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 المقدمة

اغبمُد ِ الذي أنزَل القرآَن الكرمَي وتعهََّد حبفِظو، والصالُة والسالُم على َمْن ال نيَب ِمْن بعِده، وعلى آلِو وأصحابِو 
 :وبعدوِمْن اىتدى هبديِو، وساَر على هنجِو، إىل يوِم لقائِو، 

فإنَّ الدراسات القرآنية مل تتوقف يف عصر من العصور منذ عصر الصحابة رضي ا عنهم وحىت يومنا ىذا، كما 
أن اؼبكان مل وبدىا فإذا كانت بداياهتا يف اعبزيرة العربية فإن هناياهتا فبدودة باتساع البالد عرب القارات يف األرض، 

ن ىناك خصائص زمانية ومكانية يف الدراسات القرآنية تتسم هبا حبسب ولكن ال ىبفى على الدارسُت والباحثُت أ
طبيعة كل وقت وكل بلد، فالدراسات القرآنية يف زمن التابعُت وتابعيهم ىي غَت الدراسات يف العصر اغبديث من 

ت القرآنية يف ناحية اؼبنهج والعرض واالىتمام، وكذلك فإن الدراسات القرآنية يف اؼبشرق العريب زبتلف عن الدراسا
 .األندلس، وىكذا

وأما بشأن موضوع الدراسات القرآنية يف عصر العوؼبة فإهنا مل تتوقف؛ بل بقيت مستمرة بعطائها العلمي واؼبعريف، 
فإذا جاءت العوؼبة حبركة تشمل العلوم واؼبعارف صبيعها، فإن ىذه اغبركة مشلت الدراسات القرآنية، وىذا دليل على 

القرآنية مع اؼبستجدات الزمانية واؼبكانية شأهنا شأن الدراسات األخرى فهو يشَت إىل حيوية ىذه تفاعل الدراسات 
 .الدراسات وروحها العلمية النشيطة اليت تواكب الظروف

نعم، ىناك دراسات قرآنية سايرت حركة العوؼبة : فإذا قيل أن فلسفة العوؼبة أثرت يف الدراسات القرآنية نقول
ا، فرأينا دراسات غربية وشرقية تناولت الدرس القرآين بطروحات مل يسبق إليها والسيما يف التعامل مع ونظرهتا وفكرهت

النص القرآين وإجراء اؼبناىج اغبديثة عليو، وىذه الدراسات يقابلها مؤيدون ومعارضون يف كتاباهتم وىذا أىم ما 
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ريًا يف الدرس القرآين بغض النظر فيما لو وما عليو من شهدتو الدراسات القرآنية يف عصر العوؼبة، وىو يعد تطورًا فك
 .حيث التعامل مع النص اإلؽبي اؼبقدس

كما أن الدراسات القرآنية تناولت اؼبوضوعات اليت طرحتها العوؼبة دبعاعبتها من منظور قرآين على مستوى 
دراسات قرآنية تتناول ىذه اؼبوضوعات  اعبوانب االقتصادية والسياسية والثقافية واالتصالية واؼبعلوماتية، فقد قامت

وجزئياهتا العلمية على مستوى أحباث أكاديبية ورسائل دراسات عليا وحبوث ؿبكمة رصينة، مشلت صبيعها موضوعات 
 . جديدة على الساحة العلمية انبثقت من العوؼبة وتوجهاهتا برؤية قرآنية

مية اليت تتصف بالعاؼبية وىي غَت العوؼبة، وإن كان بينهما وفبا يبيز الدراسات القرآنية شأهنا شأن العلوم اإلسال
تشابو يف استعمال اغبروف عربياً، فالعاؼبية اإلسالمية أو العاؼبية باؼبفهوم القرآين تعٍت الدعوة إىل اػبَت واألمر باؼبعروف 

وؼبة تعٍت السيطرة على اآلخر، والنهي عن اؼبنكر، وتعٍت التعارف والتواصل والتعاون على الرب والتقوى، يف حُت أن الع
والتواصل من أجل فوائد رحبية ومنافع مادية، وتعٍت استغالل الطاقات يف ؾباالت معينة، وىكذا تفًتق العاؼبية عن 
العوؼبة من منظور قرآين، حيث يراد باألوىل انضباطها بالدين اغبق، ويراد بالثانية عدم التقيد باألديان يف اغبياة، فهي 

 . للعلمانية وجو متجدد
إن الدراسات القرآنية يف عصر العوؼبة إن دلت على شيء فإهنا تدل على أهنا موجودة يف الساحة العلمية 

ونشاطها وأهنا باقية إىل يوم الدين؛ ألن القرآن ؿبفوظ من ا تعاىل، وإذا كانت  اواؼبعرفية، وىذا دليل على حيويته
لعوؼبة فإن ىناك دراسات أخرى ؽبا باؼبرصاد تصحح اؼبعوج منها، وتقّوم ىناك من دراسات قرآنية سبشي مع توجهات ا

الشطط فيها، حىت تبقى الدراسات القرآنية ىي األصل الذي يقاس عليها غَتىا، وىي اؼبوجو للبشرية فيما يستجد 
لت الدراسات ؽبا، كما أن الدراسات القرآنية يف الوقت نفسو أفادت من وسائل العوؼبة يف النشر واالتصال، فدخ
 . القرآنية يف ؾبال اإلنًتنيت وؾبال اإلعالم وؾباالت أخرى ىي من اىتمامات العوؼبة ومساحاهتا الرئيسة

 المطلب األول

 العولمة في الميزان القرآني

ينظر القرآن الكرمي إىل مستجدات اغبياة وتطوراهتا على أهنا من الزينة يف الدنيا والزخرفة يف ىذه اغبياة، ومن ذلك 
العوؼبة ومظاىرىا اؼبادية، ولكن اؼبيزان القرآين يرجح كفة الدار اآلخرة على الدنيا كلها وما فيها، فعلى مستوى األفراد 

﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل : ل سبحانوالتفاضل بينهم على أساس التقوى، قا
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: ، وعلى مستوى األمم واغبضارات فإهنا مرىونة بزمن ووقت فقال جلَّ جاللو(1)لتعارفوا إن أكرمكم عند ا أتقاكم﴾
اؼبفسرون يف ىذه اآلية قياس ، وقد أجاز (2)﴿ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون﴾ 

