6

ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ  -ديسمبر 2018م

القرآن الكريم بين اإلعجاز العلمي
والعقلية العلمية

زينب الكلبانية

حدّث الرتمذي ب�سنده عن علي بن �أبي طالب  -كرم اهلل وجهه  -قال� :سمعت ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يقول�« :ستكون فنت كقطع الليل املظلم» فقلت :يا ر�سول اهلل ،وما
املخرج منها؟ قال :كتاب اهلل  -تبارك وتعاىل  -فيه نب�أ من قبلكم ،وخرب من بعدكم ،وحكم ما بينكم ،هو الف�صل لي�س بالهزل ،من تركه من جبار ق�صمه اهلل ،ومن ابتغى الهدى يف غريه
�أذله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو ال�صراط امل�ستقيم ،هو الذي ال تزيغ به الأهواء ،وال تلتب�س به الأل�سنة ،وال ي�شبع به العلماء ،وال يخلق عن كرثة الرد ،وال تنق�ضي
عجائبه ،هو الذي مل تنته اجلن �إذ �سمعته حتى قالوا�{ :إِ َّنا َ�سمِ ْع َنا ُق ْر�آ ًنا ع ََج ًباَ .يهْدِ ي �إِ َل ال ُّر ْ�شدِ َف�آ َم َّنا ِبهِ }...من قال به �صدق ومن عمل به �أُجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا �إليه
هُ دي �إىل �صراط م�ستقيم».

وال �ق��ر�آن ال�ك��رمي  -م��ن قبل وم��ن بعد  -ه��و ك�ت��اب الإ��س�لام
اخل��ال��د ال ��ذي ي��وج��ه الإن �� �س��ان ن�ح��و امل�ع��رف��ة العلمية ق ��راءة
وبحثا وتعليما وتدوينا وتطبيقا ،وي�ب ّ�ين لنا �أ ّن ال�ك��ون كله
كتاب منظور ي��د ّل ويربهن على وج��ود اخلالق ووحدانيته،
ويو�ضح لنا �أن التفكر يف ظواهر الكون واحل�ي��اة ي ��ؤدي �إىل
تعميق الإميان باهلل وزيادة اخل�شية منه على هدى وب�صرية،
وه��ذا ما ناق�شه الباحث �أحمد ف ��ؤاد با�شا يف مقاله املن�شور
مبجلة « التفاهم» بعنوان «التف�سري العلمي للقر�آن الكرمي
يف �أعمال املعا�صرين».
وملا كان القر�آن الكرمي هو الأ�صل الأول للثوابت الإ�سالمية،
ف� ��إن امل���س�ل�م�ين م�ط��ال�ب��ون يف ك��ل زم ��ان وم �ك��ان با�ستنها�ض
عزائمهم ،و�شحذ عقولهم ،نحو فهمه فهما يغري من حياتهم
�إىل الأف�ضل دائما ،وي�ضعهم يف مو�ضع ميكنهم من ن�شر لواء
الإ�سالم يف كل ربوع الأر�ض ،باعتباره منهجا ربانيا متكامال
يحمل للنا�س كل ما فيه فالحهم يف الدنيا والآخرة.
ولقد ظهرت مباحث يف علوم القر�آن تعنى بجوانب �إعجازه
التي ال حت�صى ،ومنها �إعجازه العملي الذي يظهر من تف�سري
�آياته الكرمية يف �ضوء ما ي�ستحدث دائما من حقائق عملية،
فالإعجاز العلمي حالة خا�صة من التف�سري العلمي عندما
ي�شري ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي �إىل حقيقة علمية ك��ان م��ن ال�صعب
�إدراك �ه ��ا وق ��ت ن��زول��ه ب��ال��و��س��ائ��ل ال�ب���ش��ري��ة يف زم ��ن ال��ر��س��ول
ال�ك��رمي ،مما يظهر �صدقه فيما بلغ عن رب ال�ع��زة� ،سبحانه
وتعاىل.
�إ ّن ك�ل�م��ة «�إع �ج ��از» ت��وح��ي يف دالل�ت�ه��ا ب ��أ ّن �ه��ا غ�ير دق�ي�ق��ة وال
��س��دي��دة ،ك�م��ا �أ ّن �ه��ا ت��وح��ي ع�ن��د �سماعها �أو ق��راءت�ه��ا بح�صر
اهتمامات املجتهد يف القر�آن الكرمي وتف�سريه يف دائرة مبعناه
اال�صطالحي فح�سب .والواقع �أ ّن جهود املهتمني بهذا املجال
لي�س م��ن ال���ض��روري �أن تتو�صل �إىل نتائج �صحيحة دائما
تدخل حتت مفهوم «الإعجاز العلمي» ،باعتبار �أ ّن ما ينتهون
�إليه اجتهادات يف خدمة تف�سري القر�آن الكرمي وفهم معانيه.
كذلك ينبغي التنبيه فيما يتعلق بو�صف «العلمية» الذي يراد
به العلم التجريبي (الكوين) يف مو�ضوعه وطرائقه على ما

