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 بسم هللا الرمحان الرحيم 
 ﴾ إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آلايت ألويل األلباب ﴿

 [ 190]سورة آل عمران؛ اآلية:  
 

 كر وعرفان شكلمة 
املعريف    ، احلريص على االرتقاء ابملستوى اذ األبشكر خاص للدكتور عبد الرحــمن العضراوي، األست

العلمل  والعلمي واملشجعطلبة  احملفز  والقراءة    ،  البحث  معلى  إىل  واملنت  عايلوالتطلع    ، املصادر 
والعمراين واحلضاري  اإلنساين  النهوض  إىل  ابألجيال  الدافع  واهلمة،  الروح  على  املقاصدي  احلريص   ،

و اال الفكر ال و   والنقاء  نماءالرتقاء  والباحثني  لدىوالسلوكية    يةسالمة  العلم  والعامة،    طالب  والنخبة 
بكتاابته ذات الرؤية الثاقبة، ولقاءاته الفكرية اهلادفة البناءة، فجزاه هللا عن األمة خري اجلزاء، وابرك  

 ومزيدا من العطاء، إنه الواهب ذو املنة والثناء.  فيه ويف علمه 
  



 

 مقدمة:
الرساالت وخامت  العاملي  الدستور  املهيمنإن  املصدق  العاملية،  و  لَ   ...،  ابحلضارة  للنهوض  األسلم  املسار 

املتكامل نظراي املعرفة  الفالح والصالح األبديني، منهج  العقل اوسبيل  إلنساين،   وعلميا، وهو أساس بناء 
اإلنس التكامل  حنو  البشري  التفكري  آليات  استخالص  املنشودة،  ومنه  احلضارة  تلك  سبيل  اين إلنشاء  وال 

"إال من خالل  لبلوغ   وآايته وسوره، يف اللذلك  الكرمي، من خالل حروفه وكلماته  القرآن  لغة  العربية،  غة 
بنائية الكتاب املعجز، تلك اللغة اليت مشلت املعرفة يف إطارها الكلي ال اجلزئي، ويف إطار تفاعلها ابألبعاد  

يف    –عن حق    –وقد "اشرتط كثري من علماء اإلسالم    املعرفية الكونية واإلنسانية يف ظالل الوحي ونسقه،
العرب، معرفة أهلها هبا، وأن حيصر فهمه له ضمن ) معهود   بلغة  القرآن أن يكون عارفا  من يريد دراسة 

واالجتماعية... والفكرية  الروحية  حياهتم  قوام  يشكل  ما  أي  جاء    ،العرب(،  القرآن  أن  ذلك  حجتهم يف 
لغتهم ويف إطار معهودهم االجتماعي  أن يكون خطابه ب  -تبعا لذلك    -خياطب العرب ليفهموه وأنه ال بد  
يفهموه،"  أن  العربية  1والثقايف حىت ميكنهم  اللغة  ومعن وبذلك شكلت  داللة  معرفيا  منهجا  واستعماال،    " 

وتشكل لدينا نظرية متكاملة يف العلم واملعرفة واملنهج البديل، لنظفر أبسس منهجية معرفية للنص القرآين،  
سيما العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت هي أساس العلوم املختلفة، واملسهم    ،املؤسس للبناء احلضاري للعلوم

 .2"ج املؤسس للحضارةالبشري املالك للمعرفة واملنهيف تكوين العقل 
بني كفي رحى أزمات العوملة واحلداثة وما بعد احلداثة، واالأخالقية، و اإلطالقية على    ؛وقد غدا العامل اليوم 

املستوايت   والعلمية... يف غياب شبه اتم العتبار فلسفة املصاحل    واالقتصاديةواإلنسانية    االجتماعية مجيع 
هو عقلي وهوايين، أو يف تبعية إىل كل ما هو روحي هالمي بعيد عن    الضرورية للبشرية، ويف تبعية لكل ما

العقل النقدي التجرييب، هذا من جهة، من جهة اثنية؛ واقع هذا العامل املفتقر إىل منهج معريف قرآين، من  
مبين على  خالل مشوليت فكراين  دون جتديد  لذلك  القرآن اإلصالحية واحلضارية، وال سبيل  ه وعاملية دعوة 

ل  الشارع  هبا  جاء  اليت  املقاصد  رحابة  رحبة  منقحة  تدبرية  قراءة  للوحي،  متجددة  شخصية قراءة    صناعة 
تخالف، توافقا مع  ه هللا عز وجل من عبادة واسإلنسان، القادرة على اإلجناز والفعل احلضاري، مبا عهد إليا

بتوظيف أدلة  سعة ومرونة الشريعة اإلسالمية، اليت فتحت اجملال أمام العقل اجملتهد املسلم للفهم واالستنباط  
... ومن مظاهر املرونة يف الشريعة اإلسالمية مشول  كالقياس واالستحسان وغريه  "فيما ال نص فيه،التشريع  
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الدنيوية   للمصاحل  يتسع  مبا  الشريعة  وتعلمقاصد  السواء،  على  ليس  واألخروية  مما  الشريعة  أحكام  يل 
  3" تعبداي.

النصوص   تفسري  إعادة  من  ميك ِّن  اإلسالمية،  املعرفية  املنهجية  إطار  يف  واتباعها  ابملقاصد  التعليل  فهل 
  واألحكام الشرعي على خالف املوروث واملعهود؟، وهل ميكن أن تلغى اجتهادات علماء السلف ابلدعوة 

إىل االجتهاد املقاصدي، أم أن ما قدمه األولون دليل على مشروعية االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي  
"بيان توازاي مع مستجدات كل عصر وواقعه؟، وأن املقاصد اليت جاء هبا الوحي قرآان وسنة، حيمل يف طياته  

 4ها وتعميمها."الفوائد واملقاصد املتوخاة من معرفة املقاصد، ويدعو إىل استثمار 
؛ استهللت احملور األول  خامتةو  وثالثة حماور   مقدمةاقتضت ظروف إجناز هذا العرض الوجيز تفصيله إىل  

قصدية  بخصوص احملور األول املعنون ب'ة، فعنوان وآراء حول مقاصد الشريعمبفاهيم حول مكوانت ال
عن اإلرهاصات املنهجية املعرفية للقرآن  مشل تفريعات ثالث؛ األوىل؛    ،املنهجية املعرفية للقرآن الكرمي

وبنائية ،  اجلمع بني القراءتني،  التوحيدمبكوانهتا ؛    احملددات املنهجية املعرفية القرآنيةوالثانية عن    ،الكرمي
الكرمي الثالثة عن  القرآن  والتفريعة  احلاكمة،  القرآنية  واملقاصد  الثالثة  القيم  والتزكية  ،  مبكوانهتا  التوحيد 

ب  والعمران املوسوم  الثالث  احملور  ويف  املعرفية   التأسيس'،  املنهجية  ظالل  يف  املقاصدي  للتجديد 
الرؤية التجديدية املقاصدية بني قدسية النص وعقالنية    ؛ والذي تناولت من خالله احلديث عن'القرآنية
تم بكلمات لبعض  ، ألخاصد الكلية واجلزئيةاجتاهات مدارس املقمث    فقه املقاصد الشرعية،و    ،التأويل

   .أعالم الفكر اإلسالمي
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 مدخل إفهامي. 
:  هنج" ملعىن اللغوي للفظ"اا  

املناهج اجلمع:  أيضا  الطريق  والنهج  متباينان،  أصالن  واجليم  والاء  الواضح، النون  الطريق  واملنهاج:   ،  
العباس:" مل ميت  و  الطريق: صار هنجا، ويف حديث  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حىت ترككم  استنهج 

بينة واضحة  أي:  انهجة"  طريق  التنزيل  5. ،على  يف  ابلكسر  ِشْرَعًة    ِلُكل   ﴿  : واملنهاج  ِمْنُكْم  َجَعْلَنا 
َهاًجا    .7واملنهاج: الطريق الواضح، فالن استنهج طريق فالن، إذا سلك مسلكه،6﴾َوِمنـْ

:  النهج"املعىن االصطالحي للفظ"   
االستعمال عليه  جرى  الذي  الواضح  الوجه  االستعمال:  يف  هو  الطريق  و   8، النهج:  املنهاج: 

وهو  9الواضح...الدليل  أنه "،  الظن  على  يغلب  ما  إىل  أو  احلقيقة،  إىل  اإلنساين  العقل  قيادة  إىل  وسيلة 
   10ويف نفس األمر." احلقيقة، حىت لو مل تكن هي احلقيقة يف الواقع 

": املعىن اللغوي للفظ"املعرفة  
عرف: العني والراء والفاء أصالن صحيحان، يدل أحدمها على تتابع الشيء متَّصال بعضه ببعض، واآلخر  
على السكون والطمأنينة.؛ واألصل اآلخر؛ املعرفة والعرفان؛ تقول: عرف فالن فالان عرفاان ومعرفة، وهذا  

 11كونه إليه، ألن من أنكر شيئا توحش منه نبا عنه. أمر معروف؛ وهذا يدل على ما قلناه من س
 12 أعرفه وكذلك العرفان. واملعرفة يف اللغة هي التصور، عرفته
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   املعىن االصطالحي للفظ "املعرفة":
حلصول صورة الشيء عند    :واملعرفة تقال لإلدراك املسبوق ابلعدم، ولثاين اإلدراكني إذا ختللهما عدم...يقال

إليه   يُتوصل  فيما  تقال  املركب...واملعرفة  الكلي، وإلدراكه  الثابت وإلدراكه  املطابق  اجلازم  ولالعتقاد  العقل 
 13بتفكر وتدبر...

  14واملعرفة يف اصطالح أهل الكالم: هي املعرفة ابهلل بال كيف وال تشبيه.
 املعىن اللغوي للفظ "القرآن": 

قرأ؛ القرآن: التنزيل العزيز،قال أبو إسحاق النحوي: يسمى كالم هللا تعاىل الذي أنزله على نبيه، صلى هللا   
وفرقاان، وقرىنا  وسلم، كتااب  فيضمها  عليه  السور،  جيمع  ألنه  قرآان  ومسي  اجلمع،  معن  القرآن    15،ومعن 

 16والقرآن لغة: اسم لكل مقروء إذا نُك ِّر. 
   االصطالحي للفظ" القرآن": املعىن 

قرىنا مبعن  القرآن:   أو  قراءة  الكتاب  قرأت  أو  قرآان( مبعن مجعته،  الشيء  األصل مصدر)قرأت  القرآن يف 
وهو كتاب هللا املنزل على حممد صلى هللا    إىل اجملموع املخصوص، واملتلو املخصوص:  تلوته، مث نقله العرف

وسلم، الع  :شرعا  عليه  املنزل  لذا  ولو  اسم  آية  على كل  يُطلق  هذا  هذا  فعلى  ابلالم،  ُعرِّ ف  إذا  ريب 
 17قصرت.