 .(3) اغباضر على اؼباضي

ودبا أن العوؼبة من اغباضر والواقع اؼبشاىد واسوس ومن ضمن إطار عامل الشهادة فالقرآن الكرمي يوجهنا بأن 
﴿ادفع باليت ىي أحسن فإذا الذي : نأخذ أحسن ما فيها وترك سيئها، وىذا اؼبفهوم القرآين يف قولو تبارك وتعاىل

، وسنة التدافع (5)﴿ادفع باليت ىي أحسن السيئة كبن أعلم دبا يصفون﴾: ، وقال(4)بينك وبينو عداوة كأنو ويل ضبيم﴾
: القرآنية مع اآلخرين يف دفع عجلة اغبياة الدنيا تكون ضمن ؿباور الرب والتقوى ألن ىذا التحديد يف قولو تعاىل

؛ ألن اػبروج عن ىذا اإلطار والتعاون مع اآلخرين يف (6)ٍب والعدوان﴾﴿وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على األ
ميادين اإلٍب والعدوان وبدث خلاًل يف اؼبيزان الشرعي الذي قوامو القرآن الكرمي، وقد ذكر لنا ا سبحانو يف كتابو 

بعدىم خلف أضاعوا الصالة  ﴿فخلف من: العزيز نبأ أقوام ضيعوا دينهم جراء انسياقهم ببهرجة الدنيا يف وقتهم فقال
 . (7)واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غّيًا﴾

والواجب على اؼبسلمُت يف زمن العوؼبة أن هبعلوا القرآن الكرمي معلمًا أساسًا يف حياهتم، حىت يكون القرآن ىو 
: ولذا ظباىا اؼببدأ واألصل للمستجدات األخرى، ومن لطيف األمر أن ىذه اؼبسألة شديدة الوضوح يف نص الكتاب،

، فآيات التعريف با تعاىل والرسل وقصصهم ووعد اآلخرة ووعيدىا فبا يفهمو عامة الناس دون اغباجة (8)(ؿُبكمات)
إىل مطالعة الكتب أو مراجعة العلماء، وإن كان سؤال أىل الذكر ومراجعة تصنيفهم فبا يزيد العلم رسوخاً، ويزيل 

                                                             

 .  13: سورة اغبجرات ( 1)

 .  34: سورة األعراف( 2)

 . 500/  2: تفسَت التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس: انظر( 3)

 .  34: سورة فصلت ( 4)

 .  96: سورة اؼبؤمنون ( 5)

 .  2: سورة اؼبائدة ( 6)

 . 59: سورة مرمي( 7)

: اؼبستصفى يف علم األصول، لإلمام الغزايّل، ربقيق: ىو اؼبكشوف اؼبعٌت الذي ال يتطرق إليو إشكال واحتمال، انظر: اكم ( 8)
  .85: ىـ1413، 1/بَتوت، طؿبمد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، 
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ان، وىكذا آيات األعمال من صالة وصدقة وكبوىا،  فهي ااىرة ويزيدىا اللبس ويؤلف اؼبختلف، ويرتقي باإليب
 .اهوراً جريان العمل عليها عند اؼبسلمُت، وتلقيهم لصفاهتا وىيئاهتا وأعدادىا جياًل بعد جيل

اغبياة  إن تدبر ىذا القرآن ينجز لنا َمْعَلَمُت عظيمُت ال غٌت عنهما ؼبن أراد أن يبقى مسلماً، وأن وبقق الريادة يف
 :واغبضارة يف ال العوؼبة، ونبا

ضبط القدر الذي ذبتمع األمة عليو، وال يسعها التهاون فيو حبال من مسائل العلم والعمل، وىو : اؼبعلم األول
 .، إذ مل تكن أفبيتها جغرافية حبتة، أو تارىبية، أو جنسية(أمة)الذي وبفظ ؽبا كوهنا 

البتكار والتفكَت العلمي اؼبوضوعي يف الكون واإلنسان واغبياة الدنيا، اليت فتح منافذ اإلبداع وا: واؼبعلم اآلخر
ىي ؿبل حركة العقل يف االستكشاف والتسخَت، واليت صرنا بإنباؽبا أمثولة لألمم، وكأننا نعيش عجزًا ذاتيًا يف 

 .اإلدراك، وكأننا مل نكن يوماً من الدىر أساتذة اغبضارة وقادهتا
مًا غبركتنا العقلية وسَتتنا العملية وبراؾبنا التنموية ؟ أم سيظل ألفااًا تُتلى دون رويّة وال فهل يعود القرآن حاك

ُهْم أُمِّيُّوَن اَل يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماينَّ َوِإْن ُىْم ِإالَّ َيظُنُّوَن :  إدراك وال تفهم، كما حكى ربنا عن بٍت إسرائيل ﴿ َوِمنـْ
 .(10)التالوة اجملردة من دون فهم: ، واألمايّن ىي(9)﴾

ىل العوؼبة ىي العاؼبية اليت استخدمها القرآن الكرمي بصيغ متعددة : واآلن ال بدَّ أن نفًتض سؤااًل جداًل ونقول
 : مثل العاؼبُت والعامل وغَتنبا ؟ واعبواب على ذلك يكون على النحو اآلٌب

وؿبتوى، وإذا أردنا اؼبساواة بُت اللفظُت فبالتأكيد أن كالم ا أفضل إنَّ العاؼبية القرآنية أمشل لفظا ومعٌت، وإطارا 
 .وأكرم من أي لفظ، فالتعبَت القرآين خال من نقص، واالستخدام البشري يعًتيو النقص

فالعوؼبة ال تعٍت العاؼبية اليت ينص عليها القرآن الكرمي؛ من حيث الطرد واعبمع، إذ اإلسالم بتعاليمو اليت جاءت 
القرآن مل تنـزل الستصالح العرب باعتبارىم عرباً، وإمبا ىم قوم كبقية األقوام، إذ القرآن ليس كتابا قوميا يدعو إىل يف 

 .(11)﴿ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْـَقاُكْم ﴾: تفضيل شعب معُت؛ وإمبا نظرتو سامية تتجسد يف قولو تعاىل

                                                             

