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  :ملخص

عند  آن الكرميأثر السياق الفكري يف تقرير مضامني مقاصد القر (ع املوسوم ب يعاجل هذا املوضو   

مدى تأثري الواقع والسياق الفكري  ة تتمحور حول، إشكالية رئيس)لقدامى واحملدثنيالعلماء ا

العامل املستنبط يف تقرير مضامني مقاصد القرآن الكرمي، ومدى حضور التارخيانية يف التأسيس /للقارئ

داثيني؛ وذلك بقراءة حتليلية هلا، من خالل مناذج لعلماء قدامى وآخرين حمدثني ومعاصرين، وآخرين ح

والتأويل، من جهة، ومنهج النقد  نقدية، تستند يف بعض عناصرها لنظريات القراءة والتلقي احلديثة،

مقاصد القرآن مقررات  وذلك عرب ثالثة مباحث؛ خنصص املبحث األول لعرض األصويل من جهة ثانية،

مقاصد القرآن عند حث الثاين لعرض مقررات ، واملبعند العلماء القدامى وعالقتها بالسياق الفكري

مقاصد القرآن عند واملبحث الثالث لعرض مقررات  ،وعالقتها بالسياق الفكري دثنيالعلماء احمل

  .، قبل أن خنتم البحث خبامتة نضمنها نتائجهوعالقتها بالسياق الفكري داثينياحل

   .ليو أتلا ،ةءار قلا ،نآر قلا ،قايسلا ،دصقم :ةيحاتفملا تاملكلا

Summary: 

This topic, tagged with (The Impact of the Intellectual Context on Determining the Objectives of 

the Holy Qur’an for Ancient and Modern Scholars), addresses a major problem. It revolves 

around the extent to which reality and the intellectual context of the reader/scientist influence in 

deciding the contents of the objectives of the Holy Qur’an. and the extent of the presence of 

historicalism in its foundation, through models of ancient scholars, modern and contemporary 

scholars, and modernists; By reading a critical analysis ; In some of its elements, it is based on 

modern reading and reception theories, and interpretation, on the one hand, and the method of 

fundamentalist criticism, on the other. And that through three sections; We dedicate the first topic 

to presenting the decisions of the purposes of the Qur’an for the ancient scholars and their 
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relationship to the intellectual context. The second topic is to present the decisions of the purposes 

of the Qur’an according to modern scholars and their relationship to the intellectual context. The 

third section presents the decisions of the purposes of the Qur’an for the modernists and their 

relationship to the intellectual context. Before we conclude the research with a conclusion, we 

include its results. 

key words: destination. Context. The Quran. Reading. Interpretation. 

  :مقدمة 

صصا�م الشرعية والفكرية، باستجالء مقاصد القرآن لقد اشتغل العلماء منذ القدم على اختالف خت  

حضورها يف آياته، فأفرد هلا بعضهم كتبا خاصة مدى  ءواستقرا - مبفهومهم املختلف ملدلوهلا–الكرمي 

مستقلة وضمنها جلهم بطون مصنفات أخرى، تفرقت بني مصنفات التفسري ومصنفات أصول الفقه 

وعلم الكالم، والفلسفة، وقد اخنرط حديثا العلماء احملدثون وكتب التصوف والسلوك،  ،ومقاصد الشريعة

سواء منهم أولئك الذين اكتفوا  اخل فضاء ا�ال الفكري اإلسالمي؛يف عملية التقصيد؛ دواحلداثيون 

ن يف تاريخ الفقه املدرسي التقليدي، أو أولئك الذين سلفهم من الفقهاء القدامى واملتأخريإحياء ما قرره ب

املدرسة التجديد؛ نقدا وإضافة، من خمتلف املدارس التجديدية املعاصرة؛ املدرسة العقلية و حنوا حنو 

  .الواقعية ومدرسة احلداثة

وعلى الرغم من حرص كل عامل ومدرسة على التأصيل ملا حيصره من مقاصد من نصوص القرآن  

لة املفهوم، وداللة االقتضاء ، بداللة املنطوق أو دالةخاصأدلة أو  ةعامأدلة الكرمي، والتدليل عليه ب

وداللة اإلشارة؛ إال أن ما يالحظ من خالل تصفح مضامني املقاصد القرآنية املقررة من قبلهم أن بينها 

تباينا كما ونوعا؛ حيث أخذت تلك املضامني تتسع وتضيق تبعا الختالف العصور واألحوال، وألن 

أو تباين يف مضامني املقاصد واتساع دائرة مضامينه فإن ال ،نصوص الوحي متناهية واالطالع عليها متاح

واستكشاف مضامني جديدة كل  ،ءات القرآنيةاتباعا ال ميكن تفسريه مبجرد االجتهاد يف القر احنصارها 

سياق تنتهي عجائبه؛ بل إن تفسري ذلك يعود إىل احمليط الثقايف والال تناغما وقاعدة أن القرآن  ؛مرة

ن يتصدى للبحث يف تقرير مقاصد القرآن وحماولة حصرها؛ ألن أي فقيه أو يا فيه مالفكري الذي حي

ألنه  ؛ومهما ادعى التجرد فإن احمليط الفكري يلقي بظالله على إنتاجه ،مفسر أو مفكر هو ابن بيئته

تصدي إلشكاالت عصره وحماولة جعل النص القرآين متناغما لل، من حيث يدري أو ال يدرييسعى، 

آلية القراءة والتأويل اليت جندها بذلك لدية، والفكرية والفقهية، متوسال وقناعاته العقومذهبه الفكري 

عالقة القارئ بالنص ليست وعند كل املدارس واملذاهب والفرق اإلسالمية؛ ألن  ،حاضرة يف كل العصور

ا حمايثة؛ باعا وإن بدا أ�تتعرتيه ثالث حمطات ختتلف عامل /هي ذا�ا عالقة املؤلف بنصه، فكل قارئ

؛ الذي يلد مع التفسري املستقى منه وهي حلظة تلقي النص القرآين وحلظة القراءة وحلظة اإلنتاج املعريف
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دي صالقرآين املت ص، واملتلقي للن، كما تقرره بعض نظريات القراءة املعاصرةلتأويل واالستنباطوا

عن العصر الذي يعيش فيه، فتكون  لالستنباط منه ال ميكنه التجرد من معارفه املسبقة أو االنسالخ

إمنا تتم مبناهج وأدوات ألقى �ا ، املقررات تلكواستنباطه ل ،تلك املعارف املسبقةقراءته له ممتزجة ب

  .قبلهمن  أو أنتجها إنتاجا مستقال ،ووطنهاأو استوردها عصره، سواء ورثها 

ديثة واملعاصرة، حيث يطرح كل مرة يف الدراسات املقاصدية احلبشكل أثر اتساعا ونلحظ هذا امللمح  

يف كتابه الكرمي، وإن مل  مغيئة من قبل اهللا تعاىل ومبثوثة  اعامل من العلماء مقاصد من املقاصد يعتقد أ�

  .يكن هلذا املقصد حضور عند من سبقه من العلماء

هو وإن ادعى أنه ويف حقيقة األمر إن ما يعرضه حمض انعكاس للواقع الفكري والقانوين الذي يعاصره، ف 

تأكيد لواقع، وهو يسعى حثيثا حملاولة إال أنه مل يتخلص من ضغط ا ،ختلص من إكراهات التاريخ

، أو تأكيد ، هلذا العصر وتناغمه واملقاصد اإلنسانية وما تعارف عليه عقالء العاملالكرمي نآالقر صالحية 

و املقاصد اجلديدة  دفتغفكر غريه، أو نقض أو العلمي،  السياسيصدق مذهبه الفكري أو العقدي أو 

إليها بالتأويل وتطويع النصوص لقراءاته، استجابة لرغباته؛ مث يتوسل  ،ستبطن مسبقاتُ ) أفق انتظار(كأ�ا 

؛ بعد أن تدفقت من الفكر مبفهومها املعاصر نجد مثال من يدعي أن من مقاصد القرآن الكرمي احلريةف

الكرمي حترير ها فلسفيا وقانونيا، ومن يدعي أن من مقاصد القرآن الغريب عقب الثورة الفرنسية، وتأسيس

العبيد والقضاء على كل أشكال الرق، تناغما وما قررته اإلعالنات واالتفاقيات الدولية اليت تعىن حبقوق 

ومن يدعي أن من مقاصد القرآن الكرمي املساواة تأثرا بنظرية اجلندر املسوقة اإلنسان يف العصر احلديث، 

ناهيك عن قضايا أخرى كثرية وردت يف وثائق دعى أن من مقاصده التعارف اإلنساين، يومن امليا، ع

  .حقوق اإلنسان املعاصرة

العامل /والسياق الفكري للقارئ الواقع ريأثمدى تعن  الكشف متوخية يف ضوء ما سبق تأيت هذه الورقة؛

من خالل  ور التارخيانية يف التأسيس هلا،، ومدى حضيف تقرير مضامني مقاصد القرآن الكرمياملستنبط 

، تستند يف ة نقديةيوذلك بقراءة حتليل مناذج لعلماء قدامى وآخرين حمدثني ومعاصرين، وآخرين حداثيني؛

منهج النقد األصويل من جهة ، من جهة، و والتأويل ،بعض عناصرها لنظريات القراءة والتلقي احلديثة

لغة واصطالحا وتارخيها والدخول مباشرة يف املوضوع تفاديا للحشو ثانية، وقد حتاشيت تعريف املقاصد 

وألن هذه املفاهيم خصص هلا حمور سيعاجلها باحثون آخرون فيه؛ فقسمت البحث إىل ثالثة مباحث 

  :وفق ما يأيت

  القدامى وعالقتها بالسياق الفكريمقاصد القرآن عند العلماء : المبحث األول      

؛ وظهر تباين بينهم يف يف تقرير مقاصد القرآن الكرميمن العلماء املسلمني قدميا الكثري  أسهملقد    

هم؛ حيث نعدها وحضرها ومضمو�ا؛ ولئن فسر البعض هذا التباين بعدم انضباط معىن املقاصد بي

حيملها بعضهم على موضوعات القرآن وآخرون على أقسامه وأهدافه؛ فإن مثة سببا آخر جوهريا يتعلق 
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خماض  يفق الفكري واملذهيب والتارخيي احمليط بلحظة ميالد تلك املقررات النظرية وظروف انبعاثها بالسيا

الرتاث؛ كما سنبني؛ لكن ال يتأتى عرض جهود كل من أسهم منهم؛ بيد أننا سنكتفي بإيراد بعضها 

   :للكشف عن مدى تأثري هذا السبب الذي أوردناه، وذلك وفق ما يأيت

املقصد األساس العام يرى أن الذي ) هـ505: ت( حامد الغزالي اأباإلمام جند  الذين أسهموا منف

رُّ القرآن، ولَُبابُه األصفى، ومقصُدُه األقصى، دعَوُة س(: للقرآن الكرمي هو دعوة العباد لرب العباد؛ فيقول

، وما بينهما وما السفلىضني العباد إىل اجلَبَّار األعلى، ربِّ اآلخرِة واألوىل، خالق السماوات الُعَلى، واألرَ 

القرآن وآياته احنصرت (بأن  يعلل ذلك ويعرض املقاصد بشكل تفصيلي جزئي؛ فيقول ؛ مث1)حتت الثـََّرى

ِهمِّة :ثالثة منها :ستة أنواعيف 
ُ
ِتمَّة :وثالثة، هي السوابق واألصول امل

ُ
غِنَية امل

ُ
أما  .هي الرَّوادف والتوابع امل

ِهمَّة فهي
ُ
ه، الذي جتب مالزمته يف السلوك إلي وتعريف الصراط املستقيم ،تعريف املدعو إليه  :الثالثة امل

ِتمَّة .وتعريف احلال عند الوصول إليه
ُ
ْغِنَية امل

ُ
جيبني للدعوة  :فأحدها  :وأما الثالثة امل

ُ
تعريف أحوال امل

النَّاكبني والنَّاكلني عن  فيهم؛ وِسرُُّه ومقصوُده التشويُق والرتغيُب، وتعريُف أحوال ولطائف ُصنع اهللا

حكاية أحوال  :وثانيها، اإلجابة وكيفيُة قمِع اهللا هلم وتنكيِلِه هلم؛ وِسرُُّه ومقصوده االعتبار والرتهيب

حاجَّة على احلق، وِسرُّه ومقصوده يف جنب الباطل 
ُ
اجلاحدين، وَكْشُف فضائحهم وجهلهم با�ادلة وامل

تعريف عمارة منازل الطريق،  :وثالثها، احلق اإليضاُح والتَّْثبيُت والتَّقهرياِإلفضاُح والتـَّْنفري، ويف َجنب 

   .2)فهذه ستة أقسام، ة واالستعداديهلو وكيفية أخذ الزاد واألُ 

بعد أن  ،املقاصد املقررة عند الغزايل جاءت بتأثري من سلوكه طريق الصوفيةما نسجله هنا أن  ؛لكن

ثبات وجوده ووحدانيته؛ وبعد أن أكد أن إو  ،ىل اهللا تعاىلعزف عن طريق الفالسفة يف الوصول إ

الصوفية هم السابقون لطريق اهللا تعاىل خاصة، وأن سري�م أحسن السري، وطريقهم أصوب الطرق، (

وأخالقهم أزكى األخالق، بل لو مجع عقل العقالء، وحكمة احلكماء، وعلم الواقفني على أسرار الشرع 

ويبدلوه مبا هو خري منه، مل جيدوا إليه سبيال، فإن مجيع ا من سريهم وأخالقهم وا شيئغريّ من العلماء ليُ 

حركا�م وسكنا�م يف ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه 

لذلك فإن  ؛4)جواهر القرآن ألفه بعد أن راض نفسه على التصوف(فكتابه  .3)األرض، نور يستضاء به

                                                           
حممد رشيد رضا القباين، دار إحياء : طوسي جواهر القرآن الكرمي، جواهر القرآن، حتقيقأبو حامد حممد بن حممد الغزايل ال -  1

  .24م،  1986 -هـ  1406،  2العلوم، بريوت ط 
  .25-24أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، املصدر نفسه،  - 2
م، ص 2006، 4بريوت، لبنان، ط أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، املنقذ من الضالل، دار الكتب العلمية،  - 3

62 .  
: حملة أصول الدين، اجلامعة األمسرية اإلسالمية، عدد) مقال( ناجي فرج التكوري، مقاصد القرآن الكرمي عند اإلمام الغزايل - 4

  .1، ص4
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، قاصرة على مذهب أخالقي سين داخل منظومة الرتاث اإلسالمي، 5هذه املقاصد هي مقاصد الصوفية

ال ميكن تربئة إىل مستوى القاعدة، و  قول أو رأيفال تتصف بصفة العمومية اليت تعد شرطا لالرتقاء بأي 

سائر الفرق واملذاهب من  ،وما بعده ،وما قبله ،مقرراته من التأويل الذي سار عليه غريه يف ذلك العصر

مرة تنبين عليها مسائل آفال يتأتى جعل هذه املقررات قواعد علمية الفكرية اإلسالمية السنية والشيعية، 

يت لعملية ونظرية يف منظومة الشريعة اإلسالمية، وألن الغزايل هنا يتحدث بتأثري من قناعاته الصوفية ا

املقررات والقول  ها منهجيا يف جتاوز هذقحرجا وال عائ وابعده مل جيدمن  ؤواجا الذينفإن  ،إليهاانتهى 

 لكنهم ؛ديةصرغم أ�م يشتغلون على النص ذاته الذي اشتغل عليه الغزايل يف قراءاته املقا ،بغريها

يف   هوجتاوز مقاصد الشريعة ومصاحلها الضرورية واحلاجية والتحسينية اليت قررها  واعيمل يستطباملقابل، 

مة هلا ومثرية دأو وضع قواعد خا ،وتأصيلها ها أو شرجهايدوسعوا لرتد ،بل سلموا �ا ؛كتابه املستصفى

 ،املقاصد واملصاحل كان جمردا يف العموم من انتمائه الفكري هذهوذلك ألن الغزايل يف تقرير  ؛لهاقحل

سار عليه الف ما أصول الفقه، خبساعيا لوضع قواعد شرعية عامة لالستنباط وتوجيه االجتهاد يف علم 

الغزايل سيقرر املضامني ذا�ا ملقاصد القرآن إن كان  ؛تا أن نتساءلول؛ يف تقريره ملقاصد القرآن الكرمي هنا

الذي رأى فيه  ،لتصوفا وليا وجهه شطرم ،ومل يرتكهاوخمرجات العقل، الكرمي لو ظل يف دائرة الفلسفة 

