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 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

  ملخص البحث
  

يهدف هذا البحث إىل بيان دور االستقراء يف إثبات املقاصد القرآنية عند ابن عاشور، وذلك من 
 ،ن عاشور يف استقراءاته للنصوص القرآنيةخالل بلورة ذلك األثر يف قوالب نظرية وتطبيقية استخدمها اب

  . يف تقرير املقاصد القرآنية بتقسيماا العامة واخلاصة واجلزئية -بشكل مباشر-هذه االستقراءات وسامهت 

وقد سلك الباحث املنهج االستقرائي يف تتبع تلك النصوص وإيرادها، مث املنهج التحليلي 
إحدى املرجحات الداللية، وقد  هبات املقاصد القرآنية، باعتباراالستنباطي يف سرب دور االستقراء يف إث

أن االستقراء ميثل أحد األدوات اإلجرائية يف إثبات مقاصد : توصل الباحث إىل مجلة من النتائج من أمهها
فكذلك  ؛القرآن الكرمي عند ابن عاشور، فكما أن السياق واملناسبات واألثر من املرجحات الداللية

  .له نفس املكانة من الترجيح، وغري ذلك من النتائجاالستقراء 
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  دور االستقراء يف إثبات املقاصد القرآنية عند ابن عاشور
  ١نشوان عبده خالد قائد

  :املقدمة

عبد اهللا ورسوله  اهللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا ويل املتقني، وأشهد أن حممد احلمد
  :اهللا عليه وعلى آله وصحابته وقرابته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد الصادق األمني، صلى

فبمقدار معرفتها يصل اإلنسان إىل إدراك الغايات ، فإن املقاصد القرآنية ال يستغين عن معرفتها أحد
يف أحكام  واملتفقه، وا يصل املفسر إىل تفسري أمثل لكتاب اهللا الكرمي، ٢والوجود، الكربى من اخللق

فالفقه بال " ؛أو الداعي إىل الطريق الصحيح إليصال املراد يف أنصع حلة وأى مقال، أو املفىت، الشرع
والدعاة ، ، واملتدين بال مقاصد متدين بال روح...والفقيه بال مقاصد فقيه بال روح، مقاصد فقه بال روح

  . ٣..."إىل اإلسالم بال مقاصد هم أصحاب دعوة بال روح

وعدم وقوفهم مع - نفي الفقه الذي ساقه القرآن الكرمي عن أقوام وقفوا مع ظاهر النصوصإن 
 لَّا قَوم بِأَنهم ﴿ذَلك: قال تعاىل، يدلنا على أمهية املقاصد يف فهم النصوص والتعامل معها -املراد واحلكمة

يقول ، ]١٢: التوبة[يفْقَهون﴾  الَّ قَوم بِأَنهم قُلُوبهم اللّه ﴿صرف: وقال تعاىل]. ١٣: احلشر[يفْقَهونَ﴾ 
فاعلم أن اهللا تعاىل إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم؛ فذلك لوقوفهم مع ظاهر األمر، وعدم : "الشاطيب

  .٤"اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك؛ فهو لفهمهم مراد اهللا من خطابه، وهو باطنه

 قلة اليت نصل ا إىل معرفة املقاصد القرآنية غري أن اإلشكالية تربز يف وميثل االستقراء أهم األدوات
ثبات املقاصد القرآنية، ومن ناحية أخرى ضعف الشروط الواجب توافرها استعمال االستقراء كمرجح إل

  .يف االستقراء كالعلم باللغة، وعدم إلغاء النص أو التطاول عليه

                                                             
  .طالب دكتوراه، قسم دراسات القرآنية والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ١

 ،١ط ،ناشرون مكتبة الرشد: الرياض( ،آن الكرمياملدخل إىل مقاصد القر، عبد الكرمي حامدي: انظر ٢
  .٧٥ص) م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  .١٣ص) م١٩٩٦، ١ط، املكتبة السلفية: القاهرة( ،مدخل إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية، أمحد الريسوين ٣

 ،١دار ابن عفان، ط(مان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سل: حتقيق ،املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطيب ٤
  .٢١٤ص، ٤ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

 استخدام االستقراء إلثبات املقاصد القرآنية من خالل يف امتميز اابن عاشور منطلقً لقد مثل
أو من خالل التطبيقات اليت دارت يف فلك النص ومل خترج  ،التنظريات اليت حتدث فيها على املقاصد القرآنية

واليت نشرح فيها طريقه يف استقراء املقاصد األصلية  ،عنه، ويتضح ذلك معنا يف املفردات اآلتية من حبثنا
  .دور االستقراء يف إثبات املقاصد عندهالكرمي، وللقرآن 

  :مصطلح املقاصد القرآنية: املطلب األول

ا على وزن  "املقاصد"عرف تيف معناها اللغوي إىل الفعل  "املقاصد"، وترجع كلمة "مفاعل"لغةً بأ
"دتقول" قَص :ًدقَص ،دقْصي ،داقَص .دومنه تنصرف مجيع االشتقاقات، كالقَص ،دواملَقَاص ،دوالقَاص ،

  .واالقْتصاد، وغريها

 :تعاىل وقوله .داصقَ فهو ادًصقَ دصقْي دصقَ ،الطريق استقامة :دصالقَ: "جاء يف لسان العرب
 اهنيوالرب باحلجج إليه والدعاء ،املستقيم الطريق تبيني اهللا على أي ،]٩: النحل[ ﴾ وعلَى اللّه قَصد السبِيلِ﴿

 ،وأَمه شيء إتيان على أحدها يدل ثالثة، أصول والدال والصاد القاف: قَصد: "وقال ابن فارس. ٥"الواضحة
  .٦"ادصقْوم ادًصقَ هتدصقَ: فاألصل .الشيء يف اكتناز على واآلخر

 وتحن أي هدصقَ تدصقَ يقال الطريق، استقامة دصالقَ: دصقَ: "ويقول الراغب األصفهاين
نح٧"هو.  

، يفيد أغلبها التوسط، واالستقامة، واالعتدال، ٨يف القرآن يف ستة مواضع) قَصد(وقد جاء لفظ 
  :وهي كاآليت

ومعناه توسط ، ]١٩: لقمان[﴾ واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك﴿: يف قوله تعاىل: دصقْا .١
  .٩البطءبني اإلسراع و فيه، والقصد ما

                                                             
 .٣٥٣ص ،٣ج  )ت.، د١ط ،دار صادر: بريوت( ،لسان العرب ،ابن منظور ٥
 ،٥ج  )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ١طدار الفكر، (عبد السالم حممد هارون، : حتقيق ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ٦

 ،٩٥ص
 .٤٠٤ص ،املرجع السابق ٧
 .٥٤٥ص) ت.د ،ط.د ،دار اجليل: بريوت( ،لقرآن الكرمياملعجم املفهرس أللفاظ ا ،حممد فؤاد عبد الباقي ٨
 ،١ط ،دار عامل الكتب: الرياض( ،هشام مسري البخاري: حتقيق ،اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب ٩

 .٢٩١ص ،٦ج )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
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أي على اهللا بيان قصد ، ]٩: النحل[﴾ وعلَى اللّه قَصد السبِيلِ ومنها جآئر﴿: يف قوله تعاىل :دصقَ .٢
على اهللا بيان اإلسالم : السبيل، فحذف املضاف وهو البيان، والسبيل هو اإلسالم، ومعىن اآلية

يقال طريق قاصد، أي مستقيم  بالرسل واحلجج والرباهني، وقصد السبيل معناه استقامة الطريق،
  .١٠يؤدي إىل املطلوب

