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 المقاصدي" في فهم النص القرآني عند الحداثيين"التأويل 
 .-الشرفي أنموذجا محمد -

Objectives interpretation In understanding the Quranic text for the 
modernists 

 المقدمة     

وعلى آله وصحبه  ، نبينا حممدوالصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،احلمد هلل رب العاملني
 أمجعني،أماّ بعد:

صول أزاوية من زوايا فلم تعد جمرد مبحث يف فلقد حظيت املقاصد باهتمام بالغ يف العصر احلديث، 
بل صارت علما قائما برأسه، ألفت فيه العديد من املؤلفات والبحوث واملصنفات يف مقاصد وحكم الفقه، 
مقاصد األحكام الفقهية، مقاصد العقيدة،  نة النبوية،مقاصد السفنون الشريعة: مقاصد القرآن، شىت 

 مقاصد األخالق وتزكية النفس...
ومع هذا التنوع والثراء يف املواضيع والتخصصات، كان هناك تنوع آخر يف اآلراء واألفكارحول موضوع 

 املقاصد وتطبيقها يف فهم القرآن وتفسريه.
التيار احلداثي، الذي كان له نظرة خاصة حول تطبيق  :القرآنيةومن التيارات املعاصرة اليت اهتمت باملقاصد 

 "التأويل املقاصدي" يف فهم النص القرآين.
وهذه الورقة البحثية غرضها الوقوف على أهم آراء التيار احلداثي حول توظيف "التأويل املقاصدي" يف 

احلداثيني املعاصرين وهو الكاتب تفسري القرآن الكرمي، وذلك من خالل دراسة وحتليل موقف أحد أهم 
 التونسي "حممد الشريف".

 إشكالية البحث:

ويف ضوء ما سبق تربز إشكالية البحث واليت ميكن صياغتها يف التساؤل التايل: ما املراد بــ "التأويل      
 املقاصدي" لنصوص القرآن الكرمي وفق املنظور احلداثي ؟.

 ومن خالل هذا التساؤل الرئيسي تربز مجلة من التساؤالت التالية:    
 من هو حممد شريف؟ -
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 ما هو مفهوم "التأويل املقاصدي" عنده؟. -
 ما هي حدوده وضوابطه وفق املنظور احلداثي عموما؟. -
هل هناك مناذج وتطبيقات لــ"التأويل املقاصدي يف فهم نصوص القرآن الكرمي عند حممد شريف  -

 احلداثيني عموما؟. وعند
 هل هناك فروق جوهرية بني "التأويل املقاصدي" عند علماء املقاصد األصوليني وعند احلداثيني؟. -

 عنوان الدراسة:

 "التأويل المقاصدي" في فهم النص القرآني عند الحداثيينجاءت هذه الدراسة موسومة بــ:   

 .-الشرفي أنموذجا محمد -
 أهداف الدراسة:

 خالل هذه الدراسة الوصول إىل األهداف التالية: وقد أردت من

 إبراز املوقف احلداثي من "التأويل املقاصدي" يف فهم النص القرآين. -

 من وجهة النظر احلداثية. ةصد القرآنيابيان العالقة بني املعاين احلرفية واملق -

 .   واملالبساتالظروف بتغري "الـتأويل املقاصدي"  تأثريمناحلداث وقفاملبيان  -

 وقد أردت معاجلة هذا املوضوع وفق اخلطة التالية: خطة البحث:

 مقدمة

 المبحث األول:التعريف بالكاتب "محمد الشرفي"

 املطلب األول: مولده ونشأته

 املطلب الثاين: أهم وظائفه

 املطلب الثالث: نشاطاته السياسية
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 املطلب الرابع: نزعته احلداثية

 وفاتهاملطلب اخلامس: 

 المبحث الثاني:مفهوم التأويل المقاصدي

 املطلب األول: مفهوم التأويل

 املطلب الثاين: مفهوم املقاصد

 املطلب الثالث: مفهوم "التأويل املقاصدي"

 عرض الموقف الحداثي من "التأويل المقاصدي" في فهم النص القرآني: المبحث الثالث

  احلرفيةاملطلب األول: تقدمي مقصد النص على املعاين

 املطلب الثاين: انعدام الضوابط املعرفية هلذا التأويل

 املطلب الثالث: ربط "التأويل املقاصدي" بعامل الزمان واملكان

 : نماذج عن "التأويل المقاصدي" في فهم النص القرآني وفق المنظور الحداثيرابعالمبحث ال

 دات عمر رضي اهلل عنهاملطلب األول: مناذج من استددالل الفكر احلداثي باجتها

 عن التأويل املقاصدي وفق املنظور احلداثي معاصرة املطلب الثاين: مناذج

 المبحث الخامس: مقارنة بين "التأويل المقاصدي" عند األصوليين وعند الحداثيين

 املطلب األول: االختالف يف توظيف املعاين احلرفية واللغوية للنصوص

 اعتبار مقصد التعبداملطلب الثاين: االختالف يف 

 املطلب الثالث: االختالف يف منشأ املصلحة  

 الخاتمة
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 1التعريف بالكاتب "محمد الشرفي"المبحث األول:

 مولده ونشأته: المطلب األول

م، 1936أكتوبر 11اقسصفواحلقوقي التونسي حممد الشريف يف مدينة  سياسيولد الكاتب والناشط ال
درس يف كلية احلقوق بباريس ونشط يف االحتاد العام لطلبة تونس حيث تأثر بالفكر اليساري، ومالبث أن 

 ، واملعارض للرئيس"حركة آفاق:"التحق بتجمع الدراسات والعمل االشرتاكي يف تونس املعروف باسم
 .بورقيبةالتونسي آنذاك حممد

م؛ لُيقدَّم للمحاكمة صحبة عشرات الناشطني 1968أُلقي عليه القبض يف مارس  ونتيجة لذلك 
حيث سجنفي سجن برج الرومي، إىل أن صدر يف حقه عفو رئاسي ؛ السياسيني يف سبتمرب من نفس العام

 داخل السجن.شهرا قضاها  15، بعد م1969جوان  1يف 

ن السجن عن النشاط السياسي وواصل دراسته اجلامعية متحصال على التربيز يف ابتعد بعد خروجه م
، وهي أعلى شهادة جامعية لاللتحاق املباشر مبنصب التدريس يف التعليم م1971القانون اخلاص عام 

 الثانوي أو التعليم العايل. 

 : أهم وظائفه المطلب الثاني

شغل حممد الشريف منصب أستاذ مساعد يف كلية احلقوق بتونس، مث عني أستاذا بكلية العلوم القانونية 
 والسياسية واالجتماعية بتونس. 

م عينه زين العابدين بن علي وزيرا للرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي؛ وقد 1989أفريل  11ويف      
شهدت فرتة توليه املنصب توتر عالقته حبركة النهضة التونسية اليت اهتمته بإحداث تغيريات يف مناهج الرتبية 

 اإلسالمية يف إطار إصالح التعليم الذي اعتمده آنذاك.

                                                           
، تاريخ التصفح: news.tn/wp/?p=23459-https://www.cultureينظر تفاصيل هذه الرتمجة يف موقع:  1

 . 09:14م، 06/07/2022
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التغيري  على إثرم، حيث غادره 1994ماي  30حممد الشريف يف منصب الوزارة املذكورة إىل غاية  وقد ظل
زين العابدين بن علي غداة االنتخابات التشريعية اليت جرت يف تلك  الرئيس التونسي الوزاري الذي قام به

 الفرتة.

 ةالثالث:نشاطاته السياسي مطلبال

م انضم حممد الشريف للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان اليت توىل منصب نائب 1980يف عام 
م بعد 1989م، لينتخب رئيسا هلا يف مارس 1988، مث رئيسا بالنيابة يف أوت 1982الرئيس فيها عام 

 انتخابه أثناء مؤمترها الثالث. 

