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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رؤية القرآن للعامل وداللتها على أولويات املشروع اإلسالمي يف السودان

 (م2011)ةالجزير جامعةإمام/محمد الحسن بريمة إبراىيم/أ.د. 

 مقدمة -1

تأتمف في ىذه الورقة خبلصات بحوث شتى لكاتبيا، وىي بحوث منشورة ومشيورة بحمد 
ممكنا ىو أنيا جميعيا تصدر عن مشكاة واحدة تمثل "القمب  والذي جعل ائتبلفيا 1ا.

الصمب" لبرنامج البحث العممي الذي يعمل عميو كاتب ىذه الورقة. وقد أسميت ىذا القمب 
الصمب "خطة الخمق العامة"، وىي حكمة ربانية جميمة عمييا مدار الكون والوحي، وىي 

، ال سيما القرآن لمعالم رؤيةاحث، جوىر القرآن لمن يتدبر، وتمثل، في يقين الب ثاوية في
ونسبة لجدة ىذا الطرح المنيجي وخروجو عن مألوف البحث العممي العالم االجتماعي. 

من بحوثي حتى يقف القارئ عمى  اإلسبلمي فقد ظممت أكرره بتفاصيمو في كل بحث
"رؤية  وراتي الكمية، ومنطمقاتي النظرية؛ وقد فعمت ذلك في ىذا البحث أيضا.كامل تص

 العالم" مفيوم متداول في فمسفة العموم والفمسفة، ُيعنى بنوع محدد من األسئمة الكمية
العالم  الذي من خبللو يرى المحّدق فيو منظار المعرفي، تمثل اإلجابة عمييا الوالنيائية

يستطيع أن يرى بوضوح المكونات األساسية ليذا العالم، والعبلقات  ، وبومن حولو
والِنسب بين ىذه المكونات. سوف نحاول االستفادة من ىذا المفيوم في استنباط رؤية 

                                                           
 أنظر البحوث اآلتية للمؤلف:  1

: الرؤية الكونية القرآنية كأساس الظاهرة االجتماعية ونظامها المعرفي في القرآن الكريم؛ في كتاب -

 (.2،2002التنوير المعرفي)طللعلوم االجتماعية. معهد إسالم المعرفة ومركز 
، 2التصور القرآني لالجتماع اإلنساني: مقاربة منهجية؛ المجلة االقتصادية، مركز دراسات المستقبل)ع -

2000.) 
 (، الخرطوم.2002التنمية المستدامة: تأسيس مقاصدي؛ مركز التنوير المعرفي) -
 (؛ غير منشور. 2000العلم والمعرفة بين نموذجين: الظاهرة السبئية حالة تفسيرية) -
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العالم الثاوية في القرآن، ال سيما رؤية العالم االجتماعي، ومن ثم االستفادة منيا في 
ز رؤية القرآن لمعالم برِ مى قضايا محددة تُ أمرين، األول؛ تسميط الضوء المعرفي ع

االجتماعي أىميتيا وأولويتيا في تأسيس واستدامة النظام االجتماعي اإلسبلمي. األمر 
محاولة  نتائج معرفية في تمك القضايا المحددة فيالثاني؛ ىو توظيف ما نصل إليو من 

طار خبرة الباحث يات المشروع اإلسبلمي في السودان، في إلرسم خارطة طريق ألولو 
 ،تمييزي بين أولويات المشروع اإلسبلمي في السودان أرجو أن أؤكد بالزمان والمكان.

 ،مدولة والحكومة والمجتمع السودانيالحالية لولويات األوبين  ،وىي أولويات استراتيجية
 ،وأوضاع خارجية وداخمية مشاكسةوىي غالبا أولويات آنية تممييا ظروف المدافعة لقوى 

 لذلك فالغالب أنيما ال يتطابقان بل قد يتقاطعا أحايين كثيرة.

 لرؤية العالم  ةالمكونات السبع -2
ني. "العالم" ىنا م من فيم كيف يعمل العالم وكيف بُ يجب أن تمكننا رؤية العال   -1.2

تعني كل شيء موجود حولنا بما في ذلك العالم الفيزيائي، األرض، الحياة، العقل، 
ذلك البد أن تجيب رؤية العالم والثقافة. اإلنسان نفسو جزء ميم من العالم لالمجتمع 

 السؤال األساس: من نحن؟ نع
 اء ىااذا العااالم؟ ماان أياان جاااء الجاانسلماااذا العااالم عمااى مااا ىااو عميااو؟ ماان أياان جاا  -2.2

 البشري؟
ل إلى أين نحن ذاىبون؟ كيف نختار بين المسارات المستقبمية المختمفة بحيث نفضّ   -3.2

 تفضيمو؟ ما يجب
يتضمن ىذا المكون النظام األخبلقي الذي يحدد لنا ماا يجاب  ما ىو الخير والشر؟  -4.2

وماااا ال يجاااب أن نفعماااو. يعطيناااا ىاااذا المكاااون أيضاااًا زمااارة مااان المقاصاااد التاااي تقاااود 
 أفعالنا.
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البد من إن معرفة األىداف والمقاصد ال يعني معرفة كيفية الوصول إلييا، لذلك   -5.2
كيف نفعل؟ يجب أن نعطي نظرية لمفعل تعيننا عمى حل : السؤال ناإلجابة ع

 مشاكل عممية، وتنفيذ خطط أفعالنا.
     تصااف الظااواىر  تعتمااد الخطااط عمااى العماام والمعمومااات والنظريااات والنماااذج التااي  -6.2

، اف نبني نماذج يمكان االعتمااد عميياالتي تواجينا. لذلك نحن في حاجة لمعرفة كي
الساؤال المتعماق بماا  نيجاب اإلجاباة عا رؤية العاالم. وىذا ىو مكّون كسب العمم في

 ىو حقيقي وما ىو كاذب.
المتااح لناا فاي  الرؤى لمعالم ال تبدأ من ال شيء بل البد من ٌكَتٍل تبدأ بيا، وتتمثل   -7.2

 .واالجتماعي من عمم،  سواء كان أصمو الوحي أو الكون الطبيعي
 

 رؤية القرآن لمعالم االجتماعي -3
 منهجيةمقدمات  -1.3

 نزول القرآن منجمًا                                            -1.1.3
في تجمياتيا الشركية نزل القرآن منجمًا)متفرقًا(، آيات وسورًا، عمى الظاىرة االجتماعية 

من أوائل ابتداًء المختمفة عبر مكان ىو الجزيرة العربية، وعبر زماٍن جاوز العشرين عامًا 
السابع الميبلدي، حتى إذا توحدت متفرقات ىذه الظاىرة في إطار دين التوحيد كمل القرن 

الدين، وأعيد ترتيب ما نزل متفرقًا من آيات القرآن ترتيبًا توقيفيًا، فتوحدت جميعيا في 
إطار كتاٍب ىو القرآن الكريم. وقد أثبت العمماء ليذا الكتاب خصائص أساسية منيا: 

تصديقو لميتو، شمولو، خموده، و الموضوعية، إطبلق معانيو، عاوحدتو البنائية، وحدت
 لكتب السماوية التي سبقتو.                                                                      عمى ا وىيمنتو
النتيجة المنيجية األولى التي نرتبيا عمى ما سبق ىي أن ما ثبت من خصائص  

البد أن يكون ليا ما يعادليا من خصائص كونية في الظاىرة  معرفية لمقرآن الكريم
االجتماعية التي تنزل عمييا متفرقًا لتفرقيا، حتى إذا توحدت شرعة ومنياجًا توحد القرآن 
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كتابًا. فيو بيذا المعنى معادل ليا معرفيًا، ويشمل ذلك تفاعميا مع محيطيا الكوني في 
وحدة البنائية لمقرآن تبرز وحدة بنائية مكافئة في عالمي الغيب والشيادة.  سوف نرى أن ال

كونية ىي أصوليا التي تتفرع عنيا وتتسق حوليا  يث ليا متغيراتالظاىرة االجتماعية ح
جزئيات ىذه الظاىرة. وسوف يتضح لنا أن ىذه المتغيرات الكونية التي ىي أصول 

د الكمية لمشريعة الظاىرة االجتماعية ىي نفسيا األصول التي بنيت عمييا المقاص
اإلسبلمية. كذلك فإن التفاعبلت الكمية بين ىذه المتغيرات تقابميا تمامًا التقسيمات الكمية 

           المعيودة ألحكام الشريعة اإلسبلمية.                                                                                           
ميل النظري أن عالمية القرآن وخموده تستمد شرعيتيا العممية من سوف يتضح من التح

عالمية ىذه المتغيرات الحاكمة لمظاىرة االجتماعية، من حيث أنيا ىي المسئولة عن ىذه 
حوليا في تفاعميا  يالجغرافية، وأن القرآن الكريم بنالظاىرة أينما وجدت، عبر التاريخ و 

الداخمي، وفيما بينيا وبين محيطيا الكوني في عالمي الغيب والشيادة. ليذا كان القرآن 
                         لمناس كافة، بشيرًا ونذيرًا، وأنو ييدي لمتي ىي أقوم.                                                                          

المنيجية الثانية لتنجيم القرآن ىي أن تنزلو تاريخيًا عمى الظاىرة االجتماعية  النتيجة
العربية المخصوصة في الزمان والمكان، مع اتصافو بالخمود والعالمية، يعني بالضرورة 
أن تمك الظاىرة االجتماعية العربية المخصوصة تقوم عمى متغيرات أساسية تشترك فييا 

رى، في أي زمان ومكان، ومن ثم تتنزل عمييا أحكام القرآن مع أي ظاىرة اجتماعية أخ
سوف ، كما مظاىرة االجتماعيةالكونية ل مخواصلالمكافئة المعرفية و خواصبمقتضى 

. ومن البدييي أن يبحث عن ىذه المقومات األساسية يستبين في متن البحث إن شاء ا
تفاعل متغيراتيا ويستوعب معرفيًا  المشتركة لمظاىرة االجتماعية في القرآن الذي يعادليا

الخطاب  ، الذي بّين كيف حكمالمنيج النبوي ىذا أنويعني  في كل األحوال. الكونية
الزمان والمكان، من ب المقّيدة تغيير الظاىرة االجتماعية العربية،ي المطمق عممية القرآن

كان وسوف يظل أبدا منيجا مكافئا لمعبلقة الجدلية بين  ،ظاىرة شركية إلى ظاىرة توحيدية
  الزمان والمكان.ب الجتماعي المتغير المقّيدوالواقع ا المطمقالخطاب القرآني 
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               الزوجية في الحياة                                                                                                             -2.1.3

ا قولو تعالى: )يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفٍس واحدة وخمق منيا زوجي 
االجتماعية، في كمياتيا  (، يفيد أن الظاىرة1..()النساء:وبث منيما رجااًل كثيرًا ونساء

إذ  ؛في مبتدئيا من تفاعل زوجين)ذكر، أنثى( فقط غير المتناىية، إنما انبثقت تفاصيمياو 
وليس مجرد التناكح والتناسل. البد إذن من أن  ،إن كممة بّث تفيد االنتشار المجتمعي

م ىذا البث ومن ادرة عمى أن تفّسر كيف تتكون الرؤية القرآنية لمظاىرة االجتماعية ق
، وما ىي السنن الضامنة ليذا البث في تجمياتو المختمفة عبر ابتداءً  فقط تفاعل زوجين

 الزمان والمكان.
                                                                                        

 مقاصد الشريعة اإلسالمية   -3.1.3
جميعًا حول حفظ الضروريات  أكد عمماء الشريعة أن الشريعة اإلسبلمية تدور أحكاميا

إن المعموم من الدين بالضرورة أن  .: )الدين، النفس، العقل، النسل، المال(الخمس
وتجمياتيا، في كل زمان  تفاصيمياظاىرة االجتماعية في جميع الشريعة اإلسبلمية تحيط بال

 الحياة المتجددة أبدًا في دين التوحيد. ومكان، توحيدًا لشعاب 
نستنتج من ذلك أن ضبط األحكام الشرعية لجزئيات الظاىرة االجتماعية إنما القصد منو 
ضبط الكميات الخمس في إطار التوحيد، وأن أي انفبلت ليذه الجزئيات يرجع إلى انفبلت 

ت الظاىرة االجتماعية من نوع ما ليذه الكميات عن مسارىا التوحيدي. إذن انضباط جزئيا
إلى انضباط أو انفبلت كل أو  ،من حيث العمة الظاىرة ،أو انفبلتيا عن التوحيد يرجع

 بعض ىذه الكميات الخمس عن منيج ا.                 
سوف يتبين لنا من خبلل بسطنا لنظرية الظاىرة االجتماعية المستمدة من القرآن 

شريعة من كميات خمس عمييا مدار الشريعة، مع الكريم أن ما اتفق عميو عمماء ال
إبدال منيجي لا "اإليمان" با "الدين" و "العمم التوحيدي" با "العقل"، إنما ىي في حقيقة 
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الضرورية التي تتفاعل فيما بينيا إلنتاج الظاىرة االجتماعية  األمر المتغيرات
في السمم، وىذا ىو  تفاصيميابكافة لمكان، أي التي تدخل التوحيدية، عبر الزمان وا

مراد الشارع من وضع الشريعة. لكن إذا أضفنا إلى المتغيرات الخمسة أعبله متغيري 
"متاع الحياة الدنيا" و "اليوى" أمكننا تفسير الظاىرة االجتماعية في جميع تجمياتيا، أي 

)الكفر(،  في حالة دخوليا في السمم كافة )التوحيد(، وفي حالة خروجيا من السمم كافة
 وما بينيما )الشرك(.                                                                                            

                                                                                                                                            فطرةال -4.1.3
ا التي فطر الناس عمييا، ال تبديل  تلى: )فأقم وجيك لمدين حنيفًا فطر قول ا تعا

(، يدل عمى أن 30)الروم:لخمق ا، ذلك الدين القّيم ولكن أكثر الناس ال يعممون(
الدين الحق، بحقيقتو التي توّحد باطن اإلنسان، وشريعتو التي توحد ظاىر حياتو، 
معادل لمفطرة )الخمقة( البشرية التي فطر )خمق( ا تعالى الناس عمييا، في أصوليا 
 الكمية وتجمياتيا التفصيمية. إذن ما ىي ىذه األصول الكمية لمفطرة البشرية كما جاءت
في القرآن؟ وما ىي تجمياتيا التفصيمية بحيث يمثل مجموع كل ذلك فطرة ا التي 

) فطر الناس عمييا، مصداقًا لقولو تعالى:                

 الرعد(؛()(       )دين التوحيد (، ثم كيف يكون )الصافات
سنة( معاداًل في حقيقتو وشريعتو ليذه الفطرة البشرية ذات الطبيعة الكونية؟ ،)قرآنالحق

                        بالنظر الفاحص في القرآن الكريم يمكننا استنباط األصول الكمية اآلتية لمفطرة البشرية:                                           
) :لمغايرة لمطين كما في قولو تعالىالخمق من الجسد الطيني والروح ا ثنائية ؛أوالً   

                          

                ()الحجر)                                                                                           . 
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)ثنائية في خصائص النفس البشرية من حيث إلياميا فجورىا وتقواىا:  ؛ثانياً   

                              

    ()خصائص الفجور في النفس تمثمت في صفات فطرية (الشمس .

): الشحمثل         ()الهمع، (النساء: (    

                     ()المعارج) ،

): الضعف       ()العجمة، (النساء :(      

    )(األنبياء) وتتركب من ىذه الخصائص الفطرية وتتفرع عنيا صفات .
 سالبة أخرى، تقوى أو تضعف أو تنعدم في الشخص بحسب أحوال الناس، منيا:

        الحسد..إلخ.                                                                                                                   ؛الكبر ؛البخل
يا توجد بالفعل عن طريق خصائص التقوى موجودة بالقوة في النفس، ولكن 

 ؛الفجور. ومن صفات التقوى: الصبر والتزكية لمنفس من خصائص المجاىدة
 إلخ. ..السخاء ؛قالصد ؛اإلحسان ؛العدل

من أصول الفطرة الموجودة في اإلنسان بالقوة القدرة عمى كسب العمم، وترتكز   ؛ثالثاً 
) :ىذه القدرة عمى خصائص السمع والبصر والفؤاد       

                           

   ()النحل) . 
زّين لمناس حب المذات واألفراح وكراىية اآلالم واألحزان؛ لذلك ال يرى اإلنسان  ؛رابعاً 

الفطري إال وىو مجتيد في جمب مصالحو ودرء المفاسد عن نفسو؛ سواء في 
ذلك من أراد الدنيا ومن أراد اآلخرة. ولقد قضى ا تعالى في أصل الفطرة 
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)ره واتباع منيجو، فقال: البشرية أال طمأنينة وال سعادة لئلنسان إال بذك  

                       

()فعممنا بذلك أن تعظيم ممذات الدنيا وأفراحيا، مع اإلعراض عن (طو ، 
            ومنيجو، ال يجمب لئلنسان سعادة حّقة، وال أمنا وال طمأنينة، ومن  ذكر ا        

ثم فبل حياة طيبة إال باستقامة الفطرة عمى الصراط المستقيم، وال تبديل لخمق 
                       ا.                                                                                                       

لى الحرية واالستقبلل، لذلك أودع ا تعالى في أصل الفطرة البشرية النزعة إ ؛خامساً 
) قال:                        

()وقال: (الكيف ،(             

()النحل)   . 
  جعل ا تعالى في أصل الفطرة افتقار اإلنسان إلى خالقو وعبوديتو لو  ؛سادساً 

 )اضطرارًا ميما أعرض ونأي بجانبو، كما في قولو تعالى:        

                             

 )(اإلسراء)وفي قولو تعالى ؛:(              

         ()وقولو تعالى: ؛(النحل (           

                         

    ()لذلك يظل اإلنسان شديد االرتباط بعالم الغيب، أيا . (األعراف
كان نوع ىذا االرتباط، وتظل حياتو في عالم الشيادة شاىدًا عمى ىذا االرتباط 
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الفطري بالغيب. نخمص من أصول الفطرة البشرية المذكورة آنفًا إلى النتيجة 
 اآلتية:                                                                                                             

 
الظاىرة االجتماعية بجميع مظاىرىا في الزمان والمكان إنما ىي التجميات 
التفصيمية لتفاعل كميات الفطرة البشرية المذكورة آنفًا مع كميات زينة الحياة الدنيا 

 )المال، البنون(، كما سوف نبيّن أدناه. 
 

