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  المقدمة
  

احلمُد ِهللا الذي أنزَل القرآَن الكرَمي وتعهََّد حبفِظه، والصالُة والسالُم على َمْن ال نَيب ِمْن 
جِه، إىل يوِم لقائِه، وبعد ديِه، وساَر على    :بعِده، وعلى آلِه وأصحابِه وِمْن اهتدى 

عصر الصحابة رضي اهللا  فإنَّ الدراسات القرآنية مل تتوقف يف عصر من العصور منذ
ا  ايا ا يف اجلزيرة العربية فإن  عنهم وحىت يومنا هذا، كما أن املكان مل حيدها فإذا كانت بدايا
ممدودة باتساع البالد عرب القارات يف األرض، ولكن ال خيفى على الدارسني والباحثني أن هناك 

ا حب سب طبيعة كل وقت وكل بلد، خصائص زمانية ومكانية يف الدراسات القرآنية تتسم 
فالدراسات القرآنية يف زمن التابعني وتابعيهم هي غري الدراسات يف العصر احلديث من ناحية 
املنهج والعرض واالهتمام، وكذلك فإن الدراسات القرآنية يف البالد العربية ختتلف عن 

  .الدراسات القرآنية يف الغرب، وهكذا
ا مل تتوقف؛ بل بقيت مستمرة وأما بشأن موضوع الدراسات القرآ نية يف عصر العوملة فإ

بعطائها العلمي واملعريف، فإذا جاءت العوملة حبركة تشمل العلوم واملعارف مجيعها، فإن هذه 
احلركة مشلت الدراسات القرآنية، وهذا دليل على تفاعل الدراسات القرآنية مع املستجدات 

ا شأن الدراسات  األخرى فهو يشري إىل حيوية هذه الدراسات وروحها الزمانية واملكانية شأ
  .العلمية النشيطة اليت تواكب الظروف

نعم، هناك دراسات قرآنية : فإذا قيل أن فلسفة العوملة أثرت يف الدراسات القرآنية نقول
ا، فرأينا دراسات غربية وشرقية تناولت الدرس القرآين  ا وفكر سايرت حركة العوملة ونظر

 يسبق إليها وال سيما يف التعامل مع النص القرآين وإجراء املناهج احلديثة عليه، بطروحات مل
م وهذا أهم ما شهدته الدراسات القرآنية  وهه الدراسات يقابلها مؤيدون ومعارضون يف كتابا
يف عصر العوملة، وهو يعد تطورًا فكريًا يف الدرس القرآين بغض النظر فيما له وما عليه من 

  .امل مع النص اإلهلي املقدسحيث التع
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كما أن الدراسات القرآنية تناولت املوضوعات اليت طرحتها العوملة بعلجتها من منظور 
قرآين على مستوى اجلوانب اإلقتصادية والسياسية والثقافية واإلتصالية واملعلوماتية، فقد قامت 

ا العلمية على مستو  ى أحباث أكادميية ورسائل دراسات قرآنية تتناول هذه املوضوعات وجزئيا
دراسات عليا وحبوث حمكمة رصينة، مشلت مجيعها موضوعات جديدة على الساحة العلمية 

ا برؤية قرآنية   . انبثقت من العوملة وتوجها
ا شأن العلوم اإلسالمية اليت تتصف بالعاملية وهي غري  ومما مييز الدراسات القرآنية شأ

يف استعمال احلروف، فالعاملية اإلسالمية أو العاملية باملفهوم العوملة، وإن كان بينهما تشابه 
القرآين تعين الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتعين التعارف والتواصل 
والتعاون على الرب والتقوى، يف حني أن العوملة تعين السيطرة على اآلخر، والتواصل من أجل 

، وتعين استغالل الطاقات يف جماالت معينة، وهكذا تفرتق العاملية عن فوائد رحبية ومنافع مادية
العوملة من منظور قرآين، حيث يراد باألوىل انضباطها بالدين احلق، ويراد بالثانية عدم التقيد 

  . باألديان يف احلياة، فهي وجه متجدد للعلمانية
ا ا موجودة يف  إن الدراسات القرآنية يف عصر العوملة إن دلت على شيء فإ تدل على أ

ا ونشاطها وأن باقية إىل يوم الدين، وهي  الساحة العلمية واملعرفية، وهذا دليل على حيو
حمفوظة من اهللا تعاىل الذي تعهد حبفظ القرآن والدين، وإذا كانت هناك من دراسات قرآنية 

عوج منها، وتقّوم متشي مع توجهات العوملة فإن هناك دراسات أخرى هلا باملرصاد تصحح امل
الشطط فيها، حىت تبقى الدراسات القرآنية هي األصل الذي يقاس عليها غريها، وهي املوجه 
للبشرية فيما يستجد هلا، كما أن الدراسات القرآنية يف الوقت نفسه أفادت من وسائل العوملة 

الم وجماالت يف النشر واالتصال، فدخلت الدراسات القرآنية يف جمال األنرتنيت وجمال اإلع
ا الرئيسة   . أخرى هي من اهتمامات العوملة ومساحا

  
  العولمة في الميزان القرآني

ا من الزينة يف الدنيا والزخرفة  ا على أ ينظر القرآن الكرمي إىل مستجدات احلياة ومتطورا
دار اآلخرة يف هذه احلياة، ومن ذلك العوملة ومظاهرها املادية، ولكن امليزان القرآين يرجح كفة ال

على الدنيا كلها وما فيها، فعلى مستوى األفراد التفاضل بينهم على أساس التقوى، قال 
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﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن : سبحانه
ا مرهونة بزمن ووقت فقال)1(اكرمكم عند اهللا أتقاكم﴾  ، وعلى مستوى األمم واحلضارات فإ

، وقد )2(﴿ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون﴾ : جلَّ جالله
  .)3( أجاز املفسرون يف هذه اآلية قياس احلاضر على املاضي

ومبا أن العوملة من احلاضر والواقع املشاهد واحملسوس ومن ضمن إطار عامل الشهادة 
ا وترك سيئها، وهذا املفهوم القرآين يف قوله فالقرآن الكرمي يوجهنا بأن نأخذ أحسن ما فيه

: ، وقال)4(﴿ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم﴾: تبارك وتعاىل
، وسنة التدافع القرآنية مع اآلخرين )5(﴿ادفع باليت هي أحسن السيئة حنن أعلم مبا يصفون﴾

: رب والتقوى ألن هذا التحديد يف قوله تعاىليف دفع عجلة احلياة الدنيا تكون ضمن حماور ال
؛ ألن اخلروج عن هذا اإلطار )6(﴿وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على األمث والعدوان﴾