زايل يف مضامينه السابقة إمنا كان يضع سلما فالغ ،املنقذ من الضالل؟ األكيد أن األمر سيكون خمتلفا

  .للسالكني يف درب الصوفية متكئا على تأويالته الذاتية لبعض آيات القرآن الكرمي

من  اردأكثر جتكان ولو اكتفى الغزايل باملقصد العام الذي أورده املتضمن دعوة الناس لرب العاملي فلرمبا  

هداية باعتبارها مقصدا من للصيق أو هو املدلول اآلخر لألن هذا املقصد  ؛انتمائه الفكري املذهيب

واستدلوا عليها بنصوص من القرآن الكرمي ومطابق ملا ذهب إليه آخرون املقاصد اليت قررها بعض العلماء 

أما اجلملة، .. ( ذلك؛ فيقولالذي يرى ) هـ741: ت( :ابن جزي الكلبيومنهم ..يفيد ظاهرها ذلك

آن دعوة اخللق إىل عبادة اهللا وإىل الدخول يف دينه، مث إّن هذا املقصد يقتضي فاعلم أّن املقصود بالقر 

أحدمها بيان العبادة اليت دعي اخللق إليها، واألخرى : وإليهما ترجع معاين القرآن كله أمرين، ال بد منها،

ا أصول ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترّددهم إليها، فأما العبادة فتنقسم إىل نوعني، ومه

  . 6)العقائد وأحكام األعمال

بشرط  ،انطالق لتأسيس علم مقاصد القرآن قاعدةولكن يبقى للغزايل فضل السبق، ومقرراته تصلح 

نقدها وجتريدها من األثر الصويف وإثرائها، كما أثريت مقاصد الشريعة اليت وضع لبنا�ا؛ وإعطائها صفة 

  . ة والعمليةالعمومية مبا جيعلها شاملة لألمور النظري

                                                           
  .2ناجي فرج التكوري، نفسه، ص - 5
الدكتور عبد : الغرناطي، التسهيل لعلوم التنزيل، حتقيقا أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن جزي الكليب -  6

  .14ص. هـ 1416، 1اهللا اخلالدي، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، ط
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حيث  ؛درب التقصيد القرآين سري علىي) هـ606: ت( الرازي رخفلااإلمام جند الغزايل اإلمام وبعد 

اإلهلِيات، واملعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقدر لِلَّه تعاىل، : هيأمور مقاصد القرآن أربعة يرى أن 

شتملة على كل ما يقصده القرآن منها أ�ا م من سورة الفاحتة بدا له بآياتوقد استدل على حصرها 

َهلِيَّاُت، َواْلَمَعاُد،  :َواْلَمْقُصوُد ِمْن ُكلِّ اْلُقْرآِن تـَْقرِيُر أُُموٍر أَْربـََعةٍ (: من نزوله؛ فقال إليهالكرمي ويروم  اْإلِ

لَِّه َربِّ اْلعاَلِمَني، الرَّْمحِن الرَِّحيِم يَُدلُّ َعَلى احلَْْمُد لِ  :فـََقْولُهُ  َوالنُّبـُوَّاُت، َوإِثـَْباُت اْلَقَضاِء َواْلَقَدِر لِلَِّه تـََعاَىل،

َهلِيَّاِت، يِن يَُدلُّ َعَلى اْلَمَعاِد، :َوقـَْولُهُ  اْإلِ ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعُني َيُدلُّ َعَلى نـَْفِي  :َوقـَْولُهُ  ماِلِك يـَْوِم الدِّ

اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيَم، ِصراَط الَِّذيَن  :َوقـَْولُهُ  نَّ اْلُكلَّ بَِقَضاِء اللَِّه َوَقَدرِِه،اجلَْْربِ َواْلَقَدِر َوَعَلى إِثـَْباِت أَ 

رِِه َوَعَلى أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالَِّني يَُدلُّ أَْيًضا َعَلى إِثـَْباِت َقَضاِء اللَِّه َوَقدَ 

ْلَمطَاِلَب اِت، َوَسَيْأِيت َشرُْح َهِذِه اْلَمَعاِين بِاِالْسِتْقَصاِء، فـََلمَّا َكاَن اْلَمْقِصُد اْألَْعَظُم ِمَن اْلُقْرآِن َهِذِه االنُّبـُوَّ 

َها لُقَِّبْت بِأُمِّ اْلُقْرآنِ    .7)اْألَْربـََعَة وََكاَنْت َهِذِه السُّورَُة ُمْشَتِمَلًة َعَليـْ

التعويل على  نما أورده يعد حماور للقرآن الكرمي وليس مقاصد له؛ كما أأن  ما نسجله هنا أيضا ؛لكن

ألن هذه السورة مهما عال  ؛ن الكرمي ال يستقيمآجمرد الفاحتة يف تقرير كل املقاصد اليت تضمنها القر 

ا فقها وعقيدة وأخالق فإ�ا ال تغين من حيث موضوعا�ا؛ ؛الكرمي منزلة وشرفا آنشأ�ا بني سور القر 

لو كانت تغين ملا بقي مربر لنزول غريها من السور ف وآياته؛وأصوال ومقاصد عن سائر سور القرآن الكرمي 

يقرر هذه  أنما كان له ذاته بل إن الرازي  ؛املؤسسة حملاور ومقاصد أخرى مل تتضمنها هذه السورة

األمر واضح لكل متصفح ؛ ألن االقرآن الكرمي كلهسور لو مل يكن له اطالع مسبق ب األربعاملقاصد 

هذه  مث بدا له أن ؛ابتداءكله اهللا تعاىل   استنبطها من كتاب ، إمناقاصدأن ما قرره من ملكتاب اهللا تعاىل 

هذه السورة  يثبت تضمنأن وذلك ضمن مسعاه الذي حاول مبوجبه ، تأويل آليا�اعد السورة تتضمنها ب

الف مسألة آاستخالص عشرة  ن التحدي أن بإمكانهن بشيء ملبعد أن أع ،للكثري من العلوم واملعارف

  منها،
ّ
تفسريه هلذه السورة راح يعرض يف  8ن وصفهم باحلساد أن هذا األمر غري ممكنبدا للكثريين مم اومل

ويستخلص أصوال وقواعد تعدت الفقه إىل أصول الدين  ،ال عالقة مباشرة هلا بعلوم التفسريعلوما كثرية 

لفاحتة جملدا  لسورة ا هللوصول إىل ما يصبوا إليه، حىت بلغ حجم تفسري م اللغة، واآلداب وعلو واألخالق 

                                                           
، 3بريوت ط  -التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب –حممد بن عمر أبو عبد اهللا الفخر الرازي، مفاتيح الغيب  - 7

  .1/156هـ،  1420
اْعَلْم أَنَُّه َمرَّ َعَلى ِلَساِين ِيف بـَْعِض اْألَْوقَاِت َأنَّ َهِذِه السُّوَرَة اْلَكرِميََة ُميِْكُن َأْن : (الرازي يف مقدمة تفسري سورة الفاحتةقال  - 8

َعَد َهَذا بـَْعُض احلُْسَّ  اِد، َوقَـْوٌم ِمْن َأْهِل اجلَْْهِل َواْلَغيِّ َواْلِعَناِد، َوَمحَُلوا َذِلَك ُيْستَـْنَبَط ِمْن فَـَواِئِدَها َونـََفاِئِسَها َعَشَرُة آَالِف َمْسأََلٍة، فَاْسَتبـْ

ُت ِيف ِقيِق اْلَمَعاِقِد َواْلَمَباِين، فـََلمَّا َشَرعْ َعَلى َما أَلُِفوُه ِمْن أَنـُْفِسِهْم ِمَن التـََّعلَُّقاِت اْلَفارَِغِة َعِن اْلَمَعاِين، َواْلَكِلَماِت اْخلَالَِيِة َعْن حتَْ 

َمَة لَِتِصَري َكالتـَّْنِبيِه َعَلى َأنَّ َما ذََكْرنَاُه أَْمٌر ممُْكِ  ْمُت َهِذِه اْلُمَقدِّ الفخر الرازي، ) ُن احلُُْصوِل، َقرِيُب اْلُوُصولِ َتْصِنيِف َهَذا اْلِكَتاِب، َقدَّ

  .1/21، نفسهصدر امل
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مية لإلمام لوحنن ال نشك يف املكانة الع !كامال من ا�لدات الثمانية والعشرين لتفسريه مفاتيح الغيب

وفلسفة وحديث من أصول فقه وعلم كالم وتفسري  ؛وفنيف كل علم  االرازي الذي يكاد يكون إمام

وحشوه يف تفسري سورة واحدة من  ،لكن هذا ال يربر له إدماج ما ال عالقة له بالتفسري ؛وغريهالغة و 

 اآخرينالسيما وأن هذه السورة بالذات استخلص منها الكثري من املفسرين سور القرآن الكرمي؛  قصار

وحدها لتقرير ل؛ ما يدل على أ�ا غري كافية 9مضامني ومبادئ وتوجيهات ختتلف عما قرره هو هنا

 ؛وى القواعد العامة الكلية اآلمرةوأن قراءته تبقى جمرد قراءة ذاتية ال ترتقي إىل مست ،مقاصد القرآن الكرمي

يستطيع مهما بلغ يف العلم مرتبة، لن كل عامل أن   منهذا عما قررناه هنا يكشف مسلكه لكن 

                                                           
ية، من املفسرين القدامى ه من أبعاد تربوية وعقدية وأخالقية وقيمكثري هم أولئك الذين حفروا يف دالالت السورة وما حوت  - 9

 :وقد اشتملت الفاحتة من األقسام العشرة على مثانية أقسام: (؛ ومنهم الغزايل الذي يقولنيواحملدث

وذكر  (6) تحليةوالصراط املستقيم جبميع َطَرفيه أعين التزكية وال (5) وذكر املعاد (4) واألفعال (3) والصفات (2) الذات )1(

َعاد (8) وغضب األعداء (7) نعمة األولياء
َ
ُة الكفار، (أ ) :ومل خيرج منه إال قسمان ..وذكر امل وأحكاُم الفقهاء،  (ب) ُحمَاجَّ

ن، و�ذا يتبني أ�ما واِقعان يف الصّنف األخري من مراتب علوم الدي. ومها الَفنَّاِن اللذان يتشعَّب منهما علم الكالم وعلم الفقه

َمُهما ُحبُّ املال واجلاه فقط وتسمى سورة احلمد  (سورة أم القرآن: (وقال ابن جزي الكليب ،70، جواهر القرآن، ص)وإمنا قدَّ

، )وفيها عشرون فائدة، سوى ما تقّدم يف اللغات من تفسري ألفاظها .هللا، وفاحتة الكتاب، والواقية، والشافية، والسبع املثاين

فالغرض الذي سبقت له الفاحتة  إن سورة الفاحتة جامعة لكل ما يف القرآن: (،  والبقاعي الذي يقول63ل، التسهيل لعلوم التنزي

وهو إثبات استحقاق اهللا تعاىل جلميع احملامد وصفا الكمال، واختصاصه مبلك الدنيا واآلخرة، وباستحقاق العبادة واالستعانة، 

ذ من طريق اهلالكني خمتصا بذلك كله، ومدار ذلك كله مراقبة العباد لر�م، إلفراده بالسؤال يف املن بإلزام صراط الفائزين واإلنقا

بالعبادة، فهو مقصود الفاحتة بالذات وغريه وسائل إليه، فإنه ال بد يف ذلك من إثبات إحاطته تعاىل بكل شيء ولن يثبت حىت 

وإنزال الكتب نصب الشرائع، واملقصود من نصب الشرائع يعلم أنه املختص بأنه اخلالق املالك، ألن املقصود منت إرسال الرسل 

مجع اخللق على احلق واملقصود من مجعهم تعريفهم امللك ومبا يرضيه، وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاحتة بالقصد األول، 

إبراهيم بن عمر بن ـ )باداتهولن يكون ذلك إال مبا ذكر علما وعمال، وملا كان املقصود من مجعهم على اهللا تعاىل معرفته ألجل ع

، 21-20/ 1 ،، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة)هـ885: املتوىف(أيب بكر البقاعي 

ثـََّناُء َعَلى اللَِّه ثـََناًء َجاِمًعا ِلَوْصِفِه ِجبَِميِع ال: أَنـََّها َتْشَتِمُل ُحمْتَـَويَاتـَُها َعَلى أَنـَْواِع َمَقاِصِد اْلُقْرآِن َوِهَي َثَالثَُة أَنـَْواعٍ : (عاشور ابنوقال 

يِع النـََّقاِئِص، َهلِيَِّة َوِإثـَْباِت اْلبَـْعِث َواجلَْزَاِء َوَذِلَك ِمْن قـَْوِلهِ  احملامد وتنزيهه َعن مجَِ ثـَْباِت تـََفرُِّدِه بِاْإلِ َمِلِك يـَْوِم : احلَْْمُد لِلَِّه ِإَىل قـَْولِهِ  :َوإلِِ

ِصراَط الَِّذيَن ِإَىل آِخرَِها، فـََهِذِه ِهَي أَنـَْواُع َمَقاِصِد اْلُقْرآِن   :َواْلَوْعِد َواْلَوِعيِد ِمْن قـَْولِهِ  إِيَّاَك نـَْعُبُد، :َواْألََواِمِر َوالنـََّواِهي ِمْن قَـْولِهِ  يِن،الدِّ 

ُرَها َتْكِمَالٌت َهلَا ِألَنَّ اْلَقْصَد ِمَن اْلُقرْ  ارَْيِن َوَذِلَك َحيُْصُل ِباْألََواِمِر َوالنـََّواِهي، ُكلِِّه، َوَغيـْ آِن إِْبَالُغ َمَقاِصِدِه اْألَْصِليَِّة َوِهَي َصَالُح الدَّ

ا تـََوقََّف َمتَاُم ْلِق َلزَِم َوَلمَّا تـََوقـََّفِت اْألََواِمُر َوالنـََّواِهي َعَلى َمْعرَِفِة اْآلِمِر َوأَنَُّه اللَُّه اْلَواِجُب ُوُجوُدُه َخاِلُق اخلَْ  َحتِْقيُق َمْعَىن الصَِّفاِت، َوَلمَّ

احلَْْمُد  :َواْلَفاِحتَُة ُمْشَتِمَلٌة َعَلى َهاتِِه اْألَنـَْواِع فَِإنَّ قـَْوَلهُ  .اِالْمِتثَاِل َعَلى الرََّجاِء ِيف الثـََّواِب َواخلَْْوِف ِمَن اْلِعَقاِب َلزَِم َحتَقُُّق اْلَوْعِد َواْلَوِعيدِ 

يِن َمحٌْد َوثـََناٌء،: لَِّه ِإَىل قـَْولِهِ لِ  ِصراَط الَِّذيَن ِإَىل : َوقـَْوَلهُ  اْلُمْسَتِقيَم ِمْن نـَْوِع اْألََواِمِر َوالنـََّواِهي،: إِيَّاَك نـَْعُبُد ِإَىل قَـْولِهِ  :َوقـَْوَلهُ  يـَْوِم الدِّ

َوَقْد يـَُؤيَُّد َهَذا اْلَوْجُه ِمبَا  ْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم والضَّالَِّني ُيِشُري أَْيًضا ِإَىل نـَْوِع َقَصِص اْلُقْرآِن،آِخرَِها ِمْن نـَْوِع اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد َمَع َأنَّ ذِْكَر ا

ن حممد ، حممد الطاهر ب)تـََعاَىل أَنـََّها تـَْعِدُل ثـُُلَث اْلُقْرآِن ِألَنَّ ألفاظها كلَها أثـَْناء َعَلى اللَِّه  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  :َوَرَد ِيف الصَِّحيِح ِيف 

، الدار التونسية »حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ا�يد«التحرير والتنوير  بن حممد الطاهر بن عاشور،

  . 1/2م، 1984: تونس ط -للنشر 



8 
 

 ظهرتالكرمي وتأويله؛ فقد  اءة القرآنديه لقر االنفكاك عن معارفه املسبقة وحميطه الفكري، أثناء تص

العقديني  خمالفيه لىوردوده عوالعلمية والفلسفية، ة واألصولية واألخالقية معارف الرازي الكالمية واللغوي

  .للقرآن الكرمييف تفسريه، وانعكست عما قرره من مقاصد  جليةمن الفرق اإلسالمية وغري اإلسالمية، 

ُمْعَظُم (يرى أن يف عملية التقصيد القرآين؛ حيث  :)ه660ت ( العز بن عبد السالمكما أسهم  

