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 املقاصد الكلية للشريعة.. قراءة جديدة 
 

 د. نصر حامد أبوزيد

 

من أهم إجنازات العلماء املسلمني يف جمال قراءة النصوص الدينية ما أجنزه علماء أصول الفقه من 
لكلية للشريعة، وهي املقاصد اليت صاغها اإلمام الشاطيب يف مخسة مبادئ كلية حتديد للمقاصد ا

 عامة، هي: احلفاظ على النفس والعرض والدين والعقل واملال.

مت التوصل إىل هذه املقاصد الكلية من خالل القراءة التفصيلية املتأنية والعميقة للنصوص  لقد        
الل عالقاهتا الرتكيبية ببعضها البعض من جهة، ومن خالل عالقاهتا الدينية ذات الطابع التشريعي من خ

 بنصوص العقيدة واألخالق من جهة أخرى، واملقصود ابلعالقات الرتكيبية للنصوص التشريعية:

عالقات اإلمجال والبيان، والعموم واخلصوص، والنسخ.. وغري ذلك. وهي عالقات إنتاج الداللة        
ن نص من النصوص يكون مبينا ومفصال يف نصوص أخرى، وكذلك ما كانت الشرعية، فما أمجل م

داللته عامة قد يكون هناك نص آخر حيوله من العموم إىل اخلصوص، مث هناك أخريا ظاهرة نسخ بعض 
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 التشريعات واستبدال تشريعات أخرى هبا للتخفيف أو التدرج مراعاة لتبدل األحوال وتغري الظروف.

املتأنية العميقة للنصوص ينتج عنها فهم األحكام التفصيلية الشرعية، ومن هذه  هذه القراءة       
األحكام التفصيلية أمكن لعلماء املسلمني استنباط املقاصد الكلية اليت توجه تلك األحكام، وال تنتهي 

ي إىل القراءة عند استنباط الكليات من اجلزئيات ابملعىن الذي شرحناه، أي ابملنهج الصاعد من اجلزئ
الكلي، وإمنا يتم يف قراءة أخرى تستخدم املنهج اهلابط تنزيل الكليات على اجلزئيات يف حماولة إلعادة 

يف ضوء الكليات املستنبطة منها، كأن علماء األصول خاصة وعلماء  -ورمبا تعديلها  -فهم اجلزئيات 
علية وأكثر تعقيدا من أن تكون جمرد اإلسالم بصفة عامة يدركون أن العالقة بني الكلي واجلزئي عالقة تفا

 عالقة تراكم أو "مجع" ابملعىن الرايضي.

 منهج علماء األصول

هذا اإلجناز املهم جدا واخلطري يؤصل منهجا يف قراءة النصوص انجزا، وال أعين أنه انجز يف جمال        
ك يف قراءة كل أمناط قراءة النصوص الدينية فقط، ألن ذلك أمر حتقق ابلفعل، لكنه منهج انجز كذل

النصوص القانونية والفلسفية واألدبية.. وككل منهج انجز يظل منهج علماء األصول يف استنباط 
منهجا مفتوحا قابال  -فهما جمددا  -الكليات من اجلزئيات، مث إعادة تنزيل الكليات لفهم اجلزئيات 

اصة يف جمال "قراءة النصوص" ولعل لإلضافة مع جتدد الوعي وتطور أساليب املعرفة وأدوات البحث، خ
 هذا هو الدافع الذي يدفعنا اليوم القرتاح مشروع قراءة جديدة للمقاصد الكلية للشريعة.