والتعاون مع اآلخرين يف ميادين اإلمث والعدوان حيدث خلًال يف امليزان الشرعي الذي قوامه 
كتابه العزيز نبأ أقوام ضيعوا دينهم جراء انسياقهم   القرآن الكرمي، وقد ذكر لنا اهللا سبحانه يف

﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات : ببهرجة الدنيا يف وقتهم فقال
  . )7(فسوف يلقون غّيًا﴾

م،  معلمًا أساساً الكرمي القرآن أن جيعلوا  يف زمن العوملةوالواجب على املسلمني  يف حيا
 سألةومن لطيف األمر أن هذه اململبدا واألصل للمستجدات اخلرى، حىت يكون القرآن هو ا

فآيات التعريف باهللا تعاىل ، )8()ُحمكمات( :اهاشديدة الوضوح يف نص الكتاب، ولذا مس

                                                           
  .  13: سورة احلجرات ) 1(
  .  34 :األعرافسورة  )2(
  . 500/  2: التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس تفسري: انظر )3(
  .  34: سورة فصلت ) 4(
  .  96: ؤمنون سورة امل) 5(
  .  2: سورة املائدة ) 6(
  . 59: سورة مرمي) 7(
، وال نسخا، يف حال ، وال ختصيصادل بصيغته على معناه داللة واضحة، ال حتتمل تأويالهو اللفظ الذي : احملكم  )8(

، دار الفكر، حيليوهبة الز . د ،أصول الفقه اإلسالمي: انظر ،حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال بعد وفاته باألوىل
  . 323 /1: م1986 -هـ1406، 1/دمشق، ط
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مما يفهمه عامة الناس دون احلاجة إىل مطالعة الكتب  ووعد اآلخرة ووعيدها والرسل وقصصهم
ويزيل  ،ل الذكر ومراجعة تصنيفهم مما يزيد العلم رسوخاً وإن كان سؤال أه، أو مراجعة العلماء

  وهكذا آيات األعمال من صالة وصدقة وحنوها،، ويرتقي باإلميان ،اللبس ويؤلف املختلف
ا  ،فهي ظاهرة ويزيدها ظهورًا جريان العمل عليها عند املسلمني ا وهيئا وتلقيهم لصفا

  .وأعدادها جيًال بعد جيل
ن ينجز لنا َمْعَلَمني عظيمني ال غىن عنهما ملن أراد أن يبقى مسلماً، إن تدبر هذا القرآ

  :يف ظل العوملة، ومها وأن حيقق الريادة يف احلياة واحلضارة
ضبط القدر الذي جتتمع األمة عليه، وال يسعها التهاون فيه حبال من مسائل : املعلم األول

ا ، العلم والعمل  تكن أُمميتها جغرافية حبتة، أو تارخيية، أو ، إذ مل)أمة(وهو الذي حيفظ هلا كو
  .جنسية

فتح منافذ اإلبداع واالبتكار والتفكري العلمي املوضوعي يف الكون : خرواملعلم اآل
واإلنسان واحلياة الدنيا، اليت هي حمل حركة العقل يف االستكشاف والتسخري، واليت صرنا 

يف اإلدراك، وكأننا مل نكن يوماً من الدهر أساتذة  بإمهاهلا أمثولة لألمم، وكأننا نعيش عجزاً ذاتياً 
ا   .احلضارة وقاد

؟ أم سيظل ألفاظاً  فهل يعود القرآن حاكماً حلركتنا العقلية وسريتنا العملية وبراجمنا التنموية
ُهْم أُمِّيُّوَن َال ﴿   :تُتلى دون رويّة وال إدراك وال تفهم، كما حكى ربنا عن بين إسرائيل َوِمنـْ

التالوة اجملردة من دون : ، واألماّين هي)1(﴾ َلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ يـَعْ 
  .)2(فهم

هل العوملة هي العاملية اليت استخدمها القرآن : واآلن ال بدَّ ان نتفرتض سؤاًال جدًال ونقول
  : واجلواب على ذلك يكون على النحو اآليت ؟وغريمها  الكرمي بصيغ متعددة مثل العاملني والعامل

العاملية القرآنية أمشل لفظا ومعىن، وإطارا وحمتوى، وإذا أردنا املساواة بني اللفظني إنَّ 
فبالتأكيد أن كالم اهللا أفضل وأكرم من أي لفظ، فالتعبري القرآين خال من نقص، واالستخدام 

  .البشري يعرتيه النقص

                                                           
  .78: سورة البقرة ) 1(
  . 1/271: احملرر الوجيز: انظر ) 2(
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ية اليت ينص عليها القرآن الكرمي؛ من حيث الطرد واجلمع، إذ فالعوملة ال تعين العامل
، وإمنا هم قوم  اإلسالم بتعاليمه اليت جاءت يف القرآن مل تنـزل الستصالح العرب باعتبارهم عرباً 

كبقية األقوام، إذ القرآن ليس كتابا قوميا يدعو إىل تفضيل شعب معني؛ وإمنا نظرته سامية 
  .)1(نَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ﴾﴿إِ  :تتجسد يف قوله تعاىل

م، إذ مل ينل العرب من القرآن كقومية إال لغته، وحيث  فهو ال مييز العرب مبيزات خاصة 
مل يلغ القرآن التعددية الثقافية للشعوب الداخلة فيه واليت يف أصلها موروث جتارب البيئة اليت 

  . عاشوها، وال تُناقض مبدأ التوحيد
 ،فالعادات والتقاليد األصل فيها احلل واإلباحة ما مل يرد مقابلها نص أو حترمي شيء منها

فاللباس وطريقة األكل، وطبيعة املواجهة لألعداء وغريها جزء من موروثات الشعوب، حتمل 
ا   . قيما اجتماعية من حقها االعتزاز 

ل احلبشي االنسالخ من وصهيب الرومي، وبال، فلم يطلب اإلسالم من سلمان الفارسي
م وطرائق معيشتهم والذوبان يف األمنوذج العريب حىت خيدموا اإلسالم وينصروا  ثقافتهم وبيئا

بعكس العوملة اليت تفرض لونا معينا من الثقافة، أو املنهجية وتطلب من اآلخرين ، الدين
  . على مستوى طريقة حلق الشعر وموضة الثوب وأتكيت الطعام الذوبان فيها

