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Abstract  

This research aims to illustrate the view of Sayyid Quṭb on the Qur’ānic 

methodology in human and civilization development in his tefsīr Fī Ẓilāl al-Qur’ān. 

The problem statement of this research is that the Qur’ānic methodology of human 

and civilization development as mentioned in the Fī Ẓilāl al-Qur’ān needs to be 

identified and highlighted. This study is important because it discusses the topic of 

human and civilization development in the light of the Qur’ān according to one of 

the prominent contemporary thinkers, which helps and assists man to perform the 

duties he is assigned with. This research has used the inductive and the analytical 

approaches. The findings of this research show that the main objective of the Qur’ān 

is to develop human and civilization, the success of the Qur’ānic approach depends 

on how is efficiently dealt with, the Qur’ānic process of the human and civilization 

development undergoes several stages and set up mechanisms to ensure the 

protection of human and civilization from which can interrupt the development 

process. Finally, Qur’ānic methodology is unique thanks to its characteristic namely: 

al-Rabbāniyyah (divinity), al-Tadarruj (gradation), al-Shumūl 

(comprehensiveness), and al-Tawāzun (balance, moderation), al-Dawām 

(permanency, continuity), and validity for all times and places, Wāqiʿiyyah 

(realism), al-Taysīr (softness, facilitation) and finally al-Thabāt wa al-Murūnah 

(stability and flexibility). These characteristics are fundamentally based on Fiṭra 

Human instinct. 

Keywords: Human Development, Civilization Development, Fī Ẓilāl al-Qur’ān, 

Characteristics of the Qur’ānic Approach. 
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 ملخص:
إىل بيان نظرة سيد قطب للمنهج القرآين يف بناء اإلنسان واحلضارة من خالل تفسريه يف ظالل يهدف هذا البحث  

القرآن. تتمثل مشكلة البحث يف أن املنهج القرآين يف بناء اإلنسان واحلضارة كما وردت يف تفسري الظالل حتتاج إىل  
بناء اإلنسان واحل يتناول موضوع  البحث مهم ألنه  أبرز استنباط وبيان. هذا  الكرمي من خالل أحد  القرآن  ضارة يف 

اعتمد البحث على املنهج املفسرين املعاصرين، وهذا من شأنه أن يساعد اإلنسان يف القيام ابملهمة اليت كّلف أبدائها.  
االستقرائي والتحليلي. توصل البحث إىل جمموعة من النتائج واملتمثلة يف: أن مهمة القرآن الكرمي هي بناء اإلنسان  
واحلضارة، وأن فاعلية املنهج القرآين مرهونة حبسن تنزيله. كما توصل البحث إىل أن عملية البناء وفق املنهج القرآين متر 

املنهج وأن حفظ البناء من مفسدات اإلنسان واحلضارة ركن من أركان تلك العملية. وأخريا، فإن    عرب مستوايت ومراحل
،  التدرج يف التنزيل واحلضارة متميز ومرّد ذلك للخصائص اليت يتميز هبا واملتمثلة يف: الرابنية، و القرآين يف بناء اإلنسان  

كما أّن هذه  واملرونة.    الثباتو   والتيسري  الواقعيةمع    الدوام وصالحه لكّل زمان ومكان، و الشمول والتكامل والتوازنو 
 ليها.   اخلصائص تتمحور بشكل أساسي على الفطرة اإلنسانية وترجع إ

 املنهج القرآين.بناء اإلنسان، بناء احلضارة، يف ظالل القرآن، خصائص الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم 

 الدين، أما بعد: 
الغاية  بناء اإلنسان وأتسيس احلضارة، وهذا ما ذكره سيد قطب يف تفسريه حيث يرى أن  إن من أهداف القرآن الكرمي  

القرآن الكرمي عند سّيد هي البناء بكّل أنواعه، بناء اإلنسان من مجيع نواحيه، وبناء احلضارة بشىت األصيلة من إنزال  
 Quṭub, 2013; Ibn)   جماالهتا، لتقوم أّمة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لّب القرآن الكرمي ومهمته

‘Āshūr, 2000; Hocini, 2019).    للقيام بدوره  اإلنسان وحضارته وأتهيله  ناء  ب وللقرآن قدرة عجيبة ومذهلة يف
الوظيفي يف الوجود، وعن أتثري القرآن الكرمي يف اإلنسان وقدرته على تغيريه وبنائه وتكوينه على الوجه األكمل، حىت 

البشري اإلبراهيمي رمحه هللا   ما كان الصدر األول من سلفنا صاحلا : "-تعاىل–يصبح فاعال يف اجملتمع يقول اإلمام 
ل وهم الصحابة كانوا يف جاهلية جهالء كبقية العرب، وإمنا أصلحهم القرآن ملا استمسكوا  ابجلبلة والطبع، فالرعيل األو 

وحكموه يف أنفسهم، وجعلوا منه ميزاان ألهوائهم وميوهلم، وأقاموا شعائره    بعروته واهتدوا هبديه، ووقفوا عند حدوده،
قام، فبذلك أصبحوا صاحلني مصلحني، سادة يف غري املزكية، وشرائعه العادلة يف أنفسهم وفيمن يليهم، كما أمر هللا أن ت

شفية ألدوائهم، جربية، قادة يف غري عنف، وال يصلح املسلمون ويسعدون إال إذا رجعوا إىل القرآن يلتمسون فيه األ 
املسلمني  والكبح ألهوائهم، مث التمسوا فيه مواقع اهلداية اليت اهتدى هبا أسالفهم. وإذا كان العقالء كلهم جممعني على أن  

األولني صلحوا فأصلحوا العامل، وسادوه فلم يبطروا، وساسوه ابلعدل والرفق، وزرعوا فيه الرمحة واحلب والسالم، وأن ذلك 
 " اجلديد الذي حول أذهاهنم، وهذب طباعهم، وثبت الفضائل يف نفوسهم  يءكله جاءهم من هذا القرآن، ألنه الش

(1997, Ibrāhīmī-Al)1.    سيد للبناء عموما كما وردت يف تفسري الظالل، وذلك  سيحاول الباحث أن يربز نظرة