 .78: سورة البقرة ( 9)
 . 1/271: ارر الوجيز: انظر ( 10)

 .  13: سورة اغبجرات ( 11)
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مل ينل العرب من القرآن كقومية إال لغتو، وحيث مل يلغ القرآن التعددية  فهو ال يبيز العرب دبيزات خاصة هبم، إذ
 . الثقافية للشعوب الداخلة فيو اليت يف أصلها موروث ذبارب البيئة اليت عاشوىا، وال تُناقض مبدأ التوحيد

لباس وطريقة األكل، فالعادات والتقاليد األصل فيها اغبل واإلباحة ما مل يرد مقابلها نص أو ربرمي شيء منها، فال
 . وطبيعة اؼبواجهة لألعداء وغَتىا جزء من موروثات الشعوب، ربمل قيما اجتماعية من حقها االعتزاز هبا

فلم يطلب اإلسالم من سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبالل اغببشي االنسالخ من ثقافتهم وبيئاهتم وطرائق 
موا اإلسالم وينصروا الدين، بعكس العوؼبة اليت تفرض لونا معينا من معيشتهم والذوبان يف األمبوذج العريب حىت ىبد

 . الثقافة، أو اؼبنهجية وتطلب من اآلخرين الذوبان فيها على مستوى طريقة حلق الشعر وموضة الثوب وآداب الطعام
﴿وما : ود، قال تعاىلولذلك تتهاوى العوؼبة أمام عاؼبية اإلسالم يف اؼبوازنة؛ ألن الدعوة اإلسالمية مشولية بال حد

، والعاؼبُت صبع عامل، (13)﴿قل يا أيها الناس إين رسول ا إليكم صبيعًا﴾: ، وقال(12)أرسلناك إال رضبة للعاؼبُت﴾
، (15)﴿لتنذر من كان حيًا ووبق القول على الكافرين﴾ : ، فعلى مستوى األحياء قال تعاىل(14) ما سوى ا: وىو
﴿وما أرسلناك إال كافة للناس بشَتاً : ، وقال(16)الفرقان على عبده ليكون للعاؼبُت نذيرًا﴾﴿تبارك الذي نزل : وقال

﴿قل : ، وعلى مستوى العامل اآلخر وصلت دعوتنا إىل عامل اعبن قال تعاىل(17)ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴾
 . (18)إىل الرشد فآمنا بو ولن نشرك بربنا أحدًا﴾ أوحي إيل أنو استمع نفر من اعبن فقالوا إنا ظبعنا قرآناً عجباً ، يهدي

: ومن العاؼبية التعارف بُت الناس يف كل شيء، ومن التعارف التواصل بينهم يف اؼبعارف والعلوم وغَتنبا قال تعاىل
 .(19)﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ا أتقاكم﴾

                                                             

 .  107: سورة النبياء ( 12)

 .  158: سورة األعراف ( 13)

ريفات الدقيقة، زكريا ، اغبدود األنيقة والتع421-420/ 2: لسان العرب، البن منظور، دار إحياء الًتاث العريب، لبنان: انظر (14)
 . 66: ىـ1411، 1/مازن اؼببارك، دار الفكر اؼبعاصر، بَتوت، ط. د: بن ؿبمد بن زكريا األنصاري، ربقيق

 .  70: سورة يس ( 15)

 .  1: سورة الفرقان ( 16)

 .  28: سورة سبأ ( 17)

 .  2-1سورة اعبن ( 18)

 .  13: سورة اغبجرات ( 19)
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بُت العوؼبة والعاؼبية من وجهة نظر قرآنية  (20)ومن الفروق اليت سجلها العالمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
، فقد استخلفهم ا يف (21)﴿ولقد كرمنا بٍت آدم﴾: أنَّ العاؼبية يف اإلسالم تقوم على أساس تكرمي بٍت آدم صبيعا

ا منو، وكذلك على أساس اؼبساواة بُت الناس فـي أصل األرض، وسخر ؽبم ما يف السماوات وما يف األرض صبيع
الكرامة اإلنسانية، ويف أصل التكليف واؼبسؤولية، وأهنم صبيًعا شركاء يف العبودية  تعاىل، ويف البنّوة آلدم؛ وأما 

من جهة ما  أهنا فرض ىيمنة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية: فالذي يظهر لنا من دعوهتا حىت اليوم( العوؼبة)
 .على العامل، وخصوًصا عامل الشرق، والعامل الثالث، وباألخص العامل اإلسالمي

 المطلب الثاني

 عالقة الدراسات القرآنية بالعولمة 

العوؼبة ليست اقتصادًا فحسب، وإمبا ىي منظومة تتعلق بالسياسة واالقتصاد واغبضارة والثقافة واالتصاالت 
كثَتة ؽبا، وىي تسعى إىل اختصار العلم والعامل، وتقريب اؼبسافات يف القرية الكونية، واؼبعلومات، وىناك تعريفات  

على  وكل جزئية من جزئيات العوؼبة، وكل مسألة من مسائلها قد تناوؽبا القرآن الكرمي من باب التفصيل يف كل شيء،
 :ما يأٌب

 المجال القتصادي : أولً 

للنظام االقتصادي وجو بارز يف اؼبنهجية القرآنية، فهو يكفل اؼبلكية الفردية يف إطار من الرقابة الشرعية 
واالجتماعية، ويشجع الناس على العمل واإلنتاج وتطوير التجربة الذاتية يف اغبياة، وبذلك وبافظ على دور اؼبال البّناء 

ة والقيم الدينية، ووبسب اإلسالم اؼبال حقاً من حقوق الفرد؛ ولكنو لئال يتحول إىل صخرة يف طريق اغبرية االجتماعي
ملك عبميع الناس، وللدين والناس أن يفرضوا الرقابة عليو لئال يصبح أداة فساد، ولذلك فإن السفهاء وبرمون من حق 

ي دور اؼبنظِّم ألنشطة التصرف يف أمواؽبم، ألهنا أموال اجملتمع قبل أن تكون أموال السفهاء، وألن اؼبال ُوضع ليؤد

                                                             

 www.islamonline.netيوسف القرضاوي ، موقع اسالم أون الين ، .مفهوم العوؼبة وماذا تعٍت؟ د( 20)

