ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون


المنهج القرآني في اإلعجاز العلمي
الدكتور رعد شمس الدين الكيالني

تقديم
الحمد ﵀ رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين .
انزل ا﵀ تعالى القرآن الكريم لكي ييتدي الناس بآياتو  ،ووصفو ا﵀ تعالى بالنور و الحياة

ومصدر اليداية قال تعالى { :فَئَِِّب َّأْحَِْنَّىُُ ِِّنِِّ ىُذًٍ فََِّٓ احَّبَعَ ىُذَاَُ فٍََب َّضًُِّ ًٌََب َّشْمََ  ًََِْٓ أَعْشَضَ عَٓ
رِوْشُِ فَئَِّْ ٌَوُ َِعِْشَتً ضَنىبً ًَٔحْشُشُهُ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِتِ أَعََّْ } طو.124-123/

وقال تعالى { :لَذْ خَبءوُُ َِِّٓ اٌٍّوِ ٌُٔسٌ ًَوِخَبةٌ ُِّبِنيٌ َّ يْذُِ بِوِ اٌٍّوُ َِِٓ احَّبَعَ سِضٌَْأَوُ عُبًَُ اٌغَّالََِ ًَُّخْشِخُيُُ ِِِّٓ
اٌظٍَُُّّبثِ إٌََِ اٌنٌُّسِ بِئِرِْٔوِ ًَّيْذِّيُِْ إٌََِ صِشَاطٍ ُِّغْخَمٍُِْ } المائدة  ، 16-15وقال تعالى ًَ { :وَزٌَِهَ أًَْحَْْنَب
إٌَِْْهَ سًُحبً ِِّْٓ أَِْشَِٔب } الشورى. 52 /
وىذا القرآن العظيم انزلو ا﵀ أسند ميمة تبيينو إلى الرسول محمد صمى ا﵀ عميو وسمم والى

ورثة النبوة وىم العمماء قال تعالى  { :حُيِبََِّْٓ ٌٍِنَّبطِ َِب ُٔضِّيَ إٌَِْْيُِْ } النحل44/

واآلية تدل عمى أن الناس يحتاجون إلى بيان ما نزل من القرآن فقام بذلك رسول ا﵀ صمى
ا﵀ عميو وسمم أفضل قيام وترك األمة عمى المحجة البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالك (

قال ابن مسعود رضي ا﵀ عنو فيما أخرجو ابن أبي حاتم  :ما من شيء إال بين لنا في القرآن

ولكن فيمنا يقصر عن إدراكو فمذلك قال تعالى  { :حُيِبََِّْٓ ٌٍِنَّبطِ َِب ُٔضِّيَ إٌَِْْيُِْ }

()1

.

وكانت عممية التبيين تشمل تبيين األحكام والمعاني الغامضة التي ال يفيميا إال العالمون
(وقد اخرج ابن أبي حاتم المجاىد في قولو تعالى ٌِ ﴿ :خُبََِّْٓ ٌٍِنَّبطِ َِب ُٔضِّيَ إٌَِْْيُِْ ﴾ قال  :ما احل ليم وما
حرم عمييم )

()2

.

( )1السيوطي /مفتاح الجنة في األحتجاج بالسنة/ص16
( )2السيوطي/الدر المنثور في التفسير المأثور/ج/4ص 119
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ومع ميمة التبيين التي قام بيا الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم قام الصحابة من بعدة بتوضيح
معاني اآليات  ،وبعد الصحابة قام عمماء التابعين بيذه الميمة ( ومن التابعين من تمقى جمع

التفسير عن الصحابة كما قال مجاىد ( عرضت المصحف عمى ابن عباس أوقفو عند كل آية منة
وأسئمة عنة  ،وليذا قال الثوري  :إذا جاءك التفسير عن مجاىد فحسبك وليذا يعتمد عمى تفسيره

الشافعي والبخاري وغيرىما من أىل العمم)

()1

.

ومع عممية توضيح معاني اآليات التي قام بيا العمماء كان القرآن الكريم يطالب المؤمنين

بتدبر اآليات قال تعالى  ﴿ :أَفٍََب َّخَذَبَّشًَُْ اٌْمُشْآَْ أََْ عٍَََ لٌٍُُةٍ أَلْفَبٌُيَب ﴾ محمد. 24/
وقال تعالى  { :وِخَبةٌ أَٔضٌَْنَبهُ إٌَِْْهَ ُِبَبسَنٌ ٌَِّْذَّبَّشًُا آَّبحِوِ ًٌََِْخَزَوَّشَ أًٌٌُُْا اٌْأٌَْبَبةِ } ص ، 29وتدبر القرآن
يعني فيمة والتعرف عمى دالالت آياتو بذلك يكون أىم عمل يؤديو العمماء لخدمت كتاب ا﵀ الخالد
ىو تعميم الناس معاني القرآن الكريم والكشف عن أس ارره التي ال تنضب إلى قيام الساعة  ،وفي

كل عصر ىناك مستوى من الوعي والثقافة لدى الناس ويتأثر ىذا المستوى بالبيئة و ثقافة العصر

 ،وف كان ال بد من مواكبة تكييف النص القرآني لفيم العصر وخطاب العصر ،وليذا السبب كان
ا﵀ تعالى يرسل األنبياء و الرسل بمغت أقواميم وبما يتناسب مع مستوى أدراك إنسان ذلك العصر

 ،وقال تعالىًََِ ﴿ :ب أَسْعٍَْنَب ِِٓ سَّعٌُيٍ إِالَّ بٍِِغَبِْ لٌَِِْوِ ٌُِْبََِّْٓ ٌَيُُْ فَُْضًُِّ اٌٍّوُ َِٓ َّشَبءُ ًَّيْذُِ َِٓ َّشَبءُ ًَىٌَُ اٌْعَضِّضُ
اٌْحَىُُِْ ﴾ إبراىيم ، 4 /ولما كان القرآن الكريم ىو المعجزة الخالدة إلى قيا الساعة وجب أن يتجدد
فيمة وتأثيره في كل عصر إلى الساعة وىذا التجديد يعني استمرار استيعاب القرآن لحياة الناس

وما يستجد فييا من أساليب ووسائل لمعيش .أما الجانب األخالقي والتشريعي والعقائدي فال دخل

لمتجديد فيو  .وبذلك يكون األعجاز العممي أو ما يعني عدم تقاطع ما توصل إليو العمم المادي مع
آيات القرآن الكريم ودالالتو يكون ىذا مجاال حيويا أمام المسممين لمتأمل واإلبداع فأن ىذا الجانب

من أوجو دالالت القرآن الكريم يعد مجاال مفتوحا أمام قدرات عقل اإلنسان لكي يتأمل آيات القرآن
الكريم ويربط بينيا وبين آيات الكون الكبير فيتعمق األيمان بقدرة الخالق فيمضي اإلنسان بخطى

حثيثة لتحقيق دورة عمى األرض  .وبما أن عصرنا الحالي ىو عصر العمم والتكنولوجيا فأن

التحدي الذي يواجو المسممين اليوم ىو قدرتيم عمى الخوض في ميادين العمم واإلبداع في مجاالتو

المتنوعة و التكيف عمى أن يكونوا جزئاً من الحياة اإلنسانية بدون تبعية حضارية أو أن يستدرجوا

إلى صراع غير متكافئ في ميادين التطور التكنولوجي وفي ىذا البحث سنحاول أن نوضح بعض

( )1يقديت فً أصىل انتفسٍز/ابٍ تًٍٍت/ص-47تحقٍق يحًىد َصار .
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الجوانب المنيجية التي عرضيا القرآن الكريم لبناء عقمية عممية ومنضومة معرفية تشكل روح
حضارة اإلسالم .

وعندما تتوضح لنا الصورة حول المنيج القرآني في األعجاز العممي سنجد أن ىذا المنيج

يستوعب ما يأتي :

 )1معنى األعجاز العممي  ،فيو يتحدى العقل البشري بإيراد الحقائق العممية التي لم تكن قدرة

عقل اإلنسان في تنزل القرآن تستطيع معرفة ىذه الحقائق و ال تصورىا  .وبذلك يسمم اإلنسان

بأن ىذا القران لم يكن من قول البشر .

 )2معنى األعجاز البياني  ،بحيث صيغة اآليات التي تذكر الحقائق والمفاىيم العممية صياغة
بالغية معجزة في وصف الظاىرة من حيث الدقة والتفاصيل ومن حيث التأثير البياني

واألدبي.

