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الوظيفة املقا�صدية ..م�شروعيتها
وليد العربي
يف مقالٍ بعنوان «مقا�صد ال�شريعة :بني �أ�صول الفقه والتوجيهات النه�ضوية ..الت�أ�سي�س والتوظيفات احلديثة» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -يُ�شري الكاتب �إىل �أن بدايات التفكري
الأ�صويل يف التعامل مع ال�شريعة الإ�سالمية منذ القرن الثاين للهجرة ،قائ ٌم على �أمرين �أ�سا�سيني للغاية؛ �أولهما :الإلزام والتكليف ،والثاين قائم على فهم الن�ص والعرف ال�شرعيني،
ويعمتد عليهما قدرة املكلف على تطبيقها يف �شتى جماالت احلياة ،وهناك عمليتان لهذين الأمرين هما -عملية تعقل الإلزام والتكليف -وعملية فهم الن�ص والعرف من �أجل التطبيق.
لذلك؛ يعتق ُد الكاتب �أن هناك ن�صني �أ�سا�سيني؛ وهما :الن�ص الأول مرتبط بالر�سالة للإمام ال�شافعي عام  204هجري ،والن�ص الثاين كان لعلي بن املديني عام  235هجري؛ حيث
وجود مفهوم ال�سلطة كان له دور وثيق جدا ل�شغل هذه الن�صو�ص ،والتي قد تكون مرتبطة ب�أ�صول الفقه وال�شريعة ..و�أن الإلزام والتكليف دائما ي�أتيان من اهلل �سبحانه وتعاىل ،وهنا
يكمن مفهوم ال�سلطة.
لذلك؛ ال�شافعي مل يهتم كثريا بالن�ص الأول �أو الر�سالة ،و�إمنا
حيز عمله على م�صادر الت�شريع .فنجد �أن ال�شافعي قد ربط
ال�سنة النبوية باملفهوم اجل��دي��د وال�ن����ص ال �ق��ر�آين يف الإل ��زام،
لذلك در���س يف علم البيان والقواعد العربية لفهم الن�صو�ص،
وم��ن ث��م حتليلها حتليال �صحيحا لفهم ال�ن����ص �أوال ،و�أوج ��د
و�سيلة لربط الن�ص بالوقائع والأحداث املتغرية امل�ستقبلية من
خالل و�سيلة القيا�س.
ويف امل�ق��اب��ل ،جن��د �أن عليا اه�ت��م مب�ع��رف��ة ال�ع�ل��ل ،و�أط �ل��ق عليها
مفهوم «طبقات �أه��ل العلم» التي دائما ما تكون خمت�صة ب�أهل
ال�ع�ل��م و�أه ��ل ال�سلطة ،ال��ذي��ن يفهمون ال�ن����ص فهما �صحيحا،
ولديهم ال�ق��درة على اال��ش�تراع وامل�ع��رف��ة ،وال�ت��ي تكتمل بوجود
ثالث مراحل �أ�سا�سية؛ هي :جمع القر�آن وحفظه ،جمع املرويات
ع��ن ال�ن�ب��ي ،وح�م��ل ال�ع�ل��م امل ��وروث م��ن الأج �ي��ال امل�ب��ارك��ة :جيل
ال�صحابة ،وجيل التابعني ،وجيل تابعي التابعني.
وق��د �شهد القرن الثالث الهجري �صراعا عنيفا يف �شتى �أم��ور
ال�سنة ،والتي هي م�صدر من م�صادر
احلياة ،وبروز املجادلة يف ُّ
الت�شريع الإ�سالمي ،من بعد القر�آن الكرمي ،كما حدث �صراع
�أي�ضا يف ال�سلطة الفقهية .ومع تبلور املدار�س الفقهية يف القرن
الرابع الهجري ثبتت اخلطوط الن�صية التابعة لل�شافعي ،وابن
املديني وتالميذهما.
ومن منطلق �آخر ،جند �أن الفقهاء الأحناف �أ�صروا كثريا على
التم�سك باال�ستح�سان ،وغالبا ما كان ال�شافعي واملحدثون قد
جادلوا يف ذل��ك ،و�أظهر املالكية �أي�ضا امل�صالح املر�سلة ،يف حني
�أ�صر احلنابلة على ر�أي ال�صحابة ،وبقي هناك من قال �إن جميع
ه ��ذه ال �ت ��أم�لات الب ��د م��ن �إحل��اق�ه��ا ب��ال�ق�ي��ا���س ،وت�ن���س��ب امل���ص��ادر
الأ�صولية على �أن ال�شريعة �أنزلت ل�صون م�صالح العباد ،ويوجد
هناك الكثري من خري الأمثلة على ذلك ،ك�أبي القا�سم الكعبي،
والقا�ضي عبداجلبار يف كتاب ال ُع َمد ،و�شرح املعتمد لأبي احل�سني
الب�صري ،و�أبي بكر اجل�صا�ص �صاحب كتاب «�أحكام القر�آن».
