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Abstract 
The scientific exegesis of Quran is one of the longstanding topics that have been introduced 

in history of Quranic exegesis and exegetic methods. In addition to the given development 

trend, analysis on various comments and attitudes from scientific exegesis of Holy Quran 

has been deemed important in different eras, especially at present age. Inter alia, Tantawi 

has become salient more than any other Quranic exegetes and Al-Jawahir more well-known 

than any other exegesis in the field of studies on scientific interpretation of the Holy Quran. 

The scientific approach taken by the author of Al-Jawahir for interpretation of Quranic 

verses at that time has made this book as a comprehensive work that draws the attention of 

people. However, this dimension gradually diminished and went out of sight. Thus, 

scholars have never studied this book really and they did not properly clarify its position 

among other Quranic exegeses. The current study aims to analyze the so-called scientific 

exegesis of Tantawi Jawhari by Mohammad Abduh that has sometimes highly drawn 

attention and been referred to by the scientific conventions. Tantawi argued that it was not 

possible to perceive Holy Quran regardless utilization from modern knowledge. Some 

scientists have praised Tantawi while others criticized him and even assumed him as a 

fantastic person. Tantawi employed modern science topics perception of Quran by all 
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methods and tried to compare and expose many scientific theories and subjects to Quranic 

verses and he has interpreted it by subjective exegesis. He did not avoid from redundancy 

in dealing with scientific topics and resorted to modern sciences when intended to perceive 

purpose of scientific verses in Holy Quran and he believed in absolute assumption of 

knowledge and interpreted Holy Quran from the beginning to the end by scientific 

approach.  

However, as one of scholars in intellectual religious revival and rational doctrine in the 

Islamic world, Mohammad Abduh has justified utilization from scientific findings in 

interpretation of Quran in his Quranic exegesis and the exegesis of Tantawi was deemed as 

the first interpretation of Holy Quran that exceeded from imitative methods of previous 

exegeses at his own age. He did not pass through each of verses of Holy Quran unless he 

extracted a scientific point regarding remedy of various social diseases there. By 

presentation of several reasons and various and repeated examples he intends to convince 

his audiences that Holy Quran is a book for humans in yesterday, today and tomorrow. 

Therefore, he interacted with Quran by taking such an approach and could propose what 

that would meet various human needs within the framework of scientific teachings of 

Quran to our generation and it can be implied that he welcomed scientific method in his 

exegesis and tried to interpret Quran based on requirements of modern world and to avoid 

from traditional method in this trend and to present Quranic exegesis based on rational 

bases, but he strongly opposed to hermeneutics of Quranic verses but he never entered his 

own attitude and viewpoint in this interpretation while he sought for prosperity of 

community with reliance on lexical and rational topics. Overall, Abduh assumes Holy 

Quran as divine guidance book and not book of history, science, nature, astronomy and 

cosmology etc. As a result, we could not consider Abduh as one of extremists in scientific 

exegesis of Quran; although, some of researchers tried to address him as radical adherents 

and supporters of scientific exegesis based on some exegetic comments of Abduh and they 

assumed such an approach as consequences of his reformist movement, but most of his 

exegetic views are free from exaggerated use of modern scientific findings  and only by 

expression of few cases they could not be extended to all of his works and at the same time 

Tantawi’s exegesis is not a pure scientific interpretation of Holy Quran as what some 

people may assume though he may exaggerate concerning scientific verses in Quran. This 

study was conducted using descriptive-analytical method.  

Keywords: Holy Quran, Comprehensiveness of the Quran, Scientific Interpretation, 

Tantawi Jawhari, Mohammad Abduh. 
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  ي ومحمد عبده جوهر  ية لنظريات طنطاوينقد دراسة

  العلمي للقرآن في التفسير

 †*نريمان کيانوش

  §***زاده آراني اهللا عبداهللا رحمت، ‡**سيد مصطفی مناقب

  الملّخص
فضــال عــن ســري ، مبحــث التفســري العلمــي يف التفســري وأســاليبه باحــثمــن أبــرز امل
جنـــد ، و دراســـة آراء ونظـــرات املفســـرين وطــرق تفســـريهم ذو أمهيـــة بالغـــة تطــوره فـــإنّ 

، احلــديث كتــب التفســري يف العصــر بــاجلواهر مــن أشــهر یطنطــاوي املســم  تفســري
اســـتخدام  لقــرآن ال ميكـــن التوصـــل إليهـــا دونحة ليالصـــحعرفـــة امل وهــو يعتقـــد بـــأنّ 
كـــذلك فـــإن تفســـري املنـــار حملمـــد عبـــده يعـــّد مـــن أمســـی التفاســـري و  العلـــوم احلديثـــة.

 يفسـر فقـد سـعی صـاحب التفسـري أنْ  ،القرآنية نظرا الستفادته مـن العلـوم احلديثـة
السـابقة ويعتمـد علـی  القرآن بناء علی متطلبات العامل احلديث عن أمناط التفسـري

الغـرض مـن الدراسـة و  يدخلـه يف تفسـريه.ويل القرآن والخيالف تأكان ه  نّ أإال عقله 
هذه هو إعادة فحص تفسري القرآن العلمي لطنطاوي وحممد عبـده. وأشـاد بعـض 

هــذه الدراســة و  خــرون ووصــفوه برجــل حــامل.اآلاألكــادمييني بطنطــاوي كمــا انتقــده 
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عـن وتبحـث تدرس آراء ونظريات طنطـاوي وحممـد عبـده يف جمـال العلـم  املتواضعة
علــــی املــــنهج الوصــــفي معتمــــدة  وافعهمــــا احلقيقيــــة الختيــــار هــــذا املــــنهج اجلديــــدد

ومـا هـي االشـرتاكات واالختالفـات يف توظيـف : فالسؤال األساسي هو، التحليلي
هـــل ميكـــن  يب لفهـــم القـــرآن عنـــد طنطـــاوي جـــوهري وحممـــد عبـــده؟بالعلـــم التجـــري

 كـــليــث يشــمل  عي تفســري مجيــع اآليــات القرآنيــة حبيــدّ  لشــخص غــري معصــوم أنْ 
الزوايــــــــا العلميــــــــة والصــــــــوفية والفلســــــــفية واألخالقيــــــــة واألدبيــــــــة والفنيــــــــة والنفســــــــية 

يف  اونتيجـــة لــذلك، ال ميكننـــا اعتبـــار عبـــده متطرفـــ واالجتماعيــة والفقهيـــة للقـــرآن؟
تفسريه العلمي، وتفسري طنطاوي كما يقال ال يُعترب تفسريا علميا، ونظرتـه آليـات 

  ون من جنس آَخر.وجود املواهب الطبيعية تك
القـــرآن الكــرمي، جامعيـــة القـــرآن، التفســـري العلمـــي، طنطـــاوي  الكلمـــات الرئيســـة:
  .جوهري، حممد عبده

  
  . المقدمة1

  مسألة البحث 1.1

يف العقود األخرية من القرن التاسع عشر، نشأت حركـات سياسـية بـني املسـلمني يف مصـر مـن 
) وأتباعـه نشـر م1905- 1849حممـد عبـده (أراد ، و أجل الوصـول إىل السـلطة وتسـريع التنميـة

كـــان ، و احلركــة املؤيـــدة لإلســـالم يف العـــامل كلــه ومنـــع املســـلمني مـــن اإلبعــاد عـــن ديـــنهم وإميـــام
يبــــدو أن لــــديهم  الـــذين ) أحـــد هــــؤالء األتبـــاع الرئيســــيني1862- 1940طنطـــاوي جــــوهري (

يف تفســري  املهمــة قضــاياالمــن إحــدی  خمــاوف مماثلــة حــول العلــوم العربيــة وتعبــريهم عــن العــامل.
ســري تطــوره فضــال عــن بيــان  ّمنــا دراســةُ التفســري العلمــي الــذي  القــرآن وأســاليب التفســري هــو

ن بعــض املفســرين ينتهجــون التفســري أمنــذ القــدم نشــاهد ، و املفســرين يف العصــر احلــديث یرؤ 
عـاش طنطـاوي ، هذه الظاهرة قد راجـت يف العصـر احلـديث العلمي يف دراستهم للقرآن إال أنّ 

قــام لك لــذف ،يــة عهــد تطــور مصــر وهيمنــة الفكــر الغــريب والثقافــة العلمانيــة علــی املصــرينيايف بد
كيــد علــی ثــراء القــرآن أمــن خـالل الت ذلــكباجلـّد واملثــابرة إلنقــاذ املســلمني مـن االبــار الثقــايف و 

  وشرع يوافق بني القرآن واالكتشافات العلمية احلديثة. ،والدين اإلسالمي



 359   )نرميان وآخرون کيانوش... ( ي وحممد عبدهجوهر  ية لنظريات طنطاوينقد دراسة

يبعـــــد طنطـــــاوي عـــــن التـــــأثر بـــــاملفكرين املســـــلمني وغـــــري املســـــلمني الكالســـــيكيني مثـــــل  مل
) وبعـــض الفقهـــاء 1111م)، والغــزايل (ت1037قبـــل املــيالد) وابـــن ســـينا (ت322أرســطو(ت

املسلمني، كما أنـه متـأثر باحلداثـة، مـع ذلـك مل تلـق معظـم أعمالـه قبـوال ألنـه مل يسـتطع تقـدمي 
يقة متماسكة. ولكن تفسريه كـان مصـحوبا مبـا أمسـاه باإلهلـام العلمـي، تفسري شامل للقرآن بطر 

واعتقــد أّن اهللا قــد منحــه هــذا التفســري كهديــة مساويــة. فطنطــاوي يف تفســريه اجلــواهر يصــرح أّن 
القــرآن جــامع للعلــوم وقــد ســعی الســتخراج كــل العلــوم املكتشــفة يف عصــره مــن القــرآن الكــرمي 

 أنْ *) ال يعــين 1إال أّن التفســري العلمــي (علــوم واجــب كفــائي. ؤمن أّن االطــالع علــی اليــوكـان 
يتّم تفسري كل اآليـات ـذه الطريقـة بـل إّن املفسـر يكتفـي باآليـات ذات املعلومـات التجريبيـة؛ 

أمـــر  ذلـــكلـــذا إّن التفســـري العلمـــي يعتمـــد علـــی الظـــواهر العلميـــة إال أّن التوســـع والتكلـــف يف 
خاطئ إذ إّن لغة القرآن ليست لغة علمية كمـا هـو شـأن العلـوم التجريبيـة بـل اهلـدف منهـا هـو 

