املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

مركزية املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ مقاربة يف املفهوم واملصطلح والرضورة

بحوث
تىطئة:
الؿ َح ِ
اور الؽربى والؼضايا إساسقة التل دارت طؾقفا
مؼاصد الؼرآن هل َ
ُس َق ُر ُه وآيا ُتف ،والغايات الجامعة التل أكزل ٕجؾفا تحؼق ًؼا لؿصالح العباد.
أمر أساسل يف غاية إهؿقةٕ :كف يجؿع زبدة الرسالة
واستقعا ُبفا وإدراك ُكـففا ٌ
الخاتؿة يف ك ّؾقات معقـة ُت َعدُّ هل مرتؽزاهتا الرئقسة ،وٕن يف معرفتفا وتحؼقؼفا
تحؼق ًؼا لؾػائدة الؽربى والغاية الؼصقى لؾؼرآن وطؾقمف ومباحثف .ومراطاة
الؿؼاصد مـ أوثؼ ضؿاكات الصالحقة الحضارية لإلسالم ،ومـ خاللفا يؿؽـ
لؾؿسؾؿقـ استقعاب متغ ّقرات العصر يف إصار مرجعقتفؿ الؿؼدّ سة ،ومـ ثؿ
التػاطؾ اإليجابل مع الؿتغقرات والؿستجدات التل تعرتي حقاة البشر بعا ّمة
اصة.
والؿسؾؿقـ بخ ّ
ٍ
وقد تـاولفا العؾؿاء يف الؼديؿ والحديث وأد َلك ُّ
واحد مـفؿ بدلقه،
كؾ
وخرجقا بـتائج متبايـة يف تحديد هذه الؿؼاصد وضبطفا ،وإن كاكقا يشرتكقن يف
ٍ
طدد مـفا لؽـفؿ اختؾػقا يف طددها وترتقبفا ويف أسؿائفا ٌّ
كؾ حسب ما اكتفك إلقف
ففؿف ،واقتـع بف طؼؾف ،وما خرج بف مِـ صقل تد ّبره لؾؼرآن وكظره يف معاكقف ،وما
رأى مـ حاجة الؿسؾؿقـ إلقف ٓختالف البقئات والعصقر.
ومحؿد الغزالل أحدُ همٓء العؾؿاء الذيـ كاكت لفؿ إسفاماهتؿ ال َؼقؿة يف هذا
الؿجال ،وهق مِـ أبرز َم ْـ َحظِ َل الػؽر الؿؼاصدي لديفؿ بـصقب وافر يف إصار
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بحوث
معالجاهتؿ ٕزمة التخ ّؾػ الحضاري يف العالؿ اإلسالمل .وقد خؾص -بعد
صقل مصاحبتف لؾؼرآن الؽريؿ وإدامة الـظر يف آياتف -إلك تللقػ كتا َب ْق ِف( :كقػ
كتعامؾ مع الؼرآن) و(الؿحاور الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ) َ
ضؿـفؿا الحؼائؼ
الؾذ ْي ِـ ّ
ُ
الؼرآن لؾـاس لتفديفؿ إلك صراط اهلل الؿستؼقؿ،
الؼرآكقة الؽربى التل بسطفا
لؾـص الؼرآين لتـظر إلقف كظرة
والح ْرفقة والشؽؾقة
والتل تتجاوز الػفقم الجزئقة
ّ
َ
ّ
وتبث فقفؿ الػعالقة الحضارية التل
كؾقة شامؾة فاحصة ُتعقد ربطفؿ بؽتاب رهبؿ،
افتؼدوها طـدما ضاطت مـفؿ روح الؿؼاصد.
وٓ يختؾػ الغزالل طـ بؼقة أهؾ العؾؿ يف تحديد مػفقم الؿؼاصد ففيل طـيده
الؿ َحاور الؽربى والؼضايا إساسقة التيل دارت طؾقفيا سيقر
كؿا أسؾػـا -تؾؽ َالؼرآن وآياتف ،والغايات الجامعة التل ُأكزل ٕجؾفا تحؼق ًؼا لؿصيالح العبياد ،لؽـيف
اختؾييػ طييـفؿ يف اختقييار الؿصييطؾح ،حقيييث أصؾييؼ طؾييك الؿؼاصييد مصيييطؾح
الؿح ِ
اور) الذي رأى أكف يمدي الؿعـك الؿراد أكثر مـ غقره.
( َ
والؿتتبييع لؽتابييات الغزالييل الؿختؾػيية يؾحييظ ّ
بؽييؾ سييفقلة مييدى اهتؿامييف
بالؿؼاصد الؼرآكقة الؽؾقةّ ،
أهؿ أسباب بيروز آتجياه الؿؼاصيدي طـيده
ولعؾ مـ ّ
الؿ َعياش ،واكخراصيف يف ِغؿيار الؿجتؿيع ،واصالطيف القاسيع
فؼفف العؿقيؼ لؾقاقيع ُ
طؾيييك مجرييييات إميييقر يف العيييالؿ ،ومعايشيييتف الصيييادقة ٔٓم إُ ّمييية وآمالفيييا،
وإحساسف بجراحفا ،وتذ ُّمره ميـ مظياهر تخؾػفيا الؿيزري ،وإيؿاكيف اليال محيدود
الحيؼ الؿبيقـ اليذي ٓ غـيك لؾبشيرية طـيف .ومِيـ َثي ّؿ اكتسيبت
بؽقن اإلسالم هيق
ّ
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بحوث
مفؿة ارتبطت بشؽ ٍؾ واضح بؿـفج اليدطقة
فؾسػة الؿؼاصد طـده أبعا ًدا حضارية ّ
والتغققر والبـاء الحضياري إلصيالح حيال إُ ّمية .فؿؼاصيد الؼيرآن طـيده مرتبطية
أشدّ آرتباط بؽقان إمة أكثر مـ ارتباصفا بالػرد الذي هق ّ
محؾ اهتؿيام مؼاصيد
الشريعة :ذلؽ ّ
أن« :مؼاصيد الؼيرآن أ َطي ّؿ ومؼاصيد الشيريعة َ
صٕ :ن مؼاصيد
أخي ّ
الشريعة متعؾؼة بالػرد القاحد ،ودائرة يف كطاقيف باطتبيار فرديية التبعية ،ومسيمولقة
التؽؾقػ ،ولؽـ الحيديث طيـ مؼاصيد الؼيرآن متعؾيؼ باطتبيار اإلكسيان الخؾقػية،
()1

واإلكسييان الجؿاطيية ،واإلكسييان الدوليية»  ،وهييل التييل ُتحقييؾ إلييك بقييان شييروط
آستخالف والعؿران ،وتحؼقؼ الشفقد الحضاري لألمة.
أمييا بالـسييبة لؾدراسييات السييابؼة ،فنكـييا بعييد طؿؾقيية آستؼصيياء والبحييث طييـ
الدراسات التل طالجت مقضقع الؿؼاصد الؼرآكقة طـيد الغزاليل ،ليؿ كؼيػ طؾيك
أي ية دراسيية ذات صييؾة هبييذا الؿقضييقع ،سييقاء طؾييك مسييتقى الؽتييب والرسييائؾ
الجامعقية ،أم طؾييك مسييتقى الدراسييات وإبحيياث ،طؾيك الييرغؿ مييـ ّ
أن الغزالييل
حظِ َل بعدد ٓ بلس بف ميـ الؿم ّلػيات والدراسيات ميـ صيرف العؾؿياء والبياحثقـ
وصؾبة الدراسات العؾقا الذيـ اهتؿيقا بؿختؾيػ الجقاكيب يف فؽيره ،إٓ مقضيقع
الؿؼاصد -حسب اصالطـا -فؾؿ ُت َخصص ليف دراسية مسيتؼ ّؾة هتيتؿ بيف ميـ جؿقيع
جقاكبف ،باستثـاء إشارات قؾقؾة َت ِرد يف بعض الؽتابات هـا وهـاك.
( )1مؼاصد الؼرآن يف فؽر الـقرسل .الدغامقـ ،زياد خؾقؾ محؿد .حقلقة كؾقة الشريعة والؼاكقن
والدراسات اإلسالمقة .جامعة قطر .ع 2424 ،22هي2003/م .ص.353
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بحوث
لؽــييا يـبغييل أن كشييقر إلييك أن هـيياك بعييض الؽتابييات التييل تـاولييت إسييفامات
الغزالييل يف طؾييقم الؼييرآن والتػسييقر الؿقضييقطل والتييل تتؼيياصع مييع مقضييقطـا يف
بعض الؼضايا والجزئقات ،ومـفا طؾك وجف الخصقص أصروحة الباحث :يقكس
مالل ،الؿقسقمة( :ميـفج الشيقم محؿيد الغزاليل يف التعاميؾ ميع الؼيرآن) ،وهيل
أصروحة دكتقراه كققشت بجامعة الجزائر طام 2020م ،بنشيراف :طؿيار جقيدل،
وتتؽقن مـ مؼدمية وسيتة فصيقل وخاتؿية ،تـياول صياحبفا يف فصيقلفا الخؿسية
حقاة الغزالل ومقضقع التػسيقر الؿقضيقطل ّ
وخصيص الػصيؾ
بؽيؾ تػصيقالتف،
ّ
السادس لي(التعامؾ ميع الؼيرآن يف مقيزان الشيقم الغزاليل :الؿقضيقع والؿيـفج)،
وهق الػصؾ الذي يتؼاصع يف بعض قضاياه مع دراستـا.
وقد اطتؿدكا يف هذه الدراسية طؾيك الؿيـفج آسيتؼرائل التحؾقؾيل اليذي يتتبيع
مختؾػ إفؽار والؼضايا ذات الصؾة بؿقضقع الؿؼاصد الؼرآكقية طـيد الغزاليل،
مع ما يسبؼ ذلؽ مـ تؿفقد وتقصئة ،وميا يتبعيف ميـ تحؾقيؾ واسيتـتاج ومؼاركيات
ففؿا طؿق ًؼا ،والبحث يف اليدٓٓت الؿختؾػية ،وميا يؿؽيـ
لػفؿ الػؽرة إساسقة ً
اسييتـباصف مييـ معي ٍ
يان جديييدة تخييدم الؼضييقة الؿطروحيية لؾدراسيية والـؼيياش ،كؿييا
أيضييا الؿييـفج الـؼييدي الييذي يؼييقم طؾييك الؿسيياءلة
اطتؿييدكا يف هييذه الدراسيية ً
والتؿحقص والتل ّكد مـ صحة إفؽار الؿطروحة ميـ خيالل آسيتئـاس بإدلية
والرباهقـ الؿـطؼقة الؿميدة لفا.
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بحوث
وتطؿح هيذه القرقية البحثقية إليك تحريير مصيطؾح الؿؼاصيد الؼرآكقية ،وإبيراز
أهؿقتف ومؽاكتف يف بـياء العؼيؾ الؿسيؾؿ وتشيؽقؾف ،وآسيتعراض السيريع لجفيقد
إمة يف استـباط مؼاصد الؼرآن طؾك مر التاريم ،ثؿ القققف طـيد مػفيقم مؼاصيد
يديال طييـ
الؼييرآن طـييد الغزالييل ،والبحييث يف مصييطؾح الؿحيياور الييذي اختيياره بي ً
مصييطؾح الؿؼاصييد ،والققييقف طـييد أهؿقيية الؿؼاصييد الؼرآكقيية طـييده مييـ الـاحقيية
الشرطقة والحضارية.
│
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بحوث
أولًب :املقبصد القرآنية؛ قراءة يف األبعبد والدالالت:
الؿؼاصد جؿع مؼصد ،وهق مصدر الػعؾ َق َصدَ  ،تؼقل قصدْ ُت الشلء ،صؾب ُت ُف
بعقـف ،وإلقف قصدي ومؼصدي ،ملخقذ مـ ال َؼ ْصد وهق آطتزام والتقجف
سر الصـاطة ٓبـ جـل :أصؾ (ق
والـفقض كحق الشلء .قال الزبقدي« :ويف ّ
والتقجف والـُّفقد والـفقض كحق
ص د) ومقاقعفا يف كالم العرب آطتزام
ُّ
()1

