
 التأسيس القرآين للمجتمع ادلعاصر
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 ىدف البحث:

يستهدف ىذا البحث النظر يف إشكالية التأسيس القرآين للمجتمع ادلعاصر من عدة زوااي أساسية ؽلكن 
 طرحها على النحو التارل:

إنتاج( لنفس أوال: ىناك من يرى أن التأسيس القرآين للمجتمع ادلعاصر ال يتعدى كونو )إعادة 
 مواصفات احلقبة النبوية الشريفة بكامل مواصفاهتا التشريعية والعقائدية، وذلك انطالقا من أمرين:

أن الرسول عليو أفضل الصالة والسالم كان على رأس تلك احلقبة والقيم على كافة جوانبها التطبيقية -أ
 والقادر على بيان النصوص اإلذلية حبكم سلطتو النبوية.

عاين النصوص القرآنية أو ابألحرى اآلايت قد مت توثيقها وتثبيتها حبيث ال ؽلكن إضفاء أن م-ب
شروحات جديدة على النصوص وابلتارل فإن أبواب االجتهاد ادلفتوحة حبكم متغَتات العصور ليس من 

 شأهنا أن سبضي إذل أبعد من معاين النصوص ادلوثقة.

 التأسيس القرآين للمجتمع ادلعاصر إال من منظور )إعادة إنتاج اثنيا(:يف مقابل ىذه الرؤية اليت ال تعترب
 احلقبة النبوية الشريفة( تتحدد رؤية أخرى تعتمد البحث يف ادلوضوعات التالية:

مفهوم التغَت االجتماعي نفسو من وجهة نظر جدلية اترؼلية أتخذ بعُت االعتبار أن النمو والتطور -1
اصرة تلحق ببناء اجملتمع القدمي حبكم اإلضافة، وإظلا ىو )ربول  ليس رلرد تراكم كمي دلستجدات مع

حيث تتكون )شروط وعي جديد(  كيفي( يف بنية اجملتمع االقتصادية واالجتماعية وابلتارل الفكرية
إظلا يتدرج من النظرة  -تبعا حلاالت التطور النوعي ىذه–ومغاير لنمط الوعي السابق. فالفكر البشري 

ىر وعالقاهتا ببعضها وتفسَتىا على ضلو رلزأ ومستقل إذل النظرة الثنائية اليت أتخذ االحيائية للظوا
دبتقابالت احلركة كالبارد مقابل احلار، ووصوال إذل النظرة اجلدلية اليت تقفز فوق الثنائية لتعاجل الظواىر 

نفسو، فمفهوم ادلعاصرة  واحلركة وفق الوحدة والصَتورة ودبنطلق ربليلي. فهنا تغَت يف شروط الوعي النوعي
أو اجملتمع ادلعاصر ال يعٍت استمرار اجملتمع القدمي بالزمتو األيديولوجية وشروط وعيو التارؼلية ولو يف 
مرحلة زمنية متقدمة، وإظلا يعٍت ما يصيب ىذا اجملتمع فعال من ربول اترؼلي يستحق دبوجبها صفة 

رضو ىذه ادلقاييس من شروط وعي يتجاوز االحيائية ادلعاصرة وفق مقاييسها العادلية الراىنة وما تف



، وعل ىذا األساس فإن الكثَت من رلتمعاتنا العربية واإلسالمية فقد ترى نفسها معاصرة ابلقياس والثنائية
الزمٍت، أي ألهنا موجودة يف نطاق ىذا العصر، ولكنها ال تعيش يف الواقع حالة عصرية تنفتح دبوجبها 

 اري العادلي اجلديد.على شروط الوعي احلض

حقبة الزمن  نتيجة ذلذا االنفصام بُت وجود اجملتمعات التقليدية بالزمتها األيديولوجلية ووعيها التارؼلي يف
العادلي ادلعاصر شلا يعطيها شعورًا ابدلعاصرة من جهةن وعدم قدرهتا على اكتشاف شروط الوعي العادلي 

فكرية ذلذه اجملتمعات ال زالت عاجزة عن اكتشاف اجلديد من جهة أخرى، فإن معظم القيادات ال
مفهوم التغَت االجتماعي والفكري بوصفو متحوال كيفيا وليس تراكميا. وابلتارل ال ذبد نفسها يف حالة 
معاانة مع شروط الوعي العادلي اجلديد؛ لذلك تكتفي بتنمية موضوعات السلف الصاحل )رضوان هللا 

تارؼلي السابق، مث ال ترى أن التأسيس القرآين للمجتمع ادلعاصر ووفق نفس سروط الوعي ال -عليهم
 ؽلكن أن ؽلضي ل ابعد من )إعادة انتاج احلقبة النبوية الشريفة(.

إذن القضية ىنا قضية تفهم دلعٌت ادلتغَت االجتماعي ضمن شروط الوعي العادلي اجلديد وىو أمر دل 
فهم وجود إشكالية بُت ادلتغَت االجتماعي والفكري وما تتكيف رلتمعاتنا معو بعد، وابلتارل يشكل عليها 

 كان عليو الوضع يف احلقب التارؼلية السابقة.

ابلنسبة لتوثيق معاين اآلايت فيما اشتملت عليو مروايت احلديث النبوي الشريف وكتب التفاسَت، -ب
الشريفة والتابعُت وتقدير ان فإن ذلذه ادلصادر مرجعّيتها إضافة إذل قدسيتها حبكم ارتباطها حبقبة النبوة 

اآلايت. وكل قول غَت ذلك اظلا ينقض  لسان العرب من قبل أن زبالطو العجمة ىو الفصل يف معاين
 موثوق ادلعرفة الدينية.

مثل ىذا اجلدال يثور دائما يف رلتمعاتنا التقليدية حىت اآلن بُت عقليتُت يظنان اهنما سلتلفتُت عن 
يعيشان نفس شروط الوعي التارؼلي، والفارق بينهما اظلا يكمن يف –واقع يف ال–بعضهما، غَت أهنما 

ضغط احلداثة ػلاول الطرف الثاين ربت  إصرار الطرف األول على كامل الوثوقية للمعاين القرآنية يف حُت
والتحديث )زبريج( معان جديدة دبنطق )أتويلي(. أما التحدي احلقيقي فيمكن فقط يف زلاولة )إعادة 

 ف وقراءة القرآن وفق شروط الوعي العادلي اجلديد ادلتميز دبناىجو ادلعرفية وليس أليديولوجية(.اكتشا

 

واجمليد ذلذا النهج اجلديد يف إعادة  ىنا يتم البحث يف إمكانية أن يستجيب القرآن الكرمي، وادلكنون
عي اترؼلي زلدد، قراءتو ، ال بقصد نقض القراءات والشروحات السابقة، فتلك قد سبت ضمن شروط و 



ولكن بقصد الكشف عما ؽلكن ان يعطيو القرآن لشروط وعي اترؼلية مغايرة. فنحن أما عقلية عادلية 
معاصرة، قفزت فوق االحيائية والثنائية، وأصبحت تتعامل مع ربليل األمور وال تكتفي ابلتفسَت، وأتخذ 

 لتأويل.ابلقضااي يف وحدهتا وليس يف ذبزئتها، وأتخذ ابدلنهج وليس اب

مثل ىذا التوجو يقودان إذل البحث مباشرة يف خصائص القرآن الكرمي لنطلع على الكيفية اليت ؼلتزن 
دبوجبها القرآن قدرات العطاء العصورية وادلستقبلية على ادلستوى النوعي للمتغَتات االجتماعية والفكرية 

ابلذات سننطلق لبيان األسس اليت تشكل تثبيت ىذه النقطة ابلكيفية التارؼلية اليت مت شرحها. ومن بعد 
 )اخللفية( اآلايت القرآنية لنستمد حكمتها يف أتسيس اجملتمع ادلعاصر.