٣. قاصيف قوله تعاىل:  اد :﴿وكعبا الَّتدا قَاصفَرسا وا قَرِيبضركَانَ ع ٤٢: التوبة[﴾ لَو[ ،اأي سفر 
  .معلوم الطريق اسهلً

٤. قْمتصيف قول اهللا تعاىل: د :﴿م مهنفَم رإِلَى الْب ماهجا نفَلَمدصأي عدل يف ، ]٣٢: لقمان[﴾ قْت
 .العهد، ويف الرب مبا عاهد عليه يف البحر

٥. قْمتصيف قوله تعاىل: د :﴿دصقْتم مهنمو فِْسهلِّن مظَال مهنأي املالزم للقصد ، ]٣٢: فاطر[ ﴾ فَم
  .وهو ترك امليل

٦. قْمتصةٌ ﴿: موضع آخر، يف قوله تعاىل :ةدأُم مهنةٌمدصقْتأي منهم قوم مل ، ]٦٦: املائدة[﴾ م
 .االعتدال يف العمل: يكونوا من املؤذين املستهزئني، واالقتصاد

وبناًء على ما سبق من املعاين اللغوية ملعىن املقاصد ميكن القول بأن القَصد واملقْصد واملقاصد يف 
االستقامة، واالعتدال، : منها ،متعددة األصل تعين العزم والتوجه حنو الشيء، وهلا استعماالت أخرى

والتوسط، واالعتماد، واَألم، وتعترب احلكمة من أقرب تلك املعاين للمقاصد، وورودها يف القرآن 
  .، وهلا معاين أخرى ليس املقام مقام بسطها، ونأيت إىل بيان معىن املقاصد يف االصطالح١١أكثر

اتعريف املقاصد اصطالح:    
عادة لفظ املقاصد حتت معىن اهلدف والغاية من األحكام التشريعية، وهناك  يستعمل األصوليون

احلكَم واحلكمة، واألسرار، والغايات، واألهداف، : ومنها ،العديد من األلفاظ املستعملة مبعىن املقاصد

                                                             
 .٨١ص ،١٠ج املرجع السابق ١٠

مقاصد الشريعة مينة ساعد بوسعادي، ي: ، وانظر٣٧ص ،املدخل إىل مقاصد القرآن الكرمي ،عبد الكرمي حامدي: انظر ١١
، ١دار ابن حزم للطباعة والنسر والتوزيع، ط: بريوت(، وأثرها يف اجلمع والترجيح بني النصوص

دار البشري للعلوم : طنطا( تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالمية،عادل الشويخ، : ، وانظر٣٣ص) م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
 .١٢٤ص) م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١والثقافة، ط



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

 ، إذ أنَّ مقاصدا، ومقاصد القرآن خصوصاوال بد من أن نفرق بني مقاصد الشريعة عموم. ١٢واألغراض
القرآن هي أصل مقاصد الشريعة، وعليها تدور مقاصد الشريعة، ومنها تستمد، فمن تعريفات العلماء 

  :ملقاصد الشريعة ما يأيت بيانه
 الشرعي املقصود أنَّ: "يف معرض ذكر مفهوم املقصود الشرعي :١٣ما ذكره اإلمام الشاطيب: اأولً

 وهذا وأخراهم، دنياهم يف هلم مصلحة هو مما يهم،عل وما هلم ما تفهيم املكلفني على الوارد اخلطاب من
  . ١٤"اشتباه وال فيه إمجال ال واضحا بينا كونه يستلزم

إرادة التكليف، واملقصود : ثالث جهات ملعرفة القصد الشرعي وهي ١٥وقد وضع اإلمام الشاطيب 
  . ١٦الداليل من اخلطاب الشرعي، واملقصود الشرعي من احلكم

  بقوله ١٧حيث يعرف املقاصد العامة للشريعة :ام حممد الطَّاهر بن عاشورتعريف اإلم: اثاني :
املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع، أو معظمها؛ حبيث : مقاصد التشريع العامة هي"

  . ١٨"ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة

                                                             
 ،١، طدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت( ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،عبد الكرمي حامدي: انظر ١٢

 .٢١-٢٠ص ) م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
للمقاصد ميكن  اضحوا امع أن اإلمام الشاطيب يصنف أنه أول من أرسى دعائم علم املقاصد إال أنه مل يذكر تعريفً ١٣

وكذلك معظم من سبقه يف احلديث عن  ،وجل ما ذكره هو عبارة عن قواعد وضوابط ،يف هذا الباب ماد عليهاالعت
 .وسلطان العلماء العز بن عبد السالم ،واإلمام الغزايل ،املقاصد كاإلمام اجلويين

 .١٤٠ص ،٤ج، املوافقات يف أصول الشريعة ،إبراهيم بن موسى الشاطيب ١٤
، كان من أئمة املالكية. من أهل غرناطة. أصويل حافظ: مد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيإبراهيم بن موسى بن حم ١٥

 ).٧٥، ص١ج األعالم،الزركلي، : انظر(
ي للفكر اإلسالمي، املعهد العامل: فريجينيا( ،نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور ،إمساعيل احلسين: انظر ١٦

 .١١٥-١١٤ص ) م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ،١ط
مث  ،ومقاصد للناس يف تصرفام ،شرعالمقاصد : للمقاصد وإمنا قسمها إىل قسمني احمدد امل يعط ابن عاشور تعريفً ١٧

 .وقد اقتصرت على تعريف املقاصد العامة فقط ،عامة وخاصة: نيقسم مقاصد الشرع إىل قسم
 ،٢فائس، طدار الن: انعم( ،طاهر امليساويحممد ال: حتقيق ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد الطاهر بن عاشور ١٨

 . ٢٥١ص ) م٢٠٠١/هـ١٤٢١
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الشريعة ألجل  هاالغايات اليت وضعت: "اصد الشريعة بأاحيث يعرف مق :تعريف الريسوين :اثالثً  
، ولعل التعريف األخري يشمل مقاصد الشريعة الكلية، واجلزئية ويتسم بالوضوح ١٩"حتقيقها، ملصلحة العباد

  .والبساطة

حول تعريف املقاصد  -حسب اطالع الباحث -وأما مقاصد القرآن فإن ما ذكره املتقدمون  
، إال أن ورود املصطلح مل ختل منه كتب املتقدمني واملعاصرين، اعلمي اأن يكون تعريفً القرآنية فال يكتمل

معظم : "فقد جاء هذا اللفظ عند اإلمام العز بن عبد السالم يف مواضع عدة من كتابه القواعد، كقوله
   .٢٠"مقاصد القرآن األمر باكتساب املصاحل وأسباا، والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباا

 ،هلَّوجِ هقَّد خري بكل أمر اهللا أن لعلمنا والسنة، الكتاب يف ما مقاصد تتبعنا ولو: "وقوله كذلك 
 جلب عن به يعرب والشر املفاسد، ودرء املصاحل جلب عن به يعرب اخلري فإن ،هلَّوجِ هقَّد شر كل عن وزجر

ومنها ما ذكره  ،ابن عاشور يف مواضع عدةاإلمام  ا، وقد ذكر هذا املصطلح أيض٢١"املصاحل ودرء املفاسد
 املفسر فغرض: "فيما يكون عليه غرض املفسر، حيث قال -  املقدمة الرابعة -يف مقدمات التحرير والتنوير 