ية يف النصف الثاين من التسعينات؛ وذلك بعد عزله عن ابتعد حممد الشريف نسبيا عن الساحة السياس      
للتعديالت  م2001علن معارضته علنا عام أأن  منصب وزارة الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي، إىل

واصل يف السنوات التالية ام هبا لتمكينه من متديد واليته. ليالدستورية اليت أزمع زين العابدين بن علي القي
أعلن تأييده لرتشيح حممد علي احللواين  م2004ويف عام  للنظام التونسي، لسياسات الرمسيةانتقاده ل

 لالنتخابات الرئاسية اليت أقيمت يف أكتوبر من ذلك العام. 

 المطلب الرابع: نزعته الحداثية

حيث يرى بأناحلداثة التونسية ظلت  ،والعامل العريب عموما يف تونس حلداثةيعترب حممد الشريف من رجال ا
إىل الدميقراطية، كما يرى بأن  -حبسب رأيه –بفعل تصرف الرئيس بورقيبة حداثة منقوصة؛ نظرا الفتقارها 

حداثة الدولة واجملتمع مل تأخذه السلطات العمومية يف البلدان العربية اإلسالمية األخرى مأخذ األولويّة؛ 
 بطؤا وتأخرا مما هي يف تونس.لذلك كانت احلداثة فيها أشد 

 همافتسوء ال اإلسالم واحلريّة"كتابه:  من أشهرهاولعّل ، تنم عن فكر حداثي مقاالتهو  بهكتكما أن    
من يسمون  يعترب من أشهر مسامهاته الفكرية يف جهد الذي،و م1999الصادر بالفرنسية سنة  "التارخيي
 العرب بوجه عام.سواء التونسيني منهم أو "التنويرينيــ"أنفسهمب
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فمما جاء يف هذا الكتاب قوله: "ولعله قد آن األوان لتتخلى اجلماهري العربية عن اخلرافات، فتقبل على 
 . 1أهداف أكثر واقعية وجدوى، هي أهداف احلداثة والتنمية..."

 : وفاتهخامسالمطلب ال

سنة، ودفن يف  72هز م عن عمر نا2008جوان  6بعد صراعه مع مرض عضال تويف حممد الشريف يف  
وزير التعليم ، إضافة إىل مقربة اجلالز بالعاصمة تونس، يف جنازة حضرها عدة وجوه من اليسار التونسي

 .األزهر بوعوينالعالي

 2مفهوم التأويل المقاصديالمبحث الثاني:

مصطلح مركب من مصطلحني اثنني مها: "التأويل" و"املقاصد"، ولكل واحد من  ""التأويل املقاصدي
الرجوع إىل جذور هذين  ال بد من هذااملركب هذين املصطلحني داللته وأمهيته العلمية، وملعرفة مفهوم

 املصطلحني اللغوية واالصطالحية.

 مفهوم التأويلالمطلب األول:

 الفرع األول: التأويل في اللغة

أيت يف اللغة على معان وي،تأويال يـَُؤوِّلُ ، يقال:أَوَّلَّ (أَوَّلَّ )املضعَّف  تفعيل من الرباعيالتأويل يف اللغة  
 :3متعددة منها

 .أرَجعه وَرّده إليهم :يقال "أَوََّل احُلْكَم إىل أَْهِله" أيفالعودة والرجوع:  -1

 .ه ِإذا مجعته وَأصلحتهلُ وِّ ؤَ ُت الشيَء أُ وَّلْ أَ : يقالالجمع واإلصالح: -2
                                                           

 .19م، ص2008اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، حممد الشريف، دار اجلنوب: تونس، دط،  1
 ينظر:التأويل املقاصدي للحديث النبوي: مشروعيته، تطبيقاته وضوابطه، حسيبة مرابطان، مقال منشور مبجلة املعيار، 2

 . وما بعدها 170م، ص2021، 25اجمللد: ،57العدد:
: العلمية أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتباحملكم واحمليط األعظم،  ينظر: 3

لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  .159، ص1، جم2000هـ/1421 1ط بريوت،
تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد مرتضى احلسيين .172، ص1املصري، دار املعارف: القاهرة، دط، دت، ج

 .31، ص28، جم1965هـــ/1385الزبيدي، مطبعة حكومة الكويت، دط، 
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mhtml:file://C:/Users/Admin/Desktop/pdf%20الحدود/الميراث/الأطروحة/ملتقى%20المقاصد/ترجمة%20محمد%20الشرفي/محمد%20الشرفي%20(وزير%20تونسي)%20-%20ويكيبيديا.mhtml!https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A
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 .تعبريهاتفسريُها و  ، ومعناه:تَّْأِويُل الرُّؤيا: قوهلم ومنه :وكشف المراد التفسير -3

 الفرع الثاني: التأويل في االصطالح

من األلفاظ اليت تعددت معانيها االصطالحية حبسب االستعمال،فيمكن متييز ثالثة معان التأويلةلفظ
 :1رئيسية هي

 وهذاهوالغالبعلىاصطالحاملفسرينللقرآن الكرمي.،أنالتأويلبمعنىالتفسري:االصطالحي األولالمعنى 

على يف قوله تعالىذلك كما ،و هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالمأن التأويل :المعنى االصطالحي الثاني
ارج ، حيث جعل عني ما حدث يف اخل﴾من قبل يا أبت هذا تأويل رؤياي﴿ لسان يوسف عليه السالم

 هو تأويل الرؤيا.حقيقة من سجود أبويه وإخوته له 

أنالتأويلهوصرفاللفظعناالحتمااللراجحإلىاالحتماالملرجوح؛لدليليقرتنبه. :المعنى االصطالحي الثالث
 الفقهاء واألصوليني.وهواصطالحكثريمن

 فهم نصوص القرآن فهو يتعلق باالجتهاد يف ،وهذا املعىن االصطالحي األخري هو املقصود يف هذه الدراسة
 وهو مزل أقدام؛ لذلكالكرمي، وصرفها عن ظاهرها الراجح إىل احتمال مرجوح بناء على دالئل وقرائن. 

اختلف العلماء يف شروطه وجمال تطبيقه، فكان بسبب ذلك من التأويل ما هو صحيح مقبول، ومنه ما 
. وهذا الظاهر على المحتمل المرجوححمل اإلمام الشوكاين يف تعريفه بأنه: " ؛ يقولهو فاسد مردود

؛ بدليل يصيره راجحايتناول التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت يف احلد: 
 .2"ألنه بال دليل، أو مع دليل مرجوح، أو مساٍو فاسد

 

 المطلب الثاني: مفهوم المقاصد
                                                           

ينظر هذه املعاين الثالث يف: جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمية تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين، دار الوفاء:  1
 .37، ص3م، ج2005هـ/1426، 3املنصورة، ط

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي الشوكاين، تح: أبو حفص سامي بن العريب األثري، دار الفضيلة:  2
 .754، ص2م، ج2000هـ/1421، 1الرياض، ط
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 الفرع األول: المقاصد في اللغة

وهلذه الكلمة استعماالت ومعان  .قصداالفعل الثالثي َقَصَد يقصدن وهو مصدر م مجع َمْقَصد،املقاصد 
 :ذكرها علماء اللغة منهاعديدة

أي: [ 9]النحل:﴾َوَعَلىاللَِّهَقْصُدالسَِّبيلِ ﴿:ومنهقوهلتعاىل:استقامةالطريق1-
: وَسَفٌر قاصدٌ . مستقيم سهل: وطريٌق قاصد.إِليهباحلججوالرباهينالواضحةوالدعاءعلىاللهتبيينالطريقاملستقيم،

 .1[42]التوبة:﴾َلوَْكانَ َعَرًضاَقرِيًباَوَسَفًراقَاِصًدااَلت َّبَ ُعوكَ : ﴿ويف التنزيل العزيز،سهل قريب
: ومنه قوله تعاىل،ما بني اإلسراف والتقتريو وهو ما بني اإلفراط والتفريط، :العدل والوسط بين الطرفين2-
ُهْم ُمْقَتِصد  ﴿  .2باخلريات بني الظامل والسابق أي:[ 32]فاطر:  ﴾َوِمن ْ
 .3فيقال: قَصْدتُه وقصْدُت له وقصْدُت ِإليه والعزم عليه: تيانهطلب الشيء وإ-3

