
  
 
:المبحث الثان

نظرية المقاصد

  حصل
 
ريةلنظعلم  غي  استغاللالمتأخرةاألزمانف

  واستخدامها محتواها،منبتفريغها المقاصد 
 
لخطاباف

  
 
  األساسيةبناهمنمجرد كمصطلحالعلمان

 
احثمبف

.الفقهأصول

  الخطابواستغالل
 
يمقاصد لنظريةالعلمان   عةالشر

 
ف

عية؛النصوصمنكثي  تأويل اماستخدرافقهالشر

ظر نوجهةمن"المقاصد"لمصطلحمتقاربةمصطلحات

،التوجه  
 
ا العلمان

ً
ةوالعلالمعن  لجانبمنهإبراز

.النصمنطوقحسابعىلالمتوهمة
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  فاالستخدامولذلك
 
  العلمان

 
يعةالشر مقاصد تناولف

د المقاصإدراكعدمإىليرجعوالسببمفرغ،استخدام

عية   عليهه  كما الشر
 
.الحقيقةف
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صد مقانظريةمنالمركز موقعيأخذ المصلحةمفهومإن

يعة   الخالفأنإال ،-اتفاقمحلهو كما -الشر
 
ديد تحف

  المصلحةضابط
يعةترومالن  ومدىا،تحقيقهإىلالشر

يعةبمقاصد المصلحةعالقة   سواءالشر
 
الخطابف

  
 
.المتداولةاألصوليةالمباحثأو العلمان



:اإلمام الشافع  واإلمام الشاطن   بي   التواصل والقطيعة

  
  كثيفبحضور الشاطن   اإلمامحظ 

 
لعلمانيةاالخطاباتف

الوذلكالتأويلية،التوجهاتذاتوخصوًصا  إلماماباخي  

عيةالمقاصد لنظريةمفّرغبشعار الشاطن      االشر
طرحها لن 

  
 