ولذلك تتهاوى العوملة أمام عاملية اإلسالم يف املوازنة؛ ألن الدعوة االسالمية مشولية بال 
﴿قل يا أيها الناس إين رسول : ، وقال)2(﴿وما أرسلناك إال رمحة للعاملني﴾: حدود، قال تعاىل
 ،)4(من املخلوقات -عز وجل-ما سوى اهللا : مجع عامل، وهو، والعاملني )3(اهللا إليكم مجيعًا﴾

: ، وقال)5(﴿لتنذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين﴾ : فعلى مستوى األحياء قال تعاىل
﴿وما أرسلناك إال كافة : ، وقال)6(﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا﴾

 ، وعلى مستوى العامل اآلخر وصلت)7(للناس بشريًا ونذيرًا ولكن اكثر الناس ال يعلمون﴾
                                                           

  .  13: سورة احلجرات ) 1(
  .  107: سورة النبياء ) 2(
  .  158: األعراف سورة ) 3(
   . 421-420/ 2: لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،البن منظور ،لسان العرب: انظر )4(
  .  70: سورة يس ) 5(
  .  1: سورة الفرقان ) 6(
  .  28: سورة سبأ ) 7(
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﴿قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا انا مسعنا قرآناً : دعوتنا إىل عامل اجلن قال تعاىل
  . )1(عجباً ، يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا﴾

ومن العاملية التعارف بني الناس يف كل شيء، ومن التعارف التواصل بينهم يف املعارف 
﴿يا أيها النس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل  :والعلوم وغريمها قال تعاىل

  .)2(لتعارفوا إن اكرمكم عند اهللا أتقاكم﴾
بني العوملة والعاملية  )3(ومن الفروق اليت سجلها العالمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

 :م مجيعاالعاملية يف اإلسالم تقوم على أساس تكرمي بين آدوالعاملية من وجهة نظر قرآنية أنَّ 
فقد استخلفهم اهللا يف األرض، وسخر هلم ما يف السماوات وما ، )4(﴾ولقد كرمنا بين آدم﴿

وكذلك على أساس املساواة بني الناس فـي أصل الكرامة اإلنسانية، ويف  ،يف األرض مجيعا منه
م مجيًعا شركاء يف العبودية هللا تعاىل، ويف البنّوة آلد أما ؛ و مأصل التكليف واملسؤولية، وأ

ا حىت اليوم) العوملة( ا فرض هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية : فالذي يظهر لنا من دعو أ
على العامل، وخصوًصا عامل الشرق، والعامل الثالث، وباألخص العامل  جهة ماواجتماعية من 

 .اإلسالمي
  
  

  عالقة الدراسات القرآنية بالعولمة 
هي منظومة تتعلق بالسياسة واالقتصاد واحلضارة  العوملة ليست اقتصادًا فحسب، وإمنا

والثقافة واالتصاالت واملعلومات، وهناك تعريفات كثرية عنها وحوهلا، وهي تسعى إىل اختصار 
العلم والعامل، وتفقريب املسافات يف القرية الكونية، وكل جزئية من جزئيات العوملة، وكل مسألة 

  :على ما يأيت من باب التفصيل يف كل شيء،من مسائلها قد تناوهلا القرآن الكرمي 
  

                                                           
  .  2-1سورة اجلن ) 1(
  .  13: سورة احلجرات ) 2(
  www.islamonline.netيوسف القرضاوي ، موقع اسالم أون الين ، .مفهوم العوملة وماذا تعين؟ د )3(
  .  70: اإلسراءسورة ) 4(
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  الجانب اإلقتصادي : أوالً 
لنظام االقتصادي وجه بارز يف املنهجية القرآنية، فهو يكفل امللكية الفردية يف إطار من ل

الرقابة الشرعية واالجتماعية، ويشجع الناس على العمل واإلنتاج وتطوير التجربة الذاتية يف احلياة، 
على دور املال البّناء لئال يتحول إىل صخرة يف طريق احلرية االجتماعية والقيم وبذلك حيافظ 

ولكنه ملك جلميع الناس، وللدين والناس أن  ؛من حقوق الفرد اإلسالم املال حقاً  سبوحي ،الدينية
يفرضوا الرقابة عليه لئال يصبح أداة فساد، ولذلك فإن السفهاء حيرمون من حق التصرف يف 

ا أموال اجملتمع قبل أن تكون أموال السفهاء، وألن املال ُوضع ليؤدي دور املنظِّم أمواهلم، أل
ألنشطة اجملتمع، واحلافظ جلهود الناس، فإذا استغله صاحبه يف الفوضى والفساد والسلبية والسرف 

  . فإنه يفقد دوره ويصيب الضرر مجيع اجملتمع
لتشمل كل من خيالف مصاحله احلقيقية ) 1()السفيه: (من هنا فالقرآن يوسع دائرة لفظة

حسب الرؤية الدينية ومقياس العرف، ويتعدى معناها باملناط إىل الغين أو احلاكم الذي يصرف 
 ،أموال اجملتمع على متعه اخلاصة، بينما كان عليه أن يصرفها يف بناء املشاريع العمرانية و اإلنسانية

فاحشة، ويبين دور اللهو، وينشر املخدرات، إىل الرتف الذي يشجع ال و ينصرف لفظ السفيه
وكذلك املفسد الذي حيتكر التجارة لذاته ويعمل بطريقة أنانية تضر مبصلحة سائر التجار وأفراد 

  .اجملتمع، وكذلك تنصرف كلمة السفيه إىل العدو الذي حيارب الرسالة و الرساليني
ام هو مالك و والق، )2(لَِّيت َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًما﴾﴿وال تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكْم ا :قال تعاىل

استمرار الشيء ، وفيه )3(هنا ِقوام عيشكم الذي تعشيون به وأراد ها ، األمر وما يقوم به األمر
وبقاؤه، والتوظيف من أجل البناء والتطوير، وال يعين ذلك القول باملصادرة لألموال لنوقعها يف 

ذا القانون؛ بل وضع رقابة خملصة تقوم بالتوجيه حنو استثمارها يف النفع العام، أيدي املنتفعني من ه
م بعد أن تأخذ من أمواهلم قدرا لقاء اجملهود الذي بذل  وتضع   . األرباح يف حسا

                                                           
 ، هو مفسد املال و مضيعه ماله السفيه الذي حكم الفقهاء حبجرو  ، يف العقل و ناقصههو خف: السفيه لغة  )1(

، الفريوزآبادي، دار إحياء الرتاث القاموس احمليط: ، انظر  ، او من ليس له ملكة اصالحه له ملكة افساد املالمن : مبعىن 
 -هـ1423يب، عامل الكتب، الرياض، ، القرطاجلامع الحكام القرآن  ، 287 /4: م1991، 1/العريب، بريوت، ط