 
واقتصارهم على  وهذا متام العبارة: "فإن اإلمجاع على ذلك ينتج لنا أن سبب احنطاط املسلمني يف القرون األخرية هو هجرهم للقرآن، ونبذه وراء ظهورهم    1

 ال يغين ما مل يفهم ويعمل به".  -وإن كان فضيلة–حفظ كلماته، وحفظ القرآن 
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من خالل عرض دور القرآن الكرمي يف البناء اإلنساين واحلضاري، والشروط اليت تضمن جناح املنهج القرآين يف البناء  
مبجموعها معامل املنهج القرآين يف بناء وخصائصه وغريها من القضااي اليت تشكل    عند التنزيل، ومستوايت البناء ومراحله

 اإلنسان واحلضارة. 
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 وظيفُة القرآن الكرمي:   أوال: البناء هو
يرى سيد قطب أن القرآن الكرمي جاء ليقوم بعملية ضخمة وجبارة تتمثل يف تغيري شامل وكامل وجذري لألوضاع اليت 

ت: التصورات واألفكار، والقيم واألخالق، والعادات كانت تشهدها البشرية آنذاك، وذلك على مجيع األصعدة واملستواي
. (Quṭub, 2013)  ، وابلكون والناس-عزَّ وجلَّ -والتقاليد، واألنظمة، واألوضاع، واالجتماع واالقتصاد، وِصلتها ابهلل  

نواحيه، وبناء احلضارة فالغاية األصيلة من إنزال القرآن الكرمي عند سّيد هي البناء بكّل أنواعه، بناء اإلنسان من مجيع  
 ;Quṭub, 2013)  بشىت جماالهتا، لتقوم أّمة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لّب القرآن الكرمي ومهمته

Ibn ‘Āshūr, 2000) . 
 

 - عزَّ وجلَّ -القادر على البناء، ألنه منهج حياة كامل، صادر عن هللا    -وحده–يرى سيد أن القرآن الكرمي  
فاملنهج القرآين يراعي نواميس ، ومبا يصلح وما ال يصلح له يف كّل زمان ومكان،  اإلنسان فهو أعرف بهالذي خلق  

ع هلا ما يتماشى وتلك الفطرة، يف كل جانب  الفطرة املغروسة يف النفس البشرية، على املستوينين الفردي واجلماعي، ويشرّ 
اهج البشرية فإهنا ال حمالة تتأثر ابلقصور املوجود يف طبيعة  من اجلوانب، ويف كّل حيثية من احليثيات، على عكس املن

اإلنسان واملالبسات حوله، وابلتايل فإهنا تعجز عن وضع منهج متكامل لبناء اإلنسان من مجيع جوانبه واجملاالت املتعلقة 
 . (Quṭub, 2013) به السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 
إىل عباده فقد جعله مفتوحا جلميع األمم   -عزَّ وجلَّ -زايدة على ذلك، ملا كان القرآن الكرمي آخر كتب هللا  

واألجيال، فاملنهج القرآين يف البناء ليس مقتصرا على فرتة من الفرتات وال على جيل من األجيال أو مكان من األمكنة، 
ِدي لِلَّيِت ِهَي أَق نَومُ :  -تعاىل–وم: قال  أو جمال من اجملاالت، ذلك أنه يهدي لليت هي أق : اإلسراء)  ِإنَّ َهَذا النُقرنآَن يَ هن
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، هكذا إبطالق، فيشمل اهلدى مجيع األجيال يف كل زمان ومكان، كما يشمل مجيع ما يهديهم إليه من منهج (9
ابطنه، ويف عامل العبادة، كما  وطريق. فهو يهدي لليت هي أقوم يف ضمري اإلنسان وشعوره، ويف التنسيق بني ظاهره و 

.  ( Quṭub, 2013)  يهدي لليت هي أقوم يف عالقة الناس بعضهم ببعض، ويف كّل شأن من شؤون اإلنسان وما يتعلق به 
، فقد استمد منه أهل (Quṭub, 2013)  فالقرآن الكرمي واضح كامل وصاحل إلنشاء حياة منوذجية يف كّل بيئة وزمان

حياهتم واستمد منه من جاء بعدهم، ويستمد منه أهل هذا الزمان ومن أييت بعدهم، وهو يف كل زمان التنزيل ما يقوم  
وال  يتجدد  عامر  فرصيده  مطالبهم،  بتجدد  إمداده  ويتجدد  أبدا،  يتخلف  ال  حاجياهتم  يليب  واألمكنة  األزمنة  تلك 

 . (Quṭub, 2013)ينفد
 

، والذي يعتربه -رضي هللا عنهم-ملتمثل يف جيل الصحابة  يقّدم سّيد منوذجا لثمرة املنهج القرآين يف البناء وا
جيال فريدا مل يتكرر بعُد يف اتريخ البشرية وذلك للنقلة النوعية اليت أحدثها القرآن الكرمي يف حياهتم على مجيع املستوايت 

م، ويف مفهومهم للحياة، يف ضالل مبني، ضالل يف تصوراهتم واعتقاداهت  -قبل جميء القرآن الكرمي–واجملاالت، فقد كانوا  
وضالل يف الغاية والوجهة، ويف عاداهتم وسلوكياهتم، ويف أنظمتهم وأوضاعهم، وضالل يف أخالقهم، وضالل متفشٍّّ يف  
جمتمعهم، فجاء القرآن الكرمي فنقلهم نقلة غري معهودة يف اتريخ البشرية، أخرجهم من مستنقع اجلاهلية وارتفع هبم إىل 

البناء والرتميم والتنظيف والتقومي، (Quṭub, 2013)   ن األممقمة مل تصلها أمة م ، فأخضعهم لعمليات مكثّفة من 
مشلت نفوسهم وواقع جمتمعهم ونظام حياهتم، فشهدوا ميالدا جديدا، حيث نقلهم مما كانوا عليه من السذاجة يف التفكري  

ر واالعتقاد، واملنهج والطريق، والشريعة والنظام، والتصور والشعور واالهتمام، ففاقوا مجيع أهل األرض يف العلم والتصو 
والبشرية مجيعا،   األمة  إىل  القبيلة  رفيعة ختطت  واهتمامات  غاايت  ذوي  واألمثل، وصاروا  األنظف  وأصبح جمتمعهم 

هج  وصريّهم املنهج القرآين سادة الدنيا وقادهتا وعلق عليهم مهمة إنقاذ البشرية كلها من اجلاهلية ألهنم أصحاب املن
القادر على التقاط   -وحده–العقدي والفكري واالجتماعي والتنظيمي املتميز. وهكذا يؤكد سّيد أن القرآن الكرمي هو  
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 فريتقي به إىل القّمة، وليس ألي منهج آخر أن حيدث هذه الّنقلة املتميزة   -ومن أّي مرحلة ودرجة–اإلنسان من السفح  
(Quṭub, 2013) . 