ويظهر �أن حتديد ال�ضروريات الكربى من ال�شريعة هي �صون
الن�سل و�صون املال،
الدين ،و�صون النف�س ،و�صون العقل ،و�صون ْ
وقد ذكر الآمدي عام  631هجري املقا�صد اخلم�سة التي مل تخلُ
رعايتها ملة م��ن امل�ل��ل ،وال �شريعة م��ن ال���ش��رائ��ع وه��ي ال��دي��ن،
والن�سل واملال.
والنف�س ،والعقلْ ،

وعندما نذكر مقا�صد ال�شريعة اليوم ،جند �أن ما كتبه �إبراهيم
ب��ن م��و��س��ى ال���ش��اط�ب��ي يف ك�ت��اب��ه «امل ��واف �ق ��ات» وال� ��ذي ق���س��م �إىل
ق�سمني �أ�سا�سيني :ق�سم ق�صد ال���ش��ارع ،وق�صد املكلف ،ت�أليف
كتابه هذا نتج لثالثة �أغرا�ض ،وهي� :إي�ضاح �أن ال�شريعة �أُنزلت
ل�صون م�صالح العباد ،وميكن تعليل التف�صيل بالأبواب ،و�إدراك
اال�ستقراء .ل��ذا؛ جند �أن هذا الق�سم من علم الأ�صول هو علم
يقيني ،الرت�ب��اط��ه باملقا�صد ال���ض��روري��ة اخلم�سة ،وال�ت��ي دائما
ت��ذك��ر يف ك��ل امل �ج ��االت ،ول�ل�ح�ف��ظ ج��ان�ب��ان :احل�ف��ظ م��ن جانب
ال��وج��ود ،واحلفظ من جانب العدم ،وم��ن ه��ذا املنطلق جند �أن
هناك فروقا بني فهم املقا�صد القدمية واال�ستعماالت حديثا،
ومتر بعدة مراحل؛ منها:
 �أوال :مرحلة الن�ضح عند الأ�صوليني ،ويوجد تطور من فقهالتعليل �إىل فقه حكمة الت�شريع.
 ثانيا :وجود غمو�ض بني مقا�صد ال�شريعة و�أ�صول الفقه ،و�أنفقه املقا�صد ال يخرتق علم �أ�صول الفقه.
 ثالثا :ارتباط مبا�شر �إذا وجدت نتائج عمل الأ�صويل �أو عملالفقيه �أو القا�ضي.
 رابعا :عدم ت�أثري علم املقا�صد على علم الفقيه.واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر ف �ق��د ا��س�ت�ع��ر���ض خ�ي�ر ال ��دي ��ن ال�ت��ون���س��ي يف
«�أق��وم امل�سالك» ،بع�ضا من جت��ارب ال��دول الأوروب�ي��ة ،يف عملية
النهو�ض والتنظيم م�شابهة البن خلدون ،حني ذكر �أن ال�شريعة
الإ�سالمية كافلة مل�صالح الدارين.
وعندما نت�أمل فيما ركز عليه خري الدين ،جند �أنه ينا�شد علماء
ال��دي��ن دع��م م�س�ألة التنظيمات� ،أو م�ؤ�س�سات ال��دول��ة احلديثة
ل�سببني� :أن ال�شريعة الإ�سالمية كافلة مل�صالح الدارين ف�إن مل
يهتموا باحلياة الدنيوية فقد اختل �شرط م�صالح ال��داري��ن!
وال���س�ب��ب ال �ث��اين ي�ع��ود �إىل �أن ال�ت�ق��دم الأوروب � ��ي ق��د ي��دخ��ل يف
ال���ش��ؤون الدينية وال�سا�سية؛ فالبد م��ن �أخ ��ذه بعني االعتبار،
وهناك و�سيلة مهمة جدا ب�ش�أن هذا الأمر ،وهي القول باقتبا�س
كل ما يوافق ال�شريعة الإ�سالمية.