إذن قول ا تعالى إن الدين القّيم ىو ىذه الفطرة التي فطر الناس عمييا يعني، 
في كل زمان تفاعبلتيا الكونية في رأي الباحث، أنو يعادليا معرفيًا ويستوعب 

ومكان، حيث يبّين القرآن الكريم أصول الخمق في عالم الغيب والحكمة منو، 
في عالم الشيادة وتجمياتيا عبر التاريخ، ثم يبّين  2ويفّسر "خطة الخمق العامة"

 مآليا وتأويميا رجعى إلى عالم الغيب.                    
  ع الوحي الكريم أصول العمم الاذي يساتبين باو صاراط ا بناًء عمى ما سبق يض        

، وعمى أصول زيناة الحيااة المستقيم المبنى عمى أصول التقوى في النفس اعتقاداً 
عماابًل صااالحًا، ولتسااتبين بااو كااذلك ساابيل المجاارمين المبنيااة عمااى أصااول  الاادنيا

فاااي األرض الفجااور فااي الاانفس اعتقاااادًا، وعمااى أصااول زينااة الحيااااة الاادنيا سااعيًا 
فساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادًا: )                          

                             

                        

                              

                                                           
2
 أنظر الصفحات التالية لمعرفة مضمون هذا المصطلح - 
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   ()وقولااااااااااااااو تعااااااااااااااالى: (األنعااااااااااااااام ،(       

        ()عااان  يحياااى مااان حااايّ  . كااال ذلاااك حتاااى(األنعاااام
 وما ربك بظبّلٍم لمعبيد.، بينة وييمك من ىمك عن بينة

مظاىرة االجتماعية ينبغي أن نخمص مما سبق إلى أن األصول المعرفية ل ؛سابعاً 
، كما أن السنن (إبستمولوجيا الظاىرة االجتماعية)من الوحي الكريم ىتستق

الحياة الدنيا، والمكتشفة  االجتماعية الناجمة عن تفاعل الفطرة البشرية مع زينة
ال  (أنطموجيا الظاىرة االجتماعية)دة بواسطة البحث العممي التجريبيوالمؤك

يمكن أن تتعارض مع أحكام الوحي المتعمقة بيا، بل تؤدي إلى ثراء في الفيم 
أن السنن  البشري لحكمة التشريع اإلسبلمي، وعممو ومقاصده. وىذا يعني أيضاً 

الطبيعية، ىي محدد منيجي في فيمنا لموحي  قوانيناالجتماعية، كما ال
 ومراميو. 

                                           
 (خطة الخمق العامة)رؤية القرآن لمعالم -2.3

" لمداللة عمى التدبير اإلليي الخاص بخمق خطة الخمق العامةنستخدم مصطمح "
ي االستخبلف من تسخير ما فاإلنسان واستخبلفو في األرض ومقتضى ىذا 

وتحميمو، تكميفا، أمانة أبت السماوات واألرض  السموات وما في األرض جميعا لو
والجبال أن يحممنيا وأشفقن منيا وحمميا ىو، وما يترتب عمى ىذا الحمل من 
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ىذه قبل أن تحكم  خطة الخمق العامةمسؤولية وجزاء. وقد أخبرنا القرآن الكريم أن 
، وانتيت بإغواء إبميس في المؤل األعمىجرت وقائعيا في األرض حياة اإلنسان 

 وىبوطيم ،لى خروجو وزوجو من الجنة ومعيم إبميسآلدم عميو السبلم مما أدى إ
. وليس ىدفنا ىنا سرد الوقائع التاريخية ، بعضيم لبعض عدوإلى األرضجميعا 

التي حدثت في عالم الغيب وأدت إلى ىبوط اإلنسان إلى األرض، فقد فعمنا ذلك 
نما ىدفنا ىو التأسيس المعرفي  عمى  لخطة الخمق العامةفي بحث آخر، وا 

االجتماعية عبر  األرض بغرض توظيفيا منيجيا كأداة معرفية لتفسير الظاىرة
لخطة الخمق وما يمي من صفحات عبارة عن بسط منيجي  ان.الزمان والمك

 وتبيان أىميتيا المنيجية في دراسة االجتماع اإلنساني. ،ىذه العامة
)ىو مبدأ التوحيد:  القرآن لمعالم كز عميو رؤيةالمبدأ الكمي الذي ترت         

                        ()اإلخبلص) .
فا تعالى ىو خالق السماوات واألرض وما بينيما بالحق وأجل مسمى؛ وىو الذي تسبح 
ن من شيئ إال يسبح بحمده؛ وىو الذي أخبر  لو السماوات السبع واألرض ومن فيين؛ وا 
أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقناىما وجعمنا من الماء كل شيئ حي؛  وىو الذي قال 

السجل لمكتب كما بدأنا أول خمق نعيده. وىو الذي أنشأ اإلنسان  يوم نطوي السماء كطي
من األرض واستعمره فييا، وفييا يعيده ومنيا يخرجو تارة أخرى؛ وىو الذي أرسل رسمو 
بالبينات وأنزل معيم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؛ وىو الذي أخبر الناس في كتبو 

نما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح التي جاء بيا رسمو أن كل نفس ذائقة  الموت وا 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد بين ا تعالى حقيقة الحياة الدنيا، ومآالت أمور 

 )الناس فييا وفي اآلخرة فقال:                 
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           ()الحديد) . 

ىذه المآالت النيائية لبلجتماع اإلنساني يمكن تفصيميا في رؤية معرفية لمظاىرة 
عمى النحو اآلتي:  المبدأ الكمي الذي تنطمق منو الرؤية  (خطة الخمق العامة)االجتماعية

القرآنية لمظاىرة االجتماعية المّعبرة عن حقيقة الحياة البشرية عمى ىذه األرض ىو أن ا 
ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ )تعالى إنما خمق اإلنسان لعبادتو:   (.56الذاريات:)(َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواأْلِ

تعالى تعني العمم بو، ثم القيام بأمره ونييو في أرضو بمقتضى شرعو. وفي  وعبادة ا
ىذا اإلطار فإننا نجمل األصول النظرية المنبثقة من ىذا المبدأ التوحيدي الكمي في 

 اآلتي:                                                                                         
َوُقْمَنا اْىِبُطوا َبْعُضُكْم )دة ا تعالى مسرحيا الذي تدور فيو ىو األرض: إن عبا ؛أوالً 

َقاَل ِفيَيا ) (؛36البقرة:)(ِلَبْعٍض َعُدوّّ َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْسَتَقرّّ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحينٍ 
 (.25)األعراف:(َتْحَيْوَن َوِفيَيا َتُموُتوَن َوِمْنَيا ُتْخَرُجونَ 

إن ىذه العبادة تتم في إطار تكريم اإلنسان وتفضيمو ومن ثم استخبلفو عمى  ؛ثانياً 
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت )األرض:  َوَلَقْد َكرَّ

ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيبلً  ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمبلِئَكِة ِإنّْي ) (؛70اإلسراء:)(َوَفضَّ َواِ 
. الخميفة وسط بين طرفين، فبل ىو مالك (30البقرة:)(َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفةً 

أصيل مطمق التصرف والحرية فيما استخمف فيو، وال ىو مقيور مجبور ال حول 
"اإلنسان" بسياسة ما فلخبلفة يقتضي أن يقوم المستْخمَ لو وال قوة، وال إرادة. فعقد ا

"ا تعالى". والناس في رض" وفق ما يحب ويرضى المسْتِخمفاستخمف فيو "األ
نما يتفاضمون بمقدار قيام  ميمة االستخبلف سواء، فخالقيم واحد، وأصميم واحد، وا 

 )كل منيم بحق االستخبلف فيما استخمف فيو:               
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    ()(؛ )راتالحج               

                            

                      ()النساء). 

ُىَو )إن عقد االستخبلف الذي تتم في إطاره العبادة يقوم عمى عمارة األرض:  ؛ثالثاً 
 (.61ىود:()ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَياَأْنَشَأُكْم 

   الَِّذي َخَمَق اْلَمْوَت )إن ىذه الخبلفة تقوم عمى مبدأ االمتحان واالبتبلء والمحاسبة:  ؛رابعاً 
 )؛ (2الممك:)(َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبلً           

                      

()فاإلنسان يمكنو أن يعمر األرض وفق منيج ا فيعمل فييا صالحًا، (ىود .
 أو وفق ىوى نفسو فيفسد فييا.

إن مجال االبتبلء والفتنة يتمحور فيما أودع ا سبحانو وتعالى في األرض من  ؛خامساً 
 (.7الكيف:)(ِإنَّا َجَعْمَنا َما َعَمى اأْلَْرِض ِزيَنًة َلَيا ِلَنْبُمَوُىْم َأيُُّيْم َأْحَسُن َعَمبلً )زينة: 

")موارد المالإن ما عمى األرض من زينة إنما يقوم عمى أصمين جامعين ىما " ؛سادساً 
معدنية، زراعية، حيوانية، تتحول في مجموعيا إلى نقود وسمع بسبب القيمة 

ؤدي عبلقة جنس بين ذكر وأنثى تثمر أبناء، ت)"البنونمضافة بفعل اإلنسان( و"ال
اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة ): (إلى شعوب وقبائل…إلى قيام أسرة ثم أسرة ممتدة

 (.46)الكيف: (الدُّْنَيا
" إنما صار ممكنًا بسبب تزيين ما أودع ا البنين" و "المالإن االبتبلء في " ؛سابعاً 

ُزيَّْن ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمَن النَّْساِء َواْلَبِنيَن )فييما من شيوات لمنفس البشرية: 
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ِة َواْلَخْيِل  َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّىِب َواْلِفضَّ اْلُمَسوَّ
  .(14آل عمران:()َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا

، وما يترتب عمى تفاعميما مع البنينو المالإن نتيجة ىذا االمتحان في نعمتي  ؛ثامناً 
النفس البشرية من نعم تفصيمية أخرى ترجع إلييما، إما أن تكون شكرًا أو كفرًا 

ة ا، والشكر ىو المطموب. والشكر عمى النعمة ىو جوىر عبادة عمى نعم
اإلنسان  تعالى في ىذه األرض، وىو ثمرة العمل الصالح في زينة الحياة الدنيا: 

مَّا َكُفوراً ) ِإْن َتْكُفُروا َفِإنَّ المََّو َغِنيّّ ) (؛3اإلنسان:()ِإنَّا َىَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َواِ 
ْن َتْشُكُروا َيْرَضُو َلُكمْ عَ   (.7الزمر:()ْنُكْم َوال َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر َواِ 

إن اإلنسان إنما أصبح قادرًا عمى االختيار بين الكفر والشكر بسبب ما ىيأه ا  ؛تاسعاً 
تعالى بو من قدرة عمى اكتساب العمم وتوظيفو في الكون، كفرًا أو شكرًا، وبسبب 

َوالمَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن )ما أودع ا تعالى في النفس البشرية من دوافع الفجور والتقوى: 
اِتُكْم ال َتْعَمُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعمَُّكْم ُبُطوِن ُأمَّيَ 

ْنَساَن َما َلْم َيْعَممْ ) (؛78النحل:)(َتْشُكُرونَ   (؛5العمق: )(الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم، َعمََّم اأْلِ
َمن  َوَقْد َخابَ  (9)َقْد َأْفَمَح َمن َزكَّاَىا (8)ا َوَتْقَواَىاَفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرىَ  (7)َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَىا)

رادة االختيار ؛(10-7الشمس:()(10)َدسَّاَىا  والمشيئة ثم منح ا اإلنسان الحرية وا 
 األمانة، اإلحسان، العدل، السخاء، في الفعل بأخبلق التقوى الموجبة)الصبر،

 فيكون شاكرًا، أو بأخبلق الفجور السالبة)الشح،الصدق..إلخ( في زينة الحياة الدنيا 
َفَمْن َشاَء َفْمُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء )فيكون كافرًا:  (الحسد..إلخ الكبر، البخل،
 .(29)الكيف:(َفْمَيْكُفْر 

يمان وعمل  ؛عاشراً  الشكر  تعالى عمى نعمائو يقتضي توفر ثبلثة عناصر، ىي عمم وا 
بالنعمة  عمم، و(اإلنسان)بالمنعم عميو عمم، و(ا تعالى)المنعمب عمم صالح:

 إيمان )المال،البنون( والحكمة من خمقيا، وكيف ىي نعمة في حق المنعم عميو.
با تعالى، أسماء وصفات، يترتب عميو حال نفسي من االطمئنان إلى رحمة ا 
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حساس بالمنة وتمني الخير لآلخرين.  ل الذي يؤدي إلى استغبل العمل الصالحوا 
 )النعم فيما يرضى المنعم، والطمع في المزيد من المنعم يحفزه قولو تعالى: 

                         

)ولن يبمغ العمل تمام الصبلح حتى يتحقق لو شرطان: أن يكون ()إبراىيم .
 وأن يكون وفق شرع ا.خالصًا ، 

المتتبع  لممفاىيم المفتاحية الثبلثة )النفس، المال، البنون( في القرآن الكريم يجد أنيا 
وردت أحيانًا معبرة عن جممة المعنى الذي يحتويو الحقل الداللي لممفيوم، وأحيانًا ترد 

 مفصمة ىذا المعنى إلى عناصره األساسية، كما في اآلتي:
بعده المادي الحيوي وبعده  "النفس" في القرآن الكريم بمعنى كل اإلنسان، فيورد مفيوم 
 )(َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيّْ َأْرٍض َتُموتُ ): نفسيالالمعنوي 
ولكن مفيوم النفس ورد أيضًا  بمعنى ذلك العنصر غير المادي الممتزج  (.34لقمان:

المَُّو َيَتَوفَّى اأْلَْنُفَس ِحيَن َمْوِتَيا َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفي ) :بالجسد المادي كما في قولو تعالى
َأَجٍل ُمَسّمًى ِإنَّ ِفي َذِلَك َمَناِمَيا َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا اْلَمْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى ِإَلى 

 (.42)الزمر:(آَلياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 
ورد مفيوم "البنين" في القرآن الكريم ليعبر أحيانًا عن مجمل عبلقة االبتبلء الكامنة فيو: 

. (أحفاد - أبناء – امرأة -رجل)وىي عبلقة  (46)الكيف:(اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا)
ناثا، مقابل الزوجة:  َوالمَُّو َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم )ولكنو ورد أيضًا بمعنى األبناء، ذكورا وا 

. وأخيرًا يرد مفيوم البنين بمعنى (72()النحل:َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدةً 
  (.149)الصافات:(اْسَتْفِتِيْم َأِلَربَّْك اْلَبَناُت َوَلُيُم اْلَبُنونَ فَ )الذكور من األبناء مقابل البنات: 

يرد كذلك مفيوم المال بذات الطريقة ولكن بتفاصيل أكثر لكثرة عناصره المكونة لو، 
وكثرة تجميات ىذه العناصر، منفردة ومتفاعمة، فمثبل يرد المفيوم معبرًا عن كل معاني 
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)حقمو الداللي كما في قولو تعالى:                   

              ())ثم يرد المفيوم مفصبل إلى  ،الكيف

)عناصره األولية:                 

                       

                 ()آل عمران.)  
إذن المفاىيم القرآنية الثبلثة )النفس، المال، البنون( ىي مفاىيم معرفية جامعة، 
والعناصر الكونية المعادلة ليا ىي أصل الظاىرة االجتماعية من حيث العمة الظاىرة، إذ 

ولكن أين وجو ال تحتاج ألكثر منيا عمة وجود، وال تحتمل أدنى منيا، كما يستبين أدناه. 
البتبلء اإلليي لمبشر عمى األرض بحيث يضمن دخول جميع الناس اإلحكام في ىذا ا

فيو؟ إن وجو اإلحكام يكمن في الثنائية التي خمق ا بيا اإلنسان: ثنائية الجسد والنفس، 
وثنائية النفس من حيث إلياميا فجورىا وتقواىا، فالثنائية األولى أدت إلى ثنائية في 

وىي الدوافع الحيوية، وبعضيا تختص بو  الدوافع بعضيا يختص بو الجسد الطيني
 النفس وىي الدوافع النفسية، أو االجتماعية. 

الدوافع الحيوية األساسية ىي الجوع الناجم عن عدم األكل، والعطش الناجم عن عدم 
 اجم عن عدم المسكن، والعنت المشرب، والعري الناجم عن عدم الممبس، واإلضحاء الن

ىي الناجم عن عدم الوقاع. ىذه الدوافع الحيوية المرتبطة بعنصري "المال" و"البنين" 
لحفظ أصل حياة اإلنسان عمى األرض، وىي  الوفاء بمقتضياتيادوافع ضرورية والبد من 

التي تضمن دخول جميع الناس، في كل زمان ومكان، في فتنة المال والبنين. لذلك 
 لبنون" من األصول الكمّية لمقاصد الشريعة االسبلمية.كانت "النفس" و "المال" و"ا

الصبر،  العجمة، الضعف، الدوافع النفسية مثل الطمع، اليمع، الشح، البخل، الكبر،
العدل، اإلحسان، السخاء..إلخ ىي الدوافع الضرورية التي تضمن جريان االبتبلء في كل 
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فع الناس لعمارة األرض الناس، في كل زمان ومكان. وىي اآلليات التي تضمن تدا
لتحصيل زينة الحياة الدنيا ونيل حظوظيم من شيواتيا. فإذا تفاعمت العناصر الكونية 
الثبلثة )النفس، المال، البنون(، المقابمة لممفاىيم المعرفية القرآنية، بمقتضى الضرورات 

بل بالقوة الحيوية ابتداًء، نجم عن ىذا التفاعل بروز عنصرين آخرين كانا موجودين من ق
 في ىذه العناصر الثبلثة، وىما: 

، من حيث قابمية /  "العمم بظاىر الحياة الدنيا" وكان موجودًا من قبل بالقوة1
، ومن حيث إمكان العمم الثاوي في الخمق (الفؤاد البصر، السمع،)اإلنسان لمتعّمم

 في عالم الشيادة.بمقتضى الحق 
/  "اليوى" الذي تتحرك دواعيو الفطرية في "النفس" بعد أن تذوق لذة الشيوات 2 

 البنين"."التي أودعيا ا تعالى في "المال" و
لما كان "العمم بظاىر الحياة الدنيا" يتولد عن التفاعل، بمقتضى الدوافع الحيوية والنفسية، 

اعية)النفس، المال، البنون( فإن دوره بين العناصر األولية الثبلثة الحاكمة لمظاىرة االجتم
من السماء فيتوحدا، بمقتضى المنيجية " يظل وظيفيا بحتا حتى يأتي "عمم الخبر

التوحيدية، ليكّونا معا "العمم التوحيدي"، الذي يكون لو دوره العقدي كدليل إيمان با 
عمم الذي يحقق الواحد، بجانب دوره الوظيفي في صبلح حياة الناس ومعاشيم، أي ذلك ال

 في زينة الحياة الدنيا.  يالقمب والعمل الصالح في األرض، أاإليمان في 
"النفس" إما أن تتفاعل مع "المال" و"البنين" بمقتضى "العمم التوحيدي" وأخبلق التقوى 

ما أن يتم التفاعل بمقتضى "اليوى" وأخبلق عمى نعمو فيتحقق "الشكر"  تعالى ، وا 
لك كفر النعمة. ومجمل ىذا التفاعل ىو المسئول عن نشأة المجتمعات الفجور فيتحقق بذ

 وبروز جميع الظواىر االجتماعية الناجمة عن التدافع البشري، في أي زمان ومكان.
وىبوطيما إلى األرض، وضرورة لقد اقتضت حكمة ا خمق أول زوجين من ذكر وأنثى 

ىذه العبلقة من أبناء اقتضى تأسيس ممرأة، وما نجم عن لالرجل  تغّشيأدت إلى  عنتال
أسرة. ثم عزز قيام األسرة ضرورات المأكل والمشرب والممبس والمسكن، وما تقتضيو من 
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تقسيم العمل وتوزيع األدوار بين أفراد األسرة. ومن البدييي أن نتصور كيف أن 
سرة الضرورات الحيوية ىذه أدت محاولة إشباعيا إلى أن تتسع دائرة األسرة لتصبح أ

ممتدة، ثم رىطًا وقبيمة، حتى إذا ضاقت رقعتيم الجغرافية عمى تدافعيم وأطماعيم انبثوا 
في فجاج األرض رجااًل ونساًء، فكانت الشعوب واألمم والمجتمعات الحضرية والبدوية، 

 وكان العمران.
إذن الوفاء بحق الضرورات الحيوية يضمن لنا قيام المجتمع، وتفاعل "النفس" بمقتضى 

التوحيدي" أو"اليوى" مع "المال" و"البنين" يضمن لنا قيام االبتبلء. فالنفس التي  العمم"
أليمت فجورىا وتقواىا وزين ليا حب الشيوات الدنيوية من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذىب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث، سرعان ما تذوق لذة تمك 

رىا تثير في النفس آليات االبتبلء، ونعني بيا دوافع الفجور والتقوى. الشيوات التي بدو 
ونرّجح أن أول ما يثور من تمك الدوافع ىو "الطمع"، حيث يطمع كل شخص في 
الحصول عمى المزيد من زينة الحياة الدنيا، ومن ثم يصبح اإلقبال عمييا إلشباع الشيوة 

أكثر مما ىو مطموع فيو في أي وقت  ال لمضرورة والحاجة. ولما كانت أطماع الناس
ومكان، سرعان ما تبدأ الدوافع السالبة األخرى تثور في النفس بسبب التدافع بين الناس 

 لحيازة زينة الحياة الدنيا، واالستئثار بأكبر نصيب منيا.
ىكذا يبدأ التنازع والتصارع بين الناس بسبب التيافت عمى زينة الحياة الدنيا، فاحتاجوا 

عقد اجتماعي يقوم بمقتضاه حاكم يسوس أمرىم، وينظم عبلقاتيم، ويفض نزاعاتيم، إلى 
ويجمب ليم مصالحيم، ويدرأ عنيم المفاسد التي تأتي من عند أنفسيم ومن عند غيرىم. 
واحتاج الحاكم إلى حكومة وشريعة ونظم ومؤسسات سياسية تعينو عمى أداء مسئولياتو. 