 .  70: سورة اإلسراء( 21)
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اجملتمع، واغبافظ عبهود الناس، فإذا استغلو صاحبو يف الفوضى والفساد والسلبية واإلسراف فإنو يفقد دوره ويصيب 
 . الضرر صبيع اجملتمع

لتشمل كل من ىبالف مصاغبو اغبقيقية حسب الرؤية الدينية  (22)(السفيو: )من ىنا فالقرآن يوسع دائرة لفظة
ف، ويتعدى معناىا باؼبناط إىل الغٍت أو اغباكم الذي يصرف أموال اجملتمع على متعو اػباصة، بينما كان ومقياس العر 

عليو أن يصرفها يف بناء اؼبشاريع العمرانية و اإلنسانية، و ينصرف لفظ السفيو إىل الًتف الذي يشجع الفاحشة، 
التجارة لذاتو ويعمل بطريقة أنانية تضر دبصلحة سائر ويبٍت دور اللهو، وينشر اؼبخدرات، وكذلك اؼبفسد الذي وبتكر 

 .التجار وأفراد اجملتمع، وكذلك تنصرف كلمة السفيو إىل العدو الذي وبارب الرسالة و أصحاهبا
َفَهاَء أَْمَواَلُكْم الَّيِت َجَعَل اللَُّو َلُكْم ِقَياًما﴾: قال تعاىل وما يقوم بو ، والقوام ىو مالك األمر (23)﴿وال تـُْؤُتوا السُّ

، وفيو استمرار الشيء وبقاؤه، والتوايف من أجل البناء (24)األمر،  وأراد ىا ىنا ِقوام عيشكم الذي تعشيون بو
والتطوير، وال يعٍت ذلك القول باؼبصادرة لألموال لنوقعها يف أيدي اؼبنتفعُت من ىذا القانون؛ بل وضع رقابة ـبلصة 

األرباح يف حساهبم بعد أن تأخذ من أمواؽبم قدرا لقاء اجملهود   فع العام، وتضعتقوم بالتوجيو كبو استثمارىا يف الن
 . الذي بذل

( منها)بدل ( فيها)، واستعمال كلمة (25)﴿َواْرزُُقوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلوا ؽَبُْم قـَْوال َمْعُروًفا﴾: من ىنا يقول تعاىل
دعوة إىل استثمار أموال  ، وفيو (26)السفهاء يف استثمارىا ؽبمللداللة على ضرورة صرف ىذه األموال يف مصلحة 

واجعلوىا : وارزقوىم فيها: ))اليتامى، وأن ينفق عليهم من أرباح اؼبال ال من أصلو، وىو ما أشار إليو الزـبشري بقولو
، (27)((يأكلها اإلنفاق مكانًا لرزقهم بأن تتجروا فيها، وتًتحبوا حىت يكون نفقتهم من األرباح، ال من صلب اؼبال، فال

                                                             

من لو : ىو خفيف العقل و ناقصو ، والسفيو الذي حكم الفقهاء حبجر مالو ىو مفسد اؼبال و مضيعو ، دبعٌت : السفيو لغة ( 22)
، 1/القاموس ايط، الفَتوزآبادي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، ط: و ملكة اصالحو ، انظر ملكة افساد اؼبال ، أو من ليس ل

 .148/ 2:  م2003 -ىـ1423اعبامع ألحكام القرآن، القرطيب، عامل الكتب، الرياض،  ،  287/ 4: م1991
 .  5: سورة النساء ( 23)

 .  158/  1: م1997 -ىـ1417، 4/توزيع، طمعامل التنزيل، للبغوي، دار طيبة للنشر وال: انظر( 24)

 .  5: سورة النساء ( 25)

 .9/186:  التفسَت الكبَت، الفخر الرازي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت: انظر ( 26)
 .1/500: الكشاف، الزـبشري، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر( 27)
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، حىت ال تتحطم (28)﴿قولوا ؽبم قوال معروفا﴾: ويعد القرآن ىؤالء السفهاء مرضى، فيؤكد على اعبانب الًتبوي
 .نفسيتهم، وإمبا توجيههم كبو األفكار التجارية السليمة سبهيدا إلصالحهم، وإعادة أمواؽبم إليهم بعد ذلك

اؼبنهي عنها، ؼبا فيو من استغالل الضعفاء، وإهناك اقتصاد اجملتمع، ألن الربا وأيضًا يعد القرآن الربا من ارمات 
يثَت شهوة اإلثراء السريع، وبذلك يعطل االقتصاد ويبتص جهود الفقراء وهبعل رأس اؼبال يدور يف فلك أناس معينُت، 

﴿َوَأَحلَّ : البيع ألن اعبميع يسهم فيوإضافة إىل أن الربا يضعف اؼبنافسة اغبرة الشريفة، وؽبذا جاء ربرمي الربا وحلية 
، والربا يقيد اؼبال يف حدود الفوائد، ويكون اؼبرايب شريكا يف جهود الناس دون أن يتحمل (29)اللَُّو اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا﴾

تصادية معهم خسارة أو يبذل جهدا، وىذه معادلة مفروضة يف نظام العوؼبة الذي يسهم يف اإلضرار باعبوانب االق
للبلدان الفقَتة، فبا يؤثر يف اغبياة السياسية والثقافية واالجتماعية وىو ما نعاين منو يف الوقت اغباضر، ويثقلنا يف 
اؼبستقبل، فبا يفرز التمايز اؼبقيت بُت البشرية، فدول العوؼبة تستأثر بكل خَتات اؼبعمورة، وىناك ؾبتمعات فقَتة ربتاج 

إضافة إىل تراكم الديون والفوائد اؼبتضاعفة، فبا هبعل االستقالل والتقدم يتالشى يف طوفان إىل أبسط مقومات اغبياة، 
 .الديون

كوازع داخلي وبفظ اغبقوق صبيعها ( التقوى)وذلك بإهباد   ويوجو اؼبنهج القرآين أتباعو إىل التزام اؼبسؤولية،
﴿يا أيها الذين آمنوا ال : ن أكل أموال الناس بالباطلووبافظ على حرمات اجملتمع وأبرزىا حرمة اؼبال، فالقرآن ينهى ع

