چون همه چيز در 
و اين قرآن است كه  قرآن هست

 مسائل طبيعييهكند نتيج معين مي
.شود بايد به كجا منتهي

و نيز برخي از معاصران كه
معتقدند علوم زير مجموعه دين
و  است چرا كه علم ميوه عقل است

و نيز كساني عقل منابع دين است 

كه معتقدند علم جزئي از دين است
كند چون دين تشويق به علم مي

تا:ك.ر( گلشني، از علم سكوالر
)علم ديني

 بررسي

مبناي اين سخن مخدوش است،
و  چون ظواهر قرآن، اصول علوم
معارف ديني مربوط به هدايت بشر 

و هر چند اشاراتي را شامل مي شود
علوم طبيعي به علوم طبيعي دارد، اما 

و را با تمام جزئياتش، بيان نمي كند
.در پي بيان آن هم نيست
توان علوم از طرف ديگر، نمي

تجربي را در چهارچوب موضوعات 
و منحصر  و احكام ديني محدود

و يا كرد گرنه پيشرفت علوم متوقف
.شود كند مي

عالوه بر اينكه منبع بودن عقل
بدان معنا نيست كه هر چه از طريق 

و ميوه آن عقل به) مثل علم(هاي
دست آمد عين دين است بلكه اين

و قطعي  مطلب فقط در احكام كلي
به(عقل جاري است  كلّما حكم
اما در مورد) العقل حكم به الشرع

جزئيات به ويژه جزئياتي كه با عقل 
توان شود نمي تجربي كشف مي
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و در عصر ما در حكم قطعي كرد
 ابطال مباحث فلسفه علم نظريه

پذيري علوم تجربي حاكم است نه
توان همه اثبات پذيري، پس نمي

جزئيات علوم تجربي را اثبات شده 
و احكام كلي دانست تا  قطعي

.جزئي از دين شود
و دين به كاوش در تشويق قرآن

امور علمي نيز مستلزم آن نيست كه 

.همه علوم تجربي جزئي از دين باشد

جزئي اصوالً معيار اينكه چيزي
و نبوت(اعتقادات ديني  مثل توحيد

و)و معاد يا عبادات واجب
و امور اخالقي دين به  مستحب

كه شمار مي رود، اما هر موضوعي
در دين مورد تشويق قرار گرفت 

براي. حتماً جزئي از دين نيست
كند مثال قرآن انسان را تشويق مي

 أَفَالَ ينظُرُونَ إَِلىG به شتر نگاه كند

خُلِقَتالْإِ فبِلِ كَيF)آيا).17/ غاشيه
اين بدان معناست كه موضوع شتر 
جزئي از دين است؟ يا جانورشناسي 

شناسي جزئي از دينو زيست
است؟ بلي از اين آيه استفاده 

شود كه تفكر در طبيعت مطلوب مي
دين است تفكري كه در راستاي 

خداشناسي قرار گيرد اما آيا هر 
و زيست گونه تفكر در طبي عت

و يا  و جهت شناسي بدون هدف
حتي تفكر در طبيعت كه منتهي به 

مثل ساختن(ها شود قتل عام انسان
 جزئي از دين است؟) بمب اتم

و دين: دوم  تعارض كامل بين علم

و دين طبق اين نظر، علم
و هر كس بايد  سرسازگاري ندارند
يكي را انتخاب كند؛ زيرا هر قدر 

كند، دچارميعلوم تجربي پيشرفت 
تضاد بيشتري با كتابهاي مقدس 

را مي و قضاياي يقيني ديني شود
و دين. سازد باطل مي پس بين علم

.تعارض واقعي وجود دارد
براي مثال نظريات گاليله ثابت

بودن زمين را كه در نظر مسيحيان 
و نظري  تكامليهمسلم بود، باطل كرد

اعتبار داروين داستان خلقت آدم را بي
به همين ترتيب تحقيقات. ساخت

تاريخي موجب شد در وحي بودن 
 كتاب مقدس شك ايجاد شود يا غلط
بودن تاريخهاي آنها ثابت گردد

و علم، بوكاي، تورات،(  انجيل، قرآن
و تلخيص39 ). به بعد، با تصرف

اين نظريه تا آنجا پيشرفت كرد
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و حتي كه دين را افيون بشر دانستند
 ماركسيسم در روسيه مكتبهايي مانند