 في االصطالح الفرع الثاني: المقاصد

فقد تأخر كذلك وضع  ،بباقي علوم الشريعة اإلسالميةبالتأليف مقارنة  استقالل علم املقاصدتأخر نظرال
 رص على إعطاء تعريف دقيقتعريف جامع مانع هلا، فحىت أبو املقاصد اإلمام أبو إسحاق الشاطيب مل حي

حباجة إىل  وان ليس،مملراسخني يف علوم الشرعيةا للعلماء "املوافقات" كتابه  ألفكونه ؛ لملقاصد الشريعة
قبل الشاطيب  بني العلماء صطلح مستعمل ورائجامل هذاتعريفا ملعىن مقاصد الشريعة، خاصة وأن  مإعطائه
 .4بقرون

لكن ومنذ بدء التأليف يف علم مقاصد الشريعة اإلسالمية على وجه االستقالل والتخصيص، حرص 
 :هافجاءتتعريفامتتقاربةمنأمهالعلماء على وضع تعريف دقيق هلا، 

                                                           
تاج العروس من .3642، ص5، جاملصدر السابقلسان العرب، . 185، ص6ج، املصدر السابق،احملكم واحمليط األعظمينظر: 1
 .36، ص9ج ،املصدر السابقواهر القاموس، ج
 . 36. تاج العروس، املصدر السابق، ص3642، ص5لسان العرب، املصدر السابق، ج2
 . 36. تاج العروس، املصدر السابق، ص3642، ص5لسان العرب، املصدر السابق، ج3
، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: 4ينظر: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين، تقدمي: طه جابر العلواين، ط 4

 .  17م، ص1995هـ/1415فريجينيا )و.م.أ(، 
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حممد العالمة  تعريف1-
 .1"هياملعانيواحلكمامللحوظةللشارعفيجميعأحوااللتشريعأومعظمها:مقاصدالتشريعالعامة":بنعاشورالطاهر 

 .2"الغايةمنها،واألسرارالتيوضعهاالشارععندكلحكممنأحكامها:املرادمبقاصدالشريعة": تعريفعالاللفاسي-2
 .3"ملصلحةالعباداالغاياتالتيوضعتالشريعةألجلتحقيقه":تعريفأمحدالريسوين-3

ما كَ هياملعانيامللحوظةفياألحكامالشرعية،واملرتتبةعليها،سواءأكانتتلكاملعانيحِ ": تعريفاخلادمي4-
 .4"يرعبوديةاهلل،ومصلحةاإلنسانفيالدارينتقر هو واحدمجالية،وهيتتجمعضمنهدفإكلية،أمسماتصاحلأممجزئية

معاني ال: مقاصد الشريعة اإلسالميةهو مفهوم دور حولهيأناملعنىالذي هذه التعريفات يتضحبومن
 .فيالدنياواآلخرةعبادلا الحتحقيقمص التيقصدهاالشارعالحكيملضمانِحَكمواألهدافوال

 5مفهوم "التأويل المقاصدي":لثالمطلب الثا

صار من املمكن حتديد مفهوم على وجه االنفراد، بعد معرفة مفهوم مصطلحي "التأويل" و"املقاصد" 
حبيث تكون الدالئل والقرائن اليت  ،الذي يقصده علماء األصول واملقاصد ملصطلح "التأويل املقاصدي"

يصرف ألجلها فهمالنص عن ظاهره إىل احتمال مرجوح هي دالئل وقرائن مقاصدية من حصول املصلحة 
 يات اليت جاءت الشريعة لتحقيقها.ودرء املفسدة، شريطة أن تراعى القواعد والكل

يسقط ففيه،  على احلكم وظاهرا إذا جاء النص وكان داالرون أنه: "ن يقر علماء املقاصد األصوليو فـ
ويؤخذ باملؤول مىت صرف اللفظ بتأويله عن ...إذ ال اجتهاد مع النص ؛وال يعتّد به حينئذ االجتهاد

                                                           
 .82ص م،2011دط، تقدمي: حامت بومسة، دار الكتاب اللبناين: بريوت، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور،1
 .7م،ص193، 5مقاصد الشريعة ومكارمها، عاّلل الفاسي، دار الغرب اإلسالمي، ط 2
 .19نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، املصدر السابق، ص 3
هـ/ 1419، 1االجتهاد املقاصدي حجيته ضوابطه جماالته، نور الدين بن خمتار اخلادمي، دار الكتب القطرية: الدوحة، ط 4

 .52ص م،1998
 .172التأويل املقاصدي للحديث النبوي: مشروعيته، تطبيقاته وضوابطه، املصدر السابق، ص5
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يعتضد بدليل يصري به أغلَب على الظن من املعىن الذي دل عليه  االحتمال الظاهر إىل احتمال راجح
 .1"الظاهر

صرف اللفظ عن المعنى الظاهر بأنه:  "التأويل املقاصديمصطلح" فيعر كن توبناء على ذلك مي
 يحتملهلدليل أو قرينة مقاصدية. المتبادر للذهن إلى معنى مرجوح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض الموقف الحداثي من "التأويل المقاصدي" في فهم النص القرآني: المبحث الثالث

                                                           
حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد احلبيب بن اخلوجة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: قطر،  1

 . 25، ص2م، ج2004هـ/1425دط، 
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الكثري من  حيث يركزمن املناهج اللغوية، للنصوص  قراءاتهيف  احلداثيأهنغالبا ما ينطلقاملعروف عنالفكر من
اهتمام لغايات املؤلف من  ،وال يبدون يف العادة أياملناهج البنيوية والتفكيكية يف دراستهم هلاعلى احلداثيني

 تأليفه أو املعاين اليت يرمي إليها.

فبمجرد أن يُدوَّن النص كتابة يصبح استقاللية النص القرآين عن قائله أو مؤلفه؛ إن الكثري منهم يعتقدبل 
مستقال عن قصد املؤلف، وبالتايل فليس الغرض هو الوصول إىل مقصد املتكلم أو الكاتب، وإمنا املهم هو 

ما  فهم يتعاملون مع قراءة النص وكأن مؤلفه قد مات، وهو، ما يفهمه القارئ حسب أحكامه وأفكاره
 .1يعربون عنه بــــ: "موت املؤلف"

حول لكن العديد من الكتاب واملفكرين احلداثيني قد ركبوا موجة "التأويل املقاصدي"، وصاروا يدندنون  
ويتكلمون عن املصلحة العامة واخلاصة،  مقاصده العامة،روحهو  ب القرآين يف إطارفهم النص أو اخلطا

 ل كتاباهتم أو يف حمافلهم وندواهتم الفكرية.ويعطونه اهتماما بالغا، سواء من خال

كالمه يف كتابه: أسلط يف هذا املبحث الضوء على  ومن مجلة هؤالء الكاتب التونسي حممد الشريف، حيث 
لرؤية احلداثية حول لصورة ولو جزئية  "اإلسالم واحلرية سوء الفهم التارخيي"، والذي أحاول من خالهلإعطاء

 وكيفية توظيفه يف فهم واستنطاق النص القرآين."التأويل املقاصدي" 

وكذا كالم غريه من املفكرين احلداثيني حول"التأويل  ومن خالل كالم حممد الشريف حول هذا املوضوع  
أن تتضح ثالث مسات أساسية وهي: تقدمي مقصد النص على ميكن املقاصدي" يف فهم النص القرآين 

 ربط "التأويل املقاصدي" بعامل الزمان واملكان.عرفية هلذا التأويل، وكذا املعاين احلرفية، انعدام الضوابط امل

 المعاني الحرفيةتقديممقصد النص على المطلب األول:

 ،" لفهم نصوص القرآن"التأويل املقاصدي هو التأويل األنسب من الوجهة الدينيةيرى حممد الشريف بأن 
اليت حتول دون تطبيق وتنزيل أحكامه التشريعية، فهو احلل األمثل يف نظره لتجنب العقبات والصعاب 