 خصائص القرآن الكرمي

خصائص القرآن الكرمي عديدة، وقد بينها ادلفسرون لغة وأداب وضلوا وبالغة واعجازا يف سلتلف -1
اجملاالت، وىي خصائص بتعدد وتنوع ادلطلعُت وليس قابلة للحصر ألّن بنائية القرآن )مطلقة(، فنحن 

 مستقبليتو.ىنا أنخذ فقط ابخلصائص اليت هتمنا فيما ؼلتص ابستمرارية القرآن العصورية وحفظو و 

القرآن ػلمل يف ذاتو )وحيا كامال( يستجيب دلا كان من ظرف اترؼلي خاص دبرحلة )االميُت( -2
َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُىَو اْْلَقُّ  ﴿ ويستمر ابذباه ادلستقبل عرب سلتلف العصور َوالَِّذي َأْوَحي ْ

قًا لَِّما بَ ْْيَ َيَدْيِو ِإنَّ اَّللََّ ِبِعَبادِ  َنا ِمْن  *ِه ََلَِبرٌي َبِصرٌي ُمَصدِّ ُثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفي ْ
َراِت ِبِِْذِن اَّللَِّ َذِلَك ُىوَ  ُهْم َساِبٌق ِِبَْلَي ْ ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمن ْ ُهْم ظَاِلٌ لِّنَ ْفِسِو َوِمن ْ  ِعَباِدََن َفِمن ْ

 (.ٕٖ-ٖٔ)فاطر: ﴾اْلَفْضُل اْلَكِبريُ 

خصائص الوحي الكامل انو علوم متعددة ربيط أبوضاع الغيب واإلنسان والطبيعة وؽلكن -3
احلديث عن أربعة عشر علما منها تغطي كافة مسائل الوجود الكوين وحركتو وغاايتو، 

َناَك  ﴿فالقرآن بتبسيط شديد ىو الوعي ادلعادل موضوعًيا للوجود الكوين وحركتو:  َوَلَقْد آتَ ي ْ
ًعا مِّ  ، وادلثاين تقابل السبع مسوات والسبع أرضُت: (ٚٛ)اْلجر: ﴾َن اْلَمثَاِن َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ َسب ْ

نَ ُهنَّ لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ  ﴿  اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسَاَواٍت َوِمَن اْْلَْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّل اْْلَْمُر بَ ي ْ
 .(ٕٔنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما )الطالق:َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوأَ 

 
 



 :من خصائص )االستمرارية( يف القرآن أنو-3
يٌد  ﴿رليد ال يبلى مع متغَتات الزمان وادلكان: -  ﴾ِف َلْوٍح َّمَُّْفوظٍ *َبْل ُىَو قُ ْرآٌن َّمَِّ

 (ٕٕ-ٕٔ)الربوج:
 .(ٛٚ)الواقعة: ﴾ونٍ ِف ِكَتاٍب مَّْكنُ  ﴿كرمي دبعٌت ذبدد العطاء: -
صياغة الكلية شباثل يف البنائية مواقع النجوم الضابطة للحركة الكونية وادلتبادلة التأثَت حبيث ال

شلنهجا بوحدة عضوية كلية حية من فاربتو  ضبطت مواقع احلروف فيو فاصبح )كوان كتااب(
َفاَل أُْقِسُم  ﴿ؽلس الوعي: –إذل معوذتيو ُتستمد منو معرفة ادلكنون ابلكرم اإلذلي حُت ؼلالط 

َّلَّ  *ِف ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن  *ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِرمٌي  *َوِإنَُّو َلَقَسٌم لَّْو تَ ْعَلُموَن َعِظيٌم *ِبََواِقِع النُُّجوِم 
ُرونَ  ُو ِإَّلَّ اْلُمَطهَّ  .(ٜٚ-٘ٚ)الواقعة: ﴾ََيَسُّ

َوَلْو نَ زَّْلَنا َعَلْيَك   ﴿قارن الفرق بُت ادلس العقلي والوجداين وادلمس العضوي دبراجعة اآلية: 
َوقَاُلوْا َلْوَّل  *ِكَتاًِب ِف ِقْرطَاٍس فَ َلَمُسوُه ِِبَْيِديِهْم َلَقاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْن َىَذا ِإَّلَّ ِسْحٌر مُِّبْيٌ 

 (.ٛ-ٚ)اْلنعام: ﴾أَنَزْلَنا َمَلًكا لَُّقِضَي اْلْمُر ُثَّ َّلَ يُنَظُرونَ أُنِزَل َعَلْيِو َمَلٌك َوَلْو 
 

 خالصة أوىل:
إذن، فالقرآن كتاب ػلمل يف بنائيتو ادلنضبطة كمواقع النجوم وادلتبادلة التأثَت ضمن وحدتو 
 العضوية وحيًدا كاماًل يستجيب للظرفية واالستمرارية، متكشًفا عن مكنونو، كرؽلا بعطائو،
رليًدا ال يبلي مع متغَتات الزمان وادلكان، معادل يف وعيو موضوعيا للوجود واحلركة الكونية  

 كيفما احتوت السبع مساوات والسبع أرضُت.
ذلذا لزم ان يرتبط القرىن ابمرين، احلفظ اإلذلي فال يزيف، والوحدة ادلنهجية العضوية يف بنائية 

ادلنصوص عنها يف سورة اجلمعة وإذل )العادلية( الكتاب حبيث ينطلق من ظرفية )األميُت( 
 ادلنصوص عنها يف سور )التوبة والفتح والصف(

 
عن الكتب التنزلة يف انو متنزل يف األرض )ارمة( دبا ؽليزه خاصية احلفظ اإلذلي للقرآن -4

َا  ﴿األرض ادلقدسة، وذلذا أنطق الرسول )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( لَتبط بُت األرض ارمة وتالوة القرآن:  ِإَّنَّ
أُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َىِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُو ُكلُّ َشْيٍء وَ 



َا َأََن ِمَن  *اْلُمْسِلِمَْي  َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِو َوَمن َضلَّ فَ ُقْل ِإَّنَّ َوَأْن أَتْ ُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْىَتَدى فَِإَّنَّ
وليس قدسيتو فقط إظلا ترتبط ابلعزة اإلذلية  وحرمة ادلكان. (ٕٜ-ٜٔ)النمل: ﴾اْلُمنِذرِينَ 

ا َجاءُىْم َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز  ﴿حيث تضفي على الكتاب:  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِِبلذِّْكِر َلمَّ
يدٍ ٔٗ)فصلت: ْن َحِكيٍم َحَِ  ﴾( ََّل َيَْتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَ ْْيِ َيَدْيِو َوََّل ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل مِّ

، أما التوراة والكتب ادلقدسة األخرى فإهنا قابلة حبكم تنزذلا خارج األرض (ٕٗصلت:)ف
)ارمة( ألن ؼلتلف فيها، وذلذا نصت آية الحقة يف نفس السورة على ادلختلف عليو يف 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِو َوَلْوََّل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّ  ﴿التوراة:  بَِّك َلُقِضَي َوَلَقْد آتَ ي ْ
ْنُو ُمرِيبٍ  نَ ُهْم َوِإن َُّهْم َلِفي َشكٍّ مِّ الكلمة اإلذلية يف ىذا الشأن فهي  (. أما٘ٗ)فصلت: ﴾بَ ي ْ