  .148 /2 : م2003
  .  5: النساء سورة  )2(
  .  158/  1: م1997 - هـ1417، 4/، دار طيبة للنشر والتوزيع، طلبغويمعامل التنزيل، ل: انظر )3(
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واستعمال   ،)1(﴿َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َهلُْم قـَْوال َمْعُروفًا﴾ :من هنا يقول تعاىل
يف  للداللة على ضرورة صرف هذه األموال يف مصلحة السفهاء) منها(بدل ) فيها(لمة ك

دعوة إىل استثمار أموال اليتامى، وأن ينفق عليهم من أرباح املال ال من  ، وفيه )2(استثمارها هلم
ا واجعلوها مكانًا لرزقهم بأن تتجرو : وارزقوهم فيها: ((أصله، وهو ما أشار إليه الزخمشري بقوله

د ويع، )3())فيها، وترتحبوا حىت يكون نفقتهم من األرباح، ال من صلب املال، فال يأكلها اإلنفاق
حىت ال ، )4(﴿قولوا هلم قوال معروفا﴾ :القرآن هؤالء السفهاء مرضى، فيؤكد على اجلانب الرتبوي

إعادة أمواهلم تتحطم نفسيتهم، وإمنا توجيههم حنو األفكار التجارية السليمة متهيدا إلصالحهم، و 
  .إليهم بعد ذلك

اك  وأيضاً  يعد القرآن الربا من احملرمات املنهي عنها، ملا فيه من استغالل الضعفاء، وإ
اقتصاد اجملتمع، ألن الربا يثري شهوة اإلثراء السريع، وبذلك يعطل االقتصاد وميتص جهود الفقراء 

ن الربا يضعف املنافسة احلرة الشريفة، إضافة إىل أ، وجيعل رأس املال يدور يف فلك أناس معينني
، )5(﴿َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾: وهلذا جاء حترمي الربا وحلية البيع ألنه يساهم اجلميع فيه

والربا يقيد املال يف حدود الفوائد، ويكون املرايب شريكا يف جهود الناس دون أن يتحمل معهم 
ذه معادلة مفروضة يف نظام العوملة الذي يساهم يف اإلضرار باجلوانب خسارة أو يبذل جهدا، وه
مما يؤثر يف احلياة السياسية والثقافية واالجتماعية وهو ما نعاين منه يف  االقتصادية للبلدان الفقرية،

ل دول العوملة تستأثر بك، فالوقت احلاضر، ويثقلنا يف املستقبل، مما يفرز التمايز املقيت بني البشرية
، إضافة إىل تراكم الديون ةخريات املعمورة، وهناك جمتمعات فقرية حتتاج إىل أبسط مقومات احليا

  .والفوائد املتضاعفة، مما جيعل االستقالل والتقدم يتالشى يف طوفان الديون
كوازع داخلي حيفظ ) التقوى(وذلك بإجياد   ،يوجه املنهج القرآين أتباعه إىل التزام املسؤوليةو 

فالقرآن ينهى عن أكل أموال  ،ق مجيعها وحيافظ على حرمات اجملتمع وأبرزها حرمة املالاحلقو 

                                                           
  .  5: النساء سورة  )1(
  .9/186 : بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، الفخر الرازي، التفسري الكبري: انظر  )2(
  .1/500 :، الزخمشري، دار الكتاب العريب للطباعة والنشرالكشاف )3(
  .  5: النساء سورة  )4(
  .  275: البقرة سورة  )5(
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َنُكْم بِاْلَباِطِل﴾يا أيها الذين آمنوا ﴿ :الناس بالباطل سواء بالغصب أو  )1(ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
من أشد احملرمات أن ، و لبالغش، أو بالقمار أو التجارة الضارة، أو الربا، وكل ما يعد أكال بالباط

َا ِإَىل  ﴿: يستند األكل ألموال الناس إىل سلطة احلكام أو بفعل القوانني املشّرعة بالوضع َوُتْدُلوا ِ
اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاِإلمثِْ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن﴾   .)2(احلُْكَّ

و بدل الربا  ،من أجل النفع العام ودفع عجلة التقدموهلذا يدفع القرآن باجتاه دفع الزكاة 
على الفقراء واملضاربة احلرام يف جهودهم يأمر القرآن بالصدقات واملساعدة للمحرومني، وتوفري 
اء البطالة من تكّون  رأس املال هلم، ألنه سوف يتسبب يف تدوير الثروة، وحتريك االقتصاد، وإ

﴿َميَْحُق اللَُّه الرِّبَا َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َواللَُّه ال حيُِبُّ  : مواجهة الربايف ) املساعدات املالية(الصدقات 
  .)3(ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم ﴾

كما يرفض القرآن البخل ويعتربه من األمراض اليت تصيب أصحاب الثروة، فالعالج ال 
فاق تورث الكراهية واحلقد يكون إال باإلحسان واإلنفاق، إضافة إىل أن الثروة احملصورة من دون إن

  .)4(﴿الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه﴾: بني أبناء اجملتمع
وجيعل القرآن العطاء املستحب تعبريا عن إجيابية النفسية املسلمة ومظهرا من مظاهر اإلميان 

﴿َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل  :اهللا فيه وجيعل العوض على اإلنفاقباهللا، ويبارك 
  .)5(َعِليٌم﴾ َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسْنبـَُلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسعٌ 

  .)5(َعِليٌم﴾
أمر الَدين هي أطول  قرآن على التداين واإلقراض، فكانت اآلية اليت نظمتكما يشجع ال

آيات القرآن على اإلطالق، إذ أحاطه مبجموعة من األحكام واإلجراءات اليت حتول دون إساءة 
استغالله، وتكفل الضمانات الكافية حلفظ حقوق الدائنني واملدينني يف آن واحد، ومن مث ال 

                                                           
  .  29: النساء سورة  )1(
  .  188: البقرة سورة  )2(
  .  276: البقرة سورة  )3(
  .  37: النساء سورة  )4(
  . 261: البقرة سورة  )5(
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﴿يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل ُمَسمًّى : احملتاجنييعزف الناس عن إقراض 
  ).1(﴾…فَاْكتُُبوهُ 

  
  السياسيالمجال : ثانياً 

السياسة واحلكومة يف موارد كثرية من آياته، حتت عنوان  الكرمي عن القرآن لقد حتدث
نة بيد احلاكم، وضرورة عقائدية هلداية اإلنسان، واحلكم فجعلها أما اإلمامة واخلالفة والوالية