الشلء طؾك اطتدال كان ذلؽ أو جقر»  ،والؿؼصد يف الؾغة هق استؼامة
الطريؼ ،والؼصد العدل ،والؼصد يف الشلء خالف اإلفراط ،وهق ما بقـ
()2

الؿتصرف ،ومؼصقد الشارع
اإلسراف والتؼتقر  ،والؿؼصقد الغاية التل يريدها
ّ
غايتف وهدفف ،فالؿؼاصد إذن هل الغايات وإهداف.
وقد ارتبط هذا الؿصطؾح -يف أول أمره -بالشريعة اإلسالمقة ،حقث كشلت
الؿؼاصد يف أحضان أصقل الػؼف ،ضؿـ باب الؼقاس طـد تؼسقؿ الع ّؾة بحسب
قصد الشارع ،واطتـك إصقلققن بالؿؼاصد مستـديـ إلك الؼاطدة التل تؼرر أن
الشريعة إكؿا جاءت لتحصقؾ مصالح العباد يف العاجؾ وأجؾّ ،
فؽؾ مسللة
فقفا « :خرجت طـ العدل إلك الجقر ،وطـ الرحؿة إلك ضدها ،وطـ الؿصؾحة
إلك الؿػسدة ،وطـ الحؽؿة إلك العبث ،فؾقست مـ الشريعة ْ
وإن ُأدخؾت فقفا
( )1تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس ،الزبقدي ،محؿد بـ محؿد الحسقـل ،بقروت :مـشقرات دار مؽتبة
الحقاة ،د.ت ،ج ،2ص.466
( )2لسان العرب ،ابـ مـظقر ،محؿد بـ مؽرم ،بقروت ،دار صادر ،ط 2424 ،3هـ ،ج ،3ص.96
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بحوث
بالتلويؾ»( ،)1ثؿ تقسع الؼقل فقفا إلك أن أصبحت شر ًصا يتعقـ طؾك الؿجتفد ْ
أن
ُيؾِؿ هبا كلداة ضرورية مـ أدوات آجتفاد ،ثؿ تحق َلت إلك ٍ
طؾؿ مستؼؾ ،واضح
والتطقر طرب سؾسؾة صقيؾة مـ إسفامات العؾؿاء ،ثؿ قػز
تدرج يف الـؿق
ّ
الؿعالؿ ّ
كثقرا مـ كؼائصف طؾك يد الطاهر بـ
قػزة كقطقة طؾك يد الشاصبل ،واستؽؿؾ ً
طاشقر.
كثقر مـ الدارسقـ يف التلكقيد طؾيك
ويف التلريم لؿقالد فؽرة الؿؼاصد ٓ يرتدد ٌ
أهنا كاكت مقجقدة بروحفا طـد الصحابة ﭫ :إِ ْذ كياكقا أول الؿؾتػتيقـ لؿؼاصيد
الشييرع وحؽؿيية اهلل فقييف ،وكييان فؼففييؿ فؼف يا مؼاصييديا ي يقلل بييالغ طـايتييف ِ
لح َؽ يؿ
ً
ُ
أن ّ
الشريعة وطؾؾفا ،ويبـل اجتفاداتف طؾك قاطدة ّ
مغزى ُيعؼؾ طؾيك
لؽؾ أمر وهنل ً
()2

الجؿؾيية وإن لييؿ ُيػفييؿ طؾييك التػصييقؾ  ،ثييؿ طـييد َمييـ جيياء بعييدهؿ مييـ التييابعقـ
والعؾؿاء ،واكتؼؾت الػؽرة طرب إجقال« :فؿؼاصد الشيريعة ومعرفتفيا ومراطاهتيا
لقست شق ًئا اكتشػف الالحؼقن أو ابتؽره الؿتلخرون ،بؾ هق مـ صيؿقؿ اليديـ ميـ
()3

أول يقم ومـ أول ففؿ» .

( )1إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ،ابـ الؼقؿ ،محؿد بـ أبل بؽر .بقروت ،دار الجقؾ ،ج ،3ص.3
( )2اإلدراك الؿؼاصدي محدد مـ محددات تدبر الؼرآن الؽريؿ ،الؿـتار ،محؿد .الؿمتؿر العالؿل إول
لتدبر الؼرآن الؽريؿ ،الدوحة2023 ،م ،ص.4
( )3البحث يف مؼاصد الشريعة :كشلتف وتطقره ومستؼبؾف ،الريسقين ،أحؿد .كدوة مؼاصد الشريعة طـد
الؿذاهب اإلسالمقة ،لـدن2005 ،م ،ص.3-2
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بحوث
تضؿـف
وقد ك ّبف الشاصبل لذلؽ طـد تللقػف لؽتابف (الؿقافؼات) ،وأكد أن ما
ّ
أقره إوائؾ« :فنن طارضؽ دون
كتابف لقس ً
بدطا يف الديـ ،بؾ هق مـ صؿقؿ ما ّ
هذا الؽتاب طارض ،و َط ِؿل طـؽ وجف آخرتاع فقف وآبتؽار ،وغر الظان أكف
ػ يف العؾقم الشرطقة إصؾقة أو الػرطقة ما ك ُِس َج
شلء ما ُس ِؿ َع بؿثؾف ،وٓ ُأل َ
وحسبؽ مـ شر سؿاطف ،ومـ ّ
َ
كؾ بد ٍع يف الشريعة
طؾك مـقالف أو ُشؽؾ بشؽؾف،
ابتداطف :فال تؾتػت إلك اإلشؽال دون اختبار ،وٓ َت ْر ِم بؿظـة الػائدة طؾك غقر
أمر قررتف أيات وإخبار ،وشد معاقده السؾػ
اطتبار ،فنكف -بحؿد اهللٌ -
إخقار ،ورسؿ معالؿف العؾؿاء إحبار ،وشقد أركاكف أكظار الـ ّظار ،وإذا وضح
السبقؾ لؿ يجب اإلكؽار ،ووجب قبقل ما حقاه ،وآطتبار بصحة ما أبداه
()1

واإلقرار» .
ومـذ طفد الـبقة تضافرت جفقد العؾؿاء الؿسؾؿقـ طؾك استـباط مؼاصد
الشريعة وإبراز الغاية مـفا ،واستخالص ِ
الح َؽؿ مـ أحؽامفا ،وإثبات معاين
العدل والرحؿة والحؽؿة والؿصؾحة التل تتضؿـفا .وقد تقاترت هذه الجفقد
الؿباركة« :يف تسؾسؾ طجقب ،جعؾ بعضفا يدخؾ يف بعض ،حتك اجتؿ َع ْت
ِح َؽؿفا يف الؽؾقات الخؿس الؿشفقرة ،وهل :حػظ الديـ ،والـػس ،والعؼؾ،

( )1الؿقافؼات ،الشاصبل ،إبراهقؿ بـ مقسك .تحؼقؼ :أبق طبقدة مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان ،الؼاهرة :دار
ابـ طػان ،ط 2427 ،2هي2997 ،م ،ج ،2ص.25
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بحوث
والعرض ،والؿال .ثؿ ر ّتبقا هذه الؽؾقات الخؿس حسب إهؿقة ،بحقث ُت َؼدم
الؿصؾحة إهؿ طـد تعارضفا ،ف ُق َضحك بالؿال لحػظ العرض ّ
وكؾ ما قِ َب َؾف،
()1

ويضحك بالـػس لحػظ الديـ ،وٓ يجقز أن ُي َضحك بالديـ لحػظ الؿال» .
َ
ومِ ْـ أشفر َم ْـ أسفؿ يف إثراء هذا العؾؿ إمام الحرمقـ الجقيـل ،وأبق حامد
الغزالل ،والرازي ،والسققصل ،ومحؿد رشقد رضا ،وابـ طاشقر ،وحسـ البـا،
وطالل الػاسل ،وغقرهؿ .لؽـ يتؿقز مـ بقـفؿ جؿق ًعا الجقيـل والشاصبل وابـ
طاشقر :لؽقهنؿ مـ أصحاب« :الطرح الؽؾل والتلصقؾ الـظري والتطبقؼل
ّ
ً
مستؼؾ طـ طؾؿ أصقل الػؼف اسؿف طؾؿ مؼاصد
وصقٓ إلك الؼقل بنكشاء طؾؿ
()2

الشريعة» .
ضييؿـفا اهلل -سييبحاكف
أمييا الؿؼاصييد الؼرآكقيية ففييل الؽؾقييات الؽييربى التييل
ّ
وتعالك -كتابف الؽريؿ ،وهل إصيؾ :إِ ْذ إن مؼاصيد الشيريعة ُت ْسيتَؿد مـفيا .وهيق
مصطؾح حديث ٍ
لعؾؿ تبؾقر طيرب الؼيرون ،وتراكؿيت معارفيف يف شيؽ ِؾ إسيفامات
مر العصقر ما جادت بف قرائح العؾؿياء الؿسيؾؿقـ ميـ صيقل
متتالقة ّ
سجؾت طؾك ّ
كظرهؿ يف كصقصف وتدبرهؿ ٔياتف ،ورصدهؿ لرتابط مقضيقطاتف وتـاسيؼ سيقره
( )1الؼرآن إطجاز تشريعل متجدد ،الزيـ ،محؿقد أحؿد .دبل ،دار البحقث لؾدراسات اإلسالمقة ،دار
إحقاء الرتاث2425 ،هي 2004 -م ،ص.35
( )2القضقػة الؿؼاصدية :مشروطقتفا وغاياهتا ،الخطقب ،معتز .مجؾة إسالمقة الؿعرفة .السـة  .22طدد
2428 .48هي ي 2007م ،ص.22
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بحوث
وآياتف يف وحدة جامعة« :وقيد كيان اليدرس شياقا ،والعؿيؾ دؤو ًبيا ،ليؿ ُ
يخيؾ مـيف
طصيير ،بييؾ يؽيياد أٓ يـحيياش طـييف دارس ...وكي ّيؾ امييرئ يرمييل بسييفؿ مييـ كـاكتييف
فتصقب مـ الفدف ما يستطقعّ ،
وكؾ كاضر يؽثر التل ّمؾ طؾك الـحق اليذي يػيتح اهلل
()1

بف طؾقف» .
ويتطقر وتتش ّؽؾ معالؿف بػضؾ الجفقد الؿبذولية
وٓ يزال إلك يقمـا هذا يـؿق
ّ
يف إكضاجف :لذلؽ لؿ َ
يحظ هذا العؾؿ بتعرييػ جيامع مياكع ٕكيف ٓ ييزال يف إصيار
التش ُّؽؾ ،وما زالت الجفقد تتؽ ّتؾ حقلف ،وتضقػ إلقف ّ
كؾ يقم جديدً ا ،لؽيـ هيذا
لؿ يؿـع مـ وجيقد بعيض التعريػيات التيل تشيقر إليك معالؿيف الؽيربى وخطقصيف
العريضة كتعريػ بعض الدارسقـ لؾؿؼاصد بلهنا« :الؼضايا إساسقة والؿحياور
الؽربى التل دارت طؾقفا سقر الؼيرآن وآياتيف ،تعري ًػيا برسيالة اإلسيالم ،وتحؼق ًؼيا
()2