، ويف 10)اَمَقاِصِد اْلُقْرآِن اْألَْمُر بِاْكِتَساِب اْلَمَصاِلِح َوَأْسَباِ�َا، َوالزَّْجُر َعْن اْكِتَساِب اْلَمَفاِسِد َوَأْسَبا�َِ 

، ومدح األفعال ومدح الطلب، واإلذن، واإلطالق: (موضع آخر يقرر العز بضعة عشر نوعا وهي

، والوعد الفاعلني ألجل الفعل الذي وصفوا به، وذم األفعال وذم الفاعلني ألجل الفعل الذي وصفوا به

  .11)باخلري العاجل، والوعد باخلري اآلجل، والوعيد بالشر اآلجل، واألمثال، والتكرير

باملصاحل كان متأثرا بعلم  ةاملرتبط ريره للمقاصد األوىلقما نسجله هنا أن العز بن عبد السالم يف ت ؛لكن

لتغدو  ،الفقه أصولالعلمي عن علم  االستقاللاليت بدأ خيطو �ا أوىل اخلطوات حنو  ،املقاصد الفقهية

وهو   ،علما مستقال بقواعده ومناهجه وموضوعه، ولذلك أوردها يف كتابه قواعد األنام يف مصاحل األنام

؛ د القرآن فيما ذكرصاقال ميكن أن نسايره يف حصر مك لذل ؛باألساسكتاب مقاصدي أصول فقهي 

كان بتأثري من علم آخر مستقل بالفقه وأصوله دون سائر العلوم، عالوة على كو�ا قاصرة  ألن تقريرها

مقاصد جزئية، أما املقاصد اجلزئية اليت  أومن مقصد عام  نيشتمل عليه القرآ أنغري مستغرقة ملا ميكن 

؛ ألن ، فهي ليست مقاصد أصال بل ليست أقساما وال حماور للقرآن الكرميالسالم أوردها العز بن عبد

السالفة الذكر، ووسائلها وطرقها؛ فلألمر باكتساب  حتقيق املصاحلجمرد تفريع وشرح لصيغ  الظاهر أ�ا

  .سائل، وللزجر عن اكتساب املفاسد وأسبا�ا صيغ ووسائل، أوردها القرآن الكرميو املصاحل صيغ و 

، والبيضاوي )ه528ت (، والزخمشري )ه510ت (ما حتدث مفسرون آخرون كثر ومنهم البغوي ك

، وجمد الدين الفريوزآبادي )ه794ت (والزركشي ، )ه745ت (، وأبو حيان األندلسي )ه658ت (

ت (البقاعي ، و )ه850ت (، والنيسابوري )ه825ت (، وعلي املهاميي اهلندي )ه817ت (

ت (، وحممد صديق خان القنوجي )ه1270ت (، واأللوسي )ه398ت (الكوراين ، و )ه885

، وغريهم ممن استقرأ آراءهم وتتبع مقوال�م يف تفاسريهم مصنفا�م يف علوم القرآن والتفسري؛ )ه1307

بعض الباحثني على غررا أمحد الريسوين وعبد الرمحن حللي وغريمها؛ لكننا عدلنا عن عرض مضامني ما 

 ؛إن مل تكن كلها ال تتضمن املقاصد مبفهومها االصطالحي الذي نرومه ،جلها ألن ؛قرروه من مقاصد

                                                           
لمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن الس - 10

جديدة مضبوطة : القاهرة ط -طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات األزهرية : قواعد األحكام يف مصاحل األنام، راجعه وعلق عليه

  .1/8م،  1991 -هـ  1414منقحة، 
اربات مقاصد القرآن الكرمي، عبد الرمحن حللي، مق: ، نقال عن74-71عز الدين بن عبد السالم، املصدر نفسه، ص  -  11

  .199ص . م، اجلامعة اإلسالمية ماليزيا2016-هA39 ،1438: ، عدد20: ، جملة التجديد، ا�لد)مقال(دراسة تارخيية، 
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بل هي جمرد عرض ملا احتوى عليه من حيث كونه يتجه حنو إبراز األغراض املبتغاة من القرآن الكرمي؛ 

  . القرآن الكرمي من حماور وقضايا، مبا ال يرقى ملستوى التقصيد

: الذي قال بعد عرضه لنماذج مما ذكر عبد الرمحن حلليث ل هكذا نتيجة الباحوقد توصل إىل مث 

هذه الشواهد اليت أوردناها من كتب التفاسري أو غريها تدل على أن تعبري مقاصد القرآن الكرمي مل يكن (

اصطالحيا مستقرا، وملا كان استعماله متواتر على الرغم من االتساع الزمين للمدونة التفسريية اليت 

مضافة إىل القرآن داللة اصطالحية، ال  ،أو مقصود ،أو املقاصد ،املقصد :عكس كلماتتتبعناها، وال ت

اليت استقر فيها خبصوص علم التفسري، وال على سبيل االستعارة من علوم أخري، كعلم أصول الفقه 

زايل وباستثناء الغ. مصطلح املقاصد؛ بل استعمل أحيانا مرادفا ملقاصد الشريعة عند العز بن عبد السالم

وكذلك البقاعي فيما واملهاميي، مل تكن هناك عناية متجهة للحديث عن مقاصد القرآن مبعىن خاص، 

خيص مقاصد السور، أما االستعماالت األخرى فهي منصرفة للكالم على أقسام أو موضوعات القرآن 

بعض السور، وقد جرى احلديث عنها عرضا يف سياق تفسري األخبار اليت تتحدث عن فضائل  الرئيسية،

ولعله لو مل ، )أم الكتاب(، أو مجيعه )الكافرون(، أو ربعه )اإلخالص(وكو�ا تشتمل على ثلث القرآن 

وهلذا تداولوا تعابري خمتلفة وليس مقاصد القرآن ، ترد أخبار فيما خيص هذه السور ملا حتدثوا يف املوضوع

   .12)فقط

  :حول مقاصد القرآن الكرمي أنوما نستخلصه من عرضنا ملقوالت املفسرين القدامى 

خبالف ما نالحظه عند علماء أصول  ،إن العلماء املذكورين خمتلفون يف تقرير مضامني املقاصد - 

الفقه الذين مل خيتلفوا حول مقاصد الشريعة ومصاحلها الضرورية واحلاجية والتحسينية؛ حيث 

العصر  إىلالغزايل ويين و اجلمنذ عهد ذا�ا ظل كل عامل يف خمتلف العصور ينص على املقاصد 

 .املتأخر مرورا بالعز بن عبد السالم والشاطيب

 ؛يف علوم التفسري مل تكن ختضع للداللة االصطالحية* مقاصد*إن استعمال املفسرين ملفردة  - 

خاصا  أو يعطيه مدلوال ،ع فيه كل مفسر ملدلوله اللغوي الوضعي املعتادجبل ظلت جمرد لفظ ير 

 .توى االصطالح داخل ذاك احلقل العلميال يرتفع إىل مس ،به

 ،إن هناك خلطا حقيقيا يف مقوالت العلماء القدامى بني املقاصد واألقسام واحملاور واملضامني - 

 .والسبب كما قلنا هو غياب اصطالح علمي دقيق يتم االحتكام إليه بينهم

                                                           
، A39: ، عدد20: ، جملة التجديد، ا�لد)مقال(دراسة تارخيية، : عبد الرمحن حللي، مقاربات مقاصد القرآن الكرمي،  - 12
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عن  ثَ ر ممن حتدّ وانتمى إليه كل مفس ،سياق التارخيي الفكري واملذهيب الذي عاش فيهلإن ل - 

وهذا نه مقاصد مغيئة للقرآن الكرمي، أ بدا لهأثرا واضحا يف مقوالته اليت حصر فيها ما  ،املقاصد

 .قريرهاتمن أسباب اختالفهم أيضا يف 

ال وجود له يف تاريخ التفسري وعلوم القرآن، ' علم مقاصد القرآن الكرمي'إن ما ميكن أن نسميه  - 

صد مل يكن يعين عندهم علما مكتمل القواعد واألصول واملناهج واستعمال املفسرين للفظ مقا

  .بل جمرد لفظ بداللة لغوية ؛واملوضوعات

؛ عا وقواعدو ميكن اعتماد ما قرره الغزايل أرضية لتأسيس علم مقاصد القرآن؛ منهجا وموض - 

 .، وإثرائهابشرط إخضاعها حملك النقد العلمي

  لمحدثين وعالقتها بالسياق الفكرياالمسلمين اء مقاصد القرآن عند العلم :المبحث الثاني

اخنرط العلماء احملدثون أيضا يف  ،على غرار من سبق من العلماء القدامى؛ املتقدمني منهم واملتأخرين  

هذا املسعى العلمي؛ بل ما نالحظه أن هذا االجتاه ظهر أثر اتساعا يف الدراسات املقاصدية احلديثة 

 تعاىل مرة عامل من العلماء مقاصد من املقاصد يعتقد أ�ا مغيئة من قبل اهللاواملعاصرة، حيث يطرح كل 

أو عرض مقاصد جديدة وإن مل  ،سواء أعاد إحياء وترديد ما سبق تقريره قدميا ؛ومبثوثة يف كتابه الكرمي

  .يكن هلا حضور عند من سبقه من العلماء

لنزوله  ،ا متثل مقاصد توخاها القرآن الكرميقد طرح العشرات من احملدثني املعاصرين مقوالت رأوا أ�ف

تصر على ق، وسندالالتالسواء استخلصوها مباشرة من منطوق آيات القرآن أو مفهوما�ا؛ بداللة من 

  .ا ادعى صاحبها التجرد واملوضوعيةمهم ،عينة منهم لبيان مدى تأثري السياق للفكري يف تقرير املقاصد

يتجلى تأثري الواقع الذي عاش فيه  الذي) هـ1354: ت( د رضارشيالذين أسهموا حديثا جند  منف

لدرجة أنه كاد جيعل منه تأصيال للقيم العاملي السائدة  ،بشكل واضح وجلي فيما قرره من مقاصد قرآنية

   :مقاصد القرآن عشرة أنيف كتابه الوحي احملمدي حيث يرى  ! يف عصره

  .اإلميان باهللا وعقيدة البعث واجلزاء والعمل الصاحل: لثالثةاإلصالح الديين ألركان الدين ا: املقصد األول

  .بيان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة ووظائف الرسل: املقصد الثاين

بيان أن اإلسالم دين الفطرة السليمة والعقل والفكر والعلم واحلكمة والربهان واحلجة : املقصد الثالث

  .لوالضمري والوجدان واحلرية واالستقال

وحدة األمة، : بالوحدات الثمان عي اإلنساين والسياسي الذي يتحققاإلصالح االجتما: املقصد الرابع

ووحدة التشريع باملساواة يف العدل، ووحدة األخوة الروحية،  وحدة اجلنس البشري، ووحدة الدين،و 

  .وحدة اللغةووحدة املساواة يف العبد، ووحدة اجلنسية السياسية الدولية، ووحدة القضاء، و 

تقرير مزايا اإلسالم العامة يف التكاليف الشخصية من العبادات واحملظورات، أهم هذه : املقصد اخلامس

الوسطية، والوصول إىل سعادة الدارين، والتعارف والتأليف بني البشر، والتيسري، وعدم الغلو، وقلة : املزايا
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شر من العقل والفهم، واملعاملة بالظاهر، ومدار التكاليف وسهولتها، وعزائم ورخص، ومراعاة درجات الب

  .عبادات على إتباع ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلمال

  .نوعه وأساسه وأصوله العامة: بيان حكم اإلسالم السياسي الدويل: املقصد السادس

  .اإلرشاد إىل اإلصالح املايل: املقصد السابع

  فاسدها، وقصرها على ما فيه خري البشرإصالح نظام احلرب ودفع م: املقصد الثامن

  .إعطاء النساء مجيع احلقوق اإلنسانية والدينية واملدنية: املقصد التاسع

ل له من األدلة الشرعية وقد شرح كل مقصد وأصّ  .13هداية اإلسالم يف حترير الرقيق: املقصد العاشر

 .ومقاصدها

قاصد القرآنية املقررة من قبل رشيد رضا مبا وعلى الرغم من الشمولية واالتساع الذي اتسمت به امل  

وضع إزاءه مقصدا من و الت إال اجماال من ا� فال نكاد جندها تستغرق كل شؤون الدين والدنيا؛ لجع

املقاصد؛ سواء تعلق األمر با�ال التعبدي أو جمال املعامالت، أو القضايا السياسية واألسرية 

  :عليها أمريننسجل أننا  إال ؛غريهاو واالجتماعية واإلنسانية 

حيث  ؛اسي الوطين والدويل الذي عاش فيهانعكاس للواقع الفكري والعلمي والسي همقررات نإ )أوهلما(

وما تنص عليه االتفاقيات الدولية  ،كل ما يدعو إليه العامل  إىلسعا إىل حماولة إثبات أن القرآن يدعو 

وحتقيق املساواة واإلصالح السياسي واملايل، لعقل وقتئذ من إعمال الفكر واومواثيق حقوق اإلنسان، 

، وهو وحترير الرقيق، واحلرية والضمري والوجدان، واستقالل الشعوب وحتقيق الوحدة، النساء حقوقو 

ا كان له أن يقررها ابتداء مل ،انعكاس للتاريخ يف إنتاجه الفكري؛ فلو مل يقرر العامل مثل هكذا مقررات

احمليط الفكري والثقايف مبنأى عن تأثري الواقع املعيش و  ،ية دقيقة للقرآن الكرميوانطالقا من قراءة متأن

    .والسياسي

إن بعض ما قرره وقال إنه مقصد للقرآن فيه نظر؛ ومنه وحدة اللغة، فالقرآن يؤكد اختالف ): ثانيها(

وهو ما جسده الفاحتون  بل أقرها، ؛اللغات وهي حقيقة تارخيية اجتماعية وإنسانية مل يأت القرآن ليلغيها

اإلسالم من غري العرب فاحتفظت ليومنا هذا  إليهااملسلمون الذين احرتموا لغات الشعوب اليت محلوا 

القرآن ليلغي باقي  يأتبلغا�ا على غرار الفرس والرتك وغريمها، وهو ما يقال أيضا على وحدة الدين فلم 

نه حافظ لغري املسلمني على حقهم يف الدين، وكذا لك ؛اإلسالمالدين احلق هو  أنأكد ؛ فقد األديان

يكون للمسلمني جنسية واحدة   أنفقهي دستوري ميكن  اجتهادوحدة اجلنسية مل يقل �ا القرآن بل هو 

أمر مل يقل فإن كان يقصد به حرية الضمري فهذا  ،جنسيا�م، ناهيك عن قوله بالضمري ددتع ا ميكنمك

                                                           
 121م ص  2005 -هـ  1426، 1رشيد بن علي رضا القباين، الوحي احملمدي، دار الكتب العلمية، بريوت ط حممد  -  13

  .وما بعدها
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بل إن   تنص عليه جل الدساتري العاملية؛وهلذا مل ،ليس الضمريو رية الدين تقرير حبن الذي اكتفى آبه القر 

فقد القت هلا صدى وبريقا  ؛احلديث مل يتحدث عنها القرآن الكرمي كثريا الليربايلاحلرية ذا�ا مبفهومها 

 مبجرد تدفقها عن الغرب غداة احتكاكه بالشرق منذ حوايل قرنني فبدأ الكثري من الفقهاء واملصلحني

فتقريره هلا يأيت يف ، وغريهموابن عاشور يؤصلون هلا على غرار خري الدين التونسي وعبد الرمحن الكواكيب 

وكذلك الشأن بالنسبة الستقالل الشعوب، وحترير السياق ذاته الذي سار عليه من سبقه من احملدثني، 

  .؟كانت فعال مقصدا للقرآن الكرميالرقيق، فلم مل يقررها الفقهاء املسلمون على مدى القرون السالفة إن  

أمام االنتصار للقرآن الكرمي (بعض الباحثني أن رشيد رضا يف عرضه هذا كان يستهدف  ىير  كولذل

  .14)اهلجمات اليت يتعرض هلا يف عصره، فهاجس الدفاع يظهر جليا يف تصنيفه

جاء القرآن  املقاصد األصليةيف مقدمة تفسريه فقد قرر  ؛بن عاشور رهاطلا دمحمالعالمة  ومنهم أيضا

   :لتبيا�ا حبسب ما بلغ إليه استقراؤنا مثانية أمور

ْصَالِح اْخلَْلِق، ِألَنَُّه يُزِيُل َعنِ إ :اْألَوَّلُ   ْصَالُح اِالْعِتَقاِد َوتـَْعِليُم اْلَعْقِد الصَِّحيِح، َوَهَذا َأْعَظُم َسَبٍب ِإلِ