 البشرية، لتحقيق العدل، وتطبيق القانون والنظام اللذين حيفظان ارادة احلق والعدل واصالح احلياة
الكرمية اليت تعطينا صورة واضحة ملفهوم  جمموعة من اآلياتوفيما يأيت واخلري يف هذا الوجود، 

  .قرآن الكرميالسياسة يف ال
فَاْحُكم  ا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرضِ يَ ي﴿: عليه السالمالنيب داود  تعاىل خماطباً قال 

 َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعَذابٌ  بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعن
نَـُهَما بَاِطًال َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا  ٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب َوَما َخَلْقَنا السََّماء َواْألَْرضَ َشِدي َوَما بـَيـْ

ْرِض أَْم الصَّاِحلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِيف اْألَ  أَْم َجنَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا*َكَفُروا ِمَن النَّارِ  فـََوْيٌل لِّلَِّذينَ 
بـَْعِدِهم لَِننظَُر َكْيَف  ﴿ُمثَّ َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف ِيف اَألْرِض ِمن، )2(َكاْلُفجَّاِر﴾ َجنَْعُل اْلُمتَِّقنيَ 

ِسُد َمن يـُفْ  لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا َأَجتَْعُل ِفيَها ﴿َوِإْذ قَاَل َربُّكَ ، )3(تـَْعَمُلوَن﴾
َماء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدكَ  اَألَمانَاِت  ﴿ِإنَّ الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ  ،)4(َونـَُقدُِّس َلَك﴾ ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

يًعابِاْلَعْدِل ِإنَّ الّلَه نِِعمَّا يَِعُظُكم ِبِه إِ  ِإَىل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـَْنيَ النَّاِس َأن َحتُْكُمواْ   نَّ الّلَه َكاَن مسَِ
 الرَُّسوَل َوأُْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوهُ  َبِصريًا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ الّلَه َوَأِطيُعواْ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال﴾ ِإَىل الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخرِ   ﴿تِْلَك الدَّارُ ، )5(َذِلَك َخيـْ
 ﴿الَِّذيَن ِإن، )6(َفَساًدا َواْلَعاِقَبةُ لِْلُمتَِّقَني﴾ اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِيف اْألَْرِض َوَال  الدَّارُ 

                                                           
  . 282:  البقرة سورة )1(
  .28-26 :ص سورة )2(
  .14 :يونس سورة )3(
  .30 :البقرة سورة )4(
  .59- 58 :النساء سورة )5(
  .83 :القصص سورة )6(
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بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة  الزََّكاَة َوأََمُروامَّكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقَاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا  ِإن
﴿َوِإن نََّكثُوْا أَْميَانـَُهم ، )2(الرََّشاِد﴾ ﴿َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن َأْهدُِكْم َسِبيلَ ، )1(اْألُُموِر﴾

َة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم الَ  مِّن بـَْعِد َعْهِدِهمْ  ، )3(أَْميَاَن َهلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهوَن﴾ َوَطَعُنوْا ِيف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوْا أَِئمَّ
 القرآن وكما ثّبت، )4(اْلَعِليُم﴾ لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َهلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَُّه ُهَو السَِّميعُ  ﴿َوِإن َجَنُحواْ 

مبدأ الشورى والتشاور كأساس من أسس  ثّبت كذلكة، والسياس للحكم فكريةتلك األسس ال
﴿فاعف عنهم  :صلى اهللا عليه وسلم خماطبًا نبّيه الكرمي فقال تعاىل، النظام السياسي يف اإلسالم

م السياسية ، )5(واستغفر هلم وشاورهم يف األمر﴾ وقال تعاىل واصفًا املؤمنني يف حيا
ويف موضع آخر حتدث عن ، )6(شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون﴾ م﴿ وأمره: واإلجتماعية

األمور الذين يقيمون اإلسالم وينّفذون سياسة احلّق والعدل، واعتربها واجبة  البيعة والطاعة لوالة
، )7(﴾... يـَُباِيُعوَنَك َحتَْت الشََّجَرةِ  ﴿َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإذْ : األّمة فقال تعاىل على

ا يف العديد من آياته اخرتنا منها  املبادئ األساسية القرآن وهكذا يثبت للسياسة، ويوضح مرتكزا
  .والتعريف ما أوردنا اَنفاً لإليضاح

  
   المجال الثقافي: ثالثاً 

يطرح القرآن املرتكزات الثقافية لألمم كوحدة مرتبطة باألديان، باعتبار أن أية أمة تستمد 
ا وشخ  ،صيتها املتميزة من ثقافتها، وال ينبغي أن تتناقض هذه الثقافة مع ما تدين به هللا تعاىلقو

ي عن التورط   والنهي القرآين الذي ورد خبصوص عدم التأثر باألفكار الغريبة والدخيلة، إمنا هو 
قيها كانت السبب يف هالك معتن  الثقافية املنحرفةيف مشكالت تلك األفكار، وألن تلك األفكار 

﴿فـََقاُلوا أَرِنَا اللََّه  :من أصحاب الديانات السابقة من مثل مشكلة جتسيم اهللا كما فعل اليهود
                                                           

  .41: احلج سورة )1(
  .38 :غافر سورة )2(
  .12 :التوبة سورة )3(
  .61 :نفالاأل سورة )4(
  .159: آل عمران سورة )5(
)6(   
  .18 :الفتحسورة  )7(
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أما األفكار اليت هي بنيات التجارب واجلهود الذاتية للشعوب، واليت هلا مدخلية ، )1(َجْهَرًة﴾
  . بالتقدم املادي و اليت ال تضر بقيم الدين، فإن القرآن ال يرفضها

ا جند القرآن ينهانا عن استرياد األفكار و الثقافات اليت حتلل اجملتمع املسلم، وتساهم من هن
فلفظة ، )2(﴿ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرنَا﴾ :يف تأخره، وذلك من خالل النهي القرآين

ة عدم توحي حني استخدامها بتلك العالقة اخلاطئة يف التعامل مع القوانني، وحماول) 3"(راعنا"
ا، يف وقت يطرح القرآن لفظة بديلة هي ا، وهي ختفيف األحكام من أجل أال يعمل  " : العمل 

  .أي أمهلنا من أجل البحث عما نستطيع به أداء الواجبات واملسؤوليات" انظرنا
وباعتبار أن الثقافة القوية تبعث يف األمة القوة والطموح، والتطلع لتحقيق املزيد من 

ا تفقد اإلجنازات،  ا قدر اإلمكان، ودون برجمة أل بينما اجملتمعات الضعيفة حتاول حتقيق واجبا
ا البعيدة   . تطلعا