   املعىن اللغوي للفظ "جدَّد":
َجَدْدُت الشيء َجدًّ،    :يقالاألول العظمة، والثاين احلظ، والثالث القطع؛    جد: اجليم والدال أصول ثالثة؛

، وألنه يسلك وجُيَدُّ؛ ومنه  ة الطريق سواؤه، كأنه قد ُقطع عن غريهوهو جمدود وجديد، أي مقطوع، وجادَّ 
... وقولم ثوب جديد...كأن انسجه قطعه اآلن، هذا هو األصل، مث مسي كل شيء لن أتت عليه اجلُدَّة

اجلديدي والنهار  الليل  مسي  ولذلك  جديدا،  جاءاألايم  إذا  منهما  واحد  ألن كل  األَجدَّين؛  و  فهو    ن 
 18جديد... 
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"جدَّد": املعىن االصطالحي للفظ    
 19."وجتدد الشيء: صار جديدا، وجتدد الضرع ذهب لبنه" وهو االجتهاد،  اجلد يف األمر 
 20جتديد   ............ وجددوا اجملد فيه كلنوابغ ملؤوا ابلفخر عصرهم..........     يقول الشاعر:

   املعىن اللغوي للفظ" فكر":
مبعًن...ورجل   وتَفكََّر  فيه  وأَفْـَكـَر  الشيء،  يف  فكَّر  الشيء...وقد  يف  اخلاطر  إعمال  والفِّكر:  الَفكر  فكر: 

 21التفكر عند الليث: اسم التفكري، وعند اجلوهري: التفكُّر ؛ التأمل.فك ري...كثري الفكر، و 
   فكر": ظ" املعىن االصطالحي للف

املطالب.  إىل  عنها  والرجوع  املبادئ  حنو  النفس  حركة  املبادئ  22الفكر  إىل  املطالب  من  االنتقال  وهو 
فإن "احلدس متعة حاضرة    23، ورجوعها من املبادئ إىل املطالب،مث احلدس وهو الذي يتميز به عمل الفكر

ابحلقيقة الكلية، أما الفكر فيستهدف النفاذ إىل الكل تدرجييا لتحديد خمتلف جوانبه، وفحصها من خالل  
 24املالحظة وحدها."

   املعىن اللغوي للفظ"قصد":
  السبيل وعلى هللا قصد  ﴿ وقوله عز وجل:  ، قصَد يقصُد قصدا، فهم قاصٌد،استقامة الطريق  القصد:  : قصد

، أي على هللا تبيني الطريق املستقيم والدعاءُ إليه ابحلجج والرباهني الواضحة...والقصد: العدل، والقصد:  ﴾
واأَلمُّ  قصدُ االعتماد  اإلفراط...وهو  خالف  الشيء:  يف  والقصد  حنوه،  حنوت  قصَده:    ك...وقصدُت 

 25وَقَصدك: أي: جُتاهك...
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 املعىن االصطالحي للفظ"قصد:  
وتفريط حممود على  االقتصا " إفراط  له طرفان  فيما  واالقتصاد  الطريق،  استقامة  القصد، والقصد  من  د هو 

 27"26.﴾  واقصد يف مشيك﴿اإلطالق، وعليه قوله تعاىل:  
 مفاهيم حول مقاصد الشريعة:

   :الشاطيب إسحاق  أبو  وهذه  العَلم  اخللق،  يف  مقاصدها  حفظ  إىل  ترجع  الشريعة  "تكاليف  إن 
أن   والثالث؛  أن تكون حاجية،  والثاين؛  أن تكون ضرورية،  ؛  أحدها  أقسام:  ثالثة  تعدو عن  املقاصد ال 

 28تكون حتسينية..." 
حكم من    العالمة عالل الفاسي: املراد مبقاصد الشريعة؛ الغاية منها؛ واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل 

 . 29أحكامها" 
األوامر   من  النصوص  إليها  هتدف  اليت  الغاايت  الشريعة:  مقاصد  ؛  القرضاوي  يوسف  د.  اصطالح  يف 

ومجاعات    والنواهي وأسرا  أفرادا  املكلفني،  حياة  يف  حتقيقها  إىل  اجلزئية  األحكام  وتسعى  واإلابحات، 
 30"وأمة.
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للقرآن الكرمي.  املنهجية املعرفية قصدية   
 توطئة. 

تندرج حتته فروع منهجية حبسب احلقول    أن  الكرمي هو منهاج كلي ميكن  القرآن  أن  ال خيفى على فطن 
أنه يعكس رؤية تتجلى يف مجيع فروعه"  ،العلمية املنهاج  الغربية  ،  31واألصل يف ذلك  املناهج  على عكس 

ستظلة بظالل منهاج  حباها اخلالق لألمة احملمدية، مستنرية ماليت تكاد تنعدم فيها صفات اخلريية اليت   ،الواء
اإلسالم بظـالله على الكون كله، و أضحت احلنفية مؤسسة    ى جتلى مولد الادي، وأرخ  فحني   القرآن املنري،

اإلسالم   متيز  و  وفارس ومصر،  العراق  و  الشام  بالد  القدمية يف  احلضارات  مناطق  " شغل  مستقر  جملتمع 
و طلب العلم، و ضرورة التفكر يف اآلفاق، ويف سنن هللا يف األشياء و األحداث و الظواهر    بتكرمي العقل

؛    33فكان للمنهج اإلسالمي" منهجية حمددة للحصول على املعرفة"   32" ،الطبيعية و النفسية و االجتماعية
وجل وحكمة نبيه ـ صلوات  والتلقي لكالم هللا عز    يف تبليغ الناس، وذلك ابإلبالغاملنهج النبوي  بدءا من  

رضوان هللا عليهم، و ذلك إبمجاعهم يف ما مل يف ما مل يكن فيه    مبنهج الصحابةمرورا    ريب وسالمه عليه ـ 
مث   ومن  الوحي،  من  مباشر  يكون  القياسنص  وبه  اإلسالمية  االجتهاد،  للمعرفة  مصدر  إبطارها   اثلث 

نبوية، و اليت عرفت مبصادر التشريع،مث تلتها فرتة ما بعد  بعد القرآن و السنة ال  التجديدي، يف ربطها ابلواقع 
مرحلة "    يف شؤون احلياة آنذاك، لتعقبها   وفاة ـ احلبيب صلى هللا عليه وسلم ـ و اليت انتهت بتنظيم وترتيب

مما كان سببا يف تطوير مناهج    تدوين العلوم اإلسالمية، وضبط نصوصها، و طرق استخدام هذه النصوص،
التفسري، وأصول احلديث، وعلم  حمددة جديد الفقه، وأصول  فتطورت علوم أصول  البشري،  العقل  ة على 

و لذلك    ...ز،ألهنا كانت نتاج العقل املسلمالكالم، وقد مثلت هذه العلوم اجلديدة منهجية إسالمية ابمتيا
مي على أساس الشريعة  اإلسالمية، لكوهنا راعية لشؤون الواقع اإلسال  املعرفية   مسيت هذه املنهجية ابملنهجية

 . 34اإلسالمية."
مل يتبلور يف ثقافتنا التارخيية وال الراهنة، بل كان ممارسة عملية يف    د.سعيد شبارفاملنهاج العام كما يسميه   

الصدر اإلسالمي األول، لكن بعده مل يُعمل على استخراج معامله أو التأسيس ملقوماته ال يف عصر التدوين  
 وال بعده، 
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.إرهاصات املنهجية املعرفية اإلسالمية   
يظهر منهج الكتاب املبني يف حماورة املتلقي، كونه    ،لإلنسان عامةه املوجه  عاملية القرآن الكرمي، و خطابَ إن   

يه، فالقرآن  احلجة عل  مصدرا للرشاد، وذلك حبواره وجمادلته وسرده للقصص املعربة، وتبشريه وإنذاره و إقامة
" النفس  الكرمي  خفااي  ويعاجل  االقتصادية،  و  السياسية  و  االجتماعية  جوانبها  يف  حياته  شؤون  يتناول 

ار و التساؤل والرتغيب و  أساليب القصة و املثل واحلو   ش، موظفا الجاهتا، ويشري إىل ظواهر الكون املعوخ
وهي لعمري، "أدوات لإلدراك والوعي يف اإلنسان ليستعملها كمصادر للمعرفة، و يتحمل هناية  الرتهيب...

االستخدام ونتائجه املنهجية    35" ،مسؤولية هذا  "  وقد جتلت  واليت مجع  اإلسالمية أبدوات كثرية متعددة، 
السمع والبصر بوصفهما من أدوات   أن  فإنه يوضح  العقل يف املسؤولية،  القرآن يف نوعني منها: احلس و 

للمسؤولية للفهم واإلدراك، موضع  أداة  والفؤاد بوصفهما  اإلنسان ...احلس ؛  الكرمي يطلب من  فالقرآن   ،
ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  ﴿:يقول الباري سبحانه وتعاىل36متأنيا،"  وهو يعمل حواسه إعماال عميقا

 . 37﴾ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 
وقد كان العلماء منذ بزوغ اإلسالم ينتهجون مناهج كل حسب جماله وعلمه يف التلقني، بدءا " إبمام دار   

ـ رمحه هللا ـ معتمدا على احلديث، مرورا مبنهج إعمال العقل يف املستجدات لدى إمام    اإلمام مالك  الجرة 
الرافدين   املتفرد ابملنهج الفقهي االفرتاضي، مث  أيب حنيفة النعمانبالد  العلم  الذي مجع    اإلمام الشافعي؛ 

علم أصول الفقه على مر  والذي كان مبثابة األساس ل  الرسالة  بني املنهجني السالفني مما أمثر عن ذلك كتاب 
 .38العصور"

اليواننية والفارسية،    الفلسفية والطبيعية، و احتكاكها ابلعلوم  البالد اإلسالمية " ابلدراسات  ومع انشغال 
منهج االستدالل كان البد من الشروع يف كتاابت منهجية جديدة ضابطة للمنهج اإلسالمي، فاستخدم  

املنطقي،  والربهان  وظ  39"ابلقياس  ابالستقراءفوا  مث  االستدالل  يف  منهج  متخصصة  و"ظهرت كتب   ،

 
 .144املصدر نفسه )بتصرف( ص -35
  .145املصدر نفسه )بتصرف( ص -36
 [ 36]سورة اإلسراء، اآلية  -37
 بتصرف.  منهجية التكامل املعريف/  -38
 املصدر نفسه، بتصرف.  -39



 

  التوفيق ورسالة    ،ه(387)  للخوارزمي   مفاتيح الغيب  ؛تصنيف العلوم كل على حدة، فكان منها كتاب
الطريق ابختصار  النحاة  اختصار  التاريخ  حزم  ،على  وكتاب  456)  البن  العلمه(،    للغزايل   ،معيار 

األدلة يف  ،  (، وكتاب505) امللةانهج  املفيد    ؛ه(، وكتاب595)  البن رشد  عقائد  املعيد يف األدب 
  البن مجاعة ،  تذكرة السامع و املتكلم يف أدب العامل و املتعلم  ه(، وكتاب،981)   للعلموي  ،واملستفيد

و672) العلومه(  اصطالحات  وغريهم كثريللتهانوي،  كشاف  علماء  قد  و   40"،،  من  عامل  انفرد كل 
الذي يشرتط اجلمع بني احلس  ،  ه(430)  احلسن بن اهليثم ومنهم العامل اجلهبذ    ،املنهجيةه  املسلمني آبليات

بذلك   موظفا  العيون،  فقد كان ضليعا يف جراحة  اليقني،  لبلوغه  التجرييب يف جمال  والعقل  العلمي  املنهج 
بعده  ، وهو هنجُ الطب اإلسالمي الطب  الرازيفقد كان    ، علماء  التجر   أبو بكر  والقياس  بمعمال ملنهج  ة 

ال  أيضا    علماء املسلمني يف شىت اجملاالت،  و االستنتاج، وكذلك العديد ممن جاءوا بعدهم من  واإلحصاء
مناهج    وبرَّز فيه تربيزا فريدا هي  أيب إسحاق "الشاطيبم  النج   هعلى أهل العلم، أن من أهم ما قدمخيفى  

املناهج   لتلك  مثرة  إال  الشريعة  مقاصد  يف  إبداعه  يكن  ومل  متينا،  سليما  فهما  والسنة  الكتاب  فهم 
الذي شهد له العلماء املسلمون ابلتفرد عرب العصور،"فقد عدَّ هذا    املوافقاتخاصة يف كتابه    41والقواعد،"

 42" الجري. اإلمام من أهل التجديد يف القرن الثامن 

  حمددات املنهجية املعرفية القرآنية. 
التأمل والفطرة والبداهة العقلية، و  حقيقة مطلقة يقود إليها التفكر و ال شك أن توحيد هللا عز وجل هي "   