 )3معنى التفسير العممي  ،وىو تطور دالالت النصوص وظيور فيم جديد استنادا إلى التطور
العممي الذي توصل إليو اإلنسان  ،بحيث أصبح النص يعبر عن تفسير جديد يختمف عن

التفاسير القديمة .

 )4ذكر حقائق عممية سبق بيا القرآن الكريم عموم اإلنسان  ،وىذا التعرض لذكر الحقائق العممية
يبين لنا جانبا من عمم ا﵀ المطمق وليس المقصود ذكر ىذة الحقائق لذاتيا وان كان النص

القرآني ذكرىا بدقة وصواب وىو يعبر عن الحقيقة المطمقة ولكن المقصود ىو إحاطة عمم ا﵀
وشمولية عمم اليب .

 )5يستوعب المنيج القرآني في إعجازه العممي أىم قضية في ىذا المجال وىي بناء العقمية

التحميمية المبدعة التي ال ترضى بتفسير الظواىر تفسي ار سطحيا  ،وترفض الخرافة واألساطير،
وتتحرك في مجال البحث العممي التجريبي واالستقرائي وتحترم العقل وتسير وفق قيم وأخالق

القرآن الكريم .

يمكن تقسيم المبحث عمى مطالب :

املطلب األول :منىذج تطبيقي للونهح القرآني يف األعداز العلوي
تحدث القرآن الكريم واصفا األرض في آيات عديدة منيا قولة تعالى :
بِبٌَّزُِ خٍََكَ اٌْأَسْضَ فِِ ٌََِِّْْْٓ ًَحَدْعٌٍََُْ ٌَوُ أَٔذَاداً رٌَِهَ سَةُّ اٌْعَبٌَِّنيَ ﴾ فصمت. 9/
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يقول ابن كثير (:ذكر انو خمق األرض أوالً ألنيا كاألساس واألصل وأن يبدأ باألساس ثم

بعده بالسقف أما قولة تعالى ًَ { :اٌْأَسْضَ بَعْذَ رٌَِهَ دَحَبىَب } النازعات  30 /ففي ىذه اآلية أن دحو
األرض كان بعد خمق السماء

()1

فالدحو ىو مفسر بقولة

{ أَخْشَجَ ِِنْيَب َِبءىَب ًََِشْعَبىَب }

النازعات . 31/

بمعنى انو اخرج ما كان فييا بالقوة إلى الفعل  ،وىذا معنى قول ابن عباس وغير واحد وأختاره ابن

جرير  ،ودحيا أن اخرج منيا مائيا والمرعى وشقق فييا األنيار وجعل فييا الجبال والرمال والسبل

واألكام( )2ىذه المعاني التي كانت متداولة في التفاسير القديمة وعمى ضوء المعارف التي كانت
سائدة في تمك العصور أما في العصر الحديث فقد تغيره النضرة استنادا عمى تطور العمم

والتكنولوجية في مجال الفمك والفضاء والجيولوجية بحيث يمكننا إعادة قراءة النص القرآني بموجب

ىذه الخمفية العممية فينكشف لنا تفسير جديد يوضح لنا الحقيقة العممية و عظمت القرآن الكريم ،
نفيم من ذلك أن الدحو وبموجب معناه الغوي وداللة النص القرئاني يفيد التكوير حيث أوردت

المعاجم المغوية أن األدحية واألدحوة بيض النعام في الرمل أو مكان بيض النعم في الرمل وبذلك

يمكن أن نستنتج حقيقتين :

أ  -كروية األرض أو بيضاوية شكميا .

ب  -مند األرض وبسطيا لتمييدىا لمسير والسعي عمييا .
وىكذا نجد أن نصوص القرآن الكريم لو جمعت ألعطت حقيقة ىاتين الحقيقتين  .فعندما يذكر

القرآن الكريم بسط األرض في قولة تعالى ًَ ﴿ :اٌْأَسْضَ َِذَدَْٔبىَب ًَأٌَْمَْْنَب فِْيَب سًََاعَِِ ًَأَٔبَخْنَب فِْيَب ِِٓ وًُِّ صًَْجٍ
بَيِْحٍ ﴾ ق  ، 7/فالمد ىنا يذكر كحقيقة نسبية أي بالنسبة لسير اإلنسان عمييا  ،أما الدحو فيو
حقيقة تكوينية أي أن شكميا بيضوي  ،ولذلك ال يتحقق معنى المد االَّ بكروية األرض  ،ألنيا لو
كانت مربعة أو مسطحة أو مستطيمة أو أي شكل ىندسي ستكون ليا نياية ( ،ألنك أذا انتييت
إلى حافتيا ميما كان شكميا المسطح وميما كان اتساع ىذا السطح المستوي فالبد والحالة ىذه
انك واصل إلى النياية  ،إلى الحافة وىنا ستجد فجوة ىائمة وال تجد األرض ىناك ممدودة وىذا

يتعارض مع قولة تعالى ًَ { :اٌْأَسْضَ َِذَدَْٔبىَب } ولكن إذا كانت األرض كروية فأنك حيث ما كنت
وحيثما تسير فوقيا إلى يوم القيامة بال توقف ستجدىا ممدودة حولك وفي جميع االتجاىات وفي
كل مكان تصل إلية

()3

.

( )1ابٍ كثٍز/تفسٍز انقزآٌ انعظٍى/ج/4ص. 93
( )2ابٍ كثٍز/تفسٍز انقزآٌ انعظٍى/ج/4ص 468
( )3هُدست انُظاو انكىًَ فً انقزآٌ انكزٌى /د.عبد انعهٍى عبد انزحًٍ خضز164/
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وىكذا يظير األعجاز العممي في المنيج القرآني فيو إعجاز عممي تحدى ا﵀ بو عقول البشر
و ىو أعجاز بياني عبر النص القرآني عن الحقيقة في أروع صورة بيانية وىو تفسير عممي

يضيف معاني جديدة ومتجددة لمنص القرآني ىو ذكر لحقائق عممية سبق بيا القرآن الكريم العمم
الحديث وىو أسموب عممي يعبر عن منيج عممي لبناء عقمية عممية تفكر في آيات ا﵀ (

السماوات واألرض ) عن طريق النضرة والمشاىدة لبناء حضارة إنسانية أيمانية ترفع كرامة اإلنسان

.

املطلب الثاني بني األعداز والتفسري :األعداز العلوي أعداز أم تفسري

يذىب بعض الباحثين إلى أن ما تضمنو القرآن الكريم من إشارات إلى حقائق عممية أو إلى

قضايا عممية لم يكن إعجا اًز إنما ىو من باب التفسير العممي ؛ ويقصر اإلعجاز العممي عمى

الحقائق الواضحة المحكمة فقط (التي ال مجال لمشك أو لمتشكيك في سبق القرآن بيا  ،مثل

أطوار الجنين المذكورة في سورة المؤمنين وسورة الحج ومثل قاعدة الزوجية في جميع
ٍ
شيء خمقنا زوجين) الذاريات ، 49 /ومثل تقرير أن الماء أصل الحياة
المخموقات(ومن كل
ٍ
تحد واضح ودعوة الى
(وجعمنا من الماء كل
شيء حي ) ثم أن اإلعجاز البد أن يسبقو ّ
المعارضة بمثل ما يتحدى بة  ،وان تتوافر الدواعي إلى قبول التحدي وتنتفي الموانع عن

المعارضة ثم يعجز المعارضون جميعا)

()1

.

