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 القرآني ص  عليل المقاصدي في فهم الن  إعمال الت   ضوابط  
ّّ"ة  نقدي   ة  تحليلي   وظيف العلماني( "دراسة  )الت  

  *ين سليمانيالد   عز   د/                                                               
 

 مةمقد  ال
،ّأفرزهاّتطورّجديدة ّّتلجأّبعضّالخطاباتّالمعاصرةّإلىّفهمّالنصّالقرآنيّبآليات ّ

ّكافية ّ ّليست ّالقدامى ّعن ّالموروثة ّالفهم ّقواعد ّأن ّبحجة ّوالفلسفية؛ ية ّاللغو ّالعلوم
ّفهمّ  يحلّ ّلتحصيل ّو ّالمعاصر، ّالواقع ّقصدّّيناسب ّآلية ّالآليات ّهذه ّومن مشكلاته،

 فّالهرمينوطيقيّجورجّغادمير.المؤلف،ّالتيّقعدّلهاّالفيلسو
يمّليستّبالشيءّأنّّوالذيّتجدرّالإشارةّإليه توظيفّالمقاصدّفيّفهمّالقرآنّال كر

يمّمنذّزمنّّالجديدّفيّالفكرّالإسلامي،ّفقدّظهرتّتفسيراتّ  أخرىّلآياتّالقرآنّال كر
ّ ّعنهم-الصحابة ّالل  ه ّيغبّ ّ-رضي ّالفكرّّولم ّجمود ّفترات ّبعض ّفي ّإلا ّالفهم هذا

ّ ّاستحضار ّالإسلامي. ّتحكم ّالتي ّالضوابط ّهذه ّما ّالمقاصّإذن ّهذه ّالنصّد، ّفهم أثناء
ّتجلياتّالانحرافّفيّالفهمّعندّعدمّالالتزامّبها؟.ّالقرآني؟،ّوما

ّ ّالمقاصدي، ّللنظر ّالعلماني ّالتوظيف ّتعترفّّينبثقإن ّلا ّالتي ّالعلمانية ّالمرجعية من
ّ ّالثوابت ّلزعزعة ّتسعى ّوإنما ّللإسلام، ّوالسلوكية ية ّالفكر ّفالنظرّبالمنظومة ّلذلك الدينية؛

ّلاّصلةّلهاّّ-هذاّالاتجاهفقّو ّ-المقاصديّ يقومّعلىّاعتبارّعللّالنصوصّلاشتقاقّمعان 
ّال ّالعلماء ّأقرها ّالتي ّالضوابط، ّتلك ّيح ترم ّلم ّالتيار ّهذا ّلأن ّالنص؛ ّالذينّبظاهر مبرزون

سواّلهذاّالعلم. ّأس 
ّ ّالشرعية ّالمقاصد ّصفتها-إن ّعليه ّتدل ّالشرعّّ-كما ّصميم ّمن ّوجودها تستوحي

ّبخ ّليست ّفهي ّجهة ّّارجة ّوتعاليمه، ّغير ّمن ّإدراكها ّيطلب ّحتى ّنصوصه تلكّّعن
ّية:التهذاّالبحثّإلىّتحقيقّالأهدافّالّالنصوص؛ّلذلكّيسعى

 .ّالوقوفّعندّأهميةّالبعدّالمقاصديّأثناءّّالنظرّفيّالنصّالشرعي
 ّبرازّالضوابطّالعامةّوالخاصةّلإعمالّالمقاصدّالشرعيةّعندّعلماءّالأمة إ

ين. ّالمعتبر
                                 

بيةّ.ّفاسّ* بمل كةّالم،ّالمّأستاذّاللغةّالعر  .يةغر



 ــــــــــــــــــ ينةّأصولّالد ّمجل ّ ــــــــــــــــــــــــــ القرآني ص  عليل المقاصدي في فهم الن  إعمال الت   ضوابط   ــــــــــــــــــــ

681 

 

 ّّالعلمانيّللبعدّالمقاصديّفيّفهمّالنصّالقرآني.كشفّالتوظيف
 .ّالوقوفّعندّنماذجّمنّآياتّالأحكامّالتيّأخضعتّلهذاّالمنهج
 ّ ّللبحثّفيّهذاّالموضوع.ّّونتائجّوآفاقّ ّالخروجّبخلاصات

التحليلّوقدّاعتمدّالباحثّعلىّالمنهجّالمقارن،ّبالإضافةّإلىّالاستعانةّبآلياتّّّّّّ
ّية:التالّفقّالخطةوالاستنتاجّو ّ

يمالنظرّالمقاصديّفّالمبحثّالأول: ّ.دراسةّتأصيليةّ:يّالقرآنّال كر
يم.فهمّالمطلبّالأول:ّأهميةّالنظرّالمقاصديّفيّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالقرآنّال كر
ّالمطلبّالثاني:ّالضوابطّالعامةّلإعمالّالمقاصدّفيّفهمّالنصّالقرآني.ّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالضوابطّالخاصةّفيّالفهمّالمقاصديّللنصّالقرآني.المطلبّالثالث:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.انيّللمقاصدّفيّفهمّالنصّالقرآنيالمبحثّالثاني:ّالتوظيفّالعلم
ّالمطلبّالأول:ّالهرمينوطيقاّوقصدّالمؤلف.ّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالمطلبّالثاني:ّتطبيقاتّالهرمينوطيقا.ّّّّّّّّّّّّّّّ
يع:المطلبّالثالث:ّتوظيفّالمقاّّّّّّّّّّّّّّّ ّصدّوالتشر

باّ-2ّّّّّّّّّّّّّّّ.الإرثّ-1 ّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّالر
ّ.البحثّخاتمة

 .ة  تأصيلي   دراسة   :فهم القرآن ال كريمظر المقاصدي في ة الن  ي  المبحث الأول: أهم  
 المطلب الأول: أهمية النظر المقاصدي في فهم القرآن ال كريم:

يم،ّذلكّالمنهجّالذيّيعنىّبظواهرّيرادّبالبعدّالمقاصديّفيّفهمّنصوصّالقرآنّ ال كر
ّومبادئهاّ يعة ّالشر ّبكليات ّالجزئيات بط ّور ّاعتدال، ّفي ّبينهما ّوالجمع باطنها، ّو النصوص
ّحاجاتّ ّلكل ّالنص ّاستيعاب ّبدعوى ّالنصوص، ّمن ّالمراد ّبالمعنى ّيخل ّ"فلا العامة،
ّعنّ ّالنصوص ّعجز ّبدعوى ّودلالاتها، يحة ّالصر ّبظواهرها ّيخل ّولا الإنسان،

ّ.(1)عابها"استي
بينّ  ّ وسطا  ّ ّهذاّالمنهجّهوّالسبيلّالذيّاتبعهّالعلماءّالراسخون،ّالذينّوقفواّموقفا إن َّ
ّورثهّ ّ"فهم ّالشرع، ّمقاصد ّعن ّبمعزل ّوتفهمها ّوحرفيتها، ّالنصوص ّبظواهر ّتتمسك فئة

                                 
يمّحامديّ 1 - السنةّّ ،ه1221م/ّرجب2002ّسبتمبرّّ،101ّ:العددّ،كتابّالأمةّ-ضوابطّفيّفهمّالنص،ّعبدّال كر

 .93ّص ن،الخامسةّوالعشرو
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ّبمقصد" بطها ّر ّأو ّالأحكام ّتعليل ّأنكروا ّالذين ّالقدامى ية ّعنهمّ(1)الظاهر ّقال ّحيث ،
"...ّمنّهؤلاءّأيضاّبعضّأهلّالبدعّوالأهواء،ّفإنهمّوقفواّعندّاتباعّظواهرّالشاطبيّ

 .ّ(2)القرآنّعلىّغيرّتدبرّولاّنظرّفيّمقاصدهّومعاقده"
يغالّفيّاعتبارّعللّّاتّطرح ّتبن ّّ-هيّالمقصودةّبالورقة-ّوطائفةّأخرى يقومّعلىّالإ

يحة،ّفتبنىّ ّلاّصلةّلهاّبظواهرّتلكّالنصوصّالصر النصوصّومقاصدها،ّلاشتقاقّمعان 
ّنظ ّفي ّالقرآن ّلأن َّ ّبالضرورة؛ ّالدين ّمن ّمعلوم ّهو ّما ّإهدار ّإلى ّتؤول ّأحكام رهمّعليها

ّ.ااّوأحكام ّروحّوقيم،ّقبلّأنّيكونّنصوصّ 
ّبادية ّّوإنّ  ّالخلل ّمظاهر ّكلّ فّكانت ّموقف ّلزام ّّي ّكان ّالطرفين، ّبتبيينّّامن البدء

يعةّعلىّالعموم. يم،ّوالشر ّأهميةّإعمالّالمقاصد،ّودورهاّفيّفقهّنصوصّالقرآنّال كر
يعّحكمةّومقصد،ّقالّتعالى:عنّالعبث،ّولكلّتشّه ّارعّالحكيمّمنز ّإنّالش ّر

ِّإل ي ّ﴿ ّو َأن َّكُم  ّع ب ث ا ّخ ل ق ن اكُم  م ا َّأن َّ ب تُم  ّتُر ج عُون َأف ح س  ّل ا ّقائل:(3)﴾ن ا ّمن ّجل ّوقال ،ّ
﴿ّ ّو ل  ك ن َّ ح ق   ّب ال  ا ِّإل َّ ن اهُم ا ّخ ل ق  ّم ا ّل اع ب ين  ّب ي ن هُم ا ّو م ا ّو ال َأر ض  م او ات  ّالس َّ ن ا ّخ ل ق  و م ا

ّي ع ل مُون  ّل ا ث ر هُم  ّوكثيرة ّ(4)﴾َأك  ،ّّ ّبي َّن ّالتي يعات ّوالتشر ّالأحكام ّعللها،ّاالشهي رع
ّعنهاّوالمصالح ّّوحكمها ّالمترتبة ،ّ ّالعلماء ّجمهور ّأجمع ّقليلة–"ولهذا ّفئة ّعدا علىّّ–فيما

ّالش ّأحكام ّبالحك ّتعليل بطها ّور يعة ّوالمصالح"ر ّالنظ(5)م ّصار ّحتى ّفيّ؛ ّالمقاصدي ر
ّالإس يع ّالمجمالتشر ّالقطعية ّالأمور ّمن ّيقوللامي ّعليها، ّالخادمي:ّد.ّع ّالدين نّم ّ"ّنور

يعّالإسلاميّلاّيخلوّمنّإقرارّحقيقة ّّاوقطع ّّالمعلومّصراحة ّ ةّأحكامهّمقاصدي ّّأنّالتشر
ّكاف ّ ّوالدارسون ّالباحثون ّعليها ّأجمع ّالتي ّالحقيقة ّتلك ّوأقر ّوتعاليمه، ّالعقولّة، ّمختلف تها

                                 
ّنصوصّ 1 - ّضوء ّفي ّالشرعية ّومقاصدهاّالسياسة يعة ّالشر ّد، ّالقرضاوي. ّيوسف ّّ،ّ،212ّص، مؤسسةّّ،1ط

 م.2001ه /1222الرسالةّ
يعة،ّ-2 ّالشر ّأصول ّفي ّالشاطبيّالموافقات ّ ّإسحاق ّتحقيق2/113ّ،لأبي ّالمعرفةّ:، ّدار ّدراز، ّالل  ه ّبيروتّ،عبد دونّ،

 .تاريخ
 .112المؤمنون،ّالآيةّّ-3
 .93-93الدخان،ّالآيتانّ  -4

بيةّ،20ّللدكتورّمحمدّمصطفىّشلبي،ّصّ،تعليلّالأحكام -5  م.1331ّ،بيروتّ،دارّالنهضةّالعر
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ّكلّ  ّفي ّوالقوانين ّوالعوائد ّمنطوّ ومكانّ ّزمانّ ّوالأعراف ّفهو ّالخلق،ّّ، ّفي ّمقاصده على
ّ.(1)كمهّفيّحياةّالناسّوأحوالهم"وغاياتهّفيّالوجود،ّوأسرارهّوح

ّبادي ّ ّالفهم ّهذا ّوإنّوكان ية، ّبالخ ير ّلها ّالمشهود ّوالقرون ّالصحابة ّاجتهادات ّفي ا
يلّالأحكامّمنّعدمه. يفاتّوكانتّتحققّوظيفتهاّفيّتنز ّغابتّلديهمّالتسمياتّوالتعر

ّنّكلّماّسبقّيتبينّأنّاستثمارّالنظرّالمقاصديّفيّحسنّفقهّالنصوصّمتجذر ّم ّ
ّأمةّواجتهاداتّعلمائهاّالراسخ ين.فيّتاريخّال

ّاستحضارّ - ّغياب ّفي ّأحكامه ّفي ّالمتفقه ّالقرآن ّآيات ّفي ّالناظر إن
ّجمي ّفي ّالصواب ّعن ّيحيد يز ّالعز ّللكتاب ّالعليا ّفهماّالمقاصد ّهذا ّعمله ّمراحل ع

يل ّّاواستنباطّ   .ّاوتنز
- "ّ ّالذي ّهو ّللنص ّالسليم ّالفهم ّإن ّعند ّالشرع ّمقاصد الاستنباطّيراعي

ّمنّ ّواقعة ّحكم ّمعرفة ّالمجتهد ّأراد ّفإذا ّالشرع، ّأحكام ّفي ّوالنظر ّالنصوص وفهم
الوقائعّاحتاجّإلىّفهمّالنصوصّلتطبيقهاّعلىّالوقائع،ّوإذاّأرادّالتوفيقّبينّالأدلةّ
ّنازلةّ ّفي ّالل  ه ّحكم ّبيان ّإلى ّالحاجة ّدعته ّوإن يع، ّالتشر ّبمقصد ّاستعان المتعارضة

ّالقي يق ّطر ّعن ّأهدافّمستجدة ّدقة ّبكل ّتحرى ّ ّوغيرها ّالاستحسان ّأو اس
يعةّومقاصدها" ّ.(2)الشر

ّالتيّ ّاللفظ، ّعن ّالخارجة ّوالأمارات ّبالقرائن ّيعنى ّالذي ّالمقاصدي ّالأساس إن
منّدونهاّتُه درّدلالاتّعديدةّلهذهّالألفاظ،ّفتفقدّميزةّالترجيحّبينّالأدلةّالمتعارضةّ

والهوةّبينّّبينها؛ّليظلّهامشّالاختلافّبينهاّكبيرا ،فيّالظاهر،ّوتُع دمّإمكانيةّالتوفيقّ
ّالاستنتاجاتّواسعة.

ّالعاميّذاّالنزرّاليسيرّمنّالعلمّ فإذاّكانّهذاّحالّالمجتهدّالفقيهّمعّهذاّالعلم،ّفإن 
يمان ّ يقين ّالشرعي،ّبعلمهّلأسرارّالنصوصّوعللها،ّيزدادّقلبهّإ ا؛ّليبعثهّذلكّعلىّالعملّاّو

يحصنهّم يعة.نّوالامتثالّو ّدواعيّالتشكيكّفيّأحكامّالشر

                                 
 .1/21،ّالاجتهادّالمقاصدي -1

يعةّوأثرهاّّ-2 يعّووحدةّالأمةمقاصدّالشر بيرّ،فيّالإصلاحّوالتشر الّالندوةّالعالميةّللفقهّبأعمّمقالّمنشورّ،عبدّالل  هّز
يعةّالإسلاميةّوسبل ياّ،تحقيقهاّفيّالمجتمعاتّالمعاصرةّوأصوله:ّمقاصدّالشر ّم.2003غشت:ّّ،ماليز
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ّسّ  ّمن ّالغرض ّكان ّتوجيهّولقد ّفي ّأثره براز ّإ ّالمقاصد، ّعلم ّإلى ّالحاجة ّمظاهر وق
يم،ّوفتحّالآفاقّ ياتهّأثناءّالنظرّفيّنصوصّالقرآنّال كر العقلّالمسلمّعلىّاختلافّمستو

ّوال ّللتحليل ّواسعة ّالواقعأمامه ّعلى يل ّالتنز ّوحسن ّّ،استنباط ّالدكتور ّعبيدّيقول عمر
ّ"ّحسنه: ّتغيير ّإن ّيحدث ّالمقاصدي ّالعقل ّاستراتيجي ّ بناء ّونقلة ّّاا ّالثقافة، ّفيّّفي نوعية

ّفيماّ ّالنظر ّوإعادة ّالبشر، ّيد ّعلى ّالمتجدد ّعطاءه ّللوحي يعيد ّو ّوالذهنية، ّالعقلية الحياة
يلهّعلىّالواقعّبعيد ّ ّ.(1)اّعنّمصالحّالناس"وضعواّمنّآلياتّمجردةّللتعاملّمعه،ّوتنز

ينفذّإلىّالمعانيّ أماّمنّناحيةّالنصّفإنّالنظرّالمقاصديّلهّيبرزّعللهّوأغراضه،ّو
ّ ّبالأخذ ّفقط ّيكتفي ّولا ّفيه، ّالمبثوثة ّضيق ّوالأسرار ّمجاله ّيبقى ّلا ّحتى ّابظواهره؛

ّفقطّ ّوحرفيتها ّبظواهرها ّأخذت ّإذا ّ"فالنصوص ّوواقعهم، ّالناس ّحياة عن  ّ ومعزولا
ّ ّوإذا ّعطاؤها، ّوقل ّنطاقها، ّمعين ّأضاق ّكانت ّومقاصدها ّبعللها ّينضب،ّّاخذت لا

ّفيّ ّالطبيعي ّمجراها ّالأحكام ّوتجري ّالاستصلاح، ّباب ينفسح ّو ّالقياس، ّباب فينفتح
ّ.(2)تحقيقّمقاصدّالشرع،ّبجلبّالمقاصدّودرءّالمفاسد"

ّ ّيمنحه ّالقرآني ّالنص ّفي ّالنظر ّأثناء ّالمقاصد ّاستصحاب ّحتىّإن ّالمتجدد، العطاء
وكلهاّتستدعيّّوأنّالوقائعّوالنوازلّغيرّمحدودة،ّاقعّالناس،ّخصوصّ اّعلىّوايبقىّمهيمن ّ

يعّالإسلاميّجاءّليعالجّواقعّّيقولّد.ّ،رأيّالشرعّوتحكيمه صالحّالزنكي:ّ"بماّأنّالتشر
ّالمستجداتّ ّوليمد ّالأحوال، ّكل ّوفي ّوالأمكنة ّالأزمنة ّجميع ّفي ّوأحوالهم المكلفين

ّجهة ّ ّمن ّومنّجهة ّبأحكامه ّمحصورة ّّ، ّالعدد ّحيث يعيةّمن ّالتشر ّالنصوص ّأن ّأخرى
ّفلكّومعدودة ّ ّفي ّدار ّإذا ّالصواب ّمن ّيقترب ّالاجتهاد ّفإن ّوعليه ّمتجددة، ّوالوقائع ،

لماّالنصّورحابه،ّوعليهّفإنّالحاجةّتقتضيّالالتفاتّإلىّالنص،ّوأنّلاّيبرحهّالمجتهدّك
ّسبيل ّ ّذلك ّإلى ّمنّاوجد ّكافة ّالنص ّطاقات ّإعمال ّخلال يعّّمن ّتطو ّأو ّاعتساف غير

ير" ّ.(3)أوّتحو
يعّ ّإنّاستثمارّطاقاتّالنصّكلهاّمنّغيرّقصورّ  ،ّلاّيتأتىّإلاّباستحضارّولاّتطو

ّالبعدّالمقاصدي؛ّلأن َّهّيتيح:

                                 
ّ.1/11،ّمجالاتهّّ،ضوابطهّ،مّكتابّالاجتهادّالمقاصديّحجيتهعمرّعبيدّحسنةّفيّتقديّ- 1
يةّالمقاصدّعندّالشاطبيّ-2 بسوني،ّصّ،نظر ّم.1331/ ه1201ّ،،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلامي999ّأحمدّالر
يا،ّميةّصالحّزنكي،ّالندوةّالعالّد.ّالتوظيفّالتفسيريّلدرسّالمقاصد، -3  م.2001للفقهّوأصوله،ّماليز
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ّكلّ ّباعتبار ّومدلوله، ّروحه ّإلى ّوالالتفات ّالنص ّبظاهر ّالأخذ ّبين ّالتوفيق أولا:
ّالمرادّالإلهي.القرائنّالخارجيةّوالداخليةّالتيّتدلّعلىّ

يعةّثاني ّ يعّالكليةّوغاياتهّال كبرى،ّوهوّيبرزّوحدةّالشر بطّالنصوصّبأدلةّالتشر ا:ّر
ّتناقضّ  ّدون ّتعارضّ ّوتكاملها ّالشاطبي:ّ،أو ّالجزئياتّ"ّقال ّتلك ّاعتبار ّالواجب فمن

ّ بهذهّالكلياتّعندّإجراءّالأدلةّالخاصةّمنّالكتابّوالسنةّوالإجماعّوالقياس،ّإذّمحال 
فنّالجزئياتّمستغنيةّأنّتكو  ّ ّ ّيعنّكلياتها،ّفمنّأخذّبنصّمثلا عنّكُل  ي  ه  ّ جزئيّمعرضا

ّمعرضّ ّفقد ّبالكلي ّأخذ ّمن ّكذلك ّجُزئ ي  ه "ّاأخطأ، ّعن ّفقال، ّالشاطبي ّعلل ّثم "ولأنّ:
ّفّالإعراض ّالشك ّإلى ّيؤدي ّجملة ّالجزئي ّإنماّّيعن ّعنه ّالإعراض ّأن ّجهة ّمن الكلي

ّنأخذهّ ّإنما ّأنا ّمع ّالجزئي ّالكلي ّخالف ّوإذا ّله ّالمخالفة ّتوهم ّأو ّللكلي ّمخالفته ّعند يكون
ّالجزئيّ ّذلك ّيتضمن ّأن ّلإمكان ّبه ّالعلم ّيتحقق ّلم ّالكلي ّذلك ّأن ّعلى ّدل ّالجزئي من

ّبد ّيكن ّلم ّهذا ّأمكن ّوإذا ّمنه ّجزءا ّالمعتبر ّيأخذه ّلم ّالكلي ّمن ّالرجوعّجزءا إلىّّمن
ّف ّالجزئيّّيالجزئي ّاعتبار ّدون ّبإطلاقه ّيعتبر ّلا ّالكلي ّأن ّعلى ّذلك ّودل ّالكلي معرفة

وهذاّكلهّيؤكدّلكّأنّالمطلوبّالمحافظةّعلىّقصدّالشارعّلأنّالكليّإنماّترجعّحقيقتهّ
ّ.(1)"كلّمسألة ّّياّفاّفلاّبدّمنّاعتبارهماّمع ّأيضّ ّإلىّذلكّوالجزئيّكذلك

يل،ّواعتبارّمآلاتّالوقوعّالفعليّللمرادّالإلهيّمنّالنص،ّاّ:ّضمانّثالث ّ حسنّالتنز
ّعلىّأرضّالواقع.