حني يأمرنا القرآن بالتحري والدقة يف أخذ الثقافات األخرى إمنا يضعنا أمام مسؤولياتنا اليت و 
كر العنصري عند ويرفض القرآن الفبه،  إضاللنا عن ديننا و قوة متاسكنا يف تأىب االنصهار

أصحاب الديانات السابقة باعتبار أن أفول جنم أية أمة يكمن يف عوامل عدة منها العنصرية 
وهلذا يضرب القرآن مثال من عنصرية اليهود اليت ال يريدها أن تكون يف  ؛وتقديس الكيان املادي

                                                           
  . 153: ء النساسورة  )1(
  . 104: البقرة سورة  )2(
، وللعلماء أقوال أخرى يف السبب الذي من ،  213/  1: وتفسري ابن كثري،   1677/  3: لسان العرب  :انظر )3(

ى اهللا املؤمنني أن يقولوا    :راعنا، منها :أجله 
صلى اهللا عليه  -إلسالم أن يقولوها لنبيه منهم من قال هي كلمة كانت األنصار يف اجلاهلية تقوهلا، فنهاهم اهللا يف ا -أ

 .  461/  2: م2001، 1/، دار الفكر، دمشق، طتفسري الطربي :انظر .- وسلم
ا كلمة كرهها اهللا ؛ )راعنا:(اختار ابن جرير أن النهي عن كلمة -ب  صلى اهللا عليه  -هلم أن يقولوها لنبيه -تعاىل  -أل

كمه-وسلم  الحتماهلا معان  - صلى اهللا عليه وسلم - م، بل هي من باب األدب بتوقري النيب ، ال عالقة هلا باليهود و
ذا التوقري؛ لذلك أمر اهللا  من األلفاظ  -صلى اهللا عليه وسلم  -املؤمنني أن يتخريوا خلطاب النيب -تعاىل  -ال تطيق 

  .  463/  2: تفسري الطربي :وانظر. أحسنها، ومن املعاين أرقها
ا وهيذكر أبو  -ج  راعينا، فلما مسعوا بقول املؤمنني راعنا، : حيان، أن لليهود كلمة عربانية، أو سريانية يتسابون 

ا رسول اهللا  ، وهم يعنون تلك املسبة، فنهي املؤمنون عنها، وأمروا مبا هو يف -صلى اهللا عليه وسلم  -افرتضوه وخاطبوا 
/  1: م2001 -هـ1422، 1/لبنان، ط -كتب العلمية، بريوت، أليب حيان، دار الالبحر احمليط :انظر ،معناها
543  .   
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ًة ُقْل أَاختََّْذُمتْ ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا فـََلْن ُخيِْلَف اللَُّه َعْهَدُه ﴿َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر ِإّال أَيَّاًما َمْعُدودَ  :املسلمني
من هنا يدين القرآن الفكر العنصري ويبني أن هذا النوع ، )1(أَْم تـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما ال تـَْعَلُموَن﴾

  .من التفكري ال يعتمد على قيم؛ بل على األهواء
  

  رة بالعولمة والموقف منهاالدراسات القرآنية المتأث
إن الدراسات القرآنية املتأثرة بالعوملة هي امتداد لدراسات املستشرقني الذين توجهوا حنو 

م يف القرنني التاسع عشر والعشرين امليالديني، وال يسعنا   -هنا-القرآن ببحوثهم ودراسا
إلينا من حبوث ودراسات الدخول يف الدراسات اإلستشراقية بقدر ما يسعنا القول بأن ما وصل 

سواء كتبت باللغة العربية أو عن طريق الرتمجة من لغات أخرى كلها تصب باجتاه حبثي ودراسي 
ا   . بغض النظر عن دوافعها وأسبا

فاملنهج التارخيي ال ينفك عن القراءة التارخيية للقرآن الكرمي عند املستشرقني؛ بل إن هذا 
علوم اإلنسانية كلها آنذاك، ومن يومه وإىل اآلن هو منهج املنهج هو الذي كان سائدًا يف ال

متحامل على النصوص الدينية كلها، ومنها ويف مقدمتها القرآن الكرمي، إذا عصر ما يسمى 
هو الذي فرض هذه املناهج لبيئة شهدت انفصامًا وانفصاًال بني العلم والدين، " النهضة"بـ

ا امليدانية أن مش لت مصادرنا اإلسالمية، ولذلك رأينا فيما بعد ما فكان من جراء تطبيقا
  . الدراسات القرآنية التارخيية: يسمى بـ

قاربات املقارنة النصية لنصوص القرآن يف املنهج مل واملنهج التحليلي هو اآلخر امتداد
حتديداً ويف مخسينياته  أمثرت يف الثلث األول من القرن املنصرماليت الفيلولوجي االستشراقي 

درسة تابعة ملدراسات املنهج البياين ألن ، )يف مصر والعامل العريب(زت التفسري املوضوعي أفر 
علم (و ،)Hermeneutics( :األمناء يف أربعينيات القرن املنصرم، املتأثرة بالتأوُّليَّة األملانية

قد فتحت أفقاً جديداً لدراسات القرآن، وقد حظي كل من هذين ، و )Semanticsالداللة 
ا  وعني من الدراسات باهتمام واسع، وهو أمر يوضح مدى أمهية ابتكار مناهج جديدةالن لو أ

  . سارت باالجتاه الصحيح ضمن القيود الشرعية يف التعامل مع النصوص الدينية
ا فال يسعنا أن  وأما املوقف الشرعي والعلمي من الدراسات القرآنية املتأثرة بالعوملة وتوجها

لدراسات القرآنية املعاصرة ال ينفع وليس فيه ما يفيد، ألننا أم جهود هلا ما هلا نقول كل ما يف ا
                                                           

  .  80: البقرة سورة  )1(
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يف -وعليها ما عليها، ولكن يسعنا القول بضرورة وجود ضوابط يف الدراسات القرآنية املعاصرة 
حتمي النص القرآين وطريقة التعامل معه من أن نتالعب به كأي نص آخر،  -عصر العوملة

غبار عليها وهو مقبولة لدينا، فإذا ابتعدنا كثريًا عن القراءة التفكيكية والبنوية وهناك مناهج ال 
ا  األنثروبولوجيةو  للقرآن الكرمي، فإننا ميكن أن نصف دراسات أخرى باالعتدال واليت نعين 

  .القراءة األدبية واألسلوبيةالدراسات ذات التخصص يف 
ما ال تعدم الدراسات القرآنية من اإلفادة منها،  وحىت التارخيية فيها من اجملاالت املنضبطة