غاللها استيمكنعموميةالنظريةهذهلكونالموافقاتف

عيةالنصوصمنكثي  تأويللتمرير  .الشر

  المقاصد نظرية
  الشاطن   اإلمامبها اشتهر الن 

 
الحقيقةف

  تداولها تملفكرةاستمرار 
 
كلتوتشاألصوىل  الوسطف

اكمبفضل   الي 
 
بلورةالسبقحاز الشاطن   أنإال المعرف

.منازعبال لها والتنظي  



  الفقهأصولعلماءبي   التواصلفكرةإن
 
 يأن

ّ
فكرةمليدع

؛البناءوحدة   األصوىل 
ماإلمالدنمنتشييدها تمالن 

.الشاطن   اإلمامإىلالشافع  

  افع  الشأسسهما عىلالمقاصد نظريةالشاطن   بن  فقد 
 
ف

عيةاألدلةعىلواعتمد الرسالة،   الشر
ع  الشافقرر الن 

  وهذا حجيتها؛
لشافع  ابي   إبستمولوجيةقطيعةأيينف 

ا والشاطن   
ً
  المغالي   يدعيهلما خالف

 
اصد مقنظريةف

.الشاطن   



: المطلب األول
ـد بي   البناء ـ ـ نظرية المقاصـ
  
 
األصوىل  والتوظيف العلمان

نظرية المقاصد



 البناء األصوىل  والتوظيف العلم
  نظرية المقاصد بي  

 
:ان

كي   العلم  الواقعيفرض
حيثريته،ونظالشاطن   اإلمامعىلالي 

ِغلتأنها 
ُ
تناولتفأصبحالتأويليةالخطاباتِقبلمناست

ُ
ت

ا شعاريبشكل
ً
.ألصوىل  امبناها وعنالعلم  التحقيقعنبعيد

  المقاصد نظريةبيانوقبل
 
معرفةنمبد ال العلمانية؛القراءةف

،الشاإلمامعند المقاصد لنظريةالمعرفيةوالبنيةالنظام اطن  

.لمانًياعالمتداولةالمقاصديةالنظريةمنوابتعادها قربــها ومدى



  نظريتهبن  الشاطن   اإلمام
 
يعةمقاصد ف :التاليةمحاور الوفقأساسيةمقرراتعىلالشر

  لنظرية المقاصد عند اإلمام الشاطن   
 
:النظام المعرف



أساسياتمنأساسيةمقدمةمنالشاطن   اإلمامانطلق

:أنوه  النظرية

ائعوضع"   العباد لمصلحةهو إنما الشر
 
."جلوال العاجلف

نماألخرويوالجانبالتعبديالجانبالشاطن   يغفلولم

  الجلةالمصالحوه  المصالحهذه
عتالن 

ُ
يوض منعةالشر

  الغائباألهمالجانبوهو أجلها،
 
الخطاباتمنكثي  ف

.المعارصة

: تأسيس المقاصد عىل المصالح: المحور األول



ةالمصالحوهذه تعتي  ا وإنمالنفوس،ألهواءتخضعال المعتي 

قامحيثمن
ٌ
.األخرىللحياةالدنيا الحياةت

عيةاألحكاموهذه عباد للوحقفيها هللحقمنتخلو ال الشر

 كانسواء
ً
،أمعاجل

ً
لخر االحقحسابعىلحقوتغييبآجل

عيةبالمصلحةإخالل   العامةالشر
يعقصدتها الن  ةالشر

.بالتكليف



  
 
:مركزية النص: المحور الثان

ن   الشاطاإلمامنظريةتتحرك

  
 
يعةمقاصد ف ار مسوفقالشر

  فالمصلحةالنص،
ال الن 

ها    أو النصيعتي 
النصجاءالن 

.ملغاةمصلحةه  بإبطالها 

لمقاصد الشاطن   واعتبار 

يعة الحالمصعىلالمبنيةالشر

ة فإنه؛النقىل  بالدليلالمعتي 

معقوليةأعظقد ذلكمع

عيةلألحكام .الشر

  أنهإال 
 
تعاضد مجالف

عيةالشر المسائلعىلالدليلي   

طفعىل لالنقيتقدمأنشر

ا،فيكون
ً
عقلالويكونمتبوع

.تابًعا

اماإلم عند االستداللمنهجأما 

  تنالذيالنصمنالشاطن   
بن 

عيةالمقاصد عليه و فهالشر

  العربلمعهود خاضع
 
ف

  وأساليبهملغتهم
زلنالن 

.بهاالقرآن



  العلمانيةالخطاباتإن
عىل  الن 

ُ
اإلمامشأنمنت

  وخصوًصا الشاطن   
الاستعمإىلتدعو الن 

  الحديثةالمناهج
 
أنتغفلاإلسالمدراسةف

  الشاطن   
 
  تقريرهف

 
ستداللاال مناهجموضوعف

المناهجمعإبستمولوجيةقطيعةأحدثإنما 

  الحديثة
 
.الدينيةالنصوصدراسةف



  
 
طروحةاأل بيانعىلالشاطن   حرصالموافقاتافتتاحيةف

ى   الكي 
 
وعهف   مشر

 
يعةمقاصد بيانف :أنوه  الشر

  الفقهأصول"
 