يعةّالقطعية،ّوالنصوصّالظنية،ّالتيّرابع ّ تحتاجّإلىّإعمالّا:ّالتمييزّبينّنصوصّالشر
ّالنظرّالمقاصدي.

ّ ّيحيلنا ّما ّفائدة ّعوهذا ّالخلودّّلى ّصفة ّتحقيق ّوهي ّالبعد، ّهذا ّلاستثمار أخرى
ّل ّالإسوالبقاء يعة ّونصوصهالشر يسوني:ّ،لامية ّالر ّأحمد ّد. ّالاجتهادّّيقول ّأهمية "إن

يعةّالإسلاميةّللعصورّوالأجيالّالتيّأتتّبعدّ المقاصديّهوّال كفيلّبدوامّأحكامّالشر
ّالدنيا" ّانقضاء ّعلى ّتأتي ّوالتي ّالشارع، ّفإنهاّ(2)عصر ّالمطلقة، ّالعامة ّالنصوص ّوكذلك ،

ّلب ّالبعد؛ ّهذا ّإعمال ّإلى ّمرونةّتحتاج ّيؤكد ّوهو ّيدخل، ّلا ّمما ّتحتها ّيدخل ّما يان
يع،ّوواقعيتهّوقدرتهّعلىّالتحقق،ّوالتفاعلّمعّمختلفّالبيئاتّوالظروف. ّالتشر

                                 
.3ّّّ-9ّ/3ّ،الموافقاتّ- 1  
يةّالمقاصدّعندّالشاطبيّ- .992،ّصنظر 2  
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يعةّ ّالشر ّظل ّتحت ّباستمرار ّالعيش ّمن ّالمسلمين ّتمكن يعة ّالشر ّمقاصد ّفمعرفة إذن
ّإن ّثم ّالحكيم، ّالشارع ّلتوجيهات ّوفقا  ّحياتهم، ّشؤون ّوتنظيم ّدراسة ّّالإسلامية،

يمّسوفّتفسحّالمجالّواسع ّمقاصديةّالقر أمامّعودةّالأمةّلتحتكمّلهّفيّقضاياهاّّاآنّال كر
ية،ّونوازلهاّالمستجدة. ّالمصير

يعة،ّوتحقيقّا نبعاثهاّومنّهناّيمكنّالقول:ّإنّتحقيقّانطلاقةّجديدةّفيّعلومّالشر
ّبعيد ّ ّيتصور ّلا ّجديد، ّكلّّامن ّمرجع ها ّلأن َّ يعة؛ ّالشر ّلنصوص ّالمقاصدي ّالفهم عن

ّواستقرارهاّ ّواط  رادها ّال كون ّبقوانين ّيؤمن ّلا ّمن ّأن  ّفتوى:"..فكما ّكل ّودليل اجتهاد،
ّيؤمنّ ّلا ّمن ّفكذلك ّالمادية، ّالعلوم ّمن ّعلم ّأي ّفي ّيتقدم ّأن ّيمكن ّلا ّودقتها وكمالها

ّوقواعد ّالمطردة بقوانينه ّو ّالشاملة، يع ّالتشر ّعلمّبحكمة ّفي ّيتقدم ّأن ّيمكن ّلا ّالمضبوطة ه
يعةّأبدا " ّ.(1)الشر

ّفيها؛ّ ّالمبثوثة ّوالسنن ّالقيم، ّعن ّبحث ّهو ّوحكمها ّالنصوص ّعلل ّفي ّالبحث إن
يين. يعّمشرفةّومهيمنةّعلىّالزمانّوالمكانّالبشر ّلتجعلّمنّمصادرّالتشر

المسلمينّأخرىّأنّهذاّالفهمّلمّيغبّعنّأغلبّعلماءّّمرة ّّهتأكيداّفماّيجبّوأخير ّ
يفات،ّإذّكانّهذاّ ّعوزهمّكانّمنّجهةّالتسمياتّوالتعر طيلةّالقرونّالماضية،ّإلا َّّأن َّ

يلاتهمّواستنباطاتهم. فيّاجتهاداتهم،ّولمّيبرحّتأو  ّ ّالفقهّمضمنا
ّهجمة ّ ّمن ّالإسلامية، يعة ّالشر ّله ّتتعرض ّما ّفإن ّاليوم ّبعدمّّشرسة ّّأما للتوهيم

ّوظروفهّ ّالعصر ّمقتضيات ّلأن َّ ّوأحكامها؛ ّنصوصها ّوتعطيل ّالناس، ّلواقع صلاحيتها
ّأمر ّتجاوزت ّالمقاصدي ّالفكر ّمن ّيجعل ّمحتم ّها، ّعلىاا ّللتدليل ّالقرآني،ّّ؛ ّالنص خلود

ّلمرادّالل  هّتعالى،ّوإيفائهّبحاجاتّالناسّالمتجددة،ّفيّكلّزمانّومكان.ّابوصفهّشامل ّ
ّلإعمالّالمقاصدّفيّفهمّالنصوصّالقرآنية،ّفوائدّكثيرة،ّمنها:يمكنّالقولّ ّبأن َّ

 ّيعّالقرآنيّوأسراره،ّوعدمّالاكتفاءّبظواهرّالنصوص برازّعللّالتشر إ
ّوحرفيتها.ّ

 ّ،يعةّواتساقها الجمعّبينّمعنىّاللفظّومبناه،ّعلىّنحوّيبرزّتماسكّالشر
ومدلولا .  ّ وروحا ،ّدالا  ّ ّجسدا

                                 
.292ّص،ّالمصدرّالسابقّ- 1  
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 ّيدّالفقيهّوالمجتهد الناظرّفيّنصوصّالكتابّبنظرةّشمولية،ّتستحضرّتزو
يع،ّبوصفهاّضابط ّ ّلحصرّأوجهّالاختلاف،ّوتضييقّسبله.ّاكلياتّالتشر

 ّّمنّالمعاني،ّوماّجانبّالمرادّمنّالآراء؛ّلمخالفتهاّمقاصد تركّماّشذ َّ
ّالشرع.
 .يعةّالإسلامية ّتحقيقّصفتيّالخلودّوالدوامّللشر
 ّالتوسعّوالتجديدّفيّالوسائل ّ واستنباطا  ّ يم،ّفهما الخادمةّللقرآنّال كر

يلا . ّوتنز
 .يلّعلىّأرضّالواقع ّاعتبارّالمآلاتّوالنتائجّالمترتبةّعنّالتنز
 ّيعةّلكلّالمتغيرات،ّوصلاحيتهاّلكلّزمان التدليلّعلىّاستيعابّالشر

ّومكان.
 ّيم بيانّأوجهّالمصالحّّالمجتلبة،ّوالمفاسدّالمجتنبة،ّفيّأحكامّالقرآنّال كر

ّومقاصده.
 ّّبينّالتوظيفّالذيّلاّيتقيد التمييزّبينّالاجتهادّالمقاصديّالأصيل،ّّو

 بالضوابطّالشرعية،ّوالأسسّالمنهجيةّلهذاّالعلم.
 .الضوابط العامة لإعمال المقاصد في فهم النص القرآنيالثاني: المطلب 

يمّلهّمإذاّكانّإعمالّالنظرّالمقا اتهّالشرعية،ّوأصولهّسوغصديّفيّفهمّالقرآنّال كر
المقطوعّبصحتهاّوآثاره،ّكتلكّالمتعلقةّبإحياءّدورّالعقلّالمسترشدّبهديّالوحي،ّوكذلكّ
يلّالأحكامّوخصوصياته،ّكماّكانّإهمالّهذاّالبعدّوالنزوحّإلىّالتمسكّ اعتبارّواقعّتنز

ّدو ّالمقاصدي ّالنظر ّفي ّالتوسع ّفإن ّوالجمود، ّللقصور ّسببا ّوظواهرها ّالنصوص نّبحرفية
ّ ّمنزلق ّضوابط ّيشكل ّشرعية ّوثوابت ّخطير ّمنهجية ّا ّالنية–ا ّحسن ّلدىّّ–مع ومطية

يعةّ ّذر ّتحت ّالقطعية، يحة ّالصر ّنصوصها ّوتعطيل يعة، ّالشر ّأحكام ّمن ّللتحلل البعض
يعةّوقيمها؛ّلتجاوزّ المصالحّالآنيةّوضروراتّالواقع،ّأوّماّيطلقّعليهّبتفعيلّروحّالشر

ّطي ّفي ّتحمل ّلا ّالتي ّالنصوص ّالآخر،ّعقبة ّبعضها ّمع ّتتعارض ّأو ّالناس، ّمصالح اتها
ّبإدراكهاّدونّأيّدليلّمنّالوحي.ّتلكّالمصالحّالتيّاستقلّالعقل

تستوحيّوجودهاّمنّصميمّالشرعّوأدلتهّّ-كماّتدلّعليهاّصفتها-إنّالمقاصدّالشرعيةّ
ّبخارجة ّ ّليست ّفهي ّوتعاليمه، ّهذهّّونصوصه ّأن ّتلاحظ ّأن ّالمهم ّ"من ّإذ ّنصوصه، عن
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ّغيرّالم ّجهة ّمن ّإدراكها ّيطلب ّحتى ّالوحي؛ ّنصوص ّعن ّخارجة ّبمعان ّليست قاصد
ّ.(1)جهةّتلكّالنصوص،ّول كنّالنصوصّكلهاّجاءتّتحملهاّفيّطياتها"

إنّالمقاصدّالشرعيةّمبنيةّعلىّالتصرفاتّالشرعية،ّوهيّمتوقفةّعلىّماّانبنتّعليهّ
ّ ّوأصولها ّأساسها ّعن ّاستقلالها ّإلى ّفالدعوة ّوعدما ، ّوطرحها،ّوجودا  ّلهدمها دعوة

ّ.(2)بذهابّماّانبنتّعليهّواستندتّإليه
ّعندّ ّبالوقوف ّأولا ّالبدء ّيستلزم ّالشرعية، ّللمقاصد ّالضابطة ّالشروط ّفي ّالبحث إن

ّخصائصهاّوسماتها،ّفهي:
ية.*ّ  دينيةّودنيو
 عامةّوشاملة.*ّ

 سلوكيةّوملزمة.*ّ
يةّعلىّاليسر.*ّ  جار
ّحقيقيةّغيرّوهمية.*ّ

ّي:التكالوهيّبالتفصيلّ
 ية هاّتحفظّللخلقّدينهم،ّالذيّهوّأساسّخلقهم،ّ:ّدينية ودنيو دينية؛ّلأن َّ

ّتعالى: ّل ي ع بُدُونّ ﴿ّقال ا ِّإل َّ ّو ال ِإن س  ج ن َّ ّال  ّخ ل ق ُت ّمنّ(3(﴾و م ا ّتصرف ّوكل ،
ّمنهّالعبد ّنصيب ّأيّ؛للدين ّالل  ه ّحق ّتحفظ ّالمقاصد ّهذه ّأن ّكلّّ-تعالى-: في

ّبهاّقيامّالحياةّومعاشّالخلق،ّالعبد،ّ"حكمّشرعي،ّوهوّجهةّتعبدّ ية؛ّلأن َّ ودنيو
ّللانهيارّ ّالحياة ّيعرض ّببعضها ّأو ّبها ّخلل ّحدث ّأو ّأحدها ّفقد ّإذا بحيث

 .(4)والضياع"
بانيةّ ّالر ّبصفات ّومتصفة ّللعبادة، ّالشامل ّالمفهوم ّمن ّمنبثقة ّالشرعية فالمقاصد

ّعليهاوالعبودي ّيطرأ ّلا ّأن يجب ّو ّوتعا-ّة، ّالأزمنة ّواختلافّبمرور ّالأمم قب
ّماّيسلبهاّهذاّالبعد.ّ-الأفهام

                                 
ّالنجار،ّ-1 ّالمجيد ّعبد ّوالعقل، ّالوحي ّبين ّالإنسان ّالإسلاميّ،39صّخلافة ّللفكر ّالعالمي ّ،2طّ،المعهد

ّ.م1339/ ه1219
ّ.2/191ّ،حجيتهّوضوابطهّينظرّالاجتهادّالمقاصديّ-2

ياتّ- .21ّالآيةّ،الذار 3  
يقياّالشرقّ،22ّنوازلي،ّد.عبدّالسلامّالرافعي،ّصفقهّالمقاصدّوأثرهّفيّالفكرّالّ- .م2002،ّإفر  4  
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فلاّيمكنّلمنّيوظفّالمقاصدّالشرعيةّفيّفهمّالنصوصّالقرآنيةّأنّيغي  بّنظرةّ
الإسلامّللعالمّوالإنسان،ّتلكّالنظرةّالجامعةّبينّالبعدينّالماديّوالغيبي،ّوالحياةّ

ّوالج ّالروح ّمطالب ّبين ّوالتنسيق ّوالآخرة، ّمراالدنيا بين ّو ّومصالحّسد، ّالل  ه د
يعّإخراجّالمكلفّمنّداعيةّهّيقولّالشاطبي:ّ،الخلق واه؛ّحتىّ"الغايةّمنّالتشر

ّعبد ّ ّاختيار ّيكون ّلل  ه ّاضطرار ّا ّلل  ه ّعبد ّهو ّكما ّد.ّ،(1)"اا، ّالسلامّّيقول عبد
ّيدعوّّالرافعي: ّإلهي ّوضع ّمن ّلأنها ّدينية؛ ّشرعية ّإسلامية ّدينية ّالمقاصد "إن

ّ ّالرسول ّبه ّجاء ّما ّإلى ّالعقول ّلماّأصحاب ّوانقياد ّخضوع ّلأنها ّوإسلامية؛ ،
ّ.(2)وشرعية؛ّلأنهاّتطبيقّمنّالمكلف" - ّ-أخبرّبهّالرسولّ

ّالضامنّ ّهي ّالشرعية، ّالمقاصد ّبها ّتتصف ّالتي ّالسابقة، ّالأوصاف ّفإن وعليه
ّللتوظيفّالسليمّلها،ّعلىّوفقّمرادّالشارعّوحكمته.

 ّوعلىّعامة وشاملة ّبذواتهم، ّلا ّبأوصافهم ّبها، ّالمخاطبين ّجميع ّعلى ّتنطبق ّفهي :
ّالزمانّ ّحيث ّمن ّتنطبق ّكما ّالمقاصد، ّتلك ّوجود ّتحقق ّالتي ّبشروطها الوقائع

ّ ّومكان، ّزمان ّكل ّفي ّتصان ّبحيث ّوالماضي، ّوالمستقبل ّالحال ّعلى متىّوالمكان
ّإنهات ّثم ّالتكليف، ّشروط ّلها ّالدنياّّوافرت ّأمور ّجميع ّتشمل ّنفسها ّفي "عامة

والدينّبالحفظّوالإقامة،ّحفظّدينّالعبد،ّوهوّرأسّالأمورّكلها،ّونفسهّومالهّ
ّ.ّ(3)وعرضهّوعقله،ّشاملةّشموليةّهذاّالدين"
يعةّالإسلام،ّالتيّ ّا.تغطيّكلّمناحيّالحياةّومجالاتهفالمقاصدّمستقاةّمنّشر

  :إنّالمقاصدّبخصائصهاّالشرعيةّتنظمّسلوكّالإنسان،ّوتضبطّسلوكية وملزمة
ّعلاقتهّبخالقهّوخلقه،ّبجلبّأنواعّالمصالح،ّودرءّالمفاسد.

ّبحث ّّّّّّ ّليس ّالمقاصدي ّالبحث ّمجرد ّإن ي ّ ا ّفكر ّاا ّجذور ّ، ّله ّإن  ّفيّّاحيث تتمثل
نصوصّوتكاليف،ّوضعهاّالشارعّلحفظّمقصودهّمنّالخلق،ّوهوّماّيضمنّإقامةّهذهّ

بقائها. ّالمقاصدّو

                                 
.2/91ّ،الموافقاتّ- 1  
.12،ّصصديّوأثرهّفيّالفكرّالنوازليالفكرّالمقاّ- 2  
.12،ّصالمصدرّنفسهّ- 3  
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ّملزمة ّالمقاصد-ّوهي ّو-أي ما ّإن َّ ها ّلأن َّ ّوتنفذ؛ ّلتطبق ّالعباد؛ ّلمصالح ولاّ"ّضعت
ّوتضبطّ ّالمكلفين، ّسلوك ّتنظم ها ّلأن َّ ّعام؛ ّبوجه ّالإلزام يق ّطر ّعن ّإلا ّالمصالح تتحصل

ّنفسه،ّعلاق ّمع ّأو ّخالقه، ّمع ّالمكلف ّبسلوك ّالأمر ّتعلق ّسواء ّمعاملاتهم، ّوتحكم اتهم،
أوّمعّغيرهّمنّالمكلفين،ّفلاّحجةّلأحدّمنّالناسّبعدّسماعّالخطابّوفهمه،ّوالقدرةّ

ّتعالى: ّقوله ّسمع ّفمن ّالتطبيق، ّيلزم ّالخطاب ّوسماع ّله، ّالامتثال ّ ﴿ّعلى ل اة ّالص َّ و َأق يمُوا
و ل اّت ق ر بُواّ﴾،ّوجبّعليهّإقامةّالصلاةّوإيتاءّالزكاة،ّومنّسمعّقولهّتعالى:ّ﴿الز َّك اة ّو آتُواّ

ّ.ّ(1)﴾،ّوجبّعليهّتطبيقّهذاّالنهيّالموجبّللتركّالمحرمّللإقدام،ّوهكذا"الز  ن ا
 ية على اليسر ّالراجحةجار ّوالعقول ّالسليمة ّالفطر ّوفق ّالتكليفّ؛ ، ّالفطرةّتلزم لأن َّ

ّوالم ّتعالى:بالمقدور ّقال ّح ر جّ ﴿ستطاع، ّم ن  ّالد  ين  ّف ي ّع ل ي كُم  ّج ع ل  ّ،(2(﴾ و م ا
ّاليسرّالذيّيفضيّإلىّالتحللّمنّتكاليفّالشرع،ّليسّهوّالمقصود؛ّلأن َّّ ّل كن 

ّوفقّ" ّللمنهيات، ّوالاجتناب ّبالمأمورات، ّالإتيان ّحال ّالشرع ّفي ّمعتبر اليسر
ّ ّتكاسل ّأو ّمتعمد، ّإخلال ّغير ّمن ّالشارع ّأمرّمراد ّبما ّأخل  ّفمن ّمسيب، غير
عل  ّ ىّيسرّالشرعّفقدّحرفّمعنىّبه،ّأوّتكاسلّأوّاكتسبّماّنهيّعنه،ّاعتمادا

ّخرجّعنّاليسر. ماّاليسرّمعّالإحسان،ّأي:ّاتباعّشرعّالل  هّبإخلاص،ّفإن َّ ..ّإن َّ
ّوهوّماّأكدهّالشاطبيّرحمهّالل  هّبقوله:ّ،(3)دائرةّالإخلاصّلل  هّكانّيسرّهوى"

"ّ ّللحياةّالمصالح ّالدنيا ّتقام ّحيث ّمن ّتعتبر ما ّإن َّ ّالمستدفعة ّوالمفاسد المجتلبة
ّدرءّ ّأو ّالعادية ّمصالحها ّجلب ّفي ّالنفوس ّأهواء ّحيث ّمن ّلا الأخرى،

ّالعادية ّحتىّّمفاسدها ّأهوائهم ّمن ّالمكلفين ّلتخرج ّجاءت ما ّإن َّ يعة ّفالشر ...
ّ ّأن ّفرض ّمع ّيجتمع ّلا ّثبت ّإذا ّالمعنى ّوهذا ّالل  ه، ّعباد ّوضعّيكونوا يكون

بناّ ّكيفّكانت.ّوقدّقالّر يعةّوفقّأهواءّالنفوس،ّوطلبّمنافعهاّالعاجلة الشر
ّ﴿ّسبحانه: ّو م ن  ّو ال َأر ُض م او اُت ّالس َّ ّل ف س د ت  َّأه و اء هُم  ح ق ُّ ّال  ب ع  ّات َّ و ل و 

 .(5)"(4)﴾ف يه ن َّّ
                                 

.11ّصّ،كرّالنوازلي،ّعبدّالسلامّالرافعيالففقهّالمقاصدّوأثرهّفيّّ- 1  
.13ّمنّالآيةّ،الحجّ- 2  
ّ.13ّصّ،قاصديّوأثرهّفيّالفكرّالنوازليالفكرّالمّ-3
ّ.11ّالآيةّ،المؤمنونّ-4