لؿـفجف يف هداية البشر»  .وطرففيا محؿيد الؿـتيار بؼقليف« :مؼاصيد الؼيرآن هيل
ِ
والح َؽييؿ والغايييات العؾقييا الؿـثييقرة يف ثـايييا السييقر وأيييات
مجؿييقع الؿعيياين
ّ
وجيؾ -ميـ
طز
والػقاصؾ وإجزاء وإحزاب الؼرآكقة ،والتل تش ّؽؾ مراد اهلل ّ -

( )1مؼاصد الؼرآن الؽريؿ طـد الشقم ابـ طاشقر ،مػتاح ،هقا ثامر ،مجؾة كؾقة الشريعة والدراسات
اإلسالمقة ،جامعة قطر ،طدد 2022 ،29م ،ص.24
( )2جفقد العؾؿاء يف استـباط مؼاصد الؼرآن الؽريؿ ،بقدوخة ،مسعقد .الؿمتؿر العالؿل إول لؾباحثقـ
يف الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف ،فاس ،الؿغرب( ،جؿادى إولك 2432ﮪ ي أبريؾ 2022م) ،ص.980
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بحوث
()1

إكزالف الؼرآن الؽيريؿ طؾيك الؿؽؾػيقـ يف اليدّ اريـ»  ،وبيقـ الشياصبل أهؿقتفيا يف
تبيديال
ً
فؿـ َف ِفيؿ ميراد اهلل -تعيالك -ميـ كالميف ليؿ يتجيرأ طؾقيف بالتحاييؾ
ققلفَ « :
وتغق ًقرا ،وكيذلؽ َميـ وقيػ ميع مجيرد الظياهر غقير مؾتػيت إليك الؿؼاصيد ،فنكيف
والؿ َعط َؾيية يف آيييات
الؿ َشييبفة ُ
يؽييقن قييد قصيير يف ففييؿ مييراد اهلل ،وكييذا مييا ابتدطييف ُ
()2

الصػات ،يعقد إلك هذا الخؾؾ يف ففؿ مؼاصد الؼرآن ،ومراد اهلل مـ خطابف» .
جاكب ٍ
ٍ
كبقر مـفا لزاوية الرؤية التل تغؾب
وكظرا لخضقع هذه الؿؼاصد يف
ً
طؾك صاحبفا :فؼد اختؾػ العؾؿاء يف تحديدها ،وضبط طددها ،وترتقبفا حسب
أهؿقتفا ،واجتفد ُّ
كؾ واحد يف رصد ما يراه غال ًبا ومفقؿـًا طؾك الخطاب الؼرآين
لقضعف يف خاكة الؿؼاصد الؽؾقة ،وإن كاكقا يؾتؼقن يف كثقر مـ هذه الؽؾقات التل
مثال.
تبدو بارزة يف ثـايا أيات الؽريؿة وٓ تخػك طؾك أحد كالتقحقد ً
فييلبق حامييد الغزالييل يييذهب إلييك ّ
أن مؼاصييد الؼييرآن وكػائسييف ترجييع إلييك سييتة
مفؿ ية ،وثالثيية تقابييع ُمتِؿيية ،فإصييقل هييل :تعريييػ
أقسييام :ثالثيية مـفييا أصييقل ّ
الؿدطق إلقف ،وتعريػ الصراط الؿسيتؼقؿ اليذي تجيب مالزمتيف يف السيؾقك إلقيف،
الؿتؿية ففييل :تعريييػ أحييقال
وتعريييػ الحييال طـييد القصييقل إلقييف ،وأمييا الثالثيية
ّ
( )1اإلدراك الؿؼاصدي محدّ د مـ محددات تدبر الؼرآن الؽريؿ .الؿـتار ،محؿد .الؿمتؿر العالؿل إول
لتدبر الؼرآن الؽريؿ ،الدوحة2023 ،م ،ص.7
( )2آطتصام .الشاصبل ،إبراهقؿ بـ مقسك .تحؼقؼ :مشفقر بـ حسـ آل سؾؿان .الؼاهرة :مؽتبة
التقحقد .ج .2ص.24
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بحوث
الؿجقبقـ لؾدطقة ولطيائػ صيـع اهلل فيقفؿ ،وحؽايية أحيقال الجاحيديـ وكشيػ
الحيؼ ،وتعرييػ طؿيارة مـيازل
فضائحفؿ وجفؾفيؿ بالؿجادلية والؿحاجية طؾيك
ّ
()1

العيز بيـ طبيد السيالم فؾيؿ
الطريؼ وكقػقة أخذ الزاد وإهبية وآسيتعداد  .أميا ّ
يحدد ماهقة هذه الؿؼاصد وإكؿا ط ّبر طـفا بصقغة طا ّمية« :ومعظيؿ مؼاصيد الؼيرآن
إمر باكتساب الؿصيالح وأسيباهبا ،والزجير طيـ اكتسياب الؿػاسيد وأسيباهبا...
خقير ِدقيف ِ
بؽيؾ ٍ
والسـة ،لعؾؿـيا أن اهلل أمير ّ
وجؾيف،
ولق تتبعـا مؼاصد ما يف الؽتاب ُّ
()2
كؾ شر ِد ّقف ِ
وزجر طـ ّ
وج ّؾف»  .وجؿعفا بديع الزمان الـقرسل يف أربع كؾقيات:
«الحؼائؼ التل كزل الؼيرآن ميـ أجيؾ إثباهتيا ،وطـاصيره الؿبدئقية الؽيربى ،وهيل:
()3

والـبقة والحشر والعدالة»  ،وذهب محؿد رشقد رضيا إليك أهنيا طشيرة
التقحقد
ّ
مؼاصد ،وهل :بقان أركان الديـ ميـ تقحقيد وبعيث وجيزاء وطؿيؾ صيالح ،بقيان
شمون الـبقة والرسالة ووضيائػ الرسيؾ ،بقيان ّ
أن اإلسيالم دييـ الػطيرة السيؾقؿة
والعؼؾ والػؽر ،والعؾؿ والحؽؿة والحرية ،بقان اإلصالح اإلكساين وآجتؿاطل
والسقاسييل والييقصـل ،بقييان مزايييا اإلسييالم العاميية يف التؽييالقػ الشخصييقة ،بقييان

( )1جقاهر الؼرآن .الغزالل ،أبق حامد محؿد بـ محؿد .دار أفاق الجديدة .بقروت2982 .م .ص.9
( )2ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،العز بـ طبد السالم .تحؼقؼ :صف طبد الرؤوف سعد ،الؼاهرة :مؽتبة
الؽؾقات إزهرية2422 ،هي ي 2992م ،ج ،2ص.20
( )3إشارات اإلطجاز يف مظان اإليجاز ،الـقرسل ،بديع الزمان سعقد .ترجؿة :إحسان قاسؿ الصالحل،
الؼاهرة :دار سقزلر2994 ،م ،ج ،5ص.23

()23

مركزية املقاصد القرآنية عند محمد الغزايل؛ مقاربة يف املفهوم واملصطلح والرضورة

بحوث
حؽؿ اإلسالم السقاسل اليدولل ،بقيان اإلصيالح الؿيالل ،إصيالح كظيام الحيرب
ودفييع مػاسييدها وفؾسييػتفا ،إططيياء الـسيياء جؿقييع الحؼييقق اإلكسيياكقة والديـقيية
()1

والؿدكقة ،وبقان هداية اإلسالم يف تحرير الرققؼ .
أما محؿد الطياهر بيـ طاشيقر فؼيد حصيرها يف ثؿاكقية مؼاصيد ،هيل :إصيالح
خاصية
آطتؼاد وتعؾقؿ العؼد الصحقح ،هتذيب إخالق ،التشريع وهق إحؽام ّ
وطا ّمييية ،سقاسييية إمييية ،الؼصيييص وأخبيييار إميييؿ ،التعؾيييقؿ بؿيييا يـاسيييب حيييال
الؿخيياصبقـ ،الؿييقاطظ واإلكييذار والتحييذير والتبشييقر ،اإلطجيياز بييالؼرآن .ورأى
الؼرضاوي أهنا سبعة مؼاصد ،أجؿؾفا يف :تصحقح العؼائد والتصقرات لأللقهقية
والرسييالة والجييزاء ،تؼرييير كراميية اإلكسييان وحؼققييف ،تقجقييف البشيير إلييك حسييـ
طبيادة اهلل -تعييالك -وتؼييقاه ،اليدطقة إلييك تزكقيية اليـػس البشييرية ،تؽييقيـ إسييرة
الصالحة وإكصاف الؿيرأة ،بـياء إُ ّمية الشيفقدة طؾيك البشيرية ،اليدطقة إليك طيالؿ
()2

إكساين متعاون  ،واختزلفا محؿقد شؾتقت يف ثالثة مؼاصد ،فؼيالّ « :
إن مؼاصيد
الؼييرآن تييدور حييقل كييقاحٍ ثييالث :كاحقيية العؼقييدة ،وكاحقيية إخييالق ،وكاحقيية
إحؽام .فالعؼائد تطفر الؼؾب مـ بذور الشرك والقثـقة ،وتربطف بؿبيدأ الروحقية
الصافقة ،وإخالق هتيذب اليـػس وتزكقفيا ،وترفيع ميـ شيلن الػيرد والجؿاطية،
( )1القحل الؿحؿدي .رضا ،محؿد رشقد .الجزائر :دار الؽتب2408 ،هي 2988 -م ،ص.340-268
( )2كقػ كتعامؾ مع الؼرآن الؽريؿ .الؼرضاوي ،يقسػ .جامعة قطر :مركز بحقث السـة والسقرة.
2996م .ص.65
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بحوث
اهلل يف
وتؼقي ُط َرى التآخل والتعاون بقـ بـل اإلكسان ،أميا إحؽيام ففيل ميا بقـيف ُ
كتابف ،أو بقـ أصقلف مـ الـظؿ التل يجب اتباطفيا يف تـظيقؿ طالقية اإلكسيان بربيف،
()1

وطالقتف بلخقف اإلكسان»  ،وكذلؽ فعيؾ صيف جيابر العؾيقاين اليذي اختصيرها يف
ثالثة مؼاصد سؿاها الؿؼاصد الؼرآكقة العؾقيا الحاكؿية ،وهيل :التقحقيد والتزكقية
وأس يفا ،والتزكقيية هييدففا ومؼصييدها ،وغايتفييا
واإلطؿييار :فالتقحقييد ُل ي ّ
ب العبييادة ّ
()2

والعؿران مرآة التقحقد وثؿرة التزكقة  .وجعؾفا وصػل طاشقر أبيق زييد أربعية،
هل :الفداية ،إخراج الـاس مـ الظؾؿات إلك الـقر ،سعادة الـاس ،إطزاز إُ ّمة.
واضيحا يف تحدييد الؿؼاصيد الؼرآكقية بيقـ ال ُؼيدامك
والؿالحظ أن هـياك تبايـًيا
ً
والؿحدَ ثِقـ ،يتؿ ّثؾ يف ّ
أن الؼيدامك تيدور أغؾيب الؿؼاصيد التيل اسيتـبطقها حيقل
الػرد الؿؽؾػ مـ حقث ما يجب طؾقف مـ معرفة اهلل تعالك ،وما يرتتب طؾك هيذه
سؿقه وكؿاليف اإلكسياين ميـ
الؿعرفة مـ استؼامة يف تصقره وسؾقكف بؿا يح ّؼؼ لف ّ
خالل ضبط طالقتف بخالؼف يف حدود ميا كيزل بيف وحقيف ،بقـؿيا أضياف الؿحيدَ ُثقن
إلييك هييذا إصييؾ مؼاصييد أخييرى َفرضييتفا مسييتجدّ ات العصيير وصبقعيية التغ ّقييرات
الجذرية التل صرأت طؾقف والؿتعؾؼة بعؿارة إرض ،وسقاسية إُمية ،والتلسيقس
لحؼييقق اإلكسييان ومـفييا قضييقة الؿييرأة ،كؿييا هييق الحييال طـييد محؿييد رشييقد رضييا
( )1إلك الؼرآن الؽريؿ .شؾتقت ،محؿقد .بقروت :دار الشروق2403 .هي 2983 -م .ص.6
( )2جدلقة العالقة بقـ مؼاصد الؼرآن وتػسقره ،قـرب ،سفاد .مققع مؾتؼك أهؾ التػسقر2027/02/25 .م.
http://vb.tafsir.net/tafsir27010/#.WG-St32OqM
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بحوث
والؼرضاوي ،وتلهقيؾ إُمية لؾشيفقد الحضياري وتشيجقع آكػتياح طؾيك العيالؿ
وغقرها.
أنّ « :
فؼد أدرك الؿحدَ ُثقن ّ
كؾ ما ورد يف الؼرآن الؽريؿ مـ إلػاظ والؿعاين
لؿ ِ
يلت طب ًث ا ولؿ يؼتصر طؾك ترشقد حقاة الػرد اإلكساين وصالحف يف الدكقا
وحسـ مصقره يف أخرة وحسب ،وإكؿا كان باإلضافة إلك ذلؽ يعالج قضايا
الحرية والعدل يف حقاة الؿجتؿع وإُ ّمة ،ويستفدف بـاء الحضارة والعؿران
()1