أنها لكذعىلوالدليلظنية،ال قطعيةالدينف

يعة،كلياتإىلراجعة ،فهوكذلككانوما الشر يانوبقطع 

"للقطعالمفيد باالستقراءذلك

:االستقراء والتكامل: المحور الثالث



  الشاطن   يعنيهالذيواالستقراء
 
:وهالمقاصد بيانف

يعةاستقراء"   والنظر الشر
 
"الجزئيةو الكليةأدلتها ف

  والشاطن   
 
يعةاستقرائهف   نظريتهلبناءللشر

 
إنما المقاصد ف

  التكامىل  المنهجإىليتجه
 
يعقضايا تناولف أدلتها ةالشر

موسوعًيا فهًما الشاطن   أعظالتكامىل  المنهجوهذا وأحكامها،

يعةلمقاصد  .والمعقولالمنقولأدلةقررتهما حسبالشر



  المنهجوهذا 
 
أوجد الشاطن   تبناهالذيالتكامىل  االستقران

الجزئياتلحاد نتيجةهو إنما الكىل  وهذا كلية،لمقاصد تجلًيا 

  
 تضافرتالن 

ً
هذهكانتوإنالقطعية،بكليتهالكىل  هذا مكونة

بها إال قوميال الكىل  أنإال الكلية؛المقاصد ثبوتوراءالجزئيات

ةمطلوبةفه   ا؛ومعتي 
ً
ع .جزئياتهبإال يقومال الكىل  ألنشر



يعةأنالشاطن   قرر    العباد لمصالحجاءتالشر
 
جلالعاف

  تتحركالمصلحةوأنوالجل،
 
النصوصاستقراءإطار ف

يعةكلياتالستخراج مقاصد د المقاصوهذهجزئياتها،منالشر

ا تنخرمال كلية
ً
يعةإىلراجعةألنها أبد وهذه،الثابتةالشر

يعة وضعها نيكو أنبد فال والتبديل،الضياعمنمعصومةالشر

ا الوجهذلكعىل
ً
.وعاًماوكلًيا أبدي

يعة: المحور الرابع :ثبات مقاصد الشر



ع  للنصالمقاصديةالقراءةتروم
  الشر

 
وفقالنصءةقرا إىلالعلمانيةالكتاباتف

ةالمقاصد  هوهذالرصيــــح،النصمنطوقعنالنظر بغضعلمانًيا المعتي 

  تتنوعالخطابات
 
  مغاالتها ف

 
نظامناكهأنإال المقاصدي،التأويىل  الجانبف

  يتحكمأساس  
 
:التاليةالمحاور وفقالتأويل،مسار ف

  
  الخطاب العلمان 

 
  لنظرية المقاصد ف

 
:النظام المعرف



:العقىل  والتقبيحالتحسي   :األولالمحور 

ةالمكلفي   مصالحأنبما  ا،معتي 
ً
ع فيهنازعتتمّما المصلحةضابطتحديد فإنشر

  المصلحةإىلالرؤيةبلورةتمتوقد الكالمية،خلفياتها عىلبناءً األصوليةالمدارس
 
ف

  الخطاب
 
اىل  المذهبوفقالعلمان

  االعي  
 
خاللمنوقبحها األشياءحسنبيانف

.فحسبالعقلمنظار 

  المحور 
 
:المصلحةسلطة:الثان

يعةأنبما  المقررةلحةالمصتمثلتفقد المكلفي   مصلحةمراعاةأساًسا تضمنالشر

 
ً
  عقل

 
مستواهإىلالنصظاهر إزاحةبموجبها تستطيعسلطةالتأويىل  الخطابف

، لالمتطّرفاالتجاهوهذا التأويىل    المصلحةاخي  
يعقصدتها الن  بالمصلحةةالشر

 واألخالقيةواالجتماعيةالمادية
ً
عيةالمقاصد عنمتغافل انبالجوهو األهمالشر

  
 
.العبوديةوتحقيقوالتسليماإليمان



  الكىل  جدل:الثالثالمحور 
 
:والجزن

  العالقة
  الكىل  بي   الشاطن   اإلمامنظمها الن 

 
  والجزن
 
عاألحكامف قراءتها تمتيةالشر

  
 
  المنظور ف

 
  ىل  الهيجالجدلمناستفادتحيثتماًما مختلفةقراءةالعلمان

 
صياغةف

  تهميشحسابعىلالكىل  تستثمر صياغةالعالقةهذه
 
.الجزن

  الكىل  بي   فالعالقة
 
  الخطابحسب-والجزن

 
أنحيثمنجدليةعالقةه  -العلمان

  
 
،تكوينعىليعملالجزن   هذا غيي  تتستطيعقوةيملكبدورهالكىل  وهذا الكىل 

 
الجزن

.كّونهالذي



يعةأحكامثباتعدم:الرابعالمحور  :الشر

يعةأحكامتحرك   الشر
 
 المقررةالمصالحإطار ف

ً
فبما قريره،تسبقلما نتيجةهو عقل

ةالمصالحأن يعةفإنوالزمانية،االجتماعيةالسياقاتبظروفمتغي    االشر
جاءتلن 

.الثباتتملكال حتًما ستكونالمصالحهذهلرعاية

القولإىلاءاالنتهحيثمنالنصتاريخيةنظريةنتيجةمعتتشابهالنظريةوهذه

.الالنهائيةالمصالحعىلبناءً التأويلبالنهائية

يعةقطعياتيحولالمنطلقهذا منالمقاصديالتأويلإن التغي  إىلالثباتمنالشر

وليستالمصلحة،معدائًرا النصيكونوبــهذا الحياتية،المستجداتمالحقةبغية

  ه  المصلحة
.النصمعتدور الن 



  
 