إشارة إذل التمييز بُت التنزيل ارم )القرآن( والتنزيل ادلقدس )التوراة( ودبا أن ارم مهيمن على 
ادلقدس فقد حفظ هللا )سبحانو( كافة أنواع الذكر السابق من توراة واصليل يف صلب القرآن، 

َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك  ﴿اإلصليلي زلفوظا ابلقرآن: فيصبح الذكر التورايت زلفوظا ابلقرآن والذكر 
نَ ُهم ِبَا أَنزَ  قًا لَِّما بَ ْْيَ َيَدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِو فَاْحُكم بَ ي ْ َل اَّلّلُ اْلِكَتاَب ِِبْْلَقِّ ُمَصدِّ

ا َجاءَك ِمَن اْْلَقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلنَ  َهاًجا َوَلْو َشاء اَّلّلُ َوََّل تَ تَِّبْع َأْىَواءُىْم َعمَّ ا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
َراِت ِإىَل هللا َمْرِجُعُكْم جَِ  ُلوَُكْم ِف َمآ آََتُكم فَاْسَتِبُقوا اَلَي ْ يًعا ََلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكن لِّيَ ب ْ

من التوراة –الذكر كلو  وىكذا يصبح. (ٛٗ)املائدة: ﴾فَ يُ نَ بُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم ِفيِو ََتَْتِلُفونَ 
 ﴿زلفوظا ابذليمنة القرآنية على تلك الكتب، وذلذا جاء حفظ الذكر كلو مطلقا  -واالصليل

 .(ٜ)اْلجر: ﴾ِإَنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإَنَّ لَُو َْلَاِفظُونَ 
وجاء احلض اإلذلي لنا للتواصل مع أىل الذكر من قبلنا استناًدا إذل حفظ القرآن لذكرىم 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإَّلَّ رَِجاًَّل نُّوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوْا َأْىَل الذِّْكِر ِإن   ﴿اختلفوا فيو: مهما 
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم ِِبْلبَ يَِّناِت َوالزُّبُِر  *ُكنُتْم ََّل تَ ْعَلُموَن  َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُ بَ ْيِّ

ُرونَ  فهنا أتكيد على نزول الوحي ابلكتب السابقة لتأكيد ، (ٗٗ-ٖٗ)النحل: ﴾يَ تَ َفكَّ
من سبقنا، وكذلك ىناك أتكيد على ازباذ القرآن والتنزيل، وىو أمر يقره  االرتباط بُت الوحي

َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل  ..﴿مرجعا لضبط ما كان من وحي سابق  َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُ بَ ْيِّ
 (ٗٗ)النحل: ﴾..ِإلَْيِهمْ 



ويرتبط التبيينبالتفكر وليس ابلعصبية )ولعلهم يتفكرون(، فالقضية تتحول ىنا إذل معاجلة 
سابق ويكون القرآن قد أوضح  القضااي اليت اختلف فيها ضمن ما ورد من تنزيل مقدس

 حكمها.
( تتعلق ىذه اخلاصية ابلوحدة ادلنهجية العضويةاليت حكمت بنائية الكتاب حُت أعاد 5)

ترتيب مواضع اآلايت خالفا دلا كان عليو الًتتيب ادلتوافق مع أسباب النزول، فالقرآن قد تنزل 
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم  ...﴿تمام بداية بسورة )العلق( يف حراء، مث تتابع السياق إذل آية ال

َر  ِديَنُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ ِف ََمَْمَصٍة َغي ْ
ُثٍْ فَِإنَّ اَّلّلَ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  ربة وانتهى أما الًتتيب ادلعاد فقد بدا ابلفا، (ٖ)املائدة: (ُمَتَجاِنٍف إلِِّ

ابدلعوذتُت، وىو إعادة ترتيب وقفي كان رأسو الروح األمُت جربيل، وعلى ذلك نص القرآن: 
َا أَنَت ُمْفََتٍ َبْل َأْكثَ ُرُىْم  ﴿ ْلَنا آيًَة مََّكاَن آيٍَة َواَّلّلُ َأْعَلُم ِبَا يُ نَ زُِّل قَاُلوْا ِإَّنَّ َّلَ َوِإَذا َبدَّ

اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك ِِبْْلَقِّ لِيُ ثَ بَِّت الَِّذيَن آَمُنوْا َوُىًدى َوُبْشَرى  ُقْل نَ زََّلُو ُروحُ  *يَ ْعَلُمونَ 
، فهنا ػلدد هللا )سبحانو( حالتُت: قضت األوذل (ٕٓٔ-ٔٓٔ)النحل: ﴾لِْلُمْسِلِمَْي 

ابلنزول طيقا للمناسبات، وىي حالة )تثبيت اإلؽلان(، وقضت الثانية إبعادة ترتيب اآلايت 
والبشرى ىي دوما تشَت  (ٕٓٔ)النحل: ﴾َوُىًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمْيَ  ..﴿لغاية مستقبلية 

ئيةالقرآنية عن التقيد ابألسباب الظرفية إذل إذل حالة مستقبلية اقتضت اخلروج بنسق البنا
العقل ادلستقبلي. ومن ىنا يشرع يف قراءة القرآن   -يف كليتها–ادلنهجية العضوية اليت يتناوذلا 

 ككتاب موحد عضواي وشلنهج هبذه الوحدة يف بنائية ىي كمواقع النجوم.
 :خالصة اثنية

إن القرآن يتمتع خباصية احلفظ )ارم( حافظا للكتب األخرى )ادلقدسة( مصداقية ذكرىا 
ومهيمنا عليها وغَت قابل للتحريف، وإن بنائيتو قد اعيد تشكيلها من بعد مرحلة النزول 
ادلنجم بتوجيو وقفي لتعطي للكتاب وحدتو العضوية ادلنهجية الالزمة للوعي ادلستقبلي خارج 

ع األميُت، وبذلك ؼلرج القرآن من زللية أسباب النزول إذل عادلية بشرية متسعة ظرفية رلتم
األنظمة الفكرية واأليديولوجياتن وىن  وادلكان واختالفاتيستجيب معها دلتغَتات الزمان 

 االبشر ابدلستقبلية.



قطاب  إن القرآن يف تطلعو ادلستقبلي قد ربدد دوره منها ابذلدى ودين احلق دبا ؽلكنو من است
يُرِيُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا  ﴿كافة التيارات الفكرية وادلذاىب والدايانت واحلاالت الثقافية ادلختلفة: 

َواِىِهْم َوَيَََْب اَّلّلُ ِإَّلَّ َأن يُِتمَّ نُورَ  ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو  ُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن*نُوَر اَّللِّ ِبَِف ْ
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ ِِبْْلَُدى َوِديِن   ﴿وكذلك:  (ٖٖ)التوبة: ﴾اْْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

َواِىِهْم َواَّللَُّ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن  ُىَو الَِّذي َأْرَسَل  *يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر اَّللَِّ ِبَِف ْ
يِن ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ  َرُسوَلُو ِِبْْلَُدى َوِدينِ   .(ٜ-ٛ)الصف: ﴾اْْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

يِن ُكلِّوِ  ..﴿قد ندرك أن ىذه اآلايت تشَت إذل ظهور مطلق للدين   ﴾..لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
، وىذه مرحلة دل تتحق من قبل ودل تتحقق حىت اآلن ولكن إبرادة هللا )سبحانو( (ٜ)الصف:

وعلمو، حيث نص على ىذه اإلرادة والعلم حبصر ادلرحلة السابقة من االنتشار اجلغرايف 
ُيَسبُِّح  ﴿البشري للدين يف أوساط األميُت العرب وادليُت من غَت العرب الذين يلحقون هبم: 