التقجف بصقرة جؾ ّقة يف أدبقات زطؿاء
وحػظ كظام العالؿ»  ،وقد اتضح هذا
ّ
اإلصالح ورواد الـفضة الذيـ ك ّبفقا يف مملػاهتؿ إلك هذا ال ُبعد الحضاري
والعؿراين يف مؼاصد الؼرآن الؽريؿ.
اكػجيارا مؼاصيديا مؾحق ًضيا
العصير الحيديث صيحق ًة مؼاصيدية أو
طيرف
ً
ُ
وقد َ
كتج طـ القطل العؿقؼ بإهؿقة البالغة لفيذا العؾيؿ بعيد أن وجيدت إمية كػسيفا
ضحقة ٕفؽار كثقرة حجبت طـفا حؼائؼ اإلسيالم الؽيربى ،وض ّؾيت تجرتُّهيا طيرب
الؼرون حتك أوقعتفا يف مفاوي السؾبقة ،والـظرة الؼاصيرة ،وأصيبحت مراجعتفيا
مؾحة ،باإلضافة إلك ما يتعيرض ليف الؿسيؾؿقن ميـ
والتخؾص مـ آثارها ضرورة ّ
التحديات الؽبقرة التل هتدد خصقصيقتفؿ الحضيارية ،وميا فتئيت تضيغط طؾيقفؿ

( )1مؼاصد الؼرآن الؽريؿ يف بـاء الحضارة والعؿران ،هقئة التحرير ،مجؾة إسالمقة الؿعرفة .س .23ع
 .89صقػ 2438هي 2027 -م .ص.5
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بحوث
ميـ« :اشيتداد الشيبفات والؿطياطـ ،وبؾيقغ الرتاجيع الحضياري َأ ْو َجي ُف ،وضيغط
()1

الـظام العالؿل تشريعقا» .
ً
مجآ طؾؿقا غـقا وواطدً ا ،يتيقح لؾعؾؿياء
وتؽتسب الؿؼاصد أهؿقتفا مـ كقهنا
فرصيية ثؿقـيية لؿباشييرة قييراءة متجييدّ دة لـصييقص الييقحل ،ت ّتػييؼ مييع إصروحيية
أن اإلسالم صالح ّ
اإلسالمقة الحديثة الؼائؿة طؾك ّ
لؽؾ زمان ومؽان ،وقادر طؾك
تؽقيـ إكساق الثؼافقة والحضارية التل تـسجؿ مع مسيتجدات العصير ،وتطيقر
أيض يا البيياب ٓمييتالك آلقييات جديييدة لالجتفيياد الػؼفييل
الحقيياة .كؿييا يػييتح لفييؿ ً
وتـزيؾ متجدّ د لألحؽام طؾك الققائع ،والتلسقس لـفضة إمية طؾيك قاطيدة متقـية
مستـدة إلك القحل« :بحقث يؽقن الؼرآن الؽريؿ ومؼاصيده ومػاهقؿيف إساسيقة
الح َؽيييؿ يف قبيييقل ميييا سيييقى الؼيييرآن الؽيييريؿ ميييـ الـصيييقص
الؿ ْح َؽ َؿييية هيييل َ
ُ
وآجتفادات والتلويالت ،وكسيدُّ بيذلؽ -طؾيك أسياس ميـ روح الشيريعةّ -
كيؾ
باب يت َلتك مـف الخؾط والتشقيف ،وآكحراف طيـ مؼاصيد الؼيرآن الؽيريؿ ورؤيتيف
()2

الؽقكقة ،ويؽقن مشج ًبا لؾخرافة والشعقذة والتؾقث الػؽري والثؼايف» .

( )1جدلقة العالقة بقـ مؼاصد الؼرآن وتػسقره ،قـرب ،سفاد .مققع مؾتؼك أهؾ التػسقر2027/02/25 ،م.
( )2حقارات مـفجقة يف قضايا كؼد متـ الحديث الشريػ ،أبق سؾقؿان ،طبد الحؿقد أحؿد .مجؾة إسالمقة
الؿعرفة ،السـة  ،20طدد 2426 ،39هي ي 2005م.252 -252 ،
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بحوث
الـص الؼرآين
هذا باإلضافة إلك ما تضػقف مراطاة الؿؼاصد الؼرآكقة طؾك تػسقر ّ
مييـ حققييية وفعالقيية :فبؿؼييدار معرفيية الؿػسير بالؿؼاصييد يؽييقن إدراكييف لؾغايييات
الؿ َعياش ،واسيتـباصف
الؽربى ميـ الخؾيؼ والقجيقد ،وتـزيؾيف ٔياتيف طؾيك القاقيع ُ
لؾفييدي الؿـفيياجل الؽييامـ فقفييا ،كؿييا أهنييا تعصييؿف« :مييـ شييطط التلويييؾ ،وزيييغ
الػفؿ ،واكسداد إفؼ :ولذلؽ جاء الـعل طؾك أققام َأطرضقا طـ التدبر ،فنذا هؿ
وشيييغ ٍ
يف غػؾييية طيييـ إسيييرار ُ
ؾ طيييـ الؿؼاصيييد :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﱸ [محؿد]24 :

()1

ّ .
ولعؾ ذلؽ ما حدَ ا ببعض الدارسقـ إلك اطتباره أصروحية

بديؾة قد تسفؿ يف ّ
حؾ إزمة الؿعرفقة التيل تعقشيفا مـفجقية آجتفياد إصيقلل
الحديثةّ « :
إن الؿؼاصد الؼرآكقة العؾقا الحاكؿة سقف ُتخرج الػؼقف مـ دائرة الـظر
والسيعة
الجزئل إلك دائرة الـظر
الؽؾل والػؼف إكرب ،وذلؽ يعطقفا ميـ الؿروكية ّ
ّ
ّ
ما يجعؾفا قادرة طؾك استقعاب أية مسيتجدات ،وتحؼقيؼ مصيالح البشيرية ،وسيدّ
الييذرائع بقجييف الؿػاسييد التييل تييرزخ كثقيير مييـ الشييعقب تحتفييا وتييربز خصييائص
كبيقي سيؾقؿ يسيتقطب مشيؽالت إقؾ ّقيات
الشريعة الؼرآكقة ،وتمصؾ لػؼف قرآينّ
ّ
()2

وإكثريات م ًعا بنذن اهلل» .
( )1اإلدراك الؿؼاصدي محدد مـ محددات تدبر الؼرآن الؽريؿ ،الؿـتار ،محؿد .الؿمتؿر العالؿل إول
لتدبر الؼرآن الؽريؿ ،الدوحة2023 ،م ،ص.2
( )2مراجعات يف تطقر الؿـفج الؿؼاصدي طـد الؿعاصريـ ،العؾقاين ،زيـب .فرجقـقا ،الؿعفد العالؿل
لؾػؽر اإلسالمل ،ص.46
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بحوث
ثبنيًب :املقبصد القرآنية عند الغزايل؛ املفهىم واملصطلح:
 -1مػفوم الؿؼاصد الؼرآكقة عـد الغزالي:
محؿد الغزالل واحدٌ ميـ العؾؿياء اليذيـ خاضيقا تجربية اإلصيالح والتجدييد
الحضيياري طؾييك كطيياق واسييع يف طصييركا الحييديث ،وغاصييقا يف خبايييا القاقييع
بييق ْطل و ُط ْؿييؼ مسييقرة إميية التاريخقيية ،ورصييدوا
اإلسييالمل البييائس ،وقييرؤوا َ
اكتصاراهتا واكتؽاساهتا ،وحاولقا -بؿعايشة مستؿرة لؾؼرآن الؽريؿ ،وكظرة كؼديية
ثاقبيية -تحؾقييؾ طقامييؾ سييؼقصفا الحضيياري ووققطفييا فريسيية سييفؾة بييقـ أيييدي
أطدائفا ،وشخصقا أمراضفا ،واجتفدوا يف بقان مقاصـ الخؾؾ التل َأ ْو َدت بإُمية
يف مفاوي الضعػ والفقان والؿغؾقبقة وآستالب الحضاري.
وقد اكتفك يف ٍ
كثقر مـ دراساتف وأبحاثف وتلمالتف إلك ّ
أن إزمة الحضارية التيل
تعقشييفا إميية التييل أهنؽتفييا وجعؾييت شييعقهبا قطق ًع يا مييـ التييابعقـ إذٓء ،إكؿييا
والسيـة ،حقيث
جاءهتا مـ آكحراف الذي حصيؾ يف مـياهج تعامؾفيا ميع الؼيرآن ُّ
غؾ َب ي ْت طؾييك أكؿيياط تػؽقرهييا بعييد العفييد الراشييدي الـظيير ُة التجزيئقيية لإلسييالم،
و َف ْصؾ بعضف طـ بعض ،وآهتؿام بيبعض قضياياه وتضيخقؿفا يف مؼابيؾ إهؿيال
قضايا أخيرى يف غايية إهؿقية لتحؼقيؼ ارتؼياء إمية واسيتحؼاقفا مرتبية الشيفادة
طؾك الـاس .وهق يرى ّ
أن ط ّؾة الـظرة الؼاصرة قد َجـَت طؾك إمية وليؿ يتيداركفا
وأن سؼقصفا الحضاري قد أضفير ّ
أحدٌ حتك استػحؾت و َأ ْودت هباّ ،
كيؾ مسياوئ
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بحوث
ً
اخيتالٓ
والسـة وكشػ طـ طقارها ،وأحدث
هذه الؿـاهج يف التعامؾ مع الؼرآن ُّ
يف حركة إُمة أطجزهتا طـ الس ْقر ،ثؿ شؾت حركتفا.
وهييق يعتؼييد ّ
أن الؿخييرج مييـ هييذا القاقييع البييائس يسييتدطل تصييحقح هييذا
الح ْرفِ ّقية التيل تشيقه
آكحراف ،وتجاوز الـظيرات الجزئقية الؿبتسيرة والؼيراءات َ
حل كابض ٓ يـػصؾ
الصقرة الؽؾقة لإلسالم ،والتعامؾ مع الؼرآن الؽريؿ كؽقان ّ
فقف طضق طيـ طضيق ،ومراطياة تيرابط معاكقيف وتؽامؾفيا وتسياوقفا يف ّ
خيط واحيد
بحقث ُيػضل بعضفا إلك بعض ،وتؾتؼل جؿق ًعا طـد جؿؾة مـ الحؼائؼ التل تعيرب