مهمة وهي أن جيل الصحابة مل يكن ليبلغ ما بلغ لوال أنه اختذ القرآن الكرمي املصدر الوحيد  ويؤكد سّيد حقيقة  
 -وحده-، فقد كانوا يدركون جّيدا أن املنهج القرآين  (Quṭub, 2013)  يف البناء والرتبية والتكوين ويف مجيع شؤونه

هو الذي منحهم رسالة ونظرية ومذهبا مميزا  هو الذي منحهم وجودهم اإلنساين ووجودهم القومي والسياسي والدويل، و 
يقدمونه للبشرية، فصار اإلسالم "بطاقة الشخصية" اليت يعرفهم العامل هبا، فبذلك سادوا وقادوا. فإذا ختلوا عن هذه 

نهج البطاقة واحنازوا عن مبادئها فإهنم سريتكسون ويتيهون ويفقدون مركزهم يف القيادة، فهم يدركون متاما أهنم بغري امل
 . (Quṭub, 2013) القرآين ضائعون

 
بناء اإلنسان وبعثه من جديد،    -يف فرتة من الفرتات  -ويف األخري يؤكد سّيد أن هذا القرآن كما استطاع  

وتسليمه زمام قيادة البشرية مجعاء فإنه ال يزال قادرا على البناء مرة أخرى، حني يصح من اإلنسان العزم على سلوك 
. فالقرآن كان وال يزال، الكتاب الذي أنشأ األمة وأخرجها من الظلمات إىل النور، وجعل (Quṭub, 2013)  الطريق

يرى سّيد أن البشرية اليوم . و ( Quṭub, 2013)  هلا مكاان يف الوجود وَمّكَن هلا يف األرض بعد أن مل تكن من قبل شيئا
لقرآن الكرمي، فعليها أن ترجع إىل املنهج القرآين للبناء تعاين من التيه واحلرية والشقاء، متاما كما كانت تعانيه حال نزول ا

 . (Quṭub, 2013) ففيه اخلالص والنجاة
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 إىل القرآن الكرمي   اثنيا: كيفية النظر
يرى سيد قطب أنه ال ميكن االستفادة من القرآن الكرمي إال إذا فهم املسلمون طبيعته ووظيفته ودوره، وذلك أبن يُنَظر 
إليه على أنه كتاٌب حيٌّ وحركيٌّ ودستوٌر شامل ومتكامل جملاالت وجوانب احلياة اإلنسانية كلها، واملدرسُة اليت يُتلقى 

در على قيادة األمة وتربية أجياهلا وأتهيلهم للنهوض ابلدور املنوط هبم، ومن مثّ منها التوجيهات والدروس، وأنه األق
توجيهات َشىتَّ وجتارب البشرية السابقة املتنوعة يف األنفس ويف واقع احلياة، لتكون زادا للمسلمني    -عزَّ وجلَّ -ضمَّنه هللا  

قوا هذا القرآن بوعي، وأن يتدبروه ابعتباره إرشادات وليتخذوها معامل يستعينون هبا يف الطريق. وعلى املسلمني أن يتل
وتوجيهات تعاجل حياهتم اليومية وواقعهم الذي يعيشون فيه، ولن ينتفعوا هبذا القرآن إال إذا قرؤوه ليستمدوا منه التوجيهات 

ني، فإذا قرؤوه هبذا الوعي  حلياهتم الواقعية ولشؤوهنم اليومية يف اليوم والغد، متاما كما كان يفعل اجليل األول من املسلم
 . (Quṭub, 2013)  وهذا الفهم فإهنم سيجدون ما يريدون

 
أنه جمّرد كالم تعبدي مجيل يُتلى ويُرتَّل وتطرب   -ويف املقابل حيذر سّيد من النظر إىل القرآن الكرمي بنظرتني: أ

يس اإلنسان وبنائه، وتوجيهه يف كّل شؤونه، له النفوس وتتأثر به، ال صلة له بواقع اإلنسان وحياته اليومية، ومل أيت لتأس
وأتهيله ملهمته يف األرض، كما فعل مع جمتمع الصحابة من قبل، فيعكفون على تالوته والتغين به بينما حياهتم بعيدة  

أو يُ َقرَّ أبّن القرآن جنح يف بناء جيل الصحابة وأتسيسه على كّل املستوايت ويف كل    - كّل البعد عن توجيهاته، ب
االت، كما حنج يف انتشاله من سفح اجلاهلية واالرتقاء به إىل القمة السامقة وحقق به إجنازات خارقة يف ظرف  اجمل

وجيز، إال أن هذا كّله يعترب جتربة رائدة وحداث اترخييا مقصورا على تلك الفرتة وذلك اجليل من الناس وأنه مضى ولن 
حلياة البشرية يف الواقع احلاضر، والنظر إىل القرآن الكرمي هباتني النظرتني  يعود، وابلتايل فقد بطلت فاعليته وتفاعله مع ا

 . (Quṭub, 2013) ينتج عنه فجوة عميقة وحاجز مسيك بيننا وبني القرآن الكرمي
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والصواب أن القرآن الكرمي ينشئ هذا كّله، فتالوته تثري يف النفس حالة من الوجد والراحة والطمأنينة، كما أنه 
نزل أوَّل ما نزل لتأسيس جيل الصحابة وكانوا أول املخاطبني به، إال أنه يف احلقيقة نزل لتوجيه احلياة البشرية كلِّها من 