املفاهيم احلرفية للنصوص على أرض الواقع؛ نظرا للتطور والتغري يف الظروف االجتماعية والثقافية اليت 
 . 2تشهدها اجملتمعات اإلسالمية

                                                           
م، 2007هـــ/1428، 1آن الكرمي "تارخيية النص"، أمحد إدريس الطعان، دار ابن حزم: الرياض، طينظر: العلمانيون والقر  1

 . 683ص
 .124، صاملصدر السابقاإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي،  2
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عليه ، و ظواهرها على شكليات األلفاظ و النصوص وروحها اللذلك فهو يرى بأن يتم الرتكيز على جوهر 
أال يطول البحث يف حتليل الكلمات، بل ال بد "،والفهم الظاهري للنصوصأن يُتجاوز  حسب رأيه ينبغي

فـــ "بدل التأويل احلريف السطحي الذي عمد إليه الفقهاء  .1"من البحث عن روح القرآن وراء املعاين احلرفية
وآل إىل نتائج خمتلة أو مبهمة أو غري ذات معىن، ينبغي اعتماد تأويل أفضل منه بكثري، وهو التأويل 

 .2"املستنري بروح القرآن ومقاصده

بأنه "جيب اليوم بعد أربعة عشر قرنا إبراز املبادئ األساسية املعربة عن روح  حممد الشريف ويضيف  
 .3اإلسالم، وإعطاؤها األولوية بالنسبة إىل اجلزئيات التطبيقية اليت ميكن أن تتعارض معها"

من أمثال: "جنم الدين  مبن سبقه يف هذا النهج يشيدللنصوص "التأويل املقاصدي"رؤيته هذه حول وهو يف  
، وكذا 4هـ، واملتبين للفكرة القائلة بأن املصلحة العامة ينبغي أن ترجح على النص"715لطويف املتوىف سنة ا

 .5وغريمها عبد اجمليد الشريفالطاهر احلداد و ه يْ نَـ من الكتاب واملفكرين، كمواطِ  ريناملعاص

العبادات واملعامالت و ختلف شرائع الدين اليت جاء هبا القرآن، كأحكام العقائد بأمنريىهذا األخري الذي
واألخالق وغريها، ال يتم استنباطها "على أساس سليم بالتمسك حبرفيتها يف نوع من عبادة النص، بل 

 .6بالبحث عن روحها ومغزاها ومراعاة املقصد منها"

 ،لتعلق املرضي حبرفية النصوص وال سيما النص القرآينضرورة التخلص من الذلك فهو ينصح بـــــ "    
 .7احلديث"وإيالء مقاصد الشريعة املكانة املثلى يف َسنِّ التشريعات الوضعية اليت تتالءم وحاجات اجملتمع 

 انعدام الضوابط المعرفية لهذا التأويل: مطلب الثانيال

                                                           
 .124اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 1
 .97املصدر السابق، صاإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، 2
 .125اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 3
 .117اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص4
 ... وغريها.126، 120، 65اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 5
 .61-60م، ص2008، 2اجمليد الشريف، دار الطليعة: بريوت، طاإلسالم بني الرسالة والتاريخ، عبد 6
 .162م، ص1994لبنات، عبد اجمليد الشريف، دار اجلنوب: تونس، دط،  7
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االهتمام الكبري للفكر احلداثي بــــ: "التأويل املقاصدي"  مجلة من  هذا قد يتبادر إىل ذهن كل باحث يرى
التساؤالت واالنشغاالت: ما هي حدود هذا التأويل وفق املنظور احلداثي؟، وما هي شروطه وضوابطه؟، 

 للنص القرآين إىل مقصده وغايته؟. ريف واللفظيوعلى أي أساس ينتقل من املعىن احل

 تأويلللحممد الشريف وغريه من الكتاب املنضوين حتت الفكر احلداثي اليت أوالها  فربغم األمهية البالغة
يف ضوء مقاصدها  َحَكما على النصوص، حبيث ال ميكن فهمها وتأويلها إال ه؛ حيث جعلو املقاصدي
املضامني املعرفية اليت تكشف  بينواومل يحول تصورهم هلذا التأويل، واضحة رؤيةوامل يقدم مإال أهنوغاياهتا، 

 .معامله، واليت متكن القارئ أو الباحث من وضع تصور حوحلقيقته وحدوده وأركانه وشروطه عن

 أن الغاية أو املقصد أو املصلحة الكلية اليت يؤول يف ضوئها النصتكمن في لدى هؤالء املفكريناملشكلة ف 
قد قدموا بعض  حممد الشريف وغريه من املفكرين غم أنوبر ،تظل بال مفهوم حمدد، وبال معامل ضابطة

لعصرنا  اليت يروهنا مناسبةمجموعة من املصاحلعن -ذا البحثثنايا هيف عنهاسيأيت الكالم  –النماذج 
، مع وصفها أيضا هو منافية وجمافية ملا ذكر من النماذجتكون  قائمة أخرى إال أنه ميكن وضع،وظروفنا

مصلحة وما  لديهم املعايري املرجعية ملا يعترب؛ وذلك راجع النعدام الكليةاملصلحة ب وأاملصلحة الظرفية ب
 .1...، وما الذي يتغري وما الذي ال يتغري من املصاحليعترب مفسدة

من النص إىل يف كتابه " حسن حنفي، والذي عقد الدكتور -على سبيل املثال –من أبرز مفكريهمف     
املصلحة واملفسدة "الشرع، ومما جاء فيه عن املصلحة واملفسدة قوله:: مقاصد بعنوانفصال كامال  "الواقع

يقومان على العادة والشرع، أي يستندان إىل الواقع والنص، فيتساوى األصالن. وإن تعارضا فالتوفيق أو 
را لوحدة الواقع والنص شيء واحد يدركه العقل؛ نظأو االختيار طبقا ملنطق التعارض والرتجيح. الرتجيح 

إضافية تختلف  اأمور المصلحة والمفسدة وال مينع ذلك من أن تكون . حي والعقل والطبيعةالو 
 .2"باختالف األفراد واألحوال والظروف، وربما العصور واألزمان

، يـَُنظِّر احلداثيون للمصلحة واملفسدة ه يفهم منه شيئا،ؤ الذي ال يكاد قار  فمبثل هذا اخللط العجيب
 ويقدماهنا على ظواهر النصوص القطعية الداللة. 

 : ربط "التأويل المقاصدي" بعامل الزمان والمكانالمطلب الثالث
                                                           

سبتمرب  03، بتاريخ: raissouni.net//:httpsينظر: احلداثيون ومقاصد الشريعة، مقال منشور مبوقع الشيخ: أمحد الريسوين 1
 . 12:17م، 24/07/2022م، تاريخ التصفح: 2019

 .487، 2م، ج2005، 1القاهرة، ط:من النص إىل الواقع، حسن حنفي، مركز الكتاب للنشر 2

https://raissouni.net/
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يف تأويل النصوص وفق روحها ومقاصدها، أهنم ال  من املفكرين احلداثيني فاملالحظ على جل من كتب
 والظروف واألحوال األحكام بتغري الزمانتغري يؤمنون بثبوت داللة النصوص القطعية، بل يتشبثون بنظرية 

وتغري، ال  دائما يف تطور أحكامهاالشريعة دائرة مع املصلحة؛ ولذلك ف بذلك من ، فجعلوامراعاة للمصلحة
تستقر على حال، وال تثبت على حكم، كما قال قائلهم:"الشريعة تعين التطور الدائم والتقدم املستمر؛ 

تطبيقه تطبيقا سديدا يواكب ركب احلياة، ويتقدم على املصاحل  ل املنهاجألهنا منهاج وطريق وسبيل. وكما
 .1"باستمرار

إدماج عامل يرى حممد الشريف بأن الفهم أو التأويل املقاصدي للنص القرآين يقتضي" ويف ضوء هذا املعىن
األوضاع غري الزمان، فيمكن أن تكون القاعدة صاحلة لوقت معني، لكنها إذا أصبحت مبرور الزمان وتغري 

 .2"مالئمة، ينبغي أن نتمكن من تغيريها

يدور يف فهم النص القرآين  "التأويل املقاصدي" من املفكرين احلداثيني عن أن أغلب من تكلمجند  هكذاو 
بتغري ظروف الناس وأحواهلم بتغري األزمنة  املقصد والغاية تغري يف الفلك نفسه، من خالل الرتكيز على

 .3األرخنةأو  التاريخيةبــــ:  يف اصطالحهم وهو ما يطلق عليه والبيئات اليت يعيشون فيها.

