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 (154) أوراق نماء

 مفهوم اإلسالم في القرآن

 من منظور التفسير الفلسفي المعاصر ألبي يعرب المرزوقي

 محمد كنفودي. د

 :غرة القول

من املفاهيم واالستعماالت النصية القرآنية؛ إذ قد ورد يف العديد من نصوص القرآن، يف سياقات متعددة « اإلسالم»يعد مفهوم 
تارخييًّا حتديدات كثرية على مستوى التعريف االصطالحي به؛ سواء كان التحديد تراثيًّا أو معاصرًا، إسالميًّا وقد ُحدد . ومتنوعة

ونعرض يف هذا املقال حتديد داللته من منظور أيب يعرب املرزوقي الفلسفي املعاصر، وتقوم ماهية إنية حتديده على . أو استشراقيًّا
 :عدة أسس أمهها

 (:التوحيد)، و(الخاتمية)، و(الفطرة)إلسالم ونواظم مفهوم ا -أواًل 

باملعىن االصطالحي وفق نواظم ثالثة؛ بوصفها حمددات منهجية ومعرفية مًعا، ( اإلسالم)حيدد أبو يعرب املرزوقي داللة مفهوم 
 :الحق إطالقًا، وهيجتعل منه غري مرتبط، أو قل، غري مرهتن جدليًّا بأي واقع زمين أو تعني تارخيي سابق أو متزامن أو 

 (:الفطرة)أصل أو محدد  -اإلسالم وناظم ( 1)

، فكان بذلك حاماًل لنفس صفاهتا اليت من (1)َخْلًقا؛ إذ هي ممَّا فطر اهلل الناس مجيًعا عليها ( الفطرة)بـ ( اإلسالم)يرتبط مفهوم 
، التوحد وعدم التعدد، الثبات وعدم التغري، ( )لتارخيية الكونية، اإلنسانية، التعايل عن كلية التعينات أو الظرفيات ا: جنسها، مثل

القرآن، الذي = دينيًّا فطريًّا؛ فذلك عينه هو مضمون الوحي املنزل( اإلسالم)وكون . ( )التجرد عن التناقض مطلًقا وحنو ذلك 
                                                           

 ال الناس أكثر ولكن القيم الدين ذلك اهلل لخلق تبديل ال عليها الناس فطر التي اهلل فطرت حنيفا للدين وجهك فأقم} :- تعاىل - قوله تأمل ( )
  .[92 :الروم] {يعلمون

 (.1  /ص) ،«العربية النهضة آفاق»و ،( 2  ،21  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» (9)
 .[ 1 :فصلت]و ،[ 1 :النساء] :اآلتية اآليات ذلك على يدل ممَّا ( )
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، القائم على املراعاة النصية التكليفية لنفس حمددات أو صفات، أو قل، مقومات -عليه الصالة والسالم  -أنزل على الرسول 
ذا السياق على سبيل التعزيز، الدعوة إىل جتاوز مطلق يف ه« إسالم القرآن النصي»؛ إذ من أهم ما حيث عليه (الفطرة)مفهوم 

العرضيات ذات التأثري السليب، والتالقي يف األفق الكوين اإلنساين املتعايل املفتوح، الذي يعد األصل اجلامع للناس، الذي تقوم 
القيمة )وأمَّا . املشرتكة بفضل اخللق: فهو الفطرة اإلنسانية الواحدة، أو قل(: املبدأ الكلي)إنيته على مبدإ وقيمة كليني؛ فأما 

القرآن من نظرية مضاعفة ُتربئ كل إنسان ما لـم يتلَق = فهي األخوة اإلنسانية املتعالية، بفضل ما أسسه إسالم الفطرة(: الكلية
ة يف ظل الدولة ، ويَعرتف بكل األديان طبيعية كانت أو منزلة، بل وتضمن ألصحاهبا حق ممارسة شعائرهم الديني(4)رسالة منزلة 
احلجة )؛ فأمَّا (دنيا)، و(عليا)، ما دام أن كل إنسان عابٌد أو متدين بالضرورة فطريًّا، وذلك مؤسس على حجتني (5)اإلسالمية 

تأجيل احلكم على الناس والفصل بينهم أيًضا إىل يوم )؛ فهي (احلجة الدنيا)وأما . ( )( توسيع مفهوم اإلميان)؛ فهي (العليا
 .( )( الدين

القرآن وال يؤسسه؛ مبعىن أنه =الذي يُذكر به الوحي« الدين الفطري»، يسميه أبو يعرب املرزوقي بـ «القرآن=إسالم الفطرة»إنَّ 
وبوصف . ( )« فْعٌل وحيٌد للتشريع»، ما دام أنَّه «حرية االجتهاد اإلمجاعي»يذكر القواعد العامة من مضمونه دون حتديد ملٍغ لـ 

، بل كل مسلم مستخلف يف الكون مبا هو مدرك آلييت فعل اخلالق ( )؛ فال حيتاج فيه إىل وسطاء «ديًنا طبيعيًّاإسالم الفطرة »
 .( 1)للطبيعة والشريعة، باآلليات العقلية القابلة للتجويد أو التطوير املستمر 