وِس اْلَعزِيِز اْْلَِكيمِ َّلِلَِّ َما ِف ا َماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّ ُىَو الَِّذي بَ َعَث ِف   *لسَّ
ُلو َعَلْيِهْم آََيتِِو َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإن كَ  ُهْم يَ ت ْ ن ْ يَِّْي َرُسوًَّل مِّ انُوا ِمن اْْلُمِّ

ا يَ ْلَحُقوا ِِبِْم َوُىَو اْلَعزِيُز اْْلَِكيمُ *ٍل مُِّبٍْي قَ ْبُل َلِفي َضاَل  ُهْم َلمَّ َذِلَك َفْضُل اَّللَِّ  *آَخرِيَن ِمن ْ
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم    .(ٗ-ٔ )اَلمعة: ﴾يُ ْؤتِيِو َمن َيَشاء َواَّللَّ

ولكن دون  فقد اختار هللا الفضل لألميُت، وحصر فيهم االنتشار اجلغرايف البشري لإلسالمن
الذي تنص عليو سورة التوبة والفتح والصف، مث ىيأ هللا مستوى الظهور الكلي الشامل 

)سبحانو(القرآن الكرمي ببنائية جديدة على غَت البنائية الظرفية لالنطالق ضلو العادلية الشاملة 
، أي كمنهاج للهدى ودين احلق. أي مرحلة البشرى ادلستقبلية كما نصت اآلية من سورة 

ِس ِمن رَّبَِّك ِِبْْلَقِّ لِيُ ثَ بَِّت الَِّذيَن آَمُنوْا َوُىًدى َوُبْشَرى ُقْل نَ زََّلُو رُوُح اْلُقدُ  ﴿النحل 
فليس شبة تناقض بُت التقييد األمي واالطالق العادلي وإظلا ىو ، (ٕٓٔ)النحل: ﴾لِْلُمْسِلِمْيَ 

 اترؼليمن األمية إذل العادلية.تواصل جدرل 
 مالحظة اثلثة:

ية ادلقيدة إذل ادلرحلة العادلية الشاملة ال يعٍت أن الثانية غلب معرفة أن التطور من ادلرحلة األم
مرحلة منفصلة أو مستقلة عن األوذل وإظلا ىي سياق ذلا، أي لذات الرسالة ضمن متغَت 

هللا عادلي وحضاري سلتلف. ففي كل آايت الظهور الكلي للهدى ودين احلق إظلا يرجع 



 (ٕٛ)الفتح: ﴾..ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو ِِبْْلَُدى َوِديِن اْْلَقِّ  ﴿أبصل الدين إذل رسولو 
فيبطل منطق القائلُت برسالة اثنية او اثلثة، كما يبطل منطق القائلُت خبصوصيات دينية 
اجتهادية ؽلارسون دبوجبها نوعا من االستقاللية عن خامت النبيُت، وكذلك يبطل منطق 

ايانت اإلبراىيمية( دون أن يكون مرجعهم القرآن الذي ػلدد العائدين إذل )وحدة الد
مواصفات ىذه اإلبراىيمية ويشخص توجهاهتا. وقد حتم هللا األمر كتوريث عن الرسول يف 

َنا ِمْن ِعَباِدَنَ  ﴿سورة فاطر   .(ٕٖ)فاطر: ﴾... ُثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفي ْ
 رابعة:  ةمالحظ

 التطور من ادلرحلة األمية ادلقيدة إذل ادلرحلة العادلية الشاملة يثور سؤاالن:يف حال 
إشكاليات الواقع البشري وفكره شلا دل يكن قد أعطاه األول: ىل يعطي القرآن جديًدا أمام 

يف السابق وىو مقيد إذل ذات اللغة العربية وألفاظها اليت استوعبتها التفسَتات ادلتداولة من 
 قبل؟
:ىل ؽلكن أن يعطي القرآن ما ىو سلتلف عما سبق لو ان أعطاه دبوجب التفسَتات الثاين

 السابقة ؟
 لإلجابة على احلالتُت نوضح التارل:

أوال: انو دبقدور القرآن الكرمي عطاء واجمليد دؽلومة وادلكنون معٌت أن يتكشف عن مفاىيم 
جديدة تقابل إشكاليات الواقع ادلتغَت ومفاىيمو، فهذه خاصية أثبتها هللا للقرآن كما نص يف 
ربقيقها على مبدا التوريث. ويف ىذا اإلطار نقول انو كما تكتشف يف األرض والفضاء 

مناىج وسبل معارفنا، كذلك فإن تطور مناىج رايت جديدة حبكم تطور واختالف الكوين نظ
من )ربليل( واستدراك لوحدتو ادلنهجية العضوية ؽلكن أن تعطي منظورات  النظر للقرآن

جديدة. فالقرآن ؽلااث الكتاب الكوين كلما تغَتت مناىج البحث فيو تكشف عن مكنوانت 
 جديدة.

نون القرآن وفق استخدامات ادلناىج ادلعرفية اجلديدة ال أييت اثنيا: إن ما يكتشف من مك
ابلضرورة )متناقضا( مع التفسَتات واالجتهادات اليت بلورىا السلف الصاحل، وإظلا ىذا الذي 
يتكشف )كوجو آخر( لنفس ادلسائل واالشكاليات، فإذا أخذان دبنطق )ربليل القرآن ضمن 

ص إذل أّن )تعدد( الزوجات مثال ىو أمر مقيد ابلزواج وحدتو العضوية ادلنهجية( ؽلكن أن طلل



من الرحم يف حاالت اليتم كمخرج للقسط فيهم بعد رفض التبٍت كما يف سورة احلزاب، 
ورفض مساكنة أمهم كما يف سورة يوسف، يف حُت ان نص التعدد يرد يف سورة النساء. 

ر يف ادلاضي، فيتعايش ادلفهومان فمثل ىذا الفهم ال يلغي إطالق التعددية كما كان عليو االم
ادلستمدان من نفس القرآن ولكن بوسائل معرفية سلتلفة، فإن جنح الناس للتعدد ادلقيد كان 
ذلم وجو من وجوه القرىن، وان جنحوا للتعدد ادلطلق كان ذلم وجو آخر، وىذه ىي ادلرونة يف  

دلفاىيم ودون أن يقصره كتاب قدره هللا لكل البشر واحلضارات، سلًتقا كافة ادلذاىب وا
ابلتضييق ليكون حكرا على مفاىيم مشولية اجبارية كنوع الفلسفات الوضعية اليت تبوتق 

 اإلنسان وتقسره على نظرايهتا.
ىنا ال يصبح شبة تعارض بُت )ثبات( النص القرىٍت و )اختالف( ادلفاىيم تبعا الختالف 

 مناىج البحث وادلعرفة.
 دلعاصر؟كيف يؤسس القرآن للمجتمع ا

حبكم –يف حال التأسيس ألي رلتمع عادلي معاصر، وأاي كان عقيدتو، فإن االىتمام يتجو 
إذل موضوعات أساسية أعلها )ادلنهج(، الذي تستخلص منو )نظرية  -الراىنة شروط الوعي

ادلعرفة( واليت تشكل بدورىا ضابطا للتوجهات وادلمارسات. ودبا أن شروط الوعي التارؼلية 
قدرات اكتشاف ادلنهج، حبكم أن يف مبتدأ ظهور اإلسالم دل تكن ربمل موضوعيا السابقة 

العقلية كانت أما احيائية أو ثنائية، فقد حسد الرسول اخلامت ادلوقر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( دور الوسيط بُت 
ة األمي، ومن ىنا تتضحقيمة السنة النبوية الصحيحةكحالة تطبيقي–القرآن والعقل العريب 