 ما كل من اللفظ يأباه وال ،املعىن حيتمله بيان بأمتِّ كتابه يف تعاىل اهللا مراد من يقصده ما أو إليه يصل ما بيان
  .٢٢"القرآن مقاصد من املراد يوضح

 ثالثة وهي القرآن مقاصد أنواع على حمتوياا تشتمل أا: "وكذلك قوله يف تفسري سورة الفاحتة 
 باإلهلية، تفرده وإلثبات النقائص، مجيع عن وترتيهه ،احملامد جبميع لوصفه اجامع ثناًء اهللا على الثناء: أنواع

غري واحد من املعاصرين من أمثال الشيخ رشيد رضا يف  ، وقد ذكر هذا اللفظ٢٣"واجلزاء البعث وإثبات
  .، وغريهم٢٥، واإلمام حسن البنا يف مقاصد القرآن٢٤تفسري املنار

                                                             
ي للفكر اإلسالمي، واملعهد العامل ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي( ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،أمحد الريسوين ١٩

 .١٩ص)  م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ،٤ط
دار املعارف، : ريوتب( ،حممود بن التالميذ الشنقيطي: حتقيق ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،العز بن عبد السالم ٢٠

 .٧ص ،١ج ) ت.، د١ط
 .١٦٠ص ،٢ج ،املرجع السابق ٢١
 .٤١ص ،١ج ) م١٩٩٧ ط،.، ددار سحنون للنشر والتوزيع: تونس( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ٢٢
 .١٣٣ص ،١ج ،املرجع السابق ٢٣
  .١٠ص ،١ج) م١٩٤٧/هـ١٣٦٦ ،٢دار املنار، ط: القاهرة(، يمتفسري القرآن احلك ،حممد رشيد ،رضا: انظر ٢٤
، ١دار الوثيقة للنشر والتوزيع، ط: الكويت(أمحد سيف اإلسالم، : حتقيق ،مقاصد القرآن الكرمي ،حسن البنا: انظر ٢٥

 .٢٨ص )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

من علماء املقاصد –وقد وقف الباحث على تعريف للمقاصد القرآنية لعبد الكرمي حامدي  
ملصاحل  االقرآن ألجلها حتقيقً مقاصد القرآن هي الغايات اليت أنزل اهللا: "حيث يعرفها بقوله - املعاصرين

، وهو تعريف قريب مما ا، وهي حماولة مجيلة استفاد فيها من تعريفات العلماء ملقاصد الشريعة عموم٢٦"العباد
  .قاله الريسوين املذكور يف تعريف مقاصد الشريعة، والذي سبق إيراده

: أنَّ مقاصد القرآن هيبوبناًء على ما سبق من بيان ملصطلح مقاصد القرآن يرى الباحث    
)ااألسرار واحلكم والغايات اليت نزل القرآن ألجل حتقيقها جلب للمفاسد، وهي واضحة يف  اللمصاحل، ودفع

  ).مجيع القرآن أو معظمه

   :املقاصد األصلية عند ابن عاشور استقراء: املطلب الثاين

  .املقاصد األصلية عنده التعريف بابن عاشور، واستقراء: يتناول هذا املطلب حمورين مها

  :نبذة تعريفية عن ابن عاشور: احملور األول

يعد ابن عاشور من العلماء البارزين يف التفسري والفقه واألصول، باإلضافة إىل نظرته االجتماعية 
وشيخ  ،رئيس املفتني املالكيني بتونس: حممد الطاهر بن عاشور: "قال الزركلي، املمزوجة باملقاصد الفريدة

حممد الطاهر الثاين بن الشيخ : ا، وامسه كامل٢٧ً"مولده ووفاته ودراسته ا، ع الزيتونة وفروعه بتونسجام
حممد بن حممد الطاهر األول بن حممد بن الشاذيل بن عبد القادر حممد بن عاشور الشريف األندلسي مث 

م دخل ١٨٩٣فرنسية، ويف عام حفظ القرآن وبعض املتون العلمية، مث تعلم ما تيسر من اللغة ال، ٢٨التونسي
  .٢٩م١٨٩٩جامع الزيتونة األعظم، وثابر على تعلمه حىت حصل على شهادة التطويع عام 

واسعة مشلت التفسري  وهكذا اكتسب الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ثقافة: "ومما وصف به
وأعمل فكره فيما  واحلديث والقراءات ومصطلح احلديث والبيان واللغة والتاريخ واملنطق وعلم العروض،

فقد خترج على أيدي جلة من علماء عصره امتازوا بثقافة موسوعية يف علوم  ؛حصله وتوسع يف ذلك وحلل

                                                             
 .٢٩ص ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،حامدي ٢٦
 .١٧٤ص ،٦ج ) م٢٠٠٢، ١٥ط، دار العلم للماليني: بريوت( ،عالماأل ،خري الدين بن حممود الزركلي ٢٧
دار : الدوحة( ،الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ومنهجه يف تفسريه التحرير والتنوير العلي، هيا ثامر مفتاح: انظر ٢٨

 .١٩ص)  م١٩٩٤ ،ط.د ،الثقافة
) م١٩٩٦/ هـ١٤٢٧ ،١ط ،دار ابن حزم :بريوت( ،حممد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره ،بلقاسم الغايل: نظرا ٢٩

 .٣٩ص
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الدين وقواعد اللغة العربية وبياا وبديعها إىل جانب القدرة على التبليغ، ومعرفة بطرق التدريس، وقدرة 
  .٣٠"على تربية امللكات يف العلوم

مقاصد الشريعة ( كتاب": ومنها ،إلسالمية بالعديد من املؤلفات الرائعةحتف املكتبة اأوقد 
الوقف ( يف تفسري القرآن، و) التحرير والتنوير(و ) اإلسالمأصول النظام االجتماعي يف (و ) اإلسالمية
ر بن ديوان بشا(ومما عين بتحقيقه ونشره ) موجز البالغة(و ) واخلطابة اإلنشاءأصول (و ) اإلسالموآثاره يف 

  .٣١"يف االت اوكتب كثري. أربعة أجزاء) برد
إىل جنب مع نشاطه العلمي،  اقد مثل ابن عاشور دور الرائد الذي مارس نشاطه االجتماعي جنبو 

وكأنه ينقل لنا صورة حية من صور الثمرة احلقيقية للعلم وهي العمل، ولقد متثل نشاطه االجتماعي يف 
  .للجامعة الزيتونية الإلسالم، شيخ ااء، والفتيا، شيخالتدريس، والقض: أدوار أمهها

  :استقراء املقاصد األصلية عند ابن عاشور: احملور الثاين

ينظر ابن عاشور ملقاصد القرآن بنظرة ثاقبة، وفكرٍ متأمل، فقد مشل تنظريه للمقاصد تقسيمات 
يف التعامل مع املقاصد القرآنية ميكن  املقاصد العامة واخلاصة واجلزئية، وهو بذلك يضعنا أمام رؤية جديدة

  :وصفها بالشمول والعموم ملناحي املقاصد املختلفة وفيما يأيت بيان لرؤيته تلك

  :املقاصد القرآنية العامة: اأولً

يرى ابن عاشور أن املقصد األعلى من نزول القرآن هو حتقيق الصالح على املستوى الفردي،  
لصالح أمر الناس كافة رمحة هلم  اإن القرآن أنزله اهللا تعاىل كتاب" :واجلماعي، والعمراين، حيث يقول

ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى ﴿ :قال اهللا تعاىل ،لتبليغهم مراد اهللا منهم
نيملسلْم٣٢"ألحوال الفردية، واجلماعية، والعمرانيةفكان املقصد األعلى منه صالح ا، ]٨٩: النحل[﴾ ل ،