بصدق طـ جقهره وتجقب طـ جؿقع تساؤٓت القاقع ،وهل التل اص ُطؾِح طؾيك
تسؿقتفا بالؿؼاصد ،وأصؾؼ طؾقفا الغزاليل جؿؾية ميـ الؿصيطؾحات التيل تحؿيؾ

طـده الؿعاين كػسفا.
وقبييؾ أن كعييرض لفييذه الؿصييطؾحات التييل و ّضػفييا الغزالييل يف التعبقيير طييـ
الؿؼاصد الؽؾقة لؾؼرآن ،كحاول أن كتؾؿس جفقده يف تحدييد مػفيقم هيذا العؾيؿ.
فبعد مراجعتـا ليبعض ُكتُي ِ
ب الغزاليل استؼصيا ًء لؿػفيق ٍم جؾيل وواضيح لؿؼاصيد
الؼرآن طـده ،لؿ كستطع أن هنتدي إلك تعريػ دققؼ لفذا الؿصيطؾح ،طؾيك اليرغؿ
مييـ أكييف تحييدّ ث طـييف ووضػييف كثقي ًيرا وبخاصيية يف كتبييف :كقييػ كتعامييؾ مييع الؼييرآن،
والؿحاور الخؿسة لؾؼرآن ،وقضايا الؿرأة بقـ التؼالقد الراكدة والقافدة ،وغقرهيا
مـ ك ُتبف إخرى ،لؽــا مـ خالل قراءاتـا لؽتاباتف الؿختؾػة كستطقع ّ
بؽيؾ سيفقلة
واضحا لفذا الؿصطؾح :فالؿؼاصد طـده تعـيل تؾيؽ الؿحياور
أن كتؾؿس مػفق ًما
ً
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بحوث
الؽربى والخطقط العريضة والغايات إساسيقة والؼضيايا الجقهريية والؽؾقيات
العا ّمية التيل تـاولفييا الؼيرآن بالبقييان والتقضيقح ،وطؾييك هيذا إسيياس ففيل طـييده
خؿسة مؼاصد ،هيل :اهلل القاحيد ،الؽيقن اليدّ ال طؾيك خالؼيف ،الؼصيص الؼيرآين،
البعث والجزاء ،الرتبقة والتشريع.
يتضيؿـ مبحيث التقحقيد اليذي ي ّتػيؼ
شيامال،
ً
ويبدو مػفقم الغزالل لؾؿؼاصد
ّ
طؾقف جؿقع العؾؿاء الذيـ خاضيقا يف مقضيقع الؿؼاصيد ،ومبحيث الؽيقن اليدّ ال
طؾك خالؼف ،ومبحث الؼصص الؼرآين ،ومبحث البعث والجزاء ،ومبحث الرتبقية
والتشريع .وقد ذهب بعض الباحثقـ إلك ّ
أن مؿيا يمخيذ طؾيك الغزاليل هيق َج ْعؾيف
يضؿف إلك الؿؼصيد
دٓلة الؽقن طؾك الخالؼ مؼصدً ا مستؼال ،وكان إَ ْولك بف أن ّ
إول« :الؿتع ّؾ يؼ بيياهلل القاحييد ،إِ ْذ إِ ّن مييا يف الؽييقن مييـ آيييات وآٓء دٓئييؾ طؾييك
()1

الخالؼ»  ،لؽــيا بعيد قراءتـيا لؾؿؼصيد وتتبعـيا لؿيا كتبيف الغزاليل فقيف وجيدكا أن
مضييؿقكف يختؾييػ اختال ًفيا كؾقييا طييـ مؼصييد التقحقييد إول ،ففييق يتضييؿـ دطييقة
ٓستؽشيياف سيييــ الؽييقن وتسيييخقرها يف بـييياء الحضييارة والتلسيييقس لؾعؿيييران
البشري ،ويفاجؿ فقفا أكقاع آكحراف والتد ّيـ الؿغشقش الذي أبعد الؿسيؾؿقـ
الؿفؿة الحضارية الراققة ورماهؿ طؾك هامش التاريم.
طـ هذه
ّ

( )1جفقد العؾؿاء يف استـباط مؼاصد الؼرآن الؽريؿ ،بقدوخة ،مسعقد .مرجع سابؼ ،ص.974
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بحوث
والؿالحييظ ّ
أن حصيير مؼاصييد الؼييرآن يف خؿسيية َمحيياور جيياء وسي ًطا بييقـ َمي ْـ
جعؾفا تصؾ إلك طشرة مؼاصد كؿيا هيق الحيال طـيد محؿيد رشيقد رضيا ،أو إليك
ثؿاكقيية كؿييا هييق الحييال طـييد محؿييد الطيياهر بييـ طاشييقر ،أو سييبعة طـييد يقسييػ
الؼرضاوي ،أو ستة طـد أبل حامد الغزالل ،أو أربعة طـيد بيديع الزميان الـقرسيل
اختصييارا شييديدً ا
وأحؿييد الريسييقين ووصييػل أبييق زيييد ،وبييقـ مييـ اختصييرها
ً
وحصرها يف ثالثية مؼاصيد كؿيا هيق الحيال طـيد محؿيقد شيؾتقت وطبيد العظيقؿ
وليل اهلل اليدهؾقي
الزرقاين وصف جابر العؾقاين وغقيرهؿ .وهيق ي ّتػيؼ يف ذليؽ ميع ّ
()1

اليذي ذهيب إليك أن مؼاصيد الؼيرآن خؿسية  ،لؽـفؿيا يختؾػيان يف تحدييد هييذه
الؿؼاصد.
كؿا أكف لؿ يؼسؿ هذه الؿؼاصد إلك ّأولقة وثاكقية ،أو أساسقة وفرطقة كؿيا فعيؾ
أيضا أكف يشيرتك يف
بعض العؾؿاء ،بؾ كاكت كظرتف أكثر
وضقحا واتزا ًكا ،ويالحظ ً
ً
اطتبار الؼصص الؼيرآين مؼصيدً ا مسيتؼال ميع محؿيد الطياهر بيـ طاشيقر ومحؿيد
أصؾ الغزاليل لفيذا الؿػفيقم يف كتابيف:
الصالح الصديؼ .وبـاء طؾك ما سبؼ ،فؼد ّ
التصقرات يف كتابيف( :الؿحياور
(كقػ كتعامؾ مع الؼرآن) ،واجتفد يف تطبقؼ هذه
ّ
الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ).

ولل اهلل أحؿد بـ طبد الحؾقؿ .تعريب :سؾقؿان
( )1الػقز الؽبقر يف أصقل التػسقر ،الدهؾقي ،شاه ّ
الـدوي ،بقروت :دار البشائر اإلسالمقة ،ط 2407 ،2هي 2987 -م ،ص.29
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بحوث
 -2مصطؾحات الؿؼاصد عـد الغزالي:
مـ خالل استؼرائـا لؽتابات الغزالل ٓحظـا أكف ٓ يؽتػل باستخدام مصطؾح
مؼاصد الؼرآن كؿا هق الحال طـد أغؾب العؾؿاء الذيـ صـػقا يف هذا الباب،
وإكؿا يستخدم مجؿقطة مـ الؿصطؾحات إخرى سـحاول أن كتققػ طـد
أهؿفا ،وهل كأيت:
أ -مصطؾح الؿحاور:
وضييػ الغزالييل هييذا الؿصييطؾح يف طـقكيية كتابييف( :الؿحيياور الخؿسيية لؾؼييرآن
الؽييريؿ) وأصؾؼييف طؾييك بؼقيية فصييقل الؽتيياب بصييقغة الؿػييرد :الؿحييقر إول،
أيضيا يف كتابيف( :كقيػ كتعاميؾ ميع الؼيرآن) يف صيػحات
الؿحقر الثاين ،...وورد ً
()1

طديييدة  .والؿحييقر يف مػفييقم الغزالييل هييق الؼضييايا الؿركزييية والؿقضييقطات
الرئقس ية والؿسييائؾ الجقهرييية والؽؾقييات الؽييربى التييل يتؿحييقر حقلفييا الؼييرآن
الؽيريؿ .وهيذا ميا يجعؾـيا كعتؼيد ّ
أن الغزاليل َفضيؾ إصيالق هيذا الؿصيطؾح طؾيك
كتابف (الؿحاور الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ) :ل ُقحقيؾ إليك إبعياد والغاييات الؽيربى
متجياوزا بيذلؽ مصيطؾح الؿؼاصيد اليذي يؽياد يؽيقن
التل هل ميدار كتياب اهلل،
ً
مفقؿـًا طؾك معظؿ الدراسات التل تـاولت هذا الؿقضقع.

( )1كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،محؿد .الؼاهرة :هنضة مصر لؾطباطة والـشر والتقزيع ،ط،7
2005م ،ص.86 ،62 ،46 ،42
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بحوث
غقر ّ
أن صف جابر العؾقاين يرى أن مصطؾح الؿؼاصد أبؾغ يف التعبقير طيـ الغايية
مـ هذا العؾؿ مـ مصطؾح الؿحاور الذي ّ
يدل طؾك الؿقضقطات إساسقة التيل
دارت آيات الخطاب الؼرآين حقلفا ،أما الؿؼاصيد طـيده ففيل التيل تؿثيؾ غاييات
()1

الؼرآن إساسقة التل ٓ يؿؽـ اإلخالل هبيا  ،يف حيقـ ييذهب بعيض الدارسيقـ
أن مصطؾح الؿحاور هق ّ
إلك ّ
أدق إلػاظ يف بقان الؿراد ،وهيذا هيق اليرأي اليذي
كؿقؾ إلقف :حقث اختاره سقد قطب يف تػسقره (يف ضالل الؼيرآن) اليذي اطتـيك فقيف
أشدّ العـاية ببقان مؼاصد الؼرآن مـ خالل الؽشػ طـ الؿحقر الذي تيدور طؾقيف
يؼسيؿ السييقرة إلييك مؼيياصع ،ويبييقـ صييؾة كي ّيؾ مؼطييع
كي ّيؾ سييقرة مييـ سييقره .ففييق ّ
تؽيرر مصيطؾح الؿحيقر يف
بؿقضقع السقرة إساسل الذي يسؿقف
محقرا .وقد ّ
ً
ّ
كؾ مرة يعرض فقفا لسقرة جديدة طؾك امتداد التػسقر ،فػل تػسقره لسيقرة الـيقر
مثال -يؼقل« :والؿحقر الذي تدور طؾقيف السيقرة ك ّؾفيا هيق محيقر الرتبقية التيل
 ًتشييتدُّ يف وسييائؾفا إلييك درجيية الحؾييقل ،وتي ُّ
يرق إلييك درجيية الؾؿسييات القجداكقيية
الرققؼيية التييل تصييؾ الؼؾييب بـييقر اهلل وبآياتييف الؿبثقثيية يف تضيياطقػ الؽييقن وثـايييا
()2

الحقاة» .