ْذَعاَن ِلَغْريِ َما قَاَم َعَليْ  ْشرَاِك َوالدَّْهرِيَِّة النـَّْفِس َعاَدًة اْإلِ ُر اْلَقْلَب ِمَن اْألَْوَهاِم النَّاِشَئِة َعِن اْإلِ لِيُل، َويَُطهِّ ِه الدَّ

نَـُهَما،   َوَما بـَيـْ

 تـَْهِذيُب اْألَْخَالقِ  :الثَّاِين 

 .التَّْشرِيُع َوُهَو اْألَْحَكاُم َخاصًَّة َوَعامَّةً  :الثَّاِلثُ 

ْرَشاِد ِإَىل  ِسَياَسُة اْألُمَّةِ  :الرَّاِبعُ  َوُهَو بَاٌب َعِظيٌم ِيف اْلُقْرآِن اْلَقْصُد ِمْنُه َصَالُح اْألُمَِّة َوِحْفُظ ِنظَاِمَها َكاْإلِ

  .َتْكِويِن اْجلَاِمَعةِ 

 اْلِقَصُص َوَأْخَباُر اْألَُمِم السَّالَِفِة لِلتََّأسِّي ِبَصاِلِح َأْحَواهلِِمْ  :اْخلَاِمسُ 

ُلُهْم ِإَىل تـََلقِّي الشَّرِيَعِة َوَنْشرَِها َوَذِلَك ِعْلُم  التـَّْعِليمُ  :السَّاِدسُ   ِمبَا يـَُناِسُب َحاَلَة َعْصِر اْلُمَخاطَِبَني، َوَما يـَُؤهِّ

َلَغ ِعْلِم ُخمَاِلِطي اْلَعَرِب ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ  آُن َعَلى َذِلَك َوَقْد زَاَد اْلُقرْ . الشَّرَائِِع َوِعْلُم اْألَْخَباِر وََكاَن َذِلَك َمبـْ

ُمثَّ نـَوََّه  ِإَىل النََّظِر، تـَْعِليَم ِحْكَمِة ِميزَاِن اْلُعُقوِل َوِصحَِّة اِالْسِتْدَالِل ِيف أَفَاِنِني ُجمَاَدَالتِِه لِلضَّالَِّني َوِيف َدْعَوتِهِ 

 ِبَشْأِن احلِْْكَمةِ 

ْنَذاُر َوالتَّْحِذيُر َوالتَّ  :السَّاِبعُ  ُة اْلَمَواِعُظ َواْإلِ يَع آيَاِت اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد، وََكَذِلَك اْلُمَحاجَّ ْبِشُري، َوَهَذا َجيَْمُع مجَِ

 .َواْلُمَجاَدَلُة لِْلُمَعانِِديَن، َوَهَذا بَاُب التـَّْرِغيِب َوالتـَّْرِهيبِ 

ْعَجاُز بِاْلُقْرآِن لَِيُكوَن آيًَة َدالًَّة َعَلى ِصْدِق الرَُّسولِ  :الثَّاِمنُ  ِإِذ التَّْصِديُق يـَتَـَوقَُّف َعَلى َدَالَلِة اْلُمْعِجَزِة  اْإلِ

بـَْعَد التََّحدِّي
15.  

                                                           
ؤسسة ، م)مقال(التيجاين أمحدي، القراءة املقاصدية آليات األحكام بني املنظور التفسريي التقليدي واحلداثي العريب،  -  14

  . 8مـ ص 2017يوليو  27ت الدينية مؤمنون بال حدود، املغرب، الرباط، قسم الدراسا

  .وما بعدها   1/39, د ط, م1984, الدار التونسية للنشر تونس, حممد الطاهر بن حممد ابن عاشور،  التحرير والتنوير -15 
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العالمة حممد الطاهر بن عاشور أكثر موضوعية وأكثر جتردا من ثقل العصر وسياقه أن وعلى الرغم من 

قرراته الفكري؛ حيث مل يتأثر كثريا باحمليط الثقايف والسياسي واحلقوقي الذي يعيش فيه؛ فجاءت م

ر دامى، فلم يرب ومشا�ة ملا درج عليه غريه من املفسرين الق ،مستقرأة مباشرة من آيات القرآن الكرمي

بل  ؛لكن ما عرضه مل يكن قاصرا على مقاصد القرآن الكرمي ؛املعاصرةاحلديثة و قانونا أو قيمة من القيم 

رين القدامى، رغم أنه امتاز عنهم ؛ على غرار ما فعله من سبقه من املفسملوضوعاتهمشل أيضا حماور 

بل هو جمرد  ؛مباشرا مما قد ال يكون مقصدا ،وجه املقصد واحلكمة من إيراد كل حمور من احملاور بإبراز

والتعليم، لكن هذا يوقعنا يف الدور فتغدو هذه مقاصد احملاور كما قال يف شأن القصص القرآين   ،حمور

  .كله  ليست مقاصد القرآن الكرمياملوضوعات و و 

أنه نص يف موضع آخر على أمور  ،وما يدل على أن ما أورده هنا ومساه مقاصد جمرد حماور للقرآن الكرمي

أَنـََّها َتْشَتِمُل ُحمْتَـَويَاتـَُها َعَلى أَنـَْواِع (: فقال عن سورة الفاحتة ! مقاصد قرآنية ىثالثة مساها هي األخر 

يِع : اعٍ َمَقاِصِد اْلُقْرآِن َوِهَي َثَالثَُة أَنـْوَ  الثـََّناُء َعَلى اللَِّه ثـََناًء َجاِمًعا ِلَوْصِفِه ِجبَِميِع احملامد وتنزيهه َعن مجَِ

َهلِيَِّة َوإِثـَْباِت اْلبَـْعِث َواجلَْزَاِء َوَذِلَك ِمْن قـَْولِهِ  النـََّقاِئِص، ثـَْباِت تـََفرُِّدِه بِاْإلِ ْوِم َمِلِك يَـ : احلَْْمُد لِلَِّه ِإَىل قـَْولِهِ  :َوإلِِ

يِن، ِصراَط الَِّذيَن ِإَىل آِخرَِها، فـََهِذِه  :َواْلَوْعِد َواْلَوِعيِد ِمْن قـَْولِهِ  ِإيَّاَك نـَْعُبُد، :َواْألََواِمِر َوالنـََّواِهي ِمْن قـَْولِهِ  الدِّ

رَُها َتْكِمَالٌت َهلَا ِألَنَّ اْلَقْصَد ِمنَ  اْلُقْرآِن ِإْبَالُغ َمَقاِصِدِه اْألَْصِليَِّة َوِهَي  ِهَي أَنـَْواُع َمَقاِصِد اْلُقْرآِن ُكلِِّه، َوَغيـْ

اَرْيِن َوَذِلَك َحيُْصُل بِاْألََواِمِر َوالنـََّواِهي، َوَلمَّا تـََوقـََّفِت اْألََواِمُر َوالنـََّواِهي َعَلى مَ  ْعرَِفِة اْآلِمِر َوأَنَُّه اللَُّه َصَالُح الدَّ

َلزَِم َحتِْقيُق َمْعَىن الصَِّفاِت، َوَلمَّا تـََوقََّف َمتَاُم اِالْمِتثَاِل َعَلى الرََّجاِء ِيف الثـََّواِب  اْلَواِجُب ُوُجوُدُه َخاِلُق اْخلَْلقِ 

ْمُد لِلَِّه ِإَىل احلَْ  :َواْلَفاِحتَُة ُمْشَتِمَلٌة َعَلى َهاتِِه اْألَنـَْواِع فَِإنَّ قـَْوَلهُ  .َواْخلَْوِف ِمَن اْلِعَقاِب َلزَِم َحتَقُُّق اْلَوْعِد َواْلَوِعيدِ 

يِن َمحٌْد َوثـََناٌء،: قـَْولِهِ  : َوقـَْوَلهُ  اْلُمْسَتِقيَم ِمْن نـَْوِع اْألََواِمِر َوالنـََّواِهي،: ِإيَّاَك نـَْعُبُد ِإَىل قـَْولِهِ  :َوقـَْوَلهُ  يـَْوِم الدِّ

ذِْكَر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم والضَّالَِّني ُيِشُري أَْيًضا ِإَىل ِصراَط الَِّذيَن ِإَىل آِخرَِها ِمْن نـَْوِع اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد َمَع َأنَّ 

أَنـََّها تـَْعِدُل ثـُُلَث  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  :َوَقْد يـَُؤيَُّد َهَذا اْلَوْجُه ِمبَا َوَرَد ِيف الصَِّحيِح ِيف  نـَْوِع َقَصِص اْلُقْرآِن،

فهو جيزم هنا أن هذه املقاصد الثالثة هي مقاصد  .16)اللَِّه تـََعاَىل اْلُقْرآِن ِألَنَّ ألفاظها كلَها أثـَْناء َعَلى 

  .وغريها مكمالت، وهي مقاصد كما نالحظ تشمل االعتقاد والعمل ،القرآن كله

مقاصد؛  قرآن الكرمي، وحاول حصرها يف سبعيف تقرير مقاصد ال الشيخ يوسف القرضاويكما أسهم 

  :هي

 .وذلك بإرساء دعائم التوحيد, والرسالة واجلزاء لأللوهيةتصحيح العقائد والتصورات  )1(

 .، وخصوصا الضعفاءتقرير كرامة اإلنسان وحقوقه )2(

 . عبادة اهللا تعاىل وتقواه إىلالدعوة   )3(

                                                           
  . 1/2حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور،  نفسه،  - 16
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 . وتقومي األخالقتزكية النفس البشرية  )4(

 .وإنصاف املرأةالصاحلة تكوين األسرة   )5(

 .بناء األمة الشهيدة على البشرية  )6(

 .17 متعاونالدعوة إىل عامل إنساين  )7(

وي اوهذه املقاصد السبعة جمرد حماور عامة تنضوي حتتها فروع أخرى من جنسها أوردها الشيخ القرض

؛ مبا ميكن أن يرفع املقاصد املقررة من قبله إىل أزيد من عشرين 18آيات القرآن الكرمي ودلل عليها من

ليبني أن هذه كل مكثف؛ بشلكل مقصد إال بالقرآن الكرمي  يستشهدمقصدا، وقد حرص على أن ال 

   .واالجتهاد الفقهي اإلسالمي أم الها السنة النبوية مقررات قرآنية باألساس سواء عضد

وكذا عما قرره بعض معاصريه؛ فإننا  ،وعلى الرغم من أن فيها إضافات عما أورده سلفه من القدامى

  :يه ما يأيتلنسجل ع

خيرجها من دائرة االختصاص  ،ملقاصد الشريعة ن الشيخ يوسف القرضاوي يقدم مفهوما خاصاإ - أوال

؛ حيث أعطى للشريعة مفهوما أوسع ليتماهي يف اجلانب العملي؛ لتتسع لكل مقاصد اإلسالم

والذي أرجحه أننا نعين مقاصد اإلسالم كله، وأحسب أن األصوليني الذين : (قال حيث ؛واإلسالم

شمل العقائد فيما تشمل وهلذا جعلوا الدين هو حصروا مقاصد الشريعة يف الكليات اخلمس أرادوا أن ت

عما اصطلح عليه علماء  خروجوهذا  .19)الضرورة األوىل، والعائد هي رأس الدين، وأساس بنيانه كله

أصول الفقه الذين جعلوا مقاصد الشريعة فرعا عن هذا العلم وليست فرعا عن علم الكالم وال علم 

 لى اجلانب العملي من الشريعة كما يؤكد الشاطيبالتصوف، وتقعيدهم لعلم املقاصد انصب ع

 حيث يقولوكل مسألة ال ينبين عليه عمل فهي ليست من أصول الفقه،  ،) )م1388/ه790:ت(

َها فـُُروٌع ِفْقِهيٌَّة، َأْو آَداٌب َشْرِعيٌَّة، أَ : (الشاطيب ْو َال َتُكوُن ُكلُّ َمْسأََلٍة َمْرُسوَمٍة ِيف ُأُصوِل اْلِفْقِه َال يـَْنَبِين َعَليـْ

َوالَِّذي يـَُوضُِّح َذِلَك َأنَّ َهَذا اْلِعْلَم ملَْ َخيَْتصَّ بِِإَضافَِتِه ِإَىل  .َعْونًا ِيف َذِلَك؛ فـََوْضُعَها ِيف ُأُصوِل اْلِفْقِه َعارِيَةٌ 

يُِفْد َذِلَك؛ فـََلْيَس بَِأْصٍل َلُه، َوَال يـَْلَزُم َعَلى َهَذا اْلِفْقِه ِإالَّ ِلَكْونِِه ُمِفيًدا َلُه، َوُحمَقًِّقا ِلِالْجِتَهاِد ِفيِه، فَِإَذا ملَْ 

َيُكوَن َسائُِر اْلُعُلوِم َأْن َيُكوَن ُكلُّ َما انـْبَـَىن َعَلْيِه فـَرٌْع ِفْقِهيٌّ ِمْن ُمجَْلِة ُأُصوِل اْلِفْقِه، َوِإالَّ أَدَّى َذِلَك ِإَىل َأْن 

َوالتَّْصرِيِف، َواْلَمَعاِين، َواْلبَـَياِن، َواْلَعَدِد، َواْلِمَساَحِة، , ْحِو، َواللَُّغِة، َواِالْشِتَقاقِ ِمْن ُأُصوِل اْلِفْقِه؛ َكِعْلِم النَّ 

َها ِمْن مَ  َها َحتِْقيُق اْلِفْقِه، َويـَْنَبِين َعَليـْ َسائِِلِه، َولَْيَس  َواحلَِْديِث، َوَغْريِ َذِلَك ِمَن اْلُعُلوِم الَِّيت يـَتَـَوقَُّف َعَليـْ

زُِم َأنَّ ُكلَّ َأْصٍل ُيضاف ِإَىل اْلِفْقِه َال , ُكلُّ َما يـَْفَتِقُر إِلَْيِه اْلِفْقُه يُعد ِمْن ُأُصولِهِ  َكَذِلَك؛ فـََلْيسَ  َا الالَّ َوِإمنَّ

                                                           
يوسف القرضاوي، دراسة قي فقه مقاصد الشريعة اإلسالمية بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية، دار الشروق، القاهرة،  -  17

  .  26م، ص 2008، 3ط 

  .وما بعدها 71م، ص 2000، 3يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم، دار الشروق، القاهرة، ط  -18 

  .  20فقه مقاصد الشريعة اإلسالمية بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية، ص يوسف القرضاوي، دراسة قي  -19 
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َها  َوَعَلى َهَذا َخيْرُُج َعْن ُأُصوِل اْلِفْقِه َكِثٌري ِمنَ  .بَِأْصٍل َلهُ   يـَْنَبِين َعَلْيِه ِفْقٌه؛ فـََلْيسَ  اْلَمَساِئِل الَِّيت َتَكلََّم َعَليـْ

  . 20..)اْلُمَتَأخُِّروَن َوأَْدَخُلوَها ِفيَها 

فمحاولة توسيع هذا املصطلح ال يستقيم، نعم ميكن للشيخ القرضاوي أن يبحث عن مقاصد لإلسالم   

ما اصطلح املصطلح وحده ك وللكن ينبغي احملافظة على مدل ؛ومقاصد للقرآن ومقاصد للسنة إن شاء

  .وعدم صرفه عن هذا احلد ،علم املقاصدل نو سؤساملعليه 

اخلمس يعين مشول علم املقاصد  الضرورياتمن أن إدراج الدين ضمن  يوما أورده الشيخ القرضاو  

هو ما يتعلق باجلانب العملي، فإجياد  ،ألن إدراجه فيها يف جانيب الوجود والعدم ؛للعقائد ال ينهض دليال

والعالقة الوحيدة اليت تربط بني علم مقاصد الشريعة  نائيا مسألة فقهية وليست كالمية،ه جالدين ومحايت

ولنقدم قبل الشروع يف املطلوب مقدمة كالمية مسلمة يف : (والعقيدة نبه عليها الشاطيب قدميا حني قال

ذه دعوى البد وه. هذا املوضع، وهي أن وضع الشرائع، إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا

من إقامة الربهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك، وقد وقع اخلالف فيها يف علم 

على نظرية املقاصد ومراتب عان ما حل هذا اإلشكال حني عمد إلقامة احلجة لكنه سر  .21)الكالم