هذه القراءة اجلديدة تسرتشد مبنهج علماء األصول، ولكن يف إطار مهوم العصر الذي نعيش فيه،        
 سالمي جديد.وملواجهة املشكالت اليت متثل عقبة أمام حتقيق وعي إ

وككل قراءة جديدة من حق املشروع املقرتح لقراءتنا أن يضيف إىل منهجيات القراءة السابقة ما        
أحدثته املنهجيات احلديثة من انشغال مبستوايت الداللة اليت تتجاوز حدود الداللة اللغوية، لقد شغلت 

اهتمامها يف الكشف عن آليات هذه الداللة القراءة السابقة بفحص الداللة اللغوية أساسا، ولذلك تركز 
يف حدود علوم اللغة والبالغة التقليديني، وكان انشغاهلا منصبا أساسا على الكليات املستنبطة من 
اجلزئيات، دون أن تقف على الدالالت الكلية الناشئة عن طبيعة احلركة املعرفية لنصوص اإلسالم يف  

ابلنصوص اليت كانت قائمة  -معرفيا  -ية عالقة النص اإلسالمي كليتها، واملقصود هبذه الدالالت الكل
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ومؤثرة وفاعلة يف سياق اللحظة التارخيية للوحي، هذه الدالالت متثل حمور احلركة اليت سببت الصراع 
واملقاومة اليت واجهت النص اإلسالمي خالل السنوات العشرين اليت متثل مرحلة الوحي، بل واليت  

يما عرف حبروب الردة، وما سبقها واقرتن هبا من ظاهرة "النبوات الكاذبة" اليت استمرت بعد ذلك ف
 استشرت يف حماولة ملنازعة "النص اإلسالمي" مشروعيته السماوية.

 كلية النص اإلسالمي

من الطبيعي إذن أن حتاول القراءة اجلديدة جتاوز ثنائية اجلزئي والكلي دون إغفاهلا متاما، وذلك        
عن الداللة أو الدالالت الكلية اليت ال تفصل بني التشريعي والعقيدي من انحية، وبني الدالالت  للبحث

املستنبطة من القصص القرآين ووصف اجلنة والنار من جهة أخرى، ابإلضافة إىل ذلك تدخل هذه القراءة 
مع الواقع االجتماعي  يف بؤرة اهتمامها الداللة الكلية للنص اإلسالمي يف سياق تفاعله اجلزئي والكلي

والتارخيي، وبعبارة أخرى حتاول القراءة اجلديدة مبنهجياهتا املعاصرة أن تتناول النص اإلسالمي يف كليته، 
ذلك النص الذي جزأته العلوم الدينية يف الرتاث اإلسالمي فانشغل "علم األصول" ابألحكام 

صوف" ابألخالق، وانشغلت ابقي العلوم كل والتشريعات، وانشغل "علم الكالم" ابلعقيدة وانشغل "الت
 جبانب من اجلوانب.

واالقرتاح األويل ملشروع القراءة اجلديدة يعتمد على إدراك ثالثة مبادئ نرى أهنا جوهرية وأساسية        
حبيث ميكن القول إهنا متثل "الكليات" اليت تستوعب اجلزئيات، إىل جانب أهنا تستوعب "املقاصد 

ة اليت استنبطها أسالفنا يف قراءهتم العميقة املستوعبة حبسب اإلطار املعريف املتاح هلم، يتعلق الكلية" اخلمس
املبدأ الكلي األول مبفهوم "العقالنية" بوصفها صفة تضاد "اجلاهلية" اليت طرح املشروع اإلسالمي نفسه 

أخريا يف بعض  بوصفه نقيضا هلا يف كثري من نصوصه املعروفة جدا. وعلى عكس ما أصبح شائعا
الكتاابت من أن "احلاكمية"، هي نقيض "اجلاهلية"، فإن نقيض اجلاهلية يتحدد من خالل مالحظة 
التداول الضدي بني لفظي "العقل" و"اجلهل" يف اللغة أوال ويف القرآن اثنيا، ونقول يف اللغة أوال ألن 

فاظ القرآن، وذلك قبل أن نرى ما أحدثه اللغة العربية هي اإلطار املرجعي لتحديد الدالالت املعجمية ألل
 القرآن من تطوير أو تغيري يف هذه الدالالت.