و) شوروي سابق( مسلط شدند
. سعي در براندازي دين كردند

اي از اين تعارض، در قرون نمونه
و دادگاههاي تفتيش  وسطاي اروپا

.عقايد بروز كرد

 بررسي

و برخورد اين تعارض در اروپا
مسيحيان با دانشمندان علوم تجربي 

بهتر بگوييم اين مسئله،. ريشه دارد
اتي ريشه دارد كه در كتاب در تحريف

و مطالب  مقدس، صورت گرفته
و  و حكمت، در تورات خالف علم
انجيل داخل شده است يا داستانهاي 
و بعد  ساختگي، وحي شمرده شده
و كشفيات  از گذشت چند قرن
جديد، بطالن آنها اثبات شده است، 
لذا دانشمندان مسيحي براي حفظ 
و كليسا سعي  و اعتبار خود هويت

دند هر مطلب علمي را كه با كر
محتويات كتاب مقدس مطابقت 

رايهندارد، طرد يا گويند  آن
و مجازات كنند .محاكمه

و اسالم اين مسئله ربطي به قرآن
هاي اسالم نه تنها ندارد زيرا آموزه

و كشفيات علمي تضادي  با مطالب
چه علوم بشري ندارد، بلكه هر

كند، حقايق قرآنمي پيشرفت
ميآشكا .شود رتر

و دين  اقسام تعارض علم

و دين1 ـ تعارض واقعي علم

اين تعارض بدان معنا است كه
و ذات علم با دين ناسازگار  گوهر
و دين در كنار هم  است، حتي علم

شوند؛ پس يك انسان جمع نمي
و هم دانشمند نمي تواند هم متدين

و ناچار است يكي از دو راه را  باشد
عب. انتخاب كند ارت ديگر تعارض به

يهواقعي به اين معناست كه دو گزار
و علمي، هر دو قطعي باشند؛ ديني

يعني دليل ديني يك نص قرآني باشد 
و دليل علمي يك مطلب اثبات شده، 
و با هم تعارض همراه با دليل عقلي

كامل داشته باشند، به طوري كه 
.برطرف شدني نباشد

و دين تعارض واقعي بين علم
ن دارد، بلكه اين نوع تعارض وجود

محال است، چرا كه مستلزم تناقض 
هاي قطعي است، چون مثالً گزاره

و قرآن هر دو واقع نما هستند  علم
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و واقع يكي بيشتر نيست، پس
هم نمي و ب باشد شود هم الف

ب نباشد .الف

و دين2 ـ تعارض ظاهري بين علم

اين قسم از تعارض بدين
د و ين معناست كه گوهر علم

و حقيقي ندارند، اما  تعارض واقعي
گاهي ظواهر ديني، با نظريات علوم، 

رسد؛ زيرا بعضي متعارض به نظر مي
تجربي، دانشمندان علوم از

رايههاي اثبات نشد نظريه  علوم
و هنگامي كه مثالً قطعي مي انگارند

مالحظه كردند يك نظرية علمي با 
آيات قرآن ناسازگار است، فكر 

و دين تعارض دارندكنند مي . علم
از طرف ديگر، بعضي مفسران يا

متكلمان ديني، در فهم مطالب دين 
و خطا مي و فهم خود را قطعي كنند

و گاهي اين صحيح مي انگارند
و مطالب  برداشت ديني با نظريات

گيرد علوم تجربي در تعارض قرار مي
و دين را متعارض مي . پندارندو علم

و دين اين نوع از تعارض علم
و در اديان الهي،  پذيرفته است

و راهكار دارد نمونه .هاي بسيار
براي توضيح بيشتر، به بررسي

و دينيهاحتمالها در رابط  علم
پردازيم، زيرا بررسي احتمالهاي مي
 احكام ديني با نتايج علوميهرابط

تجربي، براي رفع توهم تعارض علم
.و دين مفيد است

ا حتمال زير در اين مورد سه
:شود تصور مي

: پذير احكام ديني علم. الف

مطالبي كه در قرآن يا روايات
و علوم آنها را اثبات  وجود دارد

.كرده است
نجاساتي كه در اسالم: مثال

و حرام شمرده شده است،  نجس
عموماً از لحاظ بهداشتي براي انسان 

و مضر شناخته مي و پزشكان شود
ب ه دوري متخصصان بهداشت ما را

:به.ك.ر(كنند از آنها توصيه مي
).اهتمام، فلسفه احكام

پس در اين مورد تطابق كامل
و علمي وجود دارد  بين احكام ديني
و شايد بيشتر موارد احكام اسالم از 