اوحيلل ابن عاشور نظرته هذه حول املقاصد العامة فيعمد إىل تفصيلها وحتليلها بأبعاد أكثر دقة ووضوح ،
  : حيث يرى أن لكل مقصد من املقاصد العامة مرتكزات وأطر يتحدد من خالهلا

                                                             
 .٢٧، صالشيخ حممد الطاهر بن عاشور ومنهجه يف تفسريه التحرير والتنوير ،هيا ثامر العلي ٣٠

 .١٧٤ص ،٦ج  ،األعالم ،خري الدين بن حممود الزركلي: انظر ٣١

 .٣٨ص ،١ج ،التحرير والتنوير ،بن عاشورا ٣٢



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

 االعتقادألن  ؛االعتقاداألمر فيه صالح يعتمد ذيب النفس وتزكيتها، ورأس  :فالصالح الفردي -
مصدر اآلداب والتفكري، مث صالح السريرة اخلاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصالة، والباطنة 

  .كالتخلق بترك احلسد واحلقد والكرب
من الصالح الفردي إذ األفراد أجزاء اتمع، وال يصلح الكل  افيحصل أولً :وأما الصالح اجلماعي -

وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على  ،أجزائه، ومن شيء زائد على ذلك إال بصالح
وهذا هو علم املعامالت، ويعرب عنه  ،ومواثبة القوى النفسانية ،وجه يعصمهم من مزامحة الشهوات

  .عند احلكماء بالسياسة املدنية
ضبط تصرف فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العامل اإلسالمي، و :وأما الصالح العمراين -

اجلماعات واألقاليم بعضهم مع بعض على وجه حيفظ مصاحل اجلميع، ورعي املصاحل الكلية 
ويسمى هذا بعلم العمران  ،اإلسالمية، وحفظ املصلحة اجلامعة عند معارضة املصلحة القاصرة هلا

  .وعلم االجتماع

حلفظ  اهام ا، واليت متثل قالبمث يبني أن القرآن الكرمي قد حوى أمهات املقاصد اليت تعبدنا اهللا ا
فمراد اهللا من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إىل حفظ مقاصد الدين وقد أودع : "الدين، حيث يقول

ا خطاب اذلك يف ألفاظ القرآن اليت خاطبنا فقال ،وتعبدنا مبعرفة مراده واالطالع عليه ابين :﴿ اهلْنأَنز ابتك
  .٣٣]"٢٩: ص[﴾ يدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِإِلَيك مبارك لِّ

املقصد العام : "حيث يقول ؛ويعرب ابن  عاشور عن هذا املقصد يف موضع آخر بأنه املقصد األعظم
من التشريع هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه، وهو نوع اإلنسان، ويشمل 

  .٣٤"عقله وصالح عمله، وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه صالحه صالح

وذا يتضح لنا أن املقاصد القرآنية العامة عند ابن عاشور تتمثل باألغراض الكلية احلاصلة من 
حتقيق الصالح الفردي، والصالح االجتماعي والصالح : جمموع ما جاء يف القرآن من أحكام، وتشمل

  .العاملي

املقاصد القرآنية اخلاصة: اثاني:  

وهي اليت مساها ابن عاشور باملقاصد األصلية اليت جاء القرآن لتبياا، وقد قسمها إىل مثانية أقسام 
  :كما يأيت

                                                             
 .٣٩ص ،١ج ،املرجع السابق ٣٣

 .٢٧٣ص ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ابن عاشور ٣٤
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ألنه  ؛وهذا أعظم سبب إلصالح اخللق ،وتعليم العقد الصحيح االعتقادإصالح : األولاملقصد 
قام عليه الدليل، ويطهر القلب من األوهام الناشئة عن اإلشراك يزيل عن النفس عادة اإلذعان لغري ما 

فَما أَغْنت عنهم آلهتهم الَّتي يدعونَ من دون ﴿: وما بينهما، وقد أشار إىل هذا املعىن قوله تعاىل ،والدهرية
تت رغَي موهادا زمو كبر راء أَما جٍء لِّمين شم ١٠١: هود[﴾ بِيبٍاللّه.[  

وفسرت  ،]٤: القلم[﴾ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿ :قال تعاىل ،ذيب األخالق :الثايناملقصد 
ويف احلديث الذي رواه  ٣٥»كان خلقه القرآن« :فقالت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ملا سئلت عن خلقه 

  .٣٦»م مكارم حسن األخالقبعثت ألمت« :قال أن رسول اهللا  امالك يف املوطأ بالغً

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق ﴿: قال تعاىل ،خاصة وعامة :وهو األحكام ،التشريع :الثالثاملقصد 
اللّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتوقوله]١٠٥: النساء[﴾ ل ،: ﴿دصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنأَنزو نيا بقًا لِّم

لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بفَاح هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدولقد مجع القرآن مجيع األحكام  ،]٤٨: املائدة[﴾ ي
مجعاا كلي ٍء﴿ :يف املهم، فقوله ايف الغالب، وجزئييا لِّكُلِّ شانيبوقوله، ]٨٩: النحل[﴾ ت :﴿الْي لْتأَكْم مو

كُميند ما إكمال الكليات اليت منها األمر باالستنباط والقياس ،]٣: املائدة[﴾ لَكُم املراد.  

وحفظ نظامها  ،القصد منه صالح األمة ،وهو باب عظيم يف القرآن ،سياسة األمة :الرابعاملقصد 
بلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه واعتصمواْ بِح﴿ :تعاىل كاإلرشاد إىل تكوين اجلامعة بقوله

فَا حش لَىع مكُنتا وانوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيارِ فَأَنقَذَكُم عالن نم ةفْر
: األنعام[﴾ إِنَّ الَّذين فَرقُواْ دينهم وكَانواْ شيعا لَّست منهم في شيٍء﴿ :وقوله، ]١٠٣: آل عمران[﴾ منها

﴾ وأَمرهم شورى بينهم﴿ :وقوله ،]٤٦: األنفال[﴾ والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِحيكُم﴿ :وقوله، ]١٥٩
  ].٣٨: الشورى[

                                                             
أخرجه البيهقي يف ، و٣٠٨: حديث رقم ،األدب املفرد كتاب، باب من دعا اهللا أن حيسن خلُقَه ،البخاري أخرجه ٣٥

الرابع عشر من شعب اإلميان وهو باب يف : الكتاب، -صلى اهللا عليه وسلم-شعب اإلميان، باب يف خلُقِ الرسول 
 .١٣٦٠: حديث رقم -ليه وسلمصلى اهللا ع-حب النيب 

باب بيان مكارم األخالق ومعاليها اليت من كان متخلقا ا كان من أهل املروءة اليت  أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، ٣٦
الشهاب يف  ، وأخرجه٢٠٥٧١: حديث رقم كتاب الشهادات،، رهي شرط يف قبول الشهادة على طريق االختصا

ولفظ احلديث عند البيهقي . ١١٦٥: حديث رقم اجلزء الثامن،: كتاب، مكارم األخالقباب إمنا بعثت ألمتم  ،مسنده
 ،أعثر عن اللفظ الذي أيت به ابن عاشور ألمتم مكارم حسن األخالق ا بعثت ألمتم مكارم األخالق، وملإمن: والشهاب