َنُكْم بِاْلَباِطِل﴾ سواء بالغصب أو بالغش، أو بالقمار أو التجارة الضارة، أو الربا، وكل ما يعد  (30)تَْأُكُلوا أَْموَاَلُكْم بـَيـْ
: فعل القوانُت اؼبشّرعة بالوضعأكال بالباطل، ومن أشد ارمات أن يستند األكل ألموال الناس إىل سلطة اغبكام أو ب

اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإِلٍبِْ َوأَنْـُتْم تـَْعَلُموَن﴾  .(31)﴿ َوتُْدُلوا هِبَا ِإىَل اغبُْكَّ
بة وؽبذا يدفع القرآن باذباه دفع الزكاة من أجل النفع العام ودفع عجلة التقدم، و بدل الربا على الفقراء واؼبضار 

اغبرام يف جهودىم يأمر القرآن بالصدقات واؼبساعدة للمحرومُت، وتوفَت رأس اؼبال ؽبم، ألنو سوف يتسبب يف تدوير 

                                                             

 .  5: سورة النساء ( 28)

 .  275: سورة البقرة ( 29)

 .  29: سورة النساء  (30)

 .  188: سورة البقرة ( 31)
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﴿يَبَْحُق اللَُّو الرِّبَا : يف مواجهة الربا( اؼبساعدات اؼبالية)الثروة، وربريك االقتصاد، وإهناء البطالة من تكّون الصدقات 
 .(32)لَُّو ال وبُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم ﴾َويـُْريب الصََّدقَاِت َوال

كما يرفض القرآن البخل ويعتربه من األمراض اليت تصيب أصحاب الثروة، فالعالج ال يكون إال باإلحسان 
﴿الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن : واإلنفاق، إضافة إىل أن الثروة اصورة من دون إنفاق تورث الكراىية واغبقد بُت أبناء اجملتمع

 .(33)يَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آتَاُىْم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو﴾وَ 
وهبعل القرآن العطاء اؼبستحب تعبَتا عن إهبابية النفسية اؼبسلمة ومظهرا من مظاىر اإليبان با، ويبارك ا فيو 

اؽَبُْم يِف َسِبيِل اللَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْـَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ﴿َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْموَ : وهبعل العوض على اإلنفاق
 .(34)ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم﴾

آيات القرآن على أمر الَدين ىي أطول  كما يشجع القرآن على التداين واإلقراض، فكانت اآلية اليت نظمت
اإلطالق، إذ أحاطو دبجموعة من األحكام واإلجراءات اليت ربول دون إساءة استغاللو، وتكفل الضمانات الكافية 

﴿يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا : غبفظ حقوق الدائنُت واؼبدينُت يف آن واحد، ومن ٍب ال يعزف الناس عن إقراض اتاجُت
 .(35)﴾…ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى َفاْكتُُبوهُ  َتَدايَنُتْم ِبَدْينٍ 

 المجال السياسي: ثانياً 
 السياسة واغبكومة يف موارد كثَتة من آياتو، ربت عنوان اإلمامة واػبالفة والوالية الكرمي عن القرآن لقد ربدث

لتحقيق العدل، وتطبيق البشرية،  واغبكم فجعلها أمانة بيد اغباكم، وضرورة عقائدية ؽبداية اإلنسان، وإصالح اغبياة
الكريبة اليت  واػبَت يف ىذا الوجود، وفيما يأٌب ؾبموعة من اآليات القانون والنظام اللذين وبفظان إرادة اغبق والعدل

 .تعطينا صورة واضحة ؼبفهوم السياسة يف القرآن الكرمي
َفاْحُكم بـَُْتَ النَّاِس بِاغبَْقِّ َواَل  َخِليَفًة يف اأْلَْرضِ  ﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعْلَناكَ : النيب داود عليو السالم قال تعاىل ـباطباً 

َشِديٌد دبَا َنُسوا يـَْوَم اغبَِْساِب َوَما َخَلْقَنا  َسِبيِل اللَِّو ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّو ؽَبُْم َعَذابٌ  تـَتَِّبِع اؽْبََوى فَـُيِضلََّك َعن
نَـُهَما بَاِطاًل َذِلَك َانُّ الَِّذيَن َكَفُروا فـََوْيٌل لِّلَِّذينَ  السََّماء َواأْلَْرضَ   أَْم قَبَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا*َكَفُروا ِمَن النَّارِ  َوَما بـَيـْ
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بـَْعِدِىم  ُكْم َخالَِئَف يف اأَلْرِض ِمن، ﴿ٍبَّ َجَعْلَنا (36)َكاْلُفجَّاِر﴾ الصَّاغِبَاِت َكاْلُمْفِسِديَن يف اأْلَْرِض أَْم قَبَْعُل اْلُمتَِّقُتَ 
َمن يـُْفِسُد ِفيَها  لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوْا َأذَبَْعُل ِفيَها ، ﴿َوِإْذ َقاَل رَبُّكَ (37)لَِننظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن﴾

َماء َوكَبُْن ُنَسبُِّح حِبَْمِدكَ  ُس َلَك﴾َونـُقَ  َوَيْسِفُك الدِّ اأَلَمانَاِت ِإىَل أَْىِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم  ، ﴿ِإنَّ الّلَو يَْأُمرُُكْم أَن ُتؤدُّواْ (38)دِّ
ا يَِعُظُكم ِبِو ِإنَّ الّلَو َكاَن ظبَِيًعا بـَُْتَ النَّاِس أَن رَبُْكُمواْ   ِطيُعوْا الّلَو َوأَِطيُعواْ َبِصَتًا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَ  بِاْلَعْدِل ِإنَّ الّلَو نِِعمَّ

ٌر  ِإىَل الّلِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِو َواْليَـْوِم اآلِخرِ  الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَـُردُّوهُ  َذِلَك َخيـْ
ارُ (39)َوَأْحَسُن تَْأِوياًل﴾ ، (40)َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَُت﴾ قَبَْعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوِّا يف اأْلَْرِض َواَل  اآْلِخرَةُ  ، ﴿تِْلَك الدَّ