العربة ليست خبصوص السبب وال بعموم اللفظ معا، بل يف يف السياق ذاته يقرر عبد اجمليد الشريف بأن "و 
املستعمل له يتعنّي البحث عن الغاية والقصد. ويف هذا البحث جمال ما وراء السبب اخلاص واللفظ 

إيالء يطالب بـــ "و .4"ئاهتم وأزمنتهم وثقافاهتمبييل حبسب احتياجات الناس واختالف الختالف التأو 
 .5"احلديثمقاصد الشريعة املكانة املثلى يف َسنِّ التشريعات الوضعية اليت تتالءم وحاجات اجملتمع 

                                                           
 .24-23م، ص 1996هـ/1416، 4جوهر اإلسالم، حممد سعيد العشماوي، مكتبة مدبويل الصغري: القاهرة، ط 1
 .124اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 2
هي يف أصلها عبارة عن منهج أو نظرية غربية تقوم على القول بأن كل شيء أو كل حقيقة تتطور مع  التاريخية أو األرخنة:3

لفكر اإلسالمي قراءة علمية، حممد التاريخ، حيث هتتم بدراسة األشياء واألحداث من خالل ارتباطها بالظروف التارخيية. ينظر: ا
 (اهلامش). 139م. ص1996، 2مركز اإلمناء القومي، بريوت، ط تر: هاشم صاحل، أركون،

إخضاعه ألثر الزمان واملكان واملخاطب، وذلك من خالل ربط القرآن الكرمي بواقعه وظروفه وبيئته  تاريخية النص القرآني:و
 .332اجلغرافية والقبلية لشبه اجلزيرة العربية وقت نزوله. ينظر: العلمانيون والقرآن الكرمي، املصدر السابق، ص

 .80اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، املصدر السابق، ص 4
 .162املصدر السابق، صلبنات،  5
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 : نماذج عن "التأويل المقاصدي" في فهم النص القرآني وفق المنظور الحداثيرابعالمبحث ال

من املالحظ أن النماذج حول هذا املوضوع هي تقريبا ذاهتا، حيث يتناول ويتناقل جل املفكرين األمثلة 
كمة عمر رضي اهلل عنه للقول بأن املقاصد هي احلا  اخلليفة الراشداجتهادات  يتم توظيفحيث ها، نفسَ 

 .1وأن األحكام الشرعية تتغري من زمن آلخر باعتبار مصاحل كل زمن على النص القرآين،

هم كذلك يف تقدمي كثري أعملوا فكرهم ومل يكتف هؤالء املفكرين باجتهادات عمر رضي اهلل عنه، بل     
 من النماذج اليت يؤولون هبا النصوص القطعية الداللة تبعا ملا تراه عقوهلم من مصاحل. 

مع التأكيد على أنه ليس وسأتطرق يف هذا املبحث إىل بعض هذه النماذج واليت ذكرها حممد الشريف. 
ك الكثري من البحوث حتليل هذه النماذجومناقشتها، فقد ألفت حول ذل يف هذا البحث القصد

 احلداثيني. وافقه من نحممد الشريف وغريه مم من كالمعرضها ، وإمنا الغرض هو ذكرها و 2والدراسات

 المطلب األول: نماذج من استددالل الفكر الحداثي باجتهادات عمر رضي اهلل عنه

ما فتئ الكثري من احلداثيني يستدلون مبا يسمونه باجتهادات اخلليفة عمر رضي اهلل عنه يف تأويل بعض 
 نصوص القرآن الكرمي تبعا لتغري املصلحة. وهذه نبذة عن بعض ما ذكروه من هذه االجتهادات. 

 

 األول: تعطيل حد السرقة فرعال

املتداولة يف الوسط احلداثي تعطيل حد السرقة، فمن املعلوم أن حد السرقة  االجتهادات العمرية مناذجفمن 
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  چ القرآن الكرمي يف قوله تعاىل يف قطعي قد ورد بنص

                                                           
ينظر: املدخل املقاصدي واملناورة العلمانية، أمحد إدريس الطعان، مقال منشور مبوقع حبوث  1

buhoth.com.www/:/https،  :موقف ما يسمى باالجتاه 13، ص19:13م، 29/07/2022تاريخ التصفح.
، يوليو 2جملة الدراسات العربية، جامعة املنيا، العدد:العقالين من االجتهادات العمرية دراسة فكرية، أمحد بن حممد اللهيب، 

 وما بعدها. 739، ص34م، اجمللد: 2016
موقف ما يسمى باالجتاه العقالين من االجتهادات   .34ص املصدر السابق، ينظر:  املدخل املقاصدي واملناورة العلمانية، 2

ط املعرفية عند التيار مقاصد الشريعة ورقة نقدية لألغالبعدها.وما  739، ص34العمرية دراسة فكرية، املصدر السابق، اجمللد: 
، تاريخ التصفح: salafcenter.org :https//احلضرمي أمحد الطلبة، موقع: مركز سلف للبحوثاملعرفية، 

 وما بعدها. 9، ص20:30م، 29/07/2022



 17 

[، حيث يرى هؤالء بأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قد أول هذه اآلية ٣٨املائدة: ]چڤ    ڤ   ڤ  
ة؛ من خالل تعطيل احلكم بقطع اليد للمصلحة اليت هي حاجة الناس املاسة للطعام؛ نتيجة للقحط الكرمي

 واجملاعة اليت أصابت املسلمني  وذلك يف عام الرمادة.

ويف ذلك يقول حممد الشريف: "جاء يف القرآن بأن السارق يعاقب بقطع اليد، لكن عمر علق العمل هبذا 
 .1العقاب يف سنة القحط"

يقول املفكر السوري الطيب تيزيين: "معروف أن عمر بن اخلطاب أحدث مبادئ ال يف املوضوع ذاته و 
فأىب  ،(حد السرقة) سابق هلا يف التاريخ اإلسالمي...وأوقف كذلك العمل بالنص القرآين املباشر املتعلق بـــ

ماعي واقتصادي وأخالقي بسبب من أن السرقة أتت يف سياق اجت (عام الرمادة)أن تقطع يد السارق يف 
 .2عن السياق الذي عنته اآلية القرآنية"خمتلف 

ويقول املفكر املصري حممد سعيد العشماوي: "فقد رفض عمر بن اخلطاب أن يقيم حد السرقة على  
 . 3غلمان لعريب سرقوا ناقة آخر؛ ِلما رآه أهنم سرقوا الناقة مضطرين جلوعهم وحاجتهم إىل سد رمقهم"

 منع قسمة أراضي العراق على الفاتحينالثاني: اجتهاد عمر في فرعال

ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چمن املعلوم أن اإلسالم قد جاء بتخميس الغنائم، وقد ورد ذلك يف قوله تعاىل

حيث وظف الكثري من أصحاب الفكر احلداثي ما ورد  [.٤١األنفال: ]چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
من أن عمر رضي اهلل عنه رأى أال توزع أراضي العراق اليت فتحت على املقاتلني الفاحتني، وإمنا تبقى بيد 
أصحاهبا على أن يفرض عليهم اخلراج، وظفوا ذلك يف تربير القول بتغري األحكام الشرعية بتغري الزمن؛ تبعا 

 العامة.  لتغري املصلحة

يقول حممد الشريف: "ينص القرآن على توزيع الغنائم على املقاتلني، لكن عمر قرر عند فتح العراق أال 
يعمل هبذا احلكم، فأحجم عن توزيع األراضي على الفاحتني؛ لئال يستقروا هبا، وليواصلوا القتال يف البالد 