والبد أن نقرر أن التحدي في القرآن الكريم لم يتوقف ولن يتوقف فكما اخبر القرآن الكريم

عن أحداث وقعت في الزمن الماضي وجاء بمعمومات دقيقة حول أحداث التاريخ تحدى بيا أىل
الكتاب وكما اخبر عن أحداث ستقع في المستقبل كما في بداية سورة الروم  ،كذلك تضمن القرآن
الكريم إشارات إلى حقائق عممية لم يكن عقل اإلنسان المعاصر لتنزل القرآن يدركيا فكان التعرف

عمييا واستيعاب دالالتيا العممية بعد أربعة عشر قرنا يمثل إعجا اًز مفحماً تحد ى ا﵀ بو المعاندين
والمشككين الذين ال يخموا منيم زمان إلى قيام الساعة  ،فكانت اآليات التي تتحدث عن مفاىيم

تعبر عن أعجاز عممي عظيم يمثل جانبا من جوانب المعجزة الخالدة وبذلك يكون التفسير

العممي لآليات التي تتضمن حقائق عممية أعجا از  ،وكذلك التفسير الذي يتحرك ضمن مجال
العموم المعاصرة والتي يحاول البعض أن يربط بين مجاالتيا بين دالالت اآليات يعد أعجا از

عمميا أيضاً  ،الن ىذا التفسير يكشف ما في آيات القرآن من سر أودعو ا﵀ فييا  ،حيث جعميا
تحتمل المعاني المتجددة وبحسب ثقافة العصر ويرتبط ىذا الكشف باألعجاز العممي أكثر من

( )1كٍف َتعايم يع انقزآٌ انعظٍى  ،د ٌ .ىسف انقزضاوي  /ص. 397
450

العدد الثامن والعشرون

ممجل ددالل 2008 /

()1

 ،إذ أن اإلعجاز البياني كان يؤثر في السامع بالنظم والصياغة أما

ارتباطو باألعجاز البياني

ىذا المون فيؤثر في السامع بالمعنى العممي الذي تضمنتو اآليات الدالة عمية وان كان ىناك

تداخل ولكنة إلى األعجاز العممي اقرب إلى األعجاز البياني فأن القضية المثارة والربط العممي
ىي المؤثرة  ،ولو مثمنا ليذه الحالة بمثال ما ذكرتو سورة القيامة لتوضح لنا األمر كما في قولو

تعالى  ﴿:بٍَََ لَبدِسَِّٓ عٍَََ أَْ ُّٔغٌََُِّ بَنَبَٔوُ ﴾ القيامة ، 4/ففي عصر التنزيل لم يكن عقل اإلنسان يمتفت
إلى قضيت بصمات األصابع ولو أشار القرآن الكريم إلى العينين لكان ادعى إلى إثارة االنتباه ،
ولكن األعجاز العممي كان باإلشارة إلى بصمات األصابع التي اثبت العمم الحديث أنيا مختمفة

بين البشر جميعا حتى بين التوأم المثمي فأنيما متشابيان في كل شيء إال بصمات األصابع ،

فاألعجاز ىنا القضية التي أشار إلييا القرآن الكريم ثم جاء العمم الحديث ليثبت دقة المعمومات
القرآنية التي ال يمكن أن تكون إال وحياً ربانياً .

املطلب الثالث  :جماالت األعداز العلوي يف القرآى الكرين
تتنازع مجاالت األعجاز العممي نظريتان :

أوال  :نظرة ترفض أن يكون ىناك إعجاز عممي ألن العمم غير ثابت وما يتوصل إلية اإلنسان
عرضة لمتغيير والتبديل و الوحي ىو عمم ا﵀ المطمق الذي أحاط بكل شيء فال يمكن ربطو بعمم
البشر النسبي و القاصر ،أنكر أصحاب ىذه النظرة عمى الذين يحاولون ربط النص القرآني مع

عموم البشر  ،وقد ذىب ىذا المذىب من القدماء األمام الشاطبي ويستند بأن القرآن الكريم نزل

في امة العرب وكانت العرب امة لم تتعرف عمى ىذه العموم فيمزم أن تكون الشريعة عمى
معيودىم ومستواىم ولم تخرج عما الفوه  ،ويذكر الشاطبي (أن كثير من الناس تجاوزوا

– في

الدعوى عمى القرآن – فأضافوا اليو كل عمم يذكر لممتقدمين والمتأخرين من عموم الطبيعيات
والتعاليم (كاليندسة وغيرىا من الرياضيات) والمنطق وعموم الحروف وجميع ما نضر فيو ،

الناظرون من ىذه الفنون واشتباىيا .ويذكر ان السمف كانوا اعرف بالقرآن وبعمومة وما أودع

فيو وام يبمغنا انو تكمم احد منيم في شيء من ىذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فية من احكام

التكاليف واحكام األخرة وما يمي ذلك  ،ثم شرع الشاطبي بنقض أدلة أصحاب التفسير العممي

فقال  :وربما استدلوا عمى دعواىم بقولو تعالى َٔ ًٌَََّْ ﴿ :بْعَثُ فِِ وًُِّ أَُِّتٍ شَيِْذاً عٍََْْيُِ ِِّْٓ أَٔفُغِيُِْ ًَخِئْنَب
بِهَ شَيِْذاً عٍَََ ىَـؤُالء ًَٔضٌَّْنَب عٍََْْهَ اٌْىِخَبةَ حِبَْْبٔبً ٌِّىًُِّ شَِْءٍ ًَىُذًٍ ًَسَحَّْتً ًَبُشْشٍَ ٌٍُِّْغٍِِّْنيَ

﴾ النحل، 89 /

(ٌ )1ذهب اندكتىر انقزضاوي إنى اٌ األعجاس انعهًً فً حقٍقتت اعجاس بٍاًَ  .أَظز كٍف َتعايم يع انقزآٌ
انعظٍى  .و .ص .ص. 367

451

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

وقولة تعالى ًََِ ﴿ :ب ِِٓ دَآبَّتٍ فِِ األَسْضِ ًَالَ طَبئِشٍ َّطِريُ بِدَنَبحَْْوِ إِالَّ أٌَُُِ أَِْثَبٌُىُُ َِّب فَشَّطْنَب فِِ اٌىِخَبةِ ِِٓ شَِْءٍ ثَُُّ
إٌََِ سَبِّيُِْ ُّحْشَشًَُْ ﴾ األنعام 38/ونحو ذلك  .فأما اآليات فالمراد بيا عند المفسرين ما يتعمق بحال
التكميف والتعبد والمراد بالكتاب في قولو تعالى َِّ ﴿ :ب فَشَّطْنَب فِِ اٌىِخَبةِ ِِٓ شَِْءٍ ﴾ الموح المحفوظ
ولم يذكروا ما فييا ما يقتضي تضمنو لجميع العموم النقمية والعقمية

()1

 ،واذا كان الشاطبي يعذر

لموقفة بسبب ثقافة عصره التي كانت ترى في الشريعة والعقيدة أكثر من العوامل تأثي ار في الحياة
وتأثر تداول العمم بالعموم الطبيعية عمى طبقة محدودة من الفالسفة والمفكرين ولكن الموقف

الغريب أن نجد من المعاصرين من يقف الموقف ىذا بل أكثر شدة رفض ربط العموم الكونية

بالقرآن الكريم حيث يقول سيد قطب رحمة ا﵀ تعالى  ( :أني ألعجب لسذاجة المتحمسين ليذا
القرآن الذين يحاولون ان يحممون عميو ما لم يقصد إليو وان يستخرجوا منة جزئيات في عموم

الطب والفمك والكيمياء وما إلييا  ،كأنما ليعظموه ويكبروه فال يجوز أن نعمق عمى ىذه الحقائق

النيائية التي يذكرىا القرآن بفروض العقل البشري ونظرياتو و ال حتى بما نسميو (حقائق عممية)
الن الحقائق القرآنية حقائق نيائية مطمقة قاطعة أما ما يصل إليو آلية البحث اإلنساني فيو

حقائق غير نيائية وال قاطعة وكل محاولة لتعميق اإلشارات القرآنية العامة بما يصل إليو العمم

من نظريات متجددة متغيرة  ،تحتوي عمى خطأ منيجي أساسي  ،كما أنيا تنطوي عمى معاني
ثالثة ال تميق بالقرآن الكريم :

- 1ىو اليزيمة الداخمية التي تخيل لبعض الناس أن العمم ىو المييمن و القرآن تابع من
ىذا يحاولون تثبت القرآن بالعمم .

- 2سوء فيم طبيعة القرآن ووظيفتو وىي ان حقبة نيائية مطمقة تعالج بناء االنسان بناءاً

يتفق بقدر ما تسمح طبيعة األنسان النسبية مع طبيعة ىذا الوجود وناموسيا اإلليي حتى

ال يصطدم اإلنسان بالكون من حولو .

- 3التأويل المستمر مع التمحل والتكمف لنصوص القرآن كي نحمميا ونميث بيا وراء
الفروض والنظريات التي ال تثبت و ال تستقر وكل يوم يوجد فييا جديد

()2

.