.اين نوع باشد

: احكام ديني علم ستيز.ب

مطالبي در قرآن باشد كه با
نظريات يا قطعيات علمي ناسازگار 
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.در تضاد باشدو بلكه
مي: مثال فرمايد ما هفت قرآن

، ولي فرض)29/ بقره(آسمان داريم 
مي كنيد علوم كيهان كنند شناسي ثابت

كه صدها كهكشان، در جهان هست 
شيري كه يكي از آنها كهكشان راه

و در اين كهكشان هم صدها  است
 يكي از آنها،كه منظومه وجود دارد

ر شمسي ماست؛ پس ظاهيهمنظوم
آيات با اين مطلب علمي ناسازگار

است زيرا اگر آسمان را به معناي 
يك كهكشان بگيريم، تعداد آسمانها 
و اگر همه  زيادتر از هفت است
كهكشانها را يك آسمان فرض كنيم،

.از هفت كمتر است
و اين موارد چند نوع قابل طرح

و به عبارتي چند پاسخ گويي است
د :ارداحتمال به اين شرح وجود

قطع مطابق«علوم تجربي: اوال
و چنين ادعايي به ما نمي» واقع دهد

و به  هم ندارد، بلكه خطاپذير است
هاي قول برخي از دانشمندان افسانه

.مفيد است
كند بنابراين عقل به ما حكم مي

بر) ظاهر قرآن(كه دليل قطعي  را
ترجيح) قانون علمي(دليل ظني 

و تجرب هميهدهيم  ثابت تاريخي
كرده است كه همين راه صحيح
است؛ زيرا در موارد متعدد، نظريات 
و افكار  علمي كه قرنها بر جهان علم
دانشمندان حاكم بودند، با ظهور 
و كشفيات جديد باطل  وسايل تازه

 آن را در هيئتيهاند كه نمون شده
 ثابت بودنيهبطليموسي يا نظري

از خورشيد مي بينيم كه پس از قرنها
اعتبار افتاد، ولي قرآن بر خالف هر 
و با صراحت  دو نظريه قرنها ايستاد
و زمين خبرداد  از حركت خورشيد

لَّهاG:و فرمود Fوالشَّمس تَجرِي لِمستَقَرٍّ
).38/يس(

با: ثانياً اگر يك نظرية علمي
مانند(ضميمه شدن به دليلي ديگر 

و يقين) حكم عقل به مرحلة قطع
و برسد، اي ن مسئله به تعارض عقل

و از مسئله تعارض دين بر مي گردد
و دين خارج مي شود، اما علم

دانيم كه احكام عقلي با احكام مي
و اگر تعارضي  ديني تعارض ندارد
و يك حكم  بين يك حكم عقلي
ديني به نظر آيد، داراي يكي از دو 

:احتمال زير است
در مقدمات دليل عقلي خطا)1
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ظ و با .اهر آيات معارض شودباشد
 ظاهر آيه يا حكم شرعي مراد)2

 حكميهنباشد كه در اين صورت با قرين
.كنيم عقل در ظاهر آيه تصرف مي

مي: مثال فرمايد در آياتي كه
آسمانها هفت گانه است، اگر ما يك 

با(دليل علمي قطعي  استقراء تجربي
كه) ضميمة دليل عقلي پيدا كرديم

يا يك آسمان صدها آسمان داريم 
و  بيشتر نداريم، تعارض دليل عقلي

از اين رو با كمك. شرع شده است
 عقلي در ظاهر دليل شرعييهقرين

مي تصرف مي و از كنيم گوييم مراد
هفت، در آيات شريفه تعيين عدد 
آسمانها نبوده، بلكه بيان كثرت مورد 
نظر بوده است، چنانكه مردم هم در 
ص د، محاورات عرفي عدد هفت،

و را براي بيان كثرت به كار ..... هزار
و اين بر مباني روش تفسير مي برند

 به عبارت ديگر تعارض. عقلي است

و دين و دين به تعارض عقل  علم
به بر مي گردد كه اين نوع تعارض

: چند دليل محال است
و عاقل است.1 خداوند حكيم

.كندو حكم خالف عقل صادر نمي
 انسان عقل حجت باطني.2

و با حجت ظاهري است
.تعارض ندارد)9پيامبر(

اصل دين به وسيله عقل ثابت.3
به. شود مي حال اگر حكم عقل

 نقل باطل شود، اصل دين وسيله
.گردد باطل مي

دليل علمي همراه(علم قطعي.4
و وحي دو راه) با دليل عقلي
هر معرفت بشري را اند كه دو انسان