، (41)ِو َعاِقَبُة اأْلُُموِر﴾بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َولِلَّ  مَّكَّنَّاُىْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَوُا الزََّكاَة َوأََمُروا ﴿الَِّذيَن ِإن
َوَطَعُنوْا يف ِديِنُكْم  ، ﴿َوِإن نََّكُثوْا أيَْبَانـَُهم مِّن بـَْعِد َعْهِدِىمْ (42)الرََّشاِد﴾ ﴿َوَقاَل الَِّذي آَمَن يَا قَـْوِم اتَِّبُعوِن أَْىدُِكْم َسِبيلَ 

َة اْلُكْفِر إِنَـُّهْم الَ  ْلِم َفاْجَنْح ؽَبَا َوتـَوَكَّْل َعَلى الّلِو إِنَُّو ُىَو  ، ﴿َوِإن َجَنُحواْ (43)َعلَُّهْم يَنتَـُهوَن﴾أيَْبَاَن ؽَبُْم لَ  فَـَقاتُِلوْا أَئِمَّ لِلسَّ
مبدأ الشورى والتشاور  والسياسة، ثبَّت كذلك للحكم تلك األسس الفكرية القرآن ، وكما ثبَّت(44)اْلَعِليُم﴾ السَِّميعُ 

﴿فاعف عنهم : ـباطبًا نبّيو الكرمي صلى ا عليو وسلم م، فقال تعاىلأساسًا من أسس النظام السياسي يف اإلسال
شورى  ﴿ وأمرىم: ، وقال تعاىل واصفاً اؼبؤمنُت يف حياهتم السياسية واالجتماعية(45)واستغفر ؽبم وشاورىم يف األمر﴾

لذين يقيمون اإلسالم األمور ا ، ويف موضع آخر ربدث عن البيعة والطاعة لوالة(46)بينهم وفبّا رزقناىم ينفقون﴾
يـَُبايُِعوَنَك رَبَْت  ﴿َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنَُت ِإذْ : األّمة فقال تعاىل وينّفذون سياسة اغبّق والعدل، واعتربىا واجبة على

                                                             

 .28-26: سورة ص( 36)
 .14: سورة يونس( 37)
 .30: سورة البقرة( 38)
 .59-58: سورة النساء( 39)
 .83: سورة القصص( 40)
 .41: سورة اغبج( 41)
 .38: سورة غافر( 42)
 .12: سورة التوبة( 43)
 .61: سورة األنفال( 44)
 .159: سورة آل عمران( 45)
 . 38: الشورىسورة ( 46)
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اخًتنا منها  للسياسة، ويوضح مرتكزاهتا يف العديد من آياتو اؼببادئ األساسية القرآن ، وىكذا يثبت(47)﴾... الشََّجرَةِ 
 .والتعريف ما أوردنا اَنفاً لإليضاح

  المجال الثقافي: ثالثاً 
يطرح القرآن اؼبرتكزات الثقافية لألمم بوصفها وحدة مرتبطة باألديان، باعتبار أن أية أمة تستمد قوهتا وشخصيتها 

والنهي القرآين الذي ورد خبصوص اؼبتميزة من ثقافتها، وال ينبغي أن تتناقض ىذه الثقافة مع ما تدين بو  تعاىل، 
عدم التأثر باألفكار الغريبة والدخيلة،  إمبا ىو هني عن التورط يف مشكالت تلك األفكار، وألن تلك األفكار الثقافية 

: اؼبنحرفة كانت السبب يف ىالك معتنقيها من أصحاب الديانات السابقة من مثل مشكلة ذبسيم ا كما فعل اليهود
، أما األفكار اليت ىي بنيات التجارب واعبهود الذاتية للشعوب، واليت أثر يف التقدم (48)رِنَا اللََّو َجْهرًَة﴾﴿فَـَقاُلوا أَ 

 . اؼبادي و اليت ال تضر بقيم الدين، فإن القرآن ال يرفضها
ه، وذلك من من ىنا قبد القرآن ينهانا عن استَتاد األفكار و الثقافات اليت ربلل اجملتمع اؼبسلم، وتسهم يف تأخر 

توحي حُت استخدامها بتلك العالقة  (50)"راعنا"، فلفظة (49)﴿ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرنَا﴾: خالل النهي القرآين

                                                             

 .18: سورة الفتح (47)
 . 153: سورة النساء ( 48)

 . 104: سورة البقرة ( 49)

وللعلماء أقوال أخرى يف السبب الذي من أجلو هنى  ، ، 213/  1: ،  وتفسَت ابن كثَت 1677/  3: لسان العرب  :انظر( 50)
   :راعنا، منها :ا اؼبؤمنُت أن يقولوا

 .- صلى ا عليو وسلم -منهم من قال ىي كلمة كانت األنصار يف اعباىلية تقوؽبا، فنهاىم ا يف اإلسالم أن يقولوىا لنبيو  -أ

 .  461/  2: م2001، 1/تفسَت الطربي، دار الفكر، دمشق، ط :انظر

، ال -صلى ا عليو وسلم  -ؽبم أن يقولوىا لنبيو -تعاىل  -؛ ألهنا كلمة كرىها ا (راعنا:)اختار ابن جرير أن النهي عن كلمة -ب 
الحتماؽبا معان ال تطيق هبذا التوقَت؛  - صلى ا عليو وسلم -عالقة ؽبا باليهود وهتكمهم، بل ىي من باب األدب بتوقَت النيب 

 :وانظر. من األلفاظ أحسنها، ومن اؼبعاين أرقها -صلى ا عليو وسلم  -اؼبؤمنُت أن يتخَتوا ػبطاب النيب -تعاىل  -لك أمر ا لذ

 .   463/  2: تفسَت الطربي

افًتضوه وخاطبوا  راعينا، فلما ظبعوا بقول اؼبؤمنُت راعنا،: ذكر أبو حيان، أن لليهود كلمة عربانية، أو سريانية يتسابون هبا وىي -ج 
البحر ايط،  :انظر ، وىم يعنون تلك اؼبسبة، فنهي اؼبؤمنون عنها، وأمروا دبا ىو يف معناىا،-صلى ا عليو وسلم  -هبا رسول ا 

 .   543/  1: م2001 -ىـ1422، 1/لبنان، ط -أليب حيان، دار الكتب العلمية، بَتوت
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اػباطئة يف التعامل مع القوانُت، وؿباولة عدم العمل هبا، وىي زبفيف األحكام من أجل أال يعمل هبا، يف وقت يطرح 
 .أي أمهلنا من أجل البحث عما نستطيع بو أداء الواجبات واؼبسؤوليات" انظرنا" : القرآن لفظة بديلة ىي