األرض ومن عليها، فكما استطاع تلبية حاجيات األمة وأن حيقق هبا تلك   -عّز وجلّ -وقت نزوله إىل أن يرث هللا  
اإلجنازات الباهرة يف وقت من األوقات فإنه يستطيع تلبية حاجياهتا وأن حيقق هبا إجنازات عظيمة يف احلاضر واملستقبل، 

ضااي املتعلقة ابإلنسان اليت عاجلها  األخري، ويعاجل نفس الق  -تعاىل-وكأنه يتنزل اللحظة، ألّن القرآن الكرمي خطاب هللا  
حال نزوله، وأدى دوره للحياة اإلنسانية وال يزال هو هو، كما أن اإلنسان الذي نزل من أجله القرآن هو ذاته مل يتغري  
يف أصل حقيقته وفطرته. فإذا عقل املسلمون طبيعة القرآن هذه وأحسوا هبا، مل يعد القرآن يف تصورهم جمّرد كالم يتلى  

ربكة، بل يرونه كائنا حّيا متحرّكا ينتفض أماهم وكأنه يتنزل اللحظة ليؤسس احلياة، فإذا فهموا هذه احلقيقة ومتثلوها يف لل
اليت كان   النظرة  العني، وهذه هي  أثره ويرونه رأي  القرآن يف ذواهتم ويف حياهتم وسيلمسون  حياهتم، فحينئذ سيعمل 

فلم يكن تعاملهم معه مقصورا على ألفاظه ومعانيه اجلميلة فحسب، ولكن   الصحابة ينظرون هبا إىل القرآن الكرمي،
جتاوزوه إىل العيش به يف الواقع واختاذه منهج حياة يف مشاعرهم وضمائرهم، وسلوكهم ونشاطهم، ويف بيوهتم ومعاشهم.  

 ,Quṭub)  التغيري اهلائلفموقف ذلك اجليل من القرآن هو اليت مكنه من العمل فيهم مبنهجه وطبيعته وأحدث فيهم ذلك  

2013) . 
يعلق سّيد جناح املنهج القرآين يف البناء بشرط واحد، وهو أن تتبع األمة هذا املنهج يف مجيع شؤوهنا، وتسلم 

هو الذي خلق اإلنسان، فهو   -عزَّ وجلَّ -، ألن هللا  (Quṭub, 2013)  وشريعته  -تعاىل-نفسها خالصة لقيادة هللا  
صاحب احلق يف   - وحده–الذي يدبّر أمره أحسن تدبري، وهو    -وحده–ّل شيء، وهو  الذي يعرف عنه ك  -وحده–

أن يرسم له منبع حياته، وأن يشرّع له النظم والقوانني، وأن يرسي له القيم واملوازين اليت يتبعها ويرجع إليها، فالرجوع إىل  
ارته إال يف ضوء هذا املنهج، ألنه املنهج الوحيد  املنهج القرآين يف البناء يعترب ضرورة، إذ ال يستقيم بناء لإلنسان وحض

  . (Quṭub, 2013) الراشد القاصد وما عداه سفه وجاهلية



 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 97 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | October 2021 

 

|تشرين األول/  04العدد  07| المجلد مجلة أصول الشريعة لألبحاث التخصصية

 2021 أكتوبر

9073| https://jsfsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

كما يرى أن هذا املنهج ال بّد أن يؤخذ كله، فال ميكن أن يؤخذ بعضه ويرتك بعضه، فليس هناك إال اجتاهان،  
الذي هو طريق الشيطان، وعلى املسلم أن يكون ، وإما طريق الضالل  -تعاىل–إما طريق اهلدى الذي هو طريق هللا  

حامسا يف موقفه، فليس هناك مناهج وتصورات وشرائع متعددة أيخذ أحدها أو يلّفق بينها، وابلتايل فعليه أن يتجّرد من 
ي  ، وأن يتَّخذ القرآن املصدَر واملنهج الوحيد الذي يستق-عّز وجلّ -كّل تصّور ومنهج وشرع غري الذي وضعه له هللا  

 . (Quṭub, 2013) منه منهج حياته كّلها، يف االقتصاد واالجتماع واآلداب والتقاليد واألقضية، ومجيع أموره
ويف نفس الوقت جيلي سّيد حقيقة من األمهية مبكان وهي أن املنهج القرآين يف البناء انجع، وإن حصل ختّلف  

واملخالفات اليت تقع يف اجملتمع الذي حُيَسب على اإلسالم وكانت خارجة  فبسبب القصور يف تنزيله ال يف ذات املنهج،  
. ويفّند سّيد  (Quṭub, 2013)  على أصوله وتصوراته وشرعته، فهي احنراف عنه وابلتايل ال حتسب منه، وال يّتهم هبا
يَن اثبت وكامل وغاية يف  املنهج القرآشبهة أثريت حول املنهج القرآين واليت تزعم أنه قد صدرت منه أخطاء، فذكر أن  
 . (Quṭub, 2013) الدقّة، وما وقع فيه من أخطاء فال حُيَسب على املنهج وإمنا حُيَسب على مرتكبه

 
 

 ومراحل البناء اإلنساين واحلضاري:   اثلثا: مستوايت
يرى سّيد أن البناء اإلنساين واحلضاري يف ضوء القرآن ميّر على مستوايت ومراحل، وذلك حىت يكون حمكما، وذا أثر 

تمثل يف عامل الضمري وميدان النفس البشرية، ذلك أن اإلنسان يحقيقي وفعال يف الواقع، فأول مستوايت البناء القرآين  
اخلل احلضارة، وهو  عليه  تقوم  الذي  األساس  فساده هو  والبشرية، ويف  األرض  ففي صالحه صالح  األرض،  يفة يف 

يف األنفس وجعله أوىل األولوايت، وبذل   -تعاىل –فسادمها، فلذلك بذل القرآن الكرمي جهدا جّبارا إلقرار منهج هللا  
ويؤسس ألخر  الفاسدة  والتصورات  والقيم  املعتقدات  وميحو  ويرممها  يبنيها  النفوس  يعاجل  طويال  وقتا  ى صحيحة فيه 