پس به حقيقت رهنمون مي شوند؛
هر اگر متعارض شوند، نمي توانند

دو صادق باشند، چون دو واقعيت 
متناقض از يك چيز در يك زمان 

.وجود ندارد
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به عبارت بهتر در اينجا چند نوع
و ديني، به ترتيب زير داريم :گزاره عقلي

:هنگام تعارض دو احتمال وجود دارد
.مقدمات دليل عقل خطا باشد.1
 خطا در فهم دين باشد، يعني.2

.ظاهر دين مراد نيست
در اين مورد، كالم بعضي از
و اساتيد حوزة علميه شاهد  بزرگان

.مطلب است
كه« در قرآن هرگز چيزي

و قطعيت  و منطق مخالف عقل
و تجربه(علمي  ) از طريق مشاهده

و اگر موضوعي باشد، وجود ندارد
و به طور قطع به اثبات  بدين روش

 يد، مسلماً قرآن، موافق آن استرس
و مغاير آن، ولي اگر نه متضاد
برخالف واقعيت موضوع گام 

برداشته باشيم، نهايت امر كه 
و اشتباه  نادرست بودن نتيجه تحقيق

 معلوم خواهد شد،يه بودن نظري
به خطاي خود در اين گونه برداشت
و استفاده از قرآن، نيز پي خواهيم 

و جديد در مانن(برد د هيئت قديم
در مشكيني،(»)علم نجوم  تكامل

).25قرآن،
بر« آري اگر دليل قاطع عقلي،

خالف ظاهر دليل نقلي باشد، آن 
 عقليهيه قرينيهدليل قطعي به منزل

است بر اينكه ظاهر آن مراد نيست
و بدون توجه به اين  و آنچه ابتدا

شود قرينه از كالم استفاده مي
صافي گلپايگاني،(» باشد مقصود نمي

).74به سوي آفريدگار، 
و دين،يهمسئل«  تعارض علم
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و دينداري را، اگر بي پاسخ بماند دين
و آن را متزلزل  زير سؤال برده

متكلمان مسيحي كه ناچارند. سازد مي
و آيين تثليث  از كتاب مقدس خود
دفاع كنند، اين تعارض را پذيرفته 

ميرا، اختالف قلمرو وحل آن .دانند ها
در حالي كه از نظر متكلمان
و  اسالمي، جريان برخالف آن است

و دين(هرگز  ممكن) تعارض علم
و يكي از دو طرف قضيه  نيست

و بي كه سست پايه است، يا آنچه را
ايم دين نيست، يا اينكه دين ناميده

سبحاني،(»علم حالت قطعي ندارد
ش  ص1كالم، ،7.(

گ.ج : ريزاحكام ديني علم

و احكام تعبدي يعني مطالب
و روايات وارد  ديني كه در آيات
و علوم  شده، فراتر از علم است
تجربي دليلي براي اثبات يا نفي آن 

در اين موارد، ناچاريم ظاهر. ندارد
و به آن  احكام شرعي را بپذيريم
و علوم  متعبد شويم، زيرا معارف
و هنوز  بشري در حال رشد است

ك مال خود نرسيده است، به سرانجام
توان با صرف نبود دليل بنابراين نمي

مساعد علمي، يك حكم شرعي را 
در اين مورد در طول. تخطئه كرد

هاي بسياري تاريخ اديان الهي، نمونه
هست كه يك حكم شرعي صادر 

و فهم بسياري از دانشمندان مي شد
و بعد از قرنها  از آن قاصر بود
و دليل آن مطلب علم ي حكمت

.گرديد آشكار مي
يا: مثال حرمت شراب در اسالم

احكام بهداشتي ديگر كه علتشان تا 
قرنها ناشناخته بود، ولي امروزه همة 
و  دانشمندان به مضر بودن شراب
فلسفه احكام بهداشتي اسالم اعتراف 
و بشريت را از نوشيدن شراب  دارند