التوحيد، والتزكية   إليها أي تصور آخر غري  يـريح اإلنسان من حاالت احلرية والقلق و الضالل اليت ينتهي 
ل  االحنراف، وتطهري للمـا ألوان الفساد و   اإلنسانية ومسو هبا، وتطهري للمجتمع اإلنساين منارتقاء ابلنفس  

فهو سعي بشري    ؛صفاء النفس وسالمة الصدر... أما العمران  تدويره بني الناس، فيتحقق بذلك وتنميته و 
ابخلري  عامرة  حياة  بناء  يف  اإلنسان  طاقات  واسلتوظيف  األرض  يف  اخلالفة  مقاصد  حتقق  تعمارها،  ، 

استعمالا يف تيسري سبل احلياة... وهكذا تستكمل هذه املنظومة الثالثية عناصر رؤية  واستخراج طاقاهتا و 
 . 43الكون"مي فيما يتعلق ابهلل واإلنسان و العامل يف التصور اإلسال
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   التوحيد.
، "ومثله سائر املواضع اليت  44﴾  احلي ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين  هو   ﴿:  يقول احلق سبحانه 

أدلة   بل  لا،  مقدمة  ُجعل  أو  وحده،  هلل  التعبد  بطلب  أُعقبت  أن  بد  ال  التوحيد،  على كلمة  فيها  نص 
من  التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها: أال ُتذكر إال كذلك؛ وهو واضح يف أن التعبد هلل هو املقصود  

 45العلم، واآلايت يف هذا املعن ال حتصى." 
هو أصل األمر كله يف اإلسالم، به تستقيم حياة اإلنسان يف الدنيا  و أساس الدين عند هللا عز وجل، و ه 

سبحانه:   احلق  يقول  اَل  ﴿واآلخرة  أَنَُّه  ِإلَْيِه  يوِحى  ِإالَّ  َرُسول   ِمْن  قـَْبِلَك  ِمْن  َأْرَسْلَنا  َأاَن  َوَما  ِإالَّ  ِإَلَه 
 . 46﴾ فَاْعُبُدونِ 

هو ابب الدخول يف اإلسالم، للبدء يف بناء أركانه  إله إال هللا، حممد رسول هللا  ال فالنطق ابلشهادتني  "   
للواقع، وللعامل،  هو رؤية عامة للحقيقة، و "التوحيد  و   47" ،نظام حياةسة، و التحقق به عقيدة و عبادة و اخلم

ولتاوللمك وللزمان  و ان  اإلنسانية  الداية  و   48ا" ،ملصريهريخ  أن"  هو  للتوحيد  احلقيقي  صاحلة    اإلليةاملعن 
للناس مجيعا، وأن األمة هي قاعدة التجمع اإلنساين، وأن مفهوم األمة مفهوم ديين إسالمي، خيتلف عن  
دينهم   أساس  على  يتجمعوا  أن  األخرى  األداين  ألتباع  احلق  يعطي  فهو  اإلسالمية،  غري  الدينية  املفاهيم 

 49" .الدينية اخلاصة هبم مسلمني، مع االحتفاظ بكياانهتم وحيث على ذلك، ويستوعبهم يف جمتمع 
موضع من مؤلفاته على أن التوحيد نظرة عامة إىل الواقع    يف غري ما"  -طه جابر العلواين  .د  -وقد برهن  

، املنظومة القرآنية، عنه تتفرع سائرها"  وهو قمة الرم يف  50"والزمان واملكان والتاريخ البشري،واحلقيقة والعامل  
وعليه يقوم بناؤها، والتوحيد الذي أيخذ هذا املوقع من هذه املنظومة ـ هو ذاك الذي جاء به القرآن اجمليد  

وملا كان اإلقرار بوحدانية هللا وأحاديته يف ذاته وصفاته وأفعاله    من سائر الشوائب...به نقيا خالصا سليما  
تعاىل  توحيد هللا   " لذلك مسي  وربوبيته حصر  أمراض ومشكالت  ال'هو  ف   51" ،وألوهيته  لكل  الشايف  عالج 

واألو  واألحياء  احلياة  القلب،  أزمات  بشاشته  خالطت  فإذا  اشياء،  العقل  لضمري،  واستيقنه  به  واستنار 
 

 [. 65] سورة غافر؛ اآلية:  - 44
 . 75األحكام/ ص:   –/املقدمات 1ات/ ج: املوافق - 45
 [.  25]ـسورة النساء، اآلية:  -46
 .251منهجية التكامل املعريف، ص: -47
 . 52مصر: ص–التوحيد، إمساعيل راجي الفاروقي، ترمجة: د، السيد عمر، مدارات لألحباث و النشر، القاهرة   -48
 .259منهجية التكامل املعريف. ص: -49
 . 223، ص: 3ـ من جملة الرتتيل: دة، فاطمة الزهراء الناصري، ) جملة حمكمة متخصصة تعن ابلدراسات القرآنية، العدد: 50
 ، بتصرف 12ـ التوحيد والتزكية والعمران: طه جابر علواين، دار الادي، ص:51



 

احليا جوانب  سائر  على  انعكس  الوجدان،  به  حيرر  واستضاء  واالجتماعية...فالتوحيد  واألسرية  الفردية  ة 
واألحيا األشياء  عبادة  من  عبودية  اإلنسان  لإلنسان...وحيصر  اإلنسان  عبادة  ومن  ذاته،  عبادة  ومن  ء، 

هو بوصلة ووجهة املوحدين، وهو  و   52"،فهو ليس علما يدرس بل هو عقيدة وإمياناإلنسان ابهلل وحده...
 : اليقني إىل أن مرجع الوجود كله إمنا هو واجب الوجود، يقول احلق سبحانه

 .54﴾ 53ِإلَْيِه َأْدُعو َوِإلَْيِه َمآبِ ﴿
حسن الرتايب ـ رمحه هللا ـ يف حديثه عن التوحيد "هو املوقف الديين القومي الذي جيمع مفارقات    يقول د.  

احلياة ويسوي اختالالهتا، واإلشراك هو التورط يف التناقض واملشاكسة، فمن توحيد هللا تصبح احلياة كلها  
 55تتجه ابإلنسان حنو الشتات". منهجا موحدا لعبادته، ويكمن االبتالء يف أن ظروف احلياة 

وهو اإلقرار أبن هللا تعاىل هو احلق، وأنه واحد أحد ال    ،مبدأ املعرفةاما ميكن القول أبن التوحيد هو "وخت 
شريك له، ويستبطن هذا اإلقرار وجوب رد أمر البت يف كل خالف ويف كل شك، إليه سبحانه وتعاىل،  

بت القاطع فيها، فالتوحيد إقرار أبن احلقيقة قابلة ألن تعرف، وأن  وأبنه ال دعوى تستعصي على املعايرة وال
 بوسع اإلنسان أن يصل إليها". 

 
 اجلمع بني القراءتني. 

  كمنهج معريف إمجايل، مؤكدا اجلمع بني الكون   ،يُلزم األخذ مبنهج اجلمع بني القراءتني "  إن القرآن الكرمي 
احلس؛   واستخدام  العقل  استخدام  بني  واجلمع  املعرفة،  مصدري  ابعتبارمها  املسطور،  والوحي  املنظور 

و ابعتبارمها   الوحي  من  مع كل  للتعامل  أهداف  أداتني  اآلخرة يف  وثواب  الدنيا  منافع  بني  واجلمع  الكون، 
و  البشري،  و السعي  الوعي  منهجية  ااجلمع يف  التفكري  بني جماالت  البشري  العلمي  لعقلي  السعي  والبحث 

وحري بنا القول؛ أن القرآن الكرمي يـزخر ابألوامر الدافعة إىل اجلمع بني القراءتني وحيا   56"،املمارسة العمليةو 
االنسان من علق اقرأ وربك    اقرأ بــــــاسم ربك الذي خلقوكوان، ملموسا وغائبا، يقول احلق سبحانه: ﴿

 57. ﴾مل يعلــــــم االنسان ما األكرم الذي علم ابلقلم علم 
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القراءة مقصود هبا قراءة الوحي املسطور وقراءة الوحي املنظور،"فمنهج القراءة يف اخللق ينطلق    فالتوكيد على  
ال   الربوبية،  بتوحيد  والبدء  املنهجية.  السليمة  القراءة  فتلك هي  اآلفاق.  و  الكون  النفس ابجتاه  قراءة  من 

  اإلنسان ه إىل خطورة منهجية أخرى هي االنطالق من احملسوس ابجتاه اجملرد، ألن  بتوحيد األلوهية، فيه تنبي
احملسوس ليس هناية املطاف،    فإدراك   س منه على مالحظة اجملرد وإدراكه...هو أقدر على مالحظة احملسو 

الواقع يف  الغيب"  "فعل  اإلنسان  يدرك  أن  ميكن  وهنا  اجملرد.  إلدراك  املقدمة  هو  الر   بل  إىل  بط  فيصل 
فال ميكن جتاوز القراءة األوىل للوحي املسطور    58"، الضروري بني الغيب بكل مكوانته، و اإلنسان والكون

إىل القراءة الثانية بل جيب دجمهما و اجلمع بينهما لبناء " العقل اإلنساين هبما ـ معا ـ لئال يقع اإلنسان يف  
 .59أي من ذينك الطرفني الذميمني" 

وسلم   هللاصلى    -رسول هللاو   التأمل يف    -عليه  و  النظر  و  والتفكري  التفكر  على  مداوما  بعثته كان  قبل 
ء ملهبط الوحي املسطور، وبذلك كان ـ وبتوفيق اخلالـق ـ  ملكوت اخلالق، وهو املصطفى املختار املنتقى املهيَّ 

توحيداي للمعرفة، " جوهره  اللذان يكوانن منهجا    ،موفقا يف الرباعة والرايدة والقيادة يف اجلمع بني الوحيني 
لغ احملدد  القرآن  قراءة  إنالقراءاتن":  للوجود،مث  احلاكمة  وللسنن  اخللق  آلاثر    اية  الشاملة  الكونية  القراءة 

القدرة اإللية وخلق اإلنسان وسنن العمران، والقراءاتن فريضتان، واجلمع بينهما ضروري للجمع بني املعرفة  
ومبتطلبات العمران واخلالفة يف األرض، ومنهجية القرآن هي منهجية الوجود،  ابهلل وابلغيب املبني ابلوحي،  

يف العديد من املناسبات حث على    وكما أن القرآن60"،والقرآن هو مصدر املنهج والشرعة واملعرفة واحلضارة
العقل،  إ سا فهوعمال  ويدخلوا  امللكوت  أبواب  به  يفتحوا  لكي  آدم،  لبين  هللا  منحه  الذي  املفتاح  حة  " 

العميق   التفكري  إىل  اإلنسان  دعت  أخرى  وآايت  واألرض..  السماوات  يف  لم  سخر  الذي  ابهلل  اإلميان 
وأشياء وموجودات  ظواهر  من  به  ما حييط  بكل  املسئول  وما    61"،املتبصر  الطبيعة  بني  التناغمية  فالصورة 

املادية   القوى  تسخري  بني  توازن  هو  القرآن،  يرمسها  اليت  واإلنسان  عباد وراءها  وبني  اخلالق  وتصنيعها  ة 
اإلنسان   جربوت  بني  الواضحة  املعادلة  وهذه  والعملية،  اجلمالية  النزعتني  بني"  بديع  تقابل  وهو  سبحانه، 
وقدرته الفعالة، وبني نسبيته وضعفه وحاجته الدائمة إىل هللا، فهو أتكيد مستمر حلماية الفاعلية البشرية من  
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  62."لبات املادية والروحيةاجلنوح واالحنراف بعيدا عن املتط
العالقة اإلسالمية بني هللا والكون  حاج محدولتعضيد ما سبق راقت يل رؤية د "  " رمحه هللا، يف أتسيس 