وكمـا هـو هداية البشر باملرحلة األولی وإّن مادا العلمية تأيت برهانا علی إعجاز القرآن ايـد، 
ن طريـــق التطـــرف واآلخـــرون طريــــق يمرســـوم يف التفســـري العلمـــي للقـــرآن، ســـلك بعــــض املفســـر 

قني األول والثــاين وخلــت مــن ياإلفــراط والفريــق الثالــث الطريقــة الوســطية الــيت مجعــت مزايــا الفــر 
عـاش طنطـاوي يف بدايـة عهـد تطـور مصـر . *)2 ختـتص بـه (يري لـه معـاريوكل تفسـ .مساوئهما

وهيمنــة الفكــر الغــريب والثقافــة العلمانيــة علــی املصــريني لــذا قــام طنطــاوي باجلــّد واملثــابرة إلنقــاذ 
مــن خــالل التأكيــد علــی ثــراء القــرآن والــدين اإلســالمي،  ذلــكســلمني مــن االبــار الثقــايف و امل

فطنطـاوي يف تفسـريه اجلـواهر يصـرح أّن  وشرع يوافق بني القرآن واالكتشافات العلميـة احلديثـة.
القــرآن جــامع للعلــوم وقــد ســعی الســتخراج كــل العلــوم املكتشــفة يف عصــره مــن القــرآن الكــرمي 

أّن االطالع علی العلوم واجب كفائي. ويف العامل اإلسـالمي جنـد أّن طنطـاوي قـام  ؤمنيوكان 
بتفســري القــرآن وفــق نظــرة علميــة ومل يغفــل فيــه عــن ذكــر النقــاط االجتماعيــة واألدبيــة والتارخييــة 
والسياسية.كما يؤكد طنطاوي علی التناسق التام املوجود بني الطبيعية والقـرآن وال جيـد فرقـا إال 

  القرآن كالم اهللا تعالی والعلوم الطبيعية من اكتشافات اإلنسان.أّن 
النجوم والطــــب والفيزيــــاء بــــ باملباحــــث الــــيت تتعلــــقلــــذا يف ســــبيل حتقيــــق أهدافــــه مل يكتــــف 

قـد أشـار  ،بل سـعی بكـل جهـده أن يثبـت أن مـا اكتشـف مـن العلـوم احلديثـة فقط، والكيمياء
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يف  هملة. ومن جاللـة تفسـري طنطـاوي ميكننـا القـول أنـبصورة جم اقرن 14إليه القرآن الكرمي قبل 
كيـــد تناســـق القـــرآن مـــع العلـــوم أخـــريين اســـتند الكثـــري مـــن العلمـــاء إلـــی تفســـريه لتالعقـــدين األ

أثــرا بالغــا علــی تطــورات  كن تفســريه ســيرت إ :إذ قــال ،طنطــاوي بنفســه ذلــكاحلديثــة وقــد أكــد 
  املسلمني. یالعامل اإلسالمي ويرفع املستوی الفكري لد

مـا مييــز تفســري حممــد و أمـا تفســري حممــد عبـده فقــد اهــتّم بقضــايا اجتماعيـة وفقهيــة عديــدة. 
يــذكر هلــا مالحظــة تفيــد اتمعــات وهــو  ه يف تفســري اآليــات مل يــرتك أي آيــة دون أنْ عبــده أنّــ

كتــاب  بــل هــو ،يقنــع خماطبيــه أن القــرآن ال خيــتّص بالعهــد القــدمي يســعی مــن خــالل ذلــك أنْ 
يلـيب حاجـات البشـر يف  واسـتطاع أنْ  لذا تعامل مع القرآن بناء علـی ذلـك، لكل العصور اينّ ربّ 

جنــد الكثــري مــن البــاحثني يف العلــوم القرآنيــة يعتــربون تفســري املنــار مــن و التعــاليم القرآنيــة.  إطــار
قـد أكـد بـني الـدين والعلـوم و  هنـاك تعارضـا أنّ بـحممـد عبـده عتقـد يومل  ،ضل التفاسـري القرآنيـةأف

 بعبارة أخری إنّه اعتقد بوجود التناسـق التـاميف تفسريه علی ضرورة تآلف الدين والعلوم احلديثة 
التفاعــل والتضــامن بــني هــاتني مــن أبــرز  د علــی أنّ أكــبــني العلــم والــدين والعقــل والنقــل. وقــد 

  لق عليه حممد عبده مذهب اإلصالح.طأشروط النهضة الفكرية وهذا ما 
األســلوب العلمــي الــذي يهــتم بإجنــازات العقــل والرتبيــة عــن بــده يف حبوثــه حممــد ع غفــليمل 

. لألســف مل يكمــل حممــد عبــده تفســريه وتــويف قبــل ذلــكاآليــات علــی ضــوء  وشــرحالعقالنيــة 
 يكتفـــي حممـــد عبـــده يف تفســـريه ومل إمتامـــه وقـــد متيـــز تفســـريه حبداثتـــه قياســـا بالتفاســـري الســـابقة.

ويـل واحلاجـات أآن والـدين اإلسـالمي بـل عقـد صـلة بـني التباإلجابة علـی الشـبهات حـول القـر 
راء اإلصـالحية وعلـی الــرغم اآل أمـرا مناسـبا لنشــر ذلـكالنفسـية واألخالقيـة واالجتماعيـة واعتــرب 

  خرين.ه مل ينتهج التفسري العلمي شأن اآلمن استخدامه للعقل إال أنّ 
  

  أسئلة البحث 1.2

  :األسئلة التاليةإلجابة عن إلی انسعی يف هذه الدراسة 
  كيف يستخدم طنطاوي مباحث العلم احلديث يف فهم القرآن؟- 
  يف يوّظف عبده العلم واملعرفة يف فهم القرآن؟وك - 
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ــــم التجــــري -  يب لفهــــم القــــرآن عنــــد بومــــا هــــي االشــــرتاكات واالختالفــــات يف توظيــــف العل
  طنطاوي جوهري وحممد عبده؟

مجيــع اآليــات القرآنيــة الــذي يشــمل   يــدعي تفســري كيــف ميكــن لشــخص غــري معصــوم أنْ - 
زوايا القرآن العلميـة والصـوفية والفلسـفية واألخالقيـة واألدبيـة والفنيـة والنفسـية واالجتماعيـة  كل

   ذلك؟والفقهية وما إىل
 

  خلفية البحث 1.3

هنـاك دراسـات أكادمييـة حوهلمـا يف  من خالل البحـث عـن طنطـاوي وحممـد عبـده تبـني لنـا أنّ 
بنــاء علــی مــا جــاء يف  شــكل كتــب ومقــاالت وأطروحــات باللغــة الفارســية والعربيــة واإلجنليزيــة.

خلفيـــة البحـــث مل جنـــد أي دراســـة حـــول األســـئلة املهمـــة الـــيت تطـــرح يف هـــذا البحـــث املتواضـــع 
 ، ناقصـــة وغـــريالعلمـــي هلـــذين الـــرجلني الدراســـات الـــيت أجريـــت حـــول التفســـري فضـــال عـــن أنّ 
املقالــة هــذه لتكميــل الدراســات الســابقة. ولــذلك ميكننــا اعتبــار حبثنــا مســامهة   تمكتملــة فجــاء

  ها يف هذا الصدد:ءكبرية يف هذا اال. فإليك بعض أهم الدراسات اليت مت إجرا

  كتبال

، ألفـــه جـــاك جوميـــه، وهـــو مـــن أدق األعمـــال حـــول »الشـــيخ طنطـــاوي جـــوهري وتفســـريه« - 
طنطــــاوي وتفســــريه. تنــــاول املؤلــــف يف هــــذا الكتــــاب حيــــاة طنطــــاوي وأفكــــاره وآرائــــه وبعــــض 

   كثري يف كتابه إلی آثار اللغة العربية وغري العربية.بموضوعات تفسريه، وأرجع 

. تطـــرق املؤلـــف يف كتابـــه هـــذا م2017ســـنة يـــد دانشـــگر، » طنطـــاوي جـــوهري وقـــرآن«
علی حياة طنطاوي وأفكاره وهواجسه واهتماماته االجتماعية ووصف أوروبا يف القرن العشـرين 

  سورة من القرآن الكرمي.114مث قام بأجراء مقارنة بني طنطاوي وموريس بوكاي وأخريا خلص 

  رسائلال

ســــنة املناقشــــة ، هللا، رســـالة املاجيســــرتعبــــدا لســـيد بــــاقر مــــري» املـــنهج التفســــريي حملمــــد عبــــده«
ش. حاول الباحث يف رسالته اإلجابة علی هذا السؤال األساسي: ما هو املنهج الـذي 1378
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عبده مفسـر لـه  على هذا السؤال قائال: إنّ  قام بردّ اختاره عبده أخريا لفهم القرآن وتفسريه. مث 
منهج وأسلوب لكّنه مل يتبع يف تفسريه منهجا موحدا بل تتـألف طريقتـه يف التفسـري مـن ثـالث 

 .عقلية واجتماعية وعلمية طرق

لسمية رجـائي، رسـالة » طنطاوي العلمي يف تفسري دراسة املعايب واملساوئ للتفسري«
ــــ ت. أشــــار ش1390ســــنة املناقشــــة،  املاجســــتري إىل معايــــب ومضــــار  ايف دراســــته ةالكاتب

منهـــا: االســـتبدادية العلميـــة، والتعمـــيم غـــري املناســـب يف  ،التفســـري العلمـــي عنـــد طنطـــاوي
توحيد كتاب التكوين وكتاب التشريع، واإلغراق يف التحديث عن العلم وإسـرافه يف سـوق 

رمي األدلة العلمية وتأويل اآليات لتتناسب معهـا، وتطبيـق املسـائل العلميـة علـی القـرآن الكـ
وحتميل النظريات العلمية احلديثة وأحيانا تطبيق املـواد الغـري العلميـة عليـه، وعـدم االهتمـام 

  مبساق اآليات القرآنية.

  األطاريح

ألبـــوذر پـــور  ،»دراســـة ونقـــد لنظريـــة طنطـــاوي يف التفســـري العلمـــي مـــع التأكيـــد علـــى اجلـــواهر«
ب إلـی أن تفسـري طنطـاوي لـه أشـار الكاتـ . يف هـذه الرسـالة،ش1395 ،ناقشـةاملحممدي سنة 

لديـه بعـض  - 1معايب ومضاّر من حيث املبنی واملنهج. ومن معابيـه األساسـية والبنيويـة هـي: 
تفســــريه العلمـــي لــــبعض  - 2األخطـــاء الـــيت تــــؤدي إىل حصـــر معـــىن اآليــــة يف مســـائل علميـــة. 