( )1يـظر :مؼاصد الؼرآن الؽريؿ يف بـاء الحضارة والعؿران طـد الؿعاصريـ .ماهر حسقـ حصقة .مجؾة
إسالمقة الؿعرفة .س .23ع  .89صقػ 2438هي 2027 -م .ص.262
( )2يف ضالل الؼرآن .قطب ،سقد .بقروت :دار الشروق .ط2398 .7هي 2978 -م .ج .4ص.2486
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بحوث
ب -مصطؾح الؿؼاصد:
طؾك الرغؿ مـ الشفرة التل اكتسبفا هذا الؿصطؾح حتك كاد يؽقن ط َؾ ًؿا طؾيك
هذا ِ
الع ْؾؿ ،إٓ أكف يليت طـد الغزالل يف مرتبة ثاكقة :ربؿا ٕكيف استشيعر ّ
أن مصيطؾح
الؿحيقر أطؿييؼ وأكثيير دٓلية طؾييك الغييرض ميـ الؿؼصييد لؿييا بقـفؿيا مييـ فييرق يف
الؿعـييك ،فؾييقس الؿحييقر يف دٓلتييف طؾييك أكييف مييدار الشييلء ومركييزه كالؿؼصييد يف
دٓلتف طؾك أكف الغاية والفدف .وهذا ٓ يعـل أكف يؼ ّؾيؾ ميـ ققؿية هيذا الؿصيطؾح،
ففييق مبثييقث يف كتاباتييف ،ومـفييا طؾييك وجييف الخصييقص كتابييف( :كقييػ كتعامييؾ مييع
()1

الؼرآن) .
ج -مصطؾح األبعاد:
والؿصطؾح الثالث الذي يقضػف الغزالل لؿعالجة مقضقع الؿؼاصد و َيربز
بقضقح يف كتاباتف الؿختؾػة مصطؾح إبعاد ،الذي يعـل امتدادات إشقاء يف
وطؾق شلهنا .وهق يؼصد بإبعاد الؼرآكقة الؼضايا الؽربى ذات
اتساطفا وطؿؼفا
ّ
إهؿقة الؼصقى التل تتؿحقر حقلفا أساسقات القجقد اإلكساين .وقد ورد هذا
()2

أيضا يف كتاباتف العديدة .
الؿصطؾح ً

( )1يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،محؿد .ص.72 ،42 ،45 ،39 ،30
( )2يـظر :الؿصدر كػسف .ص.45 ،44 ،42 ،35
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بحوث

د -مصطلحات أخرى:
مييـ مثييؾ :إهييداف والؿرامييل والؿغييازي والغايييات وأفيياق ،وهييل ألػيياظ
وكؾؿات ترد يف كتابات الغزالل لقعرب هبا طـ الؿحاور والؿؼاصد الؼرآكقية ،لؽـفيا
كثقيرا ميا
ٓ ترقك يف كظركا إلك درجة الؿصطؾح ،بؾ هل مجؿقطة مـ الؿرتادفات ً
يدطؿ هبيا الغزاليل أفؽياره .وتجيدر اإلشيارة هـيا إليك أكيف يف ٍ
كثقير ميـ إحقيان ٓ
يؽتػل باسيتخدام مصيطؾح واحيد ،بيؾ يؼركيف بالؿصيطؾحات السيابؼة كالؿحياور
()1

ميثال :-ميدر ًكا ٕبعياده ومؼاصيده  ،ميـ بياب
والؿؼاصد وإبعاد ،كلن يؼيقل ً -
التلكقد طؾك أهؿقة الدرس الؿؼاصدي.

( )1يـظر :الؿصدر كػسف .ص.42
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بحوث
ثبلثًب :املقبصد القرآنية مطلب شرعي وضرورة وحضبرية:
ّ
إن الؿتتبييع لؽتابييات الغزالييل ٓ يػقتييف أن يالحييظ بؽي ّيؾ سييفقلة هييذا آهتؿييام
الؿؾحييقظ الييذي ُيقلقييف لؿؼاصييد الؼييرآن ،وأمييال الؽبقييرة التييل يعؾؼفييا طؾقييف،
والؿشيياريع الؿسييتؼبؾقة التييل يرجييق أن يسييفؿ طؾييؿ مؼاصييد الؼييرآن يف إكجاحفييا
وتـػقس الضغط طـ إمة التل تؽاد تذهب هبا ريياح إزميات ٓ« :بيد ميـ قيراءة
ففؿا دقق ًؼيا ،ويبيذل ّ
كيؾ اميرئ ميا
الؼرآن الؽريؿ قراءة متد ّبرة واطقة تػفؿ الجؿؾة ً
()1

يستطقع لقطل معـاها ،وإدراك مؼاصدها ،فنن طز طؾقف ،سلل أهؾ الذكر» .
ولعييؾ هييذا آهتؿييام القاضييح بالؿؼاصييد يعييقد يف جي ٍ
يزء كبقي ٍير مـييف إلييك إزميية
الحضييارية الخاكؼيية التييل تعقشييفا إميية مـييذ قييرون ،والتييل اسييتدطت العؾؿيياء
والؿجدديـ مـذ بزوغ فجر الـفضة أن يبحثقا لفا طـ مخيرج يجـيب إمية مزييدً ا
مـ الخسائر ،وتتدارك بف ما فاهتا مـ اكتساب فؼيف الـفيقض والتغققير الحضياري،
الحل مع القاقع العالؿل ،ومـ مدافعة محياوٓت آحتيقاء
وتتؿؽـ مـ التػاطؾ
ّ
واإللغاء.
ّ
إن لجقء رواد الـفضة والتجدييد الحضياري إوائيؾ ميـ أمثيال جؿيال اليديـ
()2

إفغيياين ومحؿييد طبييده ومحؿييد رشييقد رضييا و َمييـ جيياء بعييدهؿ إلييك الؼييرآن
( )1الؿصدر كػسف .ص.26
( )2يـظر :القحل الؿحؿدي ،رضا ،محؿد رشقد .ص 266وما بعدها.
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بحوث
لؾبحث طـ أسباب السؼقط والتخ ّؾػ ،وإيجياد إجابيات شيافقة ٕسيئؾة الـفضية،
والعثقر طؾك حؾقل مـاسبة لؿشؽالت العصر التيل تعصيػ بيالقجقد اإلسيالمل
وسييط تقييارات الحضييارة الغربقيية العاتقيية ،هييق الييذي أكييار السييبقؾ كحييق الؿؼاصييد
الؼرآكقة التل صرحت كػسفا بؼقة يف الؿشفد الػؽري الؿعاصر ،باطتبارهيا أضيؿـ
مخرج ٕزمة إمة التل اتضح لؿعظؿ الدارسيقـ اإلسيالمققـ الؿعاصيريـ أكيف ٓ
()1

يؿؽـ مقاجفتفا إٓ بػفؿ الؽؾقات وإبعاد والؿؼاصد الؽربى لؾؼرآن الؽريؿ .
سر غقاب هذا آهتؿام بؿؼاصد الؼرآن لدى
وهذا ما يدفعـا إلك التساؤل طـ ّ
طؾؿائـا الؼدامك ،والراجح طـدكا ّ
أن السبب يف ذلؽ يعقد إلك أن إمة آكذاك
كاكت تؿؾؽ إمؽاكات حضارية ققية تضؿـ لفا سالمة ديـفا ومقارد رزقفا وأمـ
أوصاهنا ،وأهنا كاكت قادرة طؾك صدّ معظؿ التحديات الخارجقة التل استفدفتفا،
كؿا كجحت إلك حدّ بعقد يف امتصاص ٍ
كثقر مـ الضربات التل وجفتفا لفا الؼقى
الؿعادية ،وتجاوز الضغقط التل تعرضت لفا ،ولؿ تؼع يف أزمة حضارية مؿاثؾة
ٕزمتـا الققم لتضطر إلك استـػار ّ
كؾ وسائؾ دفاطفا.
وبعييد اسييتؼرائـا لؾجفييقد واإلسييفامات العؾؿقيية التييل قييدّ مفا أطييالم الػؽيير
اإلسيالمل الحييديث والؿعاصير حييقل أهؿقية الؿؼاصييد الؼرآكقية ودورهييا يف حي ّيؾ

( )1يـظر :مؼاصد الؿؼاصد ،الريسقين ،أحؿد .بقروت ،الشبؽة العربقة لألبحاث والـشر ،ط2023 ،2م،
ص.9
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بحوث
مشييؽالت إميية الحضييارية ،اكتفقـييا إلييك ّ
أن مؼاربييات الغزالييل لفييذه الؿؼاصييد
ارتؽييزت طؾيك دطييامتقـ أساسييقتقـ هؿييا :أن الييقطل الؿؼاصييدي مطؾييب شييرطل
تػرضف صبقعة الرسالة الخاتؿة التل تتجياوز كصقصيفا الؿعصيقمة حيدود الزميان
والؿؽان لتستقطب ّ
كؾ مستجدات العصقر ،وضيرورة حضيارية تػرضيفا صبقعية
اإلسالم التحررية والتؼدمقة التيل تيرفض السيؽقن والسيؾبقة ،وتحيارب الجؿيقد
وتدطق إلك بـاء الحضارة وآكػتاح طؾك الؽسب اإلكسياين .وسيـحاول فقؿيا يؾيل
تػصقؾ ذلؽ:
 -1الؽشف عن الؿؼاصد الؼرآكقة مطؾب شرعي:
ّ
إن آجتفادات اإلسالمقة الؿعاصيرة يف مجيال التلكقيد طؾيك أهؿقية الؿؼاصيد
الؼرآكقة تؽاد ُتجؿع طؾيك ّ
أن هيذا إمير تؼتضيقف صبقعية اليديـ والرسيالة الخاتؿية
التييل تطييرح كػسييفا وح ًقيا معصييق ًما يؼييدم لإلكسييان يف كي ّيؾ زمييان ومؽييان مـظقميية
متؽامؾة مـ ِ
الؼ َقؿ والتشريعات التل تستقطب ّ
كيؾ ميا يطيرأ طؾيك حقياة البشير ميـ
تغ ّقيرات ،ومييا يعرتيفييا مييـ حاجييات متجييدّ دة ،وتؽػييؾ لييف الغطيياء الشييرطل لؽي ّيؾ
مسيياطقف شييرط أن يبييذل الجفييد يف اسييتـطاقفا ،والييقطل بؽؾقاهتييا التييل تـييتظؿ كي ّيؾ
جقاكب حقاتف إلك يقم الديـ ،وأن يؾتزم بالؿـفج إمثؾ يف مؼاربة هذه الؿؼاصد.
والغزالييل يـطؾييؼ مييـ هييذه الدطاميية إلثبييات أن الييدرس الؿؼاصييدي مطؾييب
قيادرا طؾيك تؼيديؿ
الـص الؼيرآين كصيا
ً
شرطل مـ كقن ّ
مػتقحيا ،متجيدّ د العطياءً ،
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بحوث
رؤية قرآكقة شامؾة تعؽس إبعاد الؽربى لؾرسالة اإلسالمقةّ « :
كيؾ جقيؾ اسيتطاع
مـ خالل كسبف العؾؿيل أن يؼيرأ هيذه أييات فقيدرك فقفيا أبعيا ًدا ليؿ ييدركفا َمي ْـ
سبؼف ...وكخشك إذا قؾـا مع َم ْـ يؼقل بلن الؼيرآن ُأ ِ
در َك ك ّؾيف يف جقيؾ معيقـ فؼيط،
()1

أن كحاصيير الؼييرآن ،وكؾغييل خؾييقده» ّ ،
وأن الػفييؿ الصييحقح والعؿقييؼ ٕسييرار
الؼرآن يتققػ إلك حيدّ بعقيد طؾيك هيذا اإلدراك الؿؼاصيدي ،وأكيف ٓ يؿؽيـ ففيؿ
لؾيـص الؼيرآين
صحقحا بعقيدً ا طـيفٕ :ن الؼيراءات الجزئقية والحرفقية
ففؿا
ّ
ً
الديـ ً
طجزت طرب تاريخـا الطقيؾ طـ الؽشيػ طيـ هيذه إبعياد والؽؾقيات والغاييات
الؼرآكقة.
وطؾك هذا إساس ّ
فنن الغزاليل يف إصيار تلكقيده طؾيك الؿؼاربيات الؿؼاصيدية
لؾؼرآن كجده يؼقم بؿراجعة شامؾة لؾرتاث اإلسيالمل بؿدارسيف الؿختؾػيةً ،
آخيذا
طؾك أصحاهبا اطتؿادهؿ لؾؼراءة الجزئقة الؿقضعقة لؾؼرآن الؽيريؿ ،واسيتغراقفؿ
يف إيضيياح جاكييب مـييف ،وإهؿييال جقاكييب كثقييرة لفييا أهؿقتفييا ودورهييا الحاسييؿ يف
ترشقد َس ْقر إمة ،مبقـا ّ
أن هذه الؼراءة الجزئقية التبعقضيقة لؾؼيرآن الؽيريؿ -بعقيدً ا
طياجزا طيـ الحركية
طـ الرؤية الشامؾة لؽؾقاتيف -قيد جعؾيت الجسيؿ اإلسيالمل
ً
اإليجابقة بسبب ّ
الشؾؾ الذي أصاب بعض أصرافف كتقجة ضيؿقرها وإقصيائفا ميـ
دائرة آهتؿيام« :والـظيرة الجزئقية طـيدما سيادت الػؽير اإلسيالمل كشيل طـفيا ميا