وباعتبار أن الثقافة القوية تبعث يف األمة القوة والطموح، والتطلع لتحقيق اؼبزيد من اإلقبازات، بينما اجملتمعات 
 . لبعيدةالضعيفة رباول ربقيق واجباهتا قدر اإلمكان، ودون برؾبة ألهنا تفقد تطلعاهتا ا

وحُت يأمرنا القرآن بالتحري والدقة يف أخذ الثقافات األخرى إمبا يضعنا أمام مسؤولياتنا اليت تأىب االنصهار يف 
إضاللنا عن ديننا و قوة سباسكنا بو، ويرفض القرآن الفكر العنصري عند أصحاب الديانات السابقة باعتبار أن أفول 

لعنصرية وتقديس الكيان اؼبادي؛ وؽبذا يضرب القرآن مثال من عنصرية اليهود قبم أية أمة يكمن يف عوامل عدة منها ا
َنا النَّاُر ِإاّل أَيَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْل أَازبََّْذًبُْ ِعْنَد اللَِّو َعْهًدا فَـَلْن ىُبِْلَف : اليت ال يريدىا أن تكون يف اؼبسلمُت ﴿َوقَاُلوا َلْن سَبَسَّ

، من ىنا يدين القرآن الفكر العنصري ويبُت أن ىذا النوع من (51)ُلوَن َعَلى اللَِّو َما ال تـَْعَلُموَن﴾اللَُّو َعْهَدُه أَْم تـَُقو 
 .التفكَت ال يعتمد على قيم؛ بل على األىواء

 المطلب الثالث

 الدراسات القرآنية المتأثرة بالعولمة والموقف منها
إن الدراسات القرآنية اؼبتأثرة بالعوؼبة ىي امتداد لدراسات اؼبستشرقُت الذين توجهوا كبو القرآن ببحوثهم 

الدخول يف الدراسات االستشراقية بقدر ما  -ىنا-ودراساهتم يف القرنُت التاسع عشر والعشرين اؼبيالديُت، وال يسعنا 
ء كتبت باللغة العربية أو عن طريق الًتصبة من لغات أخرى  يسعنا القول بأن ما وصل إلينا من حبوث ودراسات سوا

 . كلها تصب باذباه حبثي ودراسي بغض النظر عن دوافعها وأسباهبا
فاؼبنهج التارىبي ال ينفك عن القراءة التارىبية للقرآن الكرمي عند اؼبستشرقُت؛ بل إن ىذا اؼبنهج ىو الذي كان 

، ومن يومو وإىل اآلن ىو منهج متحامل على النصوص الدينية كلها، ومنها ويف سائداً يف العلوم اإلنسانية كلها آنذاك
ىو الذي فرض ىذه اؼبناىج لبيئة شهدت انفصاماً وانفصاالً " النهضة"مقدمتها القرآن الكرمي، إذ أن عصر ما يسمى بـ

: لذلك رأينا فيما بعد ما يسمى بـبُت العلم والدين، فكان من جراء تطبيقاهتا اؼبيدانية أن مشلت مصادرنا اإلسالمية، و 
 . الدراسات القرآنية التارىبية

                                                             

 .  80: سورة البقرة ( 51)
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واؼبنهج التحليلي ىو اآلخر امتداد ؼبقاربات اؼبقارنة النصية لنصوص القرآن يف اؼبنهج الفيلولوجي االستشراقي اليت 
، ألن (مصر والعامل العريب يف)أشبرت يف الثلث األول من القرن اؼبنصرم ويف طبسينياتو ربديداً أفرزت التفسَت اؼبوضوعي 

: دراسات اؼبنهج البياين تابعة ؼبدرسة األمناء يف أربعينيات القرن اؼبنصرم، اؼبتأثرة بالتأوُّليَّة األؼبانية
(Hermeneutics)و ،( علم الداللةSemantics)  وقد فتحت أفقًا جديدًا لدراسات القرآن، وقد حظي ،

م واسع، وىو أمر يوضح مدى أنبية ابتكار مناىج جديدة لو أهنا سارت كل من ىذين النوعُت من الدراسات باىتما
 . باالذباه الصحيح ضمن القيود الشرعية يف التعامل مع النصوص الدينية

وأما اؼبوقف الشرعي والعلمي من الدراسات القرآنية اؼبتأثرة بالعوؼبة وتوجهاهتا فال يسعنا أن نقول كل ما يف 
رة ال ينفع وليس فيو ما يفيد، ألننا أمام جهود ؽبا ما ؽبا وعليها ما عليها، ولكن يسعنا القول الدراسات القرآنية اؼبعاص

ربمي النص القرآين وطريقة التعامل معو من  -يف عصر العوؼبة-بضرورة وجود ضوابط يف الدراسات القرآنية اؼبعاصرة 
لدينا، فإذا ابتعدنا كثَتاً عن القراءة التفكيكية  أن نتالعب بو كأي نص آخر، وىناك مناىج ال غبار عليها وىو مقبولة

والبنوية واألنثروبولوجية للقرآن الكرمي، فإننا يبكن أن نصف دراسات أخرى باالعتدال واليت نعٍت هبا الدراسات ذات 
 .التخصص يف القراءة األدبية واألسلوبية

القرآنية من اإلفادة منها، ونقصد هبا التارىبية وحىت التارىبية فيها من اجملاالت اؼبنضبطة ما ال تعدم الدراسات 
الوصفية وليست التارىبية النقدية، ألن ىذه األخَتة أثبتت فشلها منهجياً، ويبكن للمستزيد أن يرجع إىل ما انتهى إليو 

ة، ألهنا تتعامل مع برتزل وجفري أواًل، ٍب بالشَت وبارت ثانياً، الذين توصلوا إىل أن الطريقة التارىبانية النقدية غَت مثمر 
القرآن كما تعاملت مع النصوص اؼبخطوطة، واليت ؽبا ـبطوطات عدة زبتلف نصًا وِقدمًا ودقة، وأهنا إمبا تريد 