  .الكالم أو حاجتها لهر ألي عالقة هلا بعلم شومل ينصوص الشريعة العملية، لستقراء االمبنهج املصاحل، 

عىن مبقاصد القرآن ي قد يعيق تأسيس علم جديد مستقل وبالتايل فإن حماولة توسيع داللة املصطلح القدمي

 ،ويصبون إليه؛ عالوة على أن مقاصده السالفة الذكر من العلماء كما يسعى إىل ذلك الكثري  ،الكرمي

يف حمتواها العام مع مقاصد اإلسالم العامة اليت  إال أ�ا تتقاطع ،وإن قال إ�ا مقاصد للقرآن الكرمي

بناء اإلنسان الصاحل، : وكانت املقاصد أو األهداف األساسية لإلسالم تتمثل يف: (أوردها حني قال

، فهذه  تمع الصاحل، وبناء األمة الصاحلة، والدعوة إىل خري اإلنسانيةوبناء األسرة الصاحلة، وبناء ا�

 .22)سالم بقرآنه وسنة نبيه أن حيققها يف حياة البشر وتدور أحكامها عليهكليات مخس أخرى قصد اإل

  .فمقاصد القرآن الكرمي املقررة سابقا جمرد تفريع مفصل هلذه املقاصد

إن الشيخ القرضاوي مل يكن هو اآلخر مبنأى عن تأثري احمليط العاملي املعاصر بقوانينه وفكره يف  - ثانيا

واضح عند رشيد رضا أو أكثر كما هو   ،ن تأثري السياق الفكري فيه واضحبل إ ؛تقريره ملقاصد القرآن

بل إن الشيخ يكشف من كلماته تأثري هذا الواقع فيه؛ السيما عند حديثه عن مقاصد حفظ  ؛ظهورا

حقوق اإلنسان؛ حيث بدا حتت تأثري مواثيق حقوق اإلنسان الدولية من إعالنات واتفاقيات 

ظالهلا على العامل منذ �اية النصف األول من القرن العشرين إىل اليوم؛ وبروتوكوالت، اليت ألقت ب

                                                           

، 1أبو إسحاق الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، شرح عبد اهللا دراز، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ينظر- 20 

  . 1/29ت،  .د
  .2/4، مصدر سابقالشاطيب،  - 21

  .  27ص ، مقاصد الشريعة اإلسالمية بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية يوسف القرضاوي، دراسة قي فقه -22 
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تأكيدا هلذه الكرامة اإلنسانية قرر القرآن من أربعة عشر قرنا ما تتغىن به اإلنسانية اليوم ويظنه (: فيقول

لك ،  مث راح يعرض ت23)بعض اجلاهلني من مثار العصر احلديث، وأعين به ما يطلق عليه حقوق اإلنسان

ويؤصل هلا من نصوص القرآن الكرمي،  ،احلقوق واحلريات كما وردت يف شرعة حقوق اإلنسان املعاصرة

واألمر والنهي، وحق اإلنسان  )القول(ومنها حرية النظر والتفكري وحرية الدين واالعتقاد، وحرية التعبري 

ء أسرة، واحلق يف احلياة، وصيانة يف املساواة، وحق اإلنسان يف االستمتاع بالطيبات وحقه يف الزواج وبنا

ريها من احلقوق، الطبيعية غالدماء واألعراض واألموال واحلق يف اخلصوصية، وحقوق الفئات اخلاصة، و 

اإلنسان من عبودية اإلنسان،  ريرالدعوة إىل عامل إنساين متعاون، والسالم العاملي وحتو ، 24واملدنية

ومل خيتلف تأصيله عن التأصيل الذي ورد يف  .25اواة اإلنسانيةوالتسامح مع غري املسلمني، واألخوة واملس

من  21الذي صدر واعتمد من قبل ا�لس اإلسالمي بتاريخ باريس البيان اإلسالمي حلقوق اإلنسان 

م؛ سوى أن البيان وسع من دائرة األدلة 1981سبتمرب /أيلول 19هـ، املوافق 1401ذي القعدة 

   . القرآن الكرمي السنة النبوية والوثائق اإلسالمية وأقوال اخللفاءاملستشهد �ا لتشمل إىل جانب 

بل إن الشيخ القرضاوي يعيب على فقهاء املقاصد القدامى عدم إدراجهم مثل هكذا قيم يف مشموالت 

وهناك مقاصد أو مصاحل ضرورية مل تستوعبها هذه اخلمس املذكورة؛ من ذلك : (املصاحل الضرورية؛ فقال

لقيم االجتماعية، مثل احلرية واملساواة واإلخاء وحقوق اإلنسان، ومن ذلك ما يتعلق بتكوين با لقعتما ي

رغم أن الكليات اخلمس اليت نص عليها . 26)ا�تمع واألمة والدولة، ومن ذلك ما يتعلق باألخالق

وضعية على هي قيم أمجعت منذ القدم كل الشرائع السماوية وال القدم،علماء أصول الفقه املسلمني منذ 

َفِهَي أَقْـَوى  َوَهِذِه اْألُُصوُل اْخلَْمَسُة ِحْفظَُها َواِقٌع ِيف رُتْـَبِة الضَُّرورَاِت،: (فقال الغزايلالقول �ا ومراعاته؛ 

َها َيْسَتِحيُل أَ .. اْلَمرَاِتِب ِيف اْلَمَصاِلِح  ْن َال َتْشَتِمَل َعَلْيِه َوَحتِْرُمي تـَْفِويِت َهِذِه اْألُُصوِل اخلَْْمَسِة َوالزَّْجِر َعنـْ

يف شىت  ةدحاو حىت تكاد تكون ؛  27)..ِملٌَّة ِمْن اْلِمَلِل َوَشرِيَعٌة ِمْن الشَّرَائِِع الَِّيت أُرِيد ِ�َا إْصَالُح اْخلَْلقِ 

  .مربرات وعلل شرعية ومنطقية ووضعية صروهلم يف ذاك احل الشرائع،

أن ال فرق بني احلكم واملقاصد؛  رأىملقاصد مبادئ ، كما إن الشيخ القرضاوي مسى هذه ا - ثالثا

  .هوضوعاتمو  هناهجمو  هقواعدم بلولذلك يصعب االرتقاء مبثل هذه املقررات إىل مستوى الع

                                                           

  .  79يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن العظيم، ص  -23 

  .  وما بعدها 79يوسف القرضاوي، نفسه، ص : ينظر -24 

  .  وما بعدها 115يوسف القرضاوي، نفسه، ص : ينظر -25 

  .  28مقاصد الشريعة اإلسالمية بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية، ص يوسف القرضاوي، دراسة قي فقه  -26 
دار ، حممد عبد السالم عبد الشايف: قيقحتمن أصول الفقه،  املستصفى ،الطوسيأبو حامد حممد الغزايل : ينظر -  27

  .174 ، صم1993 -هـ 1413، 1، طالكتب العلمية
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طه جابر : منهمكما أسهم باحثون آخرون يف ندوات وملتقيات دولية يف تقرير مقاصد القرآن الكرمي؛ 

لكرمي حامدي، وعبد الرمحن حللي، وحممد املنتار، وعيسى بوعكاز، أمحد الريسوين، وعبد االعلواين، و 

د كالو، وعبد النور بزا، وأمحد كايف، وعبد الرمحن موفاضل أمحد حسني اجلواري، وموالي عمر محاد، وحم

منهم من اكتفي باستقراء  ؛ سواءالقادر حممد جنيب بن عبدو  امللك حممد سعد عائشة عبد، و الكيالين

لكن ما نالحظه أن السياق الفكري أو الذين اقرتحوا بعض املقاصد؛   ،يف التقصيد جهود العلماء

اصد القرآن ومقاصد على تلك املقوالت واملقررات؛ بل إن البعض أخلط بني مق بظاللهاملعاصر يلقي 

إعمار األرض، وبناء قيم األخالق، ( :اخللق؛ من ذلك ما قرره أحدهم من أن مقاصد القرآن هي

؛ ومعلوم أن إعمار األرض ليس 28)، ومقصد التعارف اإلنساينالضرورية واحلاجية والتحسينيةاملقاصد 

بل مقصد من مقاصد اخللق، كان قبل نزول القرآن الكرمي، فقد كان من مقاصد  ؛مقصدا للقرآن الكرمي

ها، قال خلق اإلنسان عمارة األرض؛ سواء أكان هذا اإلنسان مؤمنا أم كافرا، ظهر قبل البعثة أو بعد

فاإلعمار أمر جبلي وليس ، ]61هود [ ))ُهَو أَنَشَأُكم مَِّن ٱْألَْرِض َوٱْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها((: اهللا تعاىل

  .سبا، عالوة على كون ما ذكر فيه خلط بني مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن الكرميتمك

اهللا لذي قال إن املقاصد ثالث  وهي املالحظة ذا�ا اليت نسجلها على ما قرره طه جابر العلواين رمحه 

  .29)التوحيد، التزكية، العمارة(

وهو ما يكشف  وهكذا دواليك، ة،وآخرون قرروا مقاصد تربوي ،كما قرر بعضهم مقاصد فكرية للقرآن

أن مفهوم املقاصد يعرتيه غموض وهو يف نظر جل هؤالء جمرد حكم وأهداف وأبعاد للقرآن يرى كل من 

  .دف مستهدف دون غريهوجهة نظره أن هذا اهل

وصف اهلداية هو املفهوم : (بد الرمحن حللي أن أبرز مقصد كلي للقرآن هو اهلداية؛ حيث يقولعويرى 

إذ أن هذا الوصف من شأنه أن يضبط منهجية التعامل مع  ،املفتاحي األهم لدراسة مقاصد القرآن

 ضوئها، ولضبط هذا املقصد يفا القرآن بوصفه نصا أنزل من أجل غاية كلية حمددة، فتفهم موضوعا�

الكلي أثره يف التأويل وفهم الكثري من القضايا املشكلة اليت كانت مثار جدل يف التفسري، فمعرفة مقصد 

املخاطب تؤثر يف فهم اخلطاب، كما متكن من فهم أسلوبه يف سياق تنزله، ومن مث ففهم النص القرآين 

                                                           
،مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، ) مقال-وأثرها يف بناء املشرتك اإلنساين،  مقاصد القرآن الكرمي عبد الرمحن الكيالين -  28

، اليت نّظمها مركز دراسات مقاصد »مقاصد القرآن الكرمي«الدورة العلمية الثالثة واألخرية يف موضوع ، )3(مقاصد القرآن الكرمي 

مع مركز املقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، وشعبة  الشريعة اإلسالمية مبؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي بلندن، بالتعاون

هـ 1438شعبان  14-13-12الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن مسيك بالدار البيضاء، وذلك أيام 

 .، بفندق كنزي بالدار البيضاء، باململكة املغربية2017مايو  11-10-9املوافق لـ 

https://al-furqan.com/ar/%D9%85%D9%82%D8  
طه جابر العلواين، ابن رشد احلفيد، الفقيه الفيلسوف، مراكش، يوم دراسي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة  - 29

  .، 70 2006املغرب، نشره   ،القاضي عياض مبراكش
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ذه مصدرا لعلوم مل يتنزل لبيا�ا، يعد نوعا من التحريف يف فهمه بطريقة معجمية أو قانونية جمردة، أو اختا

بقدر ما يبتعد املعىن عن مقصد تنزله، وهذه الوظيفة العلمية والعملية هي اليت ميكن أن يضيفها البحث 

 .30)عن مقاصد القرآن، واليت مل أجد أيا من الدراسات اليت تناولت مقاصد القرآن اهتمت به

  :ن حماوالت التقصيد املعاصروما نسجله عموما ع

أ�ا مل تتخلص هي األخرى من السلبيات اليت سجلناها على من سبق؛ من حيث وجود   - 

 .خلط بني مقاصد القرآن الكرمي وموضوعاته وحماوره

عما عاشه الفقهاء املسلمون حديثا من حتديات وفعل  قولإن الكثري من املقررات جاءت رد  - 

هبوا للدفاع عن اإلسالم والبحث عن أصول وشواهد تؤكد سبقه قانونية وفكرية معاصرة؛ حيث 

ما يكشف عن تأثري وهو لتقرير الكثري من قضايا حقوق اإلنسان وحرياته، وحقوق املرأة، 

منطلقا  طاليت مل توضع من خالل التأمل يف القرآن فق ،السياق الفكري يف هذه املقررات

طاره لن يتحمله إمقصد يقرر خارج  أيألن يش؛ مبنأى عن الواقع املع؛ وغاية، بداية و�اية

 قررت ويف ضوئه دبر،ففي ضوئه يكون التالقرآن الكرمي مهما بدا جمديا وله بريق معاصر؛ 

من الناس من زعم  "(: ردا على من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا ولذلك قال الشاطيب ؛املقاصد

ْو َكاَن أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َولَ : ((ل تعاىلوقا.. أن يف معاين القرآن ما هو ظاهر وما هو باطن،

وهم ، فظاهر املعىن شيء)) .]82: سورة النساء[ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا 

، واملراد شيء آخر، وهو الذي ال شك فيه أنه من عند اهللا، وإذا حصل عربعارفون به؛ أل�م 

 يوجد يف القرآن اختالف البتة، فهذا الوجه الذي من جهته يفهم االتفاق وينزاح التدبر مل

وذلك ظاهر يف .. منا يكون ملن التفت إىل املقاصداالختالف، هو الباطن املشار إليه، فالتدبر إ

  31)أ�م أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم حيصل منهم تدبر

واإللغاء؛ ألن  نسبية قابلة للنقد واإلضافةلذلك فإن مقاصد القرآن املقررة من قبلهم تبقى  - 

 التأويلجعله يقع يف ما  ،قرأ القرآن يف ضوء العصر ،العصر يف ضوء القرآن أالبعض بدل أن يقر 

  .سقاطات الذاتإو 

  مقاصد القرآن الكريم عند الحداثيين وأثر السياق الفكري في تقريرها: المبحث الثالث

مناهج شتغلون على إحياء منظومة التشريع و ي واملعاصرين الذين على غرار الفقهاء املسلمني احملدثني

لتقرير الجتهاد يف ضوء علومها السيما علمي أصول الفقه وعلم التفسري؛ فقد تصدى بعض احلداثيني ا

متوسلني ببعض  ه؛قدمي قراءات معاصرة لت حماوال�ممفصدا أو مجلة مقاصد للقرآن الكرمي، يف ثنايا 

                                                           
  .228عبد الرمحن حللي، مرجع سابق،  - 30
  .209-4/208، مصدر سابقأبو إسحاق الشاطيب،  - 31
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املتدفقة من الغرب؛ وعلى الرغم من أن  ،ومناهجه التأويلية ،مي والنقدي املعاصرةأدوات البحث العل

هي تفاسري وأحكام تارخيانية فرضتها  ،الشرعية اإلسالمهؤالء كثريا ما أكدوا أن تفاسري القرآن وأحكام 

والدعوة وأعابوا على فقهاء اإلسالم التمسك �ا ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية وعقدية، 

تاريخ لذا�ا تارخيية؛ إال أ�م مل يستطيعوا االنفكاك عن ا نالقرآ آياتبعض  بعضهم أن بل رأىإليها؛ 

بصمات أثر أن القراءة املوضوعية العلمية إال ئه؛ فمهما ادعوا و والسياق الفكري الذي يعيشون يف ض

ن بعضهم يصرح بذلك؛ بل إ؛ ميف قراءا� الفكري والقانوين والسياسي واضح وجلي بشكل أكرب عالواق

التبصر باملنهج القرآين الكلي يدفع بنا عميقًا إىل : (حاج محد مثالحممد أبو القاسم حيث يقول 

املكنونات، ويكشف لنا عن أن الكيفية اليت ُفهم �ا القرآن يف مرحلة تارخيية معينة ال تعين أن الفهم  

م من القرآن ضمن خصائص واقعهم وأبعاده كان خاطئًا بالقياس إىل تلك املرحلة، فذلك حظه

التارخيية، ولكن اخلطأ يف تطبيق مفهومية التجربة السلفية على خصائص واقع مغاير بأبعاد تارخيية 

وحتسبًا هلذه املتغريات التارخيية يف الواقع، مع بقاء القرآن كما هو مستمراً وخالداً، فقد جعل اهللا . مغايرة

قدوة النبوية، وجعل النفاذ إىل املكنون باملنهج هو البديل عن الفهم السلفي عز وجل املنهج مرادفًا لل

إن القرن السابع : (يف ضوء موجبات القراءة املعاصرة عن علم املرياث مثال ، ويقول شحرور32)للقرآن

وأهل هذه القرون خيتلفون عن بعضهم البعض يف مستوى ..غري القرن العاشر وغري القرن العشرين، 

 م وأدوا�م املعرفية، ومشاكلهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وإشكاليا�م املعرفية، وكلٌّ معارفه

إن للعلوم وعلم الرياضيات خاصة : (ويضرب لذلك مثال فيقول 33 )يقرأ التنزيل ضمن هذه املستوياتس

) م1988ت (ين كما سلط فضل الرمحن مالك الباكستا .34)عالقة مباشرة بفهم وبتطبيق آيات املرياث

الضوء على مسائل جيب أن يعيد املسلمون اليوم النظر فيها بغية إعادة تشكيل تفسري سياقي قابل للبقاء 

بل إن أمينة ودود جتعل من حضور السياق الفكري أثناء  ؛35وحيوي للقرنني العشرين واحلادي والعشرين

ة املفسر ينفي عن فهمه كل إبداعية، ويعطل إقصاء ذاتي(التأويل شرطا لإلبداع فيه؛ حيث ترى أن 

انفتاح النص القرآين على قراءات خمتلفة، فحىت يكون الفهم إبداعيا ينبغي أن ال يتخلى صاحبه عن ذاته 

                                                           

، 2، العاملية اإلسالمية الثانية، جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، دار ابن حزم، طحممد أبو القاسم حاج محد: ينظر-32 

  .2/257م، 1996/ه1426

  .55، 2000، 1حممد شحرور، حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي، دار األهايل، دمشق، ط: ينظر-33 

  .115حممد شحرور، نفسه، : ينظر-34 
الشبكة اإلسالم واحلداثة من خالل كتابات املفكر فضل الرمحن، ترمجة مرينا معلوف ونسرين ناضر، دونالد بريي، : ينظر - 35

  109- 108ص،  2013، 1بريوت، طالعربية لألحباث والنشر، 
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النص القرآين ال (وترى أن  .36 )، وأن ال يتناسى ذلك حبجة املوضوعية املنهجيةوعن سياقه الثقايف

من املرجعية التارخيية احلافة بلحظة تنزيله فحسب؛ إمنا تكتسب هذه يكتسب معناه عند املسلم املعاصر 

املرجعية قيمتها من عالقتها بالسياق احلاضر، وهو سياق حيضر مع القارئ ضرورة، وليس باإلمكان 

37 )تغييب مسامهته يف إكساب النص القرآين داللته اليوم
.  