ترتبط دبفهوم االقتداء الذي ينوب عن اكتشاف ادلنهج ضمن واقع ال يستطيع إال أن يتعامل 
مع القرآن رلزأ تبعا لوقائع النزول ودبا يتناسب مع عقليتو اليت تفسر وال ربلل. فالرسول 

–واقع العريب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( قد وازن يف تطبيقات السنة النبوية ما بُت ادلنهج من جهة وشروط ال
االقتصادية واالجتماعية والفكرية من جهة أخرى، فزواج بُت النسيب التارؼلي وادلطلق القرآين 

 معطيا لتلك ادلرحلة وحيها اخلاص هبا من القرآن.
اآلن يتجو التأسيس ادلعاصر إذل استخالص ادلنهج مباشرة من القرآن عرب التعامل مع كلمة 

إعادة ترتيب اآلايت، على أن يتم العبور إذل اكتشاف ىذا  الكتاب ووحدتو العضوية من بعد



ادلنتج بوعي ربليلي يربط بينكافة موضوعات القرآن، ل اهبدف اكتشاف أو معرفة األحكام 
 ولكن هبدف معرفة )ما ورائية( ىذه األحكام وخلفياهتا.

وذلك يشًتط يف كل منهج معاصر اآلن أن يعطي خصوصيتو على مستوى )نظرية ادلعرفة( 
، مثل القول أبن اإلسالم خارج منطق الثنائيات الذي ال زال يتحكم ابلفكر العريب اإلسالمي

غلمع بُت الروح وادلادة، واالشًتاكية والرأمسالية، واجلرب واالختيار إخل، فهذا منطق ثنائي يعرف 
 اإلسالم بغَته ودون ان يكشف عن خصوصيتو، سباما كالقول ابن اإلسالم ليس اشًتكية
وليس رأمسالية وأنو دين )الوسط( او )التوسط( يف كل شيء، فال يدرك من اإلسالم سوى 

ىذه اخلصوصية الذاتية، أنو دين توفيقي ال ؽللك خصوصية ذاتية، أما حُت نتجو إلدراك 
ودبعزل عن الثنائيات، ال يعد شبة بديل عن اكتشاف )ادلنهج( يف القرآن الذي يعطي خصويتو 

 يم وادلواقف.يف ربديد ادلفاى
إن خصائص القرآن الكرمي وادلكنون واجمليد، اليت أوضحناىا، تستجيب من بعد مرحلة القدوة 

الوعي العادلي ادلعاصر إلعطاء ىذا ادلنهج الذي من شأنو التعامل النبوية الشريفة، ويف إطار 
جرد مع كل احلضارات واجملتمعات ادلعاصرة وتلك الالحقة تبعا دلتغَتات العصور، ودب

نستطيع أن ضلدد الغاايت االجتماعية -خارج منطق الثنائيات–استخالصنا ذلذ ادلنهج 
 واحلضارية اليت يستهدفها النظام اإلسالمي الكوين.

 أوَّل:املنهج ونظرية املعرفة
يعود أصل البحث يف ادلنهجية اليت ال تبحث يف ادلعرفة فقط ولكن عن )ضوايط ادلعرفة( إذل 

ألوربية ادلعاصرة من ربديث صناعي لشروط اإلنتاجية مع تراكم ما شهدتو احلضارة ا
ادلعلومات العلمية التطبيقية اليت يسرت استخالص قوانُت عامة للحركة العادية والطبيعية، فلم 
يعد الفكر اإلنساين اجملرد والقائم على التأمل مقبوال، خصوصا وقد وطدت بعض ادلذاىب 

قابل الذي يفرض على اآلخرين ربديو، وأخص نفسها على أسس منهجية فأوجدت ادل
ابلذكر ادلنهج العادي اجلدرل يف تفسَت احلركة التارؼلية واالجتماعية وغاايهتا استمداًدا لقوانُت 

 الطبيعة مع ربطها ابجلدلية والتطورية.
قد يقال: إن مناىج عديدة قد وضعت يف مقابل نظام ادلعرفة العادي اجلدليالتطوري، منها ما 

ما ػلاول توطيد مكانة د مكانة اإلنسان العقلية دبستوى وضعي أو وجودي، ومنها يوط



الغيب بشكل الىويت، ومنها ما ػلاول التوفيق بُت ىذا وذاك، غَت ان كافة ىذه ااوالت 
انتهت إذل حدود رد الفعل ضد ادلادية اجلدلية ولكن دون ان تثبت ضوابط معرفتها ىي 

 ليو.ادلقابلة للنهج ادلردود ع
ىنا ؼلًتق القرآن إشكالية الوعي العادلي ادلعاصر بتقدمي منهج للمعرفة أشد صرامة وربديدا 
ودون ان يلجأ للتوفيق بُت النظرايت، فمن ادلعروف أن آفة الفلسفات الوضعية ادلعاصرة اليت 
 استمدت هنجها من فلسفة العلوم الطبيعية قد انتهت إذل نتائج مادية يف تفكَتىا، يف حُت
ان الفلسفات الدينية ال زالت تصر على نفي ضوابط فلسفة العلوم الطبيعية، وما بينهما تقع 

 التيارات احليادية بكافة أشكاذلا االنتقائية والتوفيقية والتلفيقية.
ػلدد القرآن موقفو من نظرية ادلعرفة اليت تستمد فلسفتها ادلادية من العلوم الطبيعية على 

َواٌن َوِف  ﴿النحو التارل:  ََِيٌل ِصن ْ ْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َو  اَْلْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّ
ُل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض ِف اُْلُكِل ِإنَّ ِف َذِلَك ََلََيٍت  َواٍن ُيْسَقى ِبَاء َواِحٍد َونُ َفضِّ ُر ِصن ْ َوَغي ْ

يطلب هللا النظر إذل ثنائية جدلية تتكون من ففي ىذه اآلية ، (ٗ)الرعد: ﴾لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلونَ 
)قطع متجاورات( + )ماء واحد( غَت أن الناتج الطبيعي ػلمل تنوعا إذل حجود ترقى على 
التطورية ادلادية اجلدلية، فاإلشارة ىنا تتضمن النظر إذل اختالف الناتج الطبيعي مع ربديد 

 ادلكوانت.
 مث وعلى ضلو سلتلف:

َبْحَراِن َىَذا َعْذٌب فُ َراٌت َساِئٌغ َشَرابُُو َوَىَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ ََتُْكُلوَن َوَما َيْسَتِوي الْ  ﴿
تَ ُغوا ِمن َفْضِلِو  ْلًَْما َطرَيِّ َوَتْسَتْخرُِجوَن ِحْلَيًة تَ ْلَبُسونَ َها َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِو َمَواِخَر لِتَ ب ْ

نا افًتقت اخلصائص التكوينية الطبيعية )عذب فرات( فه. (ٕٔ)فاطر: ﴾َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
)ملح أجاج( واربدت خصائص الناتج )حلما طراي( كما تنوعت ادلواد األخرى كاحللية اليت  –

َوتَ َرى اْلُفْلَك ِفيِو  ..﴿نها اللحم الطري مث تنوعت االستخدامات اإلنسانية ال سباثل يف تكوي
 .(ٕٔ)فاطر: ﴾..َمَواِخرَ 

ادلاديون إذل فلسفة العلوم الطبيعية لينتهوا هبا إذل جدلية تطورية مادية حبتة غَت أن قد عمد 
ىذا التوصيف القرآين للطبيعة يتحول هبا من ضوابط اجلدلية التطورية ادلادية إذل ال هنائيات 