 .)حسن( :بزيادة



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

نحن نقُص ﴿: تعاىل قال ،للتأسي بصاحل أحواهلم ،القصص وأخبار األمم السالفة :اخلامساملقصد 
نيلافالْغ نلَم هلن قَبم إِن كُنتآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَي٣: يوسف[﴾ ع[ ،

﴿ ماهدفَبِه ى اللّهده ينالَّذ كلَئأُوهدتعاىل قال ،وللتحذير من مساويهم، ]٩٠: األنعام[﴾ اقْت :﴿ لَكُم نيبتو
ا بِهِملْنفَع ف٤٥: إبراهيم[﴾ كَي.[   

ونشرها  ،التعليم مبا يناسب حالة عصر املخاطبني، وما يؤهلهم إىل تلقي الشريعة :السادساملقصد 
وقد زاد القرآن  ،م خمالطي العرب من أهل الكتابوكان ذلك مبلغ عل ،وعلم األخبار ،وذلك علم الشرائع

ويف دعوته إىل النظر،  ،وصحة االستدالل يف أفانني جمادالته للضالني ،على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول
ا﴿: ه بشأن احلكمة فقالمث نوريا كَثريخ يأُوت ةَ فَقَدكْمالْح تؤن يماء وشن يةَ مكْمي الْحؤتالبقرة[﴾ ي :
وقد حلق به  ،وهذا أوسع باب انبجست منه عيون املعارف، وانفتحت به عيون األميني إىل العلم، ]٢٦٩

  .التنبيه املتكرر على فائدة العلم

املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري، وهذا جيمع مجيع آيات الوعد والوعيد،  :السابعاملقصد 
  .وهذا باب الترغيب والترهيبوكذلك احملاجة واادلة للمعاندين، 

اإلعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على داللة  :الثامناملقصد 
قُلْ ﴿: والتحدي وقع فيه ،ألجله مبعناه ىومتحد ،املعجزة بعد التحدي، والقرآن مجع كونه معجزة بلفظه

هثْلم ةورواْ بِس٣٧عرفة أسباب الرتول مدخل يف ظهور مقتضى احلال ووضوحهومل، ]٣٨: يونس[﴾ فَأْت.  
وبالنظر إىل تقسيم ابن عاشور للمقاصد اخلاصة يتضح لنا أنه استخدم بعض املقاصد اجلزئية    

ومل يفصل يف املقصد التشريعي  - مثل املواعظ واإلنذار، والقصص وأخبار األمم السابقة-كمقاصد خاصة 
ميكن تقسيم  :على ذلك الجتماعي واملقصد املايل، وإصالح النفس، وبناًءالذي ينبغي أن يشمل املقصد ا

  :املقاصد اخلاصة للقرآن الكرمي لدى ابن عاشور على النحو اآليت
  .مقصد اإلصالح العقدي :املقصد األول
  .مقصد اإلصالح األخالقي :املقصد الثاين

  .مقصد إصالح النفس :املقصد الثالث
  .الح العائليمقصد اإلص :املقصد الرابع

  .مقصد اإلصالح املايل :املقصد اخلامس
  .مقصد اإلصالح العقايب :املقصد السادس

                                                             
 .٤١-٤٠ص ،١ج ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ٣٧



 __________________________________الرابع العدد  –جممع جملة 

١٣ 
 

  .مقصد اإلصالح احلريب :املقصد السابع
  .مقصد اإلصالح السياسي :املقصد الثامن

وسوف نتناول هذه املقاصد على املستوى التطبيقى، ونسوق األمثلة اليت تدلل عليها، لغرض 
  .لب تطبيقية تسهم يف توضيحها، وتربز مدلوالاإيضاحها، يف قوا

  :املقاصد القرآنية اجلزئية: اثالثً

وا يكون بيان ما يرمي إليه املفسر من الوسائل واملعاين الذي يتضمنها املعىن وال يأباه اللفظ، وهو  
اهللا تعاىل يف كتابه  أو ما يقصده من مراد ،فغرض املفسر بيان ما يصل إليه: "ما أشار إليه ابن عاشور بقوله

من كل ما يوضح املراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه  ،وال يأباه اللفظ ،بيان حيتمله املعىن بأمتِّ
مع إقامة احلجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة ، اوتفريع ،اأكمل فهم، أو خيدم املقصد تفصيلً

املفسر يف ذلك أن يعرف على اإلمجال مقاصد القرآن مما جاء  ئدمن معاند أو جاهل، فال جرم كان را
  . ٣٨"وعادات ،ألجله، ويعرف اصطالحه يف إطالق األلفاظ، وللترتيل اصطالح

كاحلكمة من تشريع الوضوء،  ٣٩وتتمثل املقاصد القرآنية اجلزئية كذلك يف آحاد أحكام القرآن
حلكمة من كتابة الدين، واحلكمة من معاشرة النساء، واحلكمة من تشريع التيمم، واحلكمة من اإلنفاق، وا

ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم ﴿: احلكمة من تشريع الوضوء بينه ابن عاشور عند تفسريه لقول اهللا تعاىل افمثلً
، هي النقاء والوضاءةإذ حكمة الوضوء و: "، حيث يقول]٦: املائدة[﴾ نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

ل يمكوت ،... للوسخ اتقتضي أن يبالغ يف غسل ما هو أشد تعرض ،والتأهب ملناجاة اهللا تعاىل ،والتنظّف
النعم املوجودة قبل اإلسالم بنعمة اإلسالم، ويكمل نعمة اإلسالم بزيادة أحكامه الراجعة إىل التزكية 

اإلمتام إما بزيادة أنواع من النعم مل تكن، وإما بتكثري فروع النوع ف ،مع التيسري يف أحوال كثرية ،والتطهري
  .بة على الوضوء وهي من املقاصد القرآنية اجلزئيةت، فدل هذا املثال على بيان احلكَمِ املتر٤٠"من النعم

  :دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور: املطلب الثالث

                                                             
 .٤٢-٤١ ،١ج ،املرجع السابق ٣٨

 .٢٩ص ،مقاصد القرآن من تشريع األحكام ،عبد الكرمي حامدي: انظر ٣٩

 .١٣٢-١٣٠ص ،٦ج ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور ٤٠



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

لب التعريف باالستقراء، ودوره يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور يف يتناول هذا املط
تفسريه، وحياول الكشف عن احلجم الذي استخدمه من االستقراء يف الكشف عن مقاصد القرآن، وقد 
رأيت ضرورة إفراده ذا املطلب لتبوئه أمهية بالغة يف الكشف عن مقاصد القرآن الكرمي، فقد مثل أهم 

  .ملنطلقات اليت استند إليها ابن عاشور يف إثبات املقاصدا

  :تعريف االستقراء لغة

  :اين متعددة، ومن أبرزها ما يأيتيتضمن املعىن اللغوي لالستقراء مع

  .٤١"مجعته وضممت بعضه إىل بعض اقرآن يءوقرأت الش: "جاء يف املعاجم :اجلمع والضم

وضمه، والقرء القصد  الشيءمجع : احمليط أن معىن قرأجاء يف القاموس  :القصد والتتبع، واإلحصاء
والتتبع، أما السني والتاء يف كلمة االستقراء، فألجل التكثري ألن االستقراء ميثل كثري تتبعٍ وتعدد 

  .٤٢االستقصاء

  .٤٣"هو احلكم على كلي بوجوده يف أكثر جزئياته"ويعرف بأنه  :الوجود

اجلمع والضم، والقصد : أن االستقراء له من املعاين اللغويةومما سبق من املعاين اللغوية يتضح لنا 
  .والتتبع، واإلحصاء، والوجود