هنوز هم احكام. دارند برحذر مي
م وجود دارد تعبدي بسياري در اسال

كه هر روز علت يكي از آنها كشف
و جهانيان به حقانيت اسالم مي شود

.برندو قرآن پي مي

و دين.3 : جدايي مطلق علم

و كساني بر اين باورند كه دين
و  علم دو روش، هدف، حوزه
موضوع جداي از هم دارند، بنابراين 
هيچ گونه اصطكاكي با يكديگر 

.ندارند
مانند كانت،(ر طرفداران اين نظ
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و طرفدارانا گزيستانسياليستها
هر) تحليل زبانييهنظري اگرچه

گويند، كدام سخن خاص خود را مي
اما همه در يك موضوع اشتراك دارند 

 علم،يه دين با حوزيهكه حوز
و تداخل يا تعارض ندارد .جداست
هاي اين نظريه بعد از جنجال

و در اثر پيشرفت علوم  قرون وسطي
جربي، از قرن هفده ميالدي به بعد،ت
و در حقيقت، اين  در اروپا پيدا شد

و  نظر پاسخي بود به تعارض علم
دين، در اواخر قرون وسطي كه به 
ستيز عالمان ديني، با دانشمندان 

.علوم تجربي منتهي شد
البته روشن است كه جدايي مطلق
و به ويژه  و دين با تعاليم اسالمي علم

 ناسازگار است چون قرآن با آيات قرآن
و در حوزه علوم را تشويق مي هاي كند

اقتصاد شناسي، سياست، مختلف كيهان
.هاي علمي دارد گزاره...و

و دين.4 : سازگاري علم

و اين نظريه كه از روح تعاليم
شود، شواهد معارف اسالمي، استنباط مي

و ما با  و روايات دارد زيادي از قرآن
ميچند مقدمه، به اث .پردازيم بات آن

و.1 اسالم در موارد زياد، به علم

و آنان را، تشويق  عالمان توجه كرده
و حتي آيات زيادي در  نموده است
قرآن است كه مطالب علمي را بيان 

و هرچه علوم تجربي، مي كند
پيشرفت بيشتري يابد حقايق آن 

.شود مطالب، بيشتر كشف مي
در در قرآن گزاره هاي علمي

و)28/يس(شناسيه با كيهانرابط
و) مثل شفاء بودن عسل(پزشكي

و اقتصادي متعدد وجود سياسي
هاي تواند نظريه دارد كه هر كدام مي

علمي جديدي ارائه كند يا به علوم 
.دهي كند انساني جهت 

پس اسالم مؤيد علم قطعي
) علوم تجربي همراه با دليل عقلي(

و علوم قطعيو مشوق آن مي  باشد
و شاهد اعجاز قرآن است .هم، مؤيد

كه.2 از طرف ديگر اثبات كرديم
اتحاد موضوع(تداخل علوم با دين 

و اينكه گفته شده) آنها صحيح نسيت
رايهظواهر قرآن، هم  علوم بشري

.رسد دربردارد، صحيح به نظر نمي
و نيز ثابت كرديم كه تعارض.3

علوم تجربي محض، با مطالب
د ندارد، بلكه علمي قرآن وجو

. موارد قابل جمع استيههم
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 پس علوم تجربي، با قرآن:نتيجه
 ولي موضوعات آنها سازگاري دارد،

و موارد تعارض كه در تداخل ندارد
رسد به راحتي قابل ابتدا به نظر مي

.رفع است

و نتيجه جمع  گيري بندي

براساس مطالب ياد شده، رابطه
و علم، سازگاري، تعامل  قرآن

و تأييد متقابل استسا هم. زنده
هم قرآن به علم تشويق مي و كند

و اعجازهاي علمي  علم شگفتيها
و هر روز مطلب  قرآن را تأييد
جديدي از حقايق علمي قرآن را 

.كند كشف مي
و علوم بشري تعارض و قرآن
و اگر تعارض حقيقي ندارند
و كاربست  ظاهري، باشد، با تأمل

.شودميراهكارهاي مختلف برطرف 
پس ادعاي بن بست تعارض قرآن

كند،و علم كه دكتر سروش بيان مي
ايشان. رسد درست به نظر نمي

راه خروج از بن بست«: نويسد مي
و قرآن را به دست  تعارض علم

و بشير، روزنامه(».دهيد  سروش، بشر
).20/12/1386و19كارگزاران،

و علم تعارض زيرا بين قرآن

و تمام موارد حقيقي وجود ند ارد
و بعد از  ادعايي تعارض ظاهري

بن. تأمل، قابل پاسخ است بنابراين
.بستي وجود ندارد
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