
 المانعون لمنهج التفسير العلمي

فقد انكر هذا التفسير العلمي للقران الكريم وعلى رأسهم قديما ابو اسحق الشاطبي 

( اذ فاضفوا اليه كل علم يذكر للمتقدمين او المتأخرين من 790المتوفي سنة )هـ

علوم الطبيعيات و التعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون في 

 هذه الفنون واشباهها ( 

هذا ال يصح وال يستقيم ويشير الى ان الصحابة كانوا اعرف بالقران, وما ويقرر ان 

اودع فيه ولم يتكلم احد منهم في شئ من ذلك ويرى ان االستشهاد في هذا المقام في 

( غير مسلم بأن المراد بالكتاب هنا قوله تعالى : ) وما فطرنا في الكتاب من شيء 

 ( ان يضاف الى القران ماال يقتضيةائز اللوح المحفوظ ثم يقول : ) فليس بج

وفي عصرنا الراهن انكر التفسير العلمي كثير من العلماء واالدباء منهم الشيخ امين 

الخولي في مقالته بدائرة المعارف االسالمية , واالستاذ عباس العقاد في كتابه 

لقران الفلسفة  القرانية, والشيخ محمود شلتوت في تفسيره وبنت الشاطئ في كتابها ا

 والتفسير العصري وتتخلص حججهم التي يدفعون بها التفسير العلمي فيا يلي 

فهما في حدود االستعمال الذي نزلت فيه , _ ان الفهم الدقيق لاللفاظ يحتم علينا 1

وهذا يحول بين وبين التوسع في جعلها تدل على معان لم تعرف بها وقت نزول 

 القران 

ن عندما فهمه العرب الخلص والنتجاوز ما الفوه _ يجب ان نقف بعبارات القرا2

 من علومهم وادركوه من معارفهم لئننا نعتقد ان البالغة هي مراعات مقتضى الحال 

 _ ان مهمة القران الكريم دنية اعتقاديه , وليست علميه 3

_ينبغي اال نقحم  النظريات العلمية على القران الكريم او نعتبر ان القران الكريم 4

 ب بموافقتها كل ما تغيرت من زمن الى زمن ومن تفكير الى تفكير مطال

_ التفسير العلمي يحمل اصحابه على تأويل القران تأويال متكلف يتنافى مع 5

 االعجاز, وال يسيقه الذوق السليم 

هذه اهم اعتراضات المحدثين على التفسير العلمي وللشاطبي اعتراضات اخرى 

 ا اذا شاء .يستطيع القارء الرجوع اليه

هذه هي حجج الفريقين المتنازعين في المنهج العلمي للتفسير القران الكريم والذي 

يبدو لي ان انصار التفسير العلمي سيزدادون يوم بعد يوم ,الن العلم اصبحه السمه 

البارزة لعصرنا الراهن . فال مانع من ان يسهم االكفاء من علمائنا في خدمة كتاب 



اياته شان في ذلك شان من سبقهم من علماء اللغة والفقه واالدب هللا وتفسير بعض 

والبالغة , الذين سخرو علومهم في اظهار االعجاز البياني واللغوي والتشريعي 

ومن خالل مطالعاتي لمعضم تفاسير هؤالء المفسرين اتضح لي ان اهم االغراض 

 التي يتوخون تحقيقها من التفسير العلمي هي :

ى مخططات الغزو الفكري على االسالم بأثبات ان القران ال يناقض اوال_ الرد عل

الثابتة التي ال تتغير , بل هو دين العلم ,اذ ال سبيل العلم , وال يتعارض مع حقائقه 

الى معرفة قدرة هللا وبديع صنعه , وعظيم خلقه اال بالعلم , لذلك فسح المجال للعلم 

, بل ان التقدم العلمي يزيد في ضرورة هذا  والعلماء لتبين اياته , وتحليل مراميه

التحليل والتبيان ولي تمتلئ به صدور العلماء ولكي يقتبس منه هدية ما يفتح هللا لهم 

 مغالق مالم يبلغوهم بعلمهم من حقائق الكون واسراره التي ابدعها الخالق . 

شاره مجمل او ثانيا_ اظهار االعجاز العلمي للقران الكريم فقد ثبت ان القران قد ا

العلمية المقرر التي ال تقبل الجدل  تفصيال في ايات عده الى مجموعة من الحقائق

مما يدل على اعجازه السماوي كحديثة مثال عن نشأة الجنين في بطن االم خلقا من 

بعد خلق في ظلمات ثالث , فأن هذا مما اكده العلم الحديث ان تلكه االشارات هي 

لعليم بنواميسه واسراره والتي انزلها سبحانه لتبقى مع من كالم خالق الكون ا

 االنسان الى ان يرث هللا االرض ومن عليها .