وواضحة، ويبدو هذا واضحا يف صنيع القرآن حيث ركّز عند نزوله ولفرتة طويلة جدا على األصول الكلية للعقيدة مثل 
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يف النفوس، وتوضيح الغاية من الوجود اإلنساين يف هذا الكون، "مع العناية بتكوين احلاسة    -تعاىل-تثبيت وحدانية هللا  
. فإذا مّت إقرار املنهج القرآين يف النفوس والضمائر،  (Quṭub, 2013)  ل العقيدة"األخالقية يف عمومها، وربطها أبصو 

جاء إقراره يف واقع احلياة وعامل احلقيقة واملتمثل يف إقامة اجملتمع، ووضع شرائعه وتنظيم العالقات داخل اجملتمع املسلم 
يسبق فالعالقة بني هذين املستويني تتجلى يف أّن بناء عامل الضمري    .(Quṭub, 2013)  وخارجه مع اجملتمعات األخرى 

عامل احلقيقة إذ هو األساس له، فاألول يعترب بناء داخليا والثاين يعترب بناء خارجيا، فال ميكن للبناء اخلارجي أن يتحقق 
 إذا مل يكن البناء الداخلي لإلنسان حمكما ومثبتا وقائما على أسس متينة.  

 
سيّ  عقيدته  يفصل  الداخل، يف  من  واجملتمع  األفراد  بناء  إىل  أوال  يّتجه  أنه  فيذكر  القرآن  البناء يف  مراحل  د 

وتصوراته، وقيمه وموازينه، وأخالقه ومشاعره، وتشريعاته وأوضاعه، ويعرفه بطبيعة املعركة اليت خيوضها وطبيعة أعدائه 
سلمة تصبح مستعدة وقادرة على النهوض ابملهمة اليت أنيطت هبا، فإذا مّت هذا البناء فإن اجلماعة امل ووسائلهم ومكرهم،  

. ويرى أن تفّوق اجملتمع املسلم على اجملتمعات من حوله (Quṭub, 2013)   وهي ختليص البشرية من ويالت اجلاهلية
نهج القرآين، يرجع أساسا إىل التفوق يف بنائه الداخلي: الروحي واخللقي واالجتماعي والتنظيمي الذي أتسس يف ضوء امل

ويذكر أن اجملتمع املسلم األول مل يتفوق بسبب بنائه العسكري واالقتصادي أو املادي على العموم، فقد كان أعداؤه 
أكثر منه يف العدد والعدة، ولكّن تفوقه يف بنائه الداخلي متمثال يف تلك اجلوانب، هو السبب الذي جعله يتفوق على 

 .(Quṭub, 2013) شركون(اجملتمعات من حوله )اليهود وامل
 

فمعرفة مراحل املنهج القرآين يف البناء ومراعاهتا يعترب أمرا مهما جدا، إذ ال يتصور االنتقال من مرحلة دون بناء 
اليت قبلها، فال يتصور قيام اجملتمع املنشود دون أن يسبقه البناء الداخلي يف عامل الضمري واألفكار والنفوس والعقول. 
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من اجملتمع املسلم أن يتمكن من أداء دوره الرايدي يف ختليص البشرية وإنقاذها من اجلاهلية إذا مل يكن كما ال يتصور  
 .2(Quṭub, 2013) روحيا وخلقيا واجتماعيا وتنظيمياهو ذاته حمكم البناء 

مستوى آخر يعترب من صميم عملية ابلبناء بل هناك    املنهج القرآين ال يكتفيأن  ويف املقابل فإن سيد يرى  
البناء والذي يتمثل يف الوقاية والصيانة حيث يعرض املنهج القرآين طبيعة املعركة اليت خيوضها اإلنسان وطبيعة أعدائه  

  قضية املفسدات واملعوقات يف  القرآن الكرمي    وقد تشدد  .(Quṭub, 2013; Hocini, 2021) ووسائلهم ومكرهم
ألهنا بكل بساطة تؤدي إىل نتيجة واحدة ووحيدة وهي االحنراف عن أداء الوظيفة الوجودية املتمثلة يف عمران   كثريا؛

االستخالف، وابلتايل يفقد املعىن من الوجود اإلنساين يف هذه األرض، بل وينتقل إىل اجلهة املناقضة متاما وهي جهة 
جمّرد أداة لإلفساد يف األرض، وإلهالك احلرث والّنسل، ابتغاء   اإلفساد فيشتغل بعكس ما أُمر به حيث "يغدو صاحبها

الفاضلة" واألخالق  احلميدة  ابلصفات  ظاهره  حتّلى  مهما  الشخصية،  وأهوائه  -Al-Būṭī, 1998; Al) مصاحله 

Aṣfahānī, 1988 )  . 
 
 
 
 

 
2Hocini, M. A., Abdullah, M., & Bounama, F. (2020). : see you mayfurther information regarding that point  For   جوانب

الظالل تفسيره  خالل  من  قطب  سيد  عند  موضوعية  دراسة  فيها:  العقيدة  ودور  لإلنسان  القرآني   The Qur’anic Aspects of Human :البناء 

b: A Thematic ṭZilāl of Sayyid Qu-of ‘Aqīdah in Tafsīr al Development With Special Reference to the Role

; https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.10420. –(2), 34722 ,Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam-Afkar Study.

Hocini, M. A., Bounama, F., Abdullah, M., & Salmi, H. (2019).   جوانب البناء القرآني لإلنسان وآلياته عند ابن عاشور من خالل تفسيره

 The Quranic Aspects of Human Development in Tafsir al-Tahrir wa Al-Tanwir of Ibn :التحرير والتنوير: دراسة موضوعية

Ashur: A Thematic Study. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, 15(1), 87-107. 