يف نص القرآن، تبيان التحريف الطارئ  -عليه الصالة والسالم  -الذي جاء به حممد « إسالم الفطرة»إنَّ أهم ما يشكل ماهية 
، وإن كان متأخرًا عنهما وعن غريمها يف الزمن؛ فهو متقدم على «إسالم نص القرآن»فـ . عليه تارخييًّا يف التوراة واإلجنيل حتديًدا

                                                           

 بعد حجة اهلل على للناس يكون لئال ومنذرين مبشرين رساًل } :أيًضا وقوله ،[1  :اإلسراء] {رسواًل  نبعث حتى معذبين كنا  وما} :- تعاىل - يقول (1)
 .[1 :الرعد] {هاد قوم ولكل ُمنذر أنت   إنما} :وقوله ،[61  :النساء] {حكيًما عزيًزا اهلل وكان الرسل

  .الشرعي النص يف نصًّا ثبت كما  إنسان لكل الدينية احلرية حق واحرتام مراعاة على بناء (1)
 .[ 1 :املائدة]و ،[ 6 :البقرة] :- تعاىل - قوله تأمل (6)
 كنتم  بما فينبئكم جميًعا مرجعكم اهلل إلى الخيرات فاستبقوا ءاتاكم ما في ليبلوكم ولكن وحدة أمة لجعلكم اهلل شاء ولو} :- تعاىل - قوله تأمل (1)

 كل  على اهلل إن القيامة يوم بينهم يفصل اهلل إن أشركوا والذين والمجوس والنصارى والصابين هادوا والذين ءامنوا الذين إن} .[11 :املائدة] {تعملون
 /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط»و ،(991 /ص) ،«وفرص حتديات»و ،(61  ،61  /ص) ،«العربية النهضة آفاق» .[ 1 :احلج] {شهيد شيء
  (.61  /ص) ،«األمة قضايا يف العريب الوعي»و ،(1  ،1 
 (.1  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» (1)
  (.9  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» (2)
 (. 9  /ص) ،«العربية الفلسفة جتليات»و ،(1  /ص) ،«واملسلمني عربال هنضة شروط» (1 )
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ًما بالذات على مطلق التحريفات املتقدمة عليه زمانًيا اعتبارًا ال حقيقة، خصوًصا كونه هو الكل، بوصفه نصًّا مُ  تقدِّ
شيء « اخللق=الفطرة»و« إسالم القرآن»، أواًل، الذي لـم يسبقه أمر على مستوى اخللق حتديًدا؛ إذ «الدين الفاتح=الفطرة»

 .(11)ر، ومتعاٍل مطلق ال يدخله حتريف واحد متصل ال ينفصل، وثابٌت ال يتغري، وواحٌد ال يتكوث

باحملددات السالفة الذكر، رمى من  -عليه الصالة والسالم  -، الذي جاء به حممد «اإلسالم النصي الفطري اخلامت»وعليه؛ فإنَّ 
فق الكوين الذي فضاًل عن معتنقيها، تلتقي يف األ( منزلة)، أو (طبيعية)خالل ذلك أبو يعرب املرزوقي إىل جعل األديان بنوعيها 

؛ بوصفه حممواًل ِخلقة يف الفطرة وخُلًقا يف األديان، درًءا لكلية األعراض أو الظرفيات اليت تذهب (اإلسالم اخلامت)جاء به 
 .باللحمة اإلنسانية اجلامعة

 (:الخاتمية)أصل أو محدد -اإلسالم وناظم(  )

باملعىن السالف الذكر، أهم ما يرسم معامل داللة ( الفطرة)كما ثبت نصًّا، ذلك مع ناظم ( خامتًا)بوصفه ديًنا ( اإلسالم)إنَّ 
 : يف( نص القرآن=خامتية اإلسالم)ويتجلى ناظم . من منظور أيب يعرب املرزوقي( اإلسالم)مفهوم 

؛ (اإلسالم اخلامت)إىل زمن نزول ( اإلسالم الفاتح)اليت وجدت تارخييًّا، منذ زمن قد عاجل مطلق األدواء ( اإلسالم اخلامت)إنَّ  :أواًل 
 . ( 1)مًعا ( إسالم الفطرة)، و(إسالم الفاتح)بوصفها حتريفات صرحية لـ 

األمر األول نذكر  وممَّا يدل على. قد قدَّم كل العالجات النظرية والعملية لعموم األدواء املمكنة الوجود( اإلسالم اخلامت)إنَّ  :ثانًيا
 :ما يلي

  إياها، عندما أوجده منذ اخللق األول  -تعاىل  -فرفعه إىل املنزلة اليت أواله اهلل ( اإلسالم اخلامت)بعد حتقري منزلة البدن، جاء
 .( 1)لنفسه  -تعاىل  -البدن املشعر الذي بناه اهلل =جديرًا بأن ينفخ فيه من روحه؛ ليكون اإلنسان املستخلف

  ْ؛ فحّرر اإلنسان من ذلك  (اإلسالم اخلامت)د جتسد توسط سلطة بني اإلنسان وخالقه، أو بني اإلنسان والوحي املنزل، جاء بع
كله، بأن نفى كل سلطة روحية أو غريها تستفرد بفهم الوحي املنزل، وحترم على باقي الناس االجتهاد يف فهمه، بأن تلزمهم 

                                                           