والسياق اللغوي لتداول لفظ "اجلهل" ومشتقاته جيعلـه نقيضا لـ "احللم" مبعىن العقل، ولفظ        
عقل، يقول "اجلهل" ومشتقاته يعين "العصبية" اليت يرتبط هبا منط من السلوك اهلجومي العدائي غري املت
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 الشاعر اجلاهلي عمرو بن كلثوم يف معلقته الشهرية:

 فنجهل فوق جهل اجلاهلينا أال ال جيهلن أحد علينا

قبيلته  وال ميكن أن يكون الشاعر مفتخرا جبهله "نقيض العلم واملعرفة"، وإمنا يفتخر بعصبيته وقوة        
" هي اليت أيت اإلسالم نقيضا هلا على مجيع وقدرهتا على مقابلة العدوان ابلعدوان، هذه "اجلاهلية

املستوايت واألصعدة ليؤسس العقالنية يف السلوك والفهم والعالقات اإلنسانية، من هنا تركيز القرآن على 
"العقل" و"اللب" و"الفكر" و"الفؤاد"، وخماطبته دائما للذين يعقلون ويتفكرون. وألن "اجلاهلية" انبعة 

واالنتماء القبلي جاء غضب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قوله للمتفاخرين: عصبية العرق والدم  من 
 "دعوها فإهنا منتنة"، أو يف قوله "ال فضل لعريب على عجمي إال ابلتقوى".

ومن اخلطل استنتاج بعض الصبية من اجلهال من أمثال هذه النصوص معارضة اإلسالم ملفهوم        
وإمنا يعارض اإلسالم "التعصب" و"الطائفية" و"العرقية" ليؤكد مفهوم "الوطن" أو مفهوم "القومية"، 

الدعوة اإلنساين، والذي يقوم علي املساواة والكفاءة والندية رغم كل االختالفات اإلثنية والعرقية، بل 
والدينية. إن ما يساوي بني البشر هو "العقل" الذي هو كما قال املعتزلة "أعدل األشياء قسمة بني 

ر". هكذا ميكن القول إن اإلسالم يعتمد على مبدأ كلي أساسي هو "العقل" نقيضا للجهل، وهبذا البش
يدين كل ممارسات "اجلاهلية" يف الفكر والسلوك داعيا إىل "احللم" وحتكيم "العقل" واالحتكام إىل 

 "اللب" و "الفؤاد".

 احلرية نقيض العبودية

رية" نقيضا للعبودية، وهو مبدأ شديد االلتصاق من حيث داللته املبدأ الكلي الثاين هو مبدأ "احل       
مببدأ "العقل"، ذلك أن اإلنسان احلر هو اإلنسان العاقل أساسا من حيث إن "العقل" هو مركز فعالية 
النشاط اإلنساين. إن اإلنسان املتعصب حتركه مبادئ خارجية يف فكره وسلوكه، مبادئ تتحكم يف عقله 

ة فعاليته احلرة، وهذا منشأ العبودية احلقيقي، ألن العبودية االجتماعية منشؤها نسق فتمنعه من ممارس
اجتماعي إذا تغري انتفت تلك العبودية، أما عبودية "العقل" فهي أشد خطرا لسيطرهتا على "جوهر" 

ية خارجية. إنسانية اإلنسان. إهنا ترد اإلنسان إىل مستوى البهيمة يف حني تظل العبودية االجتماعية عبود
ليس هذا دفاعا عن النظام العبودي لكنه حماولة لكشف خطر عبودية "العقل" لتأكيد التواشج واالتصال 
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 الداليل بني مفهوم "العقل" ومفهوم "احلرية".