عــن العــدول  - 1اآليــات لــيس لــه عالقــة واضــحة مبباحــث علميــة. ومــن معايبــه املنهجيــة هــي: 
لديه أخطاء فاحشة تُبعد األذهان عن املعىن الرئيسـي  - 2التفسري اللغوي إىل التفسري العلمي. 
  .لآلية بسبب توظيفه التشبيه والتأويل

  المقاالت

. يف هـــذا ش1378ي، جملـــة املصـــباح، دريمـــرابحملمـــد جـــواد » طنطـــاوي منهجـــه التفســـريي« - 
انتقاديــــة وأشــــار إلــــی التعــــابري واملصــــطالحات املقــــال، درس الكاتــــب التفســــري العلمــــي دراســــة 

مـوجز حـول حيـاة طنطـاوي وتفسـريه وأخـريا  ءبشـي املختلفـة للتفسـري العلمـي إشـارة عـابرة وأتـی
عاجل اهتمامـات طنطـاوي وهواجسـه يف التفسـري العلمـي مثـل إزالـة التخلـف العلمـي للمسـلمني 
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ة إلعجـــاز القـــرآن، ورفـــع والوصـــول إلـــی االســـتقالل عـــن الغـــرب، واكتشـــاف اجلوانـــب اجلديـــد
  التعارض بني القرآن والعلوم اجلديدة.

يـد دانشـگر، جملـة  »ة لتفسري طنطـاوي جـوهريينظرة علمية إلی القرآن، إعادة دراس« - 
. اهلــــدف الرئيســــي للكاتــــب يف مقالــــه هــــذا، هــــو حتليــــل آراء ونظريــــات م2015 شــــرق مــــدرن

ه تنـــاول بعـــض ومـــوجز جـــدا ألنّـــطنطـــاوي حـــول العلـــم ولكنـــه عـــاجل املوضـــوع بشـــكل نـــاقص 
نقــول  التفاصــيل فقــط ومقالتــه هــذه خاليــة مــن أي نقــد آلرائــه ونظرياتــه، بعبــارة أخــری ميكــن أنْ 

 .املقال هو ملخص لكتابه "جوهر طنطاوي والقرآن"

. م2017يــد دانشــگر والــيت جــاءت يف املوســوعة القرآنيــة ســنة  »طنطــاوي جــوهري« - 
   ي وأفكاره واألوروبيني يف تفسري طنطاوي.املقالة تشتمل علی حياة طنطاو 

الشـــيخ طنطـــاوي «لفاطمـــة ـــامي، هـــذا املقـــال مـــأخوذ مـــن كتـــب » طنطـــاوي وتفســـريه« - 
نقـد  تدرس و تـ ايف مقالتهـ ة. الكاتبـش1379جلاك جوميه، جملـة مـرآة البحـوث » جوهري وتفسريه

تنــــاول احليــــاة واألفكــــار تلكاتــــب جــــاك جوميــــة و  »الشــــيخ طنطــــاوي جــــوهري وتفســــريه«كتــــاب 
واألسـفار واملهـن واألنشـطة واملوضـوعات القرآنيـة مثـل إعجـاز القـرآن ومسـألة الشـر عنـد طنطـاوي 

   لی بعض اهتمامات طنطاوي مبا يتعلق مبسئلة العلم وتعّلمه عند املسلمني.إشري توكما 

» العلمين مراجعة تارخيية ملدرسة الغزايل والطربسي وطنطاوي يف جمال تفسري القرآ« - 
حملمــد تقــي ديــاري بيــدگلي وســيد حممــد تقــي موســوي كرامــايت، جملــة الدراســات التفســريية، 

. قارن الكاتبان يف هذه الدراسـة بـني ثـالث مـدارس وهـي مدرسـة الغـزايل ومدرسـة ش1390
ــــــــيت أبطلــــــــت مدرســــــــة الغــــــــزايلا  لطربســــــــي ومدرســــــــة طنطــــــــاوي وحتــــــــدثا عــــــــن األســــــــباب ال

  طنطاوي.  ومدرسة

هلاشـــــــم إســـــــالمي، جملـــــــة البحـــــــوث القرآنيـــــــة، » املســـــــاوي يف تفســـــــري املنـــــــاراملزايـــــــا و « - 
.تناول الكاتب يف مقالـه، اخلصـائص واألسـاليب واملـنهج التفسـريي عنـد حممـد عبـده  ش1375

حممــد عبــد قــام بتفســري القــرآن  كمــا أشــار إلــی النزعــة االجتماعيــة املوجــودة يف املنــار وكيــف أنّ 
تلميـذه رشـيد رضـا يواصـل طريقتـه يف التفسـري إلـی  كيـف أنّ و من سورة النساء  126حىت اآلية 

 اية اجلزء الثاين عشر من القرآن.
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» شـيعي معاصــر دراسـة منهجيـة لتفسـري املنــار يف نظـرة العالمـة الطباطبـائي أهــم مفسـر« - 
. قــــام ش1389لســــيد علــــي أكــــرب الربيــــع نتــــاج، فصــــلية علميــــة حمكمــــة للدراســــات الشــــيعية، 

كمـا أشـار  املقال باملقارنة بني تفسـري امليـزان وتفسـري املنـار مـن حيـث املنهجيـةالباحث يف هذا 
  .إىل أمهية تفسري املنار يف تفسري امليزان ونقد العالمة الطباطبائي علی هذا التفسري

. درس ش1391حملمــــود ويســــي، جملــــة فــــروغ الوحــــدة، » مــــنهج الشــــيخ حممــــد عبــــده« - 
وأســــلوبه ومنهجــــه التفســــريي يف معاجلــــة القضــــايا  الباحــــث يف مقالــــه هــــذا حيــــاة حممــــد عبــــده

  االجتماعية والفقهية.
ــــی املــــنهج والنزعــــة التفســــريية عنــــد الشــــيخ حممــــد عبــــده« -  ي ر ظنجلعفــــر شــــا» مــــدخل إل

. جــــاءت يف هــــذه املقالــــة األســــاليب واالجتاهــــات ش1394وآخــــرين، جملــــة العيــــون الفصــــلية، 
  خلصائص التفسريية عند حممد عبده.وا

كيـف يوظـف طنطـاوي وحممـد عبـده العلـوم التجريبيـة يف  سنا يف مقالتنـا هـذهلذلك حنن در 
فهم القـرآن ومـا هـي االشـرتاكات واالختالفـات املوجـودة بـني مـنهج طنطـاوي ومـنهج عبـده يف 

  معاجلة املسئلة؟
  

  القرآن العلمية تايآنظرية طنطاوي حول . 2

ص تاآليــات الــيت ختــ آيــة وأنّ  750تتجــاوزاآليــات املتعلقــة بــالعلم يف القــرآن  أنّ طنطــاوي  یيــر 
ـــذا يســـتنتج مـــن  ).25/53: ق1351، يطنطـــاو (آيـــة  150ز األحكـــام الفقهيـــة ال تتجـــاو ب ل

هتمـــو ي أنْ املفســـرين  طلـــب مـــنيو ذلـــك ضـــرورة االهتمـــام باجلوانـــب العلميـــة يف القـــرآن الكـــرمي 
  ).3/19ر: املصدنفس ( ذا اجلانب اهلامتهم يعنادراسة هذا اجلانب ويتأسف لعدم ب

قارب املفسر فيه القـرآن بأسـاليب علميـة  أكمله إذو علمي  تفسريطنطاوي أول تفسريعترب ي
أبــــرز أســــباب ختلــــف العــــامل اإلســــالمي  أنّ  ی). فهــــو يــــر 1/78: ش1377(معرفــــت،  جتريبيــــة

الطريقـة الوحيـدة  د علـی أنّ ؤكـيكمن يف عدم استفادة املسلمني من العلـوم احلديثـة يف القـرآن وي
  ح العامل اإلسالمي بالعلوم اجلديدة.ملواجهة الغرب هي تسلّ 
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املســلمني يف تفســريه علــی  ضحيــ، وكــاَن أبــرز مســات تفســري طنطــاوي هــو اهتمامــه بــالعلوم
 كمــا). ۲۶/۱۳؛ ۷۲ /11 ؛ ۷ /۱: ق1351التفكــري يف الطبيعيــة وانتهــال العلــوم (طنطــاوي، 

اهللا وصـــفاته ال  ). إذ إنّ 2/82 املصـــدر: نفـــس واع العبـــادات (التفكـــري أكـــرب أنـــ د علـــی أن ؤکـــي
  ). لــذا فــإنّ ۱۰۱ /26 ؛ ۲۱۰و ۸۷- ۲/۸۶ املصــدر: نفــس ميكــن دركــه إال مــن خــالل العلــم (

يقـول  اهللا تعـالی قـد أولـی بالطبيعـة لطفـا بالغـا. نّ إكل العلوم يف نظر طنطاوي واجب كفـائي و 
  احة:فقد أعلن بصر ، دون استخدام العلوم اجلديدةه الميكن معرفة القرآن الشيخ طنطاوي بأنّ 

ـــالقرآن مـــامل يعرفـــوا العلـــوم ويطلعـــوا عليهـــا ه ال ميكـــن للمســـلمني أنْ أنّـــ« نفـــس ( »ينتفعـــوا ب
  ). 8/182: م1933، املصدر

مـــــــن الفيزيـــــــاء إىل التـــــــاريخ وعلـــــــم  مأنـــــــواع العلـــــــو  عيـــــــمج تعـــــــينوالعلـــــــوم يف رأي طنطـــــــاوي 
  األرواح.  ريحتض

  
  الروح 2.1

 ريلتحضـه شـارك يف اـالس العمليـة ويبـدو أنّـ ،طنطاوي يف تفسريه بالروح اهتماما خاصـااهتم 
وذهــب إلــی أن مجيــع ، حتــی يثبــت مــن خــالل هــذه املشــاركات وجــود الــروح والقيامــة األرواح

االكتشافات والنجاحات الغربيـة يف جمـال األرواح كانـت شـائعة يف الـبالد الشـرقية غالبـا خاصـة 
 عن وجود الـروح ويشـري ). يتابع طنطاوي فكرته13: 1990إلسالمية (طنطاوي، يف البلدان ا

 كثــريا إىل مفكــري العصــور الوســطى. وهكــذا ســعى إىل إثبــات أكــادميي علــى وجــود الــروح بعــد
يف الــذي فقــد ابنــه )  Eleavor Lodge( املــوت. فلــذلك أشــار إىل اجلهــود الروحيــة الوليفــر لــودج