ليد وعادات ومؤسسات اجتماعية واقتصادية تحفظ لو واحتاج المجتمع إلى أعراف وتقا
تماسكو وتضمن لو استمراريتو. وىكذا يمكننا أن نتابع تطور المجتمعات وتعددىا وتنوع 
مظاىر الحياة فييا، وما يبدعو اإلنسان من عمم وتقنية يسّخر بيا زينة الحياة الدنيا 

أي ظاىرة من الظواىر  إلشباع شيواتو من متاعيا، وتعظيم حظوظو منيا. إذن فإن
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البشرية جاءت مترتبة عمى نشوء المجتمعات وتطورىا من خبلل تدافع أفرادىا فإن مردىا 
األخير تفسيرا، من حيث العمة الظاىرة، إلى العناصر األولية لمظاىرة االجتماعية 

 )النفس، المال، البنون(، وطبيعة التفاعل بينيا كما أجممناه سابقًا.
إن حقيقة االمتحان واالبتبلء الذي ىو قدر اإلنسان في ىذه األرض تتمثل في شكل 

أحكام شرعية جاءت بيا الرسل من عند ا تعالى، طبيعتيا "أفعل" و "ال تفعل"، وذات 
عبلقة مباشرة وغير مباشرة باستخدام الناس لزينة الحياة الدنيا. ورغم أن حقيقة ىذه 

ى جمب المصالح ودرء المفاسد عن الناس في الدنيا واآلخرة إال التكاليف الشرعية تقوم عم
إن التزام  زينة الحياة الدنيا. تفاعميا معالغالب مع ىوى النفس في أنيا تتعارض في 

اإلنسان بتمك األوامر والنواىي الربانية ىو أساس العمل الصالح المثمر لمشكر عمى 
)بيا:  النعمة الذي جعمو ا تعالى ثمنًا لبلنتفاع            

             ) إبراىيم(؛((          

                .)ولكن الدوافع السالبة التي  ()النساء
 البخل، الشح، الفجور)الكبر، البشرية، والتي تتعمق بيا أخبلق أودعيا ا في النفس

الحسد..إلخ(، ىي التي تجعل من طاعة ا فيما يأمر وينيى أمرًا عسيرًا عمى  الطمع،
حيا وما اإلنسان تكرىو النفس، فتتمرد وتأبى زاعمة إن ىي إال حياتنا الدنيا نموت ون

َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصبلُتَك تَْأُمُرَك َأْن  )ييمكنا إال الدىر، أو كما استنكر قوم نبي ا شعيب: 
 (.87()ىود:َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك أَلَْنَت اْلَحِميُم الرَِّشيدُ 

ويستخدم القرآن الكريم مفيومي "الحياة الدنيا" و"الدار اآلخرة" لتمخيص مداخل البشر إلى 
َبْل ُتْؤِثُروَن )االبتبلء الذي جعمو ا حكمة لخمقيم، وجعل أصمو ومجالو زينة الحياة الدنيا: 

َحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َلِعٌب َوَلْيٌو َوَما الْ ) ؛(17-16)األعمى:(اْلَحَياَة الدُّْنَيا * َواآْلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى
َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد )؛ (32)األنعام:(َوَلمدَّاُر اآْلِخَرُة َخْيٌر ِلمَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفبل َتْعِقُمونَ 
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ِفي اآْلِخَرِة ِمْن  َلُو ِفي َحْرِثِو َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَما َلوُ 
 (.20)الشورى:(َنِصيبٍ 

ن مادتو واحدة: "زينة الحياة الدنيا"؛ ولكن من قال:  ِإْن ِىَي )إن مجال االمتحان واحد، وا 
ْل َلَنا )أو قال:  ،(37:المؤمنون()ِإالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثينَ  َربََّنا َعجّْ

، فقد بنى حياتو عمى مقصد دنيوي أساس، أال وىو (16:ّص ()ِقطََّنا َقْبَل َيْوِم اْلِحَسابِ 
اْعَمُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْيٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر )تعظيم متاع الحياة الدنيا: 

ْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُو ثُمَّ َيِييُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ثُمَّ َيُكوُن ُحَطامًا ِفي اأْلَْمَواِل َواأْلَْوالِد َكَمَثِل غَ 
َوِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن المَِّو َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمتَاُع 

 .(20)الحديد:(اْلُغُرورِ 
؛ (201البقرة:()ِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ َربََّنا آ)أما من قال: 

نَّ اآْلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَرارِ )أو قال:  ، فقد بنى (39غافر:()َيا َقْوِم ِإنََّما َىِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمتَاٌع َواِ 
تعظيم اإليمان بتعظيم العمل الصالح في زينة  حياتو عمى مقصد توحيدي أساس، أال وىو

َساِبُقوا ِإَلى ) الحياة الدنيا، باعتبارىا مزرعة اآلخرة، طمعًا في تعظيم متاع الدار اآلخرة:
َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا َكَعْرِض السََّماِء َواأْلَْرِض ُأِعدَّْت ِلمَِّذيَن آَمُنوا ِبالمَِّو 

َوَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِزيَنُتَيا َوَما ِعْنَد المَِّو َخْيٌر )؛ (21)الحديد:(ِموِ َوُرسُ 
مَّ َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُيَو الِقيِو َكَمْن َمتَّْعَناُه َمتَاَع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ثُ  َوَأْبَقى َأَفبل َتْعِقُموَن *

 (.61-60)القصص:(ُىَو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضِرينَ 
لقد أرسل ا تعالى رسمو بالبينات وأنزل معيم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط في 

من حّى  ىتدافعيم وتحصيميم لحظوظيم من زينة الحياة الدنيا، وتبيانًا لكل شئ حتى يحي
. وما كان الرسول الخاتم، صمى ا عميو وسمم، بدعا عن بينة، وييمك من ىمك عن بينة

من الرسل، فقد جاءت شريعتو في مقاصدىا الكمية داعية إلى أن يكون حفظ "اإليمان" 
با تعالى المقصد الكمي الذي تتحدد بمقتضاه المقاصد األخرى المحققة لو، المتمثمة في 

مال، البنون، العمم التوحيدي(. حفظ أصول الظاىرة االجتماعية التوحيدية)النفس، ال



21 

 

ونقصد بالظاىرة االجتماعية التوحيدية مجتمع التوحيد الذي يدخل بجميع تجمياتو في 
َواْلَعْصِر* ِإنَّ )السمم. وىكذا جاءت أميات الكتاب مؤكدة حفظ اإليمان والعمل الصالح: 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر* ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا ال اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقّْ َوَتَواَصْوا اأْلِ صَّ
ْبرِ  َم )وحفظ مدخبلت اإليمان من "النفس":  (؛3-1)العصر:(ِبالصَّ َوال َتْقُتُموا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

يَّاُكْم َوال َتْقُتُموا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمبلٍق َنْحُن )؛ و"البنين": (33)اإلسراء:(المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقّْ  َنْرُزُقُيْم َواِ 
َنى ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيبلً   (؛32-31)األسراء(ِإنَّ َقْتَمُيْم َكاَن ِخْطئًا َكِبيرًا * َوال َتْقَرُبوا الزّْ

)و"المال":                             

               ):؛ و"العمم": (189)البقرة(      

                      

):(.36)اإلسراء 

، "العمم"، "المال" و"البنون" من جية أخري "من جية وبين "النفس" العبلقة بين "األيمان إن
ىي عبلقة بين ناتج ومدخبلتو الضرورية، حيث تتفاعل ىذه األخيرة لينتج عن ىذا 
التفاعل اإليمان بوجييو، العقدي)التوحيد( والعممي)الشكر(. وال يمكن حفظ اإليمان إال 

لضرورية، كما ال يمكن حفظ مجتمع التوحيد عمى الدوام إال بحفظ بحفظ ىذه المدخبلت ا
) حفظ ميزان التفاعل بينيا عمى الدوام، وىو معنى قولو تعالى: اإليمان ومدخبلتو، و  

                             

       ،لذلك يمكننا أن نفيم لماذا أصبحت (153()األنعام .
المصالح التي تتأتى من ىذه األصول ىي أصول المصالح الشرعية، وأن  حفظ ىذه 

 األصول الكمية ىو األصل الذي تتأسس عميو مقاصد الشريعة اإلسبلمية.    
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الجامع لمحفظ ليذه الكميات إال من خبلل تحميل التفاعل الكمي بين  ىفيم المعن ىولن يتأت
المتغيرات الكونية التي ىي أصول الظاىرة االجتماعية بمقتضى "العمم التوحيدي" أو 
ذا كانت المقاصد الكمية لمشريعة اإلسبلمية جاءت منزلة عمى األصول الكونية  "اليوى". وا 

ل تحقيق تمك المقاصد من أحكام شرعية )عبادات، الكمية لمظاىرة االجتماعية فإن وسائ
 المال، ،عادات، معامبلت، جنايات( جاءت متوافقة مع التفاعل الكمي لمتغيرات )النفس

التقوى، أو بمقتضى "اليوى"  التوحيدي" وما يتعمق بو من أخبلق البنون( بمقتضى "العمم
حج( آليات  صوم، كاة،ز  فكانت العبادات )صبلة، وما يتعمق بو من أخبلق الفجور. 

لتزكية النفس من "اليوى" الذي تتعمق بو أخبلق ودوافع الفجور، وتمكينًا "لمعمم" الذي 
تتعمق بو أخبلق ودوافع التقوى. وكانت العادات تبيانًا لما ىو أحسن في عبلقة النفس 
بالمال والبنين من عادات المأكل والمشرب والممبس والمسكن والمنكح ..إلخ. وكانت 
المعامبلت تبيانًا لما ىو أصمح من عبلقات بين الناس تحكم وتنظم تدافعيم في تحصيميم 
لزينة الحياة الدنيا. وكانت الجنايات، حدودًا وتعازير، حياة ألولى األلباب من حيث قطعيا 
الطريق عمى النفوس التي ألجميا "اليوى" فأرادت أن تفسد في األرض بعد إصبلحيا، 

بود "ا تعالى" أو في حق العباد. وكانت من قبل شيادة "ال إلو إال جناية في حق المع
ا" إيذانًا بتوقيع عقد االستخبلف، اختيارًا دون إكراه، والتزامًا بالوفاء بمقتضياتو من 
واجب الشكر لممستخِمف "ا تعالى" من قبل المستْخَمف "اإلنسان" فيما استخمف فيو 

ىى  -بمعناىا القرآني ال االصطبلحي -لشريعة الربانية"األرض". وعمى الجممة فإن ا
الميزان الذي يقيم الوزن بالقسط في التفاعل بين المتغيرات التي ىى أصول االجتماع 
اإلنساني) اإليمان، المتاع الدنيوي، النفس، العمم، اليوى، المال، البنون(، ولكن اإلنسان 

 سط أو إخساره.ىو المسؤول تكميفا عن إقامة ىذا الميزان بالق
إن خيار "الحياة الدنيا" وخيار "الدار اآلخرة" يمثبلن رؤى كونية متباينة في التعامل مع 
زينة الحياة الدنيا)المال، البنون(، األول من منطمقات اليوى والكفر في النفس، والثاني من 

الكونيتين  من ىاتين الرؤيتين منطمقات العمم واإليمان المفضية إلى الشكر. ويقابل كبّل 
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نظام معرفي ترتب في إطاره المشاىدات الحسية وتختمر في بوتقتو التجارب الشخصية 
مع العالم الخارجي ألولئك الذين يستبطنونو، فتتحدد بذلك األسئمة العممية التي تستحق 
اإلثارة والبحث في مجال الطبيعة والمجتمع، ويتحدد تبعًا لذلك نوع اإلجابة العممية 

 مك األسئمة، ومن ثم توصف السياسات العبلجية المناسبة.المقبولة لت
إن جميع التحديات التي تواجو البشرية اليوم إنما تتم صياغتيا كقضايا معرفية تتم دراستيا 
وتحدد السياسات العالمية والقومية تجاىيا من خبلل النموذج المعرفي الوضعي الدنيوي 

ير آخر من رؤية العالم الدنيوية، والذي نما المنبثق من خيار "الحياة الدنيا"، أو بتعب
وترعرع ثم توّطن في التجربة الحضارية الغربية المعاصرة، المييمنة بطغيانيا اليوم عمى 
جميع المجتمعات البشرية عبر مؤسسات األمم المتحدة وشركات ومؤسسات ومنظمات 

 الدول الغربية والرأسمالية العالمية.
صول االجتماع االنساني في  التصور القرآني بتمخيصو في نختتم ىذا اإلطار النظري أل
(، الذي يغني بوضوحو عن شرحو. تتجاوز رؤية العالم 1الرسم البياني في الشكل رقم)

التي يمخصيا ىذا النظام الخصوصية اإلسبلمية إلى العالمية اإلنسانية؛ والذاتية إلي 
ماعية ذات قدرة تفسيرية لكل الموضوعية العممية، ألنيا تمّكن من تأسيس عموم اجت

الظواىر االجتماعية، سواء الناجمة عن التجميات التاريخية لمنموذج التوحيدي، أو تمك 
الناجمة عن التجميات التاريخية لمنموذج الدنيوي. كذلك تمّكن من تأسيس عموم معيارية 

لتوحيدي، أو تنبني عمى تعظيم العمل الصالح في زينة الحياة الدنيا، في إطار النموذج ا
 عمى تعظيم المتاع الدنيوي في إطار النموذج الدنيوي.

إن ىذه الرؤية الشاممة لعالم االجتماع اإلنساني تتكّون من رؤيتين معياريتين ىما، رؤية العالم 
التوحيدية التي يمثميا عمود الصناديق في أقصي يمين الرسم، ورؤية العالم الدنيوية التي يمثميا عمود 

في أقصي يسار الرسم؛ وما بينيما فضاء اجتماعي تتداخل وتتدافع فيو قوى التأثير من الصناديق 
( يجّسم الرؤية التوحيدية، ويبرز العبلقات الضرورية بين متغيراتيا في 2كبل الرؤيتين. الشكل رقم)

ؤية ( الرؤية الدنيوية. ومن معطيات الر 3إطار نظاميا االجتماعي األشمل؛ بينما يجّسم الشكل رقم)
التوحيدية تأتي األحكام الشرعية)أفعل(، أي أحكام الوجوب والندب؛ ومن معطيات الرؤية الدنيوية 
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تأتي األحكام الشرعية)ال تفعل(، أي أحكام التحريم والكراىة؛ ومن فضاء التداخل بينيما تأتي أحكام 
ين، وكذلك العموم اإلباحة؛ مما يعني أن الشريعة اإلسبلمية تتأسس أحكاميا عمى معطيات الرؤيت

االجتماعية اإلسبلمية عموما، باعتبار واردات التأثير من الرؤيتين عمى النفس البشرية، بما في ذلك 
 نفس المسمم.
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(2شكل رقم )                                   
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ىو الدالة التوحيدية)دالة اإليمان( التي يمثل "اإليمان" متغيرىا  ةالتوحيدي رؤيةإن جوىر ال
التابع، ومتغيرات "النفس المطمئنة"؛ "العمم التوحيدي"؛ "المال"؛ "البنون"؛ متغيراتيا 

ىذه الدالة تتأسس عمييا نظرية  المستقمة؛ فيي دالة تعبر عن عبلقة بين ناتج ومدخبلتو.
مقاصده الحياتية مع مقاصد الشارع، ويوظف أكثر الوسائل المسمم الراشد الذي توحدت 

 أيضا. المشروعة فعالية في سبيل تحقيقيا، فيو بذلك عقبلني
تدفع المؤمن إلى الوفاء  (طش، العرى، اإلضحاء، العنتالجوع، الع)الضرورات الحيوية

عمل. والعمم، بمقتضياتيا من زينة الحياة الدنيا)المال، البنون(، وال يكون ذلك عادة إال ب
الذي توّحد فيو الدور العقدي والدور الوظيفي، يّبين آيات ا في المال والبنين، دليل 
إيمان با الواحد، ويبّين النعمة فييما، مصالح يطمبيا المؤمن شكراً، والفتنة فييما 
فيتجنبيا رشدًا. ثم يفّصل ىذا العمم األحكام الشرعية الضابطة لمعمل ليعمل المؤمن 
بمقتضاىا جمبًا لمصالحو، في العاجل واآلجل، ويحدد ىذا العمم نوع العمل الراشد 
ووسائطو المؤسسية األحكم، ووسائمو الطبيعية األفعل في تحقيق تمك المصالح. ىذه 
جميعيا حمقات من العمم الضروري ال تنفصم عراىا دون أن تترك عجزًا كامبًل لدى 

ي زينة الحياة الدنيا. واإليمان المتجّذر في النفس المؤمن عن العمل الحضاري الراشد ف
التي تزّكت يدفع المؤمن الراشد لتحري قصد الشارع في المال والبنين فيقف عنده، 
استعصامًا من فتنة الشيوة فييما. والعمل الصالح الذي تّم والمصمحة التي تحققت، شكرًا 

مع إيمانو، وتزداد النعمة وتدوم بإذن  ، يعود أثرىما عمى اإليمان فيزداد المؤمن إيماناً 
 ا.                                                                  

ىو الدالة الدنيوية) دالة المتاع الدنيوي( التي يمثل "المتاع  ةالدنيوي رؤيةإن جوىر ال
؛ "البنون" متغيراتيا "المال"؛ الدنيوي" متغيرىا التابع، وتمثل "النفس الفاجرة"؛ "اليوى"

ىذه الدالة تتأسس عمييا المستقمة؛ فيى أيضا دالة تعبر عن عبلقة بين ناتج ومدخبلتو. 
نسان الدنيوي العقبلني الذي توحدت مقاصده في تعظيم متاع الحياة الدنيا نظرية اإل

 ويوظف أكثر الوسائل فعالية في سبيل تحقيقيا، ومن ىنا جاءت الصفة عقبلني.