ا التارخيية الوصفية وليست التارخيية النقدية، ألن هذه األخرية أثبتت فشلها منهجياً،  ونقصد 
، الذين برتزل وجفري أوًال، مث بالشري وبارت ثانياً وميكن للمستزيد أن يرجع إىل ما انتهى إليه 

ا تتعامل مع القرآن كما تعاملت مع أن الطريقة التارخي توصلوا إىل انية النقدية غري مثمرة، أل
ا إمنا تريد باستعمال  النصوص املخطوطة، واليت هلا خمطوطات عدة ختتلف نصاً وِقدماً ودقة، وأ

وما منع ذلك  ، أو تركه» املؤلف«اختالفات النسخ الوصول اىل نص حمقق أقرب اىل ما كتبه 
ذ نولدكه، والربيطاين آرثر جفري من مجع اختالفات القراءات تلمي –كًال من أوتو برتزل 

والنقدي بعد  ىل أن ختليا عن املشروع التحقيقيإعقود، الطوال يف  وخمطوطات القرآن األقدم
  . احلرب الثانية

ا، وهناك دراسات مل  فهناك قراءات معتدلة يف النص القرآين بالرغم من حداثتها ومعاصر
ا مشت خطوات مع التيار اجلديد والفكر تقطع الصلة مبنهج ال رتاث التفسريي القدمي، كما أ

احلديث، وخنص بالذكر دراسات للتمثيل وليس للحصر، األوىل يف املنهج التارخيي، واألخرى 
  :يف املنهج التحليلي، ومها

 :أمني اخلويل -1
نة ، وطرح فيه موضوع مكا"التفسري البياين للقرآن: "أرسى اخلويل منهجًا أمساه

اخلاصية : النصر املفَسر، وحدد ثالث خصائص جتديدية يف منهجه، أحداها
اجلمع اإلحصائي للموضوع يف مفرداته وسياقه وعالقاته باملعىن، : املوضوعية، أي

ا علوم : واألخرى تم مبا حول النص من معارف، واملقصود  اخلاصية املعرفية اليت 
ا االهتمام بالبيئة اليت نزل فيها اخلاصية التارخيية ا: القرآن، واألخرية للغوية، ويعين 

 . القرآن، وجماراة للمناهج احلديثة فقد أفاد من علمي النفس واالجتماع وغريمها
 :عائشة عبد الرمحن -2
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بنت الشاطئ تعاملت مع النص القرآين بوصفه نصًا لغويًا متكامًال يفسر بعضه 
  .اظ القرآنية ومناسبة الرتاكيب هلابعضاً، وتابعت اخلويل يف موضوع تارخيية األلف

ومن اجلدير باإلشارة إليه أننا بنا حاجة إىل دراسات قرآنية معاصرة بشرط أن ال خترج عن 
مسة االعتدال الفكري واملنهجي، هذا إذا علمنا بأن القرآن ال تنقضي عجائبه، وال يشبع منه 

اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه العلماء، ومن ذلك ما نفهمه من  كالم الصحايب اجلليل عبد 
  . )1("من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم األولني واآلخرين: "الذي قال

  : وفيما يأيت بيان للضوابط العامة واخلاصة يف الدراسات القرآنية املعاصرة على النحو اآليت
  

  الضوابط العامة: أوالً 
-تنا العلمية لدراسات قرآنية معاصرة لعلنا نسجل هنا بعض النقاط الرئيسة يف بيان حاج

  : على ما يأيت -منضبطة
إن القرآن ال تنقضي عجائبه، وال يشبع منه العلماء، ولذلك فالدراسات والبحوث  -1

جيب أن تصاحب القرآن يف كل عصر ويف كل مكان، فضًال عن كونه املعجزة 
م الصحايب اخلالدة اليت ال تنفك األمة عنه أبداً، ومن ذلك ما نفهمه من  كال

من أراد العلم فليثور القرآن : "اجلليل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه الذي قال
 . )2("فإن فيه علم األولني واآلخرين

توسع العلوم واملعارف يف الوسائل واإلمكانيات مبا ال يستغىن عنها يف الدرس القرآين  -2
: ية يف مقدمة تفسريهاملعاصر، وهذا ما أشار إليه القدماء على حنو قول ابن عط

، وعدد اإلمام أبو )3("ال يتفّسر إال بتصريف مجيع العلوم فيه"إن كتاب اهللا "
حيان األندلسي سبعة من وجوه العلوم ال ينبغي أن يقدم على تفسري كتاب اهللا إال 

                                                           
  . 8ص  1الربهان يف علوم القرآن، ج : انظر )1(
  . 8ص  1الربهان يف علوم القرآن، ج : انظر )2(
  .12لعزيز، املقدمة، ص، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ا)ه541ت(أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي : انظر )3(
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علوم اللغة، والنحو، : ، والسبعة هي)1(من أحاط جبملة من كل وجه منها
 .ل الفقه، وعلم الكالم، والقراءاتوالبالغة، واحلديث، وأصو 

تصريح العلماء القدامى بضرورة متابعة العلوم اللسانية واللغوية يف تفسري كتاب اهللا  -3
وبعد، فإن أعظم : "تعاىل، من ذلك ما ذكره اإلمام البيضاوي يف تفسريهحني قال

دينية ورأسها العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراً علم التفسري الذي هو رئيس العلوم ال
ومبىن قواعد الشرع وأساسها ال يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إال من برع يف 
العلوم الدينية كلها وأصوهلا وفروعها، وفاق يف الصناعات العربية والفنون األدبية 

 . )2("بأنواعه
 مالحظة طبيعة القرآن وهي كونه حامال لرسالة إهلية، وخطابا للعاملني يتضمن حمتوى -4

يطلب من املخاطب التعاطي معه، وهذا معىن وصف القرآن بأنه كتاب هداية 
مأمور بتبليغه والعمل به، ومن مقتضيات هذا الوصف كونه خطابًا مطلقًا مع 
اشتماله على ما هو نسيب، فإذا الحظنا أن القرآن جاء كتاب هداية وإرشاد فينبغي 

ا إمنا ذكرت ضمن هذا السياق  فهم أي معان حيتويها يف ثناياه من قضايا العلوم أ
ا، فهي حقائق متثل حمطات لالهتداء إىل املرسل ) اهلداية( وليست مقصودة لذا
حممد صلى اهللا عليه (وبالتايل أمهية املرسل إليه ) القرآن(وإدراك عظمة الرسالة ) اهللا(