ويذىب الشيخ شمتوت رحمة ا﵀ المذىب نفسة حيث يقول ( :ىذة النظريات لمقرآن خاطئة

من غير شك ألن ا﵀ لم ينزل القرآن ليكون كتابا يتحدث فيو الناس عن نظريات العموم ودقائق

( )1كٍف َتعايم يع انقزآٌ انعظٍى/ص.377
( )2فً ظالل انقزآٌ /سٍد قطب ج/1ص. 182-180
452

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

الفنون وأنواع المعارف  ،وىي خاطئة من غير شك ألنيا تحمل أصحابيا والمغرمين بيا عمى
ٍ
السميم ) (. )1
تأويل القرآن تأويال متكمفا يتنافى مع األعجاز وال يسيغو الذوق
ويستند الشيخ شمتوت عمى مذىبة من القرآن الكريم برواية أن الصحابة سألوا الرسول

صمى ا﵀ عمية وسمم عن اليالل يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم ال

يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان ؟ فأنزل ا﵀ ﴿ َّغْأٌٌََُٔهَ عَِٓ األىٍَِّتِ لًُْ ىَِِ ٌََِالِْجُ ٌٍِنَّبطِ ًَاٌْحَحِّ
ًٌَْْظَ اٌْبِشُّ بِأَْْ حَأْحٌُْاْ اٌْبٌُُْثَ ِِٓ ظُيٌُسِىَب ًٌََـىَِّٓ اٌْبِشَّ َِِٓ احَّمََ ًَأْحٌُاْ اٌْبٌُُْثَ ِِْٓ أَبٌَْابِيَب ًَاحَّمٌُاْ اٌٍّوَ ٌَعٍََّىُُْ حُفٍِْحٌَُْ

﴾

البقرة ، 189/وىذا دليل بأن القرآن الكريم لم يكن يجيبيم عن تساؤالتيم حول العموم الكونية وانما

﴿

كان يصرف نظرىم إلى البر والتقوى وكذلك يتكرر التوجيو في قولة تعالى :

ًَّغْأٌٌََُٔهَ عَِٓ اٌشًُّذِ لًُِ اٌشًُّذُ ِِْٓ أَِْشِ سَبِِّ ًََِب أًُحِْخُُ ِِّٓ اٌْعٍُِِْ إِالَّ لٍَِْالً ﴾ اإلسراء . 85/ثم يعقب الشيخ شمتوت
بقولة ( :أليس في ىذا داللة واضحة عمى أن القرآن ليس كتاباً يريد بو ا﵀ شرح حقائق الكون

وانما ىو كتاب ىداية واصالح وتشريع؟ )

()2

 ،وقد ذىب ىذا المذىب عمما آخرون مثل الشيخ

أمين الخولي والشيخ محمد مصطفى المراغي والشيخ د.عبد الحميم محمود والشيخ

عبد ا﵀ المشد وغيرىم .

ثانيا :أما النظرة األخرى فتذىب إلى أن القرآن الكريم يحوي جميع العموم وىو كنز ال ينضب
تستخرج منة كنوز العمم بكل فروعيا ويذكر الغزالي في االحياء قول الصحابي ابن مسعود (من

أراد عمم األولين واآلخرين فميتدبر القرآن  ،ويذكر في كتابة (جواىر القرآن)  :أن جميع العموم

مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة ا﵀ وىو بحر األفعال وذكرنا انو بحر ال ساحل لو  ،ثم
ذكر من أفعال ا﵀ تعالى الشفاء والمرض كما قال تعالى:
80/

()3

﴿ ًَإِرَا َِشِضْجُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ ﴾ الشعراء

.

وجاء بعد الغزالي ابن أبي الفضل المرسي الذي ذىب مذىب الغزالي في القول بأن القرآن

الكريم ذكر جميع الصنائع كالخياطة في قولة تعالىًَ ﴿ :طَفِمَب َّخْصِفَبِْ عٍََْْيَِّب ِِٓ ًَسَقِ

اٌْدَنَّتِ ﴾

األعراف ، 22/والحدادة ﴿ آحٌُِِٔ صُبَشَ اٌْحَذِّذِ حَخََّ إِرَا عَبًٍَ بََْْٓ اٌصَّذَفَِْْٓ لَبيَ أفُخٌُا حَخََّ إِرَا خَعٍََوُ َٔبساً لَبيَ
آحٌُِِٔ أُفْشِغْ عٍََْْوِ لِطْشاً ﴾ الكيف ، 96/والبناء في قولة ًَ ﴿ :إِرْ َّشْفَعُ إِبْشَاىُُِْ اٌْمٌََاعِذَ َِِٓ اٌْبَْْجِ ًَإِعَّْبعًُِْ سَبَّنَب
حَمَبًَّْ ِِنَّب إَِّٔهَ أَٔجَ اٌغَِّّْعُ اٌْعٍَُُِْ ﴾ البقرة ، 127/والنجارة بقولة تعالىًَ ﴿ :اصْنَعِ اٌْفٍُْهَ بِأَعُْْنِنَب ًًََحِْْنَب ًَالَ
( )1كٍف َتعايم يع انقزآٌ انعظٍى /يشص/ص.370
( )2يقديت تفسٍز انشٍخ شهتىث/ص 14-11
( )3كٍف َتعايم يع انقزآٌ انعظٍى/و.ص/ص375
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حُخَبطِبْنِِ فِِ اٌَّزَِّٓ ظٌٍََُّاْ إَِّٔيُُ ُِّغْشَلٌَُْ ﴾ىود ،37 /والغزل بقولو تعالىًَ ﴿ :الَ حَىٌٌُُٔاْ وَبٌَّخِِ َٔمَضَجْ غَضٌَْيَب ِِٓ
بَعْذِ لٌَُّةٍ ﴾ النحل ، 92/والمالحة بقولة تعالى ﴿ :أََِّب اٌغَّفِْنَتُ فَىَبَٔجْ ٌَِّغَبوِنيَ َّعٌٍََُّْْ فِِ اٌْبَحْشِ فَأَسَدثُّ أَْْ
أَعِْبَيَب ًَوَبَْ ًَسَاءىُُ ٍَِِّهٌ َّأْخُزُ وًَُّ عَفِْنَتٍ غَصْببً

﴾ الكيف ،79 /وىكذا نجد أن القرآن الكريم احتوى

إشارات إلى أصول الصنائع والعموم الدنيوية  ،ويذىب ىذا المذىب من المعاصرين الشيخ األمام
محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا وكثير من المتخصصين في العموم الطبيعية يرجحون أن

القرآن يحوي كل العموم فيم يؤكدون ان في القرآن الفمك والطب والكيمياء والفيزياء واليندسة

ويذىبون إلى ابعد من ذلك إلى من أراد أن يبحث في محاوالت العموم الطبيعية فعمية بالقرآن الن

سيجد من الحقائق والعموم ما لم يكتشف لحد اآلن  ،وذىب البعض األخر في مغاالتو وادعى أن

جميع الكشوف العممية توصل إلييا الغرب عن طريق دراسة القرآن الكريم و الكشف عن أس ارره ،
كما يذكر بعض المعاصرين ( أن الماىر بالقرآن قد يستنبط منو امور لم يصل الييا العمم

التجريبي بعد فيأخذىا المسمم من القرآن ويبني عمييا البحوث والدراسات التجريبية و يسبق الناس

كميم الى كشوف جديدة قد تكون في غاية األىمية والنفع اإلنساني  ،فالمطموب من الباحث

المسمم ان ينظر في القرآن الكريم كمفتاح لمسبق الى كشوف جديدة وان ينظر الى آيات العموم
الكونية كما ينظر الييا الفقياء األوائل في آيات األحكام يرد الباحث المذكور عمى المحتجين

بقولة تعالى  ًٌٌَْ ﴿ :أََّْ لُشْآٔبً عُِّْشَثْ بِوِ اٌْدِبَبيُ أًَْ لُطِّعَجْ بِوِ األَسْضُ أًَْ وٍَُُِّ بِوِ اٌٌَّْْحََ بًَ ٌٍِّّوِ األَِْشُ خَِّْعبً

﴾

الرعد ، 31/وىؤالء يحتجون بيذه اآلية ويقولون بأن القرآن ليس مفتاحا لمعموم الكونية الن (لو)
حرف امتناع وان تسيير الجبال وتقطيع األرض من نتائج البحوث الكونية وليس ىو من شأن

القرآن من قريب وال من بعيد فيرد عمييم ىذا مردود الن (لو) ال يمزم أن تكون إمتناعية وانما قد
تأتي لمحث عمى البحث و لمعرض)

()1

.