.93-2/91،ّالموافقاتّ- 5  
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ّمعقبا ّ يسوني ّالر ّد. ّّيقول ّقانون ّتحت ّمكلف ّكل ّيكون ّأن ّالكلية معين،ّ"فالمصلحة
ّالمسيبةّ ّكالبهيمة ّيكون ّفلا ّواعتقاداته، ّوأقواله ّحركاته، ّجميع ّفي ّالشرع ّتكاليف من

ّ.(1)تعملّبهواها؛ّحتىّيرتاضّبلجامّالشرع"
إنّالمقاصدّالشرعيةّأجمعتّالعقولّالسليمةّعلىّقبولهاّوحفظها،ّوتقبلتهاّالفطرّالنقيةّ

المصالحّمنّالمفاسد،ّّبالرضا،ّفكلماّصفتّالفطرة،ّونجتّمنّعواملّالترذلّميزت
ّودرءّ ّالمنفعة ّجلب ّسوى ّليس ّالحق ّلأن َّ ّالحق؛ ّلقبول ّمهيأة ّالراجحة ّالعقول وكانت

ّولاّ المفسدة. ّوالمنطقية، ّبالمعقولية ّتتسم ّمراتبها ّواختلاف ّتنوعها ّعلى "والمقاصد
ّ.(2)يجحدهاّإلاّأصحابّالعقولّالمختلةّوالأمزجةّالمهتزة"

أنّالعقلّالبشريّمهماّبلغّمراتبّالنضجّوال كمالّالمعرفي،ّفإن َّهّلاّّوهناّيجبّتأكيد
ّومراتبهاّ ّوعمومها ّوكليتها ّوجوهرها، ّالمصالح ّحقيقة ّدرك ّفي ّبمفرده ّيستقل ّأن يمكن

ّالأو ّوترجيح ّلسببينوتعارضها، ّوذلك ّالثانوي ّعلى ّمنها ّكذلكّّلي ّكان ّلو "أولا:
طلّعندّجمهورّالمسلمين،ّوثانيا:ّلوّصحّلكانّالعقلّحاكماّقبلّمجيءّالشرع،ّوالتاليّبا

ذلكّلبطلّأثرّكثيرّمنّالأدلةّالتفصيليةّللأحكام،ّولوّتمّذلكّلماّثبتّالدليلّعلىّ
يةّوفقّمصالحّالعباد،ّإذّالدليلّإنماّهوّالاستقراءّالمأخوذّمنّهذهّ ّالأحكامّجار أن َّ

ّنفسها" ّالتفصيلية ّهذا(3)الأدلة ّلبيان ّالشاطبي ّالإمام ّتعرض ّولقد ّفيّّ، القصور
ّفيّ ّوقعوا ّالذين ّالفترة ّبأهل ّعليه ّيستشهد ما  ّ ّوكثيرا ّوالمفاسد، ّللمصالح ّالعقل إدراك

ّوالتدبير ّالتقدير ّوسوء ّالتخبط ّمن ّيقول:(4)كثير ّكما ّبهاّ"ّ، ّتقوم ّالتي ّالمصالح إن
أحوالّالعبدّلاّيعرفهاّحقّمعرفتهاّإلاّخالقهاّوواضعهاّوليسّللعبدّبهاّعلمّإلاّمنّ

ّ.(5)"بعضّالوجوه
ّوالتحسينّ ّالتقبيح ّإشكالية ّفي ّالخوض ّالنصوص ّهذه ّسوق ّمن ّالغرض وليس

ّمواقفّ(6)العقليين ّلبعض ّخلاصة ّأعرض ّما ّبقدر ّالمسألة، ّفي ّالكلاميين ّومذاهب ،
                                 

يةّالمقاصدّعندّالشاطبي،ّصّ-1 ّ.93ّنظر
.92ّصّ،الاجتهادّالمقاصديّ -2  
م.1312/ ه1202ّ،مؤسسةّالرسالةّ،2ّ،ّط111ّصّ،رمضانّالبوطيضوابطّالمصلحة،ّلمحمدّسعيدّّ -3  

يةّالإمامّالشاطبي .221-222ّصّ،ينظر:ّنظر  -4  
.1/923ّ،الموافقات  -–  

يةّالأشاعرةّالتيّتقولّبأنّالأفعالّوالأشيّ-6 سنّهوّماّحسنهّفالح ّّ،اءّليستّقبيحةّولاّحسنةّفيّذاتهاإلىّجانبّنظر
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ّالمقاصدّ ّلخصائص ّوشامل ّعام ّتصور ين ّتكو ّمن يد ّيز ّالذي ّالشيء ين، ّالمعتبر العلماء
ّخصوصّ  ّالشرعية، ّالمادي ّالعقل ّتسييد ّأن ّالعلمانيينّا ّلفئة ّمدخلا ّيُع د  ّمنطقه، وإعلاء

يعةّوأحكامها. ّلاعتبارّمصالحّدونّأخرى،ّثمّترجيحهاّعلىّجزئياتّالشر
 ّتنبنيّعلىّحقيقية غير وهمية ّلا يعة ّالشر ّمقاصد ّأن ّالخاصية ّبهذه ّأقصد :

ظنونّوتخميناتّغيرّمطردة،"...،ّفالقولّبقصدّالشارعّإلىّحفظّهذهّالكلياتّ
ّيكفي ّلا ّّال كبرى ّنصوص ّبضعة ّأو ّبنص ّالإتيان ّوجدت-لإثباته تصرحّّ-إن

يقّالاحتمالّ بهذاّالقصد،ّفالقضيةّأكبرّوأخطرّمنّأنّتثبتّبدليلّيمكنّتطر
ّتحتملّ ّلا ّفالقضية ّالمعارض، ّمن ّسلامته ّأو ّدلالته، ّأو ّثبوته ّفي ّسواء إليه،

يعة"  .(1)الظن،ّولاّيقيمهاّإلاّالدليلّالقطعي؛ّلأنهاّأصلّالأصولّفيّالشر
فيّإثباتّالمقاصدّمسلكّالاستقراءّّ-اّالشاطبيخصوصّ -ّولذلكّسلكّأئمةّهذاّالعلم

ّالأمورّ ّهذه ّمن ّعليه ّانطوت ّوما ّوالجزئية، ّالكلية يعة ّالشر ّأدلة ّفي ّ"النظر ّعلى القائم
ّمضافّ ّبأدلة ّبل ّخاص، ّبدليل ّيثبت ّلا ّالذي ّالمعنوي، ّالاستقراء ّحد ّعلى العامة،

ّ ّالأغراض، ّمختلفة ّبعض ّإلى ّعليهّبعضها ّتجتمع ّواحد، ّأمر ّمجموعها ّمن ّينتظم بحيث
ّ.(2)تلكّالأدلة"

فهذاّالمسلكّسدّبابّالهوىّفيّاقتراحّمقاصدّللدينّلاّصلةّلهاّبنصوصها،ّأساسهاّ
ية،ّواتباعّالهوى. ّالواقع،ّوتحسينّالظنّبالعقل،ّوتغليبّالمصلحةّالدنيو

 القرآني. ص  ة في الفهم المقاصدي للن  وابط الخاص  الض  الثالث: المطلب 
ّيمكنّّّّّ ّالتي ّللنصوص، ّالمقاصدي ّللتفسير ّالخاصة ّالضوابط ّبعض ّمع ّهنا نقف

ّإجمالهاّفيماّيلي:
 فق مقتضيات اللسان العربي:فهم المقاصد و  -

ّمتوقفّ ّ ّمقاصدها ّعلى ّوالوقوف ّأحكامها ّواستنباط ّالنصوص ّفهم ّصحة ّإن  إذ
                                                                                             

ّ؛المعتزلةّالذينّيرونّأنّالحسنّوالقبحّذاتيانّعقليانّإلاّبتقبيحّالشرعّله،ّوهناكّالشرعّوالقبيحّلاّيكونّكذلك
ّبذلك ّالشرع ّيأتيّحكم ّأن ّقبل ّموصوفةّبالصلاحّوالفساد ّوالأشياء ّالأفعالّوالتروك ّأن ّيدركّّ،أي: ّالعقل وأن

ّو ّالحسن ّكون ّيثبتون يدية ّوالماتر يثبته، ّو ّيعذلك ّولم ّعقليين، ّذاتيين ّالتكاّد واالقبح ّوالأحكام بمجردّّةبتاثليف
 بلّلاّبدّلذلكّمنّالسمع.ّ،العقل

يةّالمقاصدّعندّالشاطبي،ّصّ .231ّنظر -1  
.2/21ّ،الموافقاتّ- 2  
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ّ ّإلى ّوالاحتكام ّمنها، ّوالتمكن بية، ّالعر ّاللغة ّحذق ّاستعمالها.ّعلى ّفي ّالعرب معهود
ّالضابط: ّهذا ّعن ّالشاطبي ّالإمام ّنزلّّيقول ّالقرآن ّأن ّهنا ّالمقصود ّالبحث ما "إن َّ

يقّخاصة...ّفمنّأرادّ بلسانّالعربّعلىّالجملة،ّفطلبّفهمهّإنماّيكونّمنّهذاّالطر
ّهذهّ ّغير ّمن ّفهمه ب ّتطل ُّ ّإلى ّسبيل ّولا ّيفهم، ّالعرب ّلسان ّجهة ّفمن تفهمه

ّالانحرافّّ،(1)الجهة..." في  ّ ّسببا ّوجعله ّالأساس، ّهذا ّتجاهل ّخطورة ّعلى ينبه و
ّبالعقل ّالظن ّتحسين ّجانب ّإلى ّالدين، ّفي ّال(2)والابتداع ّلسان ّلأن َّ ّهوّ؛ عرب

ّالمترجمّعنّمقاصدّالشرع.ّ
ّيصبحّ ّولن ّفائدة، ّللغة ّيعد لم  ّ ّوإلا ية، ّالبشر ّاللغات ّجميع ّيحكم ّالقانون ّهذا إن

ّاللغةّعرفيةّلاصطلاحاتّالناسّدورّفيّتبل بماّأن َّ يغّالمعنىّالمرادّبينّالمتواصلين،ّ"و
ّتلكّ ّأهل ّاستعمال ّومعهود ّالاصطلاح، ّذلك ّمراعاة ّوجب ّوصفية، اصطلاحية
ّعلىّ ّالوقوف ّيسهل ّحتى يفها؛ ّتصر ّوسبل ّمعانيهم ّعن ّالتعبير ّوطرائق اللغة،

ّ.(3)المقصد"
ّوضع ّ ّأن ّافترضنا ّأوّعرف ّولو ّالأوضاع، ّتلك ّمن ّتغيرّّاا ّقد ّالأعراف، ّتلك من

ّآلّ ّما ّأساس ّعلى ّلا ّعليه، ّكان ّالذي ّأصله ّبحسب ّفهمه ّوجب ّعليه، ّكان ّما على
يم،ّ ّال كر ّالقرآن ّمقاصد ّفي ّالناظر ّعلى ّالشاطبي ّالإمام ّيشترط ّولهذا ّالأمر، إليه

ّمعانيه: ّعن ّكلامّّوالباحث ّمسلك ّبه ّوالاستدلال ّمنه ّالاستنباط ّفي ّيسلك "أن
ّمعان ير ّتقر ّفي ّالناسّالعرب من  ّ ّكثيرا ّفإن َّ ّخاصة، ّمخاطباتها ّأنواع ّفي ّومنازعها يها،

يقّ ّطر ّمن ّيفهم ّما ّبحسب ّلا ّفيها، ّالعقل ّيعطيه ّما ّبحسب ّالقرآن ّأدلة يأخذون
ّ.ّ(4)الوضع،ّوفيّذلكّفسادّكبير،ّوخروجّعنّمقصودّالشارع"

ية في فهم النص الشرعياستحضار جملة من المعل- لإدراك مقصده  ومات اللغو
ّ.وعلته

ّإلاّ ّإليه ّينصرف ّلا ّالذي باطنه، ّو ّوظاهره ّوخصوصه، ّاللفظ ّعموم ّمثل وذلك

                                 
.11-2/12ّ،الموافقاتّ- 1  
.2/239ّ،ينظرّالاعتصامّ- 2  
يله،ّصّ- .23ّالنصّالشرعيّوّتأو 3  
.1/22،ّالموافقاتّ- 4  
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ّهو ّبحسب ّمختلفة ّدلالات ّومنحه ّالنص يل ّبتأو ّالمفسر ّيكتفي ّفلا ّدونّبدليل. اه،
 العنايةّبتلكّالمعلومات.

ّو ّالظاهر ّدلالة ّبمقتضى ّالعمل ّأن َّ ّاتفاق ّوالخلاصة ّمنّااجب ينة ّقر ّتقم ّلم ّما ،
ّ ّأو ّالعقل ّأو ّحسبماّالشرع ّحينئذ ّفيؤول ّظاهره، ّعن ّتخرجه ّالعام ّالعرف ّأو اللغة

ّليسّ ّالظاهرة ّلدلالة ّالمعارضة ّالمصلحة ّتخيل ّمجرد ّكان ّولما ينة، ّالقر ّتلك تقتضيه
له،ّوهوّغيرّ  ّ يلا بعّكانّالأخذّبهاّمناقضةّللظاهر،ّلاّتأو ينةّمنّهذهّالقرائنّالأر قر

ّ.(1)جائزّاتفاقا "
ّاع ّذلك: ّأمثلة ّومن ّالأمر ّأصل ّتبار ّوضعا ّكما ّمفيدّّاوالنهي ّفالأمر ّاللغة، في

يحيةّ لطلبّالفعل،ّوالنهيّلطلبّالترك.ّ"فالأوامرّوالنواهي،ّإذاّجاءتّابتدائيةّتصر
ّالمأمورات،ّ ّحصول ّإلى ّالقصد ّعلى ّتدل ّالأوامر ّالشارع، ّمقصود ّعلى دلت

ّ.ّ(2)والنواهيّتدلّعلىّالقصدّإلىّمنعّحصولّالمنهيات"
ّمراعاة ّذلك ّإلى يضاف ّالّو ّالنظرة ّخلال ّمن ّيظهر ّوما ّالتركيبي، كلية،ّالمعنى

ّالمقالية ّالقرائن ّالضابط:ّ،واستحضار ّهذا ّعن ّحامدي يم ّال كر ّعبد ّد. "هوّّيقول
ّلذلكّ ّمنه، ّالمقصود ّلتحديد ّولواحقه؛ ّسوابقه ّالشرعي، ّالخطاب ّسياق ّفي النظر

ّالشار ّمراد ّلفهم ية ّضرور ّقرائن ّمن ّبه ّيحتف ُّ ّوما ّللنص ّالكلية ّأماّفالنظرة ع،
ّ.3النظرةّالجزئيةّفلاّتفيدّإلاّفيّتحديدّالمعنىّاللغويّلظاهرّالنص"

يل؛ وذلك لأهميتها في رفع الشبه والإشكالات عن القرآن - معرفة أسباب التنز
يله ّ.ال كريم حين تأو

ّالقرآنيّ ّالنص ّمقصد ّإدراك ّيمكن ّفلا ّذلك، ّفي ّالقرآن ّتشارك ّالسنة ّأن َّ ومعلوم
ّ ّسبب ّمعرفة عن  ّ بالقرآنّبعيدا  ّ ّعالما ّالنزول، ّبأسباب ّالعالم ّالشاطبي ّعد َّ ّولذلك نزوله،

يم،ّوا ّ.ّ(4)عنّفهمّالمقصودّبالآياتّالجاهلّبهاّأوّالغافلّعنها،ّخارج ّال كر

                                 
.120ّصّالبوطي،ضوابطّالمصلحة،ّلمحمدّسعيدّرمضانّّ- 1  
.2/939ّ،الموافقاتّ- 2  
ّحامدي -3 يم ّال كر ّلعبد ّالنص، ّفهم ّفي ّعدد:191ّّصّ،ضوابط ّالأمة ّكتاب ،ّ101ّّ ّرجب2002ّسبتمبر: /

 . ه1221

.920-9/923ّ،ينظر:ّالموافقاتّ- 4  
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بيانها،ّ ّو ّشرحها ّإلى ّالرجوع ّمن ّالقرآنية ّالآيات ّمقصد ّعن ّال كشف ّأثناء ّبد  ولا
ّم ّوتبين ّمجمله، ّتفصل ّفهي ية، ّالنبو ّالسنة ّوهي ّمطلقهشكله، ّوتقيد ّمختصره، ّ،وتبسط

ّبيانهّ ّفي ّالنظر ّمن ّوغاياته ّمقاصده على  ّ ّوقوفا يم ّال كر ّالقرآن ّعلم ّأراد ّلمن ّمحيص "فلا
بعدّذلكّينظرّفيّتفسيرّالسلفّالصالحّإنّأعوزتهّالسنة،ّومنّّوشرحه، "وهيّالسنة"،ّو

ّغ ّعلى ّوعمله ّالل  ه، ّأنزل ّما ّغير ّعلى يم ّال كر ّللقرآن يله ّتأو ّكان ّذلك ّغير ّهدى،ّأراد ير
عنّخروجهّعنّالجماعة"  ّ ّ.(1)فضلا

يبقىّالاهتداءّإل مةّفيّوعلماءّالأّ-رضوانّالل  هّعنهم-ّىّحكمّالقرآنّبفهمّالصحابةو
ي ّ  ّضرور ّوآرائهم ّالشرع،ّااجتهاداتهم ّبميزان ّوتقييمها ّالمقاصد، ّحقيقة ّإلى ّللوصول ؛

ّالبيا ّوأصول ّاللسان، ّوفصاحة يمان، ّالإ ّصدق ّمن ّلهم ّتوافر ّلما ّومعاصرتهمّ"وذلك ن،
يراته" ّ.(2)لنزولّالقرآن،ّومشاهدتهمّلمنّكلفّببيانّالقرآن،ّبأفعالهّوأقوالهّوتقر
ينبغيّأنّلاّتكونّالمعانيّوالمقاصدّالمستنبطةّمنّالنصّمعارض لأصلّمنّهذاّو  ّ ة

ّدليل ّ ّأو ّالدين، ّمعّّاأصول ّكالكلي ّالشرعية ّأدلتها ّمع ّ"فالمقاصد ّالشرعية، ّأدلته من
ّالبقاءّ ّحيث ّمن ّعميق، ّوارتباط ّوثيق، ّتلازم ّفبينهما ّفروعه، ّمع ّوكالأصل جزئياته،

ّ.(3)والانتهاء"
ّمنّ ّمدلولاتها ّاستنبطت ّوالمصلحة، يع ّالتشر ّروح ّأو ّالمبادئّمثل:ّمقاصد ّهذه إن َّ

ّمناق ّتكون ّأن ّيمكن ّفلا يعة، ّالشر ّالمستنبطةّنصوص ّفالمعاني ّلأصلها، ّمخالفة ّأو ضة
ّ"فالعملّ ّبها، ّوالمنضبطة يعة، ّالشر ّنصوص ّمع ّالمنسجمة ّتلك ّهي ّبالاعتبار الأولى
ّوالضوابطّ ّوالقواعد ّالأدلة، ّبعموم ّمقيد ّفهو ّوإطلاقه، ّعمومه ّعلى ّليس بالمقاصد

ّما ّوهذا ّالمقررة، ّوالعقلية ّوالأخلاقية ّالعقدية ّالأبعاد بسائر ّو ّنعدّيّالشرعية، جعلنا
ّ.(4)"ااّومنفرد ّاّمستقل ّلة،ّوليسّدليل ّللأدّااّتابع ّالمقاصدّأصل ّ

ّ ّالل  ه ّمراد ّعن ّالباحث ّمؤمن ّّ-تعالى–إن ّيكون ّأن ّبد َّ ّلا ّخطابه ّهذاّّامن بمصدر
ّومستشعر ّ ،الكلام ّالل  ه ّوهو ّلعظمته، ّجلاله-ا ّالحسنى،ّّ-جل َّ ّوأسمائه ّصفاته بكل

                                 
ّالإسلاميةّ-2 يعة ّللشر ّالعامة ّالعالمّ،المقاصد ّحامد ّالحديث،ّ،11ّ-10ّصّ،يوسف ّالسودانيةّّ،القاهرةّدار الدار

ّالخرطوم.ّللكتاب،
يعةّالإسلامية،المقّ- م.1331/ه 1212ّ،113ّصّ،يوسفّحامدّالعالمّد.ّاصدّالعامةّللشر 2  
.191ّالاجتهادّالمقاصدي،ّصّ- 3  
.22ّالمصدرّالسابق،ّصّ- 4  
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يبينّمراده،ّومنّثمّفإن َّّاّعصمةّالنصّالذيّيتعاملّمعهّمستحضر ّ التعاملّمعّالنصّّو
ّيتطلب ّأدواتّّالقرآني ّيتطلب ّكما ّمعه، ّيتعاطى ّالذي ّفي ّرفيعة، ّومؤهلات صفات

ّو ّفيه، ّالتفقه ّكيفية ّفي ّمتميزة ّووسائل ّالل  ه ّمراد بيان ّو ّوفهمه، منه،ّّ-تعالى–تفسيره
ّوالعو ّالتسديد ّوطلب ّالقصد، ّوحسن ّالنية ّسلامة ّمن ّالخصال ّهذه ّأقل ّمنّوليس ن

ّمعّ ّالتعامل ّعن ّيختلف ّالذي ّالنص، ّمستوى ّفي ّالتعامل ّليكون ّالكتاب؛ ّهذا صاحب
جميعّكلامّالناس،ّوهذهّالحاجةّتتأكدّإذاّاستحضرناّأن َّهّيترتبّعلىّذلكّمصالحّالعبادّ

ّومصائرهم،ّفيّدنياهمّوآخرتهم.
ّغيابّهذاّالبعدّالمصدريّفيّفق منّالمؤولينّّاهّالنصّالشرعيّهوّماّجعلّبعضّ إن َّ

ّ ّمعه ّالأخرىيتعاملون ّالإنسانية ّالخطابات ّعّ،كجميع ّماّ"فأسقطوا ّالشرعي ّالنص لى
يةّمنّالإسقاطات،ّووضعوهّّ-بلّحتىّماّلاّيخضعّله-ّيخضعّله سائرّالنصوصّالبشر

ّالنصّ ّصحة ّفي ّوالتشكيك ّالتردد ّإلى ّالحال ّبهم ى ّأد َّ ّحتى ّوالمراجعة، ّالنقد ّمحك تحت
ّوأخيرا ّ ّالذاتي، ّالتاريخ،ّّوصدقه ّإفرازات ّمن ّالنصوص ّتلك وا ّوعد ُّ ،ّ ّعنه... ّالثقة رفع

ّ.(1)أوّمنّصنعّالعلاقاتّوالظروفّالاجتماعيةّبينّالناسّأيامئذ"
ّ ّالل  ه ّكتاب ّفي ّالناظر ّفي ّيشترط ّالمزالق ّهذه ّمثل ّتتجنب الشرطّّ-تعالى–ول كي

ّوتقواهم،ّ يمانهم ّ"بإ ّتميزوا: ّإذ ّالمقاصدي، ّالنظر ّأهل ّمن ّلسالفيهم ّتوافر ّكما بوي، التر
ّمقامّ ّالمقام ّلأن   ّلدينهم؛ ّوخدمتهم ّومواقفهم ّسيرتهم ّخلال ّمن ّذلك ّعلى برهنوا و
ّالأمناءّ ّلغير ّإسنادها ّينبغي ّفلا ّللأمة، ية ّوالفكر ّالعلمية ّالقيادة ّوهي ّعظيمة، مسؤولية

ّ.(2)أبناءّالأمة"الصادقينّمنّ
يمكنّتلخيصّهذهّالضوابطّفيّجملةّمنّالقواعدّالتالية: ّو

 ّا ّمن ّالمستخلصة ّالمعاني ّهي ّالشرعية ّالمقاصد ّالشرعيةّإن َّ لتصرفات
ّنصوصّ  ّوأحكام ّالمتنوعة، ّوغيرّاا يخية، ّوتار ية ّلغو ّومعطيات ّوتعليلات، ّوقرائن ،

 ذلك.