التونسيان  اضيأمنهم من ذكرنا ومنهم ؛ ني كثرمن احلداثيوالذين أسهموا يف القراءة املقاصدية للقرآن 

 ،فضل الرمحنالباكستاين وسنقتصر يف حبثنا هذا على مقوالت حممد الطاليب وعبد ا�يد الشريف، 

ها نقف مع أطروحامتوسا املقاصدية، ملنربز كيف أثر السياق الفكري يف مقررا� ؛أمينة ودودواألمريكية 

السيما وأن أمني ودود باحثة متأثرة يف نظر�ا بالباكستاين فضل اهللا  ،ة مطولة نسبيا بالتحليل والنقدوقف

أرضية  فهو يشمل من قبله؛ خدم منهج التفسري القرآين املقرتحأ�ا تست -كما يأيت–مالك، وأقرت 

    .ملشروعها، وهي امتداد بشكل أو بآخر لهانطالق 

املقصد احملوري للقرآن الكرمي هو يرى أن  ؛)م1988: ت( نيالباكستامالك فضل الرحمن  فقد كان

إقامة نظام اجتماعي يف األرض قابل للحياة، وأن جوهر مقاصد القرآن منع الشعوب من الفساد يف 

إىل إنشاء نظام اجتماعي صحي وتدرجيي يهدف اإلسالم ويرى أن  .38األرض والوقوع يف الضالل

وأخالقي، ويدافع النظام الجتماعي الذي ينص عليه القرآن عن املساواة بني الناس، وحيظر االستغالل 

اهلدف ال ميكن حتقيق االجتماعي والروحي والسياسي واالقتصادي، بأي شكل من األشكال، و 

بشري، عندئذ فقط يتحول التعاون احلقيقي واألخوة اإلسالمي طاملا مل تستعد احلرية احلقيقية للكائن ال

 جيب أن تعكس املؤسسات والسياسات الجتماعية روح التعاون هذهو  ،والتضحية بالذات إىل حقائق

وأن تؤكد حقوق اإلنسان األساسية لكل مواطن، فقد ناصر فضل الرمحن حماوالت تدرجيية لتطوير 

رار قانون العائلة املسلمة يف باكستان، وأصر على أن تشريعات خاصة باملساواة االجتماعية؛ على غ

السياسات اإلسالمية التقليدية حول حقوق املرأة يف ا�تمع املسلم، وقوانني اإلرث، وحتديد النسل 

يجب أن تسعى املؤسسات والسياسات ف.. مل تعكس قصد النص القرآين ..والزواج والطالق،

الوجود، يف الكائنات احلية من خالل املطالبة مبا ليس أقله  االجتماعية لتخطي نقاط الضعف، الشائعة

ويشكل  .املساواة واملعاملة باملثل، لكل املواطنني املسلمني؛ ألن اإلسالم تأسس على العدالة االجتماعية

                                                           
، ]القرآن واملرأة) [Qur'an and Woman(ان املخينيين، حنو تأويلية جندرية للقرآن الكرمي، قراءة يف كتاب إمي -  36

حماوالت التجديد يف الفكر اإلسالمي، تقدمي بسام ) 2* (مقاربة نقدية*، نشر ضمن مشروع جتديد الفكر اإلسالمي )مقال(

  .8ص . م2017يونيو  28ود، الرباط، قسم الدراسات الدينية اجلمل، قسم الدراسات الدينية، مؤسسة مؤمنون بال حد
  .10 ص ،هسفن عجر ملاإميان املخينيين،  - 37
، نقال عن 117، 2013، 1فضل الرمحن مالك، املسائل الكربى يف القرآن الكرمي، ترمجة ممد أعفيف، دار جداول، ط - 38

  .216ص  .عبد الرمحن حللي، مرجع سابق
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الدافع إىل العدالة االجتماعية وترسيخ االعرتاف بالقيمة األساسية للمساواة بني الناس، إحدى احلوافز 

  .39سية إلطالق احلركة اإلسالميةاألسا

القرآن أصفى مزيدا من الدميقراطية على ممارسة شورى النادي اليت  (وبعد أن أكد فضل الرمحن على أن 

كشف فضل الرمحن عن مقصد القرآن فيما يتعلق باملساواة وهو املقصد   .40)كانت ممارسة قبل اإلسالم

ها املقاصدية لتأصيل نظرية اجلندر يف ضوء القرآن منطلق نظريتلتجعل منه أمينة ودود تلقفه الذي ست

شدد على أن التأويل القرآين حيظر التمييز مبختلف أشكاله، فال يقبل القرآن التمييز بني (الكرمي؛ حيث 

وخلص إىل  .41)مؤمن وآخر؛ سواء كان ذكرا أم أنثى، لناحية املشاركة بالتساوي يف احلياة ا�تمعية

خلية للمجتمع اإلسالمي وتركيبته جيب أن تقوما دائما على املساواة واالنفتاح، من إن احلياة الدا( :القول

      .42)تلطخها النخبوية أو األسرية أندون 

وعلى الرغم من أن فضل الرمحن كان أكثر اعتداال يف تعامله مع النص القرآين ودعوته لتطبيق الشريعة 

إال أن ما قرره عادة األمة املسلمة ودولتها املركزية، وحرضه على است ،اإلسالمية من خالل قراءة معاصرة

؛ بل تبدو وكأ�ا صدى للمفاهيم الفكرية السائدة وقتئذ، غي هامن مقاصد قرآنية ليست على إطالق

  .سبعينيات القرن املاضي

رات األي قارئ ملقوالته أن يكتشف أن ما ادعاه من كونه مقاصد قرآنية مل يكن إال شع إذ ميكن

كثر ترديدها وقتئذ من قبل أنظمة املعسكر االشرتاكي ودول عدم االحنياز؛ حيث ظلت تسوق   ومشاريع

املساواة واإلخوة، وحترير اإلنسان من االستغالل االجتماعي والديين والسياسي : راتالشعو�ا شع

ام عاملي حيث ال وجود لنخب أو أسر ارستقراطية، والدعوة لنظواالقتصادي، وبناء دولة ال طبقية فيها؛ 

وهي شعارات كانت يف مقابل  ،واجلنوبوالتوازن التنموي بني الشمال  ةجديد قوامه العدالة االجتماعي

، عالنظام الليربايل الغريب ومعسكره القائم أساس على احلرية والدميقراطية واالعرتاف بالطبقية داخل ا�تم

وب املعسكر الستثمار؛ قبل أن تقف شع واالعرتاف ألرباب العمل ببعض االمتياز على عماهلم تشجيعا

ووهم تلك الربامج واملشاريع  الشعاراتفلكها �اية الثمانينات على زيف تلك  االشرتاكي ومن يدور يف

الفطرة ناهيك عن االجتماع البشري، ففي أوج بزوغ  تأباهااملخالفة لفطرة؛ أل�ا سوقت ملساواة قصرية 

بدولة العدالة، ظهرت أفكار فضل الرمحن  ظلت تبشر الشعوب تلك األفكار اليت ورواج الشعاراتتلك 

  ! صيلها شرعا واالدعاء بأن بعضها من مقاصد القرآن الكرميتأمقوالته، اليت حاول أنن خالهلا 

                                                           

  .108-107ص، قباس عجر مدونالد بريي، : ينظر-39 
ن للدراسات ساشا العلو، مراجعة كتاب اإلسالم واحلداثة من خالل كتابات املفكر فضل الرمحن، مركز حرمو : راجع - 40

  .7م، ص 2016املعاصرة، غازي عنتاب، تركيا،  أكتوبر 
  . 8ساشا العلو، نفسه، ص : راجع - 41
  . 8ساشا العلو، نفسه، ص : رجع - 42
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ولذلك جنده؛ بعد أن انتقد النظامني الرأمسايل والشيوعي لعجزمها عن حتقيق املساواة خلص إىل أن دراسة 

با ووسائل الصريفة احلديثة ستسمح للدول اإلسالمية حول العامل باكتشاف نظامي معمقة للزكاة والر 

اقتصادي مناسب فعال مرتكز على القرآن، فال ميكن تربير التفاوت االقتصادي واالستغالل، يف إطار 

، وهو ما يكشف أن مشروعه الذي ظل يشتغل عليه هو البحث عن طريق ثالث بني 43التفسري القرآين

رأى فيها استغالال اقتصاديا حتت تأثري القراءات النقدية اليت واكبت فكره؛ السيما يف ية اليت الرأمسال

وهو ما حذا به إىل حماولة شحب السبعينيات، والشيوعية اليت رأى فيها مقوضة للحرية بتبنيها لألحادية، 

 الشيوعيةفهو يأخذ من يبني الناس واالدعاء بأن ذلك مقصد قرآين،  االقتصادياملشروعبة عن التفاوت 

 واالقتصاديةقيمة احلرية مبختلف جتليا�ا السياسية  الليرباليةعلى املساواة ومن  القائمةالعدالة االجتماعية 

َوٱللَُّه : ((الكرمي؛ بل قال اهللا تعاىل؛ على الرغم من أن التفاوت أمر طبيعي مل ينكره القرآن واالجتماعية

ْعَلْم َأنَّ َهَذا اْعِتَباُر َحاٍل ( ؛ أي]71النحل [)) ۚ ِىف ٱلرِّْزِق  ۢ ضٍ َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلٰى بـَعْ 

ْنَساِن، َوَذِلَك أَنَّا نـََرى َأْكَيَس النَّاِس َوَأْكثـََرُهْم َعْقًال َوفـَْهًما يـُْفِين ُعُمَرهُ   ِيف ُأْخَرى ِمْن َأْحَواِل اْإلِ

نـَْيا َوَال  يـَتَـَيسَُّر لَُه َذِلَك، َونـََرى َأْجَهَل اْخلَْلِق َوأَقـَلَُّهْم َعْقًال َوفـَْهًما طََلِب اْلَقْدِر اْلَقِليِل ِمَن الدُّ

نـَْيا، وَُكلُّ َشْيٍء َخطََر بَِبالِِه َوَداَر ِيف َخَيالِِه فَِإنَُّه َحيُْصُل لَُه ِيف اْحلَاِل، َوَلْو   تنفتح عليه أَبـَْواُب الدُّ

ْنَساِن َوعَ  ا َكاَن السََّبُب َجْهَد اْإلِ ْقَلُه َلَوَجَب َأْن َيُكوَن اْألَْعَقُل أَْفَضَل ِيف َهِذِه اْألَْحَواِل، فـََلمَّ

ِب ِقْسَمِة رَأَيـَْنا َأنَّ اْألَْعَقَل أََقلُّ َنِصيًبا، َوَأنَّ اْألَْجَهَل اْألََخسَّ َأْوفـَُر َنِصيًبا، َعِلْمَنا َأنَّ َذِلَك ِبَسبَ 

نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف اْحلَياِة  :َكَما قَاَل تـََعاَىل  اْلَقسَّاِم، أَُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََت َربَِّك َحنُْن َقَسْمنا بـَيـْ

ْنيا ُر ُخمَْتصٍّ بِاْلَماِل َبْل ُهَو َحاِصٌل ِيف الذََّكاِء َواْلَبَالَدِة  ...الدُّ َواْعَلْم َأنَّ َهَذا التـََّفاُوَت َغيـْ

ْمِق َوالصِّحَِّة والقسم َواِالْسِم احلََْسِن َواِالْسِم اْلَقِبيِح، َوَهَذا َحبٌْر َال َواحلُْْسِن َواْلُقْبِح َواْلَعْقِل َواحلُْ 

  .44 )هَساِحَل لَ 

أحاول أن (: حيث تقوله؛ باحثة حداثية متأثرة بهي و  ،دودو  ةأمين ستظهر وبعد رحيل فصل اهللا مالك

صاحب   املفكر اإلسالمي الباكستاين فضل الرمحن[أستخدم منهج التفسري القرآين املقرتح من ِقَبل 

القرآنية قد نزل �ا ) اآليات(، وهو يشري إىل أن مجيع الفقرات ]املسائل الكربى يف القرآن الكرمي: كتاب

يف زمان معني يف التاريخ ويف بعض الظروف العاّمة واخلاّصة، وأ�ا جاءت تعبريًا الوحي من حيث هي 

، "قراءة القرآن بالقرآن"باستخدام منهجية التفسري القرآين هذه، أي من خالل ". متعلًقا بتلك الظروف

القرآن، ثانًيا،  يتم التعاطي مع اآليات يف سياقها، أوًال، مث يف سياق املناقشات املتعلقة بقضايا مماثلة يف

                                                           

  .108، مرجع سابقدونالد بريي، : ينظر  -43 

  242 /20الفخر الرازي، مصدر سابق، : ينظر  - 44
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العامة املوجهة  املبادئويف ضوء اللغة املماثلة والبىن الصرفية املستخدمة يف القرآن، ثالثًا، ويف ضوء 

للقرآن، رابًعا، ومن خالل سياق النظرة القرآنية الشاملة للعامل والقائمة على التوحيد واهلدي واملسؤولية 

، إىل املساواة املطلقة النسويّة التأويليةراءة، أو تلك املنهجية تنتهي هذه الق. ، خامًساواألخالقيةالفردية 

بني اجلنسني، أو العدالة اجلندرية يف اإلسالم، وعدم وجود أي متييز أو اختالف أنطولوجي بني الرجل 

؛ وجتعل من نظرية فضل اهللا اليت ستنطلق من حيث انتهىهي الباحثة ف .45)من منظور القرآن املرأةو 

هو حتقيق املساواة لقرآن الكرمي الكلي لقصد املأن  ترى ؛ حيثلتأصيل نظرية اجلندر املساواة منطلقها

وحاولت . 46))مكرسة للمساواة بني اجلنسني(ة من وجهة نظرها يفالرسالة اإلسالم ؛بني اجلنسني

العصر احلديث يف االنطالق من هذا املقصد القرآين املفرتض من قبلها ملعاجلتها بعض مشاكل املرأة يف 

  .ضوء احلقوق والواجبات يف عالقتها مع الرجل

حنن نشهد حالًيا حركة عاملية من أجل إصالح قوانني األحوال : (ويف حوار هلا لوسيلة إعالمية تقول