 (.1  / ) ،«التفسري يف اجللي» (  )
 يف»و ،(11  ،11  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط»و ،(19  /ص) ،«العربية النهضة آفاق»و ،( 9  /ص) ،«العربية الفلسفة جتليات» (9 )

 (.11  ،11  /ص) ،«رآينالق واإلعجاز املطلق الشعر بني العالقة
 (.11  /9) ،«التفسري يف اجللي» (  )
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، حتولت مع توايل الزمن مقدسة أكثر من املقدس نفسه، يف حني هي ال تْعدوا أن (حةصحي)بتطبيق ما قدم هلم من تفسريات 
 .(14)( املؤسس)، أو (اجلهل املقدس)تكون من 

  ؛ فحرر اإلنسان منها ومن نتائجها (اإلسالم اخلامت)بْعد حتقق كثرة من أنواع وصور الفصام مبختلف جماالت تعلقه، جاء
الوخيمة بعد أن عاجلها موضوعيًّا، وخاصة فصام املقابلة بني الروح واجلسد نفسيًّا، والعقلي واملادي نظريًّا، والديين والسياسي 

ي فلسفيًّا، والدنيوي واألخروي دينيًّا، أو التقابل بني الطبيعي والتارخيي، أو الدين الطبيعي األمسى عمليًّا، والواقعي والقيم
، وختليصه (اإلسالم الفاتح=الفطرة)من خالل استعادة مفهوم . والدين املنزل األمسى، أو التقابل بني الدعوة والدولة وحنو ذلك

 .(15)اليت حدثت بفضل عوامل تارخيية بنيوية أو ظرفية أو مها مًعا من كل أنواع التحريفات الطارئة أو الناجتة، 

  فخلص اإلنسان من كل ذلك، بعد أن عاجل فصام (اإلسالم اخلامت)بْعد تثبيت خمتلف العرضيات وجعلها معيارًا أعلى، جاء ،
فيات أو اخلصوصيات، اليت أضحت األجناس واألنواع املتعلق باحلضارات والثقافات والقوميات واللغات واألعراف وعموم الظر 
، (األخوة اإلنسانية املشرتكة املتعالية)مع توايل الزمن وتباين الفجوة بني اجملتمعات إىل موازين قيمية؛ وذلك بأـن صهرها يف أفق 

 .( 1)اخلامت اإلنساين ( مشروع اإلسالم)الذي يضفي النسبية القائمة على التداخل التكاملي يف 

  ا كانت  -عليه الصالة والسالم  -الذي أنزل على الرسول ( القرآن=اخلامتاإلسالم )جتاوز خمتلف األشكال املتقدمة عليه؛ ألهنَّ
 .( 1)تابعة يف نشوئها للدورات، وليست حمررة منها ألبتة 

 :وأما أهم ما يدل على األمر الثاني فنذكر ما يلي

  َّاطب اإلنسان مبا هو إنسان يف بعده اجملرد؛ فقد قدم حلواًل ناجعة وفاعلة بكونه كما ثبت نظرًا وعماًل، خي( اإلسالم اخلامت)إن
ملختلف مشاكل اإلنسانية عامة، إذ كما ينص أبو يعرب املرزوقي أن مصري اإلنسانية كلها أصبح مشرتًكا عاًما؛ لذلك فإنَّ 

 .( 1)حلول اإلسالم اليوم لن تكون إالَّ إنسانية أو ال تكون 

                                                           

  (.1  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» (1 )
 واإلعجاز املطلق الشعر بني العالقة يف»و ،(11  ،11  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط»و ،(11 /ص) ،«األمة قضايا يف العريب الوعي» (1 )

 (. 1 / )و ،(16  ،11  ،11  ،19 /9) ،«التفسري يف اجللي»و ،(1  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط»و ،(11  ،11  /ص) ،«القرآين
 «النصي اإلسالم» رسالة أن املرزوقي، يعرب أبو عليه يشدد ما أهم من (.991 /ص) ،«وفرص حتديات»و (.11  ،11  /9) ،«التفسري يف اجللي» (6 )

 .املنظور هبذا إالَّ  وعماًل  نظرًا فاعليته قتتحق وال ،«إنساين مشروع» عن عبارة
 (.19  /ص) ،«العربية النهضة آفاق» (1 )
 (.61  - 61  - 61 /ص) ،«العربية النهضة آفاق»و ،(1  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» (1 )
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  على مستوى عالج خمتلف أزمات الناس، ال يتجاوزه أو يدانيه إطالقًا أي عالج ( إسالم القرآن=اإلسالم اخلامت)إن ما قدمه
: يتداخل فيه كونية، أو قل: يف طْرحه يتالزم، أو قل( اإلسالم اخلامت)فإنَّ : لذلك كله. إنساين يف خمتلف أزمنة االجتهاد التالية

 .( 1)ية وإنسانية العالج مًعا إنسانية الدعوة، وكون

  األصل قوة جذب -كوهنا مفتوحة للناس مجيًعا باالختيار، ميثل هذا الناظم« اإلسالم النصي الفطري اخلامت»إنَّ رسالة
أمنوذجي يف سائر األزمنة واألمكنة، خصوًصا إذا علمنا أنَّه ليس جمرد عقيدة، أو مذهب ظريف ذايت يعيش عليه الناس، بل هو 