                                 
 م.2001/ ه1221:ّكتابّالأمة:19ّ،ّعّ،92ص،ّد.صالحّقادرّزنكيّ،البعدّالمصدريّلفقهّالنصوصّ-1
ّالراهنةّ-2 ياته ّوأولو ّالمقاصدي ّرفيعّ،النظر ّالمّ،د.محمد ّفي ّتحقيقها ّوسبل يعة ّالشر ّمقاصد ّالمعاصرة،ّندوة جتمعات

يا:ّ ّ.ّم2001ماليز
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 ّ ّالإسلامية، ّبصفات: ّالشرعية ّالمقاصد ّوالاطراد،ّتتصف والدينية،
ّنفسهاّ ّعن ّتنافح ّالمقاصد ّتجعل ّالخصائص ّهذه ّوالإلزام، ّواليسر، والواقعية،

 بنفسها،ّوتمتلكّوسائلّالممانعةّمنّحقيقتها.
 ّّالمنافع ّوجلب ّوالآخرة، ّالدنيا ّمصالح ّبجلب ّالشرعية ّالمقاصد تختص

 العاجلةّوالآجلة.
 يلها،ّفهوّلاّإذاّكانّللعقلّدورّمهمّفيّال كشفّعنّمقاصدّالنصّوت نز

ّهديّ ّإلى ّيحتاج ّبل ّالمدرءة، ّوالمفاسد ّالمجتلبة، ّالمصالح ّبدرك ّوحده يستقل
 الوحيّوإرشاده.

 ّّالعقلّالمادي الأصلّفيّالعباداتّالتعبدّدونّالالتفاتّإلىّالمعاني؛ّلأن َّ
 عاجزّعنّإدراكّحقيقتهاّومنفعتهاّعلىّوجهّالتفصيل.

 َّّ ّإلا ّالنص ّفهم ّفي ّالمقاصد ّإعمال ّيكون ّاللسانّّلا ّمع ّتام ّوفاق على
ّظاهرّ ّعن ّيعدل ّولا يل، ّالتنز ّأيام ّالتخاطب ّفي ّالعرب ّومعهود بي، العر

ينةّمعتبرةّشرعا .  النصوصّإلاّبقر
 ّّأحد ّوتغليب ّتام، ّتلازم ّبينهما ّللجسد، ّكالروح ّللنصوص، ّالمقاصد إن

يغّوالانحراف.  الطرفينّعلىّالآخرّيوقعّفيّالز
 ّوالمسؤولية ّوالتقوى ّبالورع ّالنصوصّالتحلي ّمقاصد ّعن ّال كشف ّأثناء ،

ّالنص،ّ ّعصمة ّواستحضار ّللنص، ّالمنزل ّالشارع ّعظمة ّباستشعار ّوذلك والأحكام
ّلحسنّالفهمّوالتعاملّمعّالنصوصّالشرعية. ام اّأمان   فهماّصم َّ

 ّيمّالرجوعّإلىّالسنة منّالضروريّأثناءّالنظرّالمقاصديّفيّالقرآنّال كر
ية،ّواجتهاداتّالسلفّالصالح،ّ ين.النبو  منّالصحابةّوالعلماءّالمعتبر

 ّّاعتبارّالقرائنّالخارجيةّوالداخليةّأثناءّالاستنباطّوال كشفّعن
ّالمراد.

 المبحث الثاني: التوظيف العلماني للمقاصد في فهم النص القرآني:
 المطلب الأول: الهرمينوطيقا وقصد المؤلف:
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ّاعت ي ّّباريمكن ّنظر ّوليدة ّ)الهرمينوطيقا( بي،ة ّالغر ّكثير ّّالمجتمع ّأنجبت منّّاوقد
ّالمقدسةّ ّبالنصوص ّالأولى ّعلاقتها ّننسى ّأن ّدون ّالفلسفية، ّوالتيارات ية ّالفكر النزاعات

ّتكونّقدّتأثرتّبكلّهذهّالمراحل.ّ)الإنجيل(،ّومنّالمنطقيّأن
ّأمامّ ّالفلسفية ّالهرمينوطيقا ّفرضتها ّالتي ّالتحديات ّواعظي ّأحمد ّلخص ولقد

ّالأسلوبّالمعهودّللنصّفيماّيلي:
ّفيّ- ّالمعاني ّأفق ّمع ّالمفسر ّلدى ّالمعاني ّأفق ّامتزاج ّحصيلة ّالنص فهم

ّبلّ ّبالمذموم، ّليس ّالفهم ّعملية ّفي ّالمفسر ّذهنية ّإشراك ّفإن ّولذلك النص،
ينبغيّالتسليمّلهّكواقعّلاّمندوحةّمنه.  هوّشرطّوجوديّلحصولّالفهم،ّو

ّل- ّممكن؛ ّغير ّللواقع ّالمطابق ّالفهم ّبمعنى ّللنص ّالموضوعي ّالعنصرّالفهم أن َّ
 الباطنيّأوّذهنيةّالمفسرّوقبلياتهّشرطّلحصولّالفهم.

ّلاّ- ّللنص ّالمختلفة ّالقراءات ّفإمكانية ّمنتهية، ّغير ّعملية ّالنص ّفهم عملية
تتوقفّعندها.  ّ  تعرفّحدودا

ّالفهمّ- ّبوصفه ّفهم، ّتحديد ّيصح ّولا ّمتحرك، ّغير ّثابت ّفهم ّثمة ليس
 النهائيّالذيّلاّيتغيرّلنصّمنّالنصوص.

ّنواجهّلي- ّفنحن ّالمؤلف(، ّ)مراد ّعلى ّالقبض ّالنص ّتفسير ّمن ّالغاية ست
ّباقيّ ّعن ّيتميز ّولا ّالنص، ّقراء ّأحد ّإلا ّالمؤلف ّوما ّالمؤلف، ّوليس النص
ّعنّ ّفينتج ّالمفسر، ّمع ّيتحاور ّمستقل ّكيان ّوالنص ّبشيء، ين ّوالمفسر القراء

ّأرا ّالتي ّوالغايات، ّبالمقاصد ّيعبأ ّلا ّفالمفسر ّوهكذا ّالنص، ّفهم دّذلك
 المؤلفّالتعبيرّعنها.ّ

-لاّيوجدّمناطّأوّمعيارّلفحصّالتفسيرّالقي مّمنّغيرّالقي م،ّإذّلاّيوجدّ-
شيءّاسمهّتفسيرّقي  م،ّوالروايةّالتيّتتحدثّعنّشيءّاسمهّتفسيرّقيمّّ-أساسا ّ

ّنرىّ ّحين ّعلى ّللتفسير، ّكغاية ّالمؤلف ّمرامي ّإدراك ّتقر ُّ ّصحيح، أو
ّ ّ"أصالة ّالفلسفية ّالمؤلفّالهرمينوطيقا ّقصد ّمعرفة ّتتوخى ّولا المفسر"،

ّمتعددةّ ّآفاق ّالزمان ّمر ّعلى ّولهم ّكثر، ّالنص ّمفسري ّولأن َّ إطلاقا ،
ّأفضلّ ّمنها ّأي ّاعتبار ّيصح ّلا ّمتباينة، ّجد ّللنص ّفهوم ّستظهر ومختلفة،

 منّالآخر.
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ّتمام ّ ّملائمة ّالفلسفية ّالهرمينوطيقا ّلــ يةا ّالتفسير ّمجال ّّالنسبية ّرحب ّوتفتح ّاا
ّ.(1)سيرّمتطرفة"لتفا

 ب الثاني: تطبيقات الهرمينوطيقا:المطل
ّالقرآنّ ّآيات يل ّتأو ّفي ّالهرمينوطيقا ية ّبنظر بي ّالعر ّالعالم ّفي ّالعلماني ّالتيار ّتأثر لقد

هاّكانتّوليدة ّ يم،ّمعّأن َّ إنّمثلّهذهّالمناهجّالمستعارةّليستّّ،معينةّفيّالغربّبيئة ّّال كر
ّعقديةّ ّتوجهات ّطياتها ّفي ّتحمل ّإنها ّبل ّموضوعية، ّأدوات ّتملك ّولا ّذاتها، ّفي يئة بر

 وفلسفية،ّبعيدةّكلّالبعدّعنّعقيدةّالإسلام.
يلية،ّحاولّمنتجوهاّتجاوزّاحتكارّرجالّوإذاّكانتّاله يةّتأو رمينوطيقاّبصفتهاّنظر

ّالنص ّلقراءة ّالمسيحيين ّالمحرف،ّالدين ّالإنجيل ّتشوب ّالتي ّالخرافات ّونبذ ّالدينية، وص
ّلهذاّ ّشرعية ّمسوغات ّأي ّيملك ّلا يم ّال كر ّالقرآن ّلقراءة ّووظفها ّاستوردها ّمن فإن َّ
ّالهرمينوطيقاّ ّبين ّالتام ّالتطابق ّمدى ّالتوظيف ّهذا ّتحليل ّأثناء ّنرى ّوسوف الفعل،

بي،ّوالتوظيفّغيرّالشرعيّلهاّعلىّالقرآنّا يم.بكونهاّمنتجّغر  ل كر
 الهرمينوطيقا والنص القرآني:-1

ّالهرمينوطي ّلآلية ّسيخضع ّالقرآني ّالنص ّ"فن ّ إن ّبوصفها ّللفوزّّاقا بة ّوتجر ّالفهم في
ّهوّّ،(2)بالمعنى" ّالمصطلح ّهذا ّلأن َّ يل؛ ّالتأو ّمتناول ّفي ّيكون ّحتى يحور ّو وسيعدل

ّإذّ ّمُؤ نسن"، ّ"بشري ّنص ّفهو ّالخطاب، ّهذا ّعنها ّيبحث ّالتي ّالغايات ّبإدراك ال كفيل
ي ّ زولّالقرآنّإلىّالبشرّأصبحّكتاب ّبمجردّن يد:ّ"إنّالنصوصّالدينيةّّ،ااّبشر يقولّنصرّأبوّز

يةّمحكومةّبقوانينّثاب تة،ّوالمصدرّالإلهيّللنصوصّالدينيةّلاّيخرج هاّعنّكانتّأمّبشر
ّ ها ّلأن َّ ّالقوانين؛ ّتأنسنت»هذه ّبمنطوقهاّ« ّوتوجهت ّواللغة، ّالتاريخ ّفي ّتجسدت منذ

يخيّمحدد"  .(3)ومدلولهاّإلىّالبشرّفيّواقعّتار
ّ ّإلى يل ّالتنز ّمن يم ّال كر ّالكتاب ّتحول ّكتاب ّلقد ّأصبح ّفالقرآن يل؛ ّتراثي ّ التأو -ّاا

يخي ّ  يقولّد.ّأبوّّ،جعلهّفيّمنأىّعنّالمساءلةّوالنقدلاّيتمتعّبأيةّقدسيةّتّ-ااجتماعي ّ اّوتار
يد ّلاّّ:ز يقية ّميتافيز ّحالة ّالمقدس ّالخام ّالنص ّحالة ّأن ّنؤكد ّأن ّهنا ّالضروري "ومن

                                 
 .م2009ّ-ه 3ّ،1229ّمجلةّالمحجةّالعددّّ،12صّماهيةّالهرمينوطيقا،ّلأحمدّواعظي، -1

يلديالدينّمنّوجهةّنظرّالهرمينوطيقا:ّالإسلامّبينّالتاريخّوالّ- ّ.1صّ،حقيقة،ّلزهيرّالخو 2  
يدنّ- .م،ّسيناّللنشر1ّ،1332طّ،12صّ،قدّالخطابّالديني،ّّلنصرّأبوّز 3  



 ــــــــــــــــــ ينةّأصولّالد ّمجل ّ ــــــــــــــــــــــــــ القرآني ص  عليل المقاصدي في فهم الن  إعمال الت   ضوابط   ــــــــــــــــــــ

111 

 

ّالمتغيرّ ّالإنسان ية ّزاو ّمن ّبالضرورة ّونفهمه ّعنها، ّالنص ّذكره ّما ّإلا ّشيئا ّعنها ندري
تحولّّ–لحظةّالوحيّ أي:ّمعّقراءةّالنبيّّ–والنسبي،ّفالنصّمنذّلحظةّنزولهّالأولىّ

إلهيا ّمنّكونهّ  ّ يل"ااّإنساني ّ وصارّفهم ّّنصا يلّإلىّالتأو  .(1)؛ّّلأن َّهّيتحولّمنّالتنز
ّدليلا ّ يقدم ّكلام ّّو ّليس ّالقرآني ّالنص ّأن ّإلهي ّ على ّفيّّاا ّتجسد ّقد ّالل  ه ّكلام بأن َّ

ّ ّأصحاب ّيدعي ّكما ّالنصوص ّبإلهية ّالقول ّلأن َّ ّالديانتين؛ ّكلتا ّفي ّملموس –شكل
ّالعطاء،ّّ-الهرمينوطيقا ّفي ّاستمراره يحدد ّو ّالدلالات، ّإنتاج ّفي يته ّحيو ّمن ّالنص يحرم

يد: ّبإلهيةّالنصوصّّيقولّأبوّز ّالقول والإصرارّعلىّطبيعتهاّالإلهيةّتلك،ّيستلزمّأنّ"إن َّ
البشرّعاجزونّبمناهجهمّعنّفهمهاّماّلمّتتدخلّالعنايةّالإلهيةّبوهبّبعضّالبشرّطاقاتّ

ّم ّنصوص ّإلى ّالدينية ّالنصوص ّتتحول ّوهكذا ّالفهم...، ّمن ّتمكنهم ّعلىّخاصة ستغلقة
ّ ّالعادي ّالإنسان ّوغايته–فهم ّالوحي ّلاّ-مقصد ّإلهية، ّشفرة ّإلهيةّّوتصبح ّقوة ّإلا تحلها

 .(2)خاصة"
ّالو ّالحل ّفإن َّ ي ّ لذلك ّبشر ّالديني ّالنص ّاعتبار ّهو ّللآلياتّاحيد ّإخضاعه ّثم ّومن ،

ية،ّ ّلغو ّنصوص ّالدينية ّالنصوص ّ"لأن َّ ّالأخرى؛ ّالنصوص ّمن ّكغيره ّالحديثة القرائية
ّدراس ّفي ها ّأن َّ ّيعني ّلا ّالإلهي ّأصلها ّوأن ّالثقافة، ّفي ّأخرى ّنصوص ّأي ّشأن تهاّشأنها

 .(3)وتحليلهاّتحتاجّلمنهجياتّذاتّطبيعةّخاصة،ّتتناسبّمعّمنهجيتهاّالإلهيةّالخاصة"
ّالنصّ ّمقاصد ّإلى ّللوصول يل؛ ّالتأو ّإعمال ّأمام ّالمجال ّينفسح ّالإعداد ّهذا بعد
ّإلىّ ّالدراسة ّموضوع ّالظاهرة ّأو ّالشيء ّ"إرجاع ّالتيار: ّهذا ّحسب يل ّفالتأو الأصلية.

ّ ّالثلاثية ّللصيغة ّالثاني ّالدلالي ّوالبعد ّالأصلية، ّوأسبابها ّالأولى ّل-عللها ّو معنىّّهوّ-أ
،ّوالآليةّالأمثلّلذلكّ(4)بالرعايةّوالسياسةّوالإصلاح"ّ-الشيءغايةّ-الوصولّإلىّالغايةّ

ّفمهمتها: ّالفلسفية ّالهرمينوطيقا ّفهمهّّهي ّمما ّأحسن ّهي ّبل ّمؤلفه، ّكماّفهمه ّالنص "فهم
 .(5)مبدعه"

                                 
يدّ- .39ّصّ،نقدّالخطابّالديني،ّّلنصرّأبوّز 1  
.131ّصّ،المصدرّالسابقّ- 2  
.131ّصّ،نقدّالخطابّالدينيّ- 3  
.110ّصّ،نفسهّ- 4  
يل،ّلنصرّإشكالياتّالقراءةّوّآلياّ- يد،ّصتّالتأو بيّّ،22ّحامدّأبوّز بيروت.ّ،م1332ّ،المركزّالثقافيّالعر 5  
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للقارئ،ّوليسّللمؤلف،ّوالقارئّهوّالذيّّااّمشاع ّالشرعيّيصبحّملك ّإذنّفالنصّ
ّالقرآنّنصّدينيّثابتّمنّ يضفيّعليهّالمعانيّالمناسبة،ّوهوّصاحبّالقصد،ّحيثّ"إن َّ

ّيتعرض ّحيث ّمن ّل كنه ّمنطوقُه، ّ)مفهوم ّّحيث ّيصبح ّالإنساني ّالعقل يفقدّاله ّو ،)
 .(1)صفةّالثبات،ّإنهّيتحرك،ّوتتعددّدلالاته"

 التاريخي:الهرمينوطيقا والوعي -2
ّغادامير: ّيقول ّكما ّالهرمينوطيقا ّمبادئ ّمن ّآخر يخي"ّمبدأ ّالتار ّالوعي ،ّ(2)"هو

يجبّأنّيكونّساكن ّ"تفسيرّالنصّيجبّأنّيكونّمرهون ّّومفادهّأن: يخه،ّو هناكّّااّبتار
ّالفهمّ ّعملية ّتقود ّالتي ّوالذات يخه، ّتار ّعن ّنص ّأي ّفصل ّيمكن ّفلا ّميلاده، لحظة

يخها،ّومنفعلةّبالزمنّالذيّتقومّفيهّبعمليةّالفهم" ّ.(3)مرتبطةّتمامّالارتباطّمعّتار
ّحيثّ ّللقرآن، يخي ّالتار ّبالتفسير ّالقول ّإلى ّأفضى ّالنصوص، يخية ّبتار ّالعمل إن َّ

ّ ّالقرآنية ّالتعبيرات ّل كنهاعد ت ّالأوائل، ّبها ّالمخاطبين ّلظروف ّالظروفّ-ّموافقة وتلك
ّتبدلت ّتتّ-قد ّاليوملا ّالقارئ ّوأفق يد:ّ،وافق ّز ّأبو ّالنص"ّيقول ّفيّإن َّ ّتخاطب وص

ّواقع ّ ّوالأساس يخي ّ الأصل ّتار ّمحدد ّا ّتتاا ،ّ ّلغته ّوع ب ر ّخلاله ّمن ّاجتماعياتها-حدد ّ-بكل
ّ.(4)فتاحّوالاتساع"للانّاها،ّل كنّهذهّالدلالةّقابلةّدائم ّدلالت

ّالبعد ّ يد ّز ّأبو يشرح ّالنزولّّو ّأسباب ّعلم ّليس ّبأن َّه ّالنص ّفهم ّفي ّالمتحكم يخي التار
يخيّهناّعلمّأسبابّالنزول"ّأوّالناسخّوالمنسوخّبقوله: ارتباطّ-ّوليسّالمقصودّبالبعدّالتار

ّوالواقع ّالمجتمع ّفي ّالمثارة ّوالحاجات ّبالواقع ّوالمنسوخّ-النصوص ّالناسخ ّعلم تغييرّ-ّأو
ّوالملابسات ّالظروف ّلتغير ّيتعلقّ-الأحكام ّهنا ّله ّنتعرض ّالذي يخي ّالتار ّالبعد ّفإن َّ ؛