ه يسـتطيع التواصـل مـع روح أجل إثبات نظريتـه، كـان لـودج يـّدعي بأنّـاحلرب العاملية األوىل من 
  ).24/275: املصدر (نفس ابنه

، وهلـذا اعتُـرب تفسـريه اري اهتمامـا کثـ باحلديث عن موضوع الـروح والبشـر هتمكان طنطاوي ي
أيضـــا بعــض العلمــاء املتشــائمني للغايـــة بشــأن رغبــة طنطــاوي يف تقـــدمي  وهنــاك ،تفســريا روحيــا

ه كــان حيــاول خــداع النــاس ــذه القصــص. ويف قصــص العلميــة يف تفســريه واعتقــدوا أنّــبعــض ال
القــرآن اليرشــدنا فقــط لدراســة العلــوم الطبيعيــة، بــل يضــع أيضــا  هــذا الصــدد قــال طنطــاوي إنّ 
 يفقُــــِل اْنظُــــُروا مــــاذا مــــن العلــــوم األخــــرى، إّن قولــــه تعــــالی: ﴿ مســــتويات هــــذه العلــــوم أعلــــى
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ـــــماواِت َواْألَْرِض... يبحثـــــوا عـــــن عجائـــــب  طلـــــب مـــــن املســـــلمني أنْ  .)101(يـــــونس/ ﴾ الس
). يف موضـــع آخـــر يف بيـــان عجائـــب القـــرآن يتحـــدث 60- 59م: 2015الطبيعـــة (دانشـــگر، 

يف حديثه عن إحياء القتيل األسرائيلي بقوله: ﴿َوِإْذ قَـاَل ُموَسـى لَِقْوِمـِه   األرواحريحتضعن علم 
املفسـر يف حديثـه  ).كـذلك فـإنّ 67بقـره/ال﴾ (اً ِإن اللَه يَْأُمرُكْم أَْن َتْذَحبُوا بـََقرًَة قَالُوا أَتـَتِخُذنَا ُهـُزو 

يف   األرواحريحتضـی قضـية عن عزيز النيب وحياة محـاره كـل ذلـك أتـت بصـيغة رمزيـة للداللـة علـ
  ).89- 84/ 1: ق1350سورة البقرة (طنطاوي، 

ننظر إلی النتائج واالستنتاجات النادرة والعجيبـة الـيت توصـل  حتليل الكاتب: جيب علينا أنْ 
ه متـأثر متامـا بـالعلوم التجريبيـة يف العصـر إاليها طنطاوي يف تفسريه عن اآليات القرآنية، علی أنّـ

طنطاوي يف تفسري اجلواهر جيعل من القرآن ذريعة لبيان ما خيـتلج يف نفسـه،  أنّ اجلديد. ويبدو 
 يتحــدث مــن خــالل تفســري القــرآن عّمــا يــدور يف فكــره وذهنــه ألن  بعبــارة أخــری أنــه يريــد أنْ 

ه ال يقصـد كشـف معـاين اآليـات ومـا أراد اهللا مـن املعنـی، منهجه يف التفسري يسـري بشـكل كأنـ
  لعلوم احلديثة أكثر منه باآليات القرآنية.بل كان اهتمامه با

 

  االزدواجية الجنسية 2.2

ٍء  وِمــْن كــل َشــيْ هنــاك آيــات كثــرية تتعلــق باالزدواجيــة اجلنســية يف كــل املخلوقــات، مثــل آيــة: ﴿
 اْألَْرَض وَجَعـــَل فيهـــا ﴿آيـــه: و  )3(ذاريـــات/ ﴾كـــْم تَـــذَكُرونَ َخَلْقنـــا َزْوَجـــْنيِ لََعل ــذي َمـــدوُهـــَو الـ

ِمْنـــُه آيــة ﴿َفَجَعــَل . و )3رعــد/ال( ﴾َرواِســَي وأَْــارا وِمــْن كــل الثَمــراِت َجَعــَل فيهــا َزْوَجــْنيِ اثـْنَـــْنيِ 
). هي إحدی اآليات اليت يعتربها العلماء واملفسـرون مـن 39(القيامة/ الزْوَجِني الذكَر َواْألُنْثى﴾
لقد درس هـؤالء املفسـرون والبـاحثون بإسـهاب كثـري النظـام البيولـوجي و اآليات العلمية للقرآن، 

البشـــر. ويقــــول جلســـم اإلنســـان وخصائصـــه الوراثيــــة واســـتخدموه إلثبـــات الفــــروق اجلنســـية يف 
لكـــن مـــن و ه لـــيس مـــن الضـــروري تفســـري هـــذه اآليـــة مـــن وجهـــة نظـــر فســـيولوجية، طنطـــاوي إنّـــ
هــذه اآليــة هــي احلكمــة الــيت تتنــاول توزيــع الرجــال والنســاء علــى األرض. علــی أي  الواضــح أنّ 

يف كتابــه املوســوم بــــ  احــال، أجــرى طنطــاوي عــدة دراســات حــول هــذا املوضــوع وانتشــر نتائجهــ
هذه اآليـة وغريهـا مـن اآليـات املماثلـة الـيت تتعلـق بازدواجيـة  وكان استنتاجه أنّ » ساننأين اإل«
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/ 24: ق1351اجلــنس تــدل علــی اهتمــام اهللا مبخلوقاتــه وتشــري إلــی املســاواة بينهــا (طنطــاوي: 
  ). 62- 61م، 2015؛ دانشگر، 308- 307

يـُد التعـاليَم القرآنيـة القيمـة حتليل املؤلف: تدل هذا اآليات علی أن علـم األجنـة التجـرييب يؤ 
يف دراســة اهليكــل والبنــاء اإلنســاين، ويصــف كــل مصــطلح مــن املصــطلحات القرآنيــة بدقــة كــل 
مرحلـة مـن املراحــل اجلنينيـة. كلمـا تقــدم العلـم إلـی األمــام، يـتم الكشـف عــن تفسـريات جديــدة 

حنصـل علـى أدوات دقيقـة وعلميـة  للحقائق العلمية اليت تشري إليها القرآن الكرمي، ورمبـا بعـد أنْ 
 الكثــرية عــن القــرآن الكــرمي كمــا ميكــن أنْ  نســتطيع التوصــل إلــی املزيــد مــن احلقــائق يف املســتقبل

  .يستفيد املفسرون عن املعطيات العلمية لفهم أفضل لآليات القرآنية
  

  بصمة األصابع 2.3

لـــی أواخـــر القـــرن االكتشـــاف عـــن علــم البصـــمات يرجـــع بالتحديــد إ مهمــا يكـــن مـــن أمــر فـــإنّ 
جـدا مـن  ةمقتضب .)4/القيامة( ﴾أَْن ُنَسوی بَنانَهُ   َن َعلیيقاِدر   بَلیالسابع عشر، هذه اآلية: ﴿

مــن عجائــب القــرآن احلقيقيــة. وبغــض النظــر  ةالقــرآن، هــذا املوضــوع بالنســبة لطنطــاوي، واحــد
ه يصــف بإجيــاز قضــية قتــل وقعــت يف اليابــان والــيت اعتقــل ضــباط عــن هــذه القضــية العامــة، فإنّــ

  ).62: م2015، دانشگر، 309- 24/308: ق1351طنطاوی، الشرطة خالهلا القاتل (
البشـرية، ألـيس  حتليل املؤلف: لكن ملاذا أشار اهللا تعالی إلی خطوط األصابع بني األعضاء

عـدة معناه أن خلق األصابع أكثر صـعوبة وتعقيـدا مـن سـائر األعضـاء األخـرى. هنـاك أسـباب 
خطــوط األصــابع هلــا مســات حمــددة ختتلــف مــن شــخص إلــی آخــر  نشــري إليهــا: األولــی هــي أنّ 

وهــي هـذه اخلطـوط ثابتـة وال يتغـري أثرهـا أبـدا  وتالزمـه منـذ الـوالدة حـىت املـوت. والثانيـة هـي أنّ 
  من اآليات اليت تثبت اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي.

 

  نطفة مختلطة بعناصر شتی (أمشاج) 2.4

ْنسـاَن ِمـْن نُْطَفـٍة أَْمشـاٍج نـَْبَتلهذه هي إحدی اآليات القرآنية: ﴿ عـا يَفَجَعْلنـاُه مسَ ِه يـإِنـا َخَلْقنَـا اْإلِ
يف القــرآن كوصــف لكلمــة نفطــة. وأمشــاج » أمشــاج«). تســتخدم كلمــة 2اإلنســان/( ﴾اري َبصــ
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تشتق من "م ش ج" ومفـرده: مشـٌج ومشـيٌج وهومـا اختلطـت أجزائـه. وردت هـذه الكلمـة مـرة 
؛ 6/259: ش1371مـــــــن ســـــــورة اإلنســـــــان (قرشـــــــي  2واحـــــــدة فقـــــــط يف القـــــــرآن يف اآليـــــــة 

يف العبــــارة  »نفطــــة«). ولكــــن مــــا هــــو املقصــــود مــــن كلمــــة 2/767: ق 1414 ،منظــــور  ابــــن
 ؟ هناك احتماالت خمتلفة أمهها فيما يلی:»من نطفة أمشاج«القرآنية 

االحتمال األول هو اختالط ماء الرجل مبـاء املـرأة وهـو القـول املشـهور عنـَد املفسـرين بعـد  .1
املفســـرين كـــالطربي وابـــن كثـــري  نـــزول الـــوحي حـــىت الوقـــت احلاضـــر وقـــد اعتقـــد ـــذا الـــرأي بعـــض

مـاء الرجـل ومـاء  م، أثبت هريتـويج ألول مـرة أنّ 1875يف عام  ومع ذلك، واملراغي والطربسي...
). لكن القرآن الكرمي يوضـح هـذه 9/20: ق1405 املرأة يلعب دورا هاما يف منو البويضة (البار،

 .  ﴾قَرارٍَمكنيٍ   ُمث َجَعْلناُه نُْطَفًة يفمن سورة املؤمنون ويقول: ﴿ 13املرحلة بشكل واضح يف اآلية 

  هو تركيب النطفة من عناصر ومكونات خمتلفة.. 2
نظــرا إلــی أن كلمــة أمشــاج جــاءت علــی صــيغة مجــع، فيبــدو أن القــرآن الكــرمي يقصــد  .3

  نطبق كال الوجهني املذكورين علی هذه اآلية. أنواعا خمتلفة من االختالط فلذلك ميكن أنْ 