إن النصوص اليت ميكن االستشهاد هبا إلثبات أن "احلرية" مبدأ كلي يف املشروع اإلسالمي ال        
لها هذه املقالة. ويكفي هنا أن نشري إىل أن اإلسالم قائم أساسا على مبدأ "حرية تتسع إال وال لتحلي

االختيار" املطلقة، واختيار املسلم لإلسالم دينا ال ميكن أن يكون انفيا ملفهوم احلرية األصلي، ذلك أن 
حرا طائعا الفرع ال يلغي األصل أبدا كما حياول البعض أن يومهوا الناس. إن دخول اإلنسان اإلسالم 

خمتارا راضيا ال حيوله إىل "عبد" جمرد من حريته واختياره األصليني، واللذين مها مناط إنسانيته. إن الذين 
يومهون الناس بذلك خيلطون بني مفهوم "العبودية" السابق على اإلسالم، واملرتبط ابلنسق االجتماعي 

 لعالقة اإلنسان ابهلل سبحانه وتعاىل، العبودي، وبني مفهوم "العبادية" الذي صاغه القرآن الكرمي
ويتجاهل هؤالء أن مجع كلمة "عبد" هو "عبيد"، وهو مل يستخدم يف القرآن إال يف سياق حمدد هو سياق 

، ق/ 46، فصلت/ 10، احلج/ 51، األنفال/ 182نفي الظلم عن هللا سبحانه وتعاىل "آل عمران/ 
ة "عباد" ال "عبيد"، وهو أمر يؤكد تغاير الداللة رغم اتفاق ". واالستخدام القرآين املتواتر هو الصيغ 29

صيغة "املفرد" للكلمتني، وهذا ينفي مفهوم عالقة "العبودية" بكل دالالهتا السلبية، تلك العالقة اليت 
حياول البعض حصر العالقة األعمق بني هللا سبحانه وتعاىل واإلنسان داخل أسوارها الضيقة اخلانقة، ويتم 

ه يف ظل جتاهل شبه اتم للنصوص اليت تتحدث عن بعد "احلب" املتبادل بني هللا العظيم وبني ذلك كل
 عباده.

وال ميكن االعرتاض على كلية مبدأ "احلرية" يف النص اإلسالمي ابإلعراض السقيم الذين فحواه أن        
هذا االعرتاض تكشف عن اإلسالم مل يلغ العبودية من حيز النظام االجتماعي،، ومع ذلك فإن مناقشة 

بعد احرتام اإلسالم لقوانني الواقع والتاريخ، وذلك بتجنبه عدم اجملازفة ابلوثب فوقها وجتاهلها. إن الدين 
الذي حرم اخلمر على ثالث مراحل تدرجا يف التشريع، والذي نسخ بعض األحكام واستبدل هبا أحكاما 

أن الفعل اإلهلي إذا حتقق يف التاريخ جيري على سنن أخرى يف فرتة الوحي هلو دين واقعي إنساين يؤكد 
التاريخ، وهي السنن اليت متثل القوانني الكلية اليت عرب عنها القرآن الكرمي بـ "سنة هللا" اليت لن جتد هلا 
تبديال، ولعل هذا الشرح يرفع عن كلمة "التاريخ " الدالالت السقيمة اليت يلصقها هبا البعض حني ترد 

 التحليل مصاحبة لكلمة "الوحي". يف مثل هذا

لكن احرتام قوانني التاريخ والواقع ال يعين أن اإلسالم وقف حياهلا عاجزا، فمنهج اإلسالم هو        
التغيري اجلزئي الذي يؤدي يف النهاية إىل "خلخلة" دعائم البىن االجتماعية، االقتصادية والسياسية القائمة 
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النظام العبودي االجتماعي حيث انبثت دعوة اإلسالم إىل حترير العبيد واملسيطرة، وكان هذا موقفه من 
يف كثري من النصوص بدءا من "املساواة" بني العبد واحلر يف األحكام ويف معايري الثواب األخروي، 

مراعاة للضغوط  -يف جمال احلدود بصفة خاصة  -والتخفيف عن العبيد يف أحكام العقاب الدنيوي 
 يتعرضون هلا فتجعلهم أقرب إىل الوقوع يف اخلطأ. عالوة على ذلك فتح اإلسالم يف كثري االجتماعية اليت

من أحكامه ابب التحرر أبن جعل "عتق الرقبة" وحتريرها واحدة من أهم الكفارات يف حاالت كثرية 
ك، وأحكام عديدة، واألهم من ذلك أنه جعل الزواج من العبداملسلم أفضل من الزواج من احلر املشر 

وكذلك جعل الزواج من األمة املسلمة خريًا من الزواج من احلرة املشركة، ومعىن ذلك أن اإلسالم جعل 
 معيار "القيمة" معيارا خمالفا للسائد االجتماعي.