The milestones of Qur’anic methodology in  Mohamed Amine, H. (2018).; https://doi.org/10.33102/jmqs.v15i1.137

human and civilization development: An analytical comparative study on Fi Zilal al-Quran and al-Tahrir we al-

Tanwir/Mohamed Amine Hocini (Doctoral dissertation, University of Malaya). 

https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.10
https://doi.org/10.33102/jmqs.v15i1.137
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 هو املستفيد من املنهج القرآين يف البناء:   رابعا: اإلنسان 
غينٌّ عن عباده، وإذا مل يقبل لإلنسان منهجا   -عّز وجلّ -املنهج القرآين للبناء تعود على اإلنسان، فاهلل  يرى سّيد أن مثرة  

يَن فرمحًة منه لعلمه   أنه ال راحة وال طمأنينة لقلب اإلنسان ومشاعره وال صالح له   -تعاىل–يتَّبعه غري هذا املنهج الرابَّ
الكفيل برفعه إىل مستوى عال ال يبلغه إال يف ظله، ألنه    -وحده –املنهج هو    يف حياته وواقعه إال هبذا املنهج، وأن هذا

منهج رابين متكامل املعامل وغاية الوجود اإلنساين والوجود كّله حمددة وواضحة، وهذا ما جيعله املنهج األصلح لقيادة 
القرآين وتنكبه عنه هو اخلس املنهج  انصراف اإلنسان عن هذا  البشرية. وإن  إذ سيفقده اخلري كله،  احلياة  املبني،  ران 

وسيحرم النجاح والفالح، وسيخسر السعادة، وسيعيش يف شقاوة وتعاسة وحرية يف ذاته ومع من حوله، وسيعّم الفساد 
األرض وتعوج األمور كّلها، ولن يعوض البشريَة ما فقدت االزدهاُر املادي واحلضاري والعمراين ألهنا شقّية، وال يعتدي  

هلا من مسّو    -عّز وجلَّ -ان والبشرية معتدٍّ أبكثر من حرماهنا ومنعها من خري هذا املنهج، وما يريده هللا  على اإلنس
 . (Quṭub, 2013) وطهارة وسعادة وكمال

يشدد سّيد على حقيقة مهمة وهي أّن البناء حيتاج جهداً وصرباً كبريين ومتابعًة متواصلًة لتظهر آاثره، فقد بذل  
دا ضخما واثبتا إلنشاء اجلماعة املسلمة وتربيتها، لتصل إىل ما وصلت إليه من رفعة وطهارة ونظافة، القرآن الكرمي جه

وصار للمجتمع املثايل وجود حقيقي على أرض الواقع ومل يعد جمّرد فكرة مثالية، وهذا البناء وهذه النقلة مل حتدث فجأة  
وأخذت الوقت الالزم لنموها، وانلت عناية مركزة، وصربا طويال يف   ومل ختلق بني يوم وليلة، وإمنا منت منوا طبيعيا بطيئا،

التوجيه، كما عاشت جتارب واقعية مريرة وابتالءات شاقة مضنية وهي يف هذا كله حتت الرعاية اإلهلية املستمرة، وذلك  
 . (Quṭub, 2013) حىت تكون يف مستوى محل األمانة الكربى اليت أنيطت هبا
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 املنهج القرآين عند سيد:  خامسا: خصائص
ذكر سيد أن املنهج القرآين يف بناء اإلنسان واحلضارة يتميز خبصائص ومميزات هي سّر متّيزه وتفّوقه، وقد سبق للباحث 
أن تطرق إىل هذه اخلصائص بشكل مفّصل يف مقال بعنوان "خصائص املنهج خصائص املنهج القرآين يف البناء عند 

؛ فلذلك فإنه سيكتفي بذكرها على حنو  (Hocini, 2017; 2019) ل: دراسة موضوعية"سّيد قطب من خالل الّظال
 يلي:  موجز جدا وذلك كما

مصدره هو هللا عز وجّل، هو من َوَضَعه وارتضاه ليبين اإلنسان والعمران القرآين  يقصد به أّن هذا املنهج  :  الّرابنية  -
ويؤهله للقيام بدور االستخالف يف الوجود، وملا كان من وضع هللا عّز وجّل مدبّر الكون وخالق اإلنسان وصاحب العلم 

. وكّل من (Quṭub, 2013)  انهاملنهج األصلح لإلنسان واألجنع يف بنائه وبناء عمر   -ال حمالة–واإلدراك املطلق فإنه  
يطّلع على هذا املنهج واهلدف الذي يرمي إليه وما جاء به يف كّل اجملاالت واجلوانب، والطريقة اليت يعمل هبا يف البناء  
سواء على مستوى اإلنسان أو على مستوى العمران، يدرك حقيقة اإلدراك أنّه منهج راّبين ليس للبشر فيه يد وال صلة 

   .(Quṭub, 2013) يكابر احلقّ   ، وال جيادل يف هذا إال جاهل غري قادر على التمييز، أو صاحب طوية سيئةبوضعههلم  
يرى س      ّيد أن املنهج القرآين جاء ليؤس      س مليالد اإلنس      ان ويغرّي تص      وراته ومفاهيمه حول خالقه  :  التدرج يف التنزيل -

يع املس  توايت واجلوانب، وهذه العملية تس  تلزم وقتا وتدرجا يف وحول ذاته والكون، ويرتقى به من طور إىل طور على مج
البناء، ومراعاة للظروف، واس تعداد هذا اإلنس ان وحاجاته، حيث إن التغيري ال حيص ل بني عش ّية وض حاها، وهذا األمر 

َدةً َلونال نُ ّزَِل َعَلي نِه  غ اب عن الكف ار فل ذل ك اس              تنكروا نزول ه متفرق ا وق الوا:  فله ذا    .[32]الفرق ان:  النُقرنآُن مُجنلَ ًة واح ِ
اعتمد املنهج القرآين عند بنائه لإلنس          ان على التدرج، ومن هنا ميكن فهم احلكمة من وراء نزول القرآن الكرمي منجما 

إن وعلى ص   عيد آخر، ف ومتفرقا وذلك حىت يليب حاجات اجلماعة املس   لمة ويوجهها يف كل مرحلة من مراحل نش   أهتا.
ومطالعته،    بقراءتهاملنهج القرآين جاء ليطبََّق ويُ نَ فََّذ يف أرض الواقع، ال ليكون رص             يدا ثقافيا ومعرفيا يتلذذ اإلنس             ان  

ولكي يس    هل على اإلنس    ان تطبيق املنهج القرآين فقد س    لك س    بيل التدرج مراعاة لقدرة اإلنس    ان واس    تعداداته، وهذا  
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قه، ولو س لك املنهج القرآين س بيال غري التدرج لوجد فيه اإلنس ان ص عوبة ومش قة أدعى لقبوله وقدرته على تنفيذه وتطبي
 .(Quṭub, 2013) ابلغتني وابلتايل فإنه سينفر منه اإلنسان