 .4األخرى"

                                                           
 .133اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 1
 .219م، ص1997النص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة، طيب تيزيين، دار الينابيع: دمشق، دط،  2
 .119م، ص1983هـ/1403، 2أصول الشريعة، حممد سعيد العشماوي، دار اقرأ: بريوت، ط 3
 .133اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 4
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ومن التدابري اليت اختذها عمر بن :"نذلك قوله،فمذات القضية عن مطوال يتحدث حممد عابد اجلابريو 
قراره بعدم توزيع أرض سواد العراق على املقاتلني،  ،اخلطاب وغلب فيها وجه املصلحة على منطوق النص

واللجوء بدال من ذلك إىل فرض اخلراج عليها. هنا جند عمر بن اخلطاب مرة أخرى يعطي األولوية 
لقد نص . عين ملصلحة املسلمني يف املستقبل على مصاحل بعضهم يف احلاضرأ ،للمصلحة على النص

القرآن بصريح العبارة على أن الغنائم تقسم على اجلند الفاحتني، سواء يف ذلك الغنائم املنقولة أو غري 
 .1"املنقولة كاألرض وغريها

 إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة: لثالثا فرعال

هو أحد مصارف الزكاة الثمانية و فمن النماذج املتداولة لدى كثري من احلداثيني إلغاء سهم املؤلفة قلوهبم،  
ڭڭ  ۇ  ڭ  ڭ     ۓڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ الواردة يف قوله تعاىل 

أَوَّل هذا النص فمنع املؤلفة حيث يرى هؤالء بأن عمر رضي اهلل عنه قد [.٦٠التوبة: ]چۇ    ۆ  ۆ  
 املفاسد.درء ملصاحل و لب اقلوهبم من مال الزكاة؛ مراعاة جل

ويف ذلك يقول حممد الشريف: "ينص القرآن على أن مينح املؤلفة قلوهبم قسطا من الغنائم، لكن عمر اعترب  
أن هذا احلكم غايته تشجيع املتعاطفني مع اإلسالم يف الظروف العصيبة اليت مير هبا املسلمون وحيتاجون 

ئهم، فقد زالت دواعي تطبيق احلكم فيها إىل سند، أََما وقد تبدلت الظروف وصار املسلمون أقوى من أعدا
 . 2املذكور"

من املعلوم أن القرآن ذكر املؤلفة قلوهبم )التوبة "كما حتدث اجلابري عن هذه القضية حيث يقول:      
( من بني مستحقي الزكاة. وكان الرسول )ص( يعطي بعض كبار قريش وأغنيائها ممن أسلموا حديثا، 60

وملا توىل أبو بكر اخلالفة سار يف هذا ...اإلسالم بعد، وذلك استمالة هلم. بل وحىت ممن كانوا مل يعتنقوا 
واستجاب لطلب رجلني من املؤلفة قلوهبمبأن يقطعهما أرضا. وملا علم عمر بذلك  ،املوضوع سرية النيب

ن اهلل قد أغىن إإن رسول اهلل )ص( كان يتألفكما واإلسالم يومئذ قليل، و ":  ثارت ثائرته وقال هلما
 .3"اإلسالم، اذهبا فاجهدا جهدكما، ال يرعى اهلل عليكما إن رعيتما

                                                           
، aljabriabed.net//:httpsتطبيق الشريعة بني أيب بكر وعمر، على موقع:  :جلابري بعنوانينظر: مقال حملمد عابد ا 1

 .  10:22م، 29/072022تاريخ التصفح: 
 .133اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص  2
 ينظر: تطبيق الشريعة بني أيب بكر وعمر، املصدر السابق.  3
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مث راح يبني الفرق بني متسك أيب بكر باملعىن احلريف للنص، وبني إعمال عمر للتأويل باملصلحة  
وواضح من هذا أن أبا بكر كان قد سار يف تطبيق الشريعة على هذه النازلة وفق ما ينص عليه : "قائال

ما كان يفعل النيب، ولكن عمر رأى أن املصلحة اليت كانت يف إعطاء املؤلفة قلوهبم مل تعد  وعلى ،القرآن
م من هذا أن عمر عنه إذ صار اإلسالم قويا يف غري حاجة إىل تأليف قلب أحد. وال ينبغي أن يفه ؛قائمة

  ن وصفه بـبل جيب النظر إىل عمله هلذه املسألة على أنه رجع إىل اعتبار ما ميك ،قد عطل النص
أعين « املصلحة الفرع»يف الزكاة، وهي التخفيف من حاجة الفقراء واملساكني، وأمهل « املصلحة األصل»

 .1"استمالة املؤلفة قلوهبم، وهي مصلحة كانت مؤقتة ومل تعد قائمة

 عن التأويل المقاصدي وفق المنظور الحداثي معاصرة المطلب الثاني: نماذج

اليت يروهنا متثل تأويال  املعاصرة من الباحثني واملفكرين احلداثيني مجلة من النماذجقدم حممد الشريف وغريه 
احلالية. وفيما يلي  لعصرنا وظروفنا مقاصديا لنصوص من القرآن الكرمي، واليت تتماشى مع املصاحلاملناسبة

 بعض من هذه النماذج اليت ذكروها.

 السجنعقوبة ب والزنا والقذف السرقة وددالفرع األول: استبدال ح

في آيات بينات وردت صرحية يف القرآن الكرمي يرى كثري من املفكرين احلداثيني بأن احلدود الشرعية اليت   
وقوله  [،٣٨املائدة: ]چٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ      ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿچمنها: قوله تعاىل

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     چ [،٢النور: ]چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿچسبحانه

، وال كعقوبات للسرقة والزنا والقذف  سنها الفقهاءهي عقوبات  [،٤النور: ]چگ   گ    گ  ڳ  
 تتناسب ومقاصد القرآن وروحه. 

عقوبات قد جتاوزها الزمن، وال تصلح للمجتمعات اليت تعيش يف عصر احلرية وحقوق كما أن هذهال
  فهم يرون أفضلية عقوبة السجن اليت سنتها القوانني الغربية وكثري من الدول اإلسالميةلذلك ؛ اإلنسان

 .  كبدائل لتلك احلدود

نصا وروحا ال مينع من احلكم على  القرآن: "عن احلدود الشرعية يف سياق كالمه يقول حممد الشريف 
األحكام القصوى اليت سنها مرتكيب املخالفات السابقة بأحكام أقل شدة وأكثر رفقا وإنسانية من 

                                                           
 ينظر: تطبيق الشريعة بني أيب بكر وعمر، املصدر السابق.  1



 20 

مث يضيف قائال: "إن املشرعني العصريني مل خيالفوا القرآن عندما عوضوا العقوبات البدنية مثل:  .1الفقهاء"
بعقوبات السجن، وإمنا األمر عكس ذلك ألهنم أوجدوا حلوال أكثر تالؤما  ( الرجم واجللد وقطع اليد...)

 .2مع روحه"

 قضايا المرأةب لها عالقةتأويل نصوص الفرع الثاني:

ا مل جيعلو  مقصدا من مقاصد القرآن، إال أهنم املقاصدينيمن املعلوم أن مقصد املساواة قد عده عدد من 
فما نطقت الشريعة باملساواة فيه فهو مساو، وما نطقت بنفي  بأحكام الشريعة، هربطو ،بل ذلك علىإطالقه

 فال مساواة.فيه املساواة 
املساواة:هي مقصد شرعي نشأ عن عموم الشريعة كقولنا: "ويف ذلك يقول العالمة الطاهر بن عاشور:  

ل ما شِهدت به الفطرة من التساوي فيه فرضته أحكام فكاملسلمون سواٌء بأصل اخللقة واحتاد الدين. 
األحكام الشرعية  الشريعة، وكل ما شهدت الفطرة منه بالتفاوت بني الناس كان التشريع مبعزل عن فرض

 .3"فيه متساوية

،وأطلقوا العنان لعقوهلم يؤولون النصوص القطعية مببدأ املساواة كثري من أصحاب الفكر احلداثيد تشبث  قو 
وهو ؛ حبجة أهنا تنايف مقصدا هاما من مقاصد القرآن الكرمييف بعض األحكام الصرحية يف نفي املساواة

 ، تلك املتعلقة بقضايا باملرأة: كالتعدد والطالقتأولوها ملقصد املساواةاملساواة، ومن مجلة النصوص اليت 
 وغريها.