 .(  )وع حياة حي حمّرر مشر 

األصل املنهجي، -، بذلك احملدد أو الناظم-عليه الصالة والسالم  -الذي جاء به حممد ( اإلسالم النصي اخلامت)وعليه؛ فإنَّ 
بقدر ما خّلص اإلنسانية وحّررها من خمتلف أضُرب التحريف املفضية إىل مآزق وجودية عامة أورثت انفصاًما وانفصااًل، بقدر ما 

 .(1 )حسب تعبري طه عبد الرمحن ( شرودٍ )، أو (مروقٍ )م لإلنسانية كلية ُسُبل الّرشاد والرشد الفردي واجلمعي، درًءا ألي قدّ 

 (:التوحيد)أصل أو محدد -اإلسالم وناظم(  )

؛ بوصفه مفهوًما (قرآنإسالم ال=اإلسالم اخلامت)إنَّ ِمن أهم النواظم أو احملددات اليت يضبط هبا أبو يعرب املرزوقي داللة مفهوم 
 :نصيًّا، جتد

  َّليس شيًئا آخر غري الديين يف كل دين طبيعي أمسى كان أو منزاًل أمسى ما مل يكن حمّرفًا»من منظور القرآن، ( اإلسالم)إن »
، أو إىل (التحريف)وخمتلف صور النقد واإلصالح الذي يوجهه القرآن إىل خمتلف األديان املنزلة من خالل مفهوم . (  )

                                                           

 (.991 /ص) ،«وفرص حتديات»و ،(2 /ص) ،«القرآنية الفلسفة منظور من اإلبداع وعطالة العربية النخب» (2 )
 منها، اإلنسانية اإلسالم حرر أمور مجلة املرزوقي يعرب أبو حدد قد (.12  /ص) ،«األمة قضايا يف العريب الوعي»و ،(96 /9) ،«الفلسفي التفسري» (91)

 (. 6  - 12  /ص) األمة، قضايا يف العريب الوعي .الغرض لذلك جنينية مؤسسات من اإلسالم أسسه ما أيًضا حدد املقابل ويف
 (.م 6 91) ،(  .ط) لبنان، .بريوت واإلبداع، للفكر العربية املؤسسة ،«األخالق من للخروج االئتماين النقد الدهرانية بعد ما شرود» :انظر ( 9)
 يف اجللي» ،«بفحس الواجب يف وليس الواقع يف اهلل عند من يكون أن جيب اإلسالم إنَّ » :املرزوقي يعرب أبو يقول (.9  /9) ،«التفسري يف اجللي» (99)

 يف الواحد الدين بني مييز القرآن» :يقول (. 2  /9)  ،«التفسري يف اجللي» .«إسالًما القرآن يسميه حمرف غري دين كل» :أيًضا يقول (. 1  / ) ،«التفسري
 من - املتعددة والشرائع - املتوالية األديان كل  يف الواحد الدين هو اإلسالم - كليا  وعموًما - بلساهنا رسول أمة لكل - توزيعًيا عموما املتوالية الرساالت كل

 .[(12  /ص) ،«والرتمجة النقد من أشياء»] .«الواحد الدين من استنتاًجا التعبدية حياهتما واجلماعة الفرد حياة تنظيم وطرق كيفيات  هي حيث
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التوحيد بني الدين املنزل األمسى والدين الطبيعي )، سيق مساق الدعوة إىل (اجلاهلية)األديان الطبيعية من خالل مفهوم 
 .(  )( اإلسالم الفاتح)، أو (سالميةالفطرة اإل)، حتت مسمى جامع هو اسم (األمسى

  دينيًّا عرب آلية -من منظور أيب يعرب املرزوقي القائم على ناظم أو حمدد اإلصالح، سواء كان اإلصالح عقديًا( اإلسالم)إن
الدين )، ال يسعى من اإلصالح اجلامع إىل التوفيق أو اجلمع بني (اجلاهلية)عمليًّا عرب آلية -، أو كان سلوكًيا(التحريف)

؛ إذ كل (إسالم القرآن=اإلسالم اخلامت)فحسب، بل يضيف إليهما التوحيد بينهما وبني ( الدين الطبيعي)السابق و( املنزل
ما دام أنه ال يوجد يف األصل ألبتة حسب نص أيب يعرب املرزوقي، (. اإلسالم)ذلك مجًعا داخل ضمن مشموالت مفهوم 

، احملمول مع  (اإلسالم الفاتح=ناظم الفطرة)؛ إذ الكل ُمسيٌَّج بـ (الدين املنزل األمسى)و ،(التنايف بني الدين الطبيعي األمسى)
 .(4 )( الدين الطبيعي)، أو (الدين املنزل)كل إنسان يف مطلق حاالت وجوده؛ سواء اتبع 

  َّا ميكنه من توحيد اإلنسانية ، م(القيم العليا املعيارية)حسب أيب يعرب املرزوقي، يتضمن ما يكفي من ( اإلسالم النصي)إن
 .(5 )توحيًدا من باب التالحم ال نظري له يف الوجود اإلنساين اإلمكاين مطلًقا 

التوحيد )، يقوم نـََفُسه العام على ناظم -عليه الصالة والسالم  -الذي جاء به حممد ( اإلسالم النص اخلامت)وعليه؛ فإنَّ 
 .و أفق الِحم على مستوى الكليات اجلامعة العامة؛ حبيث إنَّ مسلك التوحيد يشرئب حن(واجلْمع