29 

 

مخرجات النموذج التوحيدي  أىم تعالى لنا أمثاال في القرآن قارن فييا بين ضرب ا
متمثمة في اإلنسان الدنيوي  مخرجات النموذج الدنيويأىم متمثمة في المسمم الراشد وبين 

 فقال:
(                               

                            

                              

                            

  ( ؛)النحل()                    

                         .)الزمر() 

ذا شيك  تعس عبد الدرىم والدينار، تعس عبد الخميصة، دنيا،ال عبد تعس" تعس وانتكس وا 
فكل شيوة من زينة الحياة الدنيا تنتصب حسناء معمنة عن نفسيا وداعية  فبل انتقش"،

إالىو)ىواه( إلييا، وال يزال يميث وراء شيوات متشاكسة ال يستطيع قضاء وطره منين 
جميعا، وال يزال يصارع منافسيو عميين حتى تتقطع بو السبل في أودية الشيوات فيجد ا 

لحساب. فيو عبد ممموك لشيوات الدنيا ولمن بيده تمك عنده فيوفيو حسابو، وا سريع ا
اليستطيع إرضاءىم جميعا، وال يمكنو  الشيوات من الناس، وكميم شركاء متشاكسون

وىل يستوي ىذا  إرضاء أيا منيم دون إغضاب الباقين، فأي خير يرجى من مثل ىذا!
فجعمو من  سوق والعصيانومن حبب ا إليو اإليمان وزينو في قمبو وكّره إليو الكفر والف
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 الراشدين؟ المسمم الراشد خرج عن داعية ىواه فيو عبد  اختيارا، كما ىو عبده اضطرارا،
  فميس فيو شركاء متشاكسون، وىو أبدا عمى صراط مستقيم.

رؤية لىو التجمي التاريخي األتم  ،صمى ا عميو وسمم ،الذي جاء بو محمد اإلسالم
الكمية  احيث التطبيق المنيجي، القائم عمى العمم التوحيدي، ألصولي، من ةالتوحيدي العالم

المعاصرة،  الرأسمالية الغربيةالحتمية.  اونتائجي االجزئية، ومن حيث مآالتي اوتفاصيمي
، من حيث التطبيق ةالدنيوي رؤيةلمفي رأي الباحث، ىى التجمي التاريخي األتم  

الجزئية، ومن  االكمية وتفاصيمي االدنيا، ألصولي المنيجي، القائم عمى العمم بظاىر الحياة
 الحتمية.   اونتائجي احيث مآالتي

"، بمعناه برنامج بحث عمميإن النظام القرآني لبلجتماع اإلنساني أعبله يمكن أن يمثل "
االصطبلحي في فمسفة العموم، ال ُيستدَعى في كمياتو لتفسير التجميات التاريخية لمظاىرة 

نو يمثل القمب الصمب لمبرنامج، ولكن توّلد منو نظريات وفرضيات ونماذج االجتماعية، أل
تفسيرية وتأويمية تناسب الظاىرة االجتماعية التاريخية المراد دراستيا في الزمان والمكان. 

تدبرا  ،االستنباط( ذلك ألننا أثبتنا، بفضل ا، وباتباع المنيج العممي الصارم)االستقراء،
لظواىر االجتماعية، ميما بدت تجمياتيا في الزمان والمكان، ينتيي أمر في القرآن، أن ا

تفسيرىا إلى التفاعل، في ذلك الزمان والمكان، بين كل أو بعض المتغيرات الضرورية 
، وىي المتغيرات السبعة "خطة الخمق العامة"الكمية المنشئة لبلجتماع اإلنساني كما تبينيا 

 البنون. الدنيوي؛ النفس؛ العمم؛ اليوى؛ المال؛ المنحصرة في: اإليمان؛ المتاع

إّن توليد وصياغة النماذج والنظريات والفرضيات التي يظن قدرتيا عمى تفسير الظاىرة 
لى "الواقع التاريخي"  االجتماعية التاريخية المراد دراستيا ينبغي الرجوع فييا إلى "الوحي" وا 

لى ما تراكم من "عموم االجتماع اإلنساني"  و"مناىجيا" لمعمم بكيف تجّمت وتفاعمت تمك وا 
عن ذلك  تج، بحيث ن"خطة الخمق العامة"المتغيرات في الزمان والمكان، في إطار 



31 

 

خطة التجّمي والتفاعل التاريخي بين ىذه المتغيرات الظاىرة االجتماعية محل الدراسة. إّن 
ساني، يبين الحقيقة ىي تجريد نظري كمي لمتصور القرآني لبلجتماع اإلن الخمق العامة

المطمقة لمتغيراتيا، وحقيقة التفاعل الدائم بينيا، والسنن اإلليية التي تحكم ذلك التفاعل، 
ومآالتو المختمفة، في الدنيا واآلخرة. لذلك فإن البحث العممي في تجمياتيا التاريخية سوف 

اعبلت بين متغيراتيا يثري فيمنا لحقيقتيا النسبية المقّيدة بالزمان والمكان، وحقيقة التف
كان، والكيفيات التي يتم بيا ذلك التفاعل عبر التاريخ، وكيفية ان والمالمتجمية في الزم

 عمل آيات ا في األنفس واآلفاق بما يكّيف ذلك التفاعل، حتى يتبين لنا أنو الحق. 
 

 الكمية الدين مقاصد الجتماعي و رؤية القرآن لمعالم ا -4

والسنة النبوية الصحيحة المبينة ىو القرآن الكريم  من حبمو األعمى الطرففي  الدين
 ،بخطاب القرآن المطمقتدينا ، المقيد بالزمان والمكان، الواقع االجتماعي تغيري لكيف

بحيث يتحول ذلك الواقع االجتماعي، في تجمياتو الفردية والجماعية، من أحوال الكفر 
 الطرفوالشرك إلى أحوال التوحيد عمى الدوام. وىذا األخير ىو المقصود بالدين في 

كما  خطة الخمق العامةيتمثل جوىره في و  من حبمو مقابل الدين في طرفو األعمى،دنى األ
ىو  خطة الخمق العامةلذي تتضح معالمو الرئيسة من والدين ا بيناىا أعبله.

شرعة)مقاصد( ومنياج)وسائل(، والبد من أن تأتي الشرعة قبل المنياج، فالذي يكّرس 
جيده في المنياج دون أن يدري إلى أين يقصد ال يصل أبدا، والذي يعرف وجيتو لكنو ال 

فبلبد من  وال ظيرا أبقى. يدري أفضل السبل الموصمة إلييا يكون كالمنبت ال أرضا قطع
تحديد مقاصد الدين بدقة، بشروط الزمان والمكان، والبد من تحديد أكثر الوسائل 

الشرعة و  المشروعة فعالية في تحقيق تمك المقاصد، بشروط الزمان والمكان أيضا.
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والمكان،  موحى إلى واقع اجتماعي، بشروط الزمان والمنياج، لكي تتحول من خطاب
يمان وعمل صالح.  تحتاج إلى اجتياد تتكون عناصره من  عمم وا 

إن مقاصد الدين الكمية تتمثل في حفظ أصول مجتمع التوحيد، عمى المستوى الفردي 
وتمك  والجمعي، بشروط الزمان والمكان، من جانب الوجود ومن جانب العدم، عمى الدوام.

)اإليمان، النفس، العمم، المال، البنون(،  :ىي خطة الخمق العامةاألصول كما تبينيا 
 عمى مستوى الفرد المسمم الكميات المقصدية ، فتكون بذلكالتوحيد( والتفاعل بينيا)مجتمع

حفظ  ؛المال حفظ ؛(العقلحفظ العمم التوحيدي) ؛حفظ النفس ؛حفظ اإليمان با: ىى
أما عمى المستوى الجمعي فإن األصل  ؛ من جانب الجود ومن جانب العدم.(النسلالبنين)

ويتم ىذا ، ، من جانب الوجود ومن جانب العدم كذلكالدين()ىو حفظ مجتمع التوحيد
وأما الوحي فقد تكفل ا تعالى  ستوى الضروري والحاجي والتحسيني.الحفظ عمى الم

اد ليعني اإليجمن جانب الوجود ويتسع مفيوم الحفظ بحفظو ولم يكل ذلك إلى غيره. 
ألن جميع ىذه  ،الزيادة أو المانعة من النقصان ابتداًء ثم النمو والتنمية المؤدية إلى

ىي متغيرات في الزمان والمكان، تزيد  ، رغم أنيا ال تتبدل أبدا،الكميات المقاصدية
الحماية مما ييدد بزوال أو نقصان تمك  يعني الحفظ من جانب العدمو  وتنقص كما ونوعا.

متاع الحياة الدنيا"، سواء جاء ىذا التيديد من "اليوى" و"ميددات  ال سيما ،األصول الكمية
والميزان الذي أنزلو ا تعالى مع كتابو ليقوم الناس  داخل مجتمع التوحيد أو من خارجو.

 )بالقسط في تحقيق ىذا الحفظ وال يخسروه يتمخص في قولو تعالى:        

                           

       .)النحل() 
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رز بالشكل الذي يب ة والمصالح المتأتية منياالكميالمتغيرات ويمكن تمخيص حفظ ىذه 
 من أفكار.  بينيا فيما يمي واالعتماد المتبادل عبلقة الترابط

  حفظ اإليمان با تعالى عمى الدوام -1.4
ن، ودعوة من لم يؤمن إلى ويقصد بو، من جانب الوجود، زيادة إيمان من آم 
ويقصد بو، من جانب العدم، حماية إيمان من آمن مما ييدد بزوالو أو نقصانو.  ،اإليمان

و مِ دخَ ؛ ومُ النفس، العمم، المال، البنونان بحفظ مدخبلتو الضرورية وىي: ويتم حفظ اإليم
مجتمع التوحيد مدخبل  إلى أننا جعمناىنا التنبيو  البد من مجتمع التوحيد. الحاجي وىو:

حاجي وليس ضروري  )الدين(حفظ مجتمع التوحيدمن مدخبلت اإليمان، ولذلك جعمنا 
حيث ىو فرد قادر عمى حفظ إيمانو وحفظ مدخبلت ن المؤمن من أل، لحفظ إيمان المؤمن

ىذا اإليمان سواء كان مجتمع التوحيد قائما أم غائبا، ومثال ذلك عيش المؤمن في غير 
ببلد اإلسبلم، أو حتى في ببلد اإلسبلم التي ال يكون فييا الدين مقاما عمى مستوى 

فإن إقامة مجتمع  كل أو جل أفراد المجتمع من المؤمنين عندما يكون ولكن .المجتمع
التوحيد)الدين(، وحفظو من جانب الوجود ومن جانب العدم، يصبح ضروريا لذاتو ألنو 
 تكميف شرعي لجماعة المؤمنين من حيث أن ا تعالى أمر بإقامة الدين وعدم التفرق

كمو . ويصبح ضروريا أيضا  ، وأمر بأن يكون الدينفيو، وأمر بالحكم بما أنزل ا
كوسيمة لحفظ إيمان المؤمنين المكونين لذلك المجتمع ألن انحبلل عرى الدين يؤدي إلى 

 فتٍن عظيمة قد تعصف بإيمان كثير ممن آمن.
 

 حفظ النفس عمى الدوام -2.4
ويقصد بالنفس ىنا كل اإلنسان في ثنائية تركيبتو الحيوية الفيزيائية والنفسية 
الروحية. وتحفظ النفس، من جانب الوجود، بتوفير حاجاتيا الحيوية من المأكل والمشرب 
والممبس والمسكن والمنكح، وبتوفير حاجاتيا المعنوية من العمم التوحيدي )المحقق لئليمان 
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الح في األرض(، ومن التربية التي تزكييا من أخبلق الفجور في القمب والعمل الص
وتحققيا بأخبلق التقوى. وتحفظ النفس، من جانب العدم، بحمايتيا مما يؤدي إلى فسادىا 

إلخ، وبحمايتيا مما يؤدي أو ييدد بفسادىا .ييدد بذلك كالقتل والفقر والمرض.. الحيوي أو
 باتباع اليوى  وتعظيم متاع الحياة الدنيا.المعنوي كالجيل وتفشي الفحشاء  والمنكر 

 
 حفظ العمم التوحيدي عمى الدوام -3.4

ويقصد بالعمم التوحيدي ذلك الذي يحقق اإليمان با تعالى في القمب ويحقق  
العمل الصالح في األرض، ويتأتى من التفاعل بين عمم الوحي وعمم الكون بشقيو 
الطبيعي واالجتماعي، ونطمق عميو اصطبلحًا "العمم التوحيدي" ألنو يتوحد في ذاتو ويوّحد 

ظ العمم التوحيدي، من جانب الوجود، بتقوى ا وبالبحث الحياة عبادة  الواحد. ويحف
العممي في مصدريو، الوحي والكون، وبتطبيق حقائقو في التعرف عمى الكون الطبيعي 
قامة الوزن بالقسط وعدم إخسار الميزان. ويحفظ، من  واالجتماعي من أجل العمران، وا 

اع اليوى و الشيوات من قبل جانب العدم، بحمايتو مما يؤدي أو ييدد بزوالو مثل اتب
 العمماء، وغياب مقومات البحث العممي، وعدم العمل بالعمم في الواقع االجتماعي.

 
  حفظ المال عمى الدوام -4.4

ينقسم مفيوم المال في القرآن إلى قسمين: القسم األول، ىو البعد البيئي ويتعمق 
: )فمينظر اإلنسان إلى الىو تعبالموارد الطبيعية والبيئة الداعمة لوجودىا كما في قول

طعامو أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا األرض شقا، فأنبتنا فييا حبا، وعنبا وقطبا، وزيتونا 
: )إن في خمق (، وفي قولو تعالىونخبل، وحدائق غمبا وفاكية وأبا، متاعًا لكم ألنعامكم

البحر بما ينفع الناس وما السموات واألرض واختبلف الميل والنيار والفمك التي تجرى في 
أنزل ا من السماء من ماء فأحيا بو األرض بعد موتيا وبث فييا من كل دابة وتصريف 

: في قولو تعالى، أو الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقمون(
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سومة )زين لمناس حب الشيوات من ... والقناطير المقنطرة من الذىب والفضة والخيل الم
 (.واألنعام والحرث

القسم الثاني من المال، وىو البعد االقتصادي ويتعمق بما عممتو يد اإلنسان في الموارد 
َوَآَيٌة َلُيُم ﴿: سمع نافعة لو، كما في قولو تعالىالطبيعية من قيمة مضافة حولتيا إلى 

﴾ َوَجَعْمَنا ِفيَيا َجنَّاٍت ِمْن 33ِمْنُو َيْأُكُموَن ﴿اأْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَىا َوَأْخَرْجَنا ِمْنَيا َحبِّا فَ 
ْرَنا ِفيَيا ِمَن اْلُعُيوِن ) ( ِلَيْأُكُموا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِمَمْتُو َأْيِديِيْم َأَفبَل 34َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ

التي  {، أو كما في آية)زين لمناس( السابقة، إشارة إلى المّذات35}يس،﴾َيْشُكُروَن 
 يحصميا اإلنسان بعممو في تمك الموارد الطبيعية.

يحفظ المال في بعده البيئي، من جانب الوجود، بالنظر إلى الموارد الطبيعية 
صبلح ما أفسد اإلنسان  باعتبارىا رأس المال الطبيعي الذي يجب الحفاظ عميو بتنميتو، وا 

تثماره، ال من أصمو, بحيث منو. ويحفظ من جانب العدم بأن يأكل الناس من عائدات اس
ال يستغل من الموارد المتجددة إال بمقدار قدرتيا عمى تجديد نفسيا، وال يستغل من الموارد 

 غير المتجددة إال بمقدار ما يمكن تعويضو باالستثمار في بدائل ليا.
يحفظ المال في بعده االقتصادي، من جانب الوجود، بإنشاء نظام اقتصادي يتأسس عمى 

يتاء ذي القربى، وباإلنتاج لمطيبات في جانب العرض، مبادئ  العدل واإلحسان وا 
ما  وبتوظيف ما ينتج، في جانب الطمب, إما لبلستيبلك المباشر، الخاص منو والعام، وا 
لبلستثمار وزيادة رأس المال، الخاص منو والعام أيضا، وبااللتزام باألحكام الشرعية 

ل األسواق. وما ينتج لبلستيبلك الخاص ينبغي أن الضابطة لممعامبلت االقتصادية في ك
ينضبط بمتطمبات حفظ اإليمان والنفس والعمم والبنين من المال، عمى المستوى الضروري 
والحاجي والتحسيني، أما ما ينتج الستيبلك القطاع العام فينبغي أن ينضبط بمتطمبات 

ني كذلك. وينبغي أن حفظ مجتمع التوحيد، عمى المستوى الضروري والحاجي والتحسي
في اإلنتاج بحيث تمبي  (optimal)ومثمى  (efficient)غل الموارد الطبيعية بصورة فعالةتست

 شروط حفظ البيئة الطبيعية المذكورة آنفا.
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يحفظ المال في بعده االقتصادي، من جانب العدم، باالنتياء عن الفحشاء والمنكر 
 االستثمار، أو االستيبلك، أو في األسواق.والبغي، سواء في مجال اإلنتاج، أو 

 
  حفظ البنين عمى الدوام -5.4

مفيوم البنين في القرآن الكريم، كما مفاىيم المال والنفس والعمم، مفيوم جامع يعبر 
عن عبلقات كمية وتفصيمية تحيط بحقمو الداللي، فعمى المستوى الكمي يعبر المفيوم عن 

الذكر واألنثى، وما ينجم عن ىذه العبلقة من أبناء، مطمق العبلقة الجنسية بين 
باعتبارىما شيوة تماثل شيوات القناطير المقنطرة من الذىب والفضة والخيل المسّومة 
واألنعام والحرث. أما عمى المستوى التفصيمي فتندرج تحت المفيوم عبلقات زواج شرعية 

 إلخ.وحفدة...  ين وأبناءوعبلقات زنا محرمة، وعبلقات والد ،جل والمرأةبين الر 
ويمكن توليد مفاىيم عممية من مفيوم البنين نؤسس عمييا مبدأ الحفظ، أحدىا مفيوم كّمي 

من حيث العدد، ويتأتى من العبلقة الجنسية بالتوالد والتكاثر. والمفاىيم  الناسوىو مفيوم 
 ي مفاىيمأ ؛األمة، ومفيوم القبيمة، ومفيوم الشعباألخرى مفاىيم نوعية ىي مفيوم 

تأتى من العبلقات االجتماعية بين الناس، بدءًا من العبلقة األسرية تاالجتماع اإلنساني، و 
ويعبر مفيوم الشعب ومفيوم القبيمة عن عبلقات  اًء بالعبلقات القومية واألممية.وانتي

بينما يتأسس مفيوم األمة عمى  تتأسس عمى آصرة العصبية لمرحم أو الجنس أو المسان،
.  ويجمع ذلك 3آصرة الوالء لمعقيدة  والفكرة الجامعة المتسامية فوق األواصر العنصرية

َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ﴿كمو قول ا تعالى : 
{. وتشير اآلية إلى أن اآلصرة اإلثنية 13}الحجرات،﴾َقاُكْم ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأتْ 

الحكمة منيا ىو التعارف، أما معيار التفاضل والكرامة فمحّمو آصرة العقيدة: )إّن أكرمكم 
 عند ا أتقاكم(.