 املـراد  هـذه اآليـة ويعتقـد بـأنّ يف عنـی األمشـاج ملطنطاوي استخدم موقفا خمتلفا جدا  إال أن
وهلــا عالقــة بتغذيــة الشــخص والطعــام   التغذيــة  ُأصــول  مــن  املــواّد العشــر احملســوبة وهــ  مشــاجباأل

  يف  وتكـون  الرجـل  يف  تكـون  هـيوالفاكهة اليت يأكلهـا ويـدعي أن اإلنسـان يتكـون مـن النطفـة و 
 العناصـر  تلـك، و  عناصر خمتلفة  من  خملوقتانومها   اجلنني  باّحتادمها يتكّون  النطفتان  ، فهاتان املرأة
،  يشــــربونه  املــــاء الـــذي  ، ومـــن اآلبـــاء واالُّمهــــات  طعـــام  يف  الــــداخلني  واحليـــوان  النبــــات  مـــن  آتيـــة
  والشـــراب  الطعـــام  مـــن  التغذيـــة  ُأصـــول  يف  دخلـــت  املـــواّد الـــيت  يتعاطوـــا، ومجيـــع  الـــيت  مـــالحواأل

  والفســفور والبوتاســيوم  والكربيــت  زوتو واأل  والكربــون  واهليــدروجني  وكســجني: األُ  ، وهــي عشــرة
،  كـّل حيـوان يفو ،  كـّل نبـات   يف  تـدخل  الـيت  العشـرة  هـي  واحلديـد. فهـذه  والكالسيوم  واملغنيسيوم

ــــا طعامــــه طنطــــاوي،   العشــــرة  مشــــاجاأل  هــــذه  مــــن  مكّونــــة إذاً   . فالنطفــــة كــــّل إنســــان   ، ويف أل)
عــــــدم فهمـــــــه لعلـــــــم  ). لـــــــذا إن 63- 62: م2015؛ دانشــــــگر، 311- 24/301: ق1351

األمشـــاج تتعامــل مــع العناصــر الـــيت  األجنــة وعلــم وظــائف األعضـــاء جعلــه يصــرح ببســاطة أنّ 
  .حيتاجها جسم اإلنسان
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  نقف بأجياز عند سائر النظريات واآلراء العلمية عند طنطاوي: لنا أنْ  يينبغ
نَـًة َهلـا يإِنـا َجَعْلنـا مـا َعلَـی اْألَْرِض ز ه عنـدما يشـري إلـی اآليـة السـابعة لسـورة الكهـف ﴿نّـإ - 

لُـَوُهْم أَ  هنــاك العديـد مــن اآليــات القرآنيــة علــى  ترتـاح نفســه بكثــري ألنّ  .﴾ُهــْم َأْحَســُن َعَمــاليلَِنبـْ
ه يضـــع أمـــام أعـــني القـــارئ صـــور النـــافورات هـــذا النـــوع مـــن اجلمـــال، وتأكيـــدا علـــى ذلـــك، فإنّـــ

  ).148- 9/140: م1933والفراشات وقطيع احلمار الوحشي وغريها (طنطاوي، 
أكثـــر دقـــة، حيـــاول شـــرح  تويف كثـــري مـــن األحيـــان عنـــدما يتعلـــق األمـــر بظـــاهرة أوحـــد - 

يـــا الكلمــة الـــيت يواجههــا وعلـــی هـــذا األســاس يعـــرب عــن فكـــرة القيامـــة ويرتبطهــا بزلـــزال يف إيطال
  ).25/249: راملصدنفس (

 ومــا إيطاليــا زلزلـة إلــی ريشــيو  نقـاط عــدة يتــذکرو  لغـوي بتفســري الزلــزال املفســر سـورة يبـدأ - 
 ني کــلبــ يــرتبط يــةالنها ويف والــنفط الفحــم اســتخراج مــن يثاحلــد العلــم تطــور يجــةنت اکتشــف

  ).257- 255/ 25املصدر: نفس ( ميةالکر  واآلية كذل
نفــس ســورة الفيــل يتحــدث بالتفصــيل عــن اكتشــافات علــم احليــوان ( ه يف تفســريإنّــكمــا  - 

). ويستشــهد بالروايــات اإلســالمية عــن معركــة الفيــل الشــهرية ويــروي قصــة 25/262املصــدر: 
  ). 31: ش1379الفيل الذي رش املاء على أنفه بأمر راكبه (امي، 

م هـذه اآليـة جيـب ه مـن أجـل فهـيف مناقشة سورة العلق يصف القضايا الطبيـة ويـذكر أنّـ - 
). أحيانـــا 25/205: ق1933يكـــون علـــى درايـــة بأســـرار التلقـــيح (طنطـــاوي،  علـــى املـــرء أنْ 

  يكون متحمسا وهو ينتقل مالحظات علمية دقيقة مضيفا: 
املصـــــدر: نفــــس » (احلمــــد هللا، لقــــد أصــــبح الطـــــب اآلن وســــيلة لفهــــم القـــــرآن وتفســــريه«

10/170.(  
ــــري مــــن القصــــص  -  ــــذكر مــــا حــــدث يســــتفيد بشــــكل كب ــــة عــــن مصــــري الكفــــار وت التارخيي

ألمرباطورية روسـيا واملسـلمني األغنيـاء الـذين بنـوا القصـور وأصـرفوا نفقـات غـري ضـرورية وباهظـة 
ه يتـذكر دائمـا املصـري الـذي نّـإالذي يفيد األوروبيـني أيضـا و  األمر ،إلقامة االحتفاالت واملآدب

  ). 14/17در: املصنفس حل باإلمرباطورية الروسية وأمثاله (
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يســتخدم طنطــاوي الكتــب املصــرية لتربيــر وتفســري اآليــات القرآنيــة املتعلقــة مبوســى عليــه  - 
  ).75- 53م: 2015دانشگر،  ؛32: ش1379السالم (امي، 

 الكـوثر أنّ  یويال معنويـا ويـر أه مل يراع الشرع بعض األحيان ويفسر اجلنة والكوثر تنّ أإال  - 
الــدر واليــاقوت والعســل لــيس إال ضــربا  أنّ ينتهــي مهمــا شــربت منــه و يــة عــن العلــم الــذي ال اكن

من العلم واهلـدف مـن التعبـري ـذه املفـردات اجلميلـة هـو شـّد انتبـاه املخـاطبني إلـی مجـال العلـم 
  ).511- 2/510م: 1962ذهيب، ال(

 خـــذ أووقـــد  یكثـــر مـــن التفاســـري األخـــر أمقـــدار اســـتفادته مـــن العلـــوم يف تفســـريه  لـــذا إن
املفســر فيــه بتطبيــق العلــوم باآليــات. علــی ســبيل املثــال قــام بتطبيــق علــم النبــات يف اآليــات 

مـن ســورة الصــافات، وتطبيــق  89-88تطبيــق علــم النجــوم  كـذلكو  أمـن ســورة النبــ14-16
مـن سـورة  8وتطبيـق علـم االخـرتاع يف اآليـة  ونمنؤ من سورة امل 79علم احليوانات ذيل اآلية 

  النحل يف تفسريه.
 فهــم ألجــل العلــوم يوظــف أنْ  إلــی العلمــي ريالتفســ خــالل مــن يســعی طنطــاوي أنّ  كالشــ

 إلـــی ترمـــي إصـــالحية متعاطفـــة برؤيـــة القرآنيـــة والســـور ومعانيهـــا ميـــةالکر  لآليـــات وأفضـــل أکثـــر
 وقـــد تامـــا تناســـقا احلديثـــة العلـــوم مـــع تتناســـق القرآنيـــة التعـــاليم أنّ  يـــری فهـــو املســـلمني إصـــالح

 والسياســية والكالميــة والروائيــة العقليــة يبواألســال باآليــات اآليــات تفســري ذلــك، يف يســتخدم
ه بإتيانـــه األمثلـــة املتعـــددة يأخـــذ هـــي أنّـــمهمـــة يتجاهـــل طنطـــاوي حقيقـــة . والعرفانيـــة والفقهيـــة

الســيف ذي احلــدين والــذي مــن ناحيــة يثــري املزيــد مــن الثنــاء علــى صــنع اهللا املبــدع ومــن ناحيــة 
قمعه التفصيالت العلميـة الكثـرية ممـا يشـوه اآلراء مينـع ت ء بشكل ميكن أنْ أخرى جيعل هذا الثنا

  اإلدراك احلقيقي.
  

  طنطاوي ی. دراسة ونقد رؤ 3

ادعاء طنطاوي وكشف املبالغة يف ادعائه. حنن الخنالف مـع  يف هذا املقال، فيجب علينا حتقق
يريـد شـرح مجيـع القـرآن. ملـاذا ه القرآن شـامل للعلـوم بـل خنـالف زعمـه وادعائـه علـی أنّـ قوله بأنّ 

  تفسري طنطاوي ترحيبا حقيقيا؟ هلذا األمر عدة أسباب: یال يلق
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منفعـل يف تفســريه، فيقــول  هــو ،طنطـاوي لــيس لديـه نصــيب وافــر مـن العلــم األول أنّ  3.1
يتسـلحوا بعلـوم جديـدة للـدفاع عـن  املسلمني جيب أنْ  عتقد أنّ ابدأ عمله بنوايا حسنة و قد ه إنّ 

رفــع مكانــة العلــوم الطبيعيــة إىل درجــة قــام ب الغازيــة. لكنــه يــةضــارة الغرباحل أمــامواإلســالم القــرآن 
  : عنه قال الذهيب . حتی)17/17: ق1933(طنطاوي، 

ويظهـر ملـن يتصـفح قبـوال واسـتقباال  یيلقـ غضبا وانتقاد أكثر مـن أنْ  یتفسري طنطاوي يلق«
املؤلف القى الكثـري مـن لـوم العلمـاء علـى مسـلكه الـذي سـلكه يف تفسـريه،  هذا التفسري أنّ 

ـــــــدى كثـــــــري مـــــــن املثقفـــــــني ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى أنّ   »هـــــــذه النزعـــــــة التفســـــــريية مل تلـــــــَق قبـــــــوال ل
  ). 2/566: ق1396  ذهيب،ال(

رغـــم أّن كتابـــة طنطـــاوي علميـــة إال أّن نظرتـــه ليســـت كـــذلك. لقـــد بـــالغ يف تقســـري  3.2
اآليــات العلميــة للقــرآن مبالغــة ومــأل تفيســره مبــواد زائفــة وشــبه علمــي أحيانــا وال ميكــن تســميتها 

).كـــاَن 108ش: 1324علميـــة أصـــال، وقـــد يكـــون ســـبب اخلصـــوم هـــو نفســـه (خرمشـــاهي، 
صــرية يف منــاهج العلــوم التجريبيــة وكأنّــه ينســی أّن مثــل هــذه طنطــاوي ال يلتفــت إىل النتــائج احل

التفسريات من اآليات يقضـي متامـا علـى الفضـاء الكلـي احلـاكم علـی السـورة والـذي ينظـر إلـی 
الكــون والعــامل نظــرًة روحانيــة، ويــروج نوعــا مــن الكّميــة واملاديــة باســم التفســري القــرآين، فلــذلك 

يتوصـل  يستطيع مـن خـالل التفسـريه املـادي والتجـرييب البحـت أنْ ليس من املعلوم أّن طنطاوی 
 إلی أهدافه السامية ويرشد املسملني إلی طريق السعادة. 

