
 منهج التفسير العلمي

يهدف هذا المنهج الى استخدام انواع المعادن واصول الصناعات وعلوم الطبيعة 

ومستحدثات االختراع والبحث في علم الفلك وماورد في علم الفلك وما ورد فيه عن 

السماء واالرض والكواكب وقواعد الطب والتشريح والجراحة وخاليا الجسم 

التي وردت في موضوعات الكونية والعلمية والنفسية  ولتفسير النصوص القرانية

وغيرها على مقتضى اصول اللغة وتطور العلم ونتائج البحث في الكائنات وبهذا 

المنهج يكون القران مغطيا كل ميادين الحياة العليمة والصناعية والفلسفية واالنسانية 

الى فريقين االول يجيز  وقد انقسم العلماء قديما وحديثا تجاه هذا النوع من التفسير

هـ 505هذا النوع من التفسير ومن القائلين به قديما :االمام الغزالي المتوفي سنة 

هـ وابو الفضل المرسي المتوفى سنة 911وجالل الدين السيوطي المتوفي سنة 

هـ والرازي فان تفسيره يعد من التفاسير العلمية للقران في كثير المواطن. لعل 686

الي هو اول من دعا الى المنهج واستوفى القول فيه فقد ورد عنه انه قال االمام الغز

: كل ما اشكل فهمه على النظار واختلف فيه الخالئق في النظريات والمعقوالت في 

القران اليه رموز ودالالت عليه يختص اهل الفهم بدركها ويستشهد والشتماله على 

االولين واالخرين فليتدبر القران وفي )من اراد علم :جميع العلوم بقول ابن مسعود 

روايه فليثور القران ( وقال علي )رضي هللا عنه ( : )اال ان يؤتي هللا عبدا فهما في 

 القران ( قال لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم 

وفي العصر الحديث  قام بعض العلماء يؤيدون هذا المنهج العلمي في التفسير 

تخصصين بالعلوم الحديثة لو تدبروا القران واحكموا النظر في اياته ويقولون ان الم

وكانوا بحيث ال تعوزهم اداة الفهم وال يتلوى عليهم امر من أموره الستخرجوا منه 

اشارات كثيرة  تومئ الى الحقائق العلوم , فهذا عبد الرحمن الكواكبي يقول :)ان 

ت و انها تؤدي اعجاز القران الكريم القران اشتمل على النظريات العلمية التي وجد

ومثال ذلك ان العلم كشفة في هذه القرون االخيرة حقائق وطبائع كثيرة  تعزى 

لكاشفيها من علماء أوربا وأمريكا , والمدقق في القران يجد اكثرها  ورد التصريح  

اال او التلميح به فيه منذ ثالثة عشر قرنا , وما بقية مستورة تحت غشاء من الخفاء 

لتكون عند ظهورها معجزة للقران شاهده بأنه كالم رب اليعلم الغيب سواه , ومن 

ذلك انهم كشفوا ان مادة الكون هي االثير , وقد وصف القران بدء التكوين فقال :)ثم 

استوى الى السماء وهي دخان ( وكشفوا ان الكائنات في حركة دائمه دائبة والقران 

ة احييناه ( الى ان يقول :) وكل فلك يسبحون( وحققوا يقول )واية لهم االرض الميت

ان االرض متفتقه من النظام الشمسي والقران يقول :)اولم يرد الذين كفروا ان 

السموات واالرض كانتا رتقا ففتقنهما ( وحققوا ان طبقات االرض سبعة والقران 



ن العلماء يقول :) خلق  سبع سموات ومن االرض مثلهن ( وقد الفه في ذلك عدد م

منهم الدكتور محمد توفيق صدقي بحثا عن علم الفلك والقران يستدل بمعارف الفلك 

في العصر الحديث على موافقة ما ورده في القران عن السماء واالرض المواكب 

والعلوم الحديث , ومنهم الدكتور عبد العزيز اسماعيل كتاب )االسالم والطب (طبع 

لقارئ محاوالت كثير لشرح النظريات الحديثة . وفي مصر .وفي تفسير المنار يجد ا

بحث لألستاذ حنفي احمد عن )معجزة القران في وصف الكائنات ( يؤكد المؤلف 

دعواه )بأن رسالة القران قد اتت في ما اتت بوصف شامل دقيق للعالم المادي في 

يه صورة اصول وجوامع من العلم الصحيح تارة بصريح النص ,وغالبا بأشارات  ف

واضحه ومحدودة , وان هذا العلم الدقيق لم يكن يعلمه احد من الناس وال كان في 

مكنة احد منهم ال قبل ظهور وال بعده بقرون ( ثم قام بمحاوالت متعددة االستاذ عبد 

 الرزاق نوفل ربط فيها بع االيات العلمية بالعلوم الحديثة 

ن بحق حيث كان يؤمن بان ال اما الشيخ طنطاوي جوهري فقد كان فاس هذا الميدا

يفسر اال بالعلم الحديث فكتب تفسيره ومزج فيه األيات القرانية بالعجائب الكونية . 