                                                           
 ( 0991، 2العقيدة والسياسة؛ إصدار المعهد العالمي للفكر اإلسالمي؛ )ط أنظر لؤي صافي:  - 3
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يحفظ البنون، من حيث العدد، من جانب الوجود بالزواج الشرعي بين الرجل 
بااللتزام بالضوابط الشرعية في األفعال واألعمال المتعمقة والمرأة، والتناسل والتكاثر، و 

بيذه العبلقة. ويحفظ البنون من جانب العدم باالبتعاد عن الزنى وعن إجياض ووأد 
األبناء وباالمتناع عن التبتل. ويدخل حفظ النفس من جانب الوجود ومن جانب العدم، 

 البعد الكّمي لمناس. كما بينا سابقًا، كعامل أساس في حفظ البنين في ىذا
اجتماعي يحفظ البنون، من حيث االجتماع اإلنساني، من جانب الوجود بتأسيس نظام  

يتاء ذي القربى، ويحفظ من جانب العدم باإلنتياء والنيي  يقوم عمى العدل واإلحسان وا 
عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومفاىيم العدل، اإلحسان، إيتاء ذي القربى، الفحشاء، 

كر والبغي ىي مفاىيم قرآنية كمية جامعة تتسع لكل ما من شأنو صبلح النظام المن
 االجتماعي.

 
 حفظ مجتمع التوحيد عمى الدوام -6.4

مجتمع التوحيد الخالص)المعيار( يتأسس ابتداًء عمى التفاعل بين المتغيرات الكمية 
الضرورية، وىي: اإليمان، النفس المطمئنة، العمم التوحيدي، المال، البنون، ثم عمى بقية 
التفاعبلت الجزئية المنبسطة في كل تفاصيل الظاىرة االجتماعية التوحيدية. ألن ىذه 

ي أصول الظاىرة االجتماعية التوحيدية، فقد أصبحت بذلك أصل المتغيرات الخمسة ى
المصالح الشرعية؛ الضرورية والحاجية والتحسينية، فاستحقت أن تكون الكميات الخمس 
الشييرة التي تتأسس عمييا مقاصد الشريعة اإلسبلمية. ولكن التفاعل بين ىذه المتغيرات 

مكان، يقتضي قيام مجتمع التوحيد في إطار الجماعة من المؤمنين، في الزمان وال
 ،وىو مطموب شرعا كما ذكرنا آنفابترتيباتو ونظمو االقتصادية والسياسية واالجتماعية، 

فأضحى بذلك حفظ نظام المجتمع ككل وسيمة ضرورية لحفظ أجزائو المكونة لو. إن 
ىو الوحي الذي تكّفل ا  لحبمو الذي أمرنا باالعتصام بو األعمى طرفالالدين، إن كان 

المعتصمين التفاعل الحي بين  ىولحبمو األدنى  طرفالتعالى بحفظو، فإن الدين في 
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ع ذلك في الحياة العممية، وقْ الوحي وحكمتو  و  في مجتمع التوحيد انفعاال بيْدي  المؤمنين
يمانا وعمبل صالحا في زينة اعمما و أي إنو جممة كسب المؤمنين من التدّين،  لحياة ا 

ىو مجتمع التوحيد المعني  لحبمو األدنى طرفالفرادًا وجماعة. إذن الدين في الدنيا، أ
بالحفظ في مقاصد الشريعة اإلسبلمية، وحفظو لن يكون فقط بجياد األعداء من الخارج 
ولكن أيضًا بحفظ أصل نظمو الجزئية المكونة لو من الداخل، وضمان أنيا تعمل عمى 
أساس التوحيد، عمى الدوام. إذن لدينا خمسة أصول مقاصدية يتعمق حفظيا بالفرد 

ابتداًء )اإليمان، النفس، العمم، المال، البنون( ليتحقق توحيده وتطيب حياتو، ثم  المؤمن
وسيمة ضرورية تتجاوز الفرد إلى الجماعة، وىو مجتمع التوحيد)الدين(. إّن المتغيرات 
ن كانت ىي المؤسسة لممجتمع ابتداًء إال إنو ال يتّكون من مجموعيا، بل ىو  الخمسة، وا 

ن يكون حفظو ضروريا من باب ما ال يتم الواجب إال بو فيو أكبر منيا، فاستحق أ
واجب. مثال ىذا كمثال الجسد لو أعضاء كثيرة متفاعمة ومتعاضدة ومتواقفة، وكل منيا 
يؤدي وظيفة بعينيا، ولكن يجمعيا كميا الجسد الذي ىو أكبر من مجموعيا، ولو لم 

  ، الختل نظاميا وانفرط عقدىا.يحفظ في وحدتو
ستوى ات الضرورية المتفاعمة عمي المستوى الفردي الجزئي، يقابميا عمى المالمتغير 

)المعرفي، التربوي، المالي، االجتماعي( تتفاعل داخميًا وفيما االجتماعي الكّمي نظم جزئية
بينيا ومع نظم جزئية أخرى مكممة ليا، كالنظام السياسي، لتشكل في مجموع عبلقاتيا 

يد. وألن من المستحيل تحميل جميع ىذه التفاعبلت الكمّية في النظام األتم لمجتمع التوح
وقت واحد فإن المنيجية األوفق ىي تحميل العبلقات الداخمية لكل نظام جزئي منفردًا، 
والتأكد من أنو يعمل وفق النظام التوحيدي األشمل. ويمي ذلك تحميل العبلقات البينية 

أن ينظر في العبلقات البينية مجتمعة في  لمنظم الجزئية، ثم إن تيسرت وسائل التحميل
 إطار النظام االجتماعي التوحيدي الشامل.

                                                                                            
إن الذي يضمن لنا التناغم  بين جميع النظم الجزئية الضرورية المكونة لمنظام الكمي ىو 
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سيا في جميع تفاصيميا عمى مقاصد الشارع التي ىي مقاصد المؤمن الراشد. إن تأسي
الشريعة وضعت لمصالح العباد في العاجل واآلجل، ولكن العباد خمقوا لحكمة كمية ىي 
عبادة ا التي أصميا إيمان وعمل صالح، مادتو االبتدائية زينة الحياة الدنيا، وثمرتو 

ر ىو القيمة األخبلقية العممية والمقصد األعظم الذي الشكر عمى تمك النعم. فالشك
يتجمى من خبللو إيمان المؤمن في فضاء العمل الصالح، وىو القانون الكمي الضامن 
لحفظ نظام المجتمع التوحيدي واستدامتو. وتحت قانون الشكر تندرج جميع القيم 

الخ، فيي األمانة...عدل واإلحسان والصدق و األخبلقية العممية األخرى مثل الصبر وال
)الحياة ل من الشكر، يزيد النعمة ويديمياتعمل في نظام المجتمع لينتيي أمره إلى حا

ذا كان الشكر ينطوي عمى عمٍم وحاٍل وعمل، فإن الجانب العممي يعني أن  الطيبة(. وا 
ينبني العمل عمى مقصد تحقق الحكمة من النعمة. فبلبد إذن من أن تطرد حقيقة الشكر 

                                                                      في جميع النظم الجزئية فتوحد بينيا.                                                            
  

 الضرورية رؤية القرآن لمعالم االجتماعي وعموم الدين -5

، سواء كان ىذا المعموم خالقا أو مخموق. في المعموم العمم ىو اليقين بالحق المبتغى
 :وىيالتعريف عمى ثبلث قضايا، وينبني ىذا 

 ؛عممالمستقل لمحق موضوع الالوجود / 1
 ؛(context of discovery)ىذا الحق بتحصيلالعالم  / يقين2
 (context of justification)ىذا اليقينبصدق  برىانال/ 3

العمم جوىر يستقل بوجوده عن اإلنسان العاِلم، لذلك فإن اليقين يتعمق بالمنيج الذي يتبعو 
العالم لموصول، أوال؛ إلى العمم الذي يطمبو، ومن ثم درجة اطمئنانو القمبي إلى ما توصل 
إليو، فقد يكون ظنا راجحا، وقد يكون يقينا رافعا لمظن، في درجات اليقين الثبلث: عمم 

عمم عين اليقين؛ عمم حق اليقين. وىذه المرحمة تسمى في فمسفة العموم مرحمة  اليقين؛
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، حيث يظل العمم خاصا بصاحبو. ثم، ثانيا؛ (context of discovery)الكشف واإلليام
لموصول إلى إقناع غيره من العمماء بصدق يقينو ىذا حيث يمزمو الدليل والبرىان، وتسمى 

. وقد يظل العمم (context of justification)مرحمة التبرير ىذه المرحمة في فمسفة العموم
 مقتصرا عمى صاحبو لمبلبسات تتعمق بطبيعة العمم أو العاِلم أو المنياج.

العمم، كما عّرفناه سابقاً، لو في القرآن مكان عمي وشأن عظيم، فقد وصف ا سبحانو 
اتخاذ المواقف والخيارات  نفسو بأنو عميم وعالم وعبّلم، وجعل العمم ىو الفيصل في

العقدية وغيرىا:  )                    

        )(؛اإلسراء) (                 

     )(؛النساء) (                

    ((؛ األنعام)(                 

            )(األنعام.)  كذلك قصر ا سبحانو وتعالى تقواه
وخشيتو عمى العمماء من عباده، ال سيما الراسخون منيم في العموم الكونية، ورفعيم 

؛ وىو دليل عمى أىمية البعد العقدي في درجات عمى من سواىم من عباده المؤمنين
   ): العموم الكونية                      

                          

                             

         (؛ )()فاطر             

          )(؛ النحل)(              

             ((المجادلة.)  كذلك وصف ا سبحانو وتعالى
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)القرآن بأنو عمم:                              

                  ()؛ الرعد) )         

                                        

                    ((آل عمران.) 

ورغم أن الكسب البشري المعاصر في مجال العموم الطبيعية واالجتماعية عجز حتى اآلن 
عن تحقيق العمم كما عّرفناه سابقاً، وذلك بسبب قصور النسق الذي من خبللو يتم النشاط 

لمعمم ميم في إطار النسق المعرفي)الوضعية(، إال أن الحفاظ عمى مثل ىذا التعريف 
المعرفي التوحيدي حتى ال ننتيي إلى النسبية المعرفية التي انتيت إلييا كثير من نظريات 

كذلك فإن قبول ىذا التعريف لمعمم ميم حتى ال تقعد ( 5)المعرفة المعاصرة عند الغربيين.
الحقيقة  بنا اليمة عن البحث عن الحق بدعوى أن ذلك غير ممكن، ومن ثم إنكار وجود

 الموضوعية ابتداًء.
يحدده  العامة خطة الخمقفي إطار  يمكن أن نقول بصورة عامة إّن نوع العمم المطموب

المقصد من خمق اإلنسان، وىو كما جاء في القرآن عبادة ا تعالى، أي العمم بو، والقيام 
المطموب ىو ذلك الذي  توحيديبأمره ونْييو في أرضو، بمقتضى شرعو. إذن العمم ال

يتعّرف اإلنسان بو عمى خالقو من خبلل خمقو أو كبلمو، و ييتدي بو إلى الحكمة من 
): خمق اإلنسان والكون، ومن ثم يعينو عمى العمل بمقتضى تمك الحكمة     

                              

     ( ؛)النحل()                   

      ( ؛)المؤمنون()               

                  ( ؛)السجدة()     
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                         )إذن،  .()الممك
الحكمة األولية من العمم، ومن تزويد اإلنسان بأدوات تحصيمو)السمع، البصر،الفؤاد(، كما 
يبينيا القرآن،  ىي التحقق بالشكر  تعالى في عمارة األرض، عمبل صالحا في زينة 
                                                                               الحياة الدنيا)المال،البنون(، وىو المعنى العممي لئليمان.                                  

من ا تعالى، حتى يحيى وحيا ولكن الضرورة البدييية تقتضي أن يكون ابتداء ىذا العمم 
من حيّى عن بينة، وييمك من ىمك عن بينة:  )           

)؛ ()اإلسراء(                          

         )؛ ()النساء(                 

                     .)وىكذا أنزل ا  ()التوبة
تعالى القرآن الكريم كتابا يحوي تفاصيل بعٍض من ىذا العمم التوحيدي، والبعض اآلخر 
من العمم جاء القرآن الكريم بتوضيح طبيعتو وتحديد مفاتحو في شكل كميات ينبغي أن 
تؤسس عمييا تفاصيل ذلك العمم. أما التفاصيل ىذه فقد ُتركت لكسب العقل البشري، ألن 

 )"خطة الخمق العامة": متحان الذي تقوم عميو ميدان االذلك         

            .)يونس() 
التي يعبر عنيا متغير العمم في النموذج التوحيدي الضرورية ما ىي إذًا العموم التوحيدية 

؟ ما يمي ىو جيد المقل، وا سبحانو المستعان وعميو العامةخطة الخمق في إطار 
 التكبلن، وفوق كل ذي عمم عميم.

" أو "فمسفة العموم "عمم العمم"ال شك أن أول ما يتبادر إلي الذىن ىو ما يمكن تسميتو 
ومصادره ومناىجو ومقاصده ومن ىو العالم. ثم ماذا وقضاياه الذي يدرس ماىية العمم 

 خطة الخمق العامةبعد ذلك ؟ فمنرجع إلي الدالتين التوحيدية والدنيوية المتين تمخصان 
جمال أنواع العموم المطموبة لتتحقق باإلنسان حكمة الخالق من الخمق.  ولنتأمل بإيجاز وا 
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لى قد جعل العمم ىو السبيل الوحيد إلى إذا تفكرنا في الدالة التوحيدية نجد أن ا تعا
)اإليمان بو وتوحيده:                   

           ( ؛)محمد()            
                         ) آل(

عمران(. يقتضي ىذا نشأة عموم التوحيد التي تقوم باالستدالل من الوحي عمى الموحي 
)ومن الخمق عمى الخالق تعالى:                  

           النساء(؛()  )            
                             .)فصمت() 

 ،، وليا مداخميا في القرآن الكريموىى في الجممة تأتمف من عموم نقمية وعقمية وكونية
وينبغي تأسيس تمك العموم عمى ىذه المداخل حتى تؤدى وظيفتيا المطموبة كأدلة إيمان 

 با الواحد. 
ُكّمفنا باالنتفاع وعمران األرض بيا " كنعم المال،البنونثم إذا نظرنا إلي زينة الحياة الدنيا" 

وتأدية شكرىا، لزم من ذلك عموم كونية تمّكن من معرفة خصائص تمك النعم التي بيا 
ُذّلمت لئلنسان وُسّخرت بما يمّكن من االنتفاع بيا وتحقيق الحكمة من خمقيا. ىذه العموم 

عمى تمك المداخل. فإذا الكونية الوظيفية أيضًا ليا مداخميا في القرآن، وينبغي تأسيسيا 
" فيناك نوعان من العموم يتعمقان بو، أوليا العموم التي اإلنسانجئنا إلي المنَعم عميو"

لمعرفة خصائصو النفسية والحيوية والفيزيائية  -نفسًا وجسداً  -تتعمق بدراستو ككائن حي
ا، بما يحفظ عميو التي تمّكن من تحديد العبلقة النفعية المثمى بينو وبين زينة الحياة الدني

حياتو ويحفظ التوازن الكمى لمبيئة. لقد أنبت ا تعالى في األرض من كل شيء ماوزون، 
: )ولكن اإلنسان ىو الذي يقيم ىااااذا الوزن بالقسط، أو يخسره           

                       
 ( ؛)الرحمن()                    

      )(( ؛)الحديد              
   ( ؛)األعراف()                    
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          .)األعراف()    

ثم ىناك العموم المتعمقة باإلنسان ككائن ُمكّمف في إطار مجتمعي، وىى عموم بعضيا 
يتعمق بدراسة المقاصد التي يريد الخالق من اإلنسان تحقيقيا، واألحكام الشرعية التي عميو 

العموم التي تحكم ميزان التفاعل االلتزام بيا ليتمكن من تحقيق تمك المقاصد، وىي عمومًا 
"، واإلطار المجتمعي المتولد عن ىذا التفاعل، النفس،المال،البنونبين المتغيرات الثبلثة "

يحقق شكر يزكي النفس و ، بما الظاىر وفقو الباطن فقوالمقاصد وعموم ومنيا عموم 
العموم  تمك الباطن نقصد بفقوو إن ا تعالى أمرنا بأن نترك ظاىر اإلثم وباطنو، النعمة. 