خل أبعد بكثَت معطًيا بذلك بعًدا )كونًيا( لفلسفة العلوم الطبيعية، فالوعي العادلي ادلعاصر يد



ابلقرآن مرحلة اكتشاف دلنهج ادلعرفة ىو أدق وأرقى بكثَت من ادلنهج ادلادي اجلدرل التطوري. 
فعرب اكتشاف ادلنحى الكوين لفلسفة العلوم الطبيعية يتم االنطالق ضلو تفهم العالقة مع 

 الغيب خارج األطر األسطورية واخلرافية والالىوتية الضيقة.
اليت وضعتنا فيها مناىج النظر إذل العلوم الطبيعية دبنحى ىنا وحُت طلرج من تلك احلالة 

مادي، يتحرر اإلنسان من أسر ادلناىج الوضعية اليت استلبتو خارج قيمتو اإلنسانية وخارج 
عالقتو مع الغيب، فتتحدد بداايت ادلنهج القرآين ابلنظر يف العالقة الكونية القائمة بُت 

 زلددات الرؤية للمنهجن وقد أعطى هللا فيها تلك ىي أوذلالغيب واإلنسان والطبيعة.
لإلنسان قدرات الربط اجلدرل بُت الغيب والطبيعة معلنا لو عن ىذا ادلنهج يف اول السور 
الكرؽلة إذل اخلامت ادلوقر يف غار حراء، أي الربط بُت قراءة القدرة اإلذلية ادلطلقة بوصف هللا 

اقْ َرْأ ِِبْسِم رَبَِّك الَِّذي  ﴿وعي بوصف هللا معلما: خالقان وبُت العلم التطبيقي الطبيعي ادلوض
نَساَن ِمْن َعَلٍق *َخَلَق  نَساَن َما  *الَِّذي َعلََّم ِِبْلَقَلِم  *اقْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرمُ *َخَلَق اإْلِ َعلََّم اإْلِ

 ( ٘-ٔ)العلق: ﴾َِلْ يَ ْعَلمْ 
الربط اجلدرل بُت القراءتُت ردبا يؤدي لتأسيس نظرية ادلعرفة الكونية من خالل قدرات الوعي 

ن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم  ﴿اإلنسانُت وقد حدد هللا القدرات يف ثالث معطيات :  َواَّلّلُ َأْخَرَجُكم مِّ
ْمَع َواْلَْبَصاَر َواْلَ  ًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّ ، (ٛٚ)النحل: ﴾ْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ََّل تَ ْعَلُموَن َشي ْ

مع ربديد ان الوعي اكتسايب وليس ابطنُت  فهنا ربديد دلعطيات السمع واألبصار واألفئدة
 فنحن طلرج من بطون أمهاتنا ال نعلم شيًئا.

مث يضيف هللا شرط )احلرية( إذل معطيات الوعي الثالثي، فبعد ذكره للسمع واألبصار 
َماء َما َُيِْسُكُهنَّ ِإَّلَّ  ﴿واألفئدة أتيت اآلية الالحقة:  َراٍت ِف َجوِّ السَّ َأَِلْ يَ َرْوْا ِإىَل الطَّرْيِ ُمَسخَّ

 .(ٜٚ)النحل: ﴾اَّلّلُ ِإنَّ ِف َذِلَك ََلََيٍت لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 
الطَت يف جو السماء حالة من االنعتاق ال ػلدىا إال ادلطلق، وكذلك اإلنسان عرب حريتو 

مع قدرات وعيو الثالثي ومن خالل ربطو اجلدرل وليس التوفيقي أو التلفيقي بُت  ادلتفاعلة
 القرائتُت.

 إذن: تتحدد بداايت منهج ادلعرفة القرآين ابلتارل:
  وفق وحدة جدلية )الغيب واإلنسان والطبيعة(.اجلمع بُت القرائتُت-1



 توظيف قدرات الوعي الثالثي يف اكتساب ادلعرفة.-2
 شرط احلرية.-3

ىكذا نكتشف عرب القرآن أن اإلنسان مطلوب لذاتو ليكون ىو قيما على ادلعرفة يف صياغة 
بطرق –ا رباول ادلنهج وربديد الرؤية الكونية، يف حُت ان كافة الفلسفات الوضعية األخرى إظل

أن سبنهج لإلنسان وفق ضوابطها ىي شلا ينتهي إذل إلغاء الدور  -مباشرة او غَت مباشرة
 اإلنساين يف ادلعرفة وابلتارل ربجيم اإلنسان دلصلحة )النظام( واستالبو طبقيا أو حزبيا.
ار نظرة  ربديدا يؤكد القرآن على القدرات اإلنسانية كجزء من ادلنهج ومفاىيم ادلعرفة يف إط

 كونية زلددة ومؤكدة على احلرية وعلى دور اإلنسان.
فحُت يتحول دور اإلنسان إذل البوتقة ربت أسر منهجو واستالبو فإنو ال يفقد ذاتو فقط وإظلا 

 يتحول إذل عبودية إاي كانت شعارات أنظمتها السياسية أو الفكرية أو االجتماعية.
 ياثنيا:الغاية االجتماعية للنظام اإلسالم

تقرير مسألة احلرية والوعي اإلنساين يطرح القرآن مفهومة للغاية االجتماعية مو وجود 
اإلنسان، وىي الغاية اليت تتمحور حوذلا كافة التشريعات وادلعامالت ، بل اهنا تشكل ما 
ورائية األحكام القرآنية. فاحلرية ال ؽلكن أن سبارس ضمن واقع اجتماعي غلنح إذل التقييد 

واالتباعية، ويف ىذا اإلطار أييت التحليل القرآين للكشف عن معٌت العبودية  والتقليد
وانعكاساتو يف اجملتمعات البشرية وشليزا بذات الوقت بُت تعبَت العبد منسواب إذل هللا 

 )سبحانو( والعبد ادلنسوب إذل البشر:
ُْلوًكا َّلَّ  *َفاَل َتْضرِبُوْا َّلِلِّ اَْلْمثَاَل ِإنَّ اَّلّلَ يَ ْعَلُم َوأَنُتْم ََّل تَ ْعَلُموَن  ﴿ َضَرَب اَّلّلُ َمَثاًل َعْبًدا َّمَّ

َناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسًنا فَ ُهَو يُنِفُق ِمْنُو ِسرِّا َوَجْهًرا َىْل َيْستَ ُووَن اْلَْ  ْمُد يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمن رَّزَق ْ
َوَضَرَب اَّلّلُ َمَثاًل رَُّجَلْْيِ َأَحُدُُهَا أَْبَكُم ََّل يَ ْقِدُر َعَلَى َشْيٍء  *َّلِلِّ َبْل َأْكثَ ُرُىْم ََّل يَ ْعَلُموَن 

هوُّ ََّل َيَِْت ِبَرْيٍ َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمن َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َوىُ  َو َوُىَو َكلّّ َعَلى َمْوَّلُه أَيْ َنَما يُ َوجِّ
 .(ٙٚ-ٗٚ: )النحل ﴾َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

عندما يصف هللا العبد ادلملوك للبشر أبنو ىو مصدر رزق ادلالك وليس لو ضمن شريعة 
مالكو ان يتصرف يف الناتج عن عرقو، يف حُت ان هللا ىو مصدر رزق عبيدة من البشر، 

 ينفقون منو سرًا وجهرًا.



 العالقة خصائصة  وفحوى العبودية للبشر، يوضح هللا العبوديفحوى بعد ىذا التميز بُت 
)أبكم ال يقدر  بُت العبد ومالكو البشري بوصفها عالقة تقوم على استالب العبد البشري

على شيء(، مث يكشف هللا عن خصائص رلتمعات سبلك الرقيق البشري بوصفها رلتمعات 
تعتمد تسخَت اآلخرين من عبيدىا ألغراضها غَت اإلنسانية )أينما يوجهو ال أيت خبَت(. 