وانطلقت دعوة كبرية للتجديد الفقهي يف كل من م�صر وتون�س،
و�أُن���ش�ئ��ت م��دار���س فقهية ج��دي��دة ت��دع��و �إىل التجديد الفقهي،
وخري مثال على ذلك جامعة الأزهر يف م�صر بجانب «الزيتونة»،
وك�لاه�م��ا لها دور يف جت��دي��د الفقه ح�سب م��ا ي�لائ��م ال�شريعة

الإ�سالمية ،على نحو �أ�س�س وقواعد دينية �صادقة ب ّناءة.
هناك كتابان خمتلفان يف ال��روح واملق�صد ،وكالهما بت�أليف
ال�شاطبي ،وه�م��ا« :امل��واف�ق��ات» و»االع�ت���ص��ام»؛ الأول يف كتاب
ال�شريعة ،والغر�ض منه �صون امل�صالح ال�ضرورية واحلاجية
ل�ل�ع�ب��اد� ،أم ��ا «االع �ت �� �ص��ام» ف�ه��و ك�ت��اب ح ��ول ال��دع��وة ل�لال�ت��زام
ب��ال�ك�ت��اب وال ��� ّ�س �ن��ة ،وه ��و ��ش�ب�ي��ه ب�ح��د ذات ��ه ل�ك�ت��ب ال���س�ن��ة عند
احلنابلة ،وكتاب البِدع عند املالكية.
ويف ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ك ��ان ال�ه��م �أوال يف �إث �ب��ات �إم �ك��ان قيام
منظومة �إ�سالمية فكرية وثقافية م�ستقلة ،ترتبط م��ع كل
اجلوانب واحل��داث��ة النظرية والعملية من منظور �إ�سالمي،
وق��د ك�ثرت ب�ح��وث املقا�صد يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ،وال�ت��ي تعنى
ب��إ��س�لام�ي��ة امل �ع��رف��ة ،و�إ� �س�لام �ي��ة ال �ن �ظ��ام امل� ��ايل ،وال��د��س��ات�ير
الإ�سالمية و�إ�سالمية حقوق الإن�سان.
وجن ��د ه�ن��اك ث�ل�اث م��راح��ل ل�ظ�ه��ور ف�ق��ه امل���ص��ال��ح وامل�ق��ا��ص��د
وحكمة الت�شريع:
يف امل��رح�ل��ة ال�ق��دمي��ة :ت�شكيل بنية مقا�صدية م��وازي��ة لعلم
�أ�صول الفقه عرب �أربعة قرون ،ومن غري املمكن اخرتاق علم
الأ�صول.
يف املرحلة الثانية ،وه��ي املرحلة احلديثة� :إج ��راء حم��اوالت
يف ج�ع��ل امل�ق��ا��ص��د وفقهها مب�ث��اب��ة اله ��وت للنهو�ض وال�ت�ق��دم
والإ�صالح الديني ،وقد تراجع االهتمام مب�سائل املقا�صد وروح
ال�شريعة وحكمتها يف امل�شرق العربي ،ومن جهة �أخرى ا�ستمر
االهتمام يف املغرب العربي.
وهناك الكثري من احلوا�شي التي تدل على التجديد من كتب
ورواي ��ات ح��دي�ث��ة؛ منها :ك�ت��اب «ال��ر��س��ال��ة» ل�ل�إم��ام ال�شافعي،
وكتاب «الأم ��ة واجلماعة وال�سلطة» لر�ضوان ال�سيد ،وكتاب
«� �ش �ف��اء ال �غ �ل �ي��ل» ل �ل �غ ��زايل ،وك �ت ��اب «ق ��واع ��د الأح � �ك� ��ام» الب��ن
عبدال�سالم ،ور�سالة «مقا�صد ال�شريعة» لنور الدين بوثوري.
و�أخ� �ي��را�� ..ش�ه��د ف�ق��ه امل�ق��ا��ص��د ت �ط��ورا وات �� �س��اع��ا ،وال�ن�ه��و���ض
بقوة مما ك��ان عليه �سابقا ،فقد �شكل نقطة مرجعية للنظام
الإ� �س�ل�ام ��ي ،ع�ن��د الإ� �س�لام �ي�ين اجل� ��دد ،وي �ح��ل م �ك��ان ال�ف�ق��ه
ال �ق��دمي ،ال�ف�ق��ه اجل��دي��د ،وه�ن��ا ب��إم�ك��ان�ن��ا ال�ق��ول «ف�ق��ه جديد
لزمان جديد».
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