( )1كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،مصدر سابؼ ،ص.206
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بحوث
يشييبف الجسييؿ الؿشييؾقل يف بعييض أصرافييف ،أو يف بع يض أجفزتييف مييع بؼيياء أجفييزة
أخرى حقة ...إكف ٓ يستطقع أن ييمدي وضقػتيف ميا دام الشيؾؾ أو الخطير قيد جؿيد
()1

بعض إجفزة أو بعض إطضاء» .
أيضا اكشغالفؿ الؽبقر بالجاكب الشؽؾل لؼراءة الؼرآن وضيبط
كؿا أخذ طؾقفؿ ً
حروفف ومخارجف ميع الغػؾية طيـ معاكقيف وأبعياده بطريؼية جع َؾي ْت ُحسيـ اليتالوة
هد ًفا يف حدّ ذاتيف ،ولقسيت وسيقؾة ي ْع ُب ُير هبيا الؼيارئ إليك ميا يزخير بيف الؼيرآن ميـ
ِ
والح َؽيييؿ والغاييييات التيييل تضيييؿـتفا آياتيييف« :وجيييدكا إمييية
الؿعييياين وإسيييرار
ّ
إقيؾ أخيذت تؼيرؤه طؾيك أكيف تراتقيؾ
اإلسالمقة طـيدما هجيرت كتاهبيا ،أو طؾيك
ديـقة ،فنهنا فؼدَ ْت صؾتفا بالؽقن ...وكـا كعترب الخطل الؽبقر فؼط أٓ َي ُؿيد الؼيارئ
الؿدّ الالزم خؿس أو ست حركات ،أو ٓ َي ُغـ ال ُغـة ،أو ٓ ُيخػل اإلخػياءّ ،
وكيؾ
ذلؽ يؿؽـ أن يؽقن وسائؾ لحؿاية إداء الؼرآين لقؽقن محال لؾـظر والتيدبر...
تشرب معياين الؼيرآن ،فؼيد اختػيك
أما َو ْطل الؿعاين ،وإدراك إحؽام ،مـ خالل ُّ
()2

مـ كػقسـا» .

( )1كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،ص.72
( )2كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،ص.29
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بحوث
وطؾك هيذا إسياس دطيا الغزاليل صيراحة إليك العيقدة الؿباشيرة إليك الؼيرآن
()1

الؽريؿ ،وتجاوز ّ
والحرفقية والؿذهبقية
كؾ هذه الؼراءات الجزئقة والشيؽؾقة َ

()2

الـص الؼيرآين ضيؿـ مـظقرهيا ،وأصيبحت لفيا الصيدارة ،واكتسيت
التل َأ َس َرت ّ
ّ
صابع الؼداسة حتك كادت ّ
حياجزا كثق ًػيا
اليـص الؿعصيقم ،وشيؽؾت
محيؾ
تحيؾ
ً
ّ
َ
حيال بييقـ الؿسييؾؿقـ وبييقـ التػاطييؾ الحي ّيل معيف ،مؿييا أفؼييده الؼييدرة طؾييك العطيياء
التحرر مـ ّ
كؾ الـصقص البشيرية،
الـص تعـل فقؿا تعـل
الؿتجدد« :فالعقدة إلك ّ
ّ
واإلقييرار بعييدم إلزامقتفييا وسييحب الؼداسيية طـفييا ،دون أن يعـييل ذلييؽ إسييؼاط
()3

أهؿقتفا الؿعرفقة» .
لؾـص الؼيرآين ،ومحاولية ففؿيف
ودطا إلك تبـل الـظرة الؽؾقة والرؤية الشؿقلقة ّ
يف هذا اإلصار القاسع الذي يعطقيف أبعياده الحؼقؼقية .ذليؽ ّ
أن العيقدة إليك الؼيرآن
تػتح آفا ًقا واسعة لؾعؼؾ اإلسالمل لقؿارس كشاصف الطبقعيل بآحتؽياك الؿباشير
بالـصييقص الؿعصييقمة ،وهييل َك ْؼؾيية كقطقيية يف التػؽقيير ترفييع طييـ كاهييؾ العؼييؾ
بيالـص الؼيرآين
اإلسالمل الضغط الذي َفرضتف طؾقف الرتاكؿات الرتاثقية ،وتربطيف
ّ
لقستؾفؿ مـف معاكِ َل جديدة دون الحاجة لؾخضقع لقساصات السابؼقـ.
( )1يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،ص.76 ،75
( )2يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،ص.63
( )3إشؽالقات الػؽر اإلسالمل الؿعاصر ،طؿارة ،محؿد وآخرون .مالطة :مركز دراسات العالؿ
اإلسالمل ،ط2992 ،2م ،ص.222
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بحوث
 -2الؽشف عن الؿؼاصد الؼرآكقة ضرورة حضارية:
ومثؾؿا طد الغزالل الؽشػ طـ الؿؼاصد الؼرآكقة مطؾ ًبا شرطقا ،طدها ضرورة
أيضيا ،وكؼصييد بييذلؽ أن إدراك الؿؼاصييد الؼرآكقيية شييرط أساسييل لبـيياء
حضييارية ً
الحضييارة وتحؼقييؼ العؿييران البشييري .ولعي ّيؾ مييـ أقييقى الييدوافع التييل جعؾييت
الغزالل يطرح هذه الؼضقة بنلحاح هل إزمة الحضارية التل تعتصر الؿسيؾؿقـ،
حتؿا إلك بـياء
وتؽرس تخؾػفؿ :فالتحؼؼ بالرؤية الؼرآكقة الشامؾة يمدي -طـدهً -
ّ
الحضييارةٕ :هنييا تحؿييؾ بييذورها يف مضييامقـفا« :الؼييرآن كتيياب يصييـع الـػييقس،
()1

ويصييـع إمييؿ ،ويبـييل الحضييارة  ..هييذه قدرتييف  ..وهييذه صاقتييف»  .فالػعييؾ
الحضاري يف الؼيرآن الؽيريؿ ميرتبط بالؿؼاربية الؿؼاصيدية ٓ« :بيد لإلكسيان ميـ
التييد ّبر يف الؼييرآن ،والتعي ّيرف طؾييك سييــ الؽييقن وققاكقـييف التييل ٓ يتحؼييؼ بييدون
()2

تعؿقر إرض» .
إدراكفا
ُ
إِ ّن القطل بإبعاد الؽربى والؿؼاصد الؽؾقة يدفعان الؿسؾؿ إلك التخؾص ميـ
ً
مشيؾقٓ مييـ الـاحقيية
طؼقيدة الجييرب التيل تع ّطيؾ السييببقة وتطػيل الػعالقيية وتجعؾييف
الحضارية غقر قادر طؾك صـع التاريم« :لألسػُ ،و ِجد يف إمة اإلسيالمقة خطيل
قديؿ ،وٓ تزال بعض آثاره باققة إلك الققم ،وهق شققع فؾسػة الجرب ،وهل فؾسيػة

( )1يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،مرجع سابؼ ،ص.29
( )2يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،مرجع سابؼ ،ص.47
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بحوث
يامال :لؼييد ط ّطؾتييف يف السييــ الؽقكقيية فتخؾ ْػـييا يف
يقال كي ً
ططؾييت قيياكقن السييببقة تعطي ً
طؿارة إرض ،وط ّطؾتف يف الســ الـػسقة فسادكا التقاكؾ واكطػاء الػاطؾقة ،وهيذا
()1

مـ أسباب اهنقار الحضارة اإلسالمقة» .
كثقرا طـد الثؼافية
ولؿؼاومة أثار الضارة لفذه الػؾسػة وجدكا الغزالل يتق ّقػ ً
الســقة ،فالؼرآن الؽريؿ طـيده مدرسية كبقيرة لؾسيــ اإللفقية التيل تيتحؽؿ يف بـياء
ّ
الحضارات وسؼقصفا ،لؽيـ طؾؿياء إمية ليؿ يفتؿيقا هبيا آهتؿيام الالئيؼ اليذي
يجعؾ مـفا مـيارة اهتيداء يؼيقس هبيا الؿسيؾؿقن مسيتقيات صيعقدهؿ وهبيقصفؿ،
وممشرات طؾك تؼيدمفؿ أو تيراجعفؿ ،وبػؼيدان هيذه الثؼافية ليؿ تشيعر إمية إٓ
وهييل واقعيية بييقـ أكقيياب أطييدائفا« :كحييـ مييا ففؿـييا سييــ اهلل الؽقكقيية يف إرض
ف
حسب مـطؼ التجربة وآستؼراء والؿالحظة ،وهق الؿـطيؼ الؼيرآين اليذي ُط ِير َ
مييـ كتيياب ربـييا ومييـ تطبقؼييات الـُّ ُبيي ّقة ،وٓ أحسييـا آسييتػادة مييـ سييــ اهلل يف
الحضارات والؿجتؿعات ،وكاكت الـتقجية أن إمية سيؼطت بؼضيفا وقضقضيفا
()2

يف قبضة استعؿار طالؿل ٓ يرحؿ» .
وكظرا لألهؿقة الؼصقى التل تؽتسقفا قضقة الســ آجتؿاطقية طـيده وجيدكاه
ً
يخصص الؿحقر الثالث مـ كتابف( :الؿحاور الخؿسة لؾؼرآن الؽريؿ) لؾؼصيص
ّ
( )1يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،مرجع سابؼ ،ص.52
( )2يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،مرجع سابؼ ،ص.52
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بحوث
يصقر الؿسقرة التاريخقة لؾبشرية طرب العصقر ،ويرسؿ خطا بقاكقا
الؼرآين ،والذي ّ
لؼقام حضاراهتا وسؼقصفا ،والســ التل َت َحؽ َؿيت فقفيا ،داط ًقيا بصيراحة وإلحياح
إلك ضرورة رصدها :تؿفقدً ا إلدراكفا ومِـ َث ّؿ تسخقرهإ :كيف يعتؼيد أهنيا العاميؾ
ٕي إقالع حضاري لؾعالؿ اإلسالمل.
إساس ّ
ويف إصار تلكقيد الغزاليل طؾيك أن إدراك الؿؼاصيد الؼرآكقية ضيرورة حضيارية،
أيضا إلك آهتؿيام بيالعؾقم اإلكسياكقة وآجتؿاطقية :كعؾيؿ التياريم ،وطؾيؿ
يدطق ً
()1

الـػس ،وطؾؿ آجتؿاع ،وطؾؿ الرتبقة  ،وغقرها مـ العؾيقم التيل قصير أسيالفـا
كظرا ٕهؿقتفيا
يف تـؿقتفا وتطقيرها ،وآستػادة مؿا جاء يف الؼرآن بشلهنا :وذلؽ ً
الؼصييقى يف بـيياء اإلكسييان وتشييؽقؾ طؼؾييف وصييـع قـاطاتييف ،وأثرهييا يف تقجقييف
الؿجتؿع وترشقد مسقرتف وإفادتف مـ التجارب يف البـاء الحضاري.
│