ينمـا إن بباطها مـن القـرآن الكـرمي: واسـتنري األرواح حتضيتحدث الشيخ طنطاوي عن  3.3
ميكــن القــول  ري األرواح أمــر غريــب وبعيــد عــن مقاصــد القــرآن وأغراضــها الســامية فكيــفحتضــ

مي. وهـذا العلـم يف األسـاس ال ميكـن إثباتـه مـن وجهـة نظـر علمـاء الكـر بأّا تستنبط من القـرآن 
 ).89- 1/84ق: 1351(طنطاوی، يُنَسَب إىل القرآن  املسلمني، فكيف ميكن أنْ 

ه يف معرفـة اهللا تعـالی حتـی أثـر مما يؤسف أّن طنطاوي يبالغ يف معرفـة العلـم ومكانتـه و  3.4
جيعل معرفة صفات اهللا ورمحته ورأفتـه، وحتـی محـده وشـكره أمـر حيصـل بفضـل العلـوم التجريبيـة  
كمــا أّن بعــض قــراءات طنطــاوي يف تفســريه عــن اآليــات القرآنيــة خاطئــة وبعيــدة عــن الصــحة 

  .)17- 17/16؛ 2/210؛ 57- 56، /25(نفس املصدر: 
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طعة للقرآن آراء ال يوجد هلا دليل يف القرآن علـى اإلطـالق. له يف تفسري احلروف املق 3.5
مهـا رمـوز لدراسـة الرياضـيات » ه«و» ط«على سبيل املثال يقول يف شرح سـورة طـه: عبارتـان 

  والعلوم الطبيعية وعلم الفلك. بينما أّن سورة طه ال عالقة هلا ذه العلوم. 
الرأي وتطبيق الذوق الشخصـي. يف  أنّه سلك يف تفسريه مسلكا تفسرييا يعتمد علی 3.6

كثـــري مـــن احلـــاالت يفـــرض آرائـــه الفرديـــة علـــى اآليـــة ويؤوهلـــا. فلـــذلك إنّـــه وقـــع يف فـــخ التـــوهم 
التــارخيي للتفســري بــالرأي بســبب عــدم مراعــاة القواعــد والضــوابط احلقيقيــة لفهــم القــرآن، واعتقــد 

حيـدث نتيجـة تقـدم العلـوم  ن أنْ بأّن انتقال السلطة من أمة إلی أخری ومن بلد إلـی آخـر، ميكـ
حبيث تبدل العلم إلی قوة ال َمنافَس هلا وحىت أنّه مل يتوقـف عنـد هـذا احلـد بـل يـذهب إلـی إّن 

حيصل علی قدرة فائقة تفرض نفَسـها  العلم يستطيع من خالل ركوبه مركب التفسري بالرأي أنْ 
 على القرآن. 

مواجهــة الثقافــة الغربيــة. ومــع أّن ســبب  نالحــظ يف تفســريه أحيانــا تــدمريا للــذات يف 3.7
يكونـوا جمهـزين يف مواجهـة  ذلك هو الشفقة للمسلمني. يعتقد طنطاوي أّن املسـلمني جيـب أنْ 

الثقافــة الغربيــة، وأّن إحـــدى الطــرق لتجهيـــزهم هــي تفســري القـــرآن علــى أســـاس العلــم احلـــديث 
  والوقوف يف وجه املعرفة الغربية اليوم. 

ّن الغـــرض األساســـي مـــن القـــرآن هـــو إرشـــاد البشـــر وتثقـــيفهم، وأّن كأنّـــه قـــد نســـی أ 3.8
القرآن قد اهتم مبوضوعات علمية كعلوم الفقه، وموضوعات شبه علمـي ومـا وراء الـنفس. وقـد 
تـــأثر بشـــكل كبـــري بـــالتنومي املغناطيســـي وحتضـــري األرواح. لكـــن فيمـــا يتعلـــق بالتوحيـــد واآليـــات 

  فردات وترمجة بسيطة.األخالقية يكفي بتفسري حريف وشرح امل
جعــل طنطــاوي النقاشــات العلميــة هــو املبــدأ واآليــات القرآنيــة هــي الفــرع. وركــز كثــريا  3.9

علی املباحث العلمية يف تفسـري القـرآن وسـاق إذهـان املخـاطبني إلـی املباحـث الثانويـة والفرعيـة 
 بدال من تبيني رسالة اآليات العلمية، وبدل تفسريه إىل موسوعة علمية.

تصوراته وانطباعاته الناجتة عن نظريته ومنهجه مناٍف للقرآن الكرمي ألّن اآليات  3.10
القرآنية يكمل بعضها البعض ويرفض االختالف فيمـا بينهـا، لكـن تصـوراته ونتائجـه أدت 
ــــة،  ــــوم القطعيــــة التجريبي ــــني القــــرآن والعل ــــاك تعــــارض ب إىل اجلــــدل واالخــــتالف. فلــــيس هن
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وم الظنيـــة والقـــرآن يعـــود إلـــی ســـوء فهـــم بعـــض املفســـرين مـــن والتعـــارض املوجـــود بـــني العلـــ
اآليات اليت تثري التعارص بني العلم والدين، ولكن هـذا راجـع إلـی خطـأ املفسـرين وسـاحة 
القرآن املقدسة بعيدة كل البعد عن هذا الـنقص. فلـذلك يكـون بعـض تفسـريات طنطـاوي 

جدير بالذكر أّن منهج تفسري  العلمية لآليات غري صحيحة وغري مقبولة ألسباب خمتلفة.
طنطــــاوي يف تفســــريه القــــرآن بــــالقرآن مــــن أفضــــل الطــــرق التفســــريية والــــذي ال يهــــتم بــــه 

  كثريا.  اهتماما
ُيالَحــــظ بعــــض األشــــياء يف تفســــريه ال عالقــــة هلــــا بالتفســــري أصــــال، مثــــل املنــــاظر  3.11

ع أنــين أثــين علــى الطبيعيــة، واحليوانــات، والصــور، ومــا إىل ذلــك. لــذلك يقــول أمحــد حنفــي: مــ
اجلهــود الطــاهرة والصــادقة الــيت بــذهلا االســتاذ الراحــل طنطــاوي إال أنّــه بــالغ وأفــرط يف اســتعمال 

  ).7م: 1960العلوم املختلفة حبيث أنّه جتاوز حدود معاين اآليات (حنفي، 
ينا بـــالعلوم احلديثـــة يف فهـــم اآليـــات مســـتعيتســـم تفســـري طنطـــاوي بـــالتكرار املمـــل  3.12

املتعلقـــة بالطبيعـــة. إال انّـــه يف تفســـريه كـــاَن ينســـی هدفـــه املتمثـــل يف تفســـري القـــرآن وينخـــرط يف 
ينمــا يقــرأ تفســريه مل يســتطع حيــدة حبيــث إّن القــارئ اجلدقضــايا العلــم احلــديث واالكتشــافات 

 كاحــث العلميــة وقــد دفــع ذلــمتييــز هــدف طنطــاوي، هــل هــو تفســري القــرآن أم اخلــوض يف املب
  . ه والتشاؤم بشأنهتفسري يف  كين إلی الشاملفسر بعض 

مــن جممــوع بيانــات طنطــاوي وآراء العلمــاء واإلشــكاليات الــيت أخــذت عليــه كــاَن أجــدر 
يکـــون كتابـــه  ريا، ويف هــذه احلالـــة ميکــن أنْ تفســـ، »اجلــواهر«بــأّن اليســـمي طنطــاوي كتابـــه  

يقـول الـذهيب يف ري وبالتبع يکـون هلـم أکثـر فائـدة. التفسيات بتقنمرجعا ملن كانوا على دراية 
  هذا الصدد: 
هذه العلوم هي الـيت متيـز  نّ إو ». هذا الكتاب موسوعة علمية جند فيه الكثري من العلوم نّ إ«

تفسري اجلـواهر  مع ذلك فإنّ ». فيه كل شيء إال التفسري«تفسريه كما قيل يف تفسري الرازي 
  ).2/360ق: 1396ذهيب، المن تفسري الفخر الرازي (جدر ذا الوصف أ

 تابـــه باملباحـــث  کميـــأل کـــان عـــامال مهمـــا يف أّن املفســـر  هاوســـعتُ و ت املباحـــث العلميـــة تشـــت
  سريه ال خيلو من نظرات علمية صائبة. تفكان   نّ إساس هلا و أالعلمية اليت ال 
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  . رؤية محمد عبده في تفسير القرآن4
إحياء التفكر الـديين والفكـر العقـالين يف العـام العـريب. ومـن مث فقـد مت  يعترب عبده من أعظم رموز

 كـــان عبـــده خالفـــا للفكـــر العـــريب الســـائد،  الثنـــاء عليـــه يف بعـــض األحيـــان وانتقـــاده أحيـــان أخـــری
وســـعى إىل  ،اعتنـــی بالفلســـفة والعلـــوم احلديثـــة والقضـــايا السياســـية مثـــل النضـــال ضـــد االســـتعمار

ا يتناســب مــع احتياجــات العــامل املعاصــر والعلــم احلــديث كمــا حــاول يف تفســري القــرآن الكــرمي مبــ
يفســر القــرآن مببــادئ عقالنيــة ونــأى بنفســه عــن الطريقــة التقليديــة. وميكــن  أنشــطته التفســريية أنْ 

تفسـري جـزء الثالثـني «الـذي كتبـه مبسـاعدة تلميـذه رشيدرضـا و املنار" رؤية جهده هذا يف "تفسري
يف تفســريه علــى اجلانــب اإلرشــادي للقــرآن الكــرمي أكثــر مــن أي شــيء . أكــد عبــده »مــن القــرآن