 ،بتزكية النفس وتربيتيا، في إطار فيمنا ألخبلق التقوى والفجورباألخبلق و  ةتعمقالم
وتفاعميا مع االبتبلء الثاوي في زينة الحياة الدنيا. وىي جميعيا عموم معيارية تتعمق بحفظ 

 في مسار التوحيد عمى الدوام. توحيدي، من جانب الوجود،نظام االجتماع ال
وأخبلق التقوى، تفاعل المجتمع بمقتضى المقاصد واألحكام والسياسات الشرعية،  ولكن

وفق ما جاء بو وتدافعيم ومحاولة المكمفين توفيق أوضاعيم لتصبح مقاصدىم وأفعاليم 
تعظيم اإليمان بتعظيم العمل الشرع، أي تأسيس االجتماع التوحيدي عمى مبدأ 

حين إلي ظيور أنماط من السموك والعادات الراشدة ؤدي بعد ي)الدالة التوحيدية(، الصالح
، تنجم عنيا بالضرورة ظواىر اجتماعية تكون أحد األسباب الداعية إلي نشأة عموم راتبةال

وىذه الظواىر االجتماعية ىي البشير الذي اجتماعية توحيدية تيتم بدراسة تمك الظواىر. 
لمجتمع، ومن ثم عمى ثمار يدل عمماء ومنفذي السياسات الشرعية عمى اتجاىات ا

ورغم أن ىذه األنماط التنفيذية. العممية تصوراتيم الكمية وخططيم العممية وبرامجيم 
في حد ذاتيا، إال أنيا بانتظاميا ىذا  Laws"ثابتة" اال تمثل سنن راتبةالالراشدة السموكية 

ا، التي تتفّعل تمثل العامل الحاسم في تحقيق سنن ا االجتماعية الجالبة لمنفع بإذن 
): الشكر بالفعل الراشد يأتي بو المؤمن، أفرادا وجماعة. من ىذه السنن سنة     

          )الهداية )إبراىيم(؛ ومنيا سنة(:       
                  ْالفَرج  ()العنكبوت(؛ ومنيا سنتي

  (  :والحْسب                         
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الحياة الطيبة ()الطبلق(؛ ومنيا سنة( :                

                         النحل(؛()
: )االبتالء والفتنة االجتماعية، وىي سنةومنيا أم السنن              

                         ( ؛)ىود(
(                     

( ؛)الممك()                       
( ؛)األنفال()                      
( ؛)األنبياء()                     

                         
   النصر()الفرقان(؛  ومنيا سنة( :             

      التدافع ()محمد(؛ ومنيا سنة( :           
                      .البقرة(....الخ() 

وصفي والبعض الىذه العموم االجتماعية المؤسسة عمى معطيات النموذج التوحيدي منيا 
اآلخر معياري، ولكن يجب أن تؤسس جميعيا عمى المفيوم القرآني لمسنن االجتماعية، 

وتتحقق نتائجيا في الواقع فيي قوانين ربانية يدخل في دائرة عمميا اإلنسان بفعمو فتتفّعل 
تماما  متى ما تحققت شروطيا، االجتماعي والطبيعي، ولو بعد حين؛ فيي ال تتخمف أبدا،

 )كالقوانين الطبيعية:                       
( ؛)االحزاب()                        
( ؛)الفتح()                           

     ( ؛)آل عمران()                     
  .)الروم(      

وحتى تكتمل الخارطة الكمية لمعمم اإلسبلمي في مجال السنن االجتماعية سوف نستدعي 
ن العمم الذي ينتجو ىذا النموذج في مجال إلىذه الجزئية من النموذج المعرفي الدنيوي 

إذا نظرنا إلي الدالة الدنيوية االجتماع اإلنساني ىو جزء أصيل من العمم اإلسبلمي. 
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فسوف نتبين أمرين ىامين فييا، أوليما، بجانب كونيا أساس النموذج الدنيوي، أنيا دالة 
قوية الحضور والتأثير في مقاصد وسموك المكّمف المسمم، ومن ثم في المجتمع المسمم، 

قع التاريخي . بل إن الواخطة الخمق العامةوذلك بمقتضى الفطرة اإلليية المتجمية في 
من الدالة جماعة، و  عمى مجرياتو، أفرادالممسممين يقول إن تأثير ىذه الدالة أكبر بكثير 

أثر  تو عنحقيق في التوحيدية. لذلك نجد أن الواقع التاريخي ألي مجتمع إسبلمي يعبر
التدافع بين الدالة التوحيدية والدالة الدنيوية عمى أحوالو، أفرادا وجماعة، بحيث يميل ذلك 

ثر الدالة أالواقع أكثر إلى تجميات النموذج الدنيوي، في الزمان والمكان، عندما يغمب 
وال  خالصالدنيوية عمى شئونو، والعكس صحيح. فيو دائما مجتمع ىجين، ال توحيدي 

"، ىي غالب عممانية. األمر الثاني ىو أن ىناك مجتمعات دنيوية"صخالدنيوي 
وتكون ذات تأثير وتأثر  ،المجتمعات البشرية عبر التاريخ، تنشأ عمى معطيات ىذه الدالة

الذي ينجم عن التجّمي التاريخي لمدالة التوحيدية، سواء كان  لممسممين بالواقع االجتماعي
، أو أفرادا وجماعات إسبلمية تعيش في المجتمع ىذا الواقع مجتمعا إسبلميا مستقبل

ونعّبر عن ىذا . ، أو أفرادا وجماعات دنيوية تعيش في المجتمع اإلسبلميالدنيوي المعني
بقولنا إن الدالتين تتزاحمان بوقعيما في الزمان والمكان؛ وىو تزاحم صراعي في الغالب، 

)ولكنو قد يكون صراعا عنيفا حاسما:                 
                             
                              

                            
  ) :الممتحنة(؛ وقد يكون صراعا حذرا((        

                            
    ) :األعراف(؛ وقد يكون صراعا جدليا ينتيي نياية دراماتيكية((  
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                            ) ىود(؛ وقد(
)يكون صراعا باردا يعتمد عمى الكر والفر والمكر:              

                         
 ) :األحزاب(؛ وقد يكون صراعا شامبل مستداما((         

          ).)البقرة( 
زمرة الفعل في النموذج الدنيوي، الواقع الذي ينجم عن من ىيمنة ىذه الدالة عمى  وبسببٍ 

بما يجعل الواقع  زمرة الفعل في النموذج التوحيديالواقع الذي تنتجو وأثرىا القوي عمى 
 ، فسوف تكون ىناك أفعالصرفاليس توحيديا صرفا وال دنيويا لممؤمنين  االجتماعي

، ولكنيا غير راشدة، تتأسس عمى مبدأ تعظيم متاع الحياة الدنيا، تؤدي إلى عقبلنية راتبة
ىذه الظواىر االجتماعية ىي و بروز ظواىر اجتماعية عمى شاكمتيا في المجتمعين. 

المجتمع، ومن  حركة الذي يدل عمماء ومنفذي السياسات الشرعية عمى اتجاىات النذير
ورغم أن ىذه التنفيذية. العممية ثم عمى ثمار تصوراتيم الكمية وخططيم العممية وبرامجيم 

في حد ذاتيا، إال أنيا  Laws"ثابتة" اال تمثل سننوغير الراشدة  راتبةاألنماط السموكية ال
بإذن  ضرنن ا االجتماعية الجالبة لمبانتظاميا ىذا تمثل العامل الحاسم في تحقيق س

لذلك البد أن تبنى . الراشد يأتي بو المؤمن، أفرادا وجماعةغير ا، التي تتفّعل بالفعل 
عمومنا االجتماعية اإلسبلمية، ليس فقط عمى قواعد الدالة التوحيدية، بل أيضًا عمى قواعد 

 والمكان،الدالة الدنيوية، إن أردنا اإلحاطة العممية بالظاىرة االجتماعية، عبر الزمان 
. اإلسبلمية العالمية لعمومنا االجتماعيةو  تْي الموضوعيةإن أردنا صف ىْ أ تفسيرا وتأويبل،

وسوف تحكم ىذا الجانب من العمم االسبلمي السنن االجتماعية الجالبة لمضر بإذن ا، 
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حيث يدخل المسمم وغير المسمم دائرة تأثيرىا بعممو غير الراشد)الفاسد( فتتفّعل بوقعيا 
الضار عمى حياة الفرد حصرا أحيانا، ويعم ضررىا بيئة الطبيعة والمجتمع أحايين أخرى. 

): الكفر من ىذه السنن سنة         )إبراىيم(؛ ومنيا سنة( 
): المعيشة الضنكة                   

     ()اإلعشاء طو(؛ ومنيا سنة :(          
       )االستدراج )الزخرف(؛ ومنيا سنة :(      

                         
)اإلحاقة )المؤمنون(؛ ومنيا سنة :(                 

                                 
              )المحق )فاطر(؛ ومنيا سنة :(     

                   .البقرة(؛....الخ() 
من سنن ا الجالبة لمضر إلى  ،بأعماليمومن رحمة ا بعباده أن الناس يمكنيم الفرار، 

؛ أي، الفرار من قدر ا إلى قدر ا، كما ىو سنن ا الجالبة لمنفع، قبل فوات األوان
معموم من قصة أمير المؤمنين عمر الفاروق، رضي ا عنو، في موقفو من وباء 

: )الطاعون الذي أصاب بعض ديار المسممين في عيده               
   )وألّن سنن ا االجتماعية مرىون تحققيا بأعمال الناس  .()الذاريات

اإلرادية، وألّن ىذه األعمال ىي في حال تغير دائم بين الصبلح والفساد، عمى مستوى 
الفرد والجماعة، وقد تغمب أعمال الصبلح أحيانا، وقد تغمب أعمال الفساد، من حيث الكم 

عالى، فإّن معرفة زمان ومكان ومدى والنوع، ولما كان تقدير كل ذلك عممو عند ا ت
تحقق ىذه السنن، وما يترتب عمي ذلك من مصالح أو مفاسد تصيب الناس، أمر يعسر 
ضبطو عمميا، ولعل ىذا من رحمة ا بالناس حتى ال يأمنوا مكره، بل يكونوا في حال 

  )من الترقب والحذر الدائم:                
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          ) .)األعراف( 

ولكن أحوال األفراد والمجتمعات، والمصائب التي تصيبيم أو تحل قريبا من دارىم، أو 
البركات التي تفتح عمييم من السماء واألرض، آيات تؤشر عمى اتجاه عمل تمك السنن، 

االجتماعية في دراسة تمك األحوال والظواىر  وفي ىذا اإلطار يأتي دور العموم
، وتصنيف ىذه األعمال من حيث (Regularities)االجتماعية، وربطيا بأعمال الناس الراتبة

صدورىا عن النموذج التوحيدي أو النموذج الدنيوي، وربطيا من ثم بما يناسبيا من السنن 
االجتماعي(، بغرض استخبلص االجتماعية المستنبطة من الوحي، أو من التاريخ)الواقع 

اآليات والعبر، ووضع السياسات الشرعية وتوفيق األوضاع االجتماعية، بما يؤدي إلى 
استدامة الصبلح، أو تدارك الفساد. إن الوحي الكريم، قرآنا وسنة، ثري بالسنن االجتماعية 
ن اإلليية التي تغطي جميع جوانب الظاىرة االجتماعية، ويجب استخبلص تمك السن

 وتصنيفيا واإلفادة منيا في تأسيس العموم االجتماعية اإلسبلمية.
وعمى أساس من معطيات ىاتين الدالتين المعبرتين عن النموذجين المعرفيين، وعمى  

أساس من التفاعل بينيما في إنتاج االجتماع اإلنساني بكل تجمياتو عبر التاريخ تتأسس 
من العموم المعنية باالجتماع اإلنساني في جممتو، عموم التاريخ والعبلقات الدولية وغيرىا 

     وفي ديناميتو.  
ر أنو يعود إلى أصمين: منشأ العموم الطبيعية في النموذج المعرفي التوحيدي نقدّ        
ر حيث الحاجة إلى التفكّ  خطة الخمق العامةىو مقتضى الناتج اإليماني في  ؛األول

تدل آيات خمق من حيث ىي ، سنن التي تحكمياالعممي في خمق السموات واألرض وال
منشؤه عمارة األرض، الناجم عن اإلقبال عمى زينة الحياة الدنيا،  ؛الثاني عمى الخالق،

المقتضي لمعرفة أسرارىا وسننيا التي بيا يمكن تسخير الطبيعة واالنتفاع بمواردىا، مما 
ت القبمية ليذه العموم ينبغي والمسمما يمّكن من القيام بواجبات االستخبلف عمى األرض.

أن تأتي من الوحي الكريم، بينما قوانينيا العممية تأتي من التدّبر في الوحي والتفّكر في 
  خمق السماوات واألرض.
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 رؤية القرآن لمعالم االجتماعي والتنمية المستدامة -6

؛  (Constraints) ، ومحددات(Means) ، ووسائل(Goals) العممية التنموية في مجمميا مقاصد
فالمقاصد تتعمق بالحياة الطيبة التي يطمع مجتمع ما أن يحققيا ألفراده، أيا كانت 

)مكوناتيا ومستواىا؛ وقد أثبت القرآن الكريم لمكافرين طيباتيم في ىذه الدنيا:      

                              

                             

)    .)األحقاف( 
الفردية والجمعية، التي  (Processes)والوسائل ىي جممة الترتيبات المجتمعية، والعمميات

يرى المجتمع أنيا ما يمزم اتخاذه لمسير قدمًا نحو تحقيق تمك الحياة. والقيود ىي تمك 
العوائق التي تقف في طريق المسير نحو اليدف، والتي البد من أخذىا في االعتبار، 
 فمنيا ما يمكن إزاحتو أو تجاوزه، السيما تمك التي من صنع البشر، ومنيا ما يصبح
محددًا لممسيرة التنموية كالسنن اإلليية؛ تشريعية وطبيعية. أما االستدامة فيي حال يرجى 

 أن تصبح سمة لممسيرة التنموية متى تحققت شروطيا.  
اآلية القرآنية الجامعة لمقاصد ووسائل التنمية في النموذج التوحيدي قولو تعالى: 

(                             

           () النحل(، حيث جعمت اآلية الحياة الطيبة
مقصدًا نيائيًا يتوخاه المؤمنون في الدنيا واآلخرة، ويعد ا تعالي بتحقيقو في الدارين، إن 

والعمل الصالح. ويعضد  باب( البلزمة لذلك، وىي: اإليمانأخذ المؤمنون بالوسائل )األس
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: ىذا المعنى آيات أخر من القرآن كما في قولو تعالى )            

                                  

                          

).)طو( 
إذن المقصد التنموي في النموذج التوحيدي ىو الحياة الطيبة، كما في النموذج 
ن كانت مكونات ىذه الحياة الطيبة تختمف في كثير من عناصرىا بين  الدنيوي، وا 
النموذجين، حيث نسب ا تعالى طيبات الكافرين إلييم ونسب طيبات المؤمنين إليو 

د، بصورة ال لبس فييا، الوسائل الواجب اتباعيا تعالى. كذلك فإن النموذج التوحيدي يحد
ليتحقق مقصد الحياة الطيبة لممؤمنين في ىذه الدنيا، أال وىي: اإليمان والعمل الصالح. 
والحياة  الطيبة ىنا ىي حال من األمن والطمأنينة ورغد الرزق يعيشيا الفرد  في المجتمع 

اإلنسان من الخوف عمى إيمانو  المؤمن، ويتبارك كل شيء حتى بيئة الطبيعة، ويأمن
ونفسو ومالو وبنيو:  )                     

                               

    النحل(؛() )                      

                             

                                 

                        ( ؛)سبأ()  

                            

            ( ؛)األعراف()         
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           .)المائدة() 

ىكذا رتب ا تعالي الحياة الطيبة عمى اإليمان والعمل الصالح، ورتب الحياة 
ن صاحبيا زيادة في المال والبنين  ) :الضنكة عمى الكفر والعمل الطالح حتى وا    

                             

 المؤمنون(؛() )                       

                 .)التوبة() 

إذا عمم المقصد، وتحددت الوسائل، فإن الميم ىنا ىو التركيز عمى الوسائل، 
وتجويدىا، ألن الذي بيده وحده إيقاع المسببات عمى أسبابيا، ضمن لمن يأتي باألسباب 
عمى وجييا الصحيح)اإليمان، العمل الصالح( حصول النتيجة الموعودة: الحياة الطيبة. 

رىا، ىي عمميات يتوسل بيا المجتمع إلى تحقيق الحياة فإذا عممنا أن التنمية، في جوى
الطيبة، جاز لنا التركيز عمى اإليمان والعمل الصالح، باعتبارىما لب العممية التنموية، 
في النموذج التوحيدي. وسوف يتبين لنا من التحميل البلحق أّن اإليمان والعمل الصالح 

ت إلى النتائج قد يكون مفيدًا ألسباب ينطويان أيضًا عمى مقاصد ووسائل، لكن االلتفا
 (1)تقويمية، فنحتاج إلى مؤشرات لمحياة الطيبة بحيث نتحقق من مدى تجويدنا لؤلسباب. 

التنموية بعضيا تشريعي، ىي حدود ا، فبل ينبغي تجاوزىا  (Constraints)القيود
) بحال:                            

،)بل الشريعة ىي الموّجو والسياج الذي تسير في جنبتيو)الحبلل، الحرام(  ()البقرة
التنمية. ثم ىناك قيود طبيعية، ىي سنن ا التي ال تجد ليا تبديبًل وال تحويبل؛ فالموارد 

                                                           
  091، ص  0أنظر ترجيح اإلمام الشاطيب عدم االلتفات إىل املسببات يف املوافقات ، ج     (1)



53 

 

الطبيعية مثبًل، بعضيا، كالمعادن، يوجد في األرض بكميات محددة، وال يمكن زيادتيا، 
والموارد المتجددة، كالغابات، تجدد نفسيا بنسب معينة، فإذا تم استيبلكيا بمعدالت أعمى 
من ىذه النسب تناقصت، وىكذا. وأخيرًا ىناك كم ىائل من قيود األعراف، والتقاليد، 

 )ين، يضع البشر بعضا منيا إصرًا عمى أنفسيم، بمحض أىوائيم: والعادات، والقوان  

                             

          )؛()النحل (  

                         

                 )أو توضع عمييم ()القصص ،

) من قبل طواغيت البشر:                     

   (.)غافر( 
)اإليمان، العمل الصالح(، والمحددات إذا تحددت المقاصد)الحياة الطيبة(، والوسائل

)سنن تشريعية، سنن طبيعية، أعراف اجتماعية(، فإّن ا تعالى قد كّمف كل مؤمن أن 
) يبذل وسعو، إيمانًا وعمبًل صالحًا:                   

      .)وقد أطمقنا عمى ىذا الوسع في بحثنا المستفيض عن التنمية  ()البقرة
 .)الوسع التكميفي(، وىو حصيمة أنواع أخرى من الوسع المستدامة

استدامة الحياة الطيبة والتنمية المحققة والحافظة ليا أمر مرغوب ومطموب، وفي 
يا باإليمان إطار النموذج التوحيدي فإّن الذي ضمن تحقق الحياة الطيبة، لمن توسل إلي

والعمل الصالح، شرط دوام ىذه النعمة بمداومة المكمفين عمى شكرىا، والصبر والتواصي 
 )عمى الثبات عمى ذلك:                  
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               ( ؛)األنفال()         

                .)إبراىيم() 

ىكذا تتحدد العناصر التحميمية لمنظرية التنموية في النموذج التوحيدي؛ مقاصد ووسائل 
وقيود ووسع تكميفي واستدامة مشروطة؛ ولم يبق إال توظيف ىذه األدوات التحميمية في 

وقد فعمنا ذلك في  .خطة الخمق العامةتبيان معالم تأسيس نظرية التنمية المستدامة عمى 
 المستدامة.بحثنا عن التنمية 

ىناك عبلقة تبلزم بين االستدامة والحفظ، فما ال يمكن حفظو ال يمكن استدامتو، 
فالحفظ شرط ضروري لبلستدامة ولكنو ليس بكاٍف، إذ ىناك ما يمكن المحافظة عميو 

ذلك الشيء. لكن  بطبيعة ولكن رغم ذلك ال يدوم ألمور خارجة عن الحفظ تتعمق
 االستدامة شرط كاٍف لمحفظ وليس بضروري، فحيث ما تحققت االستدامة تحقق الحفظ.