والدكتور محمد جمال الدين الفندي في كتابه من االيات الكونية في القران الكريم  

واالستاذ محمد محمود ابراهيم في كتابه اعجاز القران في علم طبقات االرض 

را مانشرته عالم الفكر الكويتية من بحث قيم بعنوان ) العلوم البيولوجية في .واخي

خدمة تفسير القران ( لالستاذ عبد الحافظ حلمي محمد وغير ذلك من الجهود التي 

 تتجدد من حين الخر لربط النص القراني بالنتيجة العلمية الثابتة 

اههم هذا الى عدة امور ولقد عزا اصحاب التفسير العلمي في العصر الحديث اتج

 منها : 

اوال _ الرد على مخططات الغزو الفكري على االسالم بأثبات ان القران ال يخالف 

 العلم الصحيح وال يتعارض مع حقائقه الثابتة التي ال تتغير .

ثانيا _ ان هذا االتجاه اراد ان يلفت نظر المسلمين الى العلوم المختلفة كي يستفيدوا 

حضارتهم الجديدة ويتفقوا على االفرنج في الزراعة والطب والحساب منها في بناء 

 والهندسة والفلك وغيرها من العلوم والصناعات 

االغتباط الحاصل لدى المسلمين بسبب التوافق الناشئ بين الحقائق العلمية  ثالثا_

 الحديثة وبين أخلد ما ندين  به وهو القران العظيم وهذا التوافق يخلصنا ما ازمة

 االحساس بالتخلف التي تؤرقنا 

رابعا_ لقد اثبت ان القران الكريم  قد اشار مجمال او تفصيال  في أيات عدة الى 

مجموعة من الحقائق العلمية المقررة التي ال تقبل الجدل مما يدل على اعجاز 



السماوي, كحديثه مثال عن نشأة الجنين في بطن االم خلقا بعد في الظلمات ثالث , 

 ذا مما اكده العلم الحديث .فان ه

خامسا _ تأثير التفسير بالحركات العلمية : لو تتبعنا تفاسير السلف لوحدنا ان 

التفسير قد تطور بتطور العلوم فاستوعب االفكار العلمية والفلسفية بالتدريج ولهذا 

م يتبقى باب التفسير مفتوحا لمن يتدبر ايات القران والعلوم تزداد يوم وان رقي العل

وازدياده يرفع مستوى التفسير فالمورخ الخبير يفسر ما في القران من التاريخ 

احسن من الفقيه الذي ال يعرف التاريخ وان الطبيب الحاذق اقدر على شرح ما في 

القران من مراحل خلق االنسان وان عالم الطبيعة الماهر احق بشرح ما في القران 

مراة تعكس ما في عصر من التقدم العلمي من مسائل الطبيعة ولهذا يعد التفسير 

ويصور هذا الدكتور احمد امين فيقول )ويظهران تفسير القران الكريم كان في كل 

عصر من العصور متأثر بالحركة العلمية فيه وصورة منعكسة لما في العصر من 

 اراء او نظريات عملية ومذاهب دنية من ابن عباس الى االستاذ الشيخ محمد عبده (

دسا_ ان باب التفسير مفتوح امام كل مجتهد في فهم القران وتدبره في كل عصر سا

حسب مقتضياته ومستوى علمه وهذا يعد حجه قويه على ان هناك كالم جديد في 

التفسير ولم يدركه العلماء واال فما نفع التكرار , وهذا ما أورثه االمه كتاب في 

غالق باب التفسير بعد النبي )صلى هللا التفسير التعد وال تحصى ولو امنا سلفنا بأ

عليه وسلم (واصحابه والتابعين لحرمنا هذا التراث التفسيري  الضخم الذي اليزال 

يتدرج في الرقي والصعود هذه هي اهم حجج القائلين بالمنهج العلمي للتفسير في  

 العصر الحديث 

 

 

 

 

 

 مناهج المفسرين المادة :                            

 الثالثة المرحلة :                           

 أ.م. د. حقي اسماعيل فياض استاذ المادة :                          