( )1يـظر :كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،مرجع سابؼ ،ص ،45 - 44ص.203 - 202
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بحوث
اخلبمتة ونتبئج الدراسة:
وكخؾييص يف خاتؿيية هييذه الدراسيية إلييك ّ
يؿ مييـ
أن الؿؼاصييد الؼرآكقيية مجييال مفي ّ
مجييآت العؾييقم اإلسييالمقة التييل كشييلت يف طفييد مب ّؽيير مييـ حقيياة الؿجتؿييع
اإلسييالمل لؽـفييا ض ّؾ يت يف حاليية جـقـقيية لؼييرون طديييدة ،إلييك أن َو َج يدت إميية
وجفا لقجف مع الحضارة الغربقة التل اكؼضيت طؾقفيا اكؼضياض
اإلسالمقة كػسفا ً
القحش الؽاسر طؾك فريستف فلثخـتفيا بيالجراح :وٓ زاليت تؽقيؾ لفيا الضيربات
صؿ ًعا يف اإلجفاز طؾقفا أو احتقائفا ،إمر الذي استدطك استـػار الؼقى الؿػؽيرة
يف إمة لتػعقؾ العؼقيدة يف الـػيقس ،وتقثقيؼ ارتبياط الؿسيؾؿقـ بيديـفؿ ،وتعزييز
الؼقؿ اإلسالمقة لديفؿ :إلطادة الثؼة ٕكػسيفؿ التيل اهتيزت تحيت وصيلة الضيغط
الغربل وامتالك الؼدرة طؾك مؼاومة مده العايت.
والشقم محؿد الغزالل واحد مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ الذيـ أخذوا طؾيك طياتؼفؿ
مفؿة بقان هذه الؿؼاصد لتصحقح أخطياء إ ّمية وترشيقد مسيقرهتا وإطيادة ربطفيا
ّ
بؿصادر الفداية إصؾقة.
وقد توصؾـا إلى جؿؾة من الـتائج ،كوردها فقؿا يلتي:
 -1أن الؿؼاصييد الؼرآكقيية طؾييؿ جؾقييؾ يفييدف إلييك رصييد الغايييات الؽييربى
لج ْعؾِفيا مـطؾ ًؼيا
والؼضايا إساسقة التل دارت طؾقفا سقر الؼيرآن الؽيريؿ وآياتيف َ
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بحوث
ٍ
كحييق تػعقييؾ اإلسييالم ّ
مسييقرة
بؽييؾ ققؿييف وتعالقؿييف يف كػييقس أبـائييف ٓسييتئـاف
حضارية جديدة.
ّ -2
أن الؿؼاصد الؼرآكقة كاكت معروفة لدى السؾػ ميـ الصيحابة والتيابعقـ،
َ
تحيظ بآهتؿيام
كؿا أشار إلقفا بعض طؾؿائـا ال ُؼدامك إشارات سريعة ،لؽـفا ليؿ
الؽبقر والعـاية الػائؼة إٓ يف طصركا الذي شفدت فقف إمة صرا ًطا حضاريا طـق ًػيا
استفدف هقيتفا وكقاهنا التاريخل بالؿسم والؿحق.
ّ -3
أن محؿد الغزالل واحد مـ العؾؿاء الؿسؾؿقـ الذيـ أسفؿقا يف إثراء هذا
العؾؿ وتجؾقة أبعاده ،وترسقم أركاكفٓ :طتؼاده ّ
أن إخذ بف هق السبقؾ إمثؾ
الذي يعقد ربط الؿسؾؿقـ بؽتاب رهبؿ رب ًطا يعقـفؿ طؾك استؾفام قِ َقؿف وتعالقؿف
الحل مع حركة العالؿ الـشقطة
بؿا يعقد إلقفؿ تقازهنؿ الـػسل ويمهؾفؿ لؾتػاطؾ
ّ
ققي.
مـ مققع ّ
أن محؿييد الغزالييل يعتؼييد ّ
ّ -4
أن السييؼقط الحضيياري الييذي طصييػ بالعييالؿ
اإلسالمل كاتج طـ الؼراءة التجزيئقة لؾؼرآن الؽريؿ وغقاب الـظرة الشؿقلقة التل
تستقطب جؿقع مجآت الحقاة يف إصار مؼاصده الؽؾقية ،إمير اليذي أسيػر طيـ
ُّ
تضخؿ بعيض الجقاكيب يف الحقياة اإلسيالمقة وضيؿقر بعضيفا أخير مؿيا أوقيع
إمة يف شؾؾ ُمؿقت ططؾ فقفا ّ
كؾ صاقاهتا الح ّقة.
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بحوث
 -5أكف وضػ لؾتعبقر طـ الؿؼاصد الؼرآكقة جؿؾة مـ الؿصطؾحات ،يليت طؾك
رأسييفا مصييطؾح الؿحيياور الييذي طـييقن بييف كتابييف( :الؿحيياور الخؿسيية لؾؼييرآن
الؽريؿ) ،يؾقف مصطؾح الؿؼاصد الذي شاع واكتشير حتيك أصيبح َط َؾ ًؿيا طؾيك هيذا
الـيقع مييـ الدراسيات ،ثييؿ مصيطؾح إبعيياد ،ثيؿ مجؿقطيية ميـ الؿرتادفييات مثييؾ
الغايات والؿغازي والؿرامل وأفاق وغقرها.
 -6أكف يرى ّ
أن الؽشػ طـ الؿؼاصد الؼرآكقية فريضية شيرطقة تؼتضيقفا صبقعية
الديـ والرسالة الخاتؿة التل تطرح كػسيفا وح ًقيا معصيق ًما يؼيدّ م لإلكسيان يف ّ
كيؾ
زمان ومؽان مـظقمة متؽامؾة مـ الؼقؿ والتشريعات التيل تسيتقطب ّ
كيؾ ميا يطيرأ
طؾك حقاة البشر مـ تغقرات ،وما يعرتيفا مـ حاجات متجددة.
ّ -7
أن الؽشػ طـ الؿؼاصد الؼرآكقة طـده ضيرورة حضيارية وشيرط أساسيل
لتحؼقؼ العؿران البشريٕ :ن القطل هبا يدفع الؿسيؾؿ إليك اليتخ ّؾص ميـ طؼقيدة
ً
مشؾقٓ ميـ الـاحقية الحضيارية
الجرب التل تعطؾ السببقة وتطػل الػعالقة وتجعؾف
غقر قادر طؾك صـع التاريم.
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بحوث
 -1قبئمة املصبدر واملراجع:
 -2جفقد العؾؿاء يف استـباط مؼاصد الؼرآن الؽريؿ ،بقدوخة ،مسعقد.
الؿمتؿر العالؿل إول لؾباحثقـ يف الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف ،فاس ،الؿغرب،
(جؿادى إولك 2432هـ ي أبريؾ 2022م.
ولل اهلل أحؿد بـ طبد
 -2الػقز الؽبقر يف أصقل التػسقر ،الدهؾقي ،شاه ّ
الحؾقؿ .تعريب :سؾقؿان الـدوي ،بقروت :دار البشائر اإلسالمقة ،ط،2
2407هي2987 ،م.
 -3القحل الؿحؿدي ،رضا ،محؿد رشقد .الجزائر :دار الؽتب2408 ،هـ،
2988م.
 -4مؼاصد الؿؼاصد ،الريسقين ،أحؿد .بقروت :الشبؽة العربقة لألبحاث
والـشر ،ط2023 ،2م.
 -5البحث يف مؼاصد الشريعة كشلتف وتطقره ومستؼبؾف ،الريسقين ،أحؿد.
كدوة مؼاصد الشريعة طـد الؿذاهب اإلسالمقة ،لـدن2005 ،م.
 -6تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس ،الزبقدي ،محؿد بـ محؿد الحسقـل.
بقروت :مـشقرات دار مؽتبة الحقاة ،د.ت.
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بحوث
 -7الؼرآن إطجاز تشريعل متجدد ،الزيـ ،محؿقد أحؿد .دبل :دار البحقث
لؾدراسات اإلسالمقة ،دار إحقاء الرتاث2425 ،هي ي 2004م.
 -8الؿقافؼات ،الشاصبل ،إبراهقؿ بـ مقسك .تحؼقؼ :مشفقر بـ حسـ آل
سؾؿان ،الؼاهرة :دار ابـ طػان ،ط 2427 ،2هـ2997 ،م.
 -9آطتصام .الشاصبل ،إبراهقؿ بـ مقسك .تحؼقؼ :مشفقر بـ حسـ آل
سؾؿان .الؼاهرة :مؽتبة التقحقد .د.ت.
 -20إلك الؼرآن الؽريؿ .شؾتقت ،محؿقد .بقروت :دار الشروق2403 .هي/
2983م.
 -22ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ،العز بـ طبد السالم .تحؼقؼ :صف
طبد الرؤوف سعد ،الؼاهرة :مؽتبة الؽؾقات إزهرية2422 ،هـ ي 2992م.
 -22مراجعات يف تطقر الؿـفج الؿؼاصدي طـد الؿعاصريـ ،العؾقاين،
زيـب .فرجقـقا ،الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل .القٓيات الؿتحدة إمريؽقة.
 -23إشؽالقات الػؽر اإلسالمل الؿعاصر ،طؿارة ،محؿد وآخرون .مالطة:
مركز دراسات العالؿ اإلسالمل ،ط 2992 ،2م.
 -24كقػ كتعامؾ مع الؼرآن ،الغزالل ،محؿد .الؼاهرة :هنضة مصر لؾطباطة
والـشر والتقزيع ،ط2005 ،7م.
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بحوث
 -25جقاهر الؼرآن .الغزالل ،أبق حامد محؿد بـ محؿد .دار أفاق
الجديدة .بقروت2982 .م.
 -26كقػ كتعامؾ مع الؼرآن الؽريؿ .الؼرضاوي ،يقسػ .جامعة قطر :مركز
بحقث السـة والسقرة2996 .م.
 -27إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ،ابـ الؼقؿ ،محؿد بـ أبل بؽر.
بقروت :دار الجقؾ.
 -28يف ضالل الؼرآن .قطب ،سقد .بقروت :دار الشروق .ط2398 .7هي/
2978م.
 -29اإلدراك الؿؼاصدي محدد مـ محددات تدبر الؼرآن الؽريؿ ،الؿـتار،
محؿد .الؿمتؿر العالؿل إول لتدبر الؼرآن الؽريؿ ،الدوحة2023 ،م.
 -20لسان العرب ،ابـ مـظقر ،محؿد بـ مؽرم .بقروت :دار صادر ،ط ،3
2424هـ.
 -22إشارات اإلطجاز يف مظان اإليجاز ،الـقرسل ،بديع الزمان سعقد.
ترجؿة :إحسان قاسؿ الصالحل ،الؼاهرة :دار سقزلر2994 ،م.
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بحوث
 -2الدوريبت:
 -2حقلقة كؾقة الشريعة والؼاكقن والدراسات اإلسالمقة .جامعة قطر .ع.22
2424هي2003/م.
 -2مجؾة إسالمقة الؿعرفة ،السـة  ،20طدد 2426 ،39هي ي 2005م.
 -3مجؾة إسالمقة الؿعرفة .السـة  .22طدد 2428 .48هي ي 2007م.
 -4مجؾة كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،جامعة قطر ،طدد ،29
2022م.
 -5مجؾة إسالمقة الؿعرفة .س  .23ع  .89صقػ 2438هي2027 /م.
 -3املىاقع اإللكترونية:
a. http://vb.tafsir.net/tafsir27010/#.WG-St32OqM
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