املطلب الرابع :املنهح القرآني يف األعداز العلوي

لو تأممنا أدلة الفريقين لوجدنا أن في كل نظرة جانبا الموضوعية  ،ولكن الحقيقة التي

تفرض نفسيا ىي أن القرآن الكريم ال يمكن أن يمنع العقل من التفكير بالعموم الكونية وال يمكن
ان نقول انو ال عالقة لو قريبة او بعيدة ليذه العموم  ،وكذلك ال يمكن ان يكون كتابا يتعرض

لتفاصيل ىذه العموم ودقائقيا  ،ولكن القرآن الكريم تعرض لبعض العموم الكونية وذكر بعض
الحقائق العممية وكان ىذا التعرض والذكر من باب ان عمم ا﵀ تعالى وكالمو يحيط إحاطة

شمولية بالوجود كمو  ،ولم يكن القصد من ذكره ان يتخذ القرآن مصد اًر لدراسة ىذه العموم  ،فيذه
( )1انًىضىعاث انطبٍت فً انقزآٌ انكزٌى/د.يحًد جًٍم انحبال و د.ويٍض انعًزي/ص17-15
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العموم الدنيوية ليا مصادرىا ووسائل البحث فييا  ،وعندما يذكر القرآن الكريم قضية عممي او
يتعرض ليا يتحدى عقل اإلنسان القاصر ويثبت لو بأن ىذا الكتاب المعجزة لم يأتي بة بشر

وانما عمم اليي بدقتو واحاطتو (وبعض أسرار الكممات فيمناىا وكثير من األسرار مازالت خافية
عمينا  ،كتاب ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو وتتسابق العموم فال تكاد تمحق بأذيالو ،

فإذا أضفنا إلى كل ىذا ان ذلك القرآن المذىل اتى بو رجل أمي ال يعرف القراءة وال الكتابة بدوي
راعي غنم في بيئة بدوية في صحراء جرداء مقطوعة الصمة بالحضارات والعموم  ،فنحن امام
()1

معجزة حقيقية ال يجادل فييا إال مكابر

 ،فكان انكار استخدام العموم الطبيعية في إثبات إعجاز

القرآن العممي موقفا مبنيا عمى التحسس من مجاالت ىذه العموم ومصادرىا  ،وبسبب الجيل

الحاصل بيا  ،وكذلك التكمف في تطويع نصوص القرآن الكريم واالدعاء بان القرآن الكريم فيو

كل الكشوف العممية وان البحوث الغرب في ىذا المجال انما جاء عن طريق دراسة أسرار القرآن

فيذا أيضاً يعب عن ىزيمة أمام الحضارة الغربية ومحاكاتيا وتقميدىا  ،والبد ان نقرر ان ما

يجري من تطويع لمصوص والجري وراء الكشوف والمسارعة الى ربط كل كشف عممي بالقرآن
الكريم واالدعاء بسبق القرآن اصبح موضوعا ال يعبر عن عمق الفكر وال يممك القدرة عمى

التأثير في المتمقي .

ما ىو الشيء الجديد الذي جاء بو القرآن الكريم في ىذا الصدد ؟

انو المنيج المعروفي بناء العقمية العممية التحميمية والمتفكرة  ،لقد جاء القرآن الكريم بمنيج

عميم شمولي يجمع بين العمم واإليمان  ،وألول مرة يدعو كتاب سماوي إلى بناء منظومة معرفية

عمى الجمع بين الغيب والشيود وبين الحس والفكر تعامل مع األسباب والمسببات بواقعية

وموضوعية فكان أول ما انزل في القرآن الكريم دليال عمى ذلك في قولو تعالى  ( :اق أر بسم ربك

الذي خمق  ،خمق اإلنسان من عمق  ،اق أر وربك األكرم الذي عمم

بالقمم  ،عمم اإلنسان ما

لم يعمم ) العمق ، 4-1 /حيث تبدأ االيات االولى باالمر بالقراءة ثم تؤكد عمى ان تكون ىذه

القراءة مؤمنة تبدأ باسم ا﵀ الخالق ثم تؤكد اآليات ان مفتاح المعرفة ىو القراءة التي تحقق عمما
بدأه القرآن الكريم بعمم الخمق ليدل عمى ارتباط العمم المتخصص في بناء النظام المعروفي
اإلسالمي  ،ثم تفتح القراءة اإلسالمية منظومة المعرفة بال حدود حيث يستخدم القمم كأداة

لممعرفة لتعميم اإلنسان ما لم يعمم (فالنظام المعرفي القرآني اذا يقوم عمى الجمع بين قراءتين

متالزمتين متكاممتين ىما قراءة كتاب ا﵀ المسطور(الوحي) وقراءة كتابو المنظور (الكون)  ،قراءة

الخبر وقراءة المختبر)

()2

وىناك اكثر من  % 92من آيات القرآن الكريم جاءت لتحريك الفكر

( )1انقزآٌ يحاونت نفهى عصزي /د.يصطفى يحًىد/ص297
( )2حىل انُظاو انًعزفً فً انقزآٌ انكزٌى /يحًىد عاٌد انزشداٌ /يجهت اساليٍت
انًعزفت/عدد/10سُت/1997ص37
455

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

وتربط بين آيات ا﵀ الكونية وبين اإليمان بخالق ىذا الكون العظيم وكثي ار ما تبدأ آيات القرآن
الكريم بالنظر (فمينظر) او (أفال ينظرون) وىكذا (لقد دأب كثير من المفسرين عمى اعتبار ىذه

اآليات وأمثاليا أما تدليال عمى قدرة ا﵀ ووحدانيتو أو إنيا وردت لمترىيب واالعتبار  ،والواقع ان

تكرار لفظ (كيف) في آيات السير والنظر يدل عمى ان المطموب ىو أكثر وأعمق من النظر

العابر فمعرفة كيف تتطمب نظر متخصصا وجيودا متواصال  ،الن مجرد رؤية الظواىر الكونية
او االجتماعية شيء يستطيع جميع الناس جاىميم وعالميم كافرىم ومؤمنيم عمى السواء  ،أما

اكتشاف كيف تكونت ىذه الظاىرة فأنة ال يستطيع اال العمماء  ،اما االعتبار من ىذا العمم أو

الغاية منة فال يجوزىما إال العمماء المؤمنون )

()1

وىذا في رأينا ىو اإلجابة عن التحدي الذي

يواجو المسممين عمى أساس ان الدين ال يممك القدرة عمى انياض األمة و ان التقدم اال بترك

الدين  ،الن الدين خرافة و الخرافة ضد العمم والتقدم واإلبداع ولكن ىذا ما حصل في الغرب وال

يمكن نقمة الى عالم المسممين فقد نشأ العمم في بيئة منكرة لمدين حيث يقول فرويد ( أن الدين ىو

اشد االخطار التي تيدد سمطان المعرفة العممية و حدودىا لما لمدين من اثر فعال في المجتمع ،
ويرى فرويد انو من المستحيل ان يتياون الدين مع العمم او العمم مع الدين ذلك الن الدين ال

يقبل ان يعمن بوضوح انة غير قادر عمى ان يمنح الناس الحقيقة وان العمم التجريبي وحدة ىو

القادر عمى ذلك وان أي نفاذ لمدين الى حقول المعرفة يعد تجاو از غير مشروع يمزم رفضو

ومقاومتة)

( )2

 ،وكان ىذا الموقف رد فعل لموقف الكنيسة .