لتفسر حاالت فحاالت االستالب اإلنساين ىنا ال تنتهي دبجتمعات الرق العبودي واظلا سبتد 
والسياسية اليت يكون فيها اإلنسان )كل على غَته( و )أبكم ل  ف األنظمة االجتماعيةسلتل

ايقدر على شيء( والنتيجة دائما )أينما يوجهو ال ايت خبَت(، فاآلايت تتجو لكشف 
مساريء االستالب انطالقا من حقيقة اربادىا يف النتائج اليت تؤدي إليها، وأييت ىذا 

اإلنسانية ادلرتبطة بقدرات الوعي الثالثي اليت ال تتالءم مقتضايتها الكشف لتعزيز دور احلرية 
 )كال( على اآلخر.... وأن يكون اإلنسان مع حالة 

بل وؽلضي القرآن للتحذير من اتباع رأي اآلخر دون سبحيصو وتدقيقهبحيث يقع اإلنسان 
وعلم: ويعود ابحلكم ربت طائلة ادلسئولية عن أمور يتبعها أو يقلدىا أو يقفوىا دون وعي هبا 

عليها إذل معطيات الوعي الثالثي، ويف ىذا توجيو إذلي ألعمال النقد والتحليل يف كل ما 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  ﴿يعرض على اإلنسان:  َوََّل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

العقلية النقدية إذل ادلنهج  بذلك تضاف .(ٖٙ)اإلسراء: ﴾ُأولِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُؤوَّلً 
مباشرة ذباه هللا الذي ال يريد لإلنسان أن يكون مقلًدا أبكما ال  وتعترب مسئولية التحليلي

 يقدر على شيء وىو كل على مواله.
القادرة على الربط غَت أن أتسيس الشرط االجتماعي الذي يتفاعل مع حالو احلرية اإلنسانية 

اجلدرل بُت القرائتُت دبنطق ربليلي نقدي ال ؽلكن أن يتحقق بوجود )حالة طبقية( ذبمع كفة 
اجتماعية راجحة بُت الثروة والسلطة على حساب أولئك الذين يتحولون ابلضرورة إذل بكم 

دد: ال يقدرون على شيء، ذلذا أوضح هللا )سبحانو( خصائص التمايز الطبقي على ضلو زل
ي رِْزِقِهْم َعَلى َما  ﴿ ُلوْا ِبَرآدِّ َواَّلّلُ َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض ِف اْلرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضِّ

قد اغًت البعض هبذه . (ٔٚ)النحل: ﴾َمَلَكْت َأَْيَانُ ُهْم فَ ُهْم ِفيِو َسَواء َأفَِبِنْعَمِة اَّللِّ ََيَْحُدونَ 
لية التفاوت الطبقي دبوجب إرادة إذلية منطلقُت من مطلعهما اآلية على أهنا أتكيد على أز 

أخطر  ولكنهم أغفلوا( ٔٚ)النحل: ﴾..َواَّلّلُ َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض ِف اْلرِّْزقِ  ﴿فقط 



ي ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َأَْيَانُ ُهْم فَ ُهْم  ...﴿ما يرد يف سياق اآلية  ُلوْا ِبَرآدِّ َفَما الَِّذيَن ُفضِّ
فا )سبحانو وتعاذل( يربط ىنا بُت طبقة ادلملوكُت كمصدر ، (ٔٚ)النحل: ﴾..ِفيِو َسَواء 

لرزق مالكيهم، مث يشَت إذل أن ىذاالرزق لو رد إذل مصدره، أي إذل طبقة ادلملوكُت اليت 
 نتجتو، لتحققت ادلساواة.ا

اآلية ال تقول: فما الذين فضلوا دباضلي رزقهم دلا ملكت إؽلاهنم، ولكن تقول "برادي" رزقهم، 
عرب الدراسات ورد الشيء يكون إذل مصدره، وقد أصبح ىذا األمر واضحا ابلنسبة لنا
 االقتصادية واالجتماعية وما فصلتو حول )فائض القيمة( أساس للًتكز الطبقي.

إذا حللنا مضمون ىذه اآلية وفق ما تظهره أحكام القرآن االقتصادية واالجتماعية من منع 
للراب وتفتيت للثروة ابإلرث وإخراج للزكاة ومنع لالكناز وتشريعات أخرى عديدة سنكتشف 
حتما أن كافة التشريعات القرآنية وابلذات االقتصادية واالجتماعية إظلا تتجو ابلضرورة إذل 

 ل من تركز )فائض القيمة( حبيث ػلال دون بناء طبقات متفاوتة يف اجملتمع اإلسالمي.التقلي
دل يطرح القرىن االشًتاكية كأساس لبناء اجملتمع اإلسالمي، ودل يطرح الرأمسالية ودل يوفق كذلك 
بينهما، وإظلا أوجد اإلسالم نظامو اخلاص ادلتميز الذي يقوم على النهج االقتصادي 

 التارل:واالجتماعي 
االعًتاف بكافة أشكال اإلنتاج وفق مستوايت تطور اجملتمع البشري من العبودي إذل -

 األقطاعي إذل الرأمسارل.
منع أشكال اإلنتاج ىذه من إفراز بنيات طبقية متفاوتة بضرب ظلو فائض القيمة غَت -

 سلتلف التشريعات االقتصادية واالجتماعية.
 النتيجة:

أظلاط التطور االقتصادي واالجتماعي ارتبطت ابلتشريعات اإلسالمية إننا بدراستنا دلختلف 
وعالقات اإلنتاج حبيث منع  سنكتشف وجود تناقض أحدثو اإلسالم ما بُت شكل اإلنتاج

الًتكز الطبقي وحيل دون بناء رلتمعات طبقية. ان ىذه ادلوضوعة اليت تكشف عن )ما 
ن الغاية االجتماعية يف النظام اإلسالمي ىو ربرير ورائية( التشريعات القرآنية توضح لنا سبام أ

اإلنسان من االستالب الطبقي، رأمساليا كان أو اشًتاكيا، فما بُت النظامُت الرأمسارل أو 



االشًتاكي ىو صراع طبقي يف حُت يتجو النظام اإلسالمي لنفي الًتكز الطبقي، وعليو ػلدد 
 .أبنو )النظام الالطبقي(، اجتماعيا واقتصاداي تعريف النظام اإلسالمي

التحديد ارتباطا ضروراي أبصل ادلنهج، إذ تتجو غاايت ادلنهج لنفي االستالب عن يرتبط ىذا 
االنسان، فاإلنسان ىو ادلقصود لذاتو، خارج النظر كمستلب لطبقة أو حزب او فئة، 
اإلنسان احلر، الرابط جدليا بُت القرائتُت، الذي ال يقفو ما ليس لو بو علم، ادلزود دبعطيات 

االقتصادي يف اإلسالم –ال يكون كال على مواله، فالنظام االجتماعي  الوعي الثالثي، الذي
مؤسس على مبدأ احلرية حبيث يستعاد اإلنسان إذل مكانتو الكونية، وكل اجتهاد اقتصادي 
او اجتماعي يف اإلسالم يؤدي إذل حالة الًتكز الطبقي إظلا ىو مرفوض وفق ىذا ادلنهج وال 

شابو اآلايت او القراءة اجلزئية لبعض اآلايت كم ا قرئت إال مت-حسن احلاالتأيف –يستند 
آية التفضيل يف الرزق. أتكيدا على ىذا ادلعٌت يف أصل احلرية كمحور للتشريعات االقتصادية 
واالجتماعية، ميز هللا )سبحانو( بُت موجبات الطاعة لو، مث الطاعة للرسول بوصفها طاعة 