  : تعريف االستقراء يف االصطالح

ا، ومن أهم تلك التعريفات اتعددت التعريفات االصطالحية لالستقراء تبع يظلألمهية اليت ح:  

  .٤٤"هو إثبات احلكم يف كلي لثبوته يف أكثر جزئياته: "عرفه بقوله :تعريف ابن السبكي

                                                             
: بريوت(، أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق ،، الصحاح تاج العربية، واجلوهري١٢٨، ص١ج لسان العرب،ابن منظور،  ٤١

  .٦٥، ص١ج )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٤دار العلم للماليني، ط

 .٣٧٧، ص٤، و ج٢٤، ص١ج القاموس احمليط،الفريوزآبادي، : انظر ٤٢
، واملناوي، ٣٧ص )هـ١٤٠٥، ١دار الكتاب العريب، ط: بريوت(إبراهيم األبياري، : حتقيق التعريفات،اجلرجاين،  ٤٣

 .٦٠ص) هـ١٤١٠، ١دار الفكر املعاصر، ط: بريوت(حممد رضوان الداية، : حتقيق لتعاريف،التوقيف على مهمات ا
، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت(جمموعة من العلماء، : حتقيق ، اإلاج يف شرح املنهاج،علي بن عبد الكايف السبكي ٤٤

 .١٧٣، ص٣ج) هـ١٤٠٤
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ألن  اهو تتبع اجلزئيات إلثبات حكم كلي، وإمنا اعترب دليلً: "حيث يرى أنه :تعريف ابن عاشور
 ا على أحكام جزئيات ا يستدلا بعد ثبوالكلية مل تكن ثابتة وال دليل عليها إال تتبع اجلزئيات، وأل

صلَّاه على الراحلة، والفرض  - صلى اهللا عليه وسلم- الوتر سنة ال فرض؛ ألن النيب  :جمهولة، مثل أن تقول
  .٤٥"رضي اهللا عنهم-والسلف  -صلى اهللا عليه وسلم-من استقراء أسفار النيب  اال يؤدى على الراحلة أخذً

حاصل هو أحد الطرق االستداللية اليت يعتمدها الذهن اإلنساين يف استدالالته، و" :تعريف احلسين
داللة االستقراء أا انتقال ذهين من النظر يف حاالت وأحكام جزئية إىل حكم عام، فنحكم على األفراد 

  .٤٦"وحنكم على اجلنس مبا حكمنا به على األنواع

  :واالستقراء حجة عند العلماء، ومييز يف حجيته يف االستدالل بني موقفني

ال يقال  مفل: فإن قيل: "٤٧الغزايلأبو حامد قال  جلمهور العلماء الذي رأى حجيته، :املوقف األول
ستقراء عن الكمال أوجب أن قصور اال: ستقراؤك غري كامل فإنك مل تتصفح حمل اخلالف؟ فاجلوابايه قللف

حتمال على التعادل كما كان، بل رجح بالظن أحد عتقاد احلاصل عن اليقني، ومل يوجب بقاء االقصور اال
لفقه كاف وإثبات الواحد على وفق اجلزئيات الكثرية أغلب من كونه مستثىن على حتمالني، والظن يف ااال

  .ا، وقد ناصر هذا املوقف ابن عاشور، وذلك من خالل تعريف لالستقراء املذكور سلف٤٨ً"الندور

الذي اشترط حجية االستقراء الناقص باستحضار دليل شرعي  ٤٩هو موقف الرازي :املوقف الثاين
  .٥٠"األظهر أنه ال يفيد الظن إال بدليل منفصل : "منفصل حيث قال

ولقد اختص أساطيل علماء األصول ببسط القواعد املستقرأة، ونفض الغبار عنها لتكون وسيلة 
له، فهو أهم  انافعة لفهم التشريع، ويعترب اإلمام الشاطيب يف طليعتهم، حيث جعل من االستقراء منهج

                                                             
، ٢ج) هـ١٣٤١، ١مطبعة النهضة، ط: تونس( حاشية التوضيح والتصحيح ملشكالت التنقيح،ابن عاشور،  ٤٥

 .٢٢٤ص
 .٣٥٤ص رية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور،نظإمساعيل احلسين،  ٤٦

مولده . مصنففيلسوف، متصوف، له حنو مئيت : حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حامد، حجة االسالم ٤٧
  ).٢١، ص٧ج األعالم،الزركلي، : انظر(، ووفاته يف الطابران قصبة طوس، خبراسان

 .١٢١ص )م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١دار الكتب العلمية، ط: بريوت( ق،معيار العلم يف املنطالغزايل،  ٤٨

عامل بالتفسري واحلديث عارف باالدب، : أمحد بن حممد بن أمحد املظفر ابن املختار، أبو العباس بدر الدين الرازي احلنفي ٤٩
 ).٢١٧، ص١ج األعالم،الزركلي، : انظر(. له نظم حسن

  .١٧٤، ص٣ج اإلاج يف شرح املنهاج،السبكي،  ٥٠



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

أصوهلا  اعلى االستقراءات الكلية، ومبين امعتمد: "ا جاء عنه قوله، ومم٥١وأقوى طريق إلثبات املقاصد عنده
للفكر  ا، كما مثل االستقراء منطلق٥٢ً"النقلية بأطراف من القضايا العقلية، يف بيان مقاصد الكتاب والسنة

  .املقاصدي عند اجلويين، والعز بن عبد السالم، وغريمها

 ، ويذكر العز بن عبد٥٤ن استقراء أدلة الشريعة اخلمسةحيدد أمهات املقاصد م ٥٣فهذا اإلمام اجلويين
أن استقراء مقاصد الشرع تكون امللكة لدى الباحثني تساعدهم يف التفريق بني املصاحل  ٥٥السالم عبد

من تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء : "باجللب والدرء، حيث يقول اواملفاسد املقصودة شرع
اعتقاد أو عرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا، وأن هذه املفسدة ال املفاسد، حصل له من جمموع ذلك 

  .٥٦"جيوز قرباا، وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك

وميثل االستقراء عند ابن عاشور أحد األدوات اإلجرائية املهمة اليت انبىن عليها توجهه املقاصدي، 
له وتشهد لذلك مؤلفاته اليت ضمنها برباعة استقرائه، ومن  امن أكثر الناس احتفاًء به، وتوظيفً حيث يعترب

  :تلك االستقراءات ما يأيت

اعتماده على االستقراء يف حصر املتشاات يف القرآن الكرمي، وذلك عند تفسريه لقول اهللا  :اأولً
: آل عمران[متشابِهات﴾  وأُخر الْكتابِ أُم هن محكَمات آيات منه الْكتاب علَيك أَنزلَ الَّذي ﴿هو: تعاىل

 ا، وتشريعاهو كونه دعوة، وموعظة، وتعليم: املتشاات يف القرآنمراتب : "، حيث استقرأها بقوله]٧
جم، فجاء على أسلهلم عهد بالتعليم والتشريع، وخوطب به قوم مل يسبق ، ومعجزةاباقيع يوب مناسب ل

  .، فقد ذكر مجلة من مراتب املتشاات بناًء على االستقراء٥٧"هذه األمور

                                                             
 االستقراء عند اإلمام الشاطيب،نعمان جغيم، : وانظر، ٣٠٨ص نظرية املقاصد عند الشاطيب،أمحد الريسوين، : انظر ٥١