ولكن ىل صحيح ان العمم التجريبي اعطى الحقائق لإلنسان ؟ لقد تحدث عمماء غربيون

عن فشل المادية في التوصل الى الحقائق وتشكمت نظرة جديدة لمعمم في الغرب تراجعت فييا

المفاىيم القديمة في الفيزياء وميكانيكية الكم ومباحث األعصاب لتحل محميا رؤية جديدة تؤمن

بعالم آخر من الجمال والغانية و الالمادية ( ،حيث يصر يوجين فغنر عمى انة في فيزياء القرن

العشرين " قادت دراسة العالم الخارجي ذاتيا الى ما يفيد ان مضمون الوعي ىو حقيقة مطمقة "
وىكذا اصبحت العموم شيئاً فشيئاً أقرب الى الالإدارية )

()3

 ،من ىنا نجد ان ليس غير النظام

المعرفي القرآني نظاما قاد ار عمى معاممة الناس عمى انيم آدميون متميزون وقاد ار عمى ان يمنح
اإلنسان شعو ار او احساسا بالحقائق المطمقة  ،لقد بنا القرآن الكريم منيجا عمميا قائما عمى

التجربة و المشاىدة واالستقراء والتحميل والقياس  ،وىذا ما تضمنتو آياتو وما أنعكس عمى عقمية

العمماء المسممين في عصور النيضة اإلسالمية ( فالقرآن يرى في الشمس والقمر وامتداد الظل
واختالف الميل والنيار و اختالف األلسنة و األلوان وتداول األيام يرى في ىذه آيات تدل عمى
( )1حىل انُظاو انًعزفً فً انقزآٌ/و.ص/ص32
( )2حىل انُظاو انًعزفً فً انقزآٌ/و.ص/ص34
( )3انعهى فً يُظىرة انجدٌد/اغزوص وستاَسٍى/تزجًت د.كًال خالٌهً/ص58،146
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الحق  ،وىذه الدعوة الى عالم الحس والشيادة و ما اقترن بيا من إدراك متئد بما يراه القرآن من
ان الكون متغير في أصمو متناه قابل لمزيادة  ،كل ذلك انتيى بمفكري االسالم الى مناقضة الفكر

اليوناني بعد ان اقبمو ا في باكورة حياتيم العقمية عمى دراسة اثارة في شغف شديد ،ذلك أنيم لم

يفطنوا أول األمر إلى أن روح القرآن تتعرض في جوىرىا مع ىذه النظرات الفمسفية القديمة  ،ان

ىذه الثورة العقمية عمى الفمسفة اليوناني تتجمى في كل ميدان من ميادين الفكر  ،وظير ىذا جميا

في رواد النيضة اإلسالمية العممية في مجاالت الفمك والرياضيات وغيره من العموم التي ابدع
فييا العمماء المسممون  ،وفي مجال عمم الكالم الذي كان بديال اصيال عن الفمسفة اليونانية

ناقش العمماء المسممون كيف ان الشك يكون بداية لكل معرفة وتبمورة ىذه الفكرة بصورة واضحة
عند الغزالي الذي ميد السبيل لمنيج ديكارت  ،وانتقده ابن تيمية المنطق اليوناني نقدا عمميا

منظما  ،ويؤكد ابن تيمية في كتابة (نقد المنطق) ان االستقراء ىو الطريقة الوحيدة الموصمة الى

اليقين وىكذا قام النيج التجريبي القائل بأن المالحظة والتجربة ىما اساس العمم واصمة ال التفكير

النظري المجرد ويعترف الغربيون ان روجر بيكون اخذ ارائة في المنيج التجريبي وعمومو من

الجامعات اإلسالمية في األندلس ويذكر دوىرنج (ان القسم الخامس من كتاب روجر بيكون

المسمى ( ) CepusMaiusالذي خصصو لمبحث في البصريات ىو في حقيقة األمر نسخة ن
كتاب الناظر البن الييثم وكتاب بيكون في جممتو شاىد ناطق عمى تأثره بأبن حسن )

()1

ويذكر بريفولت في كتابة (بناء اإلنسانية )  :أن روجر بيكون درس المغة العربية والعموم العربية

،

في مدرسة اكسفورد عمى خمفاء معممية العرب في األندلس وليس لروجر بيكون وال لسمية

(فرانسيس بيكون) الذي جاء بعدة الحق في أن ينسب إلييما الفضل في ابتكار المنيج التجريبي
أن العبقرية التي ولدتيا ثقافة العرب في اسبانيا أثرىا واضح في نشأت تمك الطاقة التي تكون

مال العالم من قوة متمايزة ثابتة  ،أي العموم الطبيعية وفي روح البحث العممي )

ليذه الحقيقة أردنا تأكيد المنيج الديني المعرفي الذي أوجده القرآن الكريم .

()2

 ،وفي ذكرنا

املطلب اخلاهس  :أهن النتائح واملقرتحات

 - 1توضح لدينا من خالل ىذه المتابعة السريعة عمى قضية اإلعجاز العممي في القرآن الكريم

انو موضوع ميم وحيوي ويمثل في بعض أوجو المشروع اإلسالمي واجب الوقت حيث ان خطاب

العصر يقتضي عرض القرآن وفق لغة العمم التي ىي لغة العصر  ،وان أي عرض عممي

لتوضيح آيات القرآن الكريم يعبر عن محاولة مفيدة في تجديد فيم نصوص القرآن والبد من توفر

شروط في الذي يتعامل في ىذا المجال ولعل اىم ىذه الشروط معرفة لغة القرآن الكريم ودالالت
( )1اَظز:تجدٌد انفكز اندًٌُ فً االسالو/يحًد اقبال/ص142ويابعدها.
( )2اَظز:تجدٌد انفكز اندًٌُ فً االسالو/يحًد اقبال/ص150-149
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النصوص  ،وعموم القرآن من ناسخ ومنسوخ وأسباب نزول ومعرفة فيم الصحابة والجيل األول
من المفسرين لكي تتكامل الصورة وضوحاً عند التعرض لتفسير النص القرآني  ،وكذلك البد لمن
يتعرض ليذا المجال ان يكون متخصصاً او عالماً بأساسيات العموم الطبيعية ويستطيع ان يفيم

الظاىرة العممية فميما دققنا فيماً دقيقاً ويستوعب حقيقة القضية العممية ومن الشروط أيضاً عدم
التكمف والتعسف في تكييف النص القرآني لمفاىيم العمم الحديث كمن يدعي ان (الذرة) الواردة

في القرآن الكريم ىي (الذرة) المقصودة في الفيزياء  ،او ان اإلسراء والمعراج حدث في مركبة

فضائية ،وغيرىا من األفكار المتسرعة والبعيدة عن داللة النص القرآني وعظمتو المرتبطة بعظمة

الخالق  ،ولكن اذا كان النص واضح الداللة وال مجال لصرفة عن المعنى العممي يجب في ىذه

الحالة بيان الحقيقة العممية التي ذكرىا القرآن الكريم ألنيا تؤكد اعجاز القرآن فتكون آية من آيات

اعجاز القرآن وكمثال عمى ذلك قولو تعالى  ًَِِْٓ ﴿ :آَّبحِوِ خٍَْكُ اٌغََّّبًَاثِ ًَاٌْأَسْضِ ًََِب بَثَّ فِْيَِّب ِِٓ دَابَّتٍ

ًَىٌَُ عٍَََ خَّْعِيُِْ إِرَا َّشَبءُ لَذِّشٌ ﴾ الشورى ، 29 /المفسرون القدامى لم يتعرضوا لكممة (فييما) واذا
تعرضوا ذكروا ان المراد االرض فقط وانما ذكر ضمير التثنية (فييما) الن ما في احد الشيئين

يصدق انو فييما في الجممة  ،ىذا ما ذكره االلوسي في تفسير وىذا بال شك خروج عن الظاىر
المتبادر بال بينة وقد دفعيم الى ىذا االعتقاد ان العوالم العموية (السماوات) ال توجد فييا كائنات
حية تدب عمييا  ،ولكن العمم الحديث اليوم يتصور وجود حياة عمى الكواكب األخرى ويجيد

جيدة في محاولة اكتشافيا فينبغي ان نقول لة ان ىذا ىو ظاىر ما يقرره القرآن

()1

 ،ونحن حين

نحاول ان نزيد فاعمية اتجاه االعجاز العممي إنما نؤكد ان كثير من العمماء في العموم الطبيعية

سيتأثرون عند معرفتيم ما في القرآن الكريم من أسرار ىذه العموم والتي اخبر ا﵀ بيا في كتابة
المحفوظ  ،وقد اسمم الكثير من العمماء الغربيين عند سماعيم بأية تتحدث عن حقيقة عممية ،

وكذلك سيتعمق مدلول النص القرآني عمى ضوء المعارف الحديثة وبذلك ستتوسع ثقافة المسمم

ويتعمق إيمانو با﵀ تعالى وكمثال عمى توسع مدلول النص في قولة تعالى ًَ ﴿ :حُخْشِجُ اٌْحََِّ َِِٓ
اٌَِّّْْجِ ًَحُخْشِجُ اٌَََّّْجَ َِِٓ اٌْحَِِّ ﴾ فأن العمم الحديث يؤكد ان الخمية الحية تتكون من البروتين وىو
مادة عضوية غير حية (ميتة) ثم بعد ان تتحد جزيئات البروتين تدب الحياة في الخمية فيخرج
الحي وىو الخمية من الميت وىوالبروتين وكذلك يتكون البروتين في داخل الخمية عن طريق