ِحم المفتوح -ثانيا  :مفهوم اإلسالم واألفق الكوني الالا

اليت فطر اهلل الناس عليها أزاًل أوَّل األمر؛ فإنَّه كان بذلك كونيًّا وإنسانيًّا وعامليًّا كما ثبت ( الفطرة)قد ارتبط بـ ( اإلسالم)إذا كان 
ع، فيكون بالتب. (  )( إسالم القرآن)، (خامتًا)، أو النظر إليه بوصفه (إسالم الفطرة)، (فاحًتا)نصًّا؛ سواء مت النظر إليه بوصفه 

هو واحد، ونفسه يف كل الرساالت املنزلة ويف األديان الطبيعية  -عليه الصالة والسالم  -الذي جاء به رسول اهلل ( إسالم القرآن)
فحسب، بل يعم وميتد ليشمل الغاية والنهاية ( الفطرة=اإلسالم الفاتح)وليس األمر وقًفا على مستوى البداية . السابقة عليه

ومن مثة فإنَّ حتققه الفعلي . (  )( الفطرة اإلسالمية الكونية)؛ من حيث الوعي الكوين بتلك (م القرآنإسال=اإلسالم اخلامت)
                                                           

  (.1  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط»و ،(9  /9) ،«التفسري يف اجللي» ( 9)
 الشعر بني العالقة يف» .«والشريعي الطبيعي فيه يتناىف ال الفطري الدين مفهوم» :يقول (.11 / )و ،( 2  - 11 - 9  /9) ،«التفسري يف اجللي» (91)

 (.1  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط»و ،(1  ،11  ،11  /ص) ،«القرآين واإلعجاز املطلق
 (.12  / ) ،«التفسري يف اجللي» (91)
 (.11 /9) ،«التفسري يف لياجل» (96)
 .[11 :الدخان]و ،[21 :مرمي]و ،[1 :إبراهيم] :اآلتية القرآنية النصوص تأمل ،(11 - 1  / ) ،(9  /9) ،«التفسري يف اجللي» (91)
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 -اإلنساين تارخييًّا مت بتدرج، حسب ما اقتضته نواظم طبيعة احلياة اإلنسانية، فضاًل عن املشيئة اإلهلية القائمة على سنن اهلل 
، هو الدين الواحد يف كل الرساالت املتوالية، عموًما توزيعيًّا (إسالم القرآن=إلسالم اخلامتا)بذلك كله، يكون . خلًقا وأمرًا -تعاىل 

إنَّ اإلسالم اخلامت هو نفسه يف كل األديان السابقة عليه، فضاًل عن : وعموًما كليًّا من باب. من باب إنَّ لكل أمة رسول بلساهنا
 .(  )وطرق تنظيم احلياة  أنه ِمن جنس الشرائع املتعددة، من حيث هي كيفيات

هو واحد ونفسه يف كل األديان السابقة عليه، منزلة كانت أو طبيعية، باعتبار ناظم ( إسالم القرآن=اإلسالم اخلامت)إنَّ كون 
؛ فإنَّه حيمل ما يكفي من التشريعات والقيم؛ ليحقق هبا جتاوز مطلق القوميات، أو قل، (الفطرة اإلسالمية الكونية الالمحة)
لعرضيات، عربية كانت أو سامية أو غريمها من حيث التأثري املفرق، ويعانق يف املقابل، األفق الكوين اإلنساين الالحم املفتوح ا
 :، وقد مت تأسيسه من منظور أيب يعرب املرزوقي على بُعدين(  )

اريخ البشري قصد ختليصه مما أبعده عن ناظم ، قام مبراجعة شاملة للت(إسالم القرآن=اإلسالم اخلامت)الُبعد األول نقدي؛ حيث إنَّ 
فضاًل عن استيعابه لكل ما بقي صاحلًا من ماضي اإلنسانية مطلًقا؛ سواء كانت قائمة على األديان (. الفطرة اإلسالمية السوية)

بغربال ( اهليمنة)، و(التصديق)والفْرز النقدي يعتمد يف القرآن على معياري . املنزلة أو الطبيعية، خصوًصا على املستوى الرمزي
 .(  )( اجلاهلية)، ونقد السلوك اإلنساين مبفهوم (التحريف)مضاعف، هو نقد النصوص الدينية مبفهوم 

إسالم )سعى إىل تأسيس احلضارة الكونية على مبدأ كلي وقيمة كلية ينسجمان مع ( اإلسالم اخلامت)البعد الثاين إجيايب؛ حيث إنَّ 
أيًضا، اليت تتعاليان على مطلق الفروق العرضية بفضل نظرة ( قيمة األخوة البشرية)، و(ة البشرية الواحدةمبدأ الفطر )، ومها (القرآن

وتعرتف بكل األديان طبيعية كانت أو منزلة، بل وتضمن ألصحاهبا حق ممارسة . مضاعفة تربئ كل البشر ما مل يتلق الرسالة
احلجة )وأمَّا . «توسيع مفهوم اإلميان»: ؛ فهي(احلجة الُعليا)، فأمَّا (ُدنيا)و، (ُعليا)شعائرهم يف ظل الدولة اإلسالمية، حبجتني 