ّطبيعيةّ ّنتيجة ّوذلك ّمنطوقها، ّخلال ّمن ّالنصوص، ّتطرحها ّالتي ّالمفاهيم يخية بتار
يخيةّاللغة،ّالتيّصيغتّلهاّالنصوص" ّ.(5)لتار

                                 
.39ّصّ،نقدّالخطابّالدينيّ- 1  
2- ّ ّفي ّص يل، ّوالتأو ّالقراءة ّصّ،23مفهومي ّالفكر، ّعالم ّمجلة ّالمتقن ّّ،2عّ،92ّلمحمد ّديسمبرّّ،99المجلد بر أكتو

 م.2002

3-ّّ ّالرحيم ّلعبد ّالقرآنية، ّالدراسات ّفي ّالهرمينوطيقي ّبودلالالاتجاه 2ّص، ّللقرآن، ّالجديدة ّالقراءات يم،ّمؤتمر ّال كر
 .ّم2001

.31ّصّ،نقدّالخطابّالدينيّ- 4  
ّ.19ّصّ،المصدرّالسابقّ- 5  
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ّالقو يشمل ّالل  هو ّرسول ّسنة ّكذلك يخية ّبالتار ّالرسولّ ل ّفهم ّبأن َّ ّّفالقول
ّ ّوالأقربّوالصحابة ّالأصوب ّّهو ّيؤدي ّتعالى، ّالل  ه ّمراد ّنظره-إلى ّتأليهّّ-في إلى

ّيقول: ّحيث ّللدلالةّّالبشر ّالرسول ّفهم ّبمطابقة ّالديني ّالخطاب ّمزاعم ّإلى "والالتفات
ّالذاتيةّللنصّعلىّفرضّوجودّمثلّهذهّالدلالةّالذاتية،ّإنّمثلّهذاّالزعمّيؤديّإلى

ّحيثّ ّوالمتغير، ّالثابت بين ّو ّوالنسبي، ّالمطلق ّبين ّيطابق ّإن َّه ّحيث ّمن ّالشرك، ّمن نوع
ّ.ّ(1)يطابقّبينّالقصدّالإلهي،ّوالفهمّالإنسانيّلهذاّالقصد"

ّأيّ ّمن ّالدينية ّالنصوص يد ّلتجر ّمحاولة ّهو ي َّة ّالنبو ّالسنة ّإقصاء ّمن ّالغرض إن َّ
يةّعلىّتطرفهاقراءةّالنصوصّملزمة،ّوفتحهاّأمامّآلياتّّشروحّ  يقةّنفسهاّّ،البشر بالطر و

ّحيث ّالعلماء، ّواجتهادات ّالعلمي ّالأمة ّتراث ّإلغاء يخيّيتم ّالتار ّالبعد ّإهدار -ّ"إن
ّوالسلف ّالتراث ّسلطة ّإلى ّوهمومه،ّّ-بالرجوع ّالحاضر ّمشكلات ّبين ّالتطابق ّفي يسهم

ّللتطبيق ّالماضي ّحلول ّصلاحية ّإمكانية ّوافتراض ّوهمومه، ّالماضي ّمشكلات بين علىّّو
ّ.(2)الحاضرّبالاستنادّإلىّسلطةّالتراثّوالسلف"

ّومنّ ّالطرح، ّهذا ّعلى ّللاحتجاج ّالشاذة ّالآراء ّبعض ّإلى ّيلجأ ّقد ّالتيار ّهذا إن
ّالق ّبخلق يم ّال كر ّالقرآن يخية ّتار ّعلى ّالاستشهاد يد:ّذلك ّز ّأبو ّنصر ّذلك ّفي ّيقول رآن،

ّذ" ّبعد ّتهميشه ّوتم َّ ّالوقت ّبعض ّساد ّالذي ّالنقيض ّالمعنى ّالقرآنّكان ّأن ّهو لك
ي لمصلحتهم،ّوإذاّكانّمعنىّقدمّّاجادهّوإنزالهّبحاجةّالبشرّتحقيق ّحادثّمخلوق،ّارتبطّإ

ّحدوثّ ّمعنى ّفإن ّالديني، ّالمعنى يثبت ّو ّالدينية، ّالنصوص ّيجمد ّالوحي ّوأزلية القرآن
ّللنص ّيعيد ّالذي ّهو ّالوحي يخية ّوتار ّالدينيالقرآن ّالمعنى يطلق ّو يتها ّحيو بالفهمّ-ّوص

يلوالتأ ّفيّّ-و ية، ّالبشر ّالجماعة ّبهموم ّالالتحام ّآفاق ّإلى يخية، ّالتار ّاللحظة ّسجن من
يخية" ّ.(3)حركتهاّالتار

ّزمانّ  ّلكل ّوصلاحيته ّالقرآن ّخلود ّصفة ّالقول ّهذا ّنفى ّعلىّومكانّ ّلقد ّوحكم ،
ّومقاصدهّ ّالقرآن ّمفاهيم ّتزاح ّلذلك ية؛ ّالعصر ّللحياة ّمسايرة ّغير ها ّبأن َّ ّوأحكامه آياته

ّ يالأصلية، ّالتأو ّوشروطهبواسطة ّمبادئه ّأبسط ّاحترام ّدون ّالكاتب:ّ،ل ّهذا "إنّّيقول

                                 
.32ّ 39ّنفسه،ّصّّ- 1  
.32نفسه،ّصّّ- 2  

.132ّصّ، ّنقدّالخطابّالديني 3  
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ّإلىّ ّتنتمي ية ّلغو ّمفردات ّومثيلاتها ّوالشراء( ّو)البيع ّو)القرض( ّ)التجارة( مفردات
ّالثقافيّ ّالواقع ّانعكاس ّعن ّتكشف ّالقرآني ّالنص ّفي ّورودها ّوكثرة ّمحدد، ّدلالي مجال

ّ ّول كن ّالنص، ّفي ّالدلالي ّالمجازي ّكاشف ّورودها ّالحقيقي ّليسّلا ّالانعكاس ّأن ّعن ا
يةّالخاصةّالتيّيعدّالمجازّمنّأهمها"ّاآلي ّ  يا،ّإذّللنصّآلياتهّاللغو ّ.(1)مرآو

يةّ ّ)بشر ّأصبحت ّأن ّبعد ّالقرآنية ّالنصوص ّقراءة ّفي ّالهرمينوطيقا ّآلية ّتبدأ ّهنا من
يلّالمقاصدي،ّوذلكّبالنظرّإلىّالمسلماتّالتالية: يخية(ّمعدةّللتأو ّتار

يل،ّبلّعلىّالعكسّالنصوصّلاّتملكّفرضّسلطةّدلالية،ّتحملهاّلغةّالإنّ - تنز
ّمنّذلكّفهي:

ليستّبينةّبذاتها،ّإذّيتدخلّأفقّالقارئّالفكريّوالثقافيّفيّفهمّلغةّالنص،ّومنّثمّ"
فيّإنتاجّدلالته،ّولعلهّمنّقبيلّالتكرارّأنّنستدعيّقولّالإمامّعليّ)كرمّالل  هّوجهه(:ّ

ّأوجه" ّحمال ّبهّ(2)"القرآن ّيتكلم ّإنما ّينطق، ّلا ّدفتين ّبين ّمسطور ّخط ّ"القرآن ّوقوله: ،
ّيحملهّ(3)الرجال" ّمما ّبل ّلفظه، ّصريح ّمن ّنابعة ّليست ّالنص ّيحتملها ّالتي ّفالأوجه .

ّالقارئّمنّمقاصدّيفرضهاّعلىّالنص.
ّأداةّ - ّتصبح ّ)المقاصد( ّإن ّبل ّطياتها، ّفي ّالنصوص ّتحملها ّلا ّالوحي ّمقاصد إن

ّد يع ّلتطو ّفــلالات ّمنطوقها، ّوصريح ّمستعملة،ّّالآيات ّحية ّتزال ّلا ّالقديمة "الألفاظ
ّالقديمة،ّ ّالحرفية ّدلالاتها ّإلى ّردها ّعلى ّوالإصرار ية، ّمجاز ّدلالات ّاكتسبت ل كنها
ّالوحيّ ّلمقاصد ييف ّوتز ّمعا ، ّوالواقع ّللنص ّإهدار ّتصوغها ّالتي ّالمفاهيم وإحياء

ّ.(4)الكلية"
ّ ّنقسه ّالتيار ّمن ّآخر ّكاتب يقول ّهو:و ّإذ ّالقرآن ّمقاصد ّحدد ّأن ّهدىّّبعد "كتاب

ّللمسلمين" ّواطمئنان ّوموعظة بشرى ّو ّوالأحكامّ(5)ورحمة ّالتفاصيل ّيحددوا ّأن ّوللبشر ،
ّكتابّمودةّوأّحسبّمقتضياتّالواقعّورغباتّالناس: خلاق،ّيقولّكلّشيءّولاّ"إن َّه

                                 
.110ّصّ،نقدّالخطابّالدينيّ- 1  
ّإلىّعليّبنّأبيّطالبّكرمّالل  هّوجهه.لمّأقفّعلىّسندّيوثقّبهّفيّنسبةّهذهّالعبارةّّ-2

.31ّّّصّ،نقدّالخطابّالدينيّ- 3  
.109ّّّصّ،نفسهّ- 4  
يّ-5 ّتيز ّلطيب ّوآفاق، ّتحديات ّوالعصر، ّالجديد،ّ،نيالإسلام ّالقرن ّحوارات ّّ،102صّسلسلة 2ّط /ّ ه1220،

 .م،ّدارّالفكرّ،ّدمشق2002
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يجعلواّمنهماّحالةّايقولّشيئ ّ ،ّول كنهّيتركّللبشرّأنّيضبطواّمفهوميّالمودةّوالأخلاق،ّو
ّالبشرّ ّعلى ّيملي ّلا ّول كنه ّوعقائد، ّمعاملات ّكتاب ّوإنه ّالمشخصة، ية ّالبشر ّبالحياة تعج

ّ ّيفهمون ّالدلاليبالم-كيف ّالأيدّ-عنى ّمنظوماتهم ّفي ّيدرجونه ّوكيف يولوجيةّذلك
بحدودااّوظيفي ّ والقيميةّإدراج ّ العلاقاتّالاجتماعيةّالسائدة،ّوتحتّمفعولّالإرثّّ،ّو

ّكتابّ ّوإنه ّحينه، ّفي ّوالإثني ّوالحضاري ّوالنفسي ّوالجمالي ّوالاعتقادي السوسيوثقافي
ّشروطهمّ ّوفق يضبطوه ّو ّذلك، ّيحددوا ّأن ّللناس ّيترك ّول كنه ّومساواة، عدالة

يخيةّوالمعرفية" ّ.(1)الاجتماعيةّالتار
يل لغة النص-3  الديني: الهرمينوطيقا وتأو

ّال  ّالقرآن ّأصبح ّقالب ّلقد ّالتيار ّهذا ّأصحاب ّعند يم ّالأفكارّّاكر ّبجميع ّينطق فارغ ا،  ّ وإناء
ّحرب: ّعلي ّيقول ّالقارئ ّيحملها ّينطويّّالتي ّكونه مجرد  ّ ّإذا ّالقرآن( ّ)أي ّإعجازه "ليس

ّكلّ ّفيه ّتترأى ّأن ّيمكن ّبحيث ّمعنى، ّكل ّعلى ّينفتح ّكونه ّوإنما ّتسنين، ّأو يع ّتشر على
ّ.(2)وأنّتقرأّفيهّمختلفّالعقائدّوالشرائع"الذوات،ّ

ّإلىّ ّبدهي ّبشكل ّيحيلنا ّالتعبير، ّفي ّاللغة ّدور ّعن ّغادامير ّيقوله ّفيما ّالمتأمل ولعل
ّحيث ّسبق، ّبما ّالقرآن ّيصفون ّالذين ّأوّّمرجعية ّألفاظا ّليست ّغادامير ّعند ّاللغة "إن

ّ ّأساس ّعلى ّالأخرى، ّمحل ّإحداهما ّتحل ّأن ّيمكن ّلفظية، ّمنّتعبيرات ّنوع افتراض
ّأوّ ّالتعبيري ّوالأسلوب ّاللغوي ّالتركيب ّمن ّمنفرد ّكيان ّهي ّبل ّبينها، ّالقائم التكافؤ

يحاء" ّوالإ ّالخطاب ّعلى ّ (3)القدرة ّرموزا ّبل ّدلالات تحمل  ّ ّألفاظا ّتعد ّلم ّاللغة ّإن .
ّتمثلّ ّأصبحت ّللفظ يحة ّالصر ية ّاللغو ّالدلالة ّفإن ّذلك، ّمن ّالأكثر ّعلى ّبل وإيحاءات،

أما  ّ ّمّكشفّالقصدّوالمعنىّالحقيقيين.عائقا
ّ)الدينيةّ ّللنصوص ّقراءتهم ّفي ّالهرمينوطيقا ّفلاسفة ّبه ّقال ّنفسه والأمر

يد: ّز ّأبو ّنصر ّيقول ّالمسيحي. ّالفكر ّفي ية( ّعلىّّالأسطور ّاهتمامه يكور( ّر ّبول "يركز)
ّالرمزّ ّمع ّالتعامل ّالأولى: ّالرموز، ّمع ّللتعامل يقتين ّطر ّبين ّيفرق ّوهو ّالرموز، تفسير

ّعماّبوص ّشفاف ّوسيط ّالحالة ّهذه ّفي ّوالرمز ّالمعنى، ّمن ّعالم ّعلى ّمنها ّنطل ّنافذة فه

                                 
ّ.101،ّصّنفسهّ-1

بي،ّالدارّالبيضاء.مّ،31ّ،1339ّّصّ،عليّحرب،ّنقدّالنصّ- المركزّالثقافيّالعر 2  
.2ّينوطيقيّفيّالدراساتّالقرآنية،ّصالاتجاهّالهرمّ- 3  
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ّالقديم،ّ ّالعهد ّفي ّالدينية ّللأسطورة ّتحطيمه ّفي ّ)بولثمان( ّيمثلها يقة ّالطر ّهذه وراءه،
يقةّالثانيةّيمثلهاّوالطّرّ...ّوال كشفّعنّالمعانيّالعقليةّالتيّتكشفّعنهاّهذهّالأساطير

يد ّ)فرو ّمن ّكل ّبوصف( ّالرمز ّمع ّالتعامل ّوهي ّو)نيتشه(، ّزائفةّو)ماركس( ّحقيقة ه
ّلاّيجبّالوثوقّبه.

ّمنهّ ّبدلا يطرح ّو ّيخفيه ّبل ّالحقيقي، ّالمعنى ّعن ّيشف ّلا ّالحالة ّهذه ّفي ّالرمز إن
ّالمعنىّ ّإلى ّوصولا  ّالسطحي؛ ّالزائف ّالمعنى ّإزالة ّهي ّالتفسير ّومهمة ّزائفا ، معنى

 .(1)الصحيح"
ّ ّنفسه ّالمنوال هاّوعلى ّإن َّ ّبل ّللمعاني، ّقوالب  ّاللغة ّفي ّالألفاظ ّالعلمانيون ّي عُد ُّ لا

ّرمو ّآليتينّّاز ّأصبحت ّباعتماد ّالمعاني ّمن يد ّير ّما ّالمستعمل ّأو ّالقارئ ّيحملها وكنايات،
ّ ّ"الإخفهما: ّوال كشف(، ي ّ )الإخفاء، ّجوهر ّليس ّما ّتخفي ّبأن ّوذلك ّومعهاااء، ،ّ

ّغالب ّ ّيتعلق ّما ّوهو ّلها ّوالمكان،بالزماّابالنسبة ّهوّوّن ّما ّللوجود ّتبرز ّأن ّهو ال كشف:
ّبلّ ية، ّجوهر ّعناصر ّفيه ّوليس ّالنص، ّفي ّثابت ّشيء ّثمة ّفليس ّلها، ّبالنسبة جوهري

ّ.(2)لكلّقراءةّجوهرهاّالذيّتكشفّعنهّوتبرزه"
لقدّمنحتّالهرمينوطيقاّللقارئّإمكانيةّإسقاطّمعانّعلىّالنصوص،ّلاّتمتّبصلةّ

ّ ّولقد ّألفاظها، ّدلالات ّعمليةّإلى ّالمسلمون ّالعلماء ّبها ّضبط ّالتي ّالضوابط أصبحت
ّوالوصو ّالنصوص، ّمعاني ّعائق ّكشف ّمقاصدها ّإلى ّوتجميد ّل ّالفكر، ية ّحيو ّأمام ّاا

يد: ينتهيّالخطابّالدينيّإلىّالانغلاقّفيّدائرةّالنصوص،ّ"ّلدلالاتها.ّيقولّنصرّأبوّز
ّالقائل: ّقول يصدق ّو يتها، ّحيو ّعلى ّوقضى ّجمدها ّأن ّفدخلّّبعد ّبالنصوص، "احتمينا

ّعقلية:ّ ّمبادئ ّمن ّالفقهاء ّأقر ه ّما ّوأخطر ّأهم ّعلى ّيقضي ّحين ّوذلك اللصوص"،
ّالذيّ بالمفهوم ّو ّأخرى ّمرة ّالنصوص ّإلى ّفيعيدها ّالكلية، ّوالمقاصد ّالمرسلة، المصالح

ّالنصوص" يل ّلتأو ّمبادئ ّأنها ّمع ّلها ّالفقهيّّ،(3)يطرحه ّتجاوز)التفسير ّيجب لذلك
ّإل ّماّالكلاسيكي( ّإلى ّالنص ّمظاهر ّمن ّتمضي يلية( ّ)تأو ّهيرمينوتيكية ية ّنظر ّ"فضاء ى

                                 
يلّ- ّ.22ّ،22ّصّ،إشكالياتّالقراءةّوآلياتّالتأو 1  
.19ّصّ،نقدّالخطابّالدينيّ- 2  
.33ّصّ،المصدرّالسابقّ- 3  
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ّبمقاصدّ(1)يجاوزه" ّيضحي ّشكلي، ّوعي ّباروت، ّجمال ّنظر ّفي ّالكلاسيكي ّالنظر ّلأن َّ ؛
ية يعةّوحكمتهاّلصالحّالمباحثّالبيانيةّواللغو ّ.(2)الشر

ّ ّالمسلمين ّالعلماء ّاهتمام ّنظرهم-إن ّّ-في ّجعلهم ّالنص( ّ)لغة يطلبونهاّبالوسائل
ّلذاتها،ّوليسّلماّورائها،ّومنّثمّتعطيلّالنصّعنّمقاصده.

ّعلى: ّينبني ّالذي ّهو ّللنصوص ّالمقاصدي ّالوعي ّالكليةّّإن ّالمقاصد "أساس
ّعالمّ ّإطار ّفي ّالقرآني، ّالنص يل ّلتأو ّعامة ية ّنظر ّإطار ّفي ّإدراجها ّيمكن ّالتي يعة، للشر

ّتشكل ّأن ّيفترض ّالتي ّالمصلحة، ّتحقيق ّأساس ّعلى ّالإسلامي،ّّمتغير يع ّالتشر رحى
ّالتيّ ّالسيادة، ّإلى ّالمدعوة ية ّالنظر ّهذه ّأبعاد ّأهم ّمن ّهو ّالمصلحة ّضوء ّفي يل فالتأو
يلّ بطّبينّالتأو ينطلقّفيهاّفهمّالنصّمنّوعيّجديد،ّهوّالوعيّالمقاصدي،ّوهوّماّير

ّ.(3)والاجتهاد"
يلّالمقاصديّالذيّيقترحهّ يرّواضحةّلاّيختصّبالألفاظّغّ-جمالّباروت-إنّالتأو

ماّهوّواضحّالدلالةّبأقسامهّالمعروفة،ّمثلّالظاهرّوالنصّالذينّّاالدلالة،ّبلّ"يشملّأيضّ 
يل، يلّحتىّفيّالظاهر،ّوالنصّقدّيؤديّإلىّالبعدّعنّّيقبلانّالتأو إذّإنّإغلاقّالتأو

يعّوالخروجّعنّأصولهّالعامة" ومنّثمّتصبحّالقرائنّالتيّتصرفّاللفظّ،ّ(4)روحّالتشر
ّا ّهذاّالواضح ّيكون ّوإنما ّالفقه، ّأصول ّعلماء ّأقرها ّكما ّليست ّمعناه ّظاهر ّعن لدلالة

ّالدلالي ّالعقلّّالاتساع ّمثل ّالواقع، ّفي ّالمتغير ّحقل ّإلى ّبرمتها ّتنتمي ّمعينة "بأدلة
ّنسخّ ّإلى ّالتخصيص ّقيادة ّذلك ّفي ّبما ّومقاصده، يع ّالتشر ّوروح ّوالمصلحة والعرف

ّ.(5)"النصّفعليا
ّالقرآنّ ّلآيات ّوالمفسر ّللقارئ ّمصراعيه ّعلى ّالباب ّالهرمينوطيقا ّفلسفة ّفتحت لقد

ّ ّهي ّومعان ّمقاصد ّمن ّشاء ّما ّيحمله ّلأن َّ يم؛ ّومجتمعه(؛ّال كر ّوواقعه به ّلتجار )محصلة
ّجم ّوظيفة ّذات ّنصية، ية ّلغو ّبنية ّمنظورها، ّمن يم ّال كر ّالقرآن ّلغة ية،ّلأن َّ ّشعر الية

ّليستّلهاّأيةّقداسة.
                                 