گ  گ    گڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچيقول ربنا سبحانهأ/ التعدد:

بصريح هذه فقد أباح اهلل تعاىل  [،٣النساء: ]چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ    ڱڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
، على األربعأن يأخذ اثنتني، أو ثالثا، أو أربعا، وال يزيد أو واحدة،  يتزوج امرأة أناآلية للرجل إن شاء 

 .4وهذا باإلمجاع

                                                           
 .77اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 1
 .77اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 2
 .416، صاملصدر السابقمقاصد الشريعة اإلسالمية، 3
 
م، 2002هـ/ 1423، 1كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة: بريوت، طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  4

 .163ص
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؛ حبجة أنه مناف للمساواة اليت التعدد مجلة وتفصيال يف حني أن كثريا من املفكرين احلداثيني قد رفضوا     
"إن املساواة بني الرجل واملرأة تفرتض ضرورة  يقول حممد الشريف:ويف ذلك هي روح القرآن ومقصده. 

التزوج بقرين واحد، أي تفرتض التساوي يف احرتام عواطف كل من الزوجني وأحاسيسهما ومشاعرمها، 
 .1وهي تعين احرتام رغبة كل منهما يف عدم مشاركة قرينه حياة طرف ثالث"

حق الزوجة الثانية...مادام "غري أنه ما دام القانون يسمح بتعدد الزوجات ومينح الرجل ويضيف قائال: 
األمر كذلك فال مساواة بني الزوجني، وستبقى املرأة مهددة بنزول الطامة الكربى على رأسها يف أية حلظة 

 .2وكل حني"

واضح بني. ففي الزواج  لطالقويقول كذلك: "فاحليف لصاحل الرجل وعلى حساب املرأة يف حاليت الزواج وا
يفرض الرجل على املرأة وفاء وإخالصا ال حد هلما؛ نظرا إىل أن اخليانة تعرضهما لإلعدام رمجا، على حني 

 .3"...أن اخليانة اليت يقدم عليها الزوج ومباضعته سائر زوجاته أمر شرعي

چ احلكم الشرعيالوارد يف قوله تعاىليمكن تغيري أهناحلداثيينبحيث يرى كثري من املفكرين : ب/ الميراث

؛ متاشيا مع روح اإلسالم اليت تدعو إىل [١١النساء: ]چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ
 املساواة، حبيث يعطى لألنثى مثل نصيب الذكر سواء بسواء. 

يقول ،على قسط كبري من اهتمامات الكتاب واملفكرين احلداثيني املعاصرينهذه القضية  تذاستحو قد و 
يف سياق كالمه عن الوصية واملرياث: "...وهذا الطابع االختياري ينبغي أن ميكن املشرعني حممد الشريف 

اجملددين منذ اليوم من إثبات شرعية الوصايا اليت يرغب املوصون هبا يف إقامة املساواة بني ذريتهم، دون 
املساواة يف املرياث أمرا يفرضه القانون  اعتبار فوارق اجلنس بينهم، وهذا بانتظار جميء اليوم الذي تصبح فيه

 .4فرضا"

                                                           
 .54اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 1
 .85اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر السابق، ص 2
 .133سابق، صاإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، املصدر ال 3
 .98، صالسابقاإلسالم واحلرية، املصدر  4
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"كانت املرأة حىت وجودها عار...ومل يكن هلا مرياث، ومل يكن يعرتف هبا، ويقول حسن حنفي:  
وليس هلا شهادة. فجاء اإلسالم واعرتف هبا ككائن حي هلا نصف شهادة الرجل، وهلا نصف مرياثه. 

شياء وأدفعها أكثر، وأجعل للمرأة إرادة كاملة ومرياثا كامال، فربوح اإلسالم أستطيع أن أطور هذه األ
 .1إال إن كنتم تريدون أن تقتلوا كل جمتهد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقارنة بين "التأويل المقاصدي" عند األصوليين وعند الحداثيينخامسالمبحث ال

من خالل ما سبق بيانه ميكن أن نشكل تصورا عاما حول التأويل املقاصدي عند احلداثيني، وبالتايل ميكن 
ن جنري مقارنة ولو جزئية من خالل ذكر بعض أوجه االختالف بينه وبني التأويل املقاصدي عند ألنا 

 األصوليني.

                                                           
م. نقال عن موقع: 1993أوت  26إىل  20، من 411التونسية، عدد:  "حقائق"من حوار مع حسن حنفي أجرته جملة  1

//www.alhiwar.net:https،  :10:51م، 11/01/2021تاريخ التصفح. 
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 1صوصالمطلب األول: االختالف في توظيف المعاني الحرفية واللغوية للن

احلرفية واللغوية للنصوص، ويوجه تركيزه واهتمامه على  الظواهرفالفكر احلداثي كما مر معنا يهمل  
، واليت هي عبارة عن تأويالت عقلية ختتلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص مهاكَ مقاصدها وحِ 

 واألحوال.

ويف ذلك يقول  النصوص،يف مقابل ذلك فإن علماء املقاصد األصوليني يولون عناية بالغة لدالالت ألفاظ و 
اإلمام الشاطيب: "إن هذه الشريعة املباركة عربية ال مدخل فيها لأللسن العجمية ... واملقصود هنا أن 

چ ألن اهلل تعاىل يقول ؛خاصة فطلب فهمه إمنا يكون من هذا الطريقالقرآن نزل بلسان العرب على اجلملة 

... فمن أراد  [195الشعراء: ]چٹ  ۀ     ۀ  ہ  چ وقال ،[2]يوسف : چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  
 .2"إىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهةوال سبيل  ،تفهمه فمن جهة لسان العرب يُفهم

ظ تفَ فاالختالف واضح بني املنهجني، لكن برغم ذلك يصر الفكر احلداثي على أن "نظرية املقاصد حيُ      
هبا ال حمالة من حيث املبدأ، ولكن ال باملعىن الذي ورد عند الشاطيب، وال حىت باملعىن الذي ورد عند عالل 

احلريف للنصوص، والنظر إىل ما وراء بل مبا هي إمكانية جتاوز الفهم الفاسي وحممد الطاهر بن عاشور، 
 .3هذه النصوص من حكمة ومقاصد"

 4المطلب الثاني: االختالف في اعتبار مقصد التعبد

أول العناية كل العناية ملقصد التعبد، فحفظ الدين قد أعطوا  علماء املقاصد األصولينيمن املعلوم أن  
اإلميان باهلل وتوحيده  وذلك من خاللفظها، مقصد من املقاصد الضرورية اخلمس اليت جاءت الشريعة حل

 وقوي إميانه. ها، اطمأن قلبهكمَ األحكام وحِ  للَ عرف املكلف عِ  فإذا، وزيادة االقتناع بالشريعة؛ وعبادته

                                                           
 .18ينظر: املدخل املقاصدي واملناورة العلمانية، املصدر السابق، ص 1
، 1خمي الشاطيب، دار ابن عفان: اخلُـــرَب باململكة العربية السعودية، طأبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن حممد اللّ املوافقات،  2

 .102-101، ص 2جم، 1997هــ/1417
 .42-41م، ص2009، 2ليبيا، ط -دار املدار اإلسالمي: طرابلسحتديث الفكر اإلسالمي، عبد اجمليد الشريف، 3
شبكة ينظر: مقاصد الشريعة بني الفكر األصويل والفكر احلداثي، إبراهيم حممد صديق، مقال منشور مبوقع  4

 . 10:50م، 22/07/2022، تاريخ التصفح: .alukah.netwwwاأللوكة
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مبناه يف الغالب على مصاحل ومنافع دنيوية مادية، غرضها من قبل احلداثيني  بينماالتأويل املقاصدياملطبق
ومادية  ،إسالمية بامسهاأو مصاحل قاصد . فهيموالتغريات احلادثة يف اجملتمعات الغربيةمواكبة التطورات 
 وروحها. براغماتية حبقيقتها

يهملون ويلغون املصاحل اليت حتفظ الدين، من خالل إلغاء احلدود والتعزيرات اليت من  ذلك وهم يف مقابل
 مبدأكما رفعوا   شأهنا أن حتفظ على الناس دينهم، وأن تقف يف وجه انتهاكهم حلرمة الدين واالستهزاء به.