أو دجما،   أو توحيدا  القراءتني، أتليفا  يقول: "مل يكن األساس اإلسالمي اإلبراهيمي هو اجلمع بني  حيث 
إىل اكتشاف العالقة بني    وصل تفكريه العقلي يف عامل املشيئةولكن كان لديه حجر األساس و ذلك حني  

هللا و الكون من انحية ووفق تصور فطري سليم وبني اإلنسان و الكون من انحية أخرى وفق تصور مكاين؛  
  و التأسيس لدى إبراهيم ) عليه السالم( ،فإبراهيم ـ عليه السالم ـ هو املؤسس لكل مجع الحق بني القراءتني 

عامل املشيئة والتصور املكاين، ولذلك ارتبط حمتوى نبوته ابلقرابن، كتجسيد لشكر هللا على املكان  يرتبط ب
واإلقرار هلل ابخللق، كما ارتبط حمتوى نبوته برفع قواعد البيت احملرم، واألذان يف الناس، و جعله إماما للناس  

املبارك،" ظهره  النبوات يف  وجعلت  الق  63خليال هلل،  بني  األسلوب  فالدمج  هو  والقلمية(  الغيبية   ( راءتني 
للنجاح   خالفا  انحية  من  الكامل  النجاح  ليحقق  الصحيحة  الكونية  أبعاده  احلضاري  الفعل  ملنح  الوحيد 

وليحقق التواصل الوجودي من انحية خالفا لتعرجات احلضارة  زئي الذي تصيبه احلضارات الوضعية...  اجل
اليت توَ  نتائج معاكسة لسعالوضعية  النكسات عرب لد  املتقطع    يها ومتر بسلسلة األزمات و  تواصلها اجلزئي 

جية السالم الكوين الشاملة اليت تطرح  ه ال احلضارات البائدة و احلضارة األوروبية الراهنة، إهنا منكما هو ح
 .64نفسها بديال كامال عن حضارة الصراع والتناقضات" 

القرآن املعرفية هي" دعامة أساسية للجمع بني القراءتني، وضرورة  من خالل ما سبق خنلص إىل أن منهجية  
معرفية حضارية ال على املستوى اإلسالمي وحده، بل على املستوى العاملي كله للخروج من املأزق املعريف  

املعاصرة". العلمية  الفكرية  الكرمي يف فهم كيفية تفاعل األبع  65املعاصر واألزمة  القرآن  اد  وابعتبار مصدرية 
الثالثة  و    -اجلدلية  الغيب،  اإلنسان  جدل  و  أنه كتاب  الطبيعة  على  مؤسسة  ابلقرآن  عالقتنا  "فإن 

و ،مطلق الكوين  للوجود  ابلوعي  املوضوعي  املصادر  فإنه  إطالقيته؛  به   ،حركتهوحبكم  عالقتنا  فإن  هنا  ومن 
فسريي الرتاثي أو اإلحيائي  بذات الوقت، حبيث ال نتعاطى مع موضوعاته مبنطق العقل الت  منهجية و معرفية 

منه ـ  اختذت  السالفة  املناهج  فهذه  الالهويت،  ـ كتاب    أو  االجتماعية  وأوضاعها  العقلية  شروطها  ضمن 
إطاره أو نظامه املعريف    عبادات و معامالت وعظات وعرب، أما بغيتنا األساسية فهي منهجه، لنستولد منه
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وإمنا  ـ وال زال بعضهم يفعل ذلك حىت اآلن ـ    وا يفعلونننزل النص على الواقع كما كان  فنحن ال،الكوين
املعرفية  القرآن  منهجية  عرب  النص  إىل  ابلواقع  النص  نرتفع  ملعىن  وال  الضابطة  للتأويل  ال  نلجأ  فال   ،

هذا   فإن  النص،  إىل  القرآن  يصعد  فحني  نفسه  ابلنص  حتيط  اليت  املعرفية  القرآن  ملنهجية  وإمنا  للتفسري، 
الطبيعة، والقرآن    أساسه خبربات الواقع، وهي خربات ال تستلب اإلنسان و ال تستلب  الصعود حمكوم يف

 66مبنهجيته املعرفية يعطي خلربات الواقع منهجها الكوين عرب استيعاهبا و جتاوزها كما قلنا." 
 بنائية القرآن الكرمي. 

تقتضي قراءة القرآن الكرمي، قراءة خاصة، كونه فريد عال املكانة، فيه يكمن خطاب هللا عز وجل للخلق   
وسائط،   دون  العبد  إىل  الرب  من  خطاب  النور،  والكون،  إىل  الظلمات  من  ربه  إىل  الفقري  هبذا  ليخرج 

التدبر   قارئه و وسامعه، توخي  لزاما على  السعادة والسرور، فكان  يف سوره وآايته وكلماته  ويهديه صراط 
وحروفه، وأن يكون القارئ واعيا بقيمة ما يقرأ وبعظمته وقدسيته، وعدم السقوط يف دائرة القراءة احلمارية،  

ون قراءته بتعظيم  فينبغي "أن تك  غضب هللا وسخطه واخلروج من رمحته،  ،اليت كان من نتائجها على أهلها
ة والسالم ملا أطاق مساع كالمه كما مل يطق اجلبل مبادي جتليه  وتدبر...ولوال تثبيت هللا موسى عليه الصال 

دكا دكا، وليكن تعظيم املتكلم حاضرا يف قلبه مساوقا كأنه مبلغ له يف قراءته ويظن أن هللا تعاىل   حيث صار
  67خياطبه بذلك."

فيما سقطت فيه أمم من قبل؛ فقد    -رغم النذر كلها    -الصدر األول قد سقطت  "األمة املسلمة بعد  و  
ومل يتلوه    ومل يرتلوه ترتيال كما أمروا،   ،مُح ِّلوا القرآن مث مل حيملوه إال بتلك الطريقة "احلمارية"، فلم حيسنوا قراءته

هجروه   بل  آايته،  يدبروا  ومل  التالوة،  عنه﴿حق  وينئون  عنه  ينهون  أنفسهم،" 68﴾   وهم  ومل    69فأهلكوا 
  -كثري منهم    -بشرائع من قبلهم، وتبن    تشبثوايتفطنوا إىل املقاصد الكلية اليت جاء هبا الكتاب العزيز، بل  

بعضه وترك بعضه،  لكالم هللا، وأخذهم  وما كان منهم من تعضية وتقسيم  ابتلوا هبا،  إصرهم واألغالل اليت  
، يف  قرآان واحدا، دون تفريق أو جتزيء أو تعضية  ومشوليته،  بكلياتهولذلك أُمر الناس أبخذ الكتاب العزيز  
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البنائية   من  الشاملةوحدته  للمعهود  ومباينة خصائصه  ونظمه،  وبيانه  القرآن  "فاإلعجاز كائن يف رصف   ،
 70خصائص كل نظم وبيان يف لغة العرب، مث يف سائر لغات البشر، مث بيان الثقلني مجيعا، إنسهم وجنهم." 

للكثرةملراد  وا  مقابل  وهو  والتكرار،  للتعدد  قابل  غري  أنه  من    ،ابلوحدة؛  نزل  ملا  مصدق  الكرمي  فالقرآن 
خبصائصه ومزاايه، ونظمه وبالغته وفصاحته،   –مجيعا    –"متفوق عليها  مهيمنا عليها،    ،الكتب من قبل

ايته وسوره يف سلك  وهو يف الوقت ذاته واحد يف داخله هبذه املزااي واخلصائص، تنتظم حروفه وكلماته وآ
واحد، والقرآن واحد يف كونه متفردا من تلك احليثية، ومن حيث األهداف واملقاصد والغاايت واآلاثر حىت  

ما ال جزء    –يف احلقيقة   –كما لو كان كلمة واحدة، أو مجلة واحدة؛ ألن الواحد    –كله    -ليبدو يف ذلك  
ضاء قابلة لالنفصال، وال يقبل التحويل والتغيري والتبديل  له البتة؛ فال يقبل "التعضية" أي: التقسيم إىل أع

 71فيما يتألف منه."
هبذا املضمون كله؛ هو كاجلملة    ،؛ أنه بكل سوره وآايته وأجزاءه وأحزابه وكلماتهواملقصود ابلوحدة البنائية 

يتعرض    فال  72﴾  أحكمت آايته مث فصلت من لدن حكيم خبري  كتاب  ﴿:الواحدة؛ يقول احلق سبحانه
متقة   الواحدة،  يكون كالكلمة  ببعض حىت  بعضها  القرآن  آي  ارتباط  إن"  انتقاص،  أو  بشبهة  مغرض  له 

واحد عمل سورة البقرة، مث فتح هللا لنا فيه، فلما مل    املعاين، منتظمة املباين، علم عظيم مل يتعرض له إال عامل
 73ة، ورأينا اخللق أبوصاف البطلة، ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبني هللا ورددانه إليه."جند له محل

وتكمن أمهية اإلميان ابلوحدة البنائية للقرآن الكرمي؛ من حيث خطورة استنباط األحكام واستنطاق اآلايت   
إال بكلياته الشمولية،    لإلفتاء، يف خضم مستجدات احلياة اإلنسانية وربطها ابلواقع، فال يؤخذ من الكتاب

وذلك بغية الفهم الصحيح ملراد هللا عز وجل من خطابه املطلق حنو املخاطب النسيب، فهو ال يتضمن فقط  
  واإلجاابت املؤرقة عرب العصور،  كلمات أو مجل أو عبارات، بل هي آايت يف طياهتا الداية والنور واملعاين 

و اجلمع بني القراءتني هو مجع بني القرآن و السنة من جهة وهو مجع بينهما وبني الكون من جهة أخرى،  
و"أن الوحدة البنائية والقواعد املنهاجية اليت لو أمهلت أو أمهل بعضها فليس من املمكن أن نتلو القرآن حق  

 74تالوته، أو نرتله ترتيله املنشود." 
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لزرقاين هبذا الصدد: " أما القرآن الكرمي: فقد خرق العادة يف هذه الناحية أيضا:  يقول الشيخ عبد العظيم ا  
مشل   اجتماع  نظمه  اجتمع  ولكن  األسباب،  تفرق  جنومه  وتفرقت  حمكما.  مرتابطا  ولكنه  منجما،  نزل 

   75بداية وختاما."  لكن تكامل انسجامهومل يتكامل نزوله إال بعد عشرين عاما، و   األحباب.

قاصد القرآنية احلاكمة. القيم وامل  
جابر    طه  د.  أمهية  الجعل  هامة  حاكمة  قرآنية  مقاصد  العليا  القيم  وهي  علواين  الكرمي،  القرآن  قصدية 

عات، والعمران البشري  ة احلياة والسمو هبا أفرادا ومجا فتوحيد هللا عز وجل، وتزكي   التوحيد والتزكية والعمران؛
يف   جتلياته  أساليب  ثالثية  وتطوير  وهي  البعض،  لبعضها  ومتممة  متكاملة  ومكوانت  ركائز  هي  احلياة، 

 حاكمة أساسية يف منهجية األمة اإلسالمية فكراي وعلميا وسلوكيا. 
 التوحيد. 

 أعاله.  قد سبق التفصيل يف املوضوع 
 التزكية.  