انه ، وأي جتاوز هلذا املستوى يدخل يف إسقاط معىن على القرآن مل يأت لبي)وسلم
 .وإن كان أشار إليه

مالحظة أن القرآن إمنا هو نص صيغ بلغة عربية هلا قوانينها ومعانيها وأساليبها، وال  -5
يستقيم فهم القرآن من غري األخذ باالعتبار البعد النصي والبعد اللغوي للقرآن، 
ففي البعد النصي ينبغي حلظ تكامل النص وإفصاح بعضه عن بعضه، وأثر بنيته يف 

وكيفية صياغة أساليبه وخطابه، ويف البعد اللغوي ينبغي حلظ لغة عصر نزوله فهمه، 

                                                           
ص /  1، البحــر احملــيط يف التفســري، املقّدمــة، ج )ه754ت(حممــد بــن يوســف أبــو حيــان األندلســي الغرنــاطي : انظــر )1(

109.  
أنـــوار التنزيـــل : املســـمى(، تفســـري البيضـــاوي )ه691ت(ناصـــر الـــدين أيب ســـعيد عبـــد اهللا الشـــريازي البيضـــاوي : انظـــر )2(

  . ، املقدمة)وأسرار التأويل
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وما قبلها، ولغة القرآن يف عالقته مع هذه اللغة، فضال عن قوانني العربية ومعاين 
ا  .مفردا

ا حاجة إىل -6 ضبط منهجي،  الدرسات املعاصرة اليت اطلعنا عليها يف هذا البحث 
هذه األيديولوجيا احملفزة إلنتاج دراسات حمددة وتعاين من تضخم أيديولوجي، و 

الرؤية والنتائج مسبقاً، كانت نفسها حمفزة لالهتمام باملناهج احلديثة لدى البعض 
 .منهم، وكرهها بأيديولوجيا مضادة لدى كثريين آخرين

  
  الضوابط الخاصة للقراءة التاريخية : ثانياً 

بأن غياب القراءة التارخيية للنص نقض املفهوم السائد يف الدراسات التارخيية،  - 1
الديين عمومًا والقرآين على وجه اخلصوص أدى به إىل اجلمود، فالنص الديين 
حيوي، وهذه الدراسات حوهلا بغثها ومسينها دليل على حيوته أكثر من أربعة 

 . عشر قرناً من الزمان
ا املسلمون، وعلوم  - 2 اإلسناد اليت هي مراعاة االهتمام بالثقافة النقلية اليت يلزم 

 . من الدين، والرجوع إىل فهم السلف للنصوص الشرعية
زل مواضيعه بشكل مرتب ومتسلسل مما اقتضى ـإن كتاب اهللا عز وجل مل تن - 3

إال بعد الرجوع إىل الرتتيب النويل ضرورة أن أية دراسة للقرآن ال ميكن أن تتم 
ذات املوضوع  اتمجع  اآليال بد من عملية واالهتمام بأسباب النـزول، و 

علمي هج الواحد لتشكل مع بعضها منظومة واحدة وترتب حسب من
 .دراستهال

  
  الضوابط الخاصة للقراءة التحليلية: ثالثاً 

النص القرآين نزل باللغة العربية وهذا يقتضي أن نتعامل معه حسب بنية اللغة العربية إنَّ  -1
ا قابلية ، و من حيث استخدام الكالمتارخيية الدالالت ، مع مراعاة نسبية الفهم من كو

جدلية الفكرة واللغة من حيث صياغة ،و التطور والتوسع الستيعاب املستجد من احلياة
 .املعىن
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اللغة أداة مطواعة ووعاء يتم من خالهلا إسقاط األفكار إىل الواقع فالقيادة للفكر إنَّ  -2
ملة من زيادة أو نقصان أو ي تغيري يف بنية اجلن أأ، والنظر إىل واللغة تابعة منقادة له

 .تقدمي أو تأخري يؤثر باملعىن املفهوم
على املدلول عليه ) النص(من إسقاط الدال ال بد ملعرفة ودراسة عمق النص القرآين  -3

 .التضاح الصورة الداللية) حمل اخلطاب من الواقع(
  

  الضوابط الخاصة للقراءة اإللكترونية : رابعاً 
آنية إىل ما يسمى بالقراءة األلكرتونية عن طريق وسائل العوملة دخلت الدراسات القر         

 والشبكات الكونية   "Multimédia"والوسائط املتعددةاحلديثة مثل الفضائيات 
""Internetوغريمها ،.  

وهذا ما يتطلب اختيار الشركات ذات الثقة التجارية يف إدخال البيانات القرآنية        
ا سواء النص ا لقرآين أو دراساته، حىت يؤمن اجلانب العلمي واملعريف يف تلك ومعلوما

  . اإلصدارات املقروءة أو املرئية أو املسموعة
  
  
  



 20

  المصادر والمراجع
  :بعد القرآن الكرمي

 -هـ1406، 1/، دار الفكر، دمشق، طوهبة الزحيلي. د ،أصول الفقه اإلسالمي .1
  .م1986

لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتطياألندلسي الغرنا ، أليب حيانالبحر احمليط .2
  .م2001 - هـ1422، 1/ط

حممد أبو : ، حتقيقالزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهللالربهان يف علوم القرآن،  .3
، 1/، طعيسى الباىب احلليب وشركائه إحياء الكتب العربية دار ، الفضل إبراهيم

  . م1957 -هـ  1376
نزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أيب سعيد عبد اهللا أنوار الت: تفسري البيضاوي املسمى .4

  . م1999، 1/لبنان، ط- الشريازي البيضاوي، دار الكتب العلمية، بريوت
  . التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس تفسري .5
 .م2001، 1/، لإلمام ابن جرير الطربي، دار الفكر، دمشق، طتفسري الطربي .6
  .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، الفخر الرازي، بريالتفسري الك .7
املسمى بتفسري القرآن العظيم، لإلمام احلافظ أيب الفداء إمساعيل بن   تفسري ابن كثري .8

  .م1986، 1/ كثري القرشي الدمشقي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط 
  .م2003 - هـ1423، القرطيب، عامل الكتب، الرياض، اجلامع الحكام القرآن .9

، 1/، الفريوزآبادي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طالقاموس احمليط .10
  .م1991

  . الكشاف، الزخمشري، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر .11
   . لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب لسان العرب، البن منظور، .12
لسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو حممد عبد احلق بن عطية األند .13

  . دار ابن حزم
  . م1997 -هـ1417، 4/معامل التنزيل، للبغوي، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط .14

  



 21

  