کـان   جيلـب السـعادة للمجتمعـات اإلسـالمية، وبنـاًء علـى ذلـك، القـرآن جيـب أنْ  آخر واعتقـد أنّ 
يعبـد اهللا مبسـاعدة القـرآن. علـى الـرغم  يعبـد القـرآن؛ بـل عليـه أنْ  ه ال ينبغي على املرء أنْ إنّ  قول:ي

 رجـله ه كـان خمالفـا لتأويـل اآليـات السـماوية، رغـم أنّـائمـة علـى العقـل، إال أنّـلديه فكرة ق من أنّ 
يـدرج آرائـه الشخصـية يف تفسـري القـرآن وسـعى إلسـعاد اتمعـات  ه مل سياسي واجتماعي إال أنّـ

البشرية باالعتماد على القضايا اللغوية والعقالنيـة. فقـد أولـی حممـد عبـده يف تفسـري املنـار اهتمامـا 
احلصـول علـی هـذه احلقـائق العلميـة  نّ أبالغا بـالعلم والعقـل واملكتشـفات احلديثـة. وقـد أكـد علـی 

ي والقـــرآن ومل يقبــــل مبحدوديــــة العلــــم ضـــمن نطــــاق معــــني (رشيدرضــــا، يـــأيت مســــتقال عــــن الــــوح
ده يف تفســـريه يشـــري إلـــی بعـــض احلقـــائق العلميـــة الـــيت وردت يف عبـــحممـــد کـــان ).8/4: م1931

مـرور الـزمن والتطـور  نّ أا مل تكن معروفـة يف عهـد الرسـول (ص) وال بعـده بقـرون إال ّ أالقرآن مع 
ديـث النبويـة وهـذا احافق صحة النظرات العلمية يف القـرآن واألبت من املكتشفات ما يو أثالعلمي 

  ). 8/409املصدر: نفس من وجوه إعجاز القران الكرمي (
تفســري املنــار يعتمــد العقــل بصــورة عامــة الســيما مــا يتعلــق  نّ أ ذهب إلــیيــمــن العلمــاء مــن 

 نّ إفكـار الدينيـة و األ إصـالححيـاء و إالعقـل يلعـب دورا هامـا يف  إن بآراء حممد عبده نفسه، إذ 
  من خالله تتضح املعارف الدينية ويسهل تفسريها بصورة صحيحة.

لســيد مجــال الــدين ذ ليــکتلم  حممــد عبــده نّ أ ن هــويعــن األخــر  ومــا مييــز الســيد حممــد عبــده
صـــدقائه باالهتمـــام ـــذا أ ديالســـ كمـــال برناجمـــه اإلصـــالحي وقـــد نصـــحإل  أتیيـــ بـــاديآســـد األ

  الشيخ اجلليل وقال فيه:
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  ).187: ش1349(طباطبايي، » عاملا كت الشيخ حممد عبده وكفي به ملصرتر «
  

  التفسير العلمي في تفسير المنار . نماذج5

توسـل حممـد عبـده بـالعلوم احلديثـة يف تفســريه واعتقـد أّن انطبـاق اآليـات مـع مكتشـفات العلــم 
  ). 218- 217ش: 1393احلديث من أبرز وجوه اإلعجاز القرآين (حمتسب، 

يـُْرِســُل ﴿مــن ســورة األعــراف:  56مــن أبــرز منــاذج تفســريه مــا يقولــه يف شــرحه لآليــة  5.1
يـاح وينصـح الر فيقـوم حممـد عبـده بشـرح الفوائـد العلميـة للهـواء و ﴾. الرياَح ُبْشرا بـَْنيَ يَـَدْي َرْمحَتِـهِ 

(رشيدرضـــــا، د ت: يــــد مــــن املعلومــــات مبراجعــــة الكتــــب العلميــــة يف هــــذا الصــــدد للمز القــــراء 
8/482 -489.(  

يقــول: ... ﴾. وأَْرَســْلَنا الريــاَح لَــواِقحَ ﴿مــن ســورة احلجــر: 22كمــا أنّــه يف تفســريه لآليــة  5.2
إّن هـذه اآليــة تشـري إلــی دور الريـاح يف تلقــيح النبــات، قـد أدرك األوروبيــون أن تـأثري الريــاح البــاردة 

ني ذكـــور بــيح اجلنســي للتلقــعلــى الســحب ومــا يرتتــب عليهــا مــن هطـــول األمطــار كــان مشــاًا 
لــى أّن احليوانــات وإناثهــا. ويعتقــدون بــأّن هــؤالء أول مــن اكتشــف ذلــك، لكــن هــذه اآليــة تــدل ع

املســلمني كــانوا علــى علــم بــه قبــل أربعــة عشــر قرنــاً مــن هــذا االكتشــاف العلمــي لألوروبيــني. مــع 
  حتی جاء عبده و اکتشف عن هذا السر. كاملفسرون املسلمون ذل كمل يدر  كذل

﴾. ٍء َخَلْقنـا َزْوَجـْنيِ  وِمـْن كـل َشـيْ مـن سـورة الـذاريات: ﴿  49كما يقـول يف اآليـة  5.3
مــن  36...﴾. واآليــة ْنيِ وِمــْن كــل الثَمـراِت َجَعــَل فيهــا َزْوَجـمــن ســورة الرعـد: ﴿... 3واآليـة 

...﴾. إّن اهللا تعـــالی حتـــدث عـــن أصــــل ُســـْبحاَن الـــذي َخَلــــَق اْألَْزواَج كلهـــاســـورة يـــس: ﴿ 
 الزوجيـــة وعــــدم حصـــرها يف احليوانــــات بـــل عــــّم يف ذلـــك حتــــی اجلمـــادات (نفــــس املصــــدر:

  ).12/30؛ 1/210
). إن تسـجري البحـار 6﴾ (التكوير/وِإَذا اْلِبحاُر ُسجَرتْ كما يقول يف ذيل اآليه: ﴿  5.4
يشــّقها زلــزال حبيــث ختــتلط كلهــا وتنجمــع يف حبــر واحــد وختــتلط يف خضــم واحــد وقــد  هــو أنْ 

يكــون تســجري البحــار مبعــين اشــتعاهلا حبيــث متتــزج طبقــات األرض الداخليــة بطبقاــا اخلارجيــة 
  ).26ق: 1332وتتبخر البحار وتشتعل النريان فيها (عبده، 
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ــــماُء اْنَشــــقتْ كمــــا يقــــول يف تفســــري قولــــه تعــــالی: ﴿إَ  5.5 إّن 1﴾ (االنشــــقاق/َذا الس .(
حيصـل اخـتالل يف نظـام السـماوات واـدام أجزائـه  انشقاق السماوات مثل انفطارها وذلك أنْ 

اب يف الفضـاء عندما يشاء اهللا وتصطدم الكواكب وترتطم ارات وذلك خيلق ما يشـبه السـح
  ). 49حتی كأن تلك السحاب قد شقت السماء (نفس املصدر: 

أَوَملَْ يـَـَر الـذيَن كَفـُروا أَن السـماواِت َواْألَْرَض كانَتـا كما يقول املفسر يف تفسرياآلية: ﴿ 5.6
). إّن الكفـــــارمل يعلمـــــوا أّن الســـــماء واألرض كتلـــــة واحـــــدة 30...﴾ (األنبيـــــاء/فـََفتَـْقناُمهـــــارَْتقـــــا 

ُمث اْسـَتوی متالمحة فصلنا بينهما ومن مث خلقنا الكواكب السماوية وهذه اآليـة توافـق اآليـة: ﴿ 
 وهي تـنّص علـی أّن أسـاس السـماء هـو الـدخان 11...﴾ (فّصلت/ماِء َوِهَي ُدخانٌ إلی الس .(

  ).1/210ق، 1332من العرب وال غريهم (عبده، أحد ومل يعلم بذلك قبل نزول اآلية 
َواْألَرَض َمَدْدناها وأَْلَقْينـا فيهـا َرواِسـَي وأَنـَْبْتنـا فيهـا ِمـْن كـل ﴿ وكذلك يف تفسري اآلية: 5.7
). يقــول: إّن ســر اآليــة وإعجازهــا يكمــن يف کلمــة (مــوزون) فقــد 19﴾ (احلجــر/ٍء َمــْوُزونٍ  َشــيْ 

كيميــــائيون أّن النبــــات تتشــــكل مــــن عناصــــر حمــــددة موزونــــة ال ميكــــن أثبــــت علمــــاء النبــــات وال
ضــبطها إال بــأدّق أجهــزة القياســية وإن هــذا األمــر يثبــت إعجــاز القــرآن إذ إّن هــذه احلقــائق مل 

  ). 1/211ق: 1332تكشتف فيما سبق (عبده،
يـد كما يقول حممد عبده يف ما يتعلق بقـانون جاذبيـة األرض الـيت اكشـتفها القـرآن ا5.8

ـــماِء ومـــا بَناهـــاقبـــل ألـــف عـــام يف قولـــه تعـــايل: ﴿ إّن اهللا خلـــق الســـماء 5﴾ (الشـــمس/َوالس .(
مرتفعـــة وجعـــل كـــل جنمـــة وكوكـــب كـــاآلجرة وربـــط بينهـــا بقـــانون اجلاذبـــة حتـــی باتـــت كالبنيـــان 

  ). 1/25صدر: املرصوص (نفس امل
أما فيما يتعلق باألمور الغيبية فلم ينغمس حممد عبده يف تفسري الغيب الظواهر املاديـة وقـد 

ه باملذهب العقلي الذي انتهجه يف تفسريه. إّن نظـرة حممـد عبـده أثر فسرها تفسريا عقليا بفعل ت
الصـدد كمـا ناصـره قد أثارت عليه العديد من املخالفني حتـی كتبـوا الكثـري مـن الكتـب يف هـذا 

يقــرب معــاين القــرآن مــن  اآلخــرون وبــّرروا تفســريه بقــوهلم إّن حممــد عبــده كــان يرمــي بتفســريه أنْ 
م: 1962يشــرحه بلغــة العصــر ومل يصــّر علــی حتميــة قولــه (الــذهيب،  فهــم وإدراك اإلنســان وأنْ 

عبــده ). كمــا إّن هنــاك بعــض اآلراء الــيت خالفــت منهجــه وانتقدتــه.كما يشــري حممــد 234/ 3
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إلی أن طـرح العديـد مـن القضـايا العلميـة والطبيعيـة يف القـرآن وحـّض اإلنسـان علـی التفكـري يف 
باب فلسفة العامل يـأيت رّدا علـی دعـوی أهـل الكتـاب يف عـدم تناسـق الـدين والعلـم واعتقـادهم 