يةّمقاصّالنصّالوعيّالواقع،ّ- يلية،ّّلجمالّباروت،ّنحوّنظر .21ّصديةّتأو 1  
.23،ّصّنفسهّ- 2  
.23ّصّ،المصدرّالسابقّ- 3  
.23ّصّ،نفسهّ- 4  
يةّّ- يلية،ّلجمالّباروت،ّصالنصّالوعيّالواقع،ّّنحوّنظر .20ّمقاصديةّتأو 5  
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 وتعقيب:نظر 
ّالوحي،ّّّّّّ ّ)مقاصد ّمثل ّمصطلحات ّفي ّيجدون ّالتيار ّهذا ّأصحاب ّكان إذا

ّيكونونّ ّما ّأبعد ّفإنهم ّسلطتها، ّمن ّوالحد ّالنصوص يل ّلتأو ّمدخلا يع( ّالتشر ومقاصد
ّعنّعلمّالمقاصدّالشرعيةّوضوابطّإعمالهاّفيّفهمّالنصوصّالشرعية.

دّالشارعّالراجعةّإلىّجلبّوكماّأسلفناّفإنّالنصوصّالقرآنيةّجاءتّلتحقيقّمقاص
ّبخارجة ّ ّليست ّالمقاصد ّوهذه ّعنهم، ّالمفسدة ّودفع ّالخلق ّمنفكة ّّمصلحة ّنطاقّّأو عن

ّبعيد ّ ّوتفهم ّتؤول ّأن ّينبغي ّفلا ّذاتها، ّالنصوص ّالعامة ّالأهداف ّتلك ّعن ّنصّ"ا فكل
ّالنص،ّ ّفهم ّأساسه ّعلى يجري ّو ّالمقصد، ّذلك ّيعين ّأن ّينبغي ّإلهي ّمقصد ّتحقيق يحمل

ّت ّأن ّيمكنّذلك ّأساسه ّعلى ّالنص ّيفهم ّثم ّالنص، ّمحتوى ّخارج ّمن ّمعين عيينّمقصد
ّفيّ ّوالانحراف ّالفهم ّفي يغ ّوالز ّالحيدة ّإلى ّبالفعل( ّذلك ّوقع ّ)وقد ّيؤدي أن

يل" ّ.(1)التأو
ّوعلىّ ّمعين، ّتحقيقّمقصد ّفي ّالشارع ّلإرادة ّمجسدة ّجاءت ّالشرعية ّالنصوص إن

ّفي ّالتدبر ّفي ّوسعه ّاستفراغ ّالمؤول ّأو ّالشارعّّالمتلقي ّمراد ّلتحديد ّالشرعية؛ النصوص
ّمنها.

يمّأفضىّإلىّالقولّبماّ وخلاصةّالقول:ّإنّتطبيقّالهرمينوطيقاّعلىّآياتّالقرآنّال كر
ّيلي:

 ّيمّنصّبشريّليستّلهّأيةّقداسة،ّفهوّيخضعّلجميعّالمناهج القرآنّال كر
 العلميةّوالعقليةّالحديثةّفيّقراءته.

 يخيةّّالقراءةّالسليمةّللنصوصّالقرآنية هيّالتيّتأخذّبعينّالاعتبارّتار
يعاتهّومفاهيمه.  أحكامهّوتشر

 ّلاّيجبّالاحتكامّإلىّتراثّالأمةّواجتهاداتّالعلماءّوالراسخ ينّوفهمهم
 للقرآن؛ّلأنهّجمودّعلىّواقعّلاّيشبهّمعطياتّالواقعّالحالية.

                                 
 .2ّأهميةّالمقاصدّفيّفهمّالنصوصّالشرعية،ّلرقيةّطهّالعلواني،ّصّ-1
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 ّيم،ّ"فلكلّمسلمّالحقّفيّأن مشروعيةّالقراءاتّالمتعددةّللقرآنّال كر
عنّالل  هّمنّكتابهّوعنّرسولهّمنّكلامّدونّتوسيطّأحدّمنّسلفّأوّيفهمّ

 .ّّ(1)خلف"
 تثيرّفيّقارئهاّحسّتسمحّبهذهّالتعدديةّالقرائية:ّ"ّتمتازّلغةّالقرآنّببنية

 .(2)التوغلّفيّ)باطنها(ّالكامنّوراءّ)ظاهرها(،ّأوّفيّخافيته"
 "بةّفيّذلك؛ّلأن هّإنّالباحثّعنّمقاصدّالقرآنّلنّيجدّأدنىّصعو

ينطقّبكلّالذوات،ّوتتمرأىّفيهّكلّالمذاهبّالتيّيحملهاّالقارئ،ّفهوّلاّيثبتّ
 .(3)شيئا ،ّبلّهوّفيّحاجةّإلىّإثبات"

 وكنايات،ّووسائطّّاقرآنّفيّعرفّالهيرمينوطيقاّرموز ّأصبحتّلغةّال
 شفافة،ّيحم  لُهاّالمتلقيّماّيشاءّمنّالمعانيّوالأفكار.

 منّخارجّالنصّمنّالواقعّوالمصلحةّّإنّالمقاصدّمنّهذاّالمنظورّتستقى
ّالناس، ّتجارب ّمن ّتحملهّّالآتية ّما ّلأن ّفرضا ؛ ّالنصوص ّعلى ّتفرض "ثم

ّ يعات ّتشر ّمن ّذاتهاوالنصوص ّفي ّلها ّقيمة ّولا ّرأيهم، ّفي ّلها ّقيمة ّلا ،ّمقاصد
 بلّقيمتهاّفيّحقائقهاّالخفية".

ّاله ية ّنظر ّنشأة ّكانت ّالفكررلقد ّأصحاب ّبين ّالصراع ّنتاج يريّّمينوطيقا التنو
وسلطةّال كنيسةّعلىّقراءةّالنصوصّالدينية،ّوماّكانّبينّثناياّالإنجيلّوالتوراةّ
ّأنّ ّإلا ّوعقلنتها، يلها ّلتأو ّالهيرمينوطيقا ّفيها ّأعملت ّالتي ّوالخرافات ّالأساطير من
هذاّالفكرّالفلسفيّقدّحوىّالحقّوالباطل،ّوثارّعلىّكلّالقيمّوالعقائد،ّومنّثمّ

ّالهرمين ّاستعارة ّافإن ّعلى ّوتطبيقها ّإجحاف ّوطيقا ّيعد يم ّال كر ّوقياسّ لقرآن ّغيرّّاا في
يئة. ّمحله،ّغاياتهّليستّبر

ّ ّالل  ه ّأخبرنا ّ﴿ّلقد ّتعالى: ّفقال ّالمبينة، ّاللغة ّمن ّتبتدئ ّالقراءة ّوسيلة ّأن ك ت اب 
ّي ع ل مُون  ّل ق و م  ا ب ي   ّع ر  ُّقُر آن ا ّآي اتُه ل ت  ّأيضّ (4)﴾فُص   ّوقال م اّ﴿ّا:، ِّإن َّ ّي قُولُون  هُم  َّأن َّ ُ ّن ع ل م و ل ق د 

                                 
يلدي،ّد.ّطّ،ّد.ّت.ّ،"والحقيقةالدينّمنّوجهةّنظرّالهرمينوطيقا"ّالإسلامّبينّالتاريخّّ-1  .1صّلزهيرّالخو

يّتّوآفاق،ّسلسلةّحواراتّلقرنّجديد،الإسلامّوالعصرّتحدياّ- .11صّّني،لطيبّتيز  2  
القاهرة.ّمّ،ّمكتبةّمدبولي،1331ّ،1/932،ّمنّالعقيدةّإلىّالثورة،ّلحسنّحنفيّ- 3 
.2فصلت،ّالآية:ّّ- 4 
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مُب ينّ  ٌّّ ب ي  و ه ذ اّل س ان ّع ر  ٌّّ ج م ي  َأع   ّ ُل ح دُون ِّإل ي ه ل س انُّال َّذ يّي  ّ ّ.(1)﴾يُع ل  مُهُّب ش ر
ّالتاريخّ ّطيلة ّإنجازه ّعلى ّالعلماء ّعمل ّما ّهو ّوالإفصاح ّالبيان ّبين بط ّالر إن

يرّال ّ الإسلامي،ّوانتهواّإلىّتقر يفّ ّحقيقةّالتيّخلدتّمعانيّالقرآن،ّوصانتهّعنّأي  ،ّتحر
ّالشاطبي: ّ"ّيقول ّهنا، ّالمقصود ّالبحث ّقص-إن ّبيان يقصد يعةّو ّالشر ّوضع ّفي ّالشارع د

ّهذهّّ-للإفهام ّمن ّيكون ّإنما ّفهمه ّفطلُب ّالجملة، ّعلى ّالعرب ّبلسان ّنزل ّالقرآن أن
ّيقول: ّتعالى ّالل  ه ّلأن ّنفسها؛ يقة ّ﴿ّالطر ا اِإن َّ ب ي   ّع ر  ّقُر آن ا ُ ّ﴿(2)﴾َأن ز ل ن اه ّوقال: ب ل س ان ّ،

ّمُب ين  ب ي   بي،ّلاّأن َّهّأعجمي،ّولاّبلسانّالعجم،ّ(3)﴾ع ر  بلسانّعر بي،ّو ،ّوهوّيدلّأنهّعر
ّهذهّ ّغير ّمن ّفهمه ّإلى ّسبيل ّولا ّيفهم، ّالعرب ّلسان ّجهة ّفمن ّتفهمه ّأراد فمن

ّ.(4)الجهة"
يع:الثالث: توظيف المقاصد المطلب   والتشر

ّ ّجانبّّعدّ يمكن ّفي ّسواء ّالقرآنية ّوالأحكام يعات ّالتشر ّمن ّالعلماني ّالتيار موقف
ّالمعاملا ّأو ّت ب ّالتعبد ّالذي ّللموقف ّنتيجة ّهو ّإنّت، ّحيث ّمن يم ّال كر ّالقرآن ّاتجاه وه ن َّ

ّفهمّ ّفي ّحديثة ّومنهجيات ّآليات ّاعتمدوا ّلذلك يخية؛ ّتار ّلغته ّوأن ّبشري، مصدره
ّ يلها ّوتأو ّالمنطلقاتّالآيات، ّأصابّهذه ّالذي ّفالخللّالمنهجي ّالأحكامّمنها، واستنباط

ّالجانبّ ّإلغاء ّبهدف يع ّالتشر ّروح ّأو ّالمقاصد، ّلمفهوم ّسليم ّغير ّتوظيف ّإلى أفضى
يعيّفيّالقرآن،ّوتعطيلّالأحكامّالتيّجاءتّبهاّالنصوصّالقطعية.  التشر

ّ يم ّال كر ّالقرآن ّالعلمانيين–إن َّ ّنظر ّملّ-في ّبقوانين ّيأت ّالعلاقاتّلم ّتضبط زمة
ّتحققّ ّمن ّبالرغم ّالبدنية، بات ّالعقو ّتحدد ّجنائية يعات ّتشر ّفيه ّوليس ّوالمالية، ية الأسر
ّقبيلّ ّمن ّوغايات ّمقاصد ّتؤطره يم ّال كر ّالقرآن ّأن ّذلك ّفي ّوحجتهم ّوشروطها، موجباتها
ّوالتفاصيلّ ّالجزئيات ّفي ّالخوض ّدون ّالعامة ّالمبادئ ّعلى ّواقتصاره ّواليسر، الرحمة

يمكنّحصرّملامحّهذاّالتصورّفيماّيلي:التقنين  ية.ّو

                                 
.10النحل،ّالآية:ّّ  -1 

ّ.2:ّ،ّالآيةيوسفّ- 2
ّ.13الشعراء،ّالآية:ّ- 3

  4 -ّالموافقاتّالشاطبي،1/2ّ.
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 ّّالأحكام ّلتبيين ّينزل ّلم ّأخلاقية، ّوغايات ّمقاصد ّكتاب يم ّال كر القرآن
ّحيث ّأن َّهّّوتفصيلها، ّجانب ّإلى ّوتيسير، ّرحمة ّوكتاب ّأخلاقية ّمقاصد ّكتاب "إن َّه

ين" ّوتدو ّتقنين ّكتاب ّوليس ّالحنيف، ّالدين ّإلى ّدعوة ّفرضّ(1)كتاب ّوعلى ،
ّ ّبعض ّبها،ّوجود ّالحرفي ّالإلزام ّليست ّمنها يم ّال كر ّالقرآن ّغاية ّفإن َّ يعات التشر

ّالتجميدّّالتيسيرّبل ّفيها ّشرع ّالتي ّالأمور ّفي ّيقصد ّلم يم ّال كر ّالقرآن "إن
 .(2)والتحجير،ّوإنماّأوصىّبالتيسيرّلاّبالتعسير"

 ّّيكن ّلم ّبحيث ّالضآلة، ّمن ّهي يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّالأحكام ّآيات إن
ّق ّسن  ّمنها ّالزمانّالغرض ّفي ّمحددة ّلظروف ّاستجابة ّكانت ّبل ّخالد، انون

ّبلعيد: ّالصادق ّيقول يين. ّالنبو ّأيّّوالمكان ّينزل ّولم ّقليلة، ّالحكمية ّالآيات "إن
ّ ّالرسول ّعلى ّطرحت ّلمشكلة ّأو ّطرأت لحادثة  ّ ّتبعا ّإلا ّالنزولّّمنها فظروف

ّأساسّ ّوعلى ّلها، ّالمسببة ّالواقعة ّحدوث ّعند ّأحدثت ّالحلول ّأن َّ ّعلى ّتدل هذه
 .ّ(3)المعطياتّالخاصةّبها"

 ّّباتباع ّالمكلف ّتلزم ّلا ّالوحي ّمقاصد ّأن ّفيرى ّالشرفي ّالمجيد ّعبد أما
: ّلأن َّ ّالتفصيلية؛ ّالقانونّّالأحكام ّبمعنى يعة ّالشر ّعن ّالبتة ّيتحدث ّلا "الوحي

يق،ّفوظيفتهّبيانّالاتجاهّالذيّيجدرّبالمؤمنّأنّالإلهي،ّب لّيستعملهاّبمعنىّالطر
ّوهوّ ّعليه، ّدل  ّضئيل ّمقدار ّفمنها ّالاتجاه ّهذا ّفي ّالسلوك ّتفاصيل ّأما ّفيه، يسير

 .(4)بمثابةّالحلولّالظرفيةّلمشاكلّاعترضتّاجتماعّالمسلمين"
 ّإل ّوالالتفات ّالأحكام، ّلنصوص ّمقاصدية ّقراءة ّإلى ّيدعو ّذلك ىّبعد

ّوشرّ ّخير ّهو ّبما ّتهتم ّالمحمدية ّالرسالة ّفيقول:"إن َّ ّحرفيتها، ّإلى ّلا ّالألفاظ معاني
ّالسلوكّ ّلمعايير ّقاعدة ّإليه ّترشد ّما ّفتكون ّالنازلة، ّفيها ّوقعت ّالتي ّاللحظة في
ّيتمّ ّولا ّمنها، ّالاستنباط ّالمسلم ّعلى ّيتعين ّالتي ّالفاضلة، ّوالاخلاق المستقيم

ّبالت ّسليم ّأساس ّعلى ّبلّالاستنباط ّالنص، ّعبادة ّمن ّنوع ّفي ّبحرفيتها مسك

                                 
يعّقراءةّجديدةّلآياتّالأحكام،ّللصادقّبلعيد،ّمنشوراتّالحلبي،ّّ- 1 ّ.912صم،ّبيروت،2002ّالقرآنّوالتشر
ّ.903ّصّ،المرجعّنفسهّ- 2
يعّ- 3 ّ.121صّ،القرآنّوالتشر
ّ.وتم،ّدارّالطليعة،ّبير1ّ،2001طّ،93صّلتاريخ،ّلعبدّالمجيدّالشرفي،الإسلامّبينّالرسالةّواّ- 4
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ّروح ّعن ّمنهابالبحث ّالمقصد ّومراعاة ّومغزاها، ّبقبولّّها ّإليها ّالمعهود "والجهة
يكونّضميرّالمسلمّهوّالحكمّ يعاتّهيّمدىّملاءمتهاّللواقعّوالضمير"ّو تلكّالتشر

 .ّ(1)الأولّوالأخيرّفيّمدىّالاستجابةّللتوجيهّالإلهي"
 ّ ّالقرآني يع ّالتشر ّمن ّالمقصد ية-إن ّالرؤ ّهذه ّضمائرّّ-وفق ّمخاطبة هو

ّفيّ ّوليس ّفقط، ّالعاطفيين ّوالعقاب ّالزجر ّعلى ّواقتصاره ّالتكليف، ّفي المسلمين
ّأوّعدمّ ّالاستجابة، ّفي ّالكاملة ية ّالحر ّوللمكلف ّإلزام، ّأو ّإجبار ّالقرآني الخطاب

باتّمادية  .(2)الامتثالّلأحكامّالقرآنّدونّعقو
 ّماالقو ّإن َّ ّحيث ّالقرآني، يع ّالتشر ّاكتمال ّبعدم ّتكاليفّّل ّمن ّبه جاء

يلّ ّالتنز ّواقع ّبظروف ّارتبطت ّالتي ّالأحكام ّمن ّالأدنى ّالحد يمثل
ّمبادئهّ(3)وملابساته ّوفق ّالقرآني، يع ّالتشر ّاستكمال ّضرورة ّإلى ّيفضي ّما ّوهو ،

 ومقاصده.
 ّمنصب ّ ّكان ين ّوالمفسر ّالفقهاء ّفيّّااهتمام ّوتعمقوا ية، ّاللغو ّالمعاني على

ّدائرةّ ّمن ّالدلالات ّإخراج ّبغية يلاتهم؛ ّلتأو ّالعنان ّيطلقوا ّولم ّالبيانية، المباحث
 لغةّالنصّإلىّدائرةّالمصلحة.ّ

ّ ّالتيار ّهذا ّإن َّ ّالقول ّموقف ّوخلاصة ّاتخذ ّاتجاهّّاقد ّبالعداء ّيوصف ّأن يمكن
ّالمقترح ّومن يحة، ّالصر ّودلالاتها ّالقرآنية ّمنظومةّالنصوص ّلتأسيس ّعقبتها ّلتجاوز ات

ّالرحمن: ّفضل ّيقول ّجديدة، ّللحياةّّقانونية ّوقابلة ّأصيلة ّمنظومة ّأي ين ّتكو ّعملية "إن
ّينبغيّأنّيكونّثمةّحركةّفيّاتجاهين:

 ّّزمنها ّفي ّالملموسة ّللقضايا ّالقرآن ّمعالجة ّمن ّيتحرك ّالأول: الاتجاه
 تصلّإليهاّالتعاليمّكلها.ومكانهاّالمحدود؛ّللوصولّإلىّالمبادئّالعامةّالتيّ

                                 
يعّ- 1 ّ.901صّ،القرآنّوالتشر
يعّ- 2 ّ.901ّ–233ّصّ،ينظرّالقرآنّوالتشر
ّ.133صّ،نفسهّ- 3
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 ّّرجوع ّحركة ّفي ّالعام ّالمستوى ّهذا ّمن ّينطلق ّالثاني الاتجاه
ّوالمرتبطةّ ية ّالضرور ّالشروط ّاعتباره ّفي ّيأخذ ّخاص، يع ّتشر ّإلى للوصول

 .(1)"احالي ّ بالواقعّالاجتماعيّالحاصلّ
ّ ّوعزله ّالواقع، ّعلى ّحاكميته ّمن يم ّال كر ّالقرآن ّإفراغ ّإلى ّتسعى ّالمحاولة ّهذه عنّإن

 الحياة،ّوإخضاعّمبادئهّوأحكامهّلضروراتّالعصر.
ّوالأحوالّّّّّّ با ّالر يم ّوتحر ّالإرث ّآيات ّاعتبار ّالحداثية ّالقراءة ّهذه ّمظاهر ومن

 ّ ّقانونا ّتصلح ّأن ّيمكن ّلا ّومعدودة، ّمخصوصة ّلحالات يعية ّتشر ّآراء ّوغيرها الشخصية،
ّيحتكمّإليهّالمسلمونّفيّكلّعصرّومصر.