وبذلك كله، يتحقق إلسالم القرآن مقصده األمسى، وهو التعايل . (1 )« تأجيل احلكم بني البشر إىل يوم الدين»: ؛ فهي(الدُّنيا
ُهوية واحدة مشرتكة، وهي اهلوية الروحية، فتتالقى اهلُويات  ويف املقابل حيفز على خلق أو إجياد. على اهلُويات احلضارية األممية

                                                           

- السالم عليهم - الرسل من العزم أويل رساالت جوهر ميثل «اخلامت اإلسالم» أن على املرزوقي يعرب أبو ينص (.12  /ص) ،«والرتمجة النقد من أشياء» (91)
 (.بعدها وما ،19  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» .وعيسى موسى إبراهيم، نوح، آدم، :
 (.12  ،11  /ص) ،«والرتمجة النقد من أشياء»و ،(29  - 21  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» (92)
 (.991 /ص) ،«وفرص حتديات» (1 )
 (.991 /ص) ،«وفرص حتديات» (  )
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مطلًقا يف أفق النظرة الشهودية، اليت تضفي النسبية إىل اهلُويات اخلاصة، وتتعاىل عليها إىل اهلوية اإلنسانية الواحدة يف 
 .(  )( مشروع اإلسالم اإلنساين الفطري=دعوة»

ا هو (مشروًعا كونًيا)بوصفه ( اإلسالم»إنَّ  ، ال يعد جمرد عقيدة يعيش عليها اإلنسان فرديًّا، أو لتوحيد العرب واملسلمني، وإمنَّ
وال يتحقق ذلك . (  )نظرية كلية يف الوجود والقيمة لنجاة اإلنسان عامة من الرتدي الذي يقصر وجوده على األبعاد الدنيا منه 

أعمُّ ( اإلسالم)جمرد وسيلة خلدمة رؤية سياسية؛ إذ ( اإلسالم)ِفْعليًّا إال من خالل خطط سياسية، إالَّ أنَّه ال ميكن أن يكون 
كما ينص أبو يعرب املرزوقي، فلسفة تتحقق يف التاريخ ( اإلسالم)أو أن . (4 )وأمشل من كل ما سواه، سياسيًّا كان أو غريه 

 .(5 )من خالل قيم االجتهاد النظري واجلهاد العملي املتواصل أبًدا  الفعلي

، فهما متالزمتني غري متدابرتني؛ إذ ال ميكن (الدولة)، و(الدعوة)، قد تالزمت يف رحابه (مشروًعا فعلًيا)بوصفه ( اإلسالم)إنَّ 
ين والدنيا، أو الدنيا واآلخرة ُوجوديًا؛ ألن ادعاء أهدافه ُخلقيًّا، نظري عدم الفصل فيه بني الد( اإلسالم)الفصل بينهما ليحقق 

جمرد أداة ( رسالة اإلسالم)الفصل كما حصل يف تاريخ املسيحية، بقدر ما يعكس جوهر التحريف باملعىن القرآين، جيعل أيًضا من 
وقي مستحيل، إذا أردنا أن قابلة لالستعمال اإليديولوجي، فضاًل عن أن زْعم الفصل من منظور القرآن كما ينص أبو يعرب املرز 

، سواء كان ذلك التالزم بني الدين (اإلسالم)لذلك كله، فإن ادعاء أو زعم الفصل بني ما جاء به . نقول استحالة عنقاء مغرب
والدنيا أو بني الدنيا واآلخرة، أو بني الدين والسياسة، أو بني النظري والعملي وحنو ذلك، ال يعدوا أن يكون جمرد سخافة من 

 .(  )( رسالة اإلسالم اخلامت)سخافات حماريب 

، تتأسس ماهية إنيته املوضوعية، أو قل، التشريعية، أو -عليه الصالة والسالم  -الذي جاء به حممد ( اإلسالم اخلامت)وعليه؛ فإنَّ 
كان ذلك من خالل   إن شئت قلت النصية، على أفق كوين إنساين مفتوح الحم، قصد تأسيس اململكة اإلنسانية اجلامعة؛ سواء

التوسل ببيان وتصحيح مطلق أضرب التحريف املتعينة واملتحققة يف التاريخ اإلنساين، أو كان ذلك من خالل التوسل ببيان 

                                                           

 (.11  ،11  /9) ،«التفسري يف اجللي» (9 )
 (.1  /ص) ،«العربية النهضة آفاق» (  )
  (.1  /ص) ،«العربية النهضة آفاق» (1 )
 (.96 /9) ،«التفسري يف اجللي» (1 )
 إىل حتديًدا الداعية والكتابات الدعوات كثرة  املعاصر، اإلسالمي الفكر فضاء من األخرية العقود يف يالحظ (.16  ،11  /9) ،«التفسري يف اجللي» (6 )

 .متعددة فصلية مبسالك الدين أمور عن السياسة أمور فصل
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، هو يف جوهره ملتقى األديان السامية بنوعيها، طبيعية كانت أو منزلة، أو كان ذلك من خالل (اإلسالم اخلامت)وتأسيس أن 
 .وز مطلق العرضيات أو الظرفيات اليت تعيق بناء الوحدة احلضارة اإلنسانية الشاهدةالتوسل ببيان وجتا

 :مفهوم اإلسالم وتعالي الُمُثل المجردة اإلمكانية على واقع التنزيل الُوجوبي -ثالثًا