 .76﴾َدسَّاَها َقْد َأفْـَلَح َمْن زَكَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن ﴿يقول احلق سبحانه:  
جعل الباري عز وجل العقلية والنفسية اإلنسانية مها شطرا الشخصية اإلنسانية، وال سبيل لصالح وقوامة   

تلك الشخصية إال بصالح أسيها عن طريق التزكية والرقي والسمو إىل األخالق واملبادئ واخلريية املنبثة يف  
ُتْم َخرْيَ  :﴿تلك الشخصية، يقول احلق سبحانه َهْوَن َعــــِن  ُكنـْ أُمَّة  ُأْخرَِجْت ِللن ـــــــَاِس ََتُْمـــُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

اِبّللَِّ  َوتـُْؤِمُنوَن  مقاصده  77﴾ اْلُمْنَكـــــِر  عن  أعلن   " فاإلسالم  السماء،  يف  وفرعها  اثبت  أصلها  اليت  اخلريية 
ذلك كله يف مراتب أيخذ بعضها يف عضد بعض  الرتبوية وأهدافه يف الرتبية، وغاايته وقيمه احلاكمة، ووضع  

فاملبدأ    78" ،حىت تبلغ تلك الغاية األمسى أال وهي سعادة اإلنسان يف الدارين بشروطها وأركاهنا وضوابطها
األخالقي يعترب من بني قواعد الفكر املقاصدي املصلحي، املتعلق" مبا رمسته الشريعة للفرد املسلم واجملتمع  

ة لتصرفات الناس يف معامالهتم، عمادها مكارم األخالق اليت ال تنفصل مطلقا عن  املسلم من نظم ضابط
الصالح، ابعتباره أصال يكون به اإلنسان إنساان عاقال جامعا لضرورايت جناح فعل االستخالف يف األرض  
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ا ملعاين  فيها،ومدركا  اإلنسان  ومقاصد وجود  الشريعة هو جلب    79"حلياة،  من  األعظم  الصالح  فاملقصد 
ودرء الفساد، وذلك حيصل إبصالح حال اإلنسان ودفع فساده، فإنه ملا كان هو املهيمن على هذا العامل  
كان يف صالحه صالح العامل وأحواله، ولذلك نرى اإلسالم عاجل صالح اإلنسان بصالح أفراده الذين هم  

نوعه، اال  أجزاء  إبصالح  الدعوة  فابتدأ  النوع كله،  وهو  جمموعه  مبدأ  وبصالح  إصالح  هو  الذي  عتقاد 
التفكري اإلنساين الذي يسوقه إىل التفكري احلق يف أحوال هذا العامل، مث عاجل اإلنسان بتزكية نفسه وتصفية  

وذلك بتفنن    ،.. مث عاجل بعد ذلك إصالح العمل،.ابطنه؛ ألن الباطن حمرك اإلنسان إىل األعمال الصاحلة،
  80التشريعات كلها."

شك اإلسالميةجملا  أن  وال  ط  تمعات  واالقتصادية  اقد  السياسية  األصعدة؛  خمتلف  يف  تغريات جذرية  لتها 
التنظيم االجتماعي ومكانة  "واالجتماعية، أثرت يف أشكال تنظيمها وطبيعة مؤسساهتا املختلفة،   وكذا يف 

االجتماعية نتيجة  .الفئات  ذلك  وكل  يف  ،  املدى(  والقصرية  )الطويلة  اليكلية  املعرفية  التغريات  املنظومة 
ابألمة، النهوض  ملشروع  القيمية  األرضية  متثل  اليت  واالجتماعية  األرضية    واألخالقية  تلك  تعرضت  فإذا 

املؤسسات يف   املبثوثة داخل خمتلف  القيم  بني  ازدواجية  أو  تعارض  أو حصل  املؤسسة،  املبادئ  إلضعاف 
وسرتوج قيم مضادة، مثل النزعة األاننية املفرطة،    اجملتمع، فإن عملية التنشئة االجتماعية لألفراد ستضطرب،

الكتب، أو   اليت تبقى حبيسة  القيم املثالية  اليت ستعزل يف خانة  القيم اإلجيابية  وسيعجز اجملتمع عن فرض 
اجملال   من  حمكمة  بطريقة  إبعادها  مت  إذ    تشويهها؛  أو  لضياعها  نفسيا  تعويضا  بوصفها  الدينية  اخلطب 

النافذ أن  81" العمومي  فمع  أنه  دوركامي،  إال  أمهية كربى،  والقيم  األخالق  رؤيته    يعري  أن خيفي  يستطع  مل 
القيم  ية يف الدوغمات بعلوية مصدر  ا   ؛ االعرتاف  إذ  م"ف معه حول  لِّ ختُ لذلك  القيم ودرجة نسبيتها؛  صدر 

فكرة    دوركامي  يرى يرفض  أنه  املقدس، كما  غطاء  حتت  جاءت  وإن  اجملتمع  )متطلبات(  من  انبعة  أهنا 
أهنا انبعة من مصدر إلي مطلق.  »أخلقة« القيم؛ ألهنا نسبية، وختضع للتطور االجتماعي، يف حني نعتقد  

الظواهر  ويُ  بني  متييزه  معيار  »العادية«،  رفض كذلك  واسعة  االجتماعية  السليأي  أو  وتلك  االنتشار  مة، 
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أبهنا عادية  مرجعية أخالقية علوية. وهذا ما جعله يصف بعض األحداث املرضية كاالنتحار    'املَرضية'، دون
   82".فضال عن اعتقاده بوجود تيارات انتحارية انبعة من الضمري اجلمعي حبكم انتشارها،

مكانةَ إن   حيدد  الكرمي  يف    القرآن  إظهار  "ومهمتَ الكون  اإلنسان  مع  أخالقية،  ه،  )قيم  الرسالة  مكوانت 
وأفعال، وتنظيم اجتماعي( املتمثلة يف حتقيق االستخالف. ويذكر القرآن أسباب االبتعاد عن النموذج املثايل  
واحنراف   والشقاق،  والفتنة،  الفساد  أشكال  لبعض  ويتعرض  املؤسسة،  القيم  إضعاف  إىل  املؤدية  املنشود، 

واجملون والرتف، وازدواجية اخلطاب، واالنفصام بني األقوال واألفعال،  السلوك، واآلاثم والعدوان والفجور،  
وكل ما يتسبب يف تعطيل السنن اإللية، وذلك من خالل عرض مناذج حية مقتبسة من جتربة األمم الغابرة  

 .83وما آلت إليه"
  يف منظومة القيم   وهو مفهوم قرآين أساسي له مكانة ذات أمهية  ، موضوع التزكية هو اإلنسان املستخلفإن   

ألمتم صاحل    بعثت  ﴿ "والشريعة كلها إمنا هي ختلق مبكارم األخالق، ولذا قال عليه السالم:  األخالقية،  
، إال أن مكارم األخالق إمنا كانت على ضربني: أحدمها، ما كان مألوفا وقريبا من املعقول  84﴾  األخالق

خوطبوا به، مث ملا رسخوا فيه متم لم ما بقي، وهو الضرب الثاين، وكان  املقبول، كانوا يف ابتداء اإلسالم إمنا  
منه ما ال يُعقل معناه من أول وهلة فُأخ ر، حىت كان من آخره حترمي الراب وما أشبه ذلك، ومجيع ذلك راجع  

هبا  ال ميكن فصل تلك األخالق عن املقاصد الكربى اليت جاء  "وميكن القول أنه    85إىل مكارم األخالق،"
واملشاعر النفسية والعالقات    ،هذا الدين، فاألخالق موجودة وجلية يف كليات الدين كله، بدءا بتزكية النفس

وتطهريه   املال  تزكية  مث  الوحي،"االجتماعية،  مقاصد  يف  األمة  تزكية  دون  86إىل  ازدهار  وال  حضارة  وال 
فع مضاره واستقامة خلقه لذلك... وإذا  أخالق؛"ألن اإلنسان إمنا هو إنسان ابقتداره على جلب منافعه ود 

فإنسانية    87" إنسانيته، وصار مسخا على احلقيقة،فسد اإلنسان يف قدرته على أخالقه ودينه، فقد فسدت  
األح الشريعة  ن واألفض ساإلنسان منوطة حبسن فضائله، وتدريب سلوكه عل  اليت جاءت  ل من اخلصال، 
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غلب على الظنون، منذ زمن بعيد، أن األخالق هي جمرد أفعال حمدودة من أفعال اإلنسان،   ها،"وقد قصد
وأهنا ال تدخل يف حتديد ماهيته، أو، ابصطالح املعاصرين، هويته، بقدر ما تدخل يف حتديد جانب من  

قيمة خلقية عليا  سلوكه؛ وهذا ابطل كليا، وبيان بطالنه أنه ما من فعل من أفعال اإلنسان إال ويقرتن، إما ب
فتنقص   درجة،  الفعل  هذا  ختفض  دنيا  خلقية  بقيمة  أو  صاحبه،  إنسانية  فتزداد  درجة،  الفعل  هذا  ترفع 
إنسانية صاحبه؛ وهذا يصح حىت ولو كان هذا الفعل جمرد فعل ذهين، ال فعال عينيا، فقد يريد اإلنسان هبذا  

و يريد به جلب شر أو دفع خري، فينحط به إىل  الفعل الذهين جلب خري أو دفع شر، فريتقي به إىل أعلى أ
أسفل، حبيث يكون احلد الفاصل بني اإلنسان والبهيمة ليس هو، كما رسخ يف األذهان، قوة العقل، وإمنا  
وهو حال   قبيحا،  وال  ال حسنا  معه،  خلق  وال  العقل  يكون  وقد  خلق،  بغري  إنسان  فال  اخللق؛  قوة  هو 

 88عن نصيب اإلنسان منه."  البهيمة ولو قل نصيبهما من العقل
إن تزكية النفس وحسن اخللق تصب يف معيار من املعايري القرآنية، وهي املصلحة العامة القائمة على مبدأ   

  االستخالف والنهوض احلضاري للعامل يف مشوليته و عامليته، و كونيته، مبدأ املنفعة املطلقة لإلنسان والكون 
أ التوحيد، الذي يعطي املعن احلقيقي للمعيارية العملية لألخالق، يف  مبا يف ذلك من دالالت، جيمعها مبد

ال ميكن ومسها بتعدد املعايري بقدر    ،مظهر انظم لثالثية الوحي واإلنسان والكون، فاملعرفة األخالقية القرآنية
األخال العمل  معيارية  بتوحيد  املنهج، كفيل  وتوحيد  املنبع  فتوحيد  ابلتوحيدية،  ومسها  ميكن  وعليه ما  قي، 

يتوخاه وهو يؤدي واجبه ال يكمن يف طيبات هذه   أن  الطائع  املؤمن  لنشاط  ينبغي  الذي  الدف  يكون" 
، بل وال يف إكمال وجوده الباطن...إنه  الدنيا، وال يف السرور واجملد يف األخرى، وال يف إشباع شعوره اخلري ِّ

  ى تدفع اإلنسان للعمل هي يف ذاهتا انتفاء للقيمة هللا، هللا الذي جيب أن يكون نصب أعيننا، وأية غاية أخر 
ولنا يف تطور  ف  89" وعدم، النفس،  تزكية  إليه حيصل ابلتدريج يف مدارج  للكمال وسعَيه  استعداد "اإلنسان 

الشريع مقصد  إىل  يهدينا  هاد  الجرة  بعد  ما  إىل  البعثة  ابتداء  من  اإلصالح  التشريع  إىل  الوصول  من  ة 
جمزأ  90"املطلوب، يُؤخذ  تعبري عن  " ؛  فالدين ال  إنه  فعال جمردا،  وال  فكرا جمردا وال شعورا جمردا  ليس  فهو 

واحلدس   الفكر  أن  الفرتاض  سبب  هناك  مجيعا...وليس  والسلوكية  والشعورية  الفكرية  بكليته  اإلنسان 
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ك احلقيقة يف  متعارضان تعارضا جوهراي، فهما ينبثقان من أصل واحد، ويكمل أحدمها اآلخر، أحدمها يدر 
 91جزئياهتا واآلخر يدركها يف كليتها ومتامها."