ـان ـ : المطـلب الثـ

التـأويل المقـاصدي 
ـاح  ـ ـ المصطلحوانزيـ

نظرية المقاصد



:  توظيف مقولة

تغي  األحكام بتغي  الزمان
الُعمريةتوظيف االجتهادات 

  النظــــام وفق االجتهـــادات والمقــوالت بعض قـــراءة تم 
 
ـــاصد لمقـالمعرف

 ،  
 
يعة كما يقرؤها الخطاب العلمان   هذا السالشر

 
:ياقومن أهم ما يورد ف



"تغي  األحكام بتغي  الزمان: "توظيف مقولة



يعةقررتهما  مةخاتهو الوح  بهجاءمما اإلسالميةالشر

ائع قطاعانفبعد والدوام،البقاءصفةولهالسماويةالشر

يعهذهجاءتحيثتخصيص،وال نسخال الوح   ةالشر

  كانأيناإلنسانمعمتوافقة
 
ذا وهوأغراضه،نوازعهف

ورةالدينمنمعلومهو مما الثبات .بالرص 

  الحاصلالتغي ّ وجهالعلماءبي ّ  وقد 
 
وأنهحكام،األ بعضف

سّم ما وهو الحوادثحيثياتاختالفإىليرجع
ُ
ند عي

.المناطبتحقيقاألصوليي   



  المسائلذلكومثل
لقالن 

ُ
رفالععىلفيها الحكمع

فه  ولذلكوالمهر،بالزواجالمتعلقةكاألمور والعادة

.المجتَمعاتلتغي  تبًعا للتغي  خاضعة

  المسائلأما 
لبناءابدونفيها الحكمعىلالشارعنصالن 

كالعباداتل،تتبدوال تتغي  ال ثابتةه  العادةأو العرفعىل

.المعامالتوأصول



الُعمريةتوظيف االجتهادات 



  تدور العمريةاالجتهاداتأنإغفالمع
 
قتحقيفلكف

  المناط
 
  المسألةوأنالمسائل،هذهف

كًما حتنتظر الن 

عًيا  الحكم،نكاتحققتمن  محددةحيثياتعىلمبنيةشر

  تغي  حصلوإن
 
لفةمختأخرىمسألةكانتالحيثياتف

عًيا حكًما تنتظر  اشر
ً
.جديد

  يوَرد ما أكي  من
 
  المقاصديالتأويلسياقف

 
خطاباتالف

  العمريةاالجتهاداتتوظيفالعلمانية
 
حد إيقافف

ظيفالتو وهذا الصدقة،منقلوبــهمالمؤلفةومنعالشقة،

يلهو  بتغي  األحكامتغي  "بـالسابقةللمقولةعمىل  تي  

النابعيالمقاصدبالتأويلالقولتدعيمإىلويسع،"الزمان

 المستنبطةالمصلحةمن
ً
.عقل



يعةقررت   الحكمأناإلسالميةالشر
 
ويعد ،اليد قطعالسارقف

الدينمنمعلومهو وما الدينيةالقطعياتمنالحد هذا 

ورة،   -الخطاببنعمر أنإال بالرص 
هذا يجر  لم-عنههللارض 

  الحد 
 
  المجاعةعامف

.المدينةاجتاحتالن 

  الحد درءومن
 
التأويالتمنكثي  انتهتالحادثةهذهف

  جاءالشقةحد أنإىلالمقاصدية
 
عىلبناءً اجتماع  سياقف

بناءً مالحكتأوليتوجبالسياقهذا اختلفمن  خاصةظروف

.المقررةالمصلحةمعالمتوافقةالجديدةالمعطياتعىل

:الشقةحد :األولاالجتهاد 



  التحقيقعند أما 
 
منبد ال والتأويلاالدعاءهذا صحةمدىف

  ه  كما وليسوقعتكما الحادثةمعرفة
 