دين؛ لتناقضها مع مبدأ فألغوا كثريا من األحكام الشرعية اليت جاء هبا ال احلرية يف وجه التكاليف الدينية،
 .1احلرية الذي جعلوه مقصدا من مقاصد الشريعة

ه بـــــ "اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي" خري دليل على تطبيق مبدأ نَ وَ نْـ وكتاب حممد الشريف الذي عَ 
احلرية يف إلغاء الكثري من األحكام الدينية، وتأويل نصوص قطعية الداللة، وقد سبق بيان كثري من األمثلة 

 والشواهد على ذلك. 

 المطلب الثالث: االختالف في منشأ المصلحة  

لون اجتهادهم يف استخراجها عمِ  إمنا منشؤها النص، فهم يُ املقاصد األصوليني صلحة عند علماءامل       
الدكتور أمحد الريسوين: "مقاصد الشريعة مبتداها الكتاب والسنة، واستخالصها منه، ويف ذلك يقول 

ومنتهاها الكتاب والسنة. ومن مل يكن على هذا فليس بسائر يف طريق املقاصد احلقة، وال هو من 
 .2أهلها"

حيث  الغزايل أبو حامد اإلمامأحد أئمة املقاصد األصوليني األوائل وهو وهذا املبدأ قد قرره قبل ذلك     
: "فكل مصلحة ال ترجع إىل حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة واإلمجاع وكانت من املصاحل يقول

ت إىل حفظ مقصود شرعي الغريبة اليت ال تالئم تصرُّفات الشرع فهي باطلة مطرحة... وكل مصلحة رجع
 .3عن هذه األصول" ب والُسنَّة واإلمجاع فليس خارجاعلم كونه مقصودا بالكتا

بينما املصـلحة عنـد احلـداثيني منشـؤها العقـل؛ لـذلك فهـي غـري منضـبطة، وإمنـا ختتلـف بـاختالف األشـخاص 
احل املصــلحة عنــد ، حيــث يــؤول الــنص لصــوالظــروف واألمــاكن والبلــدان، كمــا أهنــا تقــدم عنــدهم علــى الــنص

                                                           
 .8التيار املعرفية، املصدر السابق، ص مقاصد الشريعة ورقة نقدية لألغالط املعرفية عند1
 .7م، ص2013، 1مقاصد املقاصد الغايات العلمية والعملية ملقاصد الشريعة، الشبكة العربية لألحباث والنشر: بريوت، ط 2
، 2املستصفى من علم األصول، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، تح: محزة بن زهري حافظ، ]دون دار نشر، دط، دت[، ج 3

 .503ص
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ـــ،1التعــارض إذا حــدث التعــارض بــني النصــوص وبــني أي مــن مصــاحل النــاس املتغــرية، فــال حمــل لتطبيــق فــ
 .2املصلحة عليه بتغلإمنا ، و النص

 الخاتمة

 يف ختام هذا البحث املتواضع أمجل أهم النتائج والتوصيات.

 ميكن إمجاهلا فيما يلي: النتائج:أوال:

 أهم علوم الشريعة اليت تعىن بتعليل األحكام الشرعية.يعد علم املقاصد من  -
 اهتم احلداثيون بالتأويل املقاصدي لنصوص القرآن الكرمي. -
 يربط احلداثيون بني التأويل املقاصدي للنص وتغري الزمان والبيئة والظروف. -
 يوظف احلداثيون ما يسمونه االجتهادات العمرية كنماذج للتأويل املقاصدي. -
 احلداثيني.عند األصوليني و بني التأويل املقاصدي عند  جوهريةالف تخهناك نقاط ا -

 أمجلها فيما يلي:التوصياتأهم  ثانيا:

بتأويل نصوص القرآن أوصي بضرورة العناية بالطرح احلداثي للمواضيع الشرعية وخباصة ما تعلق منها  -
 .الكرمي

 المصادر والمراجعقائمة 

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

االجتهاد املقاصدي حجيته ضوابطه جماالته، نور الدين بن خمتار اخلادمي، دار الكتب القطرية:  -1
 م.1998هـ/ 1419، 1الدوحة، ط

 م.2008، 2اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، عبد اجمليد الشريف، دار الطليعة: بريوت، ط -2

 م.2008ر اجلنوب: تونس، دط، اإلسالم واحلرية سوء التفاهم التارخيي، حممد الشريف، دا -3

                                                           
 .490، ص2ينظر: من النص إىل الواقع، املصدر السابق، ج 1
 .176ص: م،1994هـ/1414، 1، دار الشروق: بريوت، طفهمي هويدي ،التدين املنقوص 2
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 م.1983هـ/1403، 2أصول الشريعة، حممد سعيد العشماوي، دار اقرأ: بريوت، ط -4

تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، مطبعة حكومة الكويت،  -5
 .م1965هـــ/1385دط، 

 .م2009، 2ليبيا، ط -ملدار اإلسالمي: طرابلسحتديث الفكر اإلسالمي، عبد اجمليد الشريف، دار ا -6

 .م1994هـ/1414، 1، دار الشروق: بريوت، طفهمي هويدي ،التدين املنقوص -7

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة: بريوت،  -8
 .م2002هـ/ 1423، 1ط

 م.1996هـ/1416، 4العشماوي، مكتبة مدبويل الصغري: القاهرة، طجوهر اإلسالم، حممد سعيد  -9

، 1العلمانيون والقرآن الكرمي "تارخيية النص"، أمحد إدريس الطعان، دار ابن حزم: الرياض، ط -10
 م. 2007هـــ/1428

الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي الشوكاين، تح: أبو حفص سامي بن  -11
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 ملخص البحث

من التيارات املعاصرة اليت اهتمت باملقاصد القرآنية: التيار احلداثي، الذي كان له نظرة خاصة حول   
 تطبيق "التأويل املقاصدي" يف فهم النص القرآين.

وهذه الورقة البحثية غرضها الوقوف على أهم آراء التيار احلداثي حول توظيف "التأويل          
الكرمي، وذلك من خالل دراسة وحتليل موقف أحد أهم احلداثيني املعاصرين املقاصدي" يف تفسري القرآن 

 وهو الكاتب التونسي "حممد الشريف". 
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،  بالتأويل املقاصدي لنصوص القرآن الكرمينياحلداثي اماهتموقد توصلت من خالهلا إىل نتائج منها: 
وهرية اتاجلختالفمجلة من االكما استخلصت من خالل البحث   ،تغري الزمان والبيئة والظروفوربطهمإياهب

 .بني التأويل املقاصدي عند األصوليني واحلداثيني
 التأويل، املقاصد، احلداثيون، حممد الشريف.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  
From the contemporary currents that cared about the quranic interpretations: 
the modern current, which had a special look when it comes to the 
application of the “objectives interpretation” in understanding the Quranic 
text.  

Moreover, this research paper stands to reveal the most important point of 
views in the modern current about the use “objectives interpretation” in 
interpreting the holy Quran, through the study, and analysis of one of the 
best modernists; the Tunisian author “Mohamed El Charafi”. 

I concluded during this study the following results:  

The care reserved by the modernists for the “objectives interpretation” of the 
holy Quran’s verses, and linking them to the changes of time, environment, 
and cases, in addition I concluded from the research a compilation of 
substantial contradictions, between the “interpretation” of the natives and 
the modernists. 

Keywords: interpretation, objectives, modernists, Mohamed elCharafi. 
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