 إطالق مبدأ االختيار

كل هذه التغيريات على مستوى األحكام ارتبطت بتأكيد نسق للقيمة يفتح الباب للحرية والتحرر        
من العبودية كما من عصبية الدم والعرق متاما، لكن األهم من ذلك واألخطر إطالق اإلسالم ملبدأ حرية 
العقائد وممارستها من جهة، وإطالق مبدأ حرية االختيار لإلنسان الفرد من جهة أخرى، وفوق ذلك كله 

لرساالت والكلمة األخرية من فقد دشن اإلسالم مفهوما لإلنسانية احلرة الطليقة أبن أعلن رسالته خامتة ا
السماء إىل األرض، وهذا معناه اإلقرار أبن اإلنسانية قد تعدت مرحلة ما قبل النضوج اليت تتطلب 

 الوصاية الدائمة إىل مرحلة "الرشد" الكاملة.

هذه احلرية اليت حياول بعض املتعصبني أن ينال من اتساعها وعمقها جتد جذرها يف اخلطاب        
ي من حقيقة صفة "العدل" اإلهلية وهي الصفة اليت ال تقف داللتها عند حدود نفي الظلم فقط، اإلسالم

بل متتد داللتها إىل إقرار مبدأ "العدل" مبدأ كليا للوجود اإلنساين. إن حرص املعتزلة على أتكيد صفة 
 سبحانه وتعاىل العدل اإلهلي هو الذي أفضى هبم إىل أتصيل صفة "التوحيد" فكراي وفلسفيا. إن هللا

عادل ألنه ليس صاحب مصلحة وال تلحقه احلاجة وال املنفعة اليت تدفع البشر إىل الظلم دفعا لضرر أو 
استجالاب لنفع، ولن يزيد ملكه طاعة الطائعني ولن ينقص ملكه سبحانه وتعاىل عصيان العصاة وال كفر 

ية" اليت متيز الوجود اإلهلي عن الوجود الكافرين. هذا "االستغناء" املطلق هو جوهر مفهوم "الوحدان
اإلنساين، وهو ذاته جوهر مفهوم "العدل" اإلهلي، هل ابلغ الفقهاء الذين قالوا: حيث يوجد "العدل" 
توجد شريعة هللا؟! وهل ابلغوا كذلك حني قالوا: احلاكم العادل خري وأفضل من احلاكم الظامل ولو كان 
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 أظن ذلك، فقد تعمقوا مفهوم "العدل" اإلهلي الذي انسرب مبدأ  األول غري مسلم والثاين مسلما؟! ال
 كليا ابلضرورة يف املشروع اإلسالمي.

 مقاصد الشريعة

متثل منظومة من املفاهيم  -العقل واحلرية والعدل  -إن هذه املبادئ الكلية املقرتحة الثالث        
اخلمس اليت استنبطها علماء أصول الفقه املتماسكة املرتابطة من جهة، وهي تستوعب املقاصد الكلية 

من جهة أخرى. إن احلفاظ على النفس والعقل والدين والعرض واملال تبدو مبادئ جزئية ابلنسبة 
للمبادئ الثالث الكلية املقرتحة، وميكن ابلتايل أن تندرج فيها، هذا إىل جانب أن تلك املبادئ الثالث 

ية اليت أجنزها األصوليون مثل قاعدة "االستحسان" و"املصاحل املقرتحة تستوعب مجيع القواعد االجتهاد
املرسلة" و"استصحاب األصل" و"إابحة الضرورات للمحظورات".. وغري ذلك.. وسيتم قبول هذه 
القواعد على أسس كلية ترفع االختالف املعروف بني املدارس الفقهية حول مشروعية بعض هذه املبادئ. 