رسالة القرآن األساسية الداعية إىل ل عترب مرارًا وتكرارًانويف ذلك . الشخصية اإلسالمية لصاحل املرأة

ومل يتسن يف عهد النيب تطبيق هذه األفكار الداعية إىل . ي املرجع األهم هلذا اإلصالحاملساواة ه

ولكن على الرغم من ذلك ليس ألحد  .وكذلك توجد مواضع يف القرآن ال تتفق مع املساواة. املساواة

ن جيرِّده وال حىت أ - وال ميكن ألحد االستحواذ على القرآن . احلّق يف تطبيق هذه املواضع بصورة مطلقة

ولكن يف احلقيقة لقد نشأ الكثري من الناس يف ثقافة كان يستخدم فيها القرآن من . من سياقه التارخيي

فالتفسري ال ميكن أن يكون كامًال . أجل تفسري اإلسالم تفسريًا ضيـًِّقا وحمدوًدا وأنا أعترب هذا أمرًا خاطًئا

 .47)بد، فسوف أعارضه يف هذا الرأيوإذا قال أحد ما إنَّ املعىن ُحمدَّد إىل األ. قطّ 

واحلقيقة أن أمينة ودود مل تنف تأثري السياق الفكري فيما قررته من مقصد قرآين؛ بل إ�ا أقرت بذلك، 

ض فحضور ذات القارئ وثقافته املسبقة يف القراءة والفهم والتأويل؛ أل�ا تر  ودعت كل قارئ للقرآن إىل

دراسة املبادئ التأويلية يف (، وتسري يف فلك التأويلية ذلك أن ما يسمى يف البحث العلمي باملوضوعية

اهلريمونيطيقا احلديثة تؤكد جبالء أن التعامل مع النص مير مبراحل أوىل قبل بلوغ درجة الفهم والتمثل، هي 

مرحلة التصور القبلي للمعىن، وهو ما يتكون بفعل استخدام مجلة من الضمنيات املسبقة، اليت متثل 

وتكشف . لذات فيما تقرأ، وتكفل ضربا من احملاورة املباشرة بينها وبني ما يقرؤه من نصوصحضور ا

ات بعض املدارس املبدأ التأويلي املتجاوز ملغالطأ�ا تقر �ذا ] القرآن واملرأة[قراءة مؤلف أمينة ودود 

                                                           
تاريخ   https://www.ultrasawt.com/%D ،)مقال(ودود، حممد الدخاخين، النسوية اإلسالمية عند أمينة -45

  م2016ديسمرب  22النشر 
  . 4مرجع سابق، صإميان املخينيين،  - 46
،  2008رائد الباش، قنطرة ترمجة "ال للسلطة األبوية يف التفسري'' :حوار مع أمينة ودودمارتينا صربا،   -47

،https://ar.qantara.de/content/hwr-m-myn-wdwd-l-llslt-lbwy-fy-ltfsyr   
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إىل حقيقته، فقد بات وشرطا قائدا  دليال على رجاحة املوقف من النص احلداثية اليت ترى يف املوضوعية

ا صاحب رأي يدعي احتكاره هاحلديث عن املوضوعية يف ظل اهلريمونيطيقا احلديثة مغالطة منهجية يتومه

يرى أصحاب املنهج التأويلي احلديث أن املؤول (حيث  ؛48)للمعىن األصلي الذي أراد املؤلف بلوغه

يقينية مسبقة مرتكزة على الوثوقية التامة يف املنطلق من مقدمات منهجية مضبوطة، إمنا يؤول حبسب نواة 

جناعة مقوالت املنهج املسلط على النص، وهو بذلك إمنا يباشر القراءة بضرب من التعايل ال من احملايثة، 

ما يفصل بوضوح بني املؤول ونصه، ويعمق اهلوة بينهما، وذلك ما تسعى املقاربة اهلريمونيطيقية املعاصرة 

يف أطروحة أمنة ودود التأويلية؛ حيث  .49هذا اإلطار تتعني ماهية النص املسبق ضمنو .. حبرص لتفاديه

وملقاصدها من النظر يف النص، ومن البحث يف معناه،  تعد كل قراءة انعكاسا لتصورات الذات القارئة،

ة فكل قارئ إذ يقبل على النص إمنا يقبل عليه بقصد ما، وحينئذ ال ميكن للقراءة إال أن تكون مقاصدي

   .50)ويؤثر هذا اإلقبال القبلي يف النتائج البعدية ضرورةأو قصدية، 

وجود معني يدعي لنفسه املوضوعية، بشكل تام، ويتوصل منهج ( ومن هذا املنطلق تنقي أمينة ودود

الذي سلكته بفعله الدارس إىل قراءة تقصي كل القراءات املخالفة هلا، بدعوى وجاهة املنهج املوضوعي، 

 أصل املعىن يف النص، وودود من مث ترفض كل عملية إقصاء لقراءات تباشر النص القرآين قد للوصول إىل

ال تلتزم باملنهج الكالسيكي املوروث يف قراءة النص تكون ممكنة ومشروعة، ولكنها مرفوضة بدعوى أ�ا 

كلسة، ال جمموع مقوالت ذكورية مت الديين والذي يتمثل يف نظرها يف السياق اإلسالمي املخصوص،

هذا . جتري إىل غاية أهم من إعالء القراءة الرجالية للنص القرآين، إقصاء لكل حماولة مغايرة للفهم

التسلط يف الفهم وادعاء احتكار احلقيقة، كان من مجلة نتائج التفسري الذكوري للقرآن، وهو تفسري قام 

ليت بدأت تتبلور عرب التاريخ منذ وفاة على وهم امتالك املعىن، يف النص القرآين بفعل مناهج القراءة ا

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، إىل فرتة إنشاء املدونات التفسريية، وتزامنها مع تشكل املنظومة الفقهية 

الرمسية، واعتبار أحكامها وفتاواها وفهمها للنصني، القرآين واحلديثي، ضربا من النطق بالقصد اإلهلي، 

  .51)الوحي والتشريع وشكال من أشكال احتكار حقيقة

وقد تأثرت أمينة ودود بنظرية اجلندر املعاصرة، اليت تتجاهل كل اختالف بني اجلنسني؛ حيث تعد الذكر 

واألنثى نوعا واحدا بعض النظر عن جنسه، وبالتايل فهما سواء يف كل شيء؛ حقوقا وواجبات ومنزلة 

                                                           
  .5ص. إميان املخينيين، نفسه - 48
جمموع الفرضيات واملنطلقات اللغوية واألفكار واألحكام، اليت تشكل نسقا يف : (تعرف أمينة ودود النص املسبق بأنه - 49

ح بتنوع الرؤى، اليت تعكس م وفقا خللفيته الثقافية املخصوصة، وتسالتمثل والتقبل، وختلق لكل قارئ خصوصيته اليت تعني

  .7ص. ، إميان املخينيين، نفسه)شخصية كل قارئ، ومتيز قراءته عن القراءات األخرى
  .6-5ص. إميان املخينيين، نفسه - 50
  .6إميان املخينيين، نفسه، ص  - 51
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لقرآين فقالت بأن املقصد منه هو املساواة،  اجتماعية وأدوارا، وانعكس تأثرها هذا يف عملية التقصيد ا

ألن جاعلة من قناعته بنظرية اجلندر نصا مسبقا يقرأ يف ضوئه القرآن ويؤول، ذلك كما رأينا سابقا، 

اإلقرار بوجود نص مسبق يف ذهن القارئ وهو يقرأ النص الذي يريد تأويله، يضمر اقتناعا بأن كل فهم (

فالنص املسبق �ذا املعىن ميثل مجاع ..الرؤية، ويضمر توجها مبدئيا يف إمنا يتنزل ضمن أفق انتظار معني

التجربة الذاتية، اليت ال ميكن ألي قارئ أن يقصيها عن وعيه، حلظة القراءة، إال بضرب من املغالطة 

ي كون ماثال يف فكر املؤول، وهو يقرأ، هو املوجه األساسي ذلك أن النص املسبق الذ(و .52)والتمويه

منه  متثل روح النص، ومنطقه الكلي، وإذا كانت املقاربة اجلندرية هي النص املسبق الذي تنطلقلفعل 

�ا متثل مرتكزا أساسيا يف عد مبدأ املساواة من املقاصد الكلية األساسية إودود، يف قراء�ا للقرآن، ف

فاظ والرتاكيب اليت متثل للخطاب، وهي املقاصد اليت تقرأ يف ضوئها كل املعاين اجلزئية لآليات أو لألل

  .53)وحدات املعىن الصغرى

من املغالطات الكربى اليت سقط فيها التفسري الذكوري للنص القرآين اعتبار الالمساواة بني (وترى أن 

اجلنسني أسا إميانيا صرحيا، وتقطع مع القول �ذا الرأي، الذي ال يستند إىل دليل قرآين يربره، يف حني 

ي اجلنسني يف القيمة اإلنسانية والعقدية، وعلى عد املرأة إنسانا كامال ال تابعا أن األدلة على تساو 

ن البشرية من صنفي الذكر لوجود الرجل، تتوافر بشكل بالغ الوضوح يف النص القرآين، ذلك أن تكوّ 

ا واألنثى يدل داللة واضحة على أن لكل جنس قيمته وحكمته من اخللق، ما مينح كليهما اعتبار متشا�

طاملا أن كليهما يتساويان يف القصد  ،متساويا، وهو ما ال يسمح بتاتا باحلديث عن تبعية أحدمها لآلخر

   .54)اإلهلي من اخللق، وهو االهتداء والسعي إىل هداية البشرية

ويف ضوء املنهج التأويلي الذي اقتنعت به سعت أمينة ودود إىل التأصيل ملقصد املساواة هذا بآيات من 

    .55احلكيم، وفق ما يأيتالذكر 

أمثلة المساواة 

  بين الجنسين

  ودودالكاتبة استنتاج أمينة   الشاهد القرآني

ِحَدةٍ  ۢ َخَلَقُكم مِّن نـَّْفسٍ ((   يف أصل اخللقة َها  ۢ وَٰ ُمثَّ َجَعَل ِمنـْ

  ]1النساء [)) َزْوَجَها

يتساوى اجلنسان يف أصل 

خلقهما من نفس واحدة، ما 

-طريةيفند القول بأفضلية ف

  بيولوجية للذكورة على األنوثة 

                                                           
  7إميان املخينيين، نفسه، ص  - 52
  .27ص. نفسهإميان املخينيين،  - 53
  .31ص. إميان املخينيين، نفسه - 54
  .32ص. إميان املخينيين، نفسه: ينظر - 55
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قي اخلطيئة 

  األوىل

)) ِإىنِّ َلُكَما َلِمَن ٱلنَِّٰصِحنيَ  ٓ َوقَاَمسَُهَما((

  ]21األعراف [

ذا الشاهد اشرتاك آدم هيؤكد 

وحواء يف عصيان األمر اإلهلي؛ 

بدليل استخدام صيغة املثىن، 

على عكس ما قر يف بعض 

الروايات من اعتبار األنثى 

  .ولة عن عصيان آدم لربهمسؤ 

يف احلساب 

  اإلهلي

زِيُنهُ  ۚ َوٱْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ ٱحلَْقُّ ((  ۥَفَمن ثـَُقَلْت َموَٰ

  )8األعراف )) (فَُأْولَِٰئَك ُهُم ٱْلُمْفِلُحونَ 

َمِة َفَال ُتْظَلُم (( زِيَن ٱْلِقْسَط لِيَـْوِم ٱْلِقيَٰ َوَنَضُع ٱْلَموَٰ

ًا  ـٔ مِّْن َخْرَدٍل  ۢ ِمثْـَقاَل َحبَّةٍ َوِإن َكاَن  ۖ نـَْفٌس َشْي

َنا ِ�َا  ِسِبنيَ  ۗ أَتـَيـْ   )47األنبياء )) (وََكَفٰى بَِنا حَٰ

تدل هاتان اآليتان على أنه ال 

تفرقة بني ذكر وأنثى يف 

احلساب، ويعد ذلك شاهدا 

، وعلى اإلهليةعلى العدالة 

املساواة بني اجلنسني؛ فال متييز 

بني رجل وامرأة؛ إمنا احلديث 

شمل كل نفس مهما كان ي

  انتماؤها اجلندري

يف اجلزاء 

  األخروي

َوَمْن  ۖ ِإالَّ ِمثْـَلَها  ٓ َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفَال ُجيَْزىٰ  ((

ِلًحا مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن  َعِمَل صَٰ

ِئَك يَْدُخُلوَن ٱْجلَنََّة يـُْرَزُقوَن ِفيَها بَِغْريِ ٓ فَُأْولَٰ 

فََأمَّا َمْن ثـَُقَلْت (( )40غافر ( ))ۢ ِحَسابٍ 

َوأَمَّا َمْن  فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة َراِضَيٍة  َمَوازِيُنُه 

َوَما أَْدرَاَك َما  فَأُمُُّه َهاِويٌَة  َخفَّْت َمَوازِيُنُه 

  )) ]11- 6:القارعة[ ))نَاٌر َحاِمَيةٌ  ِهَيْه 

ال يفضل بني جنس وآخر يف 

كل ؛ إمنا يؤتى  اجلزاء األخروي

عامل من ذكر أو أنثى، جزاء ما 

قدم؛ بذلك يكون العمل معيار 

وليس  اآلخرةالتفضل الوحيد يف 

  اجلنس 

تقيم الدليل القرآين على مركزية مبدأ املساواة بني اجلنسني يف (حتاول ودود أن  القرآنية الشواهدففي هذه 

ا تقر به املقاربة اجلندرية، وتدافع عنه القرآن الكرمي، وتثبت من خالل هذا أن هذا املبدأ ليس قوال نظري

قرآين تدل عليه أكثر من آية، وانطالقا من ذلك فإن هذا املطلب اجلندري يتوافق  مبدأفحسب إمنا هو 

وال يعد إسقاطا ملقوالت أجنبية على النص اإلسالمي،  ،متاما مع الرؤية اإلسالمية لعالقة الرجل واملرأة

ىل ابتناء قراء�ا اجلندرية على قواعد قرآنية صميمة تسهم يف قبول تلك وبذلك يتضح أن الكاتبة تسعى إ

  :56)القراءة وتشرع هلا
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27 
 

إمنا  ؛املساواة بني اجلنسني ال تقتصر على مرحلة واحدة من مراحل وجود الذكر واألنثى(حيث ترى أن 

فإنه من  ،نسني صرحياوطاملا كان اإلقرار القرآين بعدالة معاملة اجل.. ل كل اللحظات الوجودية، شمهي ت

ال تابعا له كما يتوهم  ،الضروري أن تعامل املرأة يف ضوئه بشكل عادل، وأن تعد عديال للرجل

  .57)فيتحقق بذلك رهان املساواة يف مستوى ماهية اهلوية نظريا وتطبيقيا..بعضهم

آيات القرآن  ضوءيف وعلى الرغم من أننا نكرب فيها حرصها على تأصيل مقصدية املساواة بني اجلنسني 

التعميم دون  إىلمن استنتاجات؛ ذلك أل�ا عمدت  إليهإال أننا خنالفها الرأي فيما انتهت  ،الكرمي

 اإلهليويف احلساب  ،كون الذكر واألنثى مشرتكني يف أصل اخللقة  ألنيح دون مرجح؛ جوالرت  ،معمم

ألخرى غري ما ذكر هنا؛ ألن هذا أمر من األوجه ا متساويان�ما أال يعين بالضرورة  ،واجلزاء األخروي

تثبت و هد �ا تنفي وحدة املصدر بني اجلنسني شتبل إن اآلية املس م؛وهو جمرد حتكّ  ،ه املنطقايأب

فهو من تراب جامد نفخ اهللا  ،وزوجه األنثى خلقت منه ،مصدرين متباينني، فالذكر آدم خلق من تراب

  .ن بينهمافشتا !بينما هي من كائن حي ؛تعاىل فيه الروح

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا (( :هد بقوله تعاىلتستشوكان ميكن هلا أن  

أل�ا أكثر  ؛)13ات احلجر (، ))ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ  ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم  ۚ َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا 

ناهيك  ،املساواة يف اخللقة بالضرورةعين ته؛ ورغم هذا فإن وحدة املصدر ال داللة على ما تريد استنتاج

إال أ�م متفاوتون وخمتلفون لونا ولسانا وبنية وجنسا،  ؛لقوا من ذكر وأنثىخلق؛ فالناس وإن عن اخلُ 

فقد بادر  ،نه تفاضل أمام اهللا أيضابعض على أالونوعا وموطنا، وبسبب هذا التباين الذي قد يفهم 