 الإرث: -1
ّلنصيب ّوالدلالة،ّّبالنسبة ّالثبوت ّقطعية ّبآيات ّعليه ّالمنصوص ّالميراث ّفي المرأة
ّتفهم ّأن ّالمجتمعّ"ّيجب ّفي ّحقها ّوألغى ّهمشها، ّالذي ّالاجتماعي ّالسياق ضمن

ّمعهّ ّيتصادم ّما ّالواقع ّعلى ّيفرض ّلا ّلميراثها ّالمحدد ّفالنص ّالإسلام، ّقبل بي العر
يكّالكليّف(2)كليا ،ّبقدرّماّيحركهّجزئيا " باني،ّ.ّأماّالتحر يعّالر هوّتجاوزّهذاّالتشر

ّالتراثّالفقهيّالإسلامي ية؛ّلأن َّ "قدّتمسكّّواعتمادّقوانينّوضعيةّمنّإفرازّالبشر
ّدلالةّ ّوعلى ّبالثبات، ّالتاريخ على  ّ ّوحاكما ّمهدرا ّللمغزى، ّالنصوص ّمعاني بحدود

 .(3)النصوصّبالجمود"
ّالوقوفّعندّالدلالاتّالحرفيةّللنصوصّالمحددةّللمّّّّ يث،ّيعنيّالجمودّعندّإن َّ وار

واقعّيعد ّمنّالماضي،ّفالواقعّالمتحولّيفرضّعلىّالمسلمينّتكييفّهذهّالنصوص،ّحتىّ
تتماشىّمعّهذاّالتطور،ّوالقيمّالثابتةّالخالدةّلتلكّالأحكامّهيّمقاصدهاّوغاياتها؛ّلذلكّ

ّبأ يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّالميراث ّقضايا ّفهم ّفي ّالمنهج ّهذا يمي ّالور ّناجية ّد. "يحملّّنه:تصف
ّفيّ ّتستثمر ّعامة، ّمبدئية ّدلالات ّجملة ّيجعله ّبحيث ّنفسه، ّالنص ّإلى ّوالخلود ية الحيو

                                 
يسّ:الإسلامّوضرورةّالتحديث،ّلفضلّالرحمن،ّترجمةّ- 1 براهيمّالعر ّبيروت.ّ،م1339دارّالساقي:ّّ،1،ّط92،ّصإ
ّ.221ّنقدّالخطابّالديني،ّصّ- 2
ّ.22ّالخطابّالديني،ّصنقدّّ- 3
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ل  ّ ّتبعا ّمرة ّحد ّ كل ّبذلك ّليقيم ؛ ّالعصر ّيقتضيه ّفاصل ّما ّالجزئي،ّّاا ّالمعنى ّبين ّالنص في
ّ.ّ(1)والمعنىّالجوهريّالبعيد"

منّمقتضياتّّإنّهذاّالمعنىّالجوهريّالبعيدّلاّيدركّمنّخلالّالنص،ّبلّيطلب
"إسلامّالأحكامّوإسلامّالمقاصد،ّّالعصرّوضروراتّالواقع؛ّل كيّنحصلّفيّالأخيرّعلى

ّالعصور" ّلكل ّوإسلام ّحدة، ّعلى ّعصر ّكل ّإسلام ّلنقل ّعلىّ(2)أو ّالطرح ّهذا ّينبني ،
ّوالغاياتّ ّالمقاصد ّيحدد ّما ّالبشريّهو ّوالعقل ّالواقع ّلأن َّ ّومقصده؛ ّالنص ّبين الفصل

يع،ّوهوّف يعيةّبالرجعيةّوالتخلفيّالوقتّنفسهّيحكمّعلىّالأمنّالتشر منّّ،حكامّالتشر
ّ ّلأن َّ متجاوزا ؛  ّ ّحكما يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّعليه ّالمنصوص ّالميراث ّفي ّالمرأة ّحق ّيصبح هنا

ّالظروفّالتيّاحاطتّبهّقدّول ت.
با: -2  الر

ّالنص،ّ ّمقصد ّلتوظيف ّالعام ّالسياق ّعن با ّللر ّالمحر  م ّالنص ّإلى ّنظرتهم ّتخرج لم
ّآيةّتح باّكانتّترميّبالأساسّإلىحيثّإن َّ يمّالر "التركيزّعلىّالعدالةّالاجتماعيةّّر

ّالبشر" ّبين ّالأساسية ّالمساواة ّوعلى ّيؤديّ(3)والاقتصادية، ّوما يم ّالتحر ّألفاظ ّأما .
ّ"لأنّ ّوتعليماته، يم ّال كر ّالقرآن ّوصايا ّخلف ّبما ّتفهم ّأن ّفيجب ّالآية، ّفي معناها

ّالحرفي ّالمعنى ّعلى ّالتغيرّّالإلحاح ّعن ّالنظر ّوغض ّالقرآن، ّفي ّالواردة للشرائع
 ّ ّعمدا ّالنظر ّغض ّيساوي ّيحصل، ّيزال ّلا ّالذي ّأو ّبفضلها، ّالحاصل الاجتماعي

 .(4)عنّالأغراضّوالأهدافّالأخلاقيةّوالاجتماعيةّالتيّيتوخاهاّالقرآن"
يخيةّ ّالتار ّظروفها ّمع ّاختفت ّقد با( ّ)الر ّلفظ ّدلالة ّفيعد ُّ ّ يد ّز ّأبو ّنصر أما

ّيقول:وم ّحيث ّالآن، ّالماضي ّفي ّعليها ّكانت ّكما ّتعد ّلم ّفهي ّالمكانية، "ومنّّتعلقاتها
ّوهيّ با(، ّ)الر ّكلمة ّاستدعاء ّالمعاصر ّالخطاب ّفي ّالخطرة ّالديني ّالمعنى ّتثبيت مظاهر
ّالمعاملاتّ ّمن ّعليها ّتدل ّالتي ّالظاهرة ّلاختفاء ّالاستعمال؛ ّفي ّاللغة ّتجاوزتها كلمة

ّ.(5)الاقتصادية"
                                 

ّ.130ّنصّالديني،ّصالاجتهادّوقراءةّالّ- 1
ّ.130ّصّ،نفسهّ- 2
ّ.99ّالإسلامّوضرورةّالتحديث،ّصّ- 3
ّ.99ّالإسلامّوضرورةّالتحديث،ّصّ- 4
ّ.203ّنقدّالخطابّالديني،ّصّ- 5
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با(ّمنّالمصطلحاتّالقديمةّالتيّتجاوزهاّتطورّالواقع؛ّلذلكّيجبّالالتفاتّإنّ )الر
ّهذاّ ّإن ّالمعاصرة. ّالبنكية ّالفوائد يم ّتحر ّإلى ّيؤدي ّلا ّالذي يع ّالتشر ّمن ّالمغزى إلى

ّهو: يد ّز ّأبي ّعند ّللاقتراضّّالمغزى ّواضطرارهم ّعوزهم ّواستغلال ّالمحتاجين، "إفقار
ّنفس ّوالعلة ّعالية، ّمكاسب ّالبنوك"وتحقيق ّفوائد ّفي ّمتوفرة ّغير ّنفسهاّ(1)ها ّوالنتيجة ،

باّ ّالر يم ّتحر ّحكم ّيعد ُّ ّإنه ّإذ يقة، ّالطر ّفي ّاختلاف ّمع ّل كن ّبلعيد، ّالصادق ّإليها يخلص
ّالعملّ ّلهذا ّ)استنكاره( ّفمع ّالقرآني يع ّالتشر ّأما ّإلا َّ. ّليس ين ّوالمفسر ّالفقهاء من  ّ فهما

ّبنظام ّولا ّمادي، ّبعقاب ّيأت ّلم ّيُعاّفهو ّفهوزجري ّالمخالفين، ّبه ّنظام ّّق ب ّيضع اّ"لم
ي ّ  ّفيّهذاّالباب. ( 2)لأيةّسلطةّأوّوظيفةّقمعية"ّاقسر

ّدلالت ّمن ّالآية ّأفرغ ّقد ّالمنهج ّهذا ّأخلاقي ّ إن ّحكمها يحة،ّوعد َّ ّالصر ّقانوني،ّّاها غير
ّيحتكمّالمسلمّ ّفيهّإلىّضميرهّبالقبولّأوّالرفض.ومنّث م َّ

با،ّومنعّلقدّحرمّالإس ّي ْأكُلُون ّ﴿ّ،ّيقولّتعالى:ااّشديد ّالتعاملّبهّمنع ّلامّالر ال َّذ ين 
ّق الُواِّإن َّّ هُم  ّب َأن َّ ّذ ل ك  ّال م س   ي ط انُّم ن  طُهُّالش َّ م اّي قُومُّال َّذ يّي ت خ ب َّ اّك  ِّإل َّ م اّال ب ي ُعّالر  ب اّل اّي قُومُون 

م ّال ّو ح ر َّ ُّال ب ي ع  ه ّالل َّ ّو َأح ل َّ ّالر  ب ا ّم ث ُل ل ف  ّس  ُّم ا ّف ل ه ى ّر ب  ه ّف ان ت ه  م ن   ّ ُّم و ع ظ ة ّج اء ه ّف م ن  ر  ب ا
ّخ ال دُون  ّف يه ا ّهُم  ار  ّالن َّ ح اُب َّأص  ول ئ ك  ّع اد ّف أُّ ه ّو م ن  ّالل َّ ُِّإل ى ّتخفىّ(3)﴾و َأم رُه ّلا ّبحيث ،

ّالألماني ّشاخت ّالدكتور ّيقول ّحيث با، ّللر ّوالاقتصادية ّالاجتماعية "إن َّهّّ:الآفات
ّمنّ ّقليل ّعدد ّإلى ّصائر ّالأرض ّفي ّالمال ّجميع ّأن َّ ّيتضح ّمتناهية ّغير ياضية ّر بعملية و
ّللربحّ ّمعرض ّالمدين ّبينما ّعملية، ّكل في  ّ ّدائما ّيربح ّالمرابي ّالدائن ّأن َّ ّذلك المرابين،

ّ ّيمل كه ّالآن ّالأرض ّمال ّمعظم ّفإن َّ ّلذلك بضعةّّ-احقيقي ّ ّاملك ّ–والخسارة...،
ّ.( 4)ألوف"

 وتعقيب:نظر 
ّالقرآنّ ّروح ّعلى س ّتأس َّ ّالذي يم، ّال كر ّالقرآن ّفي يع ّالتشر ّلآيات ّالفهم ّهذا إن َّ

ّخللّ  ّعلى ّينطوي ّالمقصدّكبير ّّمنهجيّ ّومقاصده، ّتحجيم ّإلى ّالأخير ّفي ّأفضى ّقد ،

                                 
ّ.203،ّصنقدّالخطابّالدينيّ- 1
يع،ّصّ- 2 ّ.909ّالقرآنّوالتشر
ّ.212البقرة،ّالآية:ّّ- 3
ّم،ّدارّالشروق،ّبيروت.1339/ ه2ّ،1212،ّط102ّّاجتماعيةّفيّالإسلام،ّسيدّقطب،ّصالعدالةّالّ-4
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ّتجاوزّ ّإلى ّيسعى ّكما ّالقطعية، ّالثابتة ّأحكامه ّوتعطيل ّبل يم، ّال كر ّللقرآن يعي التشر
يضهّبالقوانينّالوضعية.ّالموروثّالفقهيّوالتفسيري  للأمة،ّوتعو

يهي: ّالنو ّمحمد ير ّّيقول ّتبر ّبالتماس ّالجديدة يعاتنا ّتشر ّإصدار ّفي ّمقيدين ّلسنا لها،ّّ"إننا
ّقا ّما ّراجح ّوهو ّقديم، ّقديمّفيّمذهب ّفيه ّمرجوح ّله ّأو ّمنتشر ّا ّمنتشر ّّاا، ّغير ّأوّباقي ّّأو ا

ّالجديدّّابائد ّ يع ّالتشر ّأن ّمن ّنتحقق ّأن ّهو ّيلزمنا ّما ّكل ّوإن َّ ّخارجها، ّأو ّالسنة داخل
ّتحقيقّ ّإلى يسعى ّو ّالدين ّروح ّمع ّيتماشى ّالذي ّهو ّفإن َّه ّالمصلحة، يحقق ّو ّالضرر يدفع

ّه(1)غاياته" ب ّ، ّمطلو ّليس ّالجديدة يعات ّالتشر ّالمنظومةّّاذه ّمن ّنابعة ّتكون ّأن فيها
ّلأصو ّمعارضة ّوغير ّالأخلاقيةّالإسلامية، ّالجوانب براز ّإ ّيكفي ّبل ّوثوابته، ّالدين ل

يمّمعّالفلسفاتّالأخلاقيةّالعالمية،ّونتائجّالخ براتّ والقيميةّالتيّيتوافقّفيهاّالقرآنّال كر
يمّدونّتميز" ّ.(2)الإنسانيةّوال كونية؛ّلتكونّهيّمقاصدّالقرآنّال كر

ّ ّهي ّفهل ّالقرآن؟ ّمقاصد ّوما ّوروحه؟ يع ّالتشر ّغايات ّما ّنصوصّل كن تعطيل
بانّ ّالذو ّهي ّأو يعي؟ ّالتشر ّمقصده ّفي ّوالطعن ّأحكامه، يخية ّبتار ّوالحكم يم؟ ّال كر القرآن

ّمنّدونّخصوصيةّبدعوىّالانفتاح؟.ّفيّكلّالفلسفاتّوالمرجعيات،
ّعدمّالتزامّأهلّالتيارّالعلمانيّبضوابطّالمقاصدّوقوانينها،ّبلّبالمنظومةّالإسلاميةّ إن َّ

ُّككل،ّجنحّبهمّإلىّنتائجّ ّالعقيدة.ّناقضّصميمّالدينّوروحّ ت
ّآية ّالخمسمائة ّعلى بو ّتر يم ّال كر ّالقرآن ّفي ّالأحكام ّآيات ّأن َّ ّعلى ّالعلماء ّاتفق ّلقد

يقّ" ّبطر ّلا ّبالذات، ّأولية  ّدلالة  ّالأحكام ّعلى ّالدالة ّالآيات ّبذلك ّيقصدون وهم
ّ.ّ(3)التضمنّوالالتزام"

ّبنصوصّ  ّجاء ّالقضايا ّهذه ّفي ّالقرآني يع ّالتشر ّوالد ّّة ّقطعي ّّإن ّالثبوت ّلأن َّ لالة؛
ٌّّ يمّقطعي  يم،ّالقرآنّال كر يحةّالدلالةّعلىّالتحر باّصر يمّالر ّفيّوروده،ّوآياتّالإرثّوتحر

ّعندّ ّإليها يرجع ّو ّالخلاف، ّعند ّإليها ّيحتكم ّالتي ّهي ّالقطعيات ّهذه ّأن َّ "والمفروض

                                 
يهي،ّ،113ّصّنحوّثورةّفيّالفكرّالديني،ّ-1 ّم،ّمنشوراتّدارّالآداب،ّبيروت.1ّ،1339طّمحمدّالنو
يعّ-2 ّ.912صّّ،القرآنّوالتشر
يرّ،133صّالزركشي،ّ،البحرّالمحيطّ-3 يتّ،عبدّالستارّأبوّغدة،ّطبعةّوزارةّالأوقافّ:تحر ّ.ال كو
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قطعيةّفيّالجانبين:ّالتنازع،ّلاّأنّتكونّهيّنفسهاّموضعاّللخلاف،ّوإلاّلماّصحّوصفهاّبال
ّ.(1)ا"الثبوتّوالدلالةّمع ّ

ُّ بانية يعاتّالقرآنيةّر يقولّّ،المصدر،ّوليستّمنّإفرازّالواقعّوظروفهّإنّهذهّالتشر
يثّالأولىّفيّسورةّالنساء:ّفيّختامّآية ّّ-تعالى–الل  هّ ﴿آب اؤُكُم ّو َأب ن اؤُكُم ّل اّّقسمةّالموار

ّ َّأق ر ُبّل  كُم  هُم  َّأي ُّ ك ان ّع ل يم اّح ك يم ا﴾ت د رُون   ّ ه ّالل َّ ِإن َّ  ّ ه ّالل َّ م ن   ّ ة يض  ،ّوفيّختامّ(2)ن ف ع اّف ر 
ّالثانية: يث ّالموار ّح ل يم ﴾ّآية ّع ل يم  ُ ه ّو الل َّ ه  ّالل َّ ّم ن  ة  ي َّ ّالنساءّ(3)﴿و ص  ّأحكام بعد ّو ،

ّيقول: ّيعقب ّالممتحنة ّسورة ّفي ّالمهاجرات ه ّّ﴿ّوالمؤمنات ّالل َّ ّحُك مُ ّذ ل  كُم  ّب ي ن كُم  ح كُمُ ي 
ح ك يم ﴾  ّ هُّع ل يم ّ.(4)و الل َّ

ّوروحّ  ّالوحي، ّمقاصد ّعلى ّالاعتماد ّلمّّإن ّالأحكام، ّآيات ّفهم ّفي ّوالمغزى النص
ّأيّ ّعند ّنجده ّنكاد ّلا ّللمقاصد ّالخالص ّالمدلول ّلأن َّ ّالمقاصدي؛ ّالنظر ّضوابط يح ترم

ّ ّلا ّمعنى، ّيكون ّأن ّيعدو ّلا ّإن َّه ّبحيث ّالسابقين، ّالكتاب ّلغةّمن ّخلال ّمن ّعليه يعثر
يدّأنّنؤكدّ يخي،ّوظروفّالزمانّوالمكان،ّونر ماّمنّخلالّقراءةّالسياقّالتار النص،ّوإن َّ
ّفهمّالمعنىّلاّبدّفيهّمنّالاحتكامّإلىّلغةّالنص،ّوقوانينّالخطاب،ّ مرةّأخرىّهنا:ّأن َّ

ية،ّالتيّنزلّبهاّالنصّالقرآنيّبمعهودهمّفيّالخطاب. ّوأصولّالمواضعةّاللغو
ّدورّالمقاصدّأصبحّمقصور ّالذيّنلاحظهّأو ّالحلولّالتيّيمليهاّالمتعلّان َّ ير ملّأىّتبر

ّمنّ ّالعلوم، ّبين ّشرعية ّمن ّالمقاصد ّمصطلح ّيمل كه ّما ّباستغلال ّوذلك ّالنصوص، في
يلّ ّتأو ّفي ّدورها ّأداء ّعن ّالحديثة ّالمناهج ّعجزت ّطالما ّللنص، ل ّالمتأم َّ ّالمعنى ير ّتمر أجل

يقة ّ ّ.مقنعة ّّالنصّبطر
يعّالقرآنيّفيّنصيبّالمرأةّ إنّالمغزىّالذيّاستنبطّللتدليلّعلىّعدمّاكتمالّالتشر

"سكوتّالشارعّعنّأمرّمعّوجودّداعيّالكلامّّنّالميراثّلاّيمتلكّأيّدليل؛ّلأنم

                                 
ّواّ-1 ّالكلية ّالمقاصد ّبين يعة ّالشر ّمقاصد ّفقه ّفي ّالقرضاوي،دراسة ّيوسف ّالجزئية، ّ،1طّ،121صّلنصوص

ّ.دارّالشروق،ّالقاهرةّ،م2001/ ه1221
ّ.11ّالنساء،ّالآيةّ-2
ّ.12ّالنساء،ّالآيةّ-3
ّ.10ّالممتحنة،ّالآيةّ-4
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ّشرع" ّما ّحد ّعند ّالوقوف ّإلى ّقصده ّعلى ّسكوته ّدل ينة ّ(1)فيه ّقر ّأية ّتوجد ّولا أوّّ،
ّكاتب.وصلّإليهّالّأوّدلالةّتفيدّالمغزىّالذيّإشارة ّ

ّمكفو ّكونها ّالإسلام، ّفي ّالإنفاق ّمنظومة ّمع ّفيتماشى ّالميراث ّفي ّنصيبها لةّأما
ا.ّاّوزوجة ّالمؤنةّبنت ّ ّوأم  

ّمنهجية ّ بغير ّو ّموطنها، ّغير ّفي ّالمقاصد ّالعلمانيون ّأعمل ّشرعية ّّلقد ّهذهّ؛ لأن َّ
ّبدلالة ّ ّمنضبطة  ّالآيات، ّبها ّجاءت ية ّّالأحكام ّوجههاّّلغو ّخلا ّتتحمل ّلا محكمة،

ّوالنهيّ ّالأمر ّبصيغتي ّوردت ّحيث يم، ّالتحر ّأو ّالوجوب ّمعنى ّيؤدي ّالذي الواحد،
ّحق ّبها ّالتزم ّفمن ّالعلل، ّإلى ّالتفات ّبغير ّالمقصود ّعلى ّدالا َّن ّفهما يح ين، قّالصر

ّمخالف ّ ّكان ّتركها ّومن ّالشاطبي:ّاالمقصود، ّالإمام ّالمقاصد ّشيخ ّيقول الأمرّ"ّله،
يقاعها،ّبالمطلق ّإ ّلترك ّقصده ّيستلزم ّالنهي ّأن ّكما يقاعها ّإ ّإلى ّالشارع ّقصد ّيستلزم ات

ّالطلبّ ّالاقتضاء ّومعنى ّالترك ّواقتضاء ّالفعل ّاقتضاء ّوالنهي ّالأمر ّمعنى ّأن وذلك
ّ ّإلاّهذا، ّللطلب ّمعنى ّولا ّالمطلوب ّذلك يقاع ّلإ ّوالقصد با ّمطلو ّيستلزم ووجهّوالطلب

يقاعّالمطلوبّلأمكنّأنّيردّأمرّ معّالقصدّثانّأنهّلوّتصورّطلبّلاّيستلزمّالقصدّلإ
بذلكّلاّ يقاعّالمنهيّعنهّو يقاعّالمأمورّبهّوأنّيردّنهيّمعّالقصدّلإ يكونّالأمرّلعدمّإ

ّنهي ّ ّالنهي ولا  ّ ّواأمرا ّنهي ّ، ّالأمر ّانقلاب ّولصح ّخلف، ّأنّّاهذا ّولأمكن بالعكس و
يقاعّفعلّأوّعدمه،ّفيكونّالمأمورّبهّأوّالمنهىّعنهّّيوجدّأمرّأوّنهيّمن غيرّقصدّإلىّإ

ّ.(2)"مباحاّأوّمسكوتاّعنّحكمهّوهذاّكلهّمحال
ّعنّ ّالإعراض ّيعني ّلا ّبالخلق، ّوالرحمة ّاليسر ّقبيل ّمن يعة ّالشر ّمقاصد ّاعتبار إن

ّ ّالمشقات ّمن ّليست ّالهوى ّمخالفة ّمشقة ّأن َّ ّكما ّالتفصيلية، ّوأحكامها الجالبةّجزئياتها
ّالشاطبي:للرخّ  ّيقرر ّكما يع، ّالتشر ّمقاصد ّمن ّإن َّه ّحيث ّوالاستثناءات، "إخراجّّص