  العلالسياقف

 
مان

ل .المخي  

  -عمرفإن
لمد الحإنبلالشقة،حد يعطللم-عنههللارض 

 يثبت
ً
  أصل

 
ع  الحكمإنحيثالحادثة،ف

  الشر
عىلمبن 

هذهاختلفتوإذا الحكم،وجبتحققتمن  حيثيات

عًيا حكًما تنتظر أخرىمسألةكانتالحيثيات .ًرامغايشر



  الثمانيةاألصنافمنصنٌف قلوبــهمالمؤلفة
هللاأمر الن 

يعةجاءتوقد إليهم،الزكاةبرصف لهمأنانببياإلسالميةالشر

.الواجبةالصدقةمنحق

  
 
  -بكرأن   خالفةوف

  -ابالخطبنعمر منع-عنههللارض 
رض 

تألفكانمن-عنههللا
ُ
ا،ي

ً
هذا بكر أبو عليهينكر ولمسابق

.االجتهاد

  
 
:منع المؤلفة قلوبــهم من  الصدقة: االجتهاد الثان



سيئتالعمرياالجتهاد وهذا 
ُ
  قراءتهأ

 
أويليةالتالخطاباتف

  المقاصدية
 
القراءةوهذهالنص،عىلالمصلحةتقديمسياقف

:حكمي   تضمنالنصأنتجاهلتالمفرغةالمقاصدية

عطونقلوبــهمالمؤلفةأن:أحدهما
ُ
.الصدقةمني

  
 
عطونال قلوبــهمالمؤلفةغي  أن:الثان

ُ
.الصدقةمني

تب عىل هذين الحكمي   تحديد من هم المؤلفة قلو  بــهم، ويي 

.ناطالموهذا التحديد هو ما يسم عند األصوليي   بتحقيق 



  -وعمر
قد فاالجتهاد،بهذا النصيتخطلم-عنههللارض 

لفةالمؤ منكانوا لما -وسلمعليههللاصىل–النن   أعطاهم

  واألعطية،منعمر منعهمالوصفعنهمزالفلما قلوبــهم،
 
ف

قديمتأو تعطيلفيهوليسللنصإعمالهذا العمرياالجتهاد 

.النصعىلللمصلحة



:المطلب الثالث
التأويل المقاصدي 
وتجديد أصول الفقه

نظرية المقاصد



  الخطابيواجهها أزمةأهمإن
 
ةبدالليتعلقما ه  العلمان

عيةالنصوص زمةاألهذهولتجاوز األحكام،عىلالرصيحةالشر

الفقهأصولأنعىلبناءً الفقهأصولتجديد إىلالدعوةكانت

معلمنشود االحضاريالتفاعليحققال تراثًيا المنجزةبصيغته

ات .الزمنمتغي 

  المنجزةاألصولأنأغفلتقد هذهالتجديد دعوات
 
اثالي  ف

ع  أساسعىلبنيتإنما 
ةبأدلةشر ا،معتي 

ً
ع منبأنها لوالقو شر

التحقيقو البحثينفيهفرٌض الواقعنتاجمنأو الفقهاءإنتاج

، غي  أغراضمنتخلو ال التجديديةالدعواتوهذهالعلم 

التجديد،بالمطالبةتتجاوز لممفّرغةدعواتكانتلذلكعلمية

.للنقاشقابلةعلمًيا متكاملةأطروحةتقدمولم



  التجديد إن
 
،الواقعيفرضهأمر الفقهأصولف بد ال لكنالعلم 

العلم  الُمنتجيفرضهالذيالتجديد بي   فرقهناكيكونأن

اكم   هو كما المي 
 
  متحققالحقيقةف

 
ليةاألصو المباحثف

التجديد يكونأنوبي   نفسه،العلمطبيعةوتفرضهالمتأخرة

فَرض
ُ
ألنا ابي   توازنإيجاد أو معادلةلحلالعلمإطار خارجي

.والخر