 . العمران 
تلك الوظيفة اليت خلق هللا    92﴾ ْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها أَْنَشَأُكْم ِمَن ااْلَ   ُهوَ يقول احلق سبحانه وتعاىل: ﴿ 

ما   يف  متكاملة  مكوانت  والعمران  والتزكية  فالتوحيد  اخلالق.  العبادة  مع  موازاة  ألجلها  اإلنسان  وجل  عز 
قاصدية لبيان املرجعية  املهي  ..اليت  .مؤسسة "ملنهجية التكامل املعريفبينها، متصلة اتصاال وثيقا، مشكلة و 

 93غاية احلق من اخللق". 
 عز وجل "العبادة حكمة اإلجياد لإلنسان، ولكن العبادة ال تعين االنقطاع عن العمل والتجرد  لقد جعل هللا

ليعبد إال يف هذه األرض وعليها، فهو مسؤول عن كل ما يقع منه مما   الدنيا، فإن اإلنسان ما خلق  عن 
وم هللا  لنواميس  طبقا  عليها،  اإللي  احلكم  ونشر  األرض  تعمري  يف  رسالته  مع  الشرعية.  يتناىف  قاصده 

واإلنسان مكلف قبل كل شيء أبن يتعلم هذه النواميس واألحكام عن طريق النظر والدرس، ويبذل جهده  
 94إىل سرها."والوصول الكتناهه كنهها 

والعمران له عالقة ابلقيمة اليت ارتضاها اخلالق لإلنسان، فهي حتدد فقه السعي يف احلياة الدنيا املتعلق بنظم   
  اإلدارة والرعاية والشؤون اإلنسانية، وتيسري احلياة لم ورفع احلرج واملشقة عنهم، "ويتجلى فقه العمران هذا 

يف اجلوانب املادية حلياة اجملتمع، من أبنية وطرق وزراعة وصناعة، ويتجلى كذلك يف اجلوانب املعنوية حلياة  
رى، فيكون شأن اخلاصة من األغنياء واحلكام هو  اجملتمع يف استتباب األمن، وإقامة العدل، وممارسة الشو 

السهر على مصاحل الناس والرمحة هبم، ويكون شأن العامة من الناس الدعاء لألغنياء واحلكام ابخلري ومزيد  
فاملقصد العام من الشريعة "إذا حنن استقرينا موارد الشريعة اإلسالمية الدالة على مقاصدها    95"،الربكة والقوة
التشريع فيها هو  من  التشريع  العام من  املقصد  أن  املستقرأة  لنا من كليات دالئلها ومن جزئياهتا  ، استبان 

ويشمل صالحه صالح  اإلنسان،  نوع  وهو  عليه،  املهيمن  واستدامة صالحه بصالح  األمة،  نظام    حفظ 
يعيش   الذي  العامل  موجودات  من  يديه  بني  ما  وصالح  عمله،  وصالح  العقل  بـإعمال    96" ،فيهعقله، 
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، ال تنفرد أحدها عن األخرايت يف حتمل تبعة البحث والتمحيص واالستقراء  مسئولةفهي "مجيعها    واحلواس
واالختيار...واإلنسان مبتلى هبذه املسؤولية ألنه من طينة أخرى غري األنعام، ومن مث تتواىل اآلايت، تؤكد  

  97عا هي اليت تعطي للحياة اإلنسانية قيمتها وتفردها،" املرة تلو األخرى على أن السمع والبصر والفؤاد مجي
ومن مث فاإلنسان ملزم بتحريك تلك القوى وامللكات والطاقات، والعمل على استنفاذ طاقاته وصوال إىل  
التفوق العلمي والديين على السواء، ليكون أهال ملهمة االستخالف واإلعمار والنهوض احلضاري، والسمو  

العامل   واألإىل سيادة  الدواب  ملراتب  االحنطاط  األرض وعدم  اليت    نعام،وخالفة  القرآنية  اآلايت  وكثرية هي 
الرد الفاحم على " القائلني أبن األداين السماوية ما جاءت إال لكي تقود أهل اإلميان إىل    تقدم لإلنسان

الدنيا قنطرة أن عليهم عبورها وليس إع العزلة والسكون، وتلقي يف روعهم أن  مارها، ومن مثَّ يغدو  مواقع 
للتحضر، ويقف اإلميان يف وجه اخللق واإلبداع   نقيضا  العالقة بني  واالبتكارالدين يف تصورهم  فتتحول   ،

سكونية"  ممارسة  آلة  وعال،  جل  وفالقه  الوضعية  98اإلنسان  املذاهب  أمام  الباب  فاحتة  ك  للتحر   قارة، 
 يقول احلق سبحانه:والديناميكية والتطور والعمران، 

فيه  ﴿  احلديد  وأنزلنا  ابلقسط  الناس  ليقوم  وامليزان  الكتاب  معهم  وأنزلنا  ابلبينات  رسلنا  أرسلنا  لقد 
ويف هذه اآلية    99﴾   أبس شديد ومنافع للناس وليعلم هللا من ينصره ورسَله ابلغيب إن هللا قوي عزيز

ارتباط اإلنسان ابألرض، وبثرواهتا اليت سخرها له قصد البناء واإلعمار واإلبداع اليت  وغريها دالالت على  
وقوة    ،جاء اإلسالم هبا كسلوكيات إميانية أخالقية، فاحلديد وغريه من مسخرات األرض قوة اقتصادية لألمة

 عسكرية للرهبة، وقوة صناعية للتعمري والنماء. 
 

 خالصة. 
الكلية للكون واحلياة واإلنسان وارتباط قيمه وأخالقه ابخلالق عز وجل، بداهة ينتج عنه إن تغييب النظرة   

ُترَبَّر   مث  ومن  لألخالق،  مكارم  فالدين  واألخالقية،  العقلية  للقيم  اتم  ضرب  يف  البشرية  الذاتية  تضخم 
القيمي،    السلم والسالموُتستباح الصراعات القومية واالجتماعية فالفردية الليربالية، فتكون تلك بدائل عن  

، فيكون االستغناء عن اخلالق ومن مث  °وما ذاك إال بعدم اجلمع بني القراءتني واالقتصار على القراءة الثانية
اجلمع بني القرائتني مسألة منهجية يف املعرفة  ف  ، "100﴾   كال إن االنسان ليطغى أن رآه استغىن  ﴿يطغى:  
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جيمع بني القراءتني ال يستغين عن هللا ألنه يدرك دوما افتقاره إليه، فال  وتقود إىل نتيجة حضارية، فالذي  
 101يستبد وال يبغي علوا يف األرض وال فسادا."

  

 املنهجية املعرفية القرآنية.  ظالل يفالتأسيس للتجديد املقاصدي  
. متهيد  

الشريعة اإلسالمية بنمائها وحياهتا أبصولا وقواعدها وخصوبتها، مما جعلها مستجيبة ملستجدات    فردت ت 
الدين وساعية لالستخالف والنهوض احلضاري، ومع تعدد وجتدد   لثوابت  العصر ونوازل احلاضر، حفيظًة 

سلطان العقل من كل ما  أن يطلقوا "  بعلماء اإلسالم   رايكان ح فالقضااي والنوازل اليت هي واقعة ال حمالة،  
كان قيدَّه، وخيلصوه من كل تقليد كان استعبده، وردوه إىل مملكته يقضي حبكمه وحكمته، مع اخلضوع مع  

شريعته،"  عند  والوقوف  وحده،  هلل  الدين 102ذلك  مع  للعقل  آتخ  يف  احلكيم،  ،  يكون    يف كتابه  وأن 
العلم أهل  من  لل   واالجتهادالتجديد  و   البحث من    نصيب  للمجددين  مسايرة  األحكام  استنباط  ،  ركبيف 

لألحك تطويع  وشرهادون  خبريها  احلديثة  ابملدنية  الشريعة  واعتبار ام  أصولا،  إىل  الفروع  ورد  ابلسرب  بل   ،
ابالجتهاد   أو  املذهب،  ضمن  ابجتهاد  أو  مطلق  ابجتهاد  إما  جبزئياهتا،  وليس  بكلياهتا  الشارع  مقاصد 

، وحفاظا على  وان لذه األمة من االحنراف عن الدينماع على الضالل، صاجلماعي من ابب عدم االجت
املوسومة ابلشمولية والعاملية والصالح األبدي،  املكلف من الزيغ والتيه،   ولتحقيق مقاصد الرسالة احملمدية 

  -يقلبها هللا  "فالبلى والتجديد أو اجلمود والنشاط دورة مالزمة حلركة التدين عرب التاريخ وأقدار تطورها اليت  
فهي إذن حركة دائبة تالحق احلياة وال يسكن نشاط التدين إال جتاوزته احلياة وظهرت ثغرة بني    -عز وجل  

الدين احلق ال يستدركها إال كسب جديد من االجتهاد،" املتدينني ومقتضى تكاليف    103مستوى كسب 
املعتمدة لدى اإلمام مالك يف    أصولوهو أصل من    ،ابملصاحل املرسلةومن صور التجديد املقاصدي العمل  

مقاصد  وحفظ  املفسدة،  ودرء  املنفعة  جلب  على  والقائمة  حاجية   مذهبه،  أم  ضرورية كانت  أم    اخللق 
على   يدل  مما  والسنة،  الكتاب  من  لا  حصر  ال  أبدلة كثرية  عرف  مقصودة  "املعاين  تلك  فكل  حتسينية، 

املص هذه  أن  إىل  مالك  ذهب  ولذا  الشرع.  أبومقاصد  حجة...يقول  تكون  يف    لحة  الشاطيب  إسحاق 
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عليها..."  األحكام  بناء  من  ويكثر  اعتبارها،  إىل  يذهب  أن"مالكا  منهج  كان  وكذلك    104االعتصام: 
وغريها من    تقدمي أصل عمل أهل املدينة على قول الصحايب، وكذا سد الذرائع،التجديد لديه رمحه هللا يف  

األصول اليت كان فقهاء اإلسالم األولون جيتهدون يف استنباط األحكام مبا خيدم املقاصد املصلحية الغائية  
جنم سطوع  زمن  ليأيت  هبا،  الشرع  جاء  الشاطيب  اليت  هللا    -  اإلمام  القوانني    –رمحه  معرفة  إمتام  ومرحلة 

به يتم اخلروج من فقه األحكام إىل فقه الوحي يف كليته، " ملاِّ  بتدشينه بكشف مسالك إثبات املقاصد وذلك
املفاسد   درء  وأن  اخلمس،  الكليات  على  واحلفاظ  التعليل ابملصلحة  على  القائمة  القرآن  بنائية  من خالل 

لتح سبيل  املصاحل  املكلفوجلب  ومبتغى  الشارع  مقصود  هي  اليت  املصلحة  املصلحة    وتنقسم  105"،قيق 
يتعلق   ما  وإىل  احلاجات،  رتبة  يف  هي  ما  وإىل  الضرورات،  رتبة  يف  هي  ما  إىل  ذاهتا"  يف  قوهتا  ابعتبار 
األقسام ما جيري   أيضا عن رتبة احلاجات، ويتعلق أبذايل كل قسم من  والتزيينات، وتتقاعد  ابلتحسينات 

ا جمرى التكملة والتتمة لا... أما املصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا  منه
مقاصدهم اخللق يف حتصيل  اخللق وصالح  مقاصد  املضرة  ودفع  املنفعة،  فإن جلب  ذلك،  به  لكنا  ،  نعين 

أن حيفظ عليهم دينهم،  نعين ابملصلحة احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو  
 الضرورية.   وتلك األصول اخلمسة هي األقوى يف مراتب املصاحل106، وعقلهم، ونسلهم، ومالم،"ونفسهم

ومن املعلوم أن "مقصود الشرع إمنا هو تعليم العلم احلق، والعمل احلق، والعلم احلق معرفة هللا تبارك وتعاىل   
والعمل احلق هو امتثال    السعادة األخروية والشقاء األخروي،وسائر املوجودات على ما هي عليه... ومعرفة  

العلم   تسمى  اليت  األفعال هي  واملعرفة هبذه  الشقاء،  تفيد  اليت  األفعال  السعادة وجتنب  تفيد  اليت  األفعال 
، منها ما هو ظاهر بدين وهو الفقه، وما هو نفساين أخالقي عرفاين، وهو ما يسمى ابلزهد  107العملي" 

البد أن تستهدف تعليم العلم والعمل احلق، حبيث تكون معرفة عملية انفعة،  ، فنظرية املعرفة  رةوعلوم اآلخ 
مصلحة   فطلب  اآلجل،  بطلب  يقرتن  مل  ما  العمل  يف  ابلعمل وال صالح  يقرتن  مل  ما  العلم  يف  نفع  "فال 

ة خمصوصة حتتكرها  الذات يف املعرفة حمكوم يف منطق القرآن بطلب مصلحة الغري، كي ال تكون دولة بني فئ
اليت هي اجتهاد دؤوب وخملص  الذاتية...فاملعرفة  العلم احلق والعمل احلق   ساع   ملنافعها  ، تقف  108إلصابة 
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طرفا نقيضا مقابال للمعارف السلطوية املدعية لإلطالق، وتقف أيضا يف تقابل مع ادعاء إطالقية العقل، مما  
املعرفة  منفتحا  خيول  وجماال  وحركيا،  نشيطا  جتديداي  مسارا  املمحققة   اإلنسانية  االجتهاد،  ملقاصد    ألبواب 

 القرآن الكرمي.
 