هو �شائع على �أل�سنة كثري من املفكرين ،ب�صرف النظر عن
�صحة ه��ذا ال�شائع وخ�ط�ئ��ه؛ ذل��ك �أ ّن االق�ت���ص��ار على معنى
ال�ع�ل��م التجريبي فح�سب ف�ي��ه ت�ضييق ل�ل��وا��س��ع ،ف�ضال عن
�أن فيه ت�سليما ب��ال��ر�أي املغالط يف الثقافة الغربية ،و�إغفاال
للمدلول الوا�سع وال�شامل يف الثقافة العربية الإ�سالمية.
ح�ي��ث �إن الأ� �ص��ل يف معنى «ال�ع�ل��م» ع�ن��د ال�ع��رب ه��و الإدراك
ال�صحيح حل�ق��ائ��ق الأ� �ش �ي��اء ،وت�صنيف ال�ع�ل��وم �إىل دي�ن�ي��ة �أو
دن�ي��وي��ة� ،أو نقلية وعقلية� ،أو �شرعية وطبيعية� ،أو نظرية
وجتريبية� ،أو غري ذلك ،وهذا الت�صنيف يعتمد على ال�صفات
املعربة عن مو�ضوعات العلم� ،أو م�صادره� ،أو الطرائق التي
يتم حت�صيله بها بح�سب تنا�سبها وقرب بع�ضها من بع�ض.
التف�سري العلمي �إذن « مبا يت�ضمنه من �إعجاز قر�آين » لي�س
من قبيل ما �أ�سماه ال�سابقون «التف�سري ب��ال��ر�أي» ،واختلفوا
فيه اختالفا كبريا ،وانتهى فيه بع�ضهم �إىل الإباحة ب�شروط،
و� ّإن ��ا ه��و م��ن قبيل م��ا جن��ده وا�ضحا يف ع��دد م��ن التفا�سري
ال�شهرية للألو�سى والطربي والبي�ضاوي وابن كثري وغريهم،
على �أال يكون املق�صود منه �إقحام حقائق العلم على التف�سري
�إقحاما ،بافتعال منا�سبات ح�شرها� ،أو بالإ�سراف يف الت�أويل
ويف �أل�ف��اظ ال�ق��ر�آن الكرمي و�آي��ات��ه للجمع بينه وب�ين حقيقة
علمية �أو فر�ض مل يزل يف حاجة �إىل متحي�ص� ،أو بالتهجم
على الغيبيات وت�صويرها كما يزينها اخليال �أو الهوى.
وم ��ن الأ� �س��ف �أن ك��ل ه ��ذا ك�ل��ه ق��د ح ��دث ف ��أ� �س��اء �إىل ال�ه��دف
النبيل ،و�أثار ثائرة الغيورين على كتاب اهلل �أحيانا �إىل درجة
ال�ت�ط��رف يف رف����ض اج�ت�ه��اد م�ق�ب��ول وم�ع�ق��ول يف خ��دم��ة علم
التف�سري ال�شريف ،و�ضاعف من تيار املعار�ضني عموما لربط
العلم وحقائقه بالقر�آن الكرمي.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ،رمب��ا ي�ستند بع�ض امل�ع��ار��ض�ين للتف�سري
العلمي للقر�آن وال�سنة �إىل واقع العلم ذاته عندما يبدو لهم
كما لو كان قد تخلى يف بع�ض قوانينه اجلديدة عن مفاهيم
�أ�سا�سية قامت عليها قوانينه القدمية ،مما يعني يف اعتقادهم
�أن ن�ت��ائ��ج ال�ع�ل��م غ�ير ي�ق�ي�ن�ي��ة ،و�أن ال�ع�ل�م��اء ع��ر��ض��ة للخط�أ
والق�صور.