عمميات انتاج البروتين  ،ومثال اخر عمى توسيع مدلول النص في قولة تعالى  ًَِِٓ ﴿ :وًُِّ شَِْءٍ

خٍََمْنَب صًَْخَِْْٓ ٌَعٍََّىُُْ حَزَوَّشًَُْ ﴾ الذاريات ، 49 /لم يعرف المفسرون حقيقة عموم ثنائية الخمق او
( )1اَظز كٍف َتعايم يع انقزآٌ انعظٍى/و.ص/ص.389
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زوجيتو وكانو ا يفيمونيا في الحيوان فقط حتى جاء العمم الحديث فكشف عن مكونات الذرة
المتكونة من شحنتين سالبة (الكترون) وموجبة (بروتين)  ،وبذلك يتأكد لنا أىمية اإلعجاز العممي
في الفكر اإلسالمي المعاصر مما يحتم عمى المفكرين اإلسالميين تقديم الوسائل الفاعمة لنشر

ثقافة اإلعجاز العممي عن طريق إصدار المجالت واقامة الندوات واستخدام اإلعالم في نشر ىذه

الثقافة .

 -2ألىمية موضوع األعجاز العممي في تشكيل ثقافة اسالمية البد من إدخال أساسيات العموم
الطبيعية في مناىج الدراسات اإلسالمية لتنمية قدرات المتخصصين في الدراسات اإلسالمية في

فيم لغة العصر العممية وكذلك البد من إدخال الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي كمادة دراسية
في الدراسة العممية وفي تخصصات العموم الطبيعية مثل الطب واليندسة والعموم  ،وذلك لربط

العمم باأليمان حيث يشكل ىذا اليدف أولوية في فيم المنيج القرآني في المعرفة والبد ان نذكر

ىنا تحفظا يردده بعض العمماء المسممين ممن تعرض لقضية اإلعجاز العممي وىذا التحفظ ىو

التأكيد عمى ضرورة توخي الدقة في الحديث عن ربط القرآن الكريم بالعمم الحديث  ،وكذلك البد

من الشعور بالمسؤولية اإليمانية واخالص النية وعدم االنفعال العاطفي واالستدراج الى مساحات
من الوىم الدعائي والتي ال عالقة ليا بالعمم و البداللة النص القرآني (فقد شاع وذاع بين كثير
ممن يجمعون بين تفسير القرآن الكريم وقضايا العموم الحديثة مسارعتيم في كل موضع الى

القول بأن القرآن الكريم قد سبق العمم في ىذا او ذلك من تمك القضايا وىذا منزلق خطير لو
محاذيره فأنة غالبا ما يكون قوال جزافاً غير مستند عمى أساس عممي او تأريخي  ،فعندما نتكمم
عن الجاذبية ونقول  :ان ىذه القوى كأنيا المعنية بالعمد التي ال نواىا في قولة تعالى :

﴿ اٌٍّوُ

اٌَّزُِ سَفَعَ اٌغََّّبًَاثِ بِغَْْشِ عََّذٍ حَشًََْٔيَب ﴾ الرعد  ، 2/فأنة ال يجوز ان نقول ان القرآن الكريم قد سبق الى
ذكر قانون الجذب العام في الرياضة الفمكية عند نيوتن  ،ان القرآن الكريم كتاب منزل من خالق
الكون العميم بأس ارره ونواميسو فمن العبث ان نعقد سباقا ال محل لو بين يدي كتاب ا﵀ العزيز
تنزىت كمماتو وبين عموم البشر والتي ميما بمغت ليست اال لمحات من عمم ا﵀ الشامل )

()1

البد

اذا ونحن ندعوا الى فتح مجال اإلعجاز العممي ان نراعي ىذه االعتبارات وان ال نستعمي عمى

قدر العمماء السابقين بحجة قمة بضاعتيم العممية وان ال نتحدث بصيغة الجزم وانما يكفي ان
نوضح فيما جديدا لنص القرآن الكريم واذا كان ثنة خطأ او تغيير فأنة يعود الى الفيم ال الى

النص القرآني .

( )1كٍف َتعايم يع انقزآٌ انعظٍى/و.ص/ص. 399
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 - 3ونحن نتحدث عن االعجاز العممي البد ان نؤكد الفجوة الكبيرة بين الحقائق العممية
الموجودة في المنيج القرآني وبين واقع المسممين وكذلك التطور اليائل الذي حققو العالم الغربي
في مجاالت العموم الطبيعية فميس من المعقول ان نعقد الندوات لكي نتحدث إلى الناس ونقول

ليم ان القرآن الكريم قد تحدث عن عموم الفضاء وعن الطب والصناعة والفيزياء وعمم النفس

واالجتماع وغيرىا ونحن ننظر إلى الكشوفات العممية و اإلبداع الصناعي والعممي الذي يحققو

الغرب بإعجاب ونعيش في واقع مختمف عن الركب الحضاري نستورد الطعام والشراب والمباس
من بالد الكفر ان ىذا العمل تيميش لإلعجاز العممي الن اىم اثر من آثار اإلعجاز العممي

لمقرآن الكريم ىو العقل العممي الذي اخرجة القرآن الكريم  ،البد اذا من الكشف عن طاقات العقل
المسمم وتحريره من الخرافات والخوف  ،وال محرر لمعقل من الخرافات والخوف اال الوحي وال

شيء سوى الوحي  ،والتوقف عن التقديس المزيف لمماضي وانتاج عقول المسممين األوائل  ،لقد
كان سقوط بغداد عمى يد التتار كارثة فكرية ونكبة فادحة ولشدة خوف العمماء من ان تحدث

كارثة اخرى حاولوا الحفاظ عمى وحدة المجتمع فعطموا الحركة الفكرية واوقفوا االجتياد  ،وكان

سبب ذلك الخوف من كارثة اخرى والنظر الى الماضي نظرة تقديس وتبجيل (ولذلك ان تبجيل
التاريخ الماضي تبجيال زائفا وبعثت المصطنع ليس عالجا النحالل شعب من الشعوب ) .
والقوة الفعالة التي تقاوم قوى االنحالل ىي تنشأت افرد ذوي فردية قوية فيؤالء ىم

يجيرون بمقاييس جديدة نبدأ نرى في ضوئيا ان بيئتنا تفتقر الى التعديل  ،وان المبالغة بإظيار
احترام زائف لمماضي االمر الذي نالحظو في القرون األخيرة كان مخالفاً لروح االسالم لذلك

عندما ظير ابن تيمية واجو تيار االنحطاط والتقميد فقد ولد بعد تدمير بغداد بخمسة اعوام وجاء

ابن حزم الظاىري ليتفق مع أفكاره في انكار االجماع الن االجماع في رأية اساس كل خرافة

واالجماع الذي يعنيو ىو اجماع عصره الذي كان يسوده انحالل وضعف التفكير العقمي  ،وىكذا

البد من االىتمام بقضية تطوير العقل العممي الذي اوجدة القرآن الكريم ومحاولة اعادتو الى

االمة (الن الدين الذي ىو في ارفع مراتبو ليس اال سعياً وراء حياة أعظم وىو في جوىرة تجربة
وادرك انة البد من ان تكون التجربة ىي اساسو وقاعدتو قبل ان ينتبو العمم الى اصطناع ىذا

لرأي بوقت طويل فالدين سعي صادق صحيح يستيدف توضيح الشعور اإلنساني وىو بوصفة
ىذا يمحص مستواه في التجربة  ،شئنو في ذلك شئن المذىب الطبيعي الذي يمحص مستوى

تجربتو كذلك )

()1

وىكذا يحول القرآن الكريم حياة المؤمن الى مختبر تحدث فيو تجارب الخطأ

والتوبة لتعميق اإليمان والوصول إلى نتائج اكثر اقترابا من الحقيقة  ،اذا استطعنا ان نرتبط

بالقرآن الكريم من خالل ىذا الشعور نكون قد ادركنا الطريق االيماني العممي الصحيح .
( )1اَظز:تجدٌد انفكز اندًٌُ /و.ص/ص210
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خالصة البحث