   نية التأويل.رؤية جتديدية مقاصدية؛ بني قدسية النص و عقال 
البنود نشر  مع:يقول صاحب  أي  على  الدال  اللفظ  على  النص  يطلق  استعمال  "وقد  غلب  وهو  ن كان 

سواء أكان ذلك الدال كتااب أو سنة أو إمجاعا أو قياسا أو غري ذلك...وقد يطلق النص على كالم  الفقهاء،
لقياس واالستنباط واإلمجاع، ولذا  الوحي: أي على كالم الوحي من كتاب أو سنة نصا أو ظاهرا ويقابله ا

واالستنباط" العلة إىل اإلمجاع والنص  يقاس مع وجود، وقسموا مسالك  املعن هو  109يقولون ال  ." وهذا 
املقصود ابخلطاب الشرعي، الذي عمل األصوليون على كشف قوانني البناء فيه، من خالل دراستهم لعالقة  

فيه،   والستعماله  ابملعن،  عليه"اللفظ  داللته  لقوة  عليه،  داللته  اللفظ    ،110ولطرق  دالالت  بني  للجمع 
الوسائل   عرب  الشرعية  النصوص  من  الشرعية  األحكام  الستنباط  واملقاصد،  الغاايت  إصابة  إىل  وضمها 
املوصلة لذلك: وهي"مراعاة القصد الشرعي الذي مكنهم من إدراك روح النص ومعقوله...مكنهم من حل  

ت الداللية وخباصة عند التعارض الظاهر يف النصوص، فكان الرجوع إىل مقصد الشارع  كثري من اإلشكاال
من احلكم عامال حامسا يف دفع التعارض وحتديد املعن املقصود بدقة، مث اللجوء إىل قرائن السياق يف حتديد  

لأل احملكمة  التقسيمات  وكذا  النص،  داللة  لتحديد  النظامية  و  اللفظية  بنوعيها  على  املعن  القائمة  لفاظ 
متقاربة   أو  متشاهبة  تبدو  اليت  األلفاظ  أنواع  بني  الفاصلة  التمييزية  الفروق  وإىل  الداللية  لقيمها  إدراكها 
اللفظ واملعن من جانب آخر، سواء أكان مرجع ذلك إىل أصل وضع   واملستندة إىل فهمهم للعالقة بني 

طرق داللة اللفظ على  ة داللة اللفظ على املعن، أم  اللفظ للمعن، أم إىل استعمال اللفظ للمعن، أم قو 
لة يف ألفاظ  اشتغال األصوليني يف النظرة املقاصدية الشمولية الستنباط األحكام احملتمَ   لكم هو ذ  111"،املعن

وهو  الشرعي،  الداللية  النص  املقاصد  املكلف    ،شق  فهم  هبا؛  واملقصود  اإلرادية  املقاصد  خبصوص  أما 
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ذي يتوقف عليه االمتثال، حبيث إن إرادته "مبدأ أساس يف فعل ما كلف به، وذلك من  للخطاب ابلقدر ال 
وهذه "املقاصد اإلرادية هي معتربة يف األفعال واألقوال  112حيث إن األفعال مبنية على املقاصد والنيات".

الثالثة واملتمثلة  . مث اجلهة  113التصرفات، حىت إن الشارع ألغى األلفاظ اليت مل يقصد املكلف هبا معانيها"و 
يف املقاصد الغائية وهي روح املقاصد الداللية واإلرادية، "واللذان ال يستقيمان يف الصناعة العقلية إال هبا من  

معقوليتهما   متثل  إهنا  خرياي  و حيث  معن  املكلف  بفعل  املتعلقة  اإلرادية  املقاصد  فتمنح  مشروعيتهما، 
وتتسابق إليه  النفوس  هتفو  وتدإلجناز   ومصلحيا  حتقيقه،  يف  وتتنافس  العبثية    فعه  الداللية  املقاصد  عن 

الشرعيةوال األحكام  ومقاصد  القرآين  النص  مقاصد  عن  احلديث  ومشروعية  أمهية  تظهر  وهنا    ، المعن، 
ورمح عدلا  لتظهر  الشريعة  عليها  بنيت  اليت  املصاحل  مجاع  هي  الغائية  ومالءمتها  فاملقاصد  وخرييتها  تها 

ومن مظاهر التجديد املقاصدي أن قسم اإلمام الشاطيب املقاصد الشرعية ابالستقراء إىل ما  114"لإلنسان،
   معرفية كلية. واليت تعترب قيما أخالقيةهو يف رتبة الضروري واحلاجي والتحسيين، 

يف هذا الصدد:" وهي أن وضع الشارع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل    النجم أيب إسحاق الشاطيب  يقول
أان هو  إمنا  معا...واملعتمد  استقراء...واآلجل  العباد  ملصاحل  وضعت  أهنا  الشريعة  من  استقرينا  دل      وإذا 

مجيع   يف  مستمر  األمر  أبن  نقطع  فنحن  للعلم؛  مفيدا  القضية  هذه  مثل  يف  وكان  هذا،  على  االستقراء 
 115" االجتهاد؛يل الشريعة، ومن هذه اجلملة ثبت القياس و تفاص

يقول اإلمام أبو الوليد الباجي: "وأما الضرب الرابع من معقول األصل فهو معن اخلطاب، وهو القياس،  و  
بينهما، وهو دليل شرعي  وحدُّ  إثبات حكٍم أو إسقاطه أبمر جامع  املعلومني على اآلخر يف  ه: محل أحد 

"منهج أت   116العلماء،"عند مجيع   الشرعي هو  النص  واستنطاق مقاصد  والنظر  لتلقي  فالتدبر  معريف  ويلي 
فيه املنطق الشرعي الكوين واملنطق اللغوي البنائي تكامال يكسب    لبناء نسقي كلي يتكاملالنص الشرعي،  

يف اإلنسانية  املستجدات  استيعاب  على  املنهجية  والكفاية  العلمية  القدرة  املسلم  والفكر  العقل  العلم   
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 117واحلضارة."
.فقه املقاصد الشرعية  

الساحة الفكرية اإلسالمية ترسيخ  يف    ش الصحوة اإلسالمية،برزت يف أواخر القرن العشرين للميالد، وانتعا
فقه  الغاية، ُمنار الطريق، كيما يعرتي املنهج املعريف اإلسالمي قصورا أو تقصريا يف   واضح دعائم لفقه جديد،  
   الفكرية املعرفية املتداخلة واملتكاملة يف ما بينها حنو: ومتثلت تلك الدعائم  الدين أو فهم الدنيا،

 .فقه السنن يف الكون واجملتمع 
  .فقه مقاصد الشريعة وأهدافها من أحكامها اجلزئية 
 املآالت واآلاثر والنتائج املرتتبة على األحكام اجلزئية. فقه 
  املصا بني  واملفاسد،  املصاحل  بني  أو  والسيئات،  احلسنات  بني  املوازانت  وبني  حل فقه  بينها،  فيما   
 وبني تعارضهما معا. فاسد فيما بينها،امل
  ُالصغري،  كربَّ ، وال يُ ر الكبريصغَّ فقه األولوايت، ووضع كل تكليف شرعي يف موضعه ومنزلته ، فال ي 

 وال يؤخر املتقدم وال يقدم املتأخر. 
   ،ووضع قواعد علمية وأخالقية تضمن احلفاظ  فقه االختالف، بتعدد اآلراء واختالف االجتهادات

 ورعاية خمتلف اآلراء. على املرونة 
املشكاة   املقاصد  علم  يبقى  لكن  مبكان،  األمهية  من  الفقهية  الدعائم  تلك  النابض،  وكل  والنبع  املضيئة 

والركائز النظرية املوسومة ابلوسطية اإلسالمية املعتدلة، على اعتبار   ،واخليط الناظم لكل تلك املسالك املعرفية
ينطوي على " الغوص على املعاين واألسرار واحلكم اليت يتضمنها النص، وليس اجلمود عند  أن فقه املقاصد  

ولفظه ذلك  ،ظاهره  وراء  ما  ثنااي وكل  118"،وإغفال  بني  وأسرار،  البينات من حكمة  اآلايت  به  تنطق  مما 
به للمكلف ما حيقق  لدليل على تشريع احلق سبحانه  والنواهي،  الشر    درأ اخلري والصالح، وي  األوامر  عنه 

 تلك املعاين واحلكم إال من خالل:  يف الدارين، وال تتأتى والفساد
وعامل    • اخللق،  عامل  يف  تعليالت  من  يتضمن  مبا  الكرمي  القرآن  يف  على  األمرالتدبر  املسببات  وترتيب   ،

 .119أسباهبا، واملعلوالت على عللها، والنتائج على مقدماهتا
تشتمل    • ومصاحل  فضلى،  وغاايت  مثلى،  وقيم  عليا،  مثل  من  تضمه  وما  الشريعة  أحكام  على  استقراء 

 
 .بتصرف 2017/ 07/ 28النص الشرعي وبناء مفهوم التأويل/ د. عبد الرمحـن العضراوي/ موقع الرابطة احملمدية للعلماء/  - 117
  – 3دراسة يف فقه مقاصد الشريعة؛ بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية/ د. يوسف القرضاوي/ دار الشروق/ / ط:   - 118

 . 15م/ ص:2008
 . 12دراسة يف فقه مقاصد الشريعة/ ص:   - 119



 

الدنيا واآلخرة لإلنسان، و" االستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم حبكمها على أمر  خريي 
 120يشمل تلك اجلزئيات."

مب  و  الشر املراد  واإلابحات، وتسعى  قاصد  والنواهي  األوامر  من  النصوص  إليها  اليت هتدف  "الغاايت  يعة؛ 
اجلزئية املكلفني،    األحكام  حياة  يف  حتقيقها  واملقاصدإىل  وأمة،  ومجاعات  وأسرا  اليت  أفرادا  احلكم  اسم  ؛ 

ده حكمة،  تطلب من وراء تشريع األحكام، سواء كانت مقتضية أو خمرية، إذ وراء كل حكم شرعه هللا لعبا
علمها من علمها، وجهلها من جهلها، ألن هللا تعاىل يتنزه أن يشرع شيئا اعتباطا أو عبثا، أو يشرعه مضادا  

ويرى د. يوسف القرضاوي؛ أنه ليس املراد ابملقاصد العلل اليت ذكرها األصوليون يف مبحث    121"،للحكمة
املناسب للح املنضبط  الظاهر  العلةالقياس، وعرفوها أبهنا: الوصف  هي سبب للحكم، وليست    كم، ألن 

فالعلة يف   والفطر يف صيام رمضان،  الصالة،  القصر واجلمع يف  السفر، من  الرتخص يف  له، كعلة  مقصدا 
ه هي احلكمة  هذه الرخص: هو السفر، وليست املشقة غري املعتادة اليت يتعرض لا املسافر يف سفره، فهذ 

العلة." وليست  الرخص،  هذه  وراء  وراء  فا  122من  اليت  الغائية  العلة  أي  الشريعة،  حكمة  هي  ملقاصد 
 123احلكم."