المتغيرات التي من طبيعتيا الزيادة أو النقصان، كماِّ أو كيفًا، يستحيل حفظيا دون 
نمّوىا وتنميتيا، بالقدر الذي يؤدي إلى الزيادة أو يمنع من النقصان. فإذا امتد ذلك عبر 

إذ ىي في حدىا األدنى تعني عند ذوي  ق المعنى العممي لبلستدامة،مان تحقالز 
  (.(Inter-temporarily Non-decliningاالختصاص عدم التناقص عبر الزمان

المتغيرات التي ىي أصول الظاىرة االجتماعية التوحيدية وأصول المقاصد الشرعية 
مان يزيد بالعمل الصالح وينقص بنقيضو؛ فاإلي ،ا الزيادة والنقصان، كماِّ وكيفامن طبيعتي

كّما، تزيد بالتوالد وتنقص بالموت، وتزيد، نوعا، في ىداىا وتقواىا بالتزكية  والنفس،
، وينقص بنقصانيما؛ والمال يزيد بالبحث العمميوتنقص بالدس؛ والعمم يزيد بالتقوى و 

والبنون يزيد وينقص  باإلنتاج وبالربح وبالصدقة؛ وينقص بالخسارة والربا واالستيبلك؛
بحسب اعتبار مكوناتو، فعدد األسر الشرعية يزيد بالزواج وينقص بالطبلق، واألبناء 
يزيدون بالتوالد وينقصون بالموت، والعبلقات االجتماعية تقوى بالمودة والرحمة والمحبة 
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وبوصل كل ما أمر ا بيي أن يوصل، وتضعف بالشح والكبر والحسد وبتقطيع 
 .الخ.األرحام..

يترتب عمى ما سبق أن المتغيرات التي ىي أصول الظاىرة االجتماعية التوحيدية 
والمقاصد الشرعية يستحيل حفظيا دون نموىا وتنميتيا. إذن مجتمع التوحيد)الدين( 

  .يستحيل حفظو عمي الدوام دون تنمية مستدامة، وىي النتيجة المطموبة
 

 أولويات المشروع اإلسالمي في السودان -7

ى في كمياتو ستدعَ المضغوط في الصفحات السابقة ليس من شأنو أن يُ  البناء النظري
أسئمة الواقع بل الغرض منو اإلسيام في بناء عموم اجتماعية يتم مقاربة  لئلجابة عن

السودان من قضايا الواقع من خبلليا. ولكن لما أصبح اإلسيام بالرأي في ما يستقبل 
أمور جسام واجب عمى كل سوداني فإن االنطبلق من رؤية قرآنية لبلجتماع اإلنساني 

 أدعى إلصابة الحق في الرأي من غيرىا من المنطمقات الفكرية.

من بناء نظري في تبين معالم أولويات المشروع اإلسبلمي في  نوظف اآلن ما سبق
السودان فيما يستقبل من األيام، معولين في ذلك، بعد عون ا تعالى وتوفيقو، عمى 

العمق، ولكن البد مما ليس  خبرتنا العممية بالواقع السوداني التي ال ندعي ليا اإلحاطة أو
 فية وعممية:ولويات إلى قسمين؛ معر منو بد. قسمت األ
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 معرفيةالولويات األ  -1.7

 حقيقة الدين اإلسالمي -1.1.7

 والمنيج رؤية القرآن لمعالمرغم ما يتبادر إلى ذىن المسمم من بداىة المقصود إال أن  
ربما يترتب عمييا  الذي اتبع في تحميميا وتوليد مضامينيا تبين رؤية ومعاني وأبعاد لمدين

في ىذا  بالدين مما يطرحو العمماء والدعاة إلى اإلسبلمفي المقصود  إعادة النظر
(، وىذا المكان)السودان(. إن ا تعالى يخبرنا أنو أرسل رسمو بالبينات 21)القرنالزمان

 ، وىذا ىووأنزل معيم الكتاب والميزان ليقيم الناس الوزن بالقسط وال يخسروا الميزان
فية حيث ىو شرعة)مقاصد( ومنياج)وسائل(. الدين في معياريتو المعر  _الكتاب والميزان_

بما ، و كتاب وميزان من وأما الدين من حيث ىو حكم الناس حياتيم العممية بما أنزل ا
مجالو زينة الحياة نساني اإلرادي اإلفي العمل  ابتبلء فجوىره جعل من شرعة ومنياج،

ويقتضي ذلك . الشكر  تعالىوحقيقتو ، حيث االستخبلف والعمران ،البنون( الدنيا)المال،
يمان وعمل صالح تتزكى بي  كانت السنة النبويةقد األرض، و  االنفس وتصمح بي اعمم وا 

، ومتحيز في لكيف يمكن حكم واقع اجتماعي متغير العمميوالمنيج وما زالت ىي البيان 
مجتمع ىو  والدين العممي ىذا. بوساطة ذلك المنياجالشرعة بتمك  الزمان والمكان،

بكل تجمياتو في فضاء زينة الحياة الدنيا؛ بعمومو ونظمو وأعرافو وعاداتو  وحيدالت
ىذا ىو الدين المطموب الحفظ  تدافع أفراده، بشروط الزمان والمكان.أعمال و ومؤسساتو و 

لكمي في مقاصد الشريعة اإلسبلمية، فما معنى الحفظ وكيف يكون ومن عمى المستوى ا
أصول  لقرآن لمعالم التي تقدم بسطيا في متن البحث تبين لنا أنإن رؤية ا يقوم بو؟

فيي دائما وأبدا: اإليمان؛ النفس؛ العمم التوحيدي؛ المال؛ البنون؛  شرعتنا ال تتبدل،
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الذي يتولد من تفاعميا في الزمان والمكان. ولكن ألنيا متغيرات  )الدين(ومجتمع التوحيد
في الزمكان فإن تجمياتيا ومن ثم تجميات مجتمع التوحيد الذي ينشأ عنيا البد أن تختمف 

، والفرص المتاحة بحسب اختبلف الزمكان، وكذلك سوف تختمف التحديات التي تواجييا
إن االختبلف في تجميات تمك المقاصد . ولما كانت الوسائل تحددىا المقاصد فليا

والتحديات التي تواجييا بسبب اختبلف الزمكان يتبعو اختبلف الوسائل. فكيف إذن 
( وىذا 21يتجمى الدين بمقاصده ووسائمو وتحدياتو وفرصو في ىذا الزمان)القرن

 ؟، عمى المستوى المعرفيالمكان)السودان(

 الشرعة قبل المنهاج -2.1.7

دعك من  ،ين شرعة)مقاصد( ومنياج)وسائل( فميس ىناك من عاقلإذا كان الد  
م الوسائل عمى المقاصد، ال من حيث المباحث العممية وال من حيث التطبيقات يقدّ  ،راشد

األحكام ىنا العممية، ألن ذلك من ضرب وضع العربة أمام الحصان. فالميزان، ونقصد بو 
والموزون، ونقصد بو ما تعمق منيا بظاىر األعمال وما تعمق بباطنيا، التكميفية العممية، 

لتحقيق مقاصد الدين)الشرعة(، بشروط الزمان  أعمال المكمفين، إن ىي إال وسائل)منياج(
عمم المقاصد بدقة فبل فائدة من الوسائل. لذلك ينبغي أن تأخذ مباحث والمكان، فإن لم تُ 

ع مجاالت العمم، ثم تأتي من بعد ذلك مباحث الوسائل في جمي المقاصد األولوية القصوى
المشروعة والمناسبة لتحقيق تمك المقاصد، بما في ذلك المباحث الفقيية، أما أن تصبح 

حكام الفقيية فتمك إذن قسمة مباحث المقاصد ىي مجرد وسيمة أصولية الستنباط األ
بح المقاصد وسائل ضيزى، ألنو يؤدي إلى قمب منطق األشياء رأسا عمى عقب، فتص

 والوسائل مقاصد.
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 عموم الدين -3.1.7

إلقامة  ىي تمك العموم التي البد منيا ،رؤية القرآن لمعالمعموم الدين، كما يتضح من  
تبدأ بفمسفة العمم مرورا بالعموم وقد تبين أنيا عموم  واستدامة مجتمع التوحيد)الدين(.

 ،وتنتيي بعموم الطبيعة والمجتمعمقاصد وفقو وتزكية و  توحيد الصورية، ثم المعيارية من
في كل مترابط تربط بينيا رؤية القرآن لمعالم ونظاميا المعرفي، ويميز بينيا زاوية النظر 
العممي إلى موضوع الدراسة. ىذا يقتضي بالضرورة إعادة النظر في تصنيفنا لمعموم 

وال تقف ما ليس لك بو عمم"؛ وأىميتيا لمشروعنا اإلسبلمي الذي شعاره الرباني: "
واستحضار الوعي بسوء الحال الذي يحيط بالوضع القائم في جامعاتنا ومراكز بحثنا 

 .من حيث نوع ومضامين المناىج الدراسية وأولويات ومخرجات البحث العممي العممي
م في أن حفظ المقاصد الكمية لمدين عمى الدوا في متن البحث والنتيجة التي توصمنا إلييا

 يحتاج إلى تنمية مستدامة يدل عمى الحاجة الممّحة لتثوير فيمنا لديننا وأولوياتو المعرفية
والمنيجية، مستفيدين في ذلك من السقف المعرفي الذي يتيحو لنا التقدم الذي أحرزتو 

كذلك البد من إعطاء أولوية مطمقة لقضية التأصيل  البشرية في مجاالت العمم المختمفة.
، ألنو ال دم تركيا لمبادرات األفراد، وحشد الطاقات العقمية والموارد المالية لياالمعرفي وع

سبيل إلى إحراز تقدم عممي في المشروع اإلسبلمي إال بمقدار ما نحرزه من كسب في 
نحن بكل الصدق في حاجة إلى ثورة معرفية توحيدية عارمة  مجال العمم التوحيدي.

، ودليميا: "وال تقف ما ليس لك بو عمم"، حق شيئا"شعارىا: "إن الظن ال يغني من ال
حرر وت ثورة تثّور القرآن عمى بصيرة، "ىاتوا برىانكم إن كنتم صادقين". وحجتيا:

خصائصو المعرفية)إطبلق؛ عالمية؛ شمول؛ ىيمنة؛ تصديق؛ وحدة بنائية..إلخ( من 
وتفّجر طاقاتو العممية وتعود بو إلى المركزية في التاريخي لمبشر، الفيم النسبي ىيمنة 
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إن العقل الممتزم باإلسبلم ال  إنتاج العمم عمى مستوى السقف المعرفي لمبشرية اليوم.
 ت الييمنة عميويمكنو أن يبدع خارج دائرة الوحي، ولكن إذا كان الوحي نفسو قد تم

ن الدرجات، فإن ذلك فيوم بشرية نسبية، بأي صورة من الصور وبأي درجة ملصالح 
 يعني بالضرورة توقف العقل المسمم عن االجتياد واإلبداع المعرفي.

 الجامعة الحاضنة -4.1.7

إذا سممنا بما سبق من أولويات معرفية فإن الحاجة تمس إلى جامعة نموذجية تكون 
ال  حاضنة ليذه الثورة المعرفية التوحيدية، بمراكزىا البحثية وقاعاتيا الدراسية؛ بحيث

، وال إال ثائر معرفي توحيدي لو عطاء ثوري مشيودوباحثييا ينتمي إلى ىيئة تدريسيا 
جامعة ال تقعد بيا القيود  ن قريب.إال نجيب ُترجى ثمرتو المعرفية م يمتحق بيا طالبا

 .والمحددات التي قعدت بغيرىا من الجامعات السودانية

 التواصل المعرفي مع الغرب -5.1.7

التي بينيا القرآن، يشكل حضورا دائما، ويحدث تأثيرا، قد  الدنيوي، بحقيقتوالنموذج  
يكون قويا أو ضعيفا بحسب استجابة النفس لدواعيو بمقدار تمّكن أو ضعف اليوى فييا، 
في حياة الفرد والمجتمع المسمم. ولما كانت الحضارة الغربية، المؤسسة عمى النموذج 

، وبعضيا متعثر ، بعضيا متقدم كما في الطبيعيات،ثيفةالدنيوي ىذا، قد أنتجت عموما ك
فإّن من الحكمة االستيعاب التام  ، عمى المستوى النظري والتطبيقي،كما في االجتماعيات

ليذه العموم واالستفادة القصوى منيا في دراسة األثر السمبي واإليجابي الذي أحدثو ويمكن 
دراسة أن يحدثو ىذا النموذج في حياتنا الفردية والجمعية، وأيضا االستفادة منيا في 

ميا من خريجي نا النابغين المتفوقين أكادييجب ابتعاث أبنائلذلك  معرفة اآلخر.و 
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جامعاتنا، في المجالين الطبيعي واالجتماعي، المستعصمين بتوحيدىم، الثائرين عمى 
، إلى أرقى جامعات الغرب لمحصول عمى الشيادات العممية التخمف المعرفي ألمتيم

العميا، عمى أن يكونوا مدركين لمميمة التأصيمية التي ليا انتدبوا. ىؤالء ىم الذين يرجى 
إلى الثورة المعرفية التوحيدية في جامعاتنا ومراكزنا البحثية بعد تأىيميم وعودتيم أن يقودوا 

ولكن إلى أن تنشأ جامعتنا النموذجية وتقوم  .، بعد تييئة الظروف المناسبة ليمببلدىم
بدورىا يجب أن تجد قضية إسبلم المعرفة طريقيا إلى جامعاتنا القائمة، وأن يجد ما أنتج 

إطار القضية حظو في قاعات الدرس عمى مستوى البكبلريوس  من عمم متخصص في
 والدراسات العميا.

 األولويات العممية -2.7 

 الدين والواقع االجتماعي -1.2.7

إن ىي إال ىذا التفاعل بين المتغيرات  حقيقة الدين في الواقع، من حيث الزمان والمكان،
المنتجة لمظاىرة  اليوى؛ المال؛ البنون() اإليمان؛ المتاع الدنيوي؛ النفس؛ العمم؛ السبعة

اإلجتماعية، ومآالتو من حيث حفظ ميزان التفاعل عمى الصراط المستقيم، أو االنحراف 
بو نحو سبل أخري. لذلك فإن حفظ الدين عمى الدوام كأولوية في مقاصد الشريعة إن ىو 

وأما  .ا المستقيمليكون عمى صراط  ، عمى مستوى الفرد والمجتمع،إال حفظ ىذا التفاعل
الميزان الذي أنزلو ا تعالى ليحفظ بو الناس ىذا التفاعل عمى صراط ا المستقيم، عمى 

 )الدوام، فيتمخص في قولو تعالى:                  

                   .)النحل() 
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إن من الميم أن نعمم أن ىذا التفاعل االجتماعي ىو التفاعل األعظم خطرا واألجل أثرا 
عمى األرض، ال يدانيو في ذلك أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي أو حيوي، ألنو يمكن أن 

، ويمكنو أن يعمر األرض بالصبلح، ينتجو أي منياجميع ىذه التفاعبلت وال ىو ينتج 
. وقد أشار القرآن إلى عظيم خطره في عدد من اآليات كما يمكنو أن ييمك الحرث والنسل

  )منيا:                     

..( ؛)فاطر()                   

    ...  ()؛ )(المؤمنون               

                         .)األعراف() 

يترتب عمى ذلك أن يعطي المشروع اإلسبلمي في السودان أولوية قصوى لتحكيم ميزان 
ا أعبله في ىذا التفاعل االجتماعي الخطير، كما يتجّمى في الزمان والمكان. لقد بينا 

التوحيد  البحث كيف يقيم اإلسبلم مطمقا ىذا الميزان في حفظ مجتمعإجماال في متن 
دقيقة  تطبيقية ومتغيراتو، أما في الواقع السوداني الحالي فبلبد من دراسة عممية

 ومستفيضة لتجميات ىذا التفاعل ولمتغيراتو، ومدى قربو أو بعده عن صراط ا المستقيم،
تتكامل فييا جميع التخصصات العممية المتاحة في إطار موجيات منيجية توحيدية 

ثم وضع االستراتيجيات والخطط والسياسات  األولويات المقاصدي،لمبحث تستميم فقو 
المناسبة التي تنتقل بيذا التفاعل، تدرجا في الزمان والمكان، نحو توازنو الرشيد المستقر 

إن الواقع االجتماعي السوداني الذي يمور بالصراعات من كل نوع ألكثر من  المستدام.



62 

 

نا في الميزان االجتماعي الذي أمرنا ا تعالى نصف قرن يدل عمى أن ىناك اختبلال مزم
 أن نقيمو بالقسط وال نخسره.

البد من طرح أسئمة من قبيل: كيف تقيم الدولة والمجتمع السوداني الوزن بالقسط في 
يتاء ذي  المجال المالي بحيث يتحقق ميزان ا تعالى) إن ا يأمر بالعدل واإلحسان وا 

ة ىنا جميع القضايا المتعمقة بالموارد الطبيعية والبيئة الداعمة وتشمل اإلجاب...(. القربى
ليا، من حيث الصبلح والفساد في االستخدام؛ وتشمل اإلجابة أيضا جميع القضايا التي 

وقضايا توزيع الدخل والثروة  يثيرىا عمم االقتصاد فيما يتعمق باإلنتاج وتخصيص الموارد،
في ذلك، وقضايا االنفاق االستيبلكي واالستثماري  بين أفراد المجتمع والعدل واإلحسان

قامة الوزن بالقسط فييا، ليتحقق من جميع تمك االجابات معنى اإلنفاق في  والخيري وا 
لنصل إلى نفس ويتكرر نفس السؤال  سبيل ا باعتباره حقيقة الشكر  في مجال المال.

معرفي، : التربوي، الراتيجيةاإلجابات في القضايا الحيوية في باقي المجاالت االست

 )االجتماعي، السياسي...إلخ، مستخدمين نفس الميزان اإلليي:        

                           

      .)النحل() 

 تطبيق الشريعة أم إقامة الدين؟  -2.2.7

أرى أن ىناك ضرورة لمراجعة الخطاب بالدعوة إلى تطبيق الشريعة اإلسبلمية، ألن 
من ومواقفيم،  ، فيما يبدو من ظاىر أقواليم وأفعاليمأصحاب ىذا الخطاب ال يقصدون

الشريعة إال معناىا االصطبلحي، وىوتطبيق األحكام التكميفية العممية. والشريعة بيذا 
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)شرعة(، وقد سبق أن قمنا المعنى ىي مجرد منياج) وسيمة( البد ليا من ىدف أو مقصد
إن المقاصد البد أن تتقدم الوسائل، ال من حيث الترتيب فحسب بل من حيث األىمية، 

ذا كان األمر كذلك فما معني التركيز عمى  بيا من وسائل.فيي التي تحدد ما يناس وا 
ثم إن األحكام التكميفية العممية ىي زاوية واحدة  تطبيق الوسيمة مع إىمال تام لمقاصدىا؟

الوسيمة الحقيقية لتحقيق مقاصد الدين  ذات الفعل أو العمل الذي ىومن زوايا النظر إلى 
والتي ال تقل أىمية  ،األخرى لذات الفعلالعممية  في الواقع، ولكن ماذا عن زوايا النظر

األكبر، ، حتى يأتي المكمف بالفعل األرشد وبالطريقة األفعل ذات األثر عن النظرة الفقيية
آن األوان لرد االعتبار لعموم الدين  بطريقة مثمى؟في الواقع لتتحقق مقاصد الدين 

الطبيعية واالجتماعية التي بدونيا ال سبيل إلى تحويل الفعل االجتماعي إلى عمران 
 لؤلرض وتحقيق الشكر  تعالى في زينة الحياة الدنيا وىو جوىر الدين.