من خالل دراسة موضوع االعجاز العممي ومعالجة االتجاىات التي تتعامل معو اتجاه

التوسع المفرط الذي يجري وراء الكشوف العممية ويطوع النص القرآني لمجاراتيا واتجاه التضييق
في استخدام االعجاز العممي في القرآن الكريم ويصل في بعض االحيان الى إلغائو  ،يمكن ان

نصطمح عمى المنيج المتوازن الذي يؤمن باألعجاز العممي كموضوع حيوي في القرآن الكريم وال

يتمحل في تطويع النصوص  ،وىذا المذىب يتمحور في اتجاىين :

أ  -اتجاه استخدام االعجاز العممي في الدعوة الى ا﵀ عمى اساس ان العمم ىو خطاب

العصر  ،ويتم التركيز عمى دراسة النصوص القرآنية التي تتحدث عن الظواىر العممية  ،ويمكن

التوسع في انتاج فيم جديد لتفسير القرآن الكريم بمقتضى الضوابط الشرعية والمغوية مما يؤدي

الى تطوير التفسير وظيور معاني جديدة تؤكد اعجاز القرآن لكل زمان ومكان  ،ويمكن ضمن
ىذا الصدد دراسة ما ذكرة القرآن الكريم من امثال ترتبط بظواىر عممية وما ذكره من الحيوانات

او الحشرات الموجودة في البيئة البشرية (وما يسمى اليوم بعمم السموك الحيوان) ومحاولة الكشف
عن اسرار النص القرآني مثل دراسة (العنكبوت ،الذباب  ،البعوض  ،النحل  ،دودة االرض

وغيرىا ) ودراسة النبات او أي عنصر من عناصر البيئة التي ذكرىا القرآن الكريم ألن ما ذكره
القرآن الكريم في ىذا الصدد يعبر عن اعجاز عممي تحدى ا﵀ بة عقول البشر فعندما ذكر

القرآن الكريم الذباب والعنكبوت والنمل قال الكافرون  :ما بال ىذا القرآن يذكر الذباب والنمل

والعناكب فنزل قولة تعالى  ﴿ :إَِّْ اٌٍَّوَ الَ َّغْخَحِِْْ أَْ َّضْشِةَ َِثَالً َِّب بَعٌُضَتً فََّب فٌَْلَيَب فَأََِّب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ فََْعٌٍََُّْْ
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أََّٔوُ اٌْحَكُّ ِِٓ سَّبِّيُِْ ًَأََِّب اٌَّزَِّٓ وَفَشًُاْ فََْمٌٌٌَُُْ َِبرَا أَسَادَ اٌٍَّوُ بِيَـزَا َِثَالً ُّضًُِّ بِوِ وَثِرياً ًَّيْذُِ بِوِ وَثِرياً ًََِب ُّضًُِّ بِوِ إِالَّ اٌْفَبعِمِنيَ
﴾ البقرة 26/ولعل أفضل مثال عمى ما نحن بصددة قولة تعالىَِ ﴿ :ثًَُ اٌَّزَِّٓ احَّخَزًُا ِِٓ دًُِْ اٌٍَّوِ
أًٌََِْْبء وََّثًَِ اٌْعَنىَبٌُثِ احَّخَزَثْ بَْْخبً ًَإَِّْ أًَْىََٓ اٌْبٌُُْثِ ٌَبَْْجُ اٌْعَنىَبٌُثِ ٌٌَْ وَبٌُٔا َّعٌٍََُّْْ ﴾ العنكبوت( 41 /ولم يقل
القرآن خيط العنكبوت او نسيج العنكبوت وانما قال بيت العنكبوت وىي مسألة ليا داللة  ،فالعمم
الحديث كشف اآلن بالقياس ان خيط العنكبوت اقوى من مثيمة من الصمب ثالث مرات واقوى من
خيط الحرير وأكثر منة مرونة فالنسيج بالنسبة لمعنكبوت قمعة حصينة فمماذا يصفو القرآن الكريم

(اوىن البيوت) فقد كشف العمم مؤخ ار ان بيت العنكبوت ىو ابعد البيوت عن صفة البيت بما يمزم
البيت من أمان وسكينة وطمأنينة  ،فالعنكبوت األنثى ىي التي تنسج البيت وتغزل خيوطو وىي

الحاكمة عمية وىي تقتل ذكرىا بعد ان يمقحيا وتأكمو  ،واألبناء يأكل بعضيم بعض بعد ان

يخرجوا من البيض  ،وليذا يعمد الذكر الى الفرار بجمدة بعد ان يمقح أنثاه وال يحاول ان يضع

قدمو في بيتيا وتغزل انثى العنكبوت بيتيا ليكون فخا وكميناً ومقتال لكل حشرة تفكر ان تقترب

ويمتيم  ،انة ليس بيتا إذاً بل مذبحة يخيم
منة  ،وكل من يدخل البيت من زوار او ضيوف ُيقتل ُ
عمييا الخوف والتربص وانة ألوىن البيوت لمن يحاول ان يتخذ منة ممجأ  ،والوىن ىنا كممة
عربية تعبر عن غاية الجيد والمشقة والمعاناة  ،وىذا شأن من يمجأ لغير ا﵀ ليتخذ منة معينا
وناص ار كما وصفت االية وربطت ما بين الكافرين وبين العنكبوت  ،ذروة في دقة التعبير ،

وخفاء المعاني  ،ومحكم الكممات وأسرار العموم أعجاز قطعي ال شك فية يتحدى العقل ان يجد
مصد ار ليذا العمم غير المصدر االليي)

()1

.

ب – اتجاه استخدام المنيج العممي الذي وضعة القرآن لمتفكير في آيات ا﵀ المثبوتة في الكون
كتاب ا﵀ المنظور وربط ىذا المنيج في ارساء قواعد المنيج العممي التجريبي في البحث

والتطوير وتكوين العقل الغممي الذي يؤمن بالتجربة كما طمب إبراىيم عمية السالم من ا﵀ ان
يرية كيف يحي الموتى بالتجربة المشاىدة  ،ويؤمن باالستقراء والتحميل والقياس لموصول الى

االستنتاجات العممية ويرفض االيمان بالخرافة واالسطورة ويبتعد عن االستغراق في الغيب

بصورة مطمقة وانما يستخدم عالم الشيود والواقع لالستنتاج والوصول الى االيمان بعالم الغيب ،

وىذا االتجاة ىو اىم جانب في موضوع االعجاز العممي  ،فالقرآن الكريم ليس كتاب عموم

معاصرة وان حوى بعض الحقائق العممية ولكنة كتاب ىداية ودستور لحياة االنسان والمنيج

األساسي في البحث العممي ليس دراسة القرآن الكريم او البحث في القرآن عن العموم الطبيعية
وان كنا قد نجد في القرآن ذكر لحقائق عممية ولكنيا لم تأت بيدف تحويل القرآن الى كتاب
( )1اَظز:انقزآٌ يحاونت نفهى عصزي /د.يصطفى يحًىد/ص. 249
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عممي تدرس فية العموم المعاصرة ومن اراد ان يبحث في ميادين العموم المادية فميبحث في
المختبرات ويتبع نيج البحث العممي التجريبي والسير والنظر في آيات ا﵀ في الوجود وكل في

مجال اختصاصو ولعل قول الرسول صمى ا﵀ عمية وسمم في حادثة تأبير النخل خير مثال عمى

ما نقول فعندما قدم صمى ا﵀ عمية وسمم المدينة وسألو األنصار عن تمقيح النخل قال ليم ِ ( ٍ:لو
ِ
المسبب ٍٍ ) ولما تركوة لم يثمر النخل كما كان فمما
تركتموه بدون تمقيح فإن ا﵀ ىو المؤثر و

ذكروا ذلك لمرسول صمى ا﵀ عميو وسمم قال ليم  ( :أنتم اعمم بأمور دنياكم اما عمى ا﵀ فال

ٍ
اكذب )  ،والحديث مروي في الصحاح  .وبيذا المنيج يكون الكالم حول الحقائق العممية

المذكورة في القرآن الكريم معب اًر عن فيم البشر الذي ال يمكن ان يحيط بعمم ا﵀ فإذا كان ثمة

خطأ في الفيم لموضوع عممي فيو ليس خطأ في النص ولكنة خطأ في الفيم البشري لمنص ...

وأخر دعوانا أن الحمد ﵀ رب العالمين .
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