 
يتميز املنهج القرآين أبنه ش     امل ومتكامل ومتوازن، فهو يش     مل اإلنس     ان كّله مبختلف : الش     مول والتكامل والتوازن -

ظروفه ومالبس   اته، فردا ومجاعة، ويش   مل جماالته الدينية والدنيوية على حّد س   واء، كما ال مييل إىل جهة على حس   اب  
ذه األمور املتعددة مرتبطة ارتباطا وهكذا جند ه"جهة، وإمنا يربط بينها يف توازن وتكامل حمكم التناس          ق، قال س          ّيد: 

وثيقا، انش         ئا من طبيعة هذا الدين، الذي ال تنفص         ل فيه الش         عائر التعبدية، عن املش         اعر القلبية، عن التش         ريعات 
التنظيمية، وال يس  تقيم إال أبن يش  مل أمور الدنيا وأمور اآلخرة، وش  ؤون القلب وش  ؤون العالقات االجتماعية والدولية،  

ف على احلياة كلها، فيصرفها وفق تصور واحد متكامل، ومنهج واحد متناسق، ونظام واحد شامل، وأداة  وإال أن يشر 
. فاملنهج القرآين حني  (Quṭub, 2013) "واحدة هي هذا النظام اخلاص الذي يقوم على ش  ريعة اّ  يف كافة الش  ؤون

جزئية من جزئيات حياته وش      ؤونه، فال يفرق املنهج القرآين يتعامل مع اإلنس      ان يتعامل معه يف وتلف جوانبه ويف كّل 
 . (Quṭub, 2013) بني االعتقاد والصالة واألخالق وشرائع احلياة وأوضاعها

 
يرى س         ّيد أّن املنهج القرآين اثبت ومس         تقر، وقادر على بناء اإلنس         ان فردا   :الدوام وص         الحه لكّل زمان ومكان -

والقيم األص             يلة   ،ألنه حيتوي على احلقائق الدائمة، واملبادئ الكلية ؛ويف كّل جيلومجاعة يف كّل وقت ويف كّل مكان 
فال –وكون املنهج القرآين آخر منهج يض     عه هللا عز وجّل لعباده يف األرض  .والّرص     يد الص     احل الذي ينفع يف كّل حال

 .(Quṭub, 2013) اقتضى أن يكون صاحلا لكل زمان ومكان -منهج بعده
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فاملنهج اإلهلي "ويرجع سّر قدرة هذا املنهج على العمل يف كّل حال إىل كونه يراعي اإلنسان بكّل خصائصه:  
موضوع ليعمل يف كل بيئة، ويف كل مرحلة من مراحل النشأة اإلنسانية، ويف كل حالة   -كما يبدو يف ظالل القرآن  -

ن الذي يعيش يف هذه األرض، آخذ يف االعتبار فطرة من حاالت النفس البشرية الواحدة.. وهو موضوع هلذا اإلنسا
 " هذا اإلنسان وطاقاته واستعداداته، وقوته وضعفه، وحاالته املتغرية اليت تعرتيه.. سواء وهو فرد أو وهو عضو يف مجاعة

(Quṭub, 2013) . 
 

حني يتعامل مع -املثالية، أو املثالية الواقعية، ذلك أنّه يرى س        ّيد أّن املنهج القرآين يف البناء يتمّيز ابلواقعية   :الواقعية -
أيخذ بعني االعتبار واقعه من كّل جوانبه وزواايه ومالبس     اته، كما ال يغفل طبيعة اإلنس     ان وفطرته وتكوينه    -اإلنس     ان

ه ميوله وحدوده وقدراته، فهو يتعامل مع إنس     ان ال مع ملك أو ش     يطان أو حيوان، أو حجر أو كائن آخر، إنس     ان ل
ونزعاته، وفيه نقائص وض              عف، واملنهج القرآين يالحظ كّل هذا وأيخذه بعني االعتبار، فلذلك ال جيربه على فعل أو  

 .(Quṭub, 2013) ترك ما يعجز عن فعله أو تركه. وكّل ما يطلبه منه داخل يف طاقته وقدرته
 
يرى س      ّيد أن التيس      ري والتخفيف من خص      ائص املنهج القرآين يف البناء، ويتجلى ذلك يف اعرتاف املنهج   :التيس      ري -

القرآين بفطرة اإلنس    ان ودوافعه، وطاقاته وحاجاته، وابلتايل فإنه يراعي التنس    يق بني الطاقة والتكليف، فال يفرض عليه 
 فاملراد من التكليف أن يؤديه اإلنس    ان ال أن يعجز عنهمن التكاليف إال ما هو ميس    ر له وما هو داخل حتت طاقته،  

(Quṭub, 2013) . 
 
مثل  -ومن اخلص      ائص اليت يتميز هبا املنهج القرآين، الثبات واملرونة، ففي بعض القض      ااي واملس      ائل  : الثبات واملرونة -

مثل العادات  –القض       ااي   يتخذ مواقف حامسة من اللحظة األوىل وال يتنازل أو يس       اوم، أما يف بعض -قض       ااي العقيدة
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ندما يتعلق األمر أو النهي فيرتيث ويتدرج برفق ولني، ويس       تغرق الوقت الالزم يف عالجها، يقول س       ّيد: "ع -والتقاليد
  بقاعدة من قواعد التص    ور اإلمياين، أي مبس    ألة اعتقادية، فإن اإلس    الم يقض    ي فيها قض    اء حامسا منذ اللحظة األوىل. 

األمر أو النهي بعادة وتقليد، أو بوض        ع اجتماعي معقد، فإن اإلس        الم يرتيث به وأيخذ املس        ألة ولكن عندما يتعلق  
فعندما كانت املس      ألة مس      ألة التوحيد أو    ابليس      ر والرفق والتدرج، ويهّيئ الظروف الواقعية اليت تيس      ر التنفيذ والطاعة.