ىناك أيضا إشكال أن الشريعة بالمعنى اإلصطبلحي ىي نصوص مقدسة مطمقة يحتاج  
إلى اجتياد بشري نسبي، بشروط  ، المتحيز في الزمان والمكان،ا لمواقع االجتماعيحكمي

التي تمايزت عن  الزمان والمكان وفقو األولويات، فمن يا ترى من الجماعات اإلسبلمية،
   الكممة العميا؟ا مييفكون لمر، ياأل بعضيا في نفس

لحكم بما أنزل ا، وقد أنزل ا ىو الدعوة إلى ابنا لكل ما سبق أرى أن الخطاب األْولى 
الكتاب والميزان، وجعل الشرعة والمنياج، أو أن يكون الخطاب الدعوة إلى إقامة الدين 

  : )، وىذا ىو معنى الشريعة حقيقة كما وردت في القرآنفي الحياة      
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        ( ؛)الشورى()                 

           )في الرؤية   . وقد تبين لنا مما سبق أن الدين()الجاثية 

القرآنية لمعالم،  من حيث ىو واقع عممي، مساٍو لمجتمع التوحيد بكل ما يحتاجو من عموم 
ونظم اجتماعية ومؤسسات وأعراف وعبلقات دولية...إلخ. وال شك أن إقامة الدين بيذا 

بمعناىا االصطبلحي، ويصبح  شريعةالمعنى أوسع مدى من مجرد الدعوة إلى تطبيق ال
 شرط ضروري ولكنو ليس بكاٍف إلقامة الدين. بيذا المعنى تطبيق الشريعة 

ممجتمع، وأن يتم صد الدين الكمية كمقاصد لمدولة ولالبد من إعطاء األولوية القصوى لمقا
يا تقييم أداء التجربة اإلسبلمية في السودان عمى أساس ما حققت من مقاصد الدين العم

في حياة الناس، ال عمى أساس ما تم تطبيقو من أحكام شرعية، فميس ىناك من عاقل 
 وف من وسائل، ولكن بمقدار ما حقق من أىدافيقّيم أداءه في الحياة بمقدار ما وظّ 

ز في تحقيق األىداف دليل عمى كفاءة الوسائل . إن التميّ بتوظيفو تمك الوسائل
إذا فشمنا في تحقيق أىدافنا فعندىا سوف  لكنو  بصحيح.المستخدمة، ولكن العكس ليس 

أىم اإلجراءات التي يجب اتخاذىا لموقوف واحدة من المستخدمة تكون مراجعة الوسائل 
بينما وتقييد بطبيعتو تضييق وضبط  )الشريعة(إن القانون ىذا الفشل.عمى أسباب 

ي غياب المقاصد الحافزة فوالتقييد المقاصد إطبلق وتحفيز، فإذا وجد الضبط والتضييق 
ت م اإلنسان ويبدأ في التفمّ سرعان ما يمل ويتبرّ  والتقييد لمعمل والمبررة لمضبط والتضييق

التي غالبا ما تكون تعظيم متاع الحياة الدنيا، وىي والتجاوز بحثا عن مقاصده الخاصة، 
 مطية اليوى والشيطان.
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البد من االنتباه إلى قضية منطقية من حيث الشكل ولكنيا من حيث الجوىر بالغة 
الخطورة في تطور المجتمع أو تخمفو، وكذلك في نجاح أو فشل تطبيق المشروع 
اإلسبلمي، وىي قضية االتساق أو عدمو بين المقاصد الجوىرية وبين وسائل تحقيقيا. 

وضعيا الشارع وسيمة لتحقيق مقاصد الدين الشريعة اإلسبلمية، بمعناىا االصطبلحي، 
في حياة المسممين، ولكن ذلك يقتضي أن تكون مقاصد المسممين الجوىرية في حياتيم 
مطابقة لمقاصد الشارع، وعندىا تكون الوسائل الضرورية التي يتوخاىا الناس لتحقيق 

اإلسبلم  مقاصدىم الحياتية ىي الشريعة اإلسبلمية. وىذا ىو الوضع المثالي ليعطي
أفضل عائد من طبيقو، لؤلفراد والجماعة، وذلك التساق المقاصد ووسائل تطبيقيا. ولكن 
عندما يختار الناس مقاصدىم الحياتية الجوىرية بعيدا عن مقاصد الدين فمن المنطقي أن 
يبحثوا عن وسائل تطبيقيا بعيدا عن الشريعة ألنيا ليست الوسيمة المتسقة مع مقاصدىم، 

ينشأ اإلشكال الحقيقي حيث إن إلزام الناس بتطبيق الشريعة، بمعناىا ومن ىنا 
اإلصطبلحي، في حياتيم الفردية والجمعية يكون غير ذي جدوى. وقد يمتزم الناس شكبل 
بالشريعة، ولكنو يكون التزام نفاق، وتكون الشريعة عبئا ثقيبل عمى الناس وعائقا ليم عن 

ليم من تحقيقيا ألنيا مقاصد حياتيم الجوىرية.  تحقيق مقاصدىم الدنيوية التي البد
ويترتب عمى ىذا الوضع الناجم عن عدم االتساق بين مقاصد الناس الحياتية والوسيمة 
المتاحة ليم لتحقيقيا، وىي الشريعة، عدة نتائج سالبة، منيا فشل المجتمع في تحقيق 

اس منيا؛ ومنيا خمق حالة أىدافو الدنيوية؛ ومنيا فشل تطبيق أحكام الشريعة لتفمت الن
من النفاق االجتماعي؛ ومنيا خمق أجواء من التوتر االجتماعي، ومنيا خمق موقف نفسي 
سالب من تجارب تطبيق الدين في الحياة جممة. والحل يكمن في أن يرتب المجتمع شأنو 
كمو عمى أساس مقاصد الدين الجوىرية، بشروط الزمان والمكان، ال سيما في المجال 
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معرفي والمجال التربوي، فتتأسس بذلك القاعدة الفكرية التي تربط بين عالم الناس وعالم ال
األشياء عمى أساس متين من مقاصد الدين. والبد من تربية الناس، منذ طفولتيم الباكرة، 
عمى أساس مقاصد الدين الجوىرية حتى يشبوا عمييا فيحددون مقاصدىم الحياتية طوعا 

المقاصد التي يريدىا ليم الشارع. أما أن يترك الناس عمى ىواىم حتى وتمقائيا من خبلل 
يكبروا، وحتى تصبح الدنيا ىي مقصدىم وىميم، ثم تمزميم جية ما بأحكام الشريعة 
اإلسبلمية، التي ىي مجرد وسائل دون مقاصد، فإن ذلك يندرج تحت إتيان البيوت من 

 غير أبوابيا.  

 سالمية: تعالوا إلى كممة سواءاإل واألحزاب الجماعات -3.2.7

يمان وعمل صالح في زينة الحياة الدنيا ؛ إقامة الدين في الواقع تحتاج إلى عمم)اجتياد( وا 
ىذه األركان الثبلثة تمايزت الجماعات اإلسبلمية في السودان عن من فعمى أي أساس 

بعضيا البعض بما أدى إلى إضعاف صف المسممين وتعريض المشروع اإلسبلمي 
لسوداني لمفشل؟ وىل تم تحرير الخبلف بينيا عمى أساس جدل عممي متجرد وظف فيو ا

 الناس إلى الحق ردا جميبل؟ ردّ المنيج العممي في حسم القضايا المثارة بحيث يُ 

ىناك حاجة ممحة إلى فرز الحق من الباطل فيما يدعو إلى التمايز بين الجماعات 
، ألن ا تعالى أمرنا أن تيا من االلتزام باإلسبلمواألحزاب السودانية التي تستمد مشروعي

ن نقيم الوزن ، وأألن التفرق يؤدي إلى الفشل وذىاب الريح ،نقيم الدين وال نتفرق فيو
بالقسط وال نخسر الميزان. إذن البد ليذه الجماعات واألحزاب المتباينة من أن تأتي إلى 

 الحق شيئا.: إن الظن ال يغني من كممة سواء يكون أساسيا
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 التنمية المستدامة شرط لحفظ مقاصد الدين في الحياة عمى الدوام -4.2.7

البحث المنيجي في رؤية القرآن لبلجتماع اإلنساني ىو  اكشف عني النتائج التيلعل أىم 
أن أصول االجتماع التوحيدي ىي نفسيا أصول مقاصد الشريعة اإلسبلمية، وأنيا 

، ، فاإليمان يزيد وينقص، وكذلك النفس والعمم والمال والبنونفي الزمكانمتفاعمة متغيرات 
وكذلك نظام المجتمع ككل. نتيجة أخرى لمبحث ال تقل أىمية عن سابقتيا ىي أن العبلقة 
التي تربط بين اإليمان من جية وبين النفس والعمم والمال والبنون من جية أخرى ىي 

اإليمان ثاٍو في حياة الناس العادية من أي أن  قة دال ومدلول، أو ناتج ومدخبلتو؛عبل
مأكل ومشرب وممبس ومسكن ومركب وتربية وتعميم. وىذا معنى األحاديث الشريفة أن 

وىاتان الدنيا مزرعة اآلخرة، وأن اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وآلخرتك كأنك تموت غدا. 
التنمية  ية من جية، ولمفيومفان تماما فيمنا لبلرتباط الوثيق بين الدين والتنمالنتيجتان تكيّ 

وأولوياتيا من جية أخرى، كما بينا ذلك باستفاضة في بحثنا عن التنمية المستدامة الذي 
أشرنا إليو في أول البحث. فقد تبين لنا أن إقامة الدين وحفظ مقاصده في الواقع 

 صديةفي األصول المقا زيادةاالجتماعي، عمى الدوام، يقتضي تنمية مستدامة تؤدي إلى 
 .النقصانأو تحول بينيا وبين  ،)اإليمان؛ النفس؛ العمم؛ المال؛ البنون(لمدين

إن من أولويات المشروع اإلسبلمي في السودان إعادة النظر في مفيوم التنمية في ضوء 
رؤية القرآن لمعالم االجتماعي ومقاصد ىذه الرؤية؛ فيي تجعل اإلنسان محور التنمية 

ىو تنمية إيمان من آمن ودعوة من لم يؤمن إلى اإليمان. ولكن  وتجعل جوىر ىذه التنمية
زينة الحياة  مدخبلتو المتمثمة في إيمان المؤمن لن يزيد إال بزيادة العمل الصالح في

، ألن ىذا ىو بالمعنى الذي فصمناه ليذا المفيوم في متن البحث ،الدنيا)المال، البنون(
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سان في ىذه الدنيا. ولكن زيادة العمل الصالح، كّما مجال االبتبلء الذي جعمو ا قدر اإلن
ونوعا، في زينة الحياة الدنيا لن يأتي بيا المؤمن عمى وجييا إال إذا ازداد وسعو التكميفي، 
كما بينا ذلك باستفاضة في بحثنا عن التنمية المستدامة. ولكن الوسع التكميفي لممؤمن 

لتوحيدي والتدريب المياري وبزيادة حظو أيضا يزداد، كّما ونوعا، بزيادة حظو من العمم ا
ىكذا تصبح العممية التنموية حمقات متصمة من التزكية من التربية عمى أخبلق التقوى. 

ثمر شكرا يديم النعمة ويزيدىا. ىذا يقتضي أن تتمحور استراتيجيات والتزكي في العمل ت
ن من خمق ن السوداني بما يمكّ وسياسات الدولة التنموية حول زيادة الوسع التكميفي لئلنسا

 )شخصية المسمم الراشد الذي يصدق فيو قول ا تعالى:         

                         

   ( ؛)الحجرات()                     

                           

                              

                           

          ( ؛)النحل()              

                              

.)الزمر()  
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أن الناس يصيرون أكثر قدرة لقد أثبتت البحوث العممية في مجال التنمية في الغرب 
ألسباب تتعمق بالنمو الروحي، والنفسي، والبدني. إّن الناس الذين يحققون تنمية من ىذا 

مجال العمل، أو النوع تتسع قدراتيم، وتنمو في كافة مجاالت الحياة، وليس فقط في 
ذاتي(. قد أطمقوا عمى ىذا النوع من القدرات الشخصية )رأس المال الو  ،المجال الشخصي

إذن يمكن تشبيو دور رأس المال الذاتي، في رفع الكفاءة الشاممة لئلنسان، بدور التقدم 
، الذي ينقل الدالة اإلنتاجية إلى موقع أعمى، مع ثبات (Technological Progress)التقني

 عوامل اإلنتاج، مما يعني الرفع الشامل إلنتاجية عوامل اإلنتاج الموظفة.
رأس المال الذاتي ينتج أناسًا يتمتعون بميارات اجتماعية أكبر، إن االستثمار في 

 ودافعية أكثر، وشخصية متزنة، ومن ثم يصبحون أشخاصًا أفضل، في ذاتيم، وأفعاليم.
  
 بث ثقافة رؤية القرآن لمعالم في المجتمع -5.2.7

داني بكل البد من إعطاء أولوية قصوى لبث ثقافة رؤية العالم القرآنية في المجتمع السو 
الحضارية والعمرانية، موظفين في ذلك كل وسائل التربية العممية والتربوية و أبعادىا 

ُترى لو أن عمماء الدين عندنا بثوا في وعي الناس أن إقامة الحدائق واالتصال واالنتقال. 
ى: ذات البيجة يمكن أن يكون بالنّية عبادة  الواحد، ألنيا من أدلة التوحيد كما قال تعال

(                                

                                

وجداننا وبيوتنا وبيئتنا الحضرية عمى ىذا النحو البائس النافر من )النمل(، ىل كان حال )
 الجمال، المفتقر إلى أدنى مقوماتو؟
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من الطرائف عميقة المغزى والداللة عمى فجيعتنا في فيم ديننا أن أحد زمبلئي من 
األساتذة، وىو يحمل درجة األستاذية في عموم الزراعة، وينتمي إلى إحدى الجماعات 

ة المعروفة، وفوق ذلك ىو إمام يصمي بالناس الجماعة والجمعة أحيانا، زارني اإلسبلمي
ونفر كريم من الزمبلء في منزلي الحكومي، وكانت وما زالت بو حدائق ذات بيجة. وما 

)أذىبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بيا(؛  أن رأى الحديقة حتى بادرني معمقا:

) إشارة إلى اآلية الكريمة:                         

                               

      ()األحقاف). 

  إعداد القوة المستطاعة ورباط الخيل -6.2.7

لقد تبين لنا في متن البحث أن نموذج االجتماع الدنيوي يتأسس عمى فجور النفس وحب 
الدنيا، وأن نموذج االجتماع التوحيدي يتأسس عمى تقوى النفس وحب اآلخرة، فيما 

في  المجتمعات التي يتمظير فييا ىذان النموذجاننقيضان إذن. لذلك كانت العبلقة بين 
، عند االقتران في الزمان والمكان، ىي عبلقات عدائية يبادر فييا المجتمع الدنيوي التاريخ

، ال يألو جيدا في ذلك، بالعدوان عمى أىل التوحيد ومجتمعيم بكل سبل القوة التي يممكيا

وقد أكد القرآن ذلك فقال:  )                  

   البقرة(. لذلك من أولويات المشروع اإلسبلمي في السودان، في ىذا()

الزمان الذي تعددت فيو عناصر القوة مطمقا وعند العدو، ىو إعداد القوة المستطاعة، 
 ،القوي في إيمانوالمتحقق بالعمم التوحيدي، ، إبتداًء بالمسمم الراشد عمى كافة مستوياتيا
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. فإذا تحقق الحافظ والمحفوظ في نفسو ومالو وبنيو، ثم المجتمع المتآلف باإلخوة في ا
، عبر سنن المستطاع في ىذا المستوى من القوة جاء المدد من ا باألموال والبنين

بح أىل السودان أكثر نفيرا. وال نظن أن ذلك سوف فيص االجتماع وقوانين الطبيعة،
أعبله،  (1.2.7يتحقق ما لم ُنِقم الوزن بالقسط في التفاعل االجتماعي الذي ذكرناه في )

ألنو سبيل السودان الوحيد لموفرة االقتصادية واإللفة االجتماعية، ومن ثم المنعة في المال 
نا عدونا فيسمم رىبَ بأنواعو حتى يَ  بلحثم يمي ذلك القوة المستطاعة في الس والرجال.
 مشروعنا.

  السودان نحو العالمية -7.2.7

القرآن خطاب لمناس كافة إلى قيام الساعة، فأىل اإليمان ليم خطاب يناسب إيمانيم،  
وغيرىم ليم خطاب يناسبيم جوىره دعوتيم إلى المحاق بركب اإليمان، لذلك فالدولة التي 

الدوام بين أمرين: حفظ إيمان من آمن بتنمية مستدامة كما تقدم،  تقيم الدين حاليا عمى 
ودعوة من لم يؤمن إلى المحاق بركب اإليمان بخطاب يناسبو يمتزم شروط الزمان 

. وكما صارت التنمية المستدامة من أولويات المشروع اإلسبلمي في السودان بيذا والمكان
ن أولويات مى بصيرة يجب أن تكون ماالعتبار الذي تقدم فكذلك الدعوة إلى ا ع

و. إن رؤية القرآن لخطاب من داخل السودان أو من خارجا المشروع؛ سواء كان محل
لمعالم تبين لنا أن أفضل نموذج لمدعوة إلى ا نقدمو ألىل ىذا الزمان ىو إقامة نموذج 

مزرعة لآلخرة،  مجتمع توحيدي عمراني سنني تتجسد فيو رؤية العالم القرآنية، يجعل الدنيا
التي تخمصيا  يقيم الوزن بالقسط بين منجزات الحضارة البشرية المعاصرة ودواعي التوحيد
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يتاء ذي قيممن جية، وت من الفحشاء والمنكر والبغي يا عمى قاعدة العدل واإلحسان وا 
 . القربى من جية أخرى

ن لآلخرين قدرتنا عمى إصبلح حالنا باإلسبلم، يإن فاقد الشيئ ال يعطيو أبدا، وما لم يتب
سقف اإلنجاز البشري المعاصر فمن تشتري والقدرة عمى اإلنجاز الحضاري عمى مستوى 

ميما بدا لنا صبلحيا وعالميتيا، وقد حذرنا القرآن الكريم من بضاعتنا  المجتمعات األخرى
. نريد إقامة مجتمع توحيدي ، أو أن نأمر الناس بالبر وننسى أنفسناأن نقول ما ال نفعل

لى مجتمعات غير  يده إلى مجتمعات المسممين األخرى سطيب باألخوة فى الدين، وا 
، وقد غي عميوالمسممين بالبر والقسط في إطار اإلخاء اإلنساني األوسع، وباالنتصار إذا بُ 

 وعده ا بالنصر، وا ال يخمف الميعاد.
 مت حب د اهلل  