.  بل ان االسالم ليرحب بكل مجهود علمي ثابت يقين فيها شرح الحقائق القرانيه

وتفسيرها علميا ألعجاز كل من ال يتكلم العربية , فاذا كان القران معجزا للعرب 

أساليبه وخفته على اللسان وغير ذلك من وجوه االعجاز , بفصاحة الفاظه , وبالغة 

فانه يكون معجزه للعالمين بتفسير اياته الكونية والعملية والنفسية ,اذا لو اقتصر 

التي اعجزت العرب لنزوله بلغاتهم لفات غيرهم من  العجاز القراني على الوجوه

وافريقيين رؤية هذا االعجاز ولحرموا من نور القران الذي ما األوربين وامريكيين 

انزل الى لهداية العالمين , فهذا هو شأن الكتاب الذي انزل على خاتم النبين الخاتم 

 للرساالت السماوية , وهذا كل مصداق لقوله تعالى :

م اياتنا في االفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق (يمنع التفسير العلمي )سنريه

يسئ الى فهم النص القراني ويشوه معانيه ويصيره جامدا ال يقبل المرونة وال 

يرضى عن التطور في االعجاز في ضوء العلم وجب ان يحكم هذا البيان والتفسير 

 القواعد االتية :

في التفاسير ال يخالف القواعد اللغوية الواضحة المقررة  اوال_ يجب على المفسر ان

 والمعجمات اللغوية .



ثانيا _استنباط القضايا اما من صريح النص او من اشارات قوية واضحه فيه الن 

اصيال لجميع ما يحتاج اليه وليس كله منصوص فال بد من هللا جعل القران 

 االستنباط بالرأي والعقل والعلم .

الكريم اال باالحقائق العلمية الثابتة واالبتعاد عن القران يفسر  ال ان ثالثا_ يجب

 االنظريات العلمية المحتملة والتي تخضع للتغير 

رابعا_ البد من جمع جميع االيات الوارده في الموضوع المبحوث عنه حتى 

 نستطيع التوصل للحقيقة ,

فوق ما تحتمل , او الخروج خامسا_ تجنب التمحل والتكلف بتحميل االلفاظ القرانيه 

 بها عن المعنى المتفق مع السياق العام الذي وردت فيه االية .

سادسا_ أن يكون هذا التفسير العلمي طريق للهداية ,اذ ال سبيل الى معرفة قدرت 

هللا وبديع صنعه وعظيم خلقه اال بالعلم لذلك فسحه المجال للعلم والعلماء لتبين اياته 

ان التقدم العلمي يزيد في ضرورة هذا التحليل والبيان لتمتلئ به  وتحليل مراميه بل

ما لم يبلغوه بعلمهم من يفتح هللا لهم مغالق  صدور العلماء ولكي يقتبسو هدية ما

حقائق الكون واسرار التي ابدعها الخالق وليعلم كل مسلم ان مفهوم االسالم 

صل المسلم الى هذه المعرفة اال الصحيح اساسه العلم والمعرفة باهلل جل جالله ولم ي

بااللهام باياته في خلقه وكلما زاده علمه بذلك بهرته عظمة هللا واستولت على 

مشاعره فيفنا فيها وما كان الرسول اشد الناس ايمان اال النه كان اكثرهم باهلل علما 

 وقد عبر عن ذلك فقال )ان اتقاكم هلل واعلمكم باهلل انا (

مصحوبه بالنظر المتأني والعقل المتفتح وتحقق األفادة السديدة  فاتباع هذه القواعد

من المعارف العلمية في خدمة القران الكريم كما يتحقق التوافق بين الحقائق العلمية 

واذا لم تتوافر هذه الشروط كلها او بعضها يكون التفسير العلمي والقران الكريم 

مرفوض شكل وموضوع ومن نماذج الكتب والبحوث التي كتبت بهذا اللون من 

 : التفسير ما يلي 

 _االسالم في عصر العلم للدكتور محمد احمد الغمراوي1

_ سرائر القران في تكوين وافناء واعادة االكوان للعالم الرياضي المشهور احمد 2

 مختار باشا الغازي 

 _طباع االستبداد ومصارع االستعباد للسيد عبد الرحمن الكواكبي 3



_ تنبيه العقول االنسانية لما في ايات القران من العلوم الكونية والعمرانية للشيخ 4

 المصرية سابقا  محمد بخيث مفتي الديار

 _ تفسير االيات الكونية لالستاذ حنفي احمد 5

 _ االسالم والطب الحديث للدكتور عبد العزيز اسماعيل 6

 _ القران والعلوم لالستاذ احمد محمود سليمان 7

 لمحمد الخليلي_ القران والطب الحديث 8

 _ القران والعلم الحديث للسيد نوفل عبد الرزاق 9

فكل وجية في خدمة القران الكريم لالستاذ عبد الحافظ حلمي محمد _العلوم البويل10

هذه الكتب والبحوث اسهمت في مجاالت جزئيه من القران الكريم حيث يتناول 

الكاتب جانب محدد يدخل في مجال اختصاصه ومعرفته فالفلكي مثال يتناول االيات 

فقيه والطبيب يتناول الفلكية ويوفق بينها وبين اراء الفلكين افضل من المفسر ال

االيات الطبية ويوفق بينها وبين اخر ما توصل اليه الطب في العصر الحديث افضل 

من اي مفسر للقران الكريم وهكذا شارك علماء الكيمياء  والفيزياء والصناعة 

والزراعة وغيرها من العلوم التي اشارة اليها ايات القران الكريم في تفسير القران 

 الكريم 
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