فــا أّن كــل احلقــائق العلميــة الــيت تســتنبط مــن خــارج الكتــاب املقــدس باطلــة إال أّن القــرآن خال
لذلك كان حيّث املسلمني والناس أمجعني علی التفكـر يف خلـق السـماوات واألرض والتـدبر يف 

). املالحظة األخری اليت نشاهدها يف آراء حممـد عبـده 250- 1/246األمور (نفس املصدر: 
قضـــية اإلعجـــاز القـــرآين، أي: إّن املفســـر يســــتنبط مـــن حـــديث احلقـــائق العلميـــة املوجــــودة يف 

  .لك يدّل علی إعجاز القرآن ونزوله من قبل اهللا تعالیالقرآن أّن ذ
  

  . نقد رؤية محمد عبده في تفسيره6

 الـدين حلضـور اـال يـوفر للـدين العقالين التفسري أنّ  كالشولی: المالحظة النقدية األ 6.1
 عبـده اـام إىل قطـب سـيد مثـل أناًسـا دفـع كذلـ يف اإلفـراط لكـن وحيـاة املسـلمني، اتمع يف

 جهـة مـن للمسـلمني الفكري للركود  ةجينت كذل جذور بأن  واالعتقاد العقالنية، يف فرطي بأنّه
 وصــل املوقــف، هــذا مواجهــة يف عبــده أنّ  إلــی والــذهاب أخــرى، جهــة مــن األوروبيــة والعقالنيــة

 يف ووقـع خطاه يطنطاو  وسار تلميذه الوحي، أمام العقل جعل حيث نقطة إىل وعی غري عن
   عبده. هيف وقع يالذ املستنقع نفس

عبـده اهـتم اهتمامـا كثـريا بالعقـل، لكنـه ال يبـدو  حتليل املؤلف: ال خيفی علـی أحـد أنّ 
اهللا تعــاىل وهــب لإلنســان أربعــة  ه جعــل العقــل أمــام الــوحي، إذ جــاء يف تفســري املنــار أنّ أنّــ 

أنواع من اهلدايـة هـي: اهلدايـة الفطـري، واهلدايـة احلسـي، واهلدايـة العقلـي، واهلدايـة الـديين. 
واهلدايـة الدينيـة هـي أصــل حيكـم علـی أنــواع الثالثـة األخـری. العقــل خيطـئ يف إدراكـه كمــا 

نفس وتظهـــر لـــه خيطـــئ احلـــس، وفلـــذلك حيتـــاج اإلنســـان إىل هدايـــة ترشـــده يف ظلمـــات الـــ
املبالغــات العلميــة والعقليــة الــيت و  ).1/63: ق1332 ،(عبــده الواجبــات واحلقــائق والقــيم

ـ  تالحظ يف تفسري املنار ترتبط باملباحث اليت أضافها إليه رشـيد ه جتـاوز مـنهج رضـا، بـل إّن
ن عبده وعاجل اآليات القرآنية معاجلة عقلية وأشاع نوعا من السلفية نتيجـة تـأثره بكتـب ابـ

  تيمية والعقائد الوهابية.



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    378

التكـاد جتـد آيـة مـن آيـات القـرآن الكـرمي يف تفسـري املنـار المالحظة النقديـة الثانيـة:  6.2
إال وهلــا تفســري اجتمــاعي وهــذا األمــر يصــدق علــی اآليــات الفقهيــة والتعبديــة الــيت ذات طــابع 

 سريات اجتماعية.شخصي، فلذلك كل اآليات املوجودة يف املنار تقريبا ليست بعيدة عن تف
تركيـز حممـد عبـده علـی القضـايا االجتماعيـة يرجـع إلـی إحيـاء  حتليل املؤلـف: دون شـك أنّ 

ه مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف التفكــر الــديين والعــودة إىل املصــادر األصــلية الدينيــة. فلــذلك إنّــ
 السامي يبحث عن إجياد حلول ورفع مشاكل اتمع اإلسالمي وتصحيح عقائدها من خـالل

أهــم أهــداف القــرآن يكمــن يف تــوفري  املصــلحني املســلمني يعتقــدون بــأنّ  الــربامج القرآنيــة، ألنّ 
وضـمان الســعادة الدنيويـة واألخرويــة لكـل األفــراد اتمـع البشــري. ويف الدراسـات الــيت أجريــت 
 حـول األهــداف الَعَشــرة للقـرآن يتبــني لنــا أن ُعشـَرها فقــط يتعلــق بأحكـام فرديــة وشخصــية، أمــا

   وإرشادها وتوجيهها وحتسينها.  يأيت من أجل إصالح شؤون اتمع باقي أهدافه فهو
حممـــد عبــده قــد فســـر بعــض اآليـــات يف ضــوء العلـــوم  : انّ المالحظــة النقديـــة الثالــة 6.3

انطبــاق اآليــات القرآنيــة مــع العلــوم احلديثــة، يــأيت ضــمن وجــوه إعجــاز القــرآن  نّ أ یاحلديثــة ورأ
  ).218- 217ق: 1396ذهيب، ال(

  
  . النتائج7

م املشـكلة الرئيسـية عنـد بعـض املفســرين، مبـا يف ذلـك الشـيعة والســنة ومـنهم طنطـاوي، هـي أّــ
ادعــاء طنطــاوي علــی  جعلـوا فهمهــم للقــرآن أســاس املكتشــفات يف مجيــع اــاالت. لــذلك فــإنّ 

استخراج العلوم التجريبية بل مجيع العلوم مبعناها العام من القـرآن لـيس لصـاحل القـرآن أصـال بـل 
  يقلل من قيمته. 

يسـتخدم مباحـث العلـم احلـديث مـن أجـل فهـم  كان طنطـاوي يسـعی بـأي وسـيلة إلـی أنْ 
والقضـــايا العلميــة علـــى يطبّـــق وأحيانــا يفـــرض العديــَد مـــن النظريــات  أفضــل للقـــرآن وحيــاول أنْ 

آيات القرآن، وقد يسرف إسـرافا كثـريا يف مباحـث اإلعجـاز العلمـي للقـرآن الكـرمي ويعتقـد بـأن 
العلــم هــو  املعرفــة الصــحيحة للقــرآن ال ميكــن أبــدا بــدون اســتخدام العلــوم اجلديــدة، ويــؤمن بــأنّ 

قـــرآن لفظـــا ينســـی اخلـــوض يف التفاصـــيل. وكلمـــا وجـــد طنطـــاوي يف ال مطلـــق وأحيانـــا كـــان ال
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ال يوجـد  مشاا بالعلوم احلديثة أو لفظا قريبا منها، أجراه وأطبقـه علـى نفـس العلـوم، وذكـر أنْ 
فسر القرآن من أوله إىل آخره مبـنهج علمـي واسـتخدم  جاء يف القرآن الكرمي، وقد علم إال وقد

مجيـــع  ی أنّ ه يـــذهب إلـــالعلـــوم الطبيعيـــة يف مجيـــع آيـــات القـــرآن واستشـــهد ـــا يف تفســـريها. أنّـــ
التعــاليم القرآنيــة متســاوقا مــع العلــوم اجلديــدة ويبــالغ يف هــذا الصــدد مبالغــة كثــرية حبيــث يفــرض 

ه ال يبــــايل أبــــدا يف تناولــــه فهمــــه علــــى اآليــــات ويفســــر اآليــــات مــــن عنــــده وحبســــب رأيــــه. وأنّــــ
 .للموضوعات العلمية من التكرار اململ

ضـوء العلـوم احلديثـة ويعتقـد بـأن تكييـف  ه كان يفسر بعض اآليات يفنّ إوإما حممد عبده ف
اآليـــات القرآنيــــة مــــع العلـــوم اجلديــــدة هــــو مـــن إحــــدی جوانــــب اإلعجـــاز القــــرآين واليغفــــل يف 
املناقشـة والبحـث حـول اآليــات عـن التفكـر واملـنهج العلمــي، ويوظـف يف تفسـريه اإلصــالحات 

قــرآن إىل القــرآن نفســه وال العلميــة والفنيــة بقــدر مــا هــو ضــروري فقــط، وينتبــه يف فهــم معــاين ال
يتجاوز يف شرح اآليات عن دائرة النص نفسه وجيعل القرآن أصال ويسـتخرج العقائـد واألفكـار 

 .»تفسري القرآن للقرآن«نسمي تفسريه  املختلفة من القرآن فلذلك ميكن أنْ 

إي مــا هــي اشــرتاكات واختالفــات طنطــاوي وعبــده يف «بالنســبة إلــی الســؤال الثالــت،  أمــا
  فنصل إلی النتائج التالية:» يف العلم التجرييب فهم القرآن؟توظ

كــان طنطــاوي يتبــع آراء ونظريــات الشــيخ حممــد عبــده، ويســري يف خطــاه ويهــتم بقضــية 
يثبـــت االنســـجام بـــني القـــرآن والعلـــم  حـــدم، وحيـــاول كالمهـــا أنْ و هويّـــة املســـلمني وأمـــتهم و 

احلــديث، ويســتفيد مــن اآلراء األوروبيــة يف تفســرياما، وكــان اســتخراج العلــوم املختلفــة مــن 
التعلـيم مـن أهـم  وكالمهـا يعتقـد بـأنّ  آيات القرآن الكرمي من األسس الرئيسـية لكـال املفسـرين

 ي أمة.الوسائل التقدمية أل

نعتــــري حممــــد عبــــده متطرفـــــا يف تفســــريه العلمــــي خالفـــــا  وأمــــا االختالفــــات فــــال ميكـــــن أنْ 
لديـه طمـوح أكـرب بكثـريمن عبـده يف كيفيـة تطبيـق العلـوم األوروبيـة علـی القـرآن.  لطنطـاوي فـأنّ 

لقـــد تـــأثر طنطـــاوي يف تفســـريه وشـــرحه علـــی القـــرآن باالحنطـــاط العـــام وختلـــف اتمـــع العـــريب، 
هــتم طنطــاوي كثــريا باحلــديث عــن وكانــت مالحظــات طنطــاوي أطــول مــن مالحظــات عبــده وي

ــــب ــــم أساســــا لتفســــري اآليــــات الــــيت تــــرتبط بالغي  األمــــور الــــيت تتعلــــق بــــالروح حبيــــث جيعــــل العل
  .يفسر املفاهيم الغيبية وامليتافيزيقية تفسريا ماديا وامليتافيزيقا ولكن عبده مل يسع قط إىل أنْ 
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