ّ.(3)"اا،ّكماّهوّعبدّلل  هّاضطرار ّاّلل  هّاختيار ّواه،ّحتىّيكونّعبد ّالمكلفّمنّداعيةّه
ّملزم ّ ّجاء ّالقرآني يع ّالتشر ّملزم ّبّاإن ّجاء ّكما ّالمقاصد ّهذه ّبسلوكّّاتحقيق أيضا

ّالشارعّ ّمراد ّعلى ّدالة ّأمارات ّالأساليب ّتلك ّفتكون ّالنصوص، ّفي ّالمحدد الأساليب

                                 
ّ.2/210الموافقات،ّّ-1

ّ.9/122الموافقات،ّّ- 2
ّ.2/113الموافقات:ّّ- 3
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ّوتمثلها،ّ ّواستيعابها ّعليها ّالدالة ّالمعاني ّإدراك ّهي ّإزاءها ّالعقل ّوظيفة ّوتكون منها،
ّالبحثّ ّلأن َّ ّالإلهي؛ ّالمراد ّتعيين ّفي ّاحتمالات ّعن ّالبحث ّفي ّمدخل ّمن ّله "وليس

ّف ّالاحتمالات ّيكونّعن ّأن ّاعتبار ّإلى ّيؤدي ّأن ّشأنه ّمن ّالنصوص ّمن ّالنوع ّهذا ي
ّتواضعّ ّالتي ّاللغة ّدلالة ّيهدر ّبأن ّكفيل ّمذهب ّوهو بواطن، ّو ّظواهر ّالنصوص لجميع

يبتعّذلكّإهدارّأغراضّالوحي" ّ.(1)عليهاّالإنسانّأصلا ،ّو
ّ ّالل  ه ّ"لأن َّ ية؛ ّاللغو ّبالمباحث ّوالأصوليين ين ّالمفسر ّاعتناء ّيفسر ّما ّ-عالىت–وهذا

بيّمظهر ّاخ يةّ(2)لمراده"ّااّلوحيهّومستودع ّتارّأنّيكونّاللسانّالعر ّالمعرفةّاللغو ،ّكماّأن َّ
ّالغموض،ّّتعدّ  ّأو ّاللبس ّإزالة ّيمكن بها ّو ّالاستنباط، ّووسائل ّالتفكير ّآليات إحدى

ّالذيّقدّيوجدّبالنصّاللغوي،ّأثناءّالوقوفّعلىّمقاصده.
ّ ّمقاصد ّعلى ّالعلمانيين ّحكم ّإلىّإن َّ ّترم ّولم يعي ّالتشر ّالمستوى ّجانبت ها ّبأن َّ القرآن

ّب م اّّ﴿ّ:-تعالى–تحقيقه،ّمردودّبنصّالقرآنّوصريحّمنطوقه،ّإذّقالّالل  هّ ح كُم  ّل م ّي  و م ن 
ّهُمُّال ك اف رُون  ول ئ ك  هُّف أُّ ّالل َّ هُّ﴿ّ:وقالّعزّمنّقائلّ،(3)﴾َأن ز ل  ّالل َّ ّب م اَّأن ز ل  ح كُم  ّي  ّل م  و م ن 

ال مُون  ّالظ َّ ُ ّهُم ول ئ ك  ّتعالى:(4)﴾ف أُّ ّوقال ّهُمُّ﴿ّ، ول ئ ك  ُّف أُّ ه ّالل َّ َّأن ز ل  ّب م ا ح كُم  ّي  ّل م  و م ن 
ّمقصدّ (5)ال ف اس قُون ﴾ ّعن ّعاشور ّابن ّيقول ّوهوّ، ّالقرآن ّمقاصد ّأهم يع:ّّمن "التشر

ّّقالّالل  هّتعالى:وهيّالأحكامّعامةّوخاصة،ّ د  ق اّل م اّب ي نّ ﴿و َأن ز ل ن اِّإل ي ك  ّمُص  ح ق   ّب ال  ال ك ت اب 
ّع م َّّ َّأه و اء هُم  ب ع  هُّو ل اّت ت َّ ّالل َّ ّب م اَّأن ز ل  ّب ي ن هُم  ف اح كُم   ّ ّو مُه ي م ن اّع ل ي ه ّال ك ت اب  م ن   ّ ّي د ي ه م ن   ّ اّج اء ك

ح ق  ﴾ ّ.(7)"فيّالمهمّاوجزئي ّ اّفيّالغالب،ّاّكلي ّ قدّجمعّالقرآنّجميعّالأحكامّجمع ّ،ّول(6)ال 
 .خاتمة

ّالتوظيفّالعلمانيّللمقاصدّبهذهّال كيفيةّدونّضابطّ  ،ّمنهجيّ ّ،ّأوّأساسّ شرعيّ ّإن َّ
ّقدسيةّ ّيح ترم ّلم ّالنظر ّهذا ّإن َّ ّبحيث ّالحكيم، ّالكتاب ّآيات ّدلالات ّتبديد ّإلى يفضي

                                 
ّ.33ّافةّالإنسانّبينّالوحيّوالعقل،ّصخلّ- 1
يرّوالّ- 2 ير،ّللطاهرّبنّعاشور،ّالتحر ّم،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّتونس.1332،ّسنةّطد.،1/20ّتنو
ّ.22ّالمائدة،ّالآيةّ- 3
ّ.22ّالمائدة،ّالآيةّ- 4
ّ.23ّالمائدة،ّالآيةّ- 5
ّ.23ّالمائدة،ّالآيةّ- 6
ير،ّّ- 7 يرّوالتنو ّ.1/20التحر
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ّعلىّ ّوالقضاء يم، ّال كر ّالقرآن ّأحكام يب ّتذو ّغايته ّولغته، ّمصدره ّحيث ّمن النص
ّمرجعياتّ  ّمن ّتستمد ّبقوانين يضها ّوتعو ّحكم ّّسلطانه، ّكل ّكان ّ"ولو ّشرعيّ ّأخرى،

ّمادة ّّاقابل ّ ّشرعّالل  ه ّلأصبح ّوالشد ؛ ّوالجذب ّوالرد  ّبماّهلامية ّّللأخذ ّشاء ّمن ّيشكلها ،
ّ.(1)شاءّوكيفّشاء"

يرجعونّ ّو ّاختلفوا، ّإذا ّالناس ّإليه يحتكم  ّ ّميزانا ّيكون ّأن ّيمكن ّلا ّذلك على  ّ بناء و
ّإ ّيتشكلّإليه ّآخر، ّمعيار ّأو ّميزان ّإلى ّحاجة ّفي ّنفسه ّهو ّيصبح ّبل ّوانحرفوا، ّمالوا ذا

يعوجّ ّو ّباستقامتهم، ّيستقيم ّلنزواتهم، يخضع ّو ّوأوضاعهم، ّالناس ّأهواء وفق
يمّ ّوتقو ّالناس، ّأحوال ّضبط ّفي ّورسالته ّالل  ه ّشرع ّلمهمة ّإلغاء ّهذا ّوفي باعوجاجهم،

 المستقيم.ّمّإلىّهدىّالل  هّوصراطهمسيرتهمّبالقسط،ّورده
 ية:التوقدّخلصّالبحثّإلىّالنتائجّال

 ّّالدلالة ّلقواعد ّيخضع ّأن ّدون ّالآيات ّمن ّالمغزى ّاستنباط ّيجوز لا
يل،ّجمهورّالعلماءّمجمعونّعلىّأنّإزاحةّاللفظّعنّظاهرّمعناهّلاّ وضوابطّالتأو

ّلهّمنّضوابط،ّمنها: ّبد َّ
يلّفيّمجالّالنصوصّالظنية.ّ -1 ّ"أنّيكونّالتأو
ّ.دليلّقويّيبررهوأنّيقومّّ-2
ّ.ّااّأوّمجاز ّاّأوّمفهوم ّأنّيكونّفيّاللغةّماّيسعهّمنطوق ّوّ-9

2ّ ّّ ّ.(2)شرعي"ّ،ّأوّأصلّ قطعي ّ ّوألاّيتعارضّمعّنص  
 ّّضوابط ّاستقصاء ّضرورة ّإلى ّإلحاح ا ّأكثر ّاليوم ّأصبحت ّالحاجة إن َّ

ّمنهجيّ ّضابط دون  ّ ّمشرعا ّالباب ّهذا ّترك ّلأن َّ ّوحصرها؛ ّالمقاصدي الاجتهاد
يعة،ّأوّتعطيلهاّباسمّالمصلحةّ أوّأساسّشرعيّيؤديّإلىّالتحللّمنّأحكامّالشر

 والمقصد.
 ّاع ّعلى ّالهرمينوطيقا ية ّنظر ي ّ تقوم ّبشر ا ّنص   يم ّال كر ّالقرآن ّتتسمّاتبار ،

يخيةّوالواق  .ااّوعدم ّعية،ّوترتبطّبأسبابّنزولهاّوجود ّأحكامهّبالتار

                                 
ّ.212ّالسياسةّالشرعية،ّصّ- 1
يع،ّدمشق،ّصّ- 2 يني،ّالشركةّالمتحدةّللتوز يعّالإسلامي،ّلمحمدّفتحيّالدر ّ.211أصولّالتشر

ّ
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 ّلتراث ّالاحتكام ّأو ّالتقيد ّعدم ّعلى ّكذلك ّواجتهاداتّّينبي الأمة،
ّواقعناّ ّفي ّتنتفي ّبمعطيات ّوالتشبت ّالجمود ّقبيل ّمن ّذلك ّلأن ّالراسخ ين؛ العلماء

 الحالي.
 ّتمتازّلغةّالقرآنّبحسبّهذهّالمدرسةّببنيةّتسمحّبتعددّالقراءات؛ّكونها

ّ ّللقارئ ّوتبقى ّمتعددة، ّبدلالات ّالملاتنطق ّاختيار ّفي ّ ّالكاملة ّمنهاّئالسلطة م
 وطرحّماّعداها.

 ّوالمصلحةّّإن ّوالواقع، ّالنص ّخارج ّمن ّتستقى ّالمنظور ّهذا ّمن المقاصد
ية؛ّليتمّإسقاطهاّعلىّالنصوص؛ّلأنّماّتحملهّالنصوصّ بةّالبشر الآتيةّمنّالتجر
ّخفية،ّ ّدلالات ّمن ّبه ّتوحي ّما ّبقدر ّذاتها، ّفي ّأهمية ّتكتسي ّلا ّدلالات من

 بحيثّتقومّالهرمينوطيقاّبال كشفّعنها.
 ّا ّعلماء ّجهد ّفيّبالمقابل ّواعتمدوا ّالقرآني، ّالنص ّقراءة ّتحصين ّفي لأمة

ّ ّالل  ه ّبينه ّما ّعلى ّتبتدئّّ-تعالى–ذلك ّالقراءة ّهذه ّوسيلة ّإن َّ ّحيث ّالقرآن، في
ّتعالى: ّقال ّالمبينة، ير اّّباللغة ّب ش  ّي ع ل مُون  ّل ق و م  ا ب ي   ّع ر  ُّقُر آن ا ّآي اتُه ل ت  ّفُص   ﴿ك ت اب 

ّأيضّ (1)و ن ذ ير ا﴾ ّوقال ّ:﴿ا، م ا ِّإن َّ ّي قُولُون  هُم  َّأن َّ ُ ّن ع ل م ّال َّذ يّو ل ق د  ّل س انُ ّب ش ر  ُ يُع ل  مُه
مُب ين ﴾ ٌّّ ب ي  و ه ذ اّل س ان ّع ر  ٌّّ ج م ي  َأع   ّ ُل ح دُون ِّإل ي ه  .(2)ي

 ّ،ّأحكامها ّواستنباط ّالنصوص ّفهم ّصحة ّأن  ّالأمة ّعلماء ّقر ره ّما ّبين من
ّا ّحذق ّعلى ّمتوقف  ّمقاصدها ّعلى ّمنها،ّوالوقوف ّوالتمكن بية، ّالعر للغة

 والاحتكامّإلىّمعهودّالعربّفيّاستعمالها.ّ
 ّّالتي يحة، ّالصر ّبدلالاته ّمنضبط ّلفظه، ّعن ّينفك ّلا ّالن ص ّمن المراد

ية،ّبينّالمخاطبينّبالقرآنّوقتّنزوله.ّّ  حددتهاّأصولّالمواضعاتّاللغو
 ّوك ّالمقالي، ّالسياق ّمثل: ّللنص، ّالداخلية ّالقرائن ّاستحضار ذلكّكذلك

ّبأقوالّ ّوالاستهداء ّالمبي نة، ية ّالنبو ّوالسنة ّالنزول ّأسباب ّمثل: ّالحالية، القرائن
ّالبيانّ ّوأصول ّاللسان، ّوفصاحة يمان، ّالإ ّصدق ّمن ّلهم ّتوافر ّلما السلف؛

 ومعاصرتهمّلنزولّالقرآن.
                                 

.9 2ّّفصلت،ّالآية:ّّ- 1  
.109الن حل،ّالآية:ّّ- 2  
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 ّ ّعقل ّيستقيم ّشرع ّلا ّولا ّمخالف ّّاا ّالمستنبط ّالمقصد  ّيكون ّمناقضّ أن ّأو ّاا
ّلثابتّ  ّأو ّالدين، ّأصول ّمن ّيفرضّلأصل ّالذي ّالشيء ّثوابته، ّالقارئّّمن على

 ئه.بمبادّااّبقيمّالدين،ّمتشبع ّللنصّأنّيكونّمتحلي ّ
ّالعقلّ ّعلى ّالتحجير ّيعني ّلا ّالقرآني ّالفهم ّضوابط ّفي ّالبحث ّأن ّهنا ّنبين ّأن يبقى و

ّوآخرته.البشري،ّالذيّأمرّبتدبرّالقرآن؛ّليستفيدّمنهّماّينفعهّفيّدنياهّ
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 المصادر والمراجع  
يمّّّّّّّ  . ّالقرآنّال كر

ّمؤتمرّ .1 ّبودلال، ّالرحيم ّلعبد ّالقرآنية، ّالدراسات ّفي ّالهرمينوطيقي الاتجاه
يم،ّ  .م2001القراءاتّالجديدةّللقرآنّال كر

ّل .2 ّوالتاريخ، ّالرسالة ّبين ّالشرفيالإسلام ّالمجيد دارّّ،م2001ّ،1طّ،عبد
 بيروت.ّ،الطليعة
ّوآفاق .9 ّتحديات ّوالعصر ّالإسلام ّد. ي، ّتيز ّحواراتّنيطيب ّسلسلة ،

 دمشق.ّ،م،ّدارّالفكر2002/ ه1220ّ،2طّ،القرنّالجديد
ّترجمة .2 ّالرحمن، ّلفضل ّالتحديث، ّوضرورة يسالإسلام ّالعر براهيم ّإ :ّ،

 .م1339ّ،بيروت،ّ،ّدارّالساقي1ط
ّل .2 يل، ّالتأو ّوآليات ّالقراءة يد،إشكاليات ّأبوز ّحامد ّالثقافيّّنصر المركز

بي،ّ  م،ّبيروت.1332العر
يع،ّ .1 يني،ّالشركةّالمتحدةّللتوز يعّالإسلامي،ّلمحمدّفتحيّالدر أصولّالتشر

 دمشق.
ّوتطوره" .1 ّومستقبله ّ"نشأته ّالمقاصد ّتاريخ ّفي يسوني،ّّد.ّ،البحث ّالر أحمد

يعةّالتيّنظمتهاّمؤسسةّالفرقانّبلندنبحثّمقدمّلندوةّمقاصدّال  .م2002ّ،شر
3. ّ ّطبعةّالبحر ّغدة، ّأبو ّالستار ّعبد ير: ّتحر ّالزركشي، ّالدين ّلبدر المحيط،

يت.  وزارةّالأوقاف،ّال كو
ّالب .3 ّالنصوص، ّلفقه ّالمصدري ّعد ّ)د. ّالعدد: ّزنكي، ّقادر ّّّ(،199صالح

 م.2001/ ه1221كتابّالأمة،ّ
ّواللتا .10 ير ّطحر ّعاشور، ّبن ّالطاهر ّللشيخ ير، ّتنو ّالتونسية1332ّ، ّالدار م،

 للنشر،ّتونس.
11. ّ بية،ّتعليل ّالعر ّالنهضة ّدار ّشلبي، ّمصطفى ّمحمد ّللدكتور. الأحكام،

 م.1331بيروتّ
ّعبيدّ .12 ّلعمر ّأنموذجا، ّالشاطبي ّالإمام يله ّوتأو ّالشرعي ّالنص ّلكتاب تقديم

 .111حسنة،ّكتابّالأمةّعدد:
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،ّللدكتور:ّصالحّزنكي،ّالندوةّالعالميةّالتوظيفّالتفسيريّلدرسّالمقاصد .19
يا،ّ  م.2001للفقهّوأصوله،ّماليز

لمعهدّالعالميّللفكرّخلافةّالإنسانّبينّالوحيّوالعقل،ّلعبدّالمجيدّالنجار،ّا .12
 م.1339/ ه1219ّ،2الإسلامي،ّط

ّوالد  .12 ّالكلية ّالمقاصد ّبين يعة ّالشر ّمقاصد ّفقه ّفي ّالجزئية،ّراسة نصوص
 م،ّدارّالشروق،ّالقاهرة.2001/ ه1221ّ،1يوسفّالقرضاويّ،ّط

11. ّ ّالهرمينوطيقا" ّنظر ّوجهة ّمن ّلزهيرّالدين ّوالحقيقة" ّالتاريخ ّبين الإسلام
يلدي  ّ،ّد.ّطّ،ّد.ّتّ.الخو

ّيوسفّ .11 ّد ّومقاصدها. يعة ّالشر ّنصوص ّضوء ّفي ّالشرعية السياسة
 .م2001ه /1222.ّمؤسسةّالرسالة،1ّطّّ–القرضاويّ

ّالمص .13 ّطضوابط ّالبوطي، ّرمضان ّسعيد ّلمحمد ّالرسالة،ّّ،2لحة، مؤسسة
  م.1312/ ه1202

يمّحامديّوابطض .13 ،101ّدد:ّكتابّالأمةّالعّ،فيّفهمّالنص،ّلعبدّال كر
 ،ّالسنةّالخامسةّوالعشرون. ه1221ّم،2002سبتمبرّ

م،ّدار1339ّ/ ه1212العدالةّالاجتماعيةّفيّالإسلام،ّلسيدّقطب،ّط .20
 الشروق،ّبيروت.

ّو .21 ّالمقاصد ّفقه ّالنوازلي، ّالفكر ّفي ّأثره ّد. ّالرافعي، ّالسلام م،2002ّعبد
يقياّ   الشرق.إفر

ّوال .22 ّالقراءة ّمفهومي ّفي يل، ّالعددّمحمدّد.تأو ّالفكر، ّعالم ّمجلة ّالمتقن،
بر:ّديسمبر،ّّ،99الثاني،ّالمجلدّ   م.2002أكتو

ّبلعيد،ّّ .29 ّللصادق ّالأحكام، ّلآيات ّجديدة ّقراءة يع ّوالتشر القرآن
 م،ّبيروت.2002منشوراتّالحلبي،ّ

ّواعظي .22 ّلأحمد ّالهرمينوطيقا، ّالمحجةّ،ماهية ّّ،مجلة 2009ّّ،3العدد: ّ–م
  . ه1229

ّالإس .22 يعة ّالشر ّعاشور،مقاصد ّبن ّالطاهر ّللشيخ ّدارّ ه1911ّلامية، ،
  سحنونّللنشر،ّتونس.
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يا.ّ .21 يعةّالإسلاميةّوسبلّتحقيقهاّفيّالمجتمعاتّالمعاصرةّماليز مقاصدّالشر
 م.2003غشت:ّ

ّالإصلاح .21 ّفي ّوأثرها يعة ّالشر ّالل  هّمقاصد ّعبد ّالأمة، ّووحدة يع ّوالتشر
بير،  مقالّمنشورّّبأعمالّالندوةّالعالميةّللفقهّوأصوله.ّز

ّال .23 ّالإسلامية،المقاصد يعة ّللشر ّالعالمّّد.ّعامة ّحامد يوسف
  م.1331/ه 1212

  ،ّمكتبةّمدبولي،ّالقاهرة.م1331ّمنّالعقيدةّإلىّالثورة،ّلحسنّحنفي، .23
ّالل  هّ .90 ّعبد ّتحقيق: ّالشاطبي، ّ ّإسحاق ّلأبي يعة، ّالشر ّأصول ّفي الموافقات

 دارّالمعرفة،ّبيروت،ّدونّتاريخ.دراز،ّ
يهي،ّطّنحوّثورةّفي .91 م،ّمنشوراتّدار1339ّّ،1الفكرّالديني،ّلمحمدّالنو

 الآداب،ّبيروت.
يليةالنصّالوعيّالواقع،ّن .92 يةّمقاصديةّتأو  ،ّلجمالّباروت.حوّنظر
99. ّ ّالراهنة، ياته ّوأولو ّالمقاصدي يعةّّد.النظر ّالشر ّمقاصد ّندوة ّرفيع، محمد

يا  م.2001ّ،وسبلّتحقيقهاّفيّالمجتمعاتّالمعاصرة،ّماليز
ّل .92 ّالشاطبي، ّعند ّالمقاصد ية ّالّرنظر ّللفكرّيأحمد ّالعالمي ّالمعهد سوني،

 م.1331/ ه1201الإسلامي،ّ
يد،ّطنقدّ .92  م،ّسيناّللنشر.1ّ،1332الخطابّالديني،ّّلنصرّأبوّز
بي،ّالدارّالبيضاء.ّ،م1339،ّنقدّالنص،ّلعليّحرب .91  المركزّالثقافيّالعر