ال ينبغي �أن يعني هذا � ّأن القوانني العلمية التي يتو�صل
�إليها الباحثون بعد اختبار جتريبي دقيق غري �صحيحة،
فقوانني �إ�سحاق نيوتن عن اجلاذبية مثال تعرب عن حقائق
مو�ضوعية ب�أعلى درجة ممكنة من ال�صدق واليقني؛ لأننا
اختربنا �صحتها �أمام �أعيننا يف الأمر الواقع ،و�أفدنا من
نتائجها يف �إجن��از تقنيات متقدمة �ساعدتنا على ارتياد
�أجواز الف�ضاء ،واخرتاع �أقمار �صناعية تدور حول الأر�ض
مثلما يدور القمر الطبيعي ،وغريها من الأمثلة الكثري.
وهكذا جند �أن احلقيقة الكونية التي يعرف رجال العلم
معناها وحدودها ال تبطل مع الزمن ،ولكنها قد تزداد مع
جهود العلماء املتتابعة تف�صيال وو�ضوحا وجالء .كل ما
يف الأمر � ّأن القوانني العلمية تعرب عادة عن حقائق علمية
حم��دودة ،ولي�س من ال�صواب أ�ب��دا �أن تعد ه��ذه احلقائق
اجلزئية دليال على ق�صور العلم �أو منق�صة فيه ،فطبيعة
امل�ع��رف��ة العلمية تتميز بالتنامي واالط� ��راد يف اكت�شاف
ال �ق��وان�ين ال�ت��ي ت�ل�ق��ي ال���ض��وء �شيئا ف�شيئا ع�ل��ى حقائق
ال��واق��ع ال�ث��اب��ت يف ال�ك��ون بعد �أن �أ� �ش��ارت �إل�ي�ه��ا �آي ��ات من
القر�آن العظيم ،ولهذا ف�إننا نقول� :إن التف�سري العلمي
للقر�آن الكرمي لي�س تف�سريا ب��ال��ر�أي (العقلي الذاتي)؛
ولكنه تف�سري بر�أي (حقائق) العلم.
وبناء عليه ،ال يرى العلماء املعا�صرون مانعا من االجتهاد
يف فهم ما مل ي�ستقر عليه ر�أي املت�أولني� ،أو ما مل ينته فيه
من�س جوهر التف�سري� ،أو
العلم �إىل ر�أي قاطع ،ما دمنا ال ّ
جنزم ب� ّأن هذا هو املعنى املق�صود ،م�س ّلمني ب� ّأن اهلل �أعلم
مب��راده ،فلماذا ال نقدم غاية ما يبلغه اجتهادنا وترتاح
�إليه نفو�سنا وعقولنا يف �ضوء فهمنا لن�ش�أة الكون ،وهي
ق�ضية غيبية� ،أم ��ر ال �ق��ر�آن بالبحث فيها ل�ل��وق��وف على
كيفية فتق ال�سموات والأر�ض ،ويف �ضوء ما �أخرب به العلم
عن �أ�ضواء الكواكب والنجوم ،ونحو ذلك� .إ ّنها لي�ست �أكرث
من خدمة علمية للتفا�سري ،ت�ضم �إليها �أو تنف�صل عنها.
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