  .٢٠٨هـ، ص١٤٢٠ذو القعدة /م٢٠٠٠، فرباير ٧، العدداجلامعة اإلسالمية العاملية: ماليزياجملة التجديد، 
  .٩، ص١، جاملوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب،  ٥٢

، جوينمن أهل . شيخ خراسان يف وقته: معاهيم بن حممد بن املؤيد أيب بكر بن محويه اجلويين، صدر الدين، أبو ااإبر ٥٣
 ).٦٣، ص١، جاألعالمالزركلي، : انظر(

، ٢ج ) هـ١٤١٨،  ١دار الوفاء، ط: القاهرة(عبد امللك الديب، : حتقيق ،الربهان يف أصول الفقهاجلويين، : انظر ٥٤
 .٨٧٠ص

فقيه شافعي : العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، عز الدين امللقب بسلطان العلماء عبد ٥٥
  ).٢١، ص٤ج األعالم،الزركلي، : انظر(، بلغ رتبة االجتهاد

  .١٦٠، ص٢ج قواعد األحكام يف مصاحل األنام،العز بن عبد السالم،  ٥٦

 .١٥٧ص ،٣ج التحرير  والتنوير،ابن عاشور،  ٥٧



 __________________________________الرابع العدد  –جممع جملة 

١٧ 
 

استقرائه ملواقع التزيني، وذلك عند تفسريه لقول اهللا تعاىل :اثاني :نيز﴿ ينلَّذواْ لاةُ كَفَريا الْحينالد 
: البقرة[حسابٍ﴾  بِغيرِ يشاء من يرزق واللّه الْقيامة يوم فَوقَهم قَواْات والَّذين آمنواْ الَّذين من ويسخرونَ

ليس بزين ما  :األول: وقد استقريت مواقع التزيني املذموم فحصرا يف ثالثة أنواع: "حيث يقول ، ]٢١٢
ر شيطانية وختييالت شعرية خواط، ألن مجيعه ذم وأذى ولكنه زين للناس بأوهام ووال صفة اال ذات اأصلً

ما هو زين لكنه حيف  :الثالث. وأذى كالزنا اله عواقب جتعله ضرما هو زين حقيقة لكن  :الثاين. كاخلمر
٥٨"كنجدة الظامل ابه ما يصريه ذميم.  

 :لك عند تفسريه لقول اهللا تعاىلاعتماده على االستقراء يف احلكم بني غري املسلمني، وذ :اثالثً
وقد دلّ : "، حيث يقول]٤٢: املائدة[الْمقِْسطني﴾  يحب اللّه إِنَّ بِالْقسط بينهم فَاحكُم حكَمت ﴿وإِنْ

االستقراء على أنّ األصل يف احلكم بني غري املسلمني إذا تنازع بعضهم مع بعض أن حيكم بينهم حكّام 
ا حدث من قبيل الظلم كالقتل والغصب وكلّ ما ينتشر ملّتهم، فإذا حتاكموا إىل حكّام املسلمني فإن كان م

  .٥٩..."خالف أنه جيب احلكم بينهم منه فساد فال

  :دور االستقراء يف إثبات املقاصد القرآنية عند ابن عاشور

القد مثل االستقراء دور يف إثبات املقاصد العامة واخلاصة للقرآن الكرمي لدى ابن عاشور،  ارئيسي
  :ونوضح ذلك باآليت

  :املقاصد العامة

املقاصد : "استند ابن عاشور إىل االستقراء فحصر مقاصد القرآن الكرمي العامة يف مثانية، فقال :اأولً
، ويعترب ٦٠"فلنلم ا اآلن حبسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي مثانية أمور ،األصلية اليت جاء القرآن لتبياا

كر، وبلغ استقراء ابن عاشور لنواحي إصالح التفكري الواردة إصالح االعتقاد أعظم األسباب يف إصالح الف
تلقي العقيدة، وتلقي الشريعة، والعبادة، وحتصيل النجاة يف احلالتني، واحلزم، : يف القرآن فأوصلها إىل مثانية

                                                             
 .١٩٥، ص٢املرجع السابق، ج ٥٨
  .٢٠٤-٢٠٣، ص٦املرجع السابق، ج ٥٩

 .٣٩، ص١ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٦٠



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

امة ، ومنها التشريع وهي األحكام ع٦١واملعاملة، واألحوال العامة للعامل، ومصادقة احلق يف العلوم املختلفة
٦٢يف املهم اوخاصة، وقد ضمنت يف القرآن بالكلية يف الغالب وجزئي.  

؛ ٦٣قرر ابن عاشور على أن املقاصد ال تبىن على األوهام والتخيالت إال يف حاالت الضرورة :اثاني
اكأن تكون تلك األوهام والتخيالت صاحلة لالستخدام كاملقاصد املترتبة على الدعوة املوعظة ترغيب 

وقد أفاده ذلك باالستقراءاوترهيب ،.  

أوضح ابن عاشور من خالل استقرائه ألدلة التشريع أن املقصد العام من الشريعة هو حفظ  :اثالثً
مجاع الفضائل الفردية واالجتماعية ، وأن من مقاصد اآليات قد تضمنت ٦٤نظام العامل واستدامة صالحه

  .٦٥دة وصاحلات األعمالعنها صالح أفراد اتمع من أصول العقي يت ينشئال

سد الذرائع، فكما أن االستقراء يف تشريعات األحكام، وسياسة التصرفات، ويف تنفيذ  :ارابع
ااملقاصد الشرعية فكذلك يفيدنا االستقراء يف اعتبار مقصد من أعظم املقاصد وهو مقصد سد  اتشريعي

قرايف يف الفرق الرابع والتسعني واملائة يف ، وقد استفاد ابن عاشور يف استقراء ذلك مما ساقة ال٦٦الذرائع
  .٦٧أقسام ذريعة الفساد

  :املقاصد اخلاصة

                                                             
، ١١دار النفائس، ط: عـمان(حممد الطاهر امليساوي، : حتقيق ،أصول النظام االجتماعي يف اإلسالمابن عاشور،  ٦١

 .٢١٢ص)  م٢٠٠١/هـ١٤٢١

 .١٠٥-٨٩ص 

 .٤٠، ص١ج حرير والتنوير،التابن عاشور،  ٦٢

 .٢٥٥، صمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  ٦٣

 .٢٧٣املرجع السابق، ص ٦٤

 .١٣٢، ص٢ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٦٥

 .٣٦٧، صمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  ٦٦

، ١كتب العلمية، طدار ال: بريوت(خليل منصور، : حتقيق أنوار الربوق يف أنواء الفروق،القرايف، : انظر ٦٧
 .٤٣٦، ص٣ج)م١٩٩٨/هـ١٤١٨
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يف معرفة مراتب احلقوق للمعامالت، وقد أوصلها ابن  بت ابن عاشور أن االستقراء طريقأث :اأولً
ن عاشور بناًء على االستقراء إىل تسع مراتب، وقد رتبها على اعتبار قوة موجب االستحقاق فيها مل

  .٦٨يستحقها

وقد استقرأ ابن عاشور هذا املقصد من أدلة الشريعة اليت أشارت إىل : مقصد حفظ األموال :اثاني
  :أمرين

  .العناية مبال األمة وثروا-
وأن القرآن الكرمي نظَّم أهم أصول حفظ مال األمة، باألمر بالتكسب واإلنفاق املباح، والتحذير  -

  .٧٠ليه فاملال يف نظر الشريعة هو قوام أعمال األمة وقضاء نوائبها، وع٦٩من الربا والتكسب احملرم