تردد فيها وال تلفت، وال جماملة فيها وال مس  اومة،  ال    الش  رك: أمض  ى أمره منذ اللحظة األوىل. يف ض  ربة حازمة جازمة.
 وال لقاء يف منتص   ف الطريق. ألن املس   ألة هنا مس   ألة قاعدة أس   اس   ية للتص   ور، ال يص   لح بدوهنا إميان وال يقام إس   الم.

 .(Quṭub, 2013) "فأما يف اخلمر وامليسر فقد كان األمر أمر عادة وإلف. والعادة حتتاج إىل عالج
 

ما س الكرمي من خالل  القرآن  اإلنساين واحلضاري يف ضوء  البناء  لقضية  نظرة سّيد  أّن  بق عرضه، يالحظ 
واضحة ومتكاملة ومنطقية، فعلى مستوى اهلدف، يذكر أّن بناء اإلنسان واحلضارة هي الغاية األصيلة من نزول القرآن 

ابلقدرة على البناء بشكل   -الوضعية األخرى   دون غريه من املناهج-الكرمي، مثّ يبنّي سبب متّيز القرآن الكرمي وتفرده  
صاحب العلم املطلق واحلكمة الكاملة، املنزُه   -عزَّ وجلَّ -صحيح وانجح ومتقن، كونه رابين املصدر، أي وضعه هللا  

الذي يعترب  القصور واجلهل، مث يستشهد هلذه احلقيقة ويعززها بدليل اترخيي واقعي، واملتمثل يف جيل الصحابة  عن 
اً مثالياً ومثرًة انجحًة للمنهج القرآين يف البناء، حيث أحدث يف حياهتم نقلًة نوعيًة يف فرتةٍّ وجيزةٍّ. غري أّن سّيدا  منوذج

يعلق جناح عملية البناء يف ضوء القرآن الكرمي أبمرين مهمني، أوهلما: ضرورة إدراك طبيعة القرآن الكرمي والنظر إليه على  
متكامل جلميع جماالت وجوانب احلياة اإلنسانية، اثنيهما: اختاذه مصدرا جلميع الشؤون، حيٌّ ودستور شامل و أنه كتاٌب  

وعدم خلطه مبناهج أخرى. فتحقيق هذين الشرطني كفيل بنجاح عملية البناء يف ضوء القرآن الكرمي، وإن حصل ختّلف 
 وتقصري اآلخرين. فبسبب القصور يف تنزيله ال يف املنهج، وابلتايل فال حيمل أخطاء 
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وحرصاً على جناح عملية البناء يذكر سّيد أهنا ال بّد أن تتبع تسلسال منطقيا حيث متر عرب مراحل ومستوايت: 
عامل الضمري وميدان النفس البشرية واملتمثل يف اإلنسان الفرد، وهذا أول ما يبدأ به املنهج القرآين يف البناء، مثّ يليه واقع  

راحل يعترب أمرا مهما جدا، حىت ال حترق املراحل، ومراعاة هذه املة واملتمثل يف األفراد واجلماعات.  احلياة وعامل احلقيق
ويؤيت البناء مثرته البشرية. وتشجيعا لإلنسان ومحاية له من االحنراف والزيغ يف نفس الوقت، يُذَكِّرُه سّيد أبنَّه هو املستفيد 

حه وفالحه فردا ومجاعة، ويف األخري يذكر سّيد توصية ختامية مهمة وهي أّن من املنهج القرآين يف البناء ألن فيه صال
عملية البناء تستلزم جهداً وصرباً كبريينن ومتابعًة مستمرًة لتظهر آاثرها يف الواقع، فال يرتك مكان لالستعجال واليأس  

 والقنوط. 
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 امتة: اخل
 توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي:   

بشىت  احلضارةأّن الغاية األصيلة من إنزال القرآن الكرمي هي البناء بكّل أنواعه، بناء اإلنسان من مجيع نواحيه، وبناء  -
 جماالهتا، لتقوم أّمة ودولة على أساس عقيدة خاصة، فالبناء هو لّب القرآن الكرمي ومهمته. 

لمون طبيعته ووظيفته ودوره، وذلك أبن ينظر إليه على أنه أنه ال ميكن االستفادة من القرآن الكرمي إال إذا فهم املس  -
ومتكامل جملاالت وجوانب احلياة اإلنسانية كلها، وأنه األقدر على قيادة األمة وتربية    شاملٌ   ودستورٌ   وحركيٌّ   حيٌّ   كتابٌ 

 هيلهم للنهوض ابلدور املنوط هبم. أجياهلا وأت 
واحد، وهو أن تتبع األمة هذا املنهج يف مجيع شؤوهنا، وتسلم نفسها    أن جناح املنهج القرآين يف البناء متعلق بشرط  -

 وشريعته، كما جيب أن أتخذ املنهج كله، فال ميكن أن تؤخذ بعضه وترتك بعضه. -تعاىل–لقيادة هللا  خالصةً 
 أن املنهج القرآين يف البناء انجع، وإن حصل ختّلف فبسبب القصور يف تنزيله ال يف ذات املنهج.  -
مراحل املنهج القرآين يف البناء يعترب أمرا مهما جدا، حىت ال حترق املراحل، ويؤيت ومراعاة  أن للبناء مستوايت ومراحل    -

 البناء مثرته البشرية.
 لتظهر آاثره يف الواقع. مستمرةً  كبريين ومتابعةً   وصرباً  اً أّن عملية البناء تستلزم جهد -
عىن بصيانة البناء ومحايته يعلى التأسيس فحسب، بل  يف عملية بناء اإلنسان واحلضارة  قتصر  املنهج القرآين ال يأّن    -

 . مما يفسده
راعاة  هي مثرة مو ،  على املناهج الوضعية األخرىزه  قه ومتي  هي سّر تفو    وخصائص متعددةٍّ   زاتٍّ أن املنهج القرآين يتّسم مبيّ   -

 الفطرة. 
الذي هو وحده أعلم خبلقه ومبا   -عزَّ وجلَّ -ضرورة رجوع اإلنسان إىل املنهج القرآين يف البناء، ألنه من وضع هللا    - 

 فّعال فإنه يعيق سريه الوكّل تبديل ، وعدم املساس ابملنهج القرآين أو التعديل عليه أو تبديله ،يصلح هلم
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