 ﴿ة أورل األمر لكوهنم )منا( وليس )علينا او فينا(: تستند إذل سلطة نبوية رسولية وبُت طاع
َشْيٍء ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اَّلّلَ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْوِل اَْلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َنازَْعُتْم ِف 

ٌر َوَأْحَسُن ََتِْويالً فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِّ َوالْ   ﴾يَ ْوِم اَلِخِر َذِلَك َخي ْ
 .(ٜ٘)النساء:

إن أورل األمر )فينا( ؽلكن أن تتجو إذل ادلعٌت التوارثي االجتماعُت كما أن أورل األمر )علينا( 
ؽلكن ان تتجو إذل ادلعٌت االستعالئي، ويف احلالتُت يتم استالب اإلنسان والقضاء على حريتو 

 أبكم اتبع.وربويلو إذل 
 اثلثا: الغاية اْلضارية للنظام اإلسالمي  

من بعد التأكيد على منهج ادلرعفة والغاية االجتامعية تتحدد الغاية احلضارية يف النظام 
اإلسالمي بوصفها متجهة إللغاء حاالت االستقطاب الشوفيٍت للحضارات ادلختلفة وانسفة 

ت ذات ادليل العرقي، فالقرآن يربط ما بُت ألسس االنغالق الذايت كما عربت عنها احلضارا
مفهومي )األمة الوسط( و )اخلروج( معطيا اخلروج معٌت )اخلَت( خالفا خلروج اجليوش 
التوسعية اليت انتجتها رلتمعات الرق واالرتزاق )أينما يوجهو ال ايت خبَت(. يف حُت أن 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُروَن  ُكنُتمْ  ﴿اخلروج العريب ىو هبدف أتدية رسالة اخلَت للعادل:  َخي ْ



ن ْ  ُم مِّ ًرا ْلَّ َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِّ َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ ُهُم ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
 ( ٓٔٔ)آل عمران: ﴾اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُىُم اْلَفاِسُقونَ 

اخلَت ىنا يقتضي التفاعل والتدامج واحلوار، امرًا ابدلعروف وهنيا عن ادلنكر، فالفتح اإلسالمي 
ثروات الشعوب وإظلا ارتبط ابلتفاعل معها، حىت انو ازبذ يف كثَت من األحيان دل يرتبط بنهب 

تد "يد طابع )التحرير(بوجو القوات الرومانية والفارسية اليت هننب ثروات الشعوب يف حُت دل سب
خطتها لصاحل السلطة اإلسالمية إذل ىذه الثروات إال وفق معايَت تشريعية دقيقة كانت يف 

 ىذه الشعوب، وىذا امر ؽلكن الربىنة عليو.
ارتبط مشروع التخرج ابخلَت مع مفهوم األمة )الوسط( والذي عٍت جغرافيا أن تتوذل ادلرحلة 

قةذلا، وىذا ما حدث فعال حُت مشل الفتح ادلية مهمة الدمج بُت حضارات ادلنط–العربية 
األمي -اإلسالمي ما بُت ايطُت األطلسي غراب واذلادي شرقا، فتفاعلت يف اإلطار العريب

حضارات الشرق األوسطالقدؽلة مع حضارات اوراب )اليوانن والرومان( ومع حضارات آسيا 
الثنائية احلضارية( بُت الشرق فاستطاعت تلك ادلرحلة وألول مرة يف اتريخ البشرية أن تلغى )

األعراق والسالالت دون سبايز للتفاعل مع كافة –والغرب، سباما كما أدى اخلروج العريب 
 عنصري، فاستجمعت تلكم ادلرحلة بواكَت التأسيس لوحدة احلضارة العادلية.

ة، البشري مع توجهات اإلسالم كرسالة عادلية للناس كاف–ويتطابق ىذا التأسيس اجلغرايف 
ومع وضعية النيب )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( كخامت لألنبياء دبا يعٍت أنو الوريث الشامل للنبوات كافة، سباما كما 

 ان اإلسالم ىو الوعاء اخلتامي الشامل للدايانت كافة.
الديٍت من شأنو ربرير اإلنسان من العصبوية الشوفينية دون –ىذا ادلنظور التوحيدي احلضاري 

ئصو احلضارية، فمهمة اإلسالم أن يكيف أسلوب ظلو احلضارات وفق غاايتو إلغاء خصا
ادلعرفية واالجتماعية وليس القضاء على شخصيتها او استالهبا لصاحل حضارة آحادية 
اجلانب، بل أن منطق الدمج التفاعلي لتكوين نزوع عادلي ىو األساس يف ما ورائية أحكام 

 .اخلروج واالنطالق من الوسط واحلوار
يقول البعض أبن القرىن قد أقر بتفاضلية البشر رجوعا إذل بعض اآلايت اخلاصة ببٍت قد 

ََي َبِِن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروْا نِْعَمِِتَ الَِِّت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأِّنِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى  ﴿إسرائيل: 
، وان القرآن قد جعل اخلَتة يف العرب أو خصهم هبا دون غَتىم من (ٚٗ)البقرة: ﴾اْلَعاَلِمْيَ 



َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس  ﴿الشعوب:  مث يتخذ البعض من ، (ٓٔٔ)آل عمران:﴾..ُكنُتْم َخي ْ
ىذه اآلايت دليال يناقض ما طرحناه حول الغاية احلضاريةوالدينية ذات النزعة العادلية 

 لإلسالم.
ر ينبغي العودة رلددا إذل منهج "ادلعرفة القرآنية" للكشف عن الكيفية اليت ىذا األملتوضيح 

يطرح هبا القرآن مراحل النمو التارؼلي للبشرية فيما سبق أن أوضحناه يف زلاضرة لنا ربت 
عنوان "الظاىرة اإلسرائيلية وفق منهج جدلية الغيبواالنسان والطبيعة(، فالتفضيل اإلسرائيلي دل 

ادلي منحى شوفينيا وإظلا ىي مراحل لتطور ظلو -قيا، وال ازبذ اخليار العريبيتخذ منحى عر 
اجلنس البشري ابتداءمن العائلية اآلدمية وإذل احلالة االسرائلية اليت ارتبط خطاهبا ابألرض 

األمية اليت ارتبط خطاهبا ابألرض ارمة ووصوال إذل ادلرحلة  -ادلقدسة وإذل احلالة العربية
 ليت ترتبط بظهور اذلدى ودين احلق على الدين كلو.العادلية ا
 اَلاْتة:

كخالصة ذلذه الدراسة ؽلكننا القول ان التأسيس القرىٍت للمجتمع ادلعاصر إظلا يعتمد على 
للمعرفة يوحد الرؤية الكونية للغيب واإلنسان والطبيعة وفق منظور الربط اجلدرل بلورة منهج 

ة، مع اعتبار اجملتمع الالطبقي مدخال للحرية اإلنسانية القائمة بُت القرائتُت، الغيبية والطبيعي
على معطيات الوعي الثالثي، مسعا وبصرا وفؤادا وذلك كلو يف إطار نزوع حضاري وديٍت 

يتم حبث كافة ادلتفرعات األخرى. فأزمات العادل ادلعاصر ال وعادلي. ودبوجب ىذه اخلالصة 
ادلعرفة اليت قادت إذل وضع اجتماعي واقتصادي زبرج يف جوىرىا عن إشكاليات مناىج 

      مأزوم وإذل وضع حضاري منغلق.
              
   

 
 
        
    

   
  