  )).ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ ((: القرآن بقوله

فلم  ،أما حديثها عن املسؤولية املشرتكة بني آدم وحواء حول األكل من الشجرة؛ فذاك مسلم قرآنيا 

ي أخر آدم املسؤولية وحده؛ فقال اهللا آ يف ينما ّمحلب ،ل القرآن الكرمي حواء مسؤولية ذلك لوحدهاحيمّ 

َفَأَكَال (( :، وقال تعاىل]115طه )) [َعْزًما ۥَوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىلٰ َءاَدَم ِمن قـَْبُل فـََنِسَى وَملَْ جنَِْد َلهُ ((: تعاىل

َها فـََبَدْت َهلَُما َسْوآتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَّ  طه [ ))َوَعَصٰى آَدُم َربَُّه فـََغَوىٰ  ۚ ِة ِمنـْ

لها مسؤولية مشرتكة مع آدم يف بينما محّ  !ل يف أي آية حواء لوحدها مسؤولية األكلومل حيمّ . ]121

بَا َهـِذِه َويا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقرَ : ((منها قوله تعاىل ؛ًأخر مواضع

ُهَما ِمن َسْوَءاِ�َِما َوقَاَل َما * الشََّجرََة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمنيَ  فـََوْسَوَس َهلَُما الشَّْيطَاُن لُِيْبِدَي َهلَُما َما ُوورَِي َعنـْ

َوقَاَمسَُهَمآ ِإينِّ َلُكَما َلِمَن * ْخلَاِلِدينَ نـََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه الشََّجرَِة ِإَال َأن َتُكونَا َمَلَكْنيِ أَْو َتُكونَا ِمَن ا

اْجلَنَِّة َفَدالُمهَا بُِغُروٍر فـََلمَّا َذاقَا الشََّجرََة بََدْت َهلَُما َسْوَءاتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق * النَّاِصِحنيَ 

قَاَال رَبـََّنا ظََلْمَنآ * َما الشََّجرَِة َوأَُقل لَُّكَمآ ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبنيٌ َونَاَداُمهَا رَبـُُّهَمآ َأملَْ أَنـَْهُكَما َعن تِْلكُ 
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قَاَل اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض * أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

َها ُختَْرُجونَ * ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحنيٍ  ولعل ، )األعراف))) (25- 19( قَاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـْ

  .، وهو ما حيتاج إىل حبث وتنقيحسرائلياتتسرب من اإلسكون قد حتميل حواء املسؤولية يف تراثنا 

ين أبدا عال يحق؛ ولكنه فهذا  ،إلهلي واجلزاء األخرويوأما عدم التمييز بني اجلنسني يف احلساب ا

ما  فلكل جزاء ؛مساوا�ما يف الدنيا مساواة مطلقة؛ ألن عدم التمييز بينهما يف اآلخرة هو عني العدل

أعجمي، و ، وعريب وحضري وبدوي ،جاهلو عامل غين، و و فقري و  ،سودأو أبيض و  ،أنثىو عمل؛ من ذكر 

 ! يقول �ذا عاقل إذ ال. ن هؤالء متساوون بالضرورة يف الدنيافال يعين حتقيق العدل هناك أ

وإمنا الغرض حماولة الدفاع عن قناعة  ،مل يكن الغرض من إيراد هذه اآليات البحث عن احلقيقة وبالتايل

نا نظرية اجلندر اليت تدافع عنها، لمسبقة مفتقرة للدليل، تريد متريرها للمجتمع املسلم، وهي كما ق

وإخراجها عن سياقها ودالال�ا؛  ،لواقع الفكري العاملي الذي تعيشه، فحاولت تأويل آياتانعكاسا ل

أن إىل اجلندرية اليت تنادي �ا، واليت دفع �ا محاسها لرتسيخها  ية واحدة تؤصل للمساواةآفلم جتد 

يف قاعة مؤمترات  ، مث2005سنة  ، يف نيويوركالنساءإمامة صالة مشرتكة من الرجال و (على  أقدمت

يف كل مناحي احلياة، أصال املساواة قيمة ألن آي القرآن تنفي ؛ 58)2008 سنةيف أوكسفورد بإجنلرتا، 

لرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساء ا((: اهللا تعاىلكثرية تنفيها فقال   آياتلذلك وردت  ؛وترسخ قيمة العدل بدهلا

َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ((: وقال تعاىل، ]34النساء [ ))ى بـَْعضٍ ِمبَا َفضََّل الّلُه بـَْعَضُهْم َعلَ 

ُقْل َهْل َيْسَتِوى ٱلَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن ((: وقال تعاىل، ]228البقرة )) [َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ 

ُر أُْوُلواْ  ۗ  َا يـََتذَكَّ  ))َعَلى بـَْعٍض ِيف الرِّْزقِ َواللَُّه َفضََّل بـَْعَضُكْم ((: وقال تعاىل، ]9 الزمر)) [ٱْألَْلبَٰبِ  ِإمنَّ

ِإنَّ ٱللََّه ((: من قبيل قوله تعاىل ؛ترسخ قيمة العدل وتؤكدها ةمقابل وجود آيات كثري ، )71النحل (

نَِٰت ِإَىلٰ يَْأُمرُُكْم َأن   وله، وق]58النساء )) [ِإَذا َحَكْمُتم بـَْنيَ ٱلنَّاِس َأن َحتُْكُموْا بِٱْلَعْدلِ أَْهِلَها وَ  ٓ تـَُؤدُّوْا ٱْألَمَٰ

َاُن قـَْوٍم َعَلىٰ  ۖ َء بِٱْلِقْسِط ٓ أَيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قـَوَِّٰمَني لِلَِّه ُشَهَدآ يَٰ ((: تعاىل ـٔ َأالَّ  ٓ َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَن

  ].8املائدة )) [ِمبَا تـَْعَمُلونَ  ۢ ِإنَّ ٱللََّه َخِبريٌ  ۚ َوٱتـَُّقواْ ٱللََّه  ۖ اْ ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوٰى ٱْعِدُلو  ۚ تـَْعِدُلواْ 

 منذ السبعينيات من نيالة، وما ردده بعض الكتاب املسلمفاإلسالم دين العدل وليس دين املساواة أص 

تأثري السياق الفكري الذي كانوا يعيشون فيه؛ إمنا جاء من  ،من أن اإلسالم دين املساواة ،القرن املاضي

على الشعوب سرعان ما قسرية السيما يف ظل النظام االشرتاكي الذي حاول فرض مساواة ومهية 

  .اصطدمت بالفطرة اليت فطر الناس عليها فتالشت

لى لها إصرارها عبلقد كان يكفي لتهافت هذه القراءة وسقوط القول باملساواة مقصدا قرآنيا من ق 

ويله للنص؛ ألن هذا جيعل من الفهم أته وتءته الفكرية أثناء قرايحتمية حضور ذات القارئ املؤول خبلف
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 ةتها الفكرييخبلف ،هللا تعاىل؛ ألن نسبة فهمها هللا تعاىل اق من قبلها فهما هلا وليس بالضرورة مراداملسوّ 

عض لب تقريرهمملسلمني القدامى واحملدثني ، وقد أعبنا سابقا على بعض العلماء اتقوال على اهللا تعاىليعد 

رغم حرص بعضهم على البحث عن  ؛اشوا فيهعم التارخيي والسياق الفكري الذي هاملقاصد تأثرا بواقع

ذو حوإنكاره إقحام ذاته يف التأويل؛ فكيف مبن يعرتف أنه يقحم ذاته يف ذلك ويدعو غريه لل ،احلقيقة

؛ فحل 59)ن يتكيف القرآن مع بيئة املرأة املعاصرة بشكل سلسأن اهلدف املنشود أ: (هي تقولفحذوه، 

، ومت التصرف يف آيات صرحية ومفاهيم قرآنية واضحة لنثبت ي حمل املقصد القرآينو املقصد النس(بذلك 

  .60)تنا على تكييف القرآن مع الواقع يف احلاضر واملستقل كما نقولدر ق

فإنه  ،النصغ وضرب من التقدم يف العالقة بني القارئ و ولئن رأت اهلريمينوطيقا احلديثة أن ذلك مستسا  

ناط به أألنه يتعلق مبراد اهللا تعاىل الذي  ؛احلديثة يف قراءة النص القرآين ال ميكن تطبيق هذه اآلليات

 فألحكام الشرعية تناط بفهم املكلا أنبعين  ،؛ فتسويغهواألخالقيةاألحكام الشرعية العملية والعقدية 

ناهيك عن االحنراف حنو التحريف غري منضبطة، نسبية وهي فهوم يس مبراد اهللا تعاىل؛ يف كل عصر ول

يقرر ما شاء عصر أن  أيي كان يف ن ألالشرعية؛ ألنه يف ضوء ذلك ميك واألحكاماملعاين ب والتالعب

 أوحقوقية سياسية أو  وأاجتماعية  اتنظريمبوجب ذلك يربر ، و ينصد قرآقويدعي أ�ا م ،من اآلراء

خاضعة لفهمه وقواعده  اآلياتوتغدو  ،ا يشاءيفميؤوهلا ك ،لتأصيلها آياتويبحث هلا عن  ،إيديولوجية

، البشريةالطبيعة احرتام مستقبال حتت مقصد احلرية و  ذلشذو اوليس ملراد اهللا تعاىل؛ فقد يظهر من يبيح 

درء الفساد باإلصالح و العربة أن من  ،يف علم اإلجرام والعقابمقرر مقصد  حتتي احلدود غومن يل

ينبغي  نعلى أن القرآ العلماء على التأكيد صحر  كذللبوسيلة ذلك وهكذا، العربة  توليس ،واإلجرام

هو  ذلكألن  ؛ن لنزول الوحيرت بعرفهم املق - ا يقول الشاطيبمك–يفهم يف ضوء فهوم العرب قدميا  أن

يقية قألن الغرض هو البحث عن احل ؛فيبه التكل طوأنا الفهم يفالعرف اللغوي الذي راعاه الشرع 

لو  املطلقة بني اجلنسني اةو ن مقصد القرآن هو املساأهذه الباحثة لتقرر التأويل؛ فهل كانت وليس جمرد 

  .عنه كألنه ال ينف ؛نظرية اجلندر؟ وهي تعلم أن املقصد القرآين ظهر منذ حلظة نزول القرآنمل تظهر 

منظومة نقدية مهما كانت،  أيخنشى على القرآن ا�يد من  ال(كما يقول طه جابر العلواين فنحن  

فالقرآن الكرمي نفسه قد حتدى اجلن واإلنس، وطلب املبارزة واملنازلة، فنحن ال خنشى على القرآن من كل 

وسائلهم بل نرحب �ا، لكنا ندرك أن للقرآن أسلوبا وسياقا وخصائص ومزايا جتعله ذا منهج خاص ملن 

فهل يستساغ عقال ويقبل شرعا أن تضع مقررا ظنيا  .61)ه أو االقرتاب منه بنقد أو سواهيريد التعامل مع

                                                           
، جملة كلية الدراسات اإلسالمية )مقال(ة ودود، رؤية نقدية لكتابات أمين–أسامة عبد الرمحن املراكيب، النسوية والقرآن  -  59

  . 45م، ص 2019، 5: ، جملد3والعربية للبنات بكفر الشيخ، عدد 
  . 45أسامة عبد الرمحن املراكيب، نفسه، ص  - 60
  .35طه جابر العلواين، ابن رشد احلفيد، الفقيه الفيلسوف،  - 61



30 
 

هو أقرب للوهم منه إىل حلقيقة، مث جتعله حاكما على اجلزئيات والفروع الشرعية والفقهية، فتنفي به 

رار أحكاما كثرية على غرار التعدد، وتؤول يف ضوئه آيات يفيد ظاهرها حكما شرعيا مقررا؛ على غ

  .62؟آيات القوامة

  :خاتمة

  :يأيتما  إىليف استنباط املقاصد القرآنية خنلص القدمية واحلديثة االجتهادات  ألهمبعد عرضنا 

تضح من استقراء اجتهادات العلماء قدميا وحديثا ومقوال�م يف إشكالية التقصيد القرآين وما ا - 1

ال يوجد  * مقاصد القرآن الكرميعلم *قرره بعضهم بشأ�ا من مقررات أن ما ميكن أن نسميه 

 .كعلم قائم مبنهجه وقواعده وموضوعه، على غرار الكثري من العلوم اإلسالمية

مل يتبني بعد املفهوم االصطالحي ملقاصد القرآن الكرمي، وقد تلقاه احملدثون دون التحقيق من  - 2

مدلوله جيدا حبث مدلوله وصادروا على املطلوب بشأنه؛ فبدال من حتقيق املناط بشأنه وحتديد 

 ككّل من وجهة نظره، ولذل  ؛راحوا يقررون مقاصد قرآنية ؛تتجلى ماهيته وخصائصه الذاتية

ط بعضهم أقسامه، كما أخلو أخلطوا كما أخلط سلفهم بني حماور القرآن ومقاصده وموضوعاته 

 .موضوعات القرآن الكرمي بني مقاصد القرآن ومقاصد

واحملدثني منطلقات لتأسيس هذا العلم بعد عملية نقد  ميكن جعل مقررات العلماء القدامى - 3

علمي رصني يف ضوء قواعد علم أصول الفقه وعلوم التفسري، واالستئناس ببعض املناهج 

 .واألدوات العلمية احلديثة

ن عمل تنفك القدامى واحملدثون، العلماء مضامني املقاصد القرآنية اليت أبان عنها لقد تبني أن  - 4

سواء أولئك العلماء القدامى الفكري واملذهيب والقانوين الذي عاشوا فيه؛ ي؛ التارخيالسياق 

الذين بدا تأثرهم  احملدثون فكرية واألخالقية يف مقررا�م، أمالذين ظهرت آثار مذاهبهم ال

يف هذا العصر أكثر وضوحا؛ لذلك فإن كل ما تقرر �ذا الشأن يبقى منتوجا باحمليط الثقايف 

  .ملرحلة الفكرية اليت ظهر فيها وال يعكس بالضرورة املقاصد املتوخاة من القرآنتارخييا، يعكس ا

يف الواقع  بتأثريمنذ القدم الذين تصدوا للبحث يف التقصيد القرآين  جل العلماء املسلمنيمل يقر  - 5

يكون القرآن منطلقهم لتقرير مقاصده  أنبل ظلوا حيرصون على ؛ هلاعله منطلقا جأو مقررا�م، 

ن آمزية علمية؛ حيث سعوا لقراءة القر  بل جعلوها ؛تنباطها، بيد أن احلداثيني اعرتفوا بذلكواس

وجعله كتابا ، ل القرآنوليس العكس كما كان يفرتض شرعا لتنزّ  ،يف ضوء العصر وسياقه الثقايف

ل هو ب ؛ تعاىلنه مراد اهللاأو  ،ولذلك ال ميكنهم القول بأن ما قرروه حقائقمفتوحا على القراءة؛ 

وال ينبين عليها عمل، وال تنضوي  ،ال يتحمل القرآن تبعا�ا ،القرآن آلياتمرادهم وتأويلهم 

                                                           
  .26ص. إميان املخينيين، نفسه :راجع موقفها من ذلك يف - 62
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؛ السيما وأنه قد تبني أن قراءا�م لبعض اآليات القرآنية جمرد تأويل حتت االجتهاد الفقهي

 .إلثبات صحة مقررا�م املسبقةوتطويع للنصوص باستقراء ناقص، بعيد، 

؛ لذلك ينبغي احلذر وحتقيق املناط يف تقريرها؛ دائمة منضبطة الكرمي قطعيةإن مقاصد القرآن  - 6

فروع يف ضوء ما مل يقل به الشرع؛  جرّ ، أو تبىن أحكام وختُ به حىت ال ينسب للقرآن ما مل يقل

 حلكمألن ا ؛فليس كل ما استحسنه العقل وتعارف عليه الناس وحقق مصاحل يعد مقصدا قرآنيا

هل سيبقى  هاال يدري الناس بعدتتحكم فيه ظروف وأحوال، رخيي جمرد موقف تا عليه

مستحسنا أم ال؟ فكم من فكرة وشعار استحسنه الناس زمانا مث تبني أنه جمرد وهم ال حيقق 

 .مصلحة شرعية وال خيدم البشرية

على األقل يف هذه  ؛حاكمة على النصوص واجلزئياتمقاصد القرآن ينبغي احلذر من جعل  - 7

 .مهما ظن البعض أ�ا صحيحةسيس هذا العلم إن كتب له التأسيس؛ عين مرحلة تأأاملرحلة؛ 
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