نظريًّا وعمليًّا، هو أنَّ مطلق ما تتضمنه ( إسالم القرآن=اإلسالم اخلامت)إنَّ من أهم ما يسوغ به أبو يعرب املرزوقي كونية وعاملية 
من أحكام أو تشريعات وقيم أو ُمُثل وحنو ذلك ال يستنفذ إطالقًا؛ سواء على مستوى ( القرآن والسنة)=، (مدونة اإلسالم اخلامت)

ثل اإلسالمية)؛ ذلك أنَّ (1 )ظري أو اجلهاد العملي يف مطلق أزمنة التأويل والتكليف املتوالية االجتهاد الن
ُ
، ال تستغرق (الفطرية=امل

، القائم على اعتبار (الشرك اخللقي)والقول بنقيض ذلك، هو عني ما مساه أبو يعرب املرزوقي بـ . ألبتة يف عموم تعيناهتا يف الواقع
ثل يف

ُ
ثل عامة إحدى تعينات امل

ُ
 خمتلف املراحل التارخيية، ولو كانت مرحلة أو زمن النبوة والنزول، مستوفية ملطلق امل

الفطرية خاصة؛ ليكون املسلم بذلك وثنيًّا من حيث ال يعلم، فال يكون بالتبع مستقاًل لغرقه يف التعني، وحْصر =واإلسالمية
تبعية الوجودية املطلقة املفضية إىل املوت املطبق لإلبداع نظريًّا اجتهاديًّا وعمليًّا املتعايل يف أحد أعيانه احملايثة، فينحط وجوده إىل ال

 . (  )، القائمة أساًسا على ناظم االجتهاد واجلهاد باملعىن العميق (الثورة اإلسالمية احلقيقية)جهاديًّا، نظرًا لغياب أسباب 

كما ال ميكن أن نتصور قيم اإلسالم أمرًا قد حتقق يف حلظة من حلظات تاريخ » :تعزيًزا لما سبق، يقول أبو يعرب المرزوقي
مبا يف ذلك اللحظة اليت كان على رأسها الرسول نفسه؛ ألنَّ املثال األعلى إذ حتقق يف تعني، جيعل كل التاريخ حماكاة -اإلسالم

وأساس حتقري القرآن الكرمي من حجة هذا ما . مكلًفا لتجربة عينية، فيخلوا من اإلبداع، الذي هو جوهر ما ألجله كان اإلنسان
« ويكفي تكرارها للخروج من الفصام بني املثال والواقع-والتعظيم من حجة تلك أمة قد خلت إجيابًا آباءنا لسًباوجدنا عليه 

ُثل عامة واإلسالمية خاصة؛ »: ويقول أيًضا يف سياق آخر. (  )
ُ
ا تتضمن دعوى الكونية )كون امل ا ليست : اخلامتة، أيألهنَّ إهنَّ

، ال ميكن أن تتحقق يف سلوك قوم مهما قاربوا التمام مبن يف ذلك أهل عصر الرسول؛ لذلك لـم خيُل القرآن من (ُمثاًل لزمن معني
ال والقصد أنَّ املرء ال ميكن أن يكون مسلًما بالتقليد؛ سواء قلد الصدر أو قلد األوروبيني، بل هو . نقد الكثري من سلوكهم

أما إذا تصورنا قيم اإلسالم قد . يكون مسلًما حقًّا إال باالشرئباب الدائم إىل مثل اإلسالم يف طوقه إىل استكمال ذاته من ذاته

                                                           

 (.61  - 11  /ص) ،«وفرص حتديات» (1 )
 (. 91 - 19  - 61  /ص) ،«القرآنية الفلسفة منظور من اإلبداع وعطالة العربية النخب» (1 )
 (.12 /ص) ،«العربية النهضة آفاق»و ،(62  - 1   /ص) ،«اإلبداع لةوعطا العربية النخب»و ،(1 /ص) ،«وفرص حتديات» (2 )
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حتققت يف زمن ما يف ماضينا أو يف حاضر الغرب، فإن جعل املرء مسلًما يصبح مقصورًا على تقليد ذلك الزمن؛ وذلك هو 
 .( 4)« ي ميكن أن يعد السمة اجلوهرية ملا ميكن أن يسمى موت التجربة الروحيةجوهر االغرتاب الروحي، والذ

عليه الصالة والسالم  -الذي جاء به حممد ( اإلسالم النصي اخلامت)فإن ما أراد أن خيلص إليه أبو يعرب املرزوقي، هو أن : وعليه
كان، ولو كان واقع زمن النبوة والنزول، ليكون إبداع ، ال ميكن حبال من األحوال أو بعلة من العلل أن يستنفذه واقع مهما  -

احملايث باملتعايل -يف ارتقاء دائم؛ وإالَّ أورث ذلك اغرتابًا ممقوتًا، أو استبدال تقديس املتحيز( إسالم النص الشرعي)التعلق بـ 
 .املفارق -املطلق