أو تركو، وما منع ذلك كاًل من أوتو « اؼبؤلف»باستعمال اختالفات النسخ الوصول اىل نص ؿبقق أقرب اىل ما كتبو 
آرثر جفري من صبع اختالفات القراءات وـبطوطات القرآن األقدم يف طوال العقود، تلميذ نولدكو، والربيطاين  –برتزل 

 . والنقدي بعد اغبرب الثانية إىل أن زبليا عن اؼبشروع التحقيقي
فهناك قراءات معتدلة يف النص القرآين بالرغم من حداثتها ومعاصرهتا، وىناك دراسات مل تقطع الصلة دبنهج 

كما أهنا مشت خطوات مع التيار اعبديد والفكر اغبديث، ولبص بالذكر دراسات للتمثيل   الًتاث التفسَتي القدمي،
 :وليس للحصر، األوىل يف اؼبنهج التارىبي، واألخرى يف اؼبنهج التحليلي، ونبا
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 :أمُت اػبويل -1
د ثالث ، وطرح فيو موضوع مكانة النص اؼبفَسر، وحد"التفسَت البياين للقرآن: "أرسى اػبويل منهجًا أظباه

اعبمع اإلحصائي للموضوع يف مفرداتو وسياقو : اػباصية اؼبوضوعية، أي: خصائص ذبديدية يف منهجو، أحداىا
اػباصية اؼبعرفية اليت هتتم دبا حول النص من معارف، واؼبقصود هبا علوم القرآن، : وعالقاتو باؼبعٌت، واألخرى

ىتمام بالبيئة اليت نزل فيها القرآن، وؾباراة للمناىج اغبديثة فقد اػباصية التارىبية اللغوية، ويعٍت هبا اال: واألخَتة
 . أفاد من علمي النفس واالجتماع وغَتنبا

 :عائشة عبد الرضبن -2

بنت الشاطئ تعاملت مع النص القرآين بوصفو نصًا لغويًا متكاماًل يفسر بعضو بعضاً، وتابعت اػبويل يف 
 .الًتاكيب ؽباموضوع تارىبية األلفاظ القرآنية ومناسبة 

ومن اعبدير باإلشارة إليو أننا بنا حاجة إىل دراسات قرآنية معاصرة بشرط أن ال زبرج عن ظبة االعتدال 
الفكري واؼبنهجي، ىذا إذا علمنا بأن القرآن ال تنقضي عجائبو، وال يشبع منو العلماء، ومن ذلك ما نفهمو من   

من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيو علم : " عنو الذي قالكالم الصحايب اعبليل عبد ا بن مسعود رضي ا
 . (52)"األولُت واآلخرين

 الخاتمة 

بعد ىذه اعبولة العلمية اؼبباركة يف رحاب الدراسات القرآنية ال يسعنا إال أن لبتم كالمنا هبذه الكلمات لنؤكد ما 
 .ثر والتأثَت بُت الدراسات القرآنية والعوؼبةطرحناه من مسائل وقضايا يف حبثنا الذي سعى إلثبات موضوع التأ

فأما التأثر فقد توصلنا إىل نتيجة وىي أن العوؼبة مل تأت جبديد، فإن القرآن الكرمي سبق طروحات العوؼبة من 
خالل الرسالة العاؼبية اليت جاء هبا اإلسالم، ودعا إليها القرآن، وسار عليها النيب ؿبمد صلى ا عليو وسلم، ألن 

لديانات صبيعها ؿبصورة على أقوام ومقصورة على أوقات، كلما جاءت شريعة جديدة نسخت ما قبلها، إال ديننا ا
العظيم وشريعتنا الغراء اػباسبة والشاملة والباقية إىل يوم الدين، واليت توجهت بالدعوة إىل األبيض واألسود، والشرق 

 . والغرب، والشمال واعبنوب

                                                             

 . 8ص  1الربىان يف علوم القرآن، ج : انظر( 52)
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ية سبقت العوؼبة يف تناول موضوعات حرصت العوؼبة مؤخرًا على االىتمام هبا، وىذا لون ٍب إن الدراسات القرآن
حضاري من إعجاز القرآن الكرمي، فالقرآن الكرمي احتوى آيات كثَت تتعلق باعبانب اإلقتصادي والسياسي والثقايف، 

أن يعرف الغرب معٌت النظم لغةً وىذه اؼبوضوعات الثالث ىي ركائز العوؼبة اليوم، كما أنو أسس ؽبا نظمًا قبل 
واصطالحاً، ويف تلك اآليات من اغبلول الناجعة ؼبشكالت اغبياة العامة ما تعجز عنو العوؼبة، بدليل فشل العوؼبة بعد 
ذبربتها ميدانيًا يف اغبياة على مستوى األزمة اؼبالية من جراء تصرفاهتا، وعلى مستوى اؼبشكالت السياسية يف كل 

 .وعلى مستوى ضياع اؽبوية الثقافية للمجتمعات، وغَت ذلك من األمثلة الكثَتة مكان بسببها،
وأما التأثَت فالدراسات القرآنية عرفت اؼبناىج وطّبقتها قبل أن تعرفها العوؼبة، فإذا جاءتنا العوؼبة باؼبنهج التارىبي 

  -والقديبة جداً -راسات القرآنية القديبة واؼبنهج التحليلي يف قراءة النصوص الدينية ومنها القرآن الكرمي، فإن الد
تناولت ىذين اؼبنهجُت بصياغة ؾبلدات قرآنية ومصنفات قيمة تتمثل يف التفاسَت القرآنية اليت تنوعت مناىجها، 
وسبيزت تطبيقاهتا، ولنا أن نأخذ على سبيل اؼبثال ال اغبصر الطربي مؤرخاً عندما فّسر القرآن دبنهج تارىبي متميز، ولنا 

ن لبتار تفسَت أيب حيان لغويًا ؿبلاًل يف حبره ايط لتفسَت القرآن، ولكن اؼبناىج القرآنية التارىبية والتحليلية اتسمت أ
باؼبنهجية اغبقة، والتزمت بالضوابط العلمية، يف حُت أن مناىج العوؼبة اؼبطبقة على الدراسات الدينية ومنها القرآن 

 . اؼبنهجية وال تتقيد بضابط وال حبدود، ويف الردود عليها ما يغٍت عن اإلثبات الكرمي قائمة على العشوائية وعدم
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