  : وقد استقرأ ابن عاشور أحكام النكاح األساسية والتفريعية فأوصلها إىل أصلني: مقاصد النكاح :اثالثً
  .اتضاح خمالفة صورة عقده لبقية صور ما يتفق يف اقتران الرجل باملرأة -
أن اهللا -   ، ومن استقراء ابن عاشور آليات النكاح٧١وقيت والتأجيلفيه على الت اأال يكون مدخولً -

زها أن فيه نظام االزدواج وكينونة العائلة، رمن أب -تعاىل جعل النكاح آية تنطوي عليه العديد من اآليات
  .٧٢وأساس التناسل

ا نابعة استقرأ ابن عاشور مقاصد توثيق العقو: مقاصد التوثيق للعقود، ومقاصد التربعات :ارابعد بأ
من حرص الشريعة على تنبيه أصحاب احلقوق حىت ال يتساهلوا مث يندموا، وأنه ليس املقصود إبطال ائتمان 

، وحنو ذلك استقراء ابن عاشور ملقاصد أحكام التربعات، فقد أوصله استقراؤه إىل أا ٧٣بعضهم ببعض
  :ثالثة مقاصد

  .التكثري ملا فيها من املصاحل العامة واخلاصة-
  .أن تكون صادرة عن طيب نفس-
  .التوسع يف وسائل انعقادها حسب رغبة املتربعني-

                                                             
 .٤٢٣، صمقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  ٦٨
 .٧٨، ص٣ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٦٩

 .٤٥٠ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور،  ٧٠

 .٤٣٥املرجع السابق، ص ٧١

 .٧١، ص٢١ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  ٧٢

 .١٠٠، ص٣ج، ملرجع السابقا ٧٣



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

  .٧٤أن ال يكون التربع ذريعة إىل إضاعة مال الغري-

نه إ :إن نظرة فاحصة الستقراء ابن عاشور للمقاصد القرآنية على وجه التحديد تقودنا إىل القول
، وقد ٧٥، ويف حتديدها على حنو ما يصل إليه استقراؤه فيهااعتمد االستقراء كأداة إجرائية يف إثبات املقاصد

أثبتنا فيما سبق كيف بلغ إليه استقراؤه يف كثري من املسائل، وليس غرضنا استقصاء كل استقراءاته، وإمنا 
قرآنية بأقسامها كيف اعتمد ابن عاشور على االستقراء يف إثبات املقاصد ال اعرض مناذج نبني من خالهل

  .اصةالعامة واخل
  

                                                             
 .٤٩٣-٤٨٨ص مقاصد الشريعة اإلسالمية،ابن عاشور،  ٧٤

٧٥ شرعية تلك املقاصد وإسالميتها : بالضوابط احملددة لالستقراء وهي امنضبطً امثل االستقراء عند ابن عاشور مسار
احل ودرء وربانيتها، عقالنية املقاصد االستقرائية وواقعيتها، مصلحية املقاصد االستقرائية وانطوائها على جلب املص

هــ، ١٤٢٨/، حمرم٣٣العدد  :السعودية جملة العدل،نور الدين اخلادمي، : املفاصد يف الدنيا واآلخرة، انظر
  .١٠٩-١٠٧ص
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  نتائج البحث

  :وقد توصلت إىل العديد من النتائج ومن أمهها

أن االستقراء ميثل أحد األدوات اإلجرائية يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور، فكما أن السياق  .١
  .واملناسبات واألثر من املرجحات الداللية فكذلك االستقراء له نفس املكانة من الترجيح

راء املقاصد القرآنية هو النص القرآين، وال ميكننا بأية حال من األحوال جعل املقاصد حاكمة على أن طريق استق .٢
االنصوص كما يرى احلداثيون، فالنص القرآين ميثل مصدر للمقاصد القرآنية كما قرر ذلك ابن عاشور اومنبع.  

كم والغايات اليت نزل القرآن ألجل األسرار واحل(: بأاتوصلت إىل أن التعريف األنسب للمقاصد القرآنية  .٣
احتقيقها جلب للمفاسد، وهي واضحة يف مجيع القرآن أو معظمه اللمصاحل، ودفع.(  

أن من طرق االستقراء يف إثبات املقاصد القرآنية االعتماد على اللغة وعدم خمالفة مقتضى النص القرآين ودالالته،  .٤
  .وعدم إلغاء املأثور الوارد يف معىن اآلية

  



 دور االستقراء يف إثبات مقاصد القرآن الكرمي عند ابن عاشور__________________________ 

  قائمة املصادر واملراجع
دار : عـمان(حممد الطاهر امليساوي، : حتقيق ،أصول النظام االجتماعي يف اإلسالمابن عاشور،  .١

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١١النفائس، ط

 ).م١٩٩٧ط، .دار سحنون للنشر والتوزيع، د: تونس(، التحرير والتنويرابن عاشور،  .٢

، ١مطبعة النهضة، ط: تونس( ت التنقيح،حاشية التوضيح والتصحيح ملشكالابن عاشور،  .٣

 .)هـ١٣٤١

، ١طدار الفكر، (عبد السالم حممد هارون، : حتقيق، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  .٤

  .)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 .)ت.، د١ط ،دار صادر: بريوت(، لسان العربابن منظور،  .٥

  ).م١٩٩٦، ١ط، لفيةاملكتبة الس: القاهرة( ،مدخل إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية، أمحد الريسوين .٦

الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، واملعهد (، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبأمحد الريسوين،  .٧

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ٤العاملي للفكر اإلسالمي، ط

املعهد العاملي : فريجينيا(، نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشورإمساعيل احلسين،  .٨

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١طللفكر اإلسالمي، 

/ هـ١٤٢٧، ١دار ابن حزم، ط: بريوت( حممد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره،بلقاسم الغايل،  .٩

 ).م١٩٩٦

، ١دار الكتاب العريب، ط: بريوت(إبراهيم األبياري، : حتقيق التعريفات،اجلرجاين،  .١٠

  ).هـ١٤٠٥
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دار العلم للماليني، : بريوت(، أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق ،، الصحاح تاج العربيةاجلوهري .١١

 .)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٤ط

،  ١دار الوفاء، ط: القاهرة(عبد امللك الديب، : حتقيق، الربهان يف أصول الفقهاجلويين،  .١٢

 ).هـ١٤١٨

دار الوثيقة للنشر : الكويت(أمحد سيف اإلسالم، : ، حتقيقمقاصد القرآن الكرميحسن البنا،  .١٣

  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١والتوزيع، ط

   ).م٢٠٠٢، ١٥ط، دار العلم للماليني: بريوت( األعالم، ،الزركلي لدين بن حممودخري ا .١٤

دار (أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : حتقيق ،املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطيب .١٥

  .)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ابن عفان، ط

، ١م والثقافة، طدار البشري للعلو: طنطا( تعليل األحكام يف الشريعة اإلسالمية،عادل الشويخ،  .١٦

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

، ١مكتبة الرشد ناشرون، ط: الرياض( ،املدخل إىل مقاصد القرآن الكرمي، عبد الكرمي حامدي .١٧

  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
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 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١والنشر والتوزيع، ط

حممود بن التالميذ الشنقيطي، : ، حتقيققواعد األحكام يف مصاحل األناملسالم، العز ابن عبد ا .١٩

 ).ت.، د١دار املعارف، ط: بريوت(

: بريوت(جمموعة من العلماء، : حتقيق ، اإلاج يف شرح املنهاج،علي بن عبد الكايف السبكي .٢٠

  .)هـ١٤٠٤، ١دار الكتب العلمية، ط
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