ع حتليل ودراسة الكتشاف األسباب والعلل لفهم اتريخ املذاهب قد تصيح هذه اخلالفات موضو 
 ابالختيار بني هذا أو ذاك. -يف ضوء املبادئ الكلية املشار إليها  -واألفكار، لكننا لن نكون ملزمني 

ومن املؤكد أن االنطالق من هدي تلك املبادئ سيجعلنا نتوقف عند قاعدة "درء املفاسد مقدم        
احل" وقفة نقدية فاحصة متأملة للسياق التارخيي الذي صيغت فيه وهو سياق حالة على جلب املص

الضعف والتمزق والتشتت الذي أصاب بنية اجملتمعات العربية اإلسالمية، وحنن اآلن بصدد حماولة جتاوز 
ذا هذه احلالة املشار إليها، واللحاق بركب التقدم واملدنية، يصعب علينا تقبل مثل تلك القاعدة، ه

ابإلضافة إىل أهنا تتعارض مع مبادئ العقل واحلرية والعدل، اليت هي مبثابة املقاصد الكلية للشريعة. وال 
شك أن كل تقدم اجتماعي وعمراين وتقين إمنا يرتبط بتطور الوعي اإلنساين وبتنامي قدرته على اكتشاف 

دما يف نشاط "العقل" الذي ميثل مركز القوانني الطبيعية واالجتماعية، وبعبارة أخرى ليس التقدم إال تق
املشروع اإلسالمي يف تناقضه مع اجلاهلية. لكن كل تقدم له بعض توابعه السلبية اليت ترتتب عليها بعض 
األضرار، وهي مبثابة ضريبة تدفعها البشرية يف سبيل التقدم، فلو أخذان بقاعدة "درء املفاسد مقدم على 

قفنا حجر عثرة يف سبيله، أي لناهضنا تطور العقل وتقدمه، وبذلك جلب املصاحل" لناهضنا التقدم وو 
 ننتهك مبدأ كليا من مبادئ اإلسالم.

إن دراسة النصوص الدينية وفهمها وأتويلها من خالل تلك املبادئ الكلية الثالث ميكن أن يكون        
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الينا من تراثنا الفكري، هاداي لصقل مزيد من آليات االجتهاد تضاف إىل آليات االجتهاد اليت وصلت 
ومن املمكن ابلطبع أن تتفرع عن تلك املبادئ الكلية فروع تنمو وتتزايد مع عملية القراءة املقرتحة واليت 
حتتاج إىل جهود وجهود، جهود تتجاوز حدود إمكاانت الفرد وحتتاج إىل إمكاانت مؤسسات حبثية 

جيات العلوم اإلنسانية املتطورة بصفة عامة، وما جديدة، حتتاج إىل مؤسسات حبثية علمية على صلة مبنه
يتعلق من تلك املنهجيات بدراسة النصوص وفهمها وأتويلها بصفة خاصة. وال خوف على عقائدان 
وديننا من تلك املنهجيات وإجراءات حتليلها، وإمنا اخلوف من "اجلمود" و"التقليد" اللذين ميثالن حصون 

لقد أرسل هللا سبحانه وتعاىل رسله للناس حيملون كالمه عز وجل لكي الدفاع يف املؤسسات التقليدية. 
يفهمه الناس، وليست عملية الفهم حكرا على عصر من العصور مهما بلغ إخالص أهله، بل هي عملية 

 تتشارك فيها كل العصور سعيا إلمتام نور هللا سبحانه وتعاىل إببراز الدالالت الكامنة يف كالمه.

    دنصر حامد أبوزي
 

 