 :مفهوم اإلسالم والحنيفية المحدثة -رابًعا

إسالم الفطرة )، أو (إسالم القرآن=اإلسالم اخلامت)ِمن أهم املفاهيم اليت يستعملها أبو يعرب املرزوقي يف سبيل إرساء داللة مفهوم 
إبراهيم الثاين حممد عليه الصالة -اإلبراهيمية الثانية)، أو (اإلبراهيمية احملدثة)، أو (احلنيفية احملدثة)، جتد مفهوم (اجلامعة
، باعتبار الزمن املتقدم -عليه الصالة والسالم  -الذي جاء به الرسول ( اإلسالم)وصفه يعكس جْوهر داللة مفهوم ؛ ب(والسالم

يف حتطيم األصنام  -عليه السالم  -يف هذا السياق، استلهام جتربة إبراهيم اخلليل ( احلنيفية احملدثة)ويقصد بـ . (41)عليه زمانيًّا 
أو هي باعتبار . ( 4)عموم ما ترمز إليه أحداثه التارخيية من ِعرب وقيم متعالية بوصفها من املثل العامة واألوثان فعليًّا ورمزيًّا، و 

، (الدين املنزل األمسى)لألديان السماوية ونقدها يف القرآن نقًدا أْوصل إىل التوحيد بني ( اإلصالح احملمدي)آخر، تشكل لب 
باعتبارها حتديًدا جديًدا جاء به ( حنيفية)وهي . ( 4)( لفطرة اإلسالمية اجلامعةا)حتت اسم واحد هو ( الدين الطبيعي األمسى)و

 .(44)، خصوًصا بعض العقائد األساسية فيها (احلنيفية احملدثة)، حييي به -عليه الصالة والسالم  -الرسول 

                                                           

 (.11 /ص) اإلسالمي، الفكر منظور من الدين فلسفة» (11)
 وصالنص تأمل .حنيًفا إبراهيم ملة باتباع القرآنية اآليات من العديد يف - والسالم الصالة عليه - الرسول أمر قد (.    /ص) ،«العربية الفلسفة جتليات» ( 1)

  .[ 9  :النحل] :اآلتية القرآنية
 ،[912 :البقرة] :اآلتية القرآنية النصوص يف جتده ،- السالم عليه - إبراهيم جتربة منهج إىل يشري ما أهم من (.11  / ) ،«التفسري يف اجللي» (19)
 .[11 - 11 :األنعام]و
 ،( 2 /ص) ،«والرتمجة النقد من أشياء»و ،(61  - 11 /ص) ،«األمة قضايا يف العريب الوعي»و ،(61  ،61  /ص) ،«العربية النهضة آفاق» ( 1)
  (.91 - 99 /ص) ،«والفلسفي الديين الفكرين وحدة»و
 .القرآنية النصية اآليات من العديد يف «براهيميةاإل احلنيفية» العقائد تلك أهم بعض وردت قد (.12 - 91 /ص) ،«العربية الفلسفة جتليات» (11)



 

02 
 

الدين =دين الفطرة)على أنَّه  -عليه الصالة والسالم  -، يقدمه الرسول (حنيفية حمدثة)بوصفه ( إسالم القرآن=اإلسالم اخلامت)إنَّ 
، املتقدم على خمتلف األديان السماوية السابقة عليه نزواًل، احملمول يف التاريخ اإلنساين ويف اعتقاد كل فرد مًعا، ليتم به (الفاتح

 .يقدم بوصفه أفًقا جامًعا والمِحًا بني الناس -عليه السالم  -علًما أنَّ إبراهيم . (45)ق الظرفيات أو العرضيات املفرقة جتاوز مطل

عليه الصالة  -الذي جاء به حممد ( اإلسالم النصي اخلامت)فإنَّ ما أراد أن خيلص إليه أبو يعرب املرزوقي من خالل ربط : وعليه
بقدر ما هو الدين املتقدم واملتأخر على مطلق أضرب ( اإلسالم اخلامت)، هو أنَّ (فية إبراهيم عليه السالمإسالم حني)بـ  -والسالم 

بالنظر إىل ( الدين اجلامع)، بقدر ما هو (اإلصالح)التحريف على مستوى املقومات الكلية، بالنظر إىل قيام أصله على ناظم 
لذلك كله؛ فإنَّ . ( 4)ناظم التوحيد بني األديان السامية بنوعيها املنزلة والطبيعية مًعا قيام إنيته الذاتية على ناظم الفطرة اخللقية و 

 .فحسب( قانون الواجب)وليس مبقتضى ( قانون الواقع)يتعني أن يكون متبًعا مبقتضى ( اإلسالم اخلامت)

                                                           

 - 11  /ص) ،«والرتمجة النقد من أشياء»و ،(19  - 1  /ص) ،«العربية النهضة آفاق»و ،(29  - 21  /ص) ،«واملسلمني العرب هنضة شروط» (11)
 (.    /ص) ،«العربية الفلسفة جتليات» ،(12 

 عابد وحممد أركون، حممد :من كل  عند أيًضا جتدها املرزوقي، يعرب أيب عند جتدها ما بقدر بنوعيها، األديان بني التوحيد أو الوحدة فكرة إىل الدعوة (16)
 تاريخ يف التأويل أزمنة خمتلف يف ومتجذرة قدمية بل املبتدعة، أو احملدثة األفكار من ليست وهي خمتلفة، وأنظار برؤى وإنْ  وغريهم، شحرور، وحممد اجلابري،
 .مصنفاته عموم يف الرمحن عبد طه جتد الدعوة هذه أسس فنَّد وممن .سالمياإل الفكر