بطرق غري اليت وصل إليها اإلمام    إىل مقاصد الشريعة   عن إمكانية الوصول   يوسف القرضاوييتساءل ذ.  و  
 فكان اجلواب ابملمكن كاآليت:  ، أبو إسحاق الشاطيب، و"النجم" أبو حامد الغزايل

لقد أرسلنا    ﴿، ملعرفة مقاصد اإلسالم وأهدافه، يقول احلق سبحانه:  القرآن والسنةتتبع النصوص املعللة يف  
ابلبينا  وامليزان  رسلنا  الكتاب  معهم  وأنزلنا  ابلقسط  ليقومت  العدل  ،  124﴾   الناس  مبعن  هنا  فالقسط 

 الذي حثت عليه الدايانت السماوية مجيعها كمقصد معرف بالم التعليل. 
  اجلزئية، ومن مث تتبعها والتأمل فيها وضم بعضها ببعض حىت بلوغ املقاصد الكلية اليت استقراء األحكام    •

 قصدها الشارع من تشريع األحكام،
كالقيم االجتماعية حنو؛  كما أنه ال ميكن حصر املقاصد يف الكليات اخلمس فقط بل تتجاوزها إىل غريها،    

وحقوق   والتكافل،  واإلخاء،  واملساواة  والدولة احلرية  واألمة  اجملتمع  بتكوين  يتعلق  ما  وكل    اإلنسان، 
واألخالق اليت ُجعلت ضمن التحسينيات، يف الوقت الذي تعترب من ضرورايت حفظ    والعالقات اإلنسانية،
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الشريعة:    125" الدين... ومقاصد  الدين،  أبسرار  االهتمام  معن  نُ "وليس  اجلزئية  أن  النصوص  عن  عرض 
قرآن الكرمي، والسنة النبوية... فهذا احنراف مرفوض، واستهانة ابلنصوص املقدسة ال  املفصلة اليت جاء هبا ال

إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن    وما كان ملومن وال مومنة  ﴿يقول احلق سبحانه:    126،"تصدر عن مؤمن
   127﴾  يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا 

. اجتاهات مدارس املقاصد الكلية واجلزئية   
 د. يوسف القرضاوي املدارس املقاصدية إىل أقسام:   قسم

الظاهرية اجلدد:   • الفهم احلريف    مدرسة  املدرسة على  يعتمد أهل هذه  التعليل،  الظاهرية منكري  أو ورثة 
 ابجلزئيات، واجلمود وعدم السعة يف العلم. ون تمسكويللنصوص، 

التجديد:    درسةم  • أدعياء  أو  الدين،  املعطلة اجلدد  الشريعة وروح  العناية مبقاصد  أهلها اختذوا مسلك 
للكتاب احلكي النصوص اجلزئية  الدينبتعطيل  لوا  وحقيقته، "فأوَّ   م، والسنة الصحيحة، على اعتبار جوهرية 

احملكمات،" عن  وأعرضوا  ابلشبهات،  ومتسكوا  مواضعه،  عن  الكلم  وحرفوا  وأسرفوا،  بدعوى   128القرآن 
 تعطيل اخلليفة الثاين نصوص الوحي جلبا للمصلحة...فغدوا دعاة تغريب وتبديد.

حتتوي النصوص اجلزئية من الوحي وتفقهها يف إطار مقاصدي كلي،  الوسطية "سبيل املؤمنني":   درسةامل  •
واملتشاهب ثوابتها،  إىل  واملتغريات  إىل كلياته،  واجلزئيات  أصولا،  إىل  "الفروع  برد  حمكماهتا،" وذاك  إىل  ات 

، للتعبري عن املنهج  ملتزمة بقطعية النصوص يف الداللة والثبوت، وهو األمر الذي أمجع عليه علماء األمة129
 املعريف القرآين التجديدي للفكر املقاصدي. 

احلياة،  وواقع  اإلسالم  تعاليم  بني  انفصام  قضية وجود  إىل  األفاضل  علماءان  فطن  ذلك    لقد  منهم  فكان 
الفريد يف تفعيل االتصال بني اإلسالم واملسلمني، جتلى ذلك يف آليتني: األوىل بيان علل األحكام   اجلهد 
وغاايت اإلسالم ومقاصد الشريعة، "فبينوا أن لكل حكم وظيفة يؤديها وغاية حيققها وعلة ظاهرة أو كامنة،  

لإلنسا املصلحة  يستهدفه، كل ذلك من أجل جلب  دفع مضرة عنه، كما  يعمل إلجيادها ومقصدا  أو  ن 
أوضحوا أن املقاصد واحلكم والغاايت والعلل قد تصرح هبا نصوص الكتاب والسنة، وقد يصل إليها أهل  

وتتضح املصاحل اليت تتحقق من كل حكم،    العلم ابلنظر والتدبر فيهما، فيتم حتقيق مناط احلكم و تنقيحه،
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لكشف يف تلك املقاصد وفهم املصاحل وحتديد العلل، وكان  واملفاسد تدرأ به، وحددوا املسالك املوصلة إىل ا
واالستصحاب،   القياس  مباحث  الفقه يف  أصول  اآلليات ضمن علم  تلك  أدرجوا  قد  الفقه  أصول  علماء 
حيث مل يكتفوا بداللة األلفاظ يف بيان مراد وقصد الشارع، والثاين ترتيب األولوايت الشرعية حبيث يوضع  

املقاصد ميكن من فهم  كل أمر يف مكانه الصحي الواقع وفقه  ح، حيث إن فقه األولوايت مُيك ن من فهم 
 130".الوحي...مما ميكن من حسن التدين

 

 خامتة. 
حقيق أن "املقاصد أرواح األعمال" وهذه الكلمة ال ينحصر مداها يف مقاصد املكلفني ومقاصد أعمالم،   

ورو  مقاصده،  القرآن  فروح  اجملاالت،  سائر  يشمل  الشرعية  بل  األحكام  وأرواح  مقاصدها،  السنة  ح 
مقاصدها، وروح التدين تكمن يف مقاصده ويف حتقيقها ما أمكن، وبناء عليه فالفقه بال مقاصد فقه بال  
روح، والفقيه بال مقاصد فقيه بال روح، إن مل نقل ليس بفقيه، واملتدين بال مقاصد تدينه بال روح، والدعاة  

 131بال روح". م أصحاب دعوةإىل اإلسالم بال مقاصد ه
التجديد هو مسؤولية اجلماعة ألهنا مستخلفة  مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر    ﴿  إن 

]إن هللا يبعث هلذه  وأحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم تدل على ذلك بقوله:    132" ﴾  كيف تعملون 
يتمكن املسلمون من    فبتجديد الفكر اإلسالمي،  133األمة على رأس كل مائة عام من جيدد هلا دينها[

جتاوز األوضاع اليت عربَّ هبا سلفهم الصاحل عن اإلسالم، دون جتاوز للدين أو ادعاٍء ابلفضل على األولني أو  
لتجديد معن مالزما للحركة،  العكس، فالفضل يف إانرة وصالح األمم يرجع للخالق عز وجل،" وإذا كان ا 

  134لإلسالم، فإن التجديد من ألزم مقتضيات دين اإلسالم،" ركة معن مالزما واحل
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 إشكاليات واقعية مؤرقة. 
اإلسالم احلاكمة، ومقاصده  كيف ميكن لألمة أن تبلغ ذروة التحضر والرقي والعمران يف غياب قيم    تُرى؛ 

السليمة  العليا واآلداب  والفنون  ابلعلوم  اإلسالمية  الثقافة  تنمية  ميكن  السوية  ؟، كيف  لألنفس  ُعب ِّدة 
امل

القوية  على    135والشخصيات  أو  والفاتح،  الدين  صالح  أمثال  أبجيال  الظفر  سبيل  يف  لا،  املمحصة  و 
لتنمية    واستماتتهم  سعيهماألوروبية، مثال، أجنيال مريكل، يف  األقل مبثل مهة أردوغان وبعض الرموز السياسية  

...؟، هل سوف أييت على األمة يوما  والصحي  لعلمي والثقايفبلداهنم والنهوض بشعوهبم، خاصة يف اجملال ا 
نرى فيه شباهبا على مستوى الرسالة اليت كلف هبا؟ أم سيظل على هذا احلال من اخلنوع واالث ِّقال والوان  

وتتبعوالتو  الفردية،  والذاتية  اأَلْضب   اكل  َقل؟،فوا  136جحور 
ُ
امل ذرفان  قبل  القلب  يدمي  مما  ذلك  وغري   ،

يقول د. فتحي حسن ملكاوي حول أشكال اخللل اليت عطلت قدرة    وا حممداه... وا إسالماه...رابه...  
"  :-األمة  -الشخصية اإلسالمية عن األداء واإلجناز والفعل يف واقع األمة، على مستوى الفرد أو اجلماعة  

أو    العقلياجلانب    جلانبني األساسني من هذه الشخصية؛ولعل من املالئم أن منيز بني أشكال اخللل يف ا
فقد  الفكري واإلنسان.  واحلياة  الكون  عن  املسلمني  تصور  حتدد  اليت  الكلية  الكونية  الرؤية  يف  ويتمثل   ،

  النفسياختلطت هذه الرؤية وأصاهبا الغبش والعجز والقصور يف جوانب عدة. واجلانب اآلخر هو اجلانب  
 137إىل اجلرأة والشجاعة."املتمثل يف ضعف اإلرادة والعجز عن املبادرة واالفتقار 

ما خيوله البحث والتجربة وطلب املعرفة، وهداه للوصول  اإلنسان ووهبه اآلليات واألدوات،    يقينا خلق هللا 
بشموليتها   القرآنية  املعريف  املقاصدية  النظرية  إطار  يف  سواء،  ذلك  يف  اخللق  وكل  والسعادة،  احلقيقة  إىل 

" ومل تزل اإلنسانية ختطو يف  :  رمحه هللا   الفاسي  عالل  العالمة  يقول  ،واستيعاهبا ملصلحة اإلنسان والكون
قي واملعرفة حىت مت رشدها الديين إبرسال حممد صلى هللا عليه وسلم؛ فجاءها خبالصة ما جاء به  مراحل الرت 

انتهت   وبذلك  الدين؛  إكمال  وحاجة  الرشد،  درجة  اقتضته  مما  به  أيتوا  مل  ومبا  قبله،  من  والرسل  األنبياء 
هي   سعيدة  غاية  إىل  لإلنسان  الدينية  والدين  آتلفالتجربة  هللا    ؛العقل  أوامر  اكتشاف  يف  وتزاوجهما 
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 ينعكس ذلك ابلسلب على األجيال املتعاقبة، فتعاد نفس األسطوانة بل تكون أشد اهنزامية وخذالان واهنزاما...لألسف. 
 مجع:ضب.   - 136
هد العاملي للفكر اإلسالمي/  منهجية التكامل املعريف؛ مقدمات يف املنهجية اإلسالمية/ د. فتحي حسن ملكاوي/ املع  - 137

 . 130م/ ص: 2011 –ه 1432ط:  /األمريكية الوالايت املتحدة  –فرجينيا  
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