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 مقدمات ال بد منها:
" فقد انتقلت أجنددة موودوعات السياسةأن ترجم سليم عبد األحد كتابه في "منذ 

العلدددمح وحددددا ذلددد  االنق ددداط المادددم يالق يعدددة المعرفيدددة  مددد  موودددوط السياسدددة 
ددكن فددي ذلدد  الوقددت وددمن مووددوعات " ". بدددا هددذا السياســة العــر يةوالددذس سن

" فدي كتابده كون "مثلما أشار إلى ذل   إلى تحول النماذج االنتقال أقرَب ما يكون 
"ح ونشد  علدم السياسدة فدي العدالم العرصدي موصدوالن بت ويناتده بنية الثورات العلمية"

الغرصيةح مفصوالن عن محاونه في بيئته؛ ألسباب كثيرة بعواا معرفي وبعوداا 
ندددت رريدددة نظريدددة نظدددرت مدددن   لادددا إلدددى السددداب   واقعددديح تودددافرت بحيدددا كون

لى " اعتبارها علمنا غرصينا يفترض أن ينولي َمدن  ي لبده " بالسياسةباعتباره تراثناح وا 
دداح يركددد علددى وجددود عناصددر مددن  وجادده شدد ر الغددرب. وصدددا هنددا التعامددؤ م تلفن
القديم امتزجت بعناصر من الحديا فكونت ظواهر ا ت طح وعناصر من القديم 
عنا في االجتمداط السياسدي  توازت م  الحديا فكونت ظواهر انفصال أورثت صد 

مدددن هدددذه البلددددانح وت دددورت عناصدددر تجزئدددة فرودددت ظدددواهر ارتب دددت  فددي كثيدددر
دا للتقددم والت لدفح  بالظاهرة االستعمارية وما بعدها فكونت ظواهر تابعةح ومفاومن
وأشددار إلددى الظددواهر المعا سددة للتقدددم المانعددة مددن الناوددة. وصدددت هددذه الظددواهر 

العشدوائية ومن تفاع ت شديدة التعقيد والفووى في آنح تحر  ت ون عناصر 
 فياا؛ إذ يمكن النظر إلياا على هذه الشا لة.
"ح تحر  تل  العناصر في المزمنةتواترت األزمات وترا مت فصارت كاألزمات "

" لـــ  ودددرورة ال شدددف عدددن األعدددراض والمسدددببات للزمدددة المعرفيدددة التدددي  الدددت 
رراه "ح كلاا تشير إلى أن النموذج السائد كان في غالبه نداق نح وتولددت السياسة

 ج.على كؤ عناصر النموذ
إن مددا نحددن فيدده وبصدددده ومددا يترتددب علددى كددؤ مددا سددب  يت لددب منددا كمددا قدددمنا 

" هدو السياسـي" مرة أ رىح وجدز  ال يتجدزأ مدن تعريدف "إ ادة تعريف السياسي"
البحددا فددي القواعددد والوسددائؤ والترتيبددات والع قددات والمواقددف التددي ترصددؤ معنددى 
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"ح فدددي إ دددار نددداظم بدددين الصددد ح وا صددد ح حهالقيـــا   لـــى اامـــر  مـــا ي ـــل"
والمصددلحة والصدد حية يحددر  كددؤ هددذه المعدداني المتمددايزةا مددن زيددادة فددي المبنددى 

في جذر واحد ال تغادر معانيده  -كلاا–التي جلبت إوافة في المعنىح واتحدت 
 األساسية وال تحيد عناا.

ت إن ترجمة هذه الصبغة التوحيدية إلى صيغة ونموذجح إلى صياغا
دراســة الهــا رة تشددمؤ عناصددر تفعيددؤ وتشددغيؤح ال تنفصددؤ عمددا نحددن فيددها "

ا مدن أهدم السياسية من منهـور إسـيمي ". ويمثدؤ النمدوذج المقاصددس واحددن
الت بيقددددات األوليددددة والحيويددددة فددددي هددددذا المقددددامح ندددددل ؤ فيدددده علددددى بعددددض  مددددن 

سااماته ومن عملياته المنا  .جية المت افلةإمكاناته وقدراته وا 
دعددوة الددبعض إلددى إنشددا  علددم مقاصددد سياسددي  ددا   الجانددب ار رنددرى وفددى  
مدة للشددريعة. ومدا يدراه أصددحاب هدذا الدرأس مددن أن الدف عدن علددم المقاصدد العتي 

المقاصدددد ال ليدددة للحيدددداة السياسدددية ال تت ددداب  بالوددددرورة مددد  المقاصدددد الشددددرعية 
لنظددر ال مدد . فمددن الماددم أن نركددد أن أصددحاب هددذا الددرأس قددد ال يف نددون إلددى ا

ا إرشدادينا معرفينداح  الذس يت س  على أن المقاصد العامة ال لية إنما تشكؤ نموذجن
كليددة المقاصددد وعموماددا يعنددي وددمن مددا يعنددي أندده لددي  ألحددد أن يحصددرهافي 
ن ددددددداد أو يحددددددددد مجالادددددددا في رجادددددددا عدددددددن  صيصدددددددتاا يال ليدددددددة  أو صددددددديغتاا 

 يالعمومية .
مدددن التنبيددده هندددا إلدددى ومدددن ثدددم فقدددد ندددتحفم علدددى القدددول مدددن أنددده "ال بددد   

المقاصد ال لية للحياة السياسية ال تت اب  ورورة م  المقاصد الشرعية ال مد  
 التي عرنفاا الشا بي".

وذل  بدعوى أن ما أسماه الشا بي مقاصد الشريعة ليست سوى المقاصد 
العامدددة للحكدددام القانونيدددة الحقوقيدددةح وليسدددت هدددي مقاصدددد الدددوحي بكليتاددداح هدددذه 

نتيجدددددة المتعجلتدددددان أعقبادددددا اسدددددتنتاج أ ثدددددر تعجددددد ن "فالشدددددريعة فدددددي المحصدددددلة وال
مصدد لا الفقاددا  هددي مجموعددة األحكددام الشددرعية التددي تددنظم الحيدداة الجماعيددةح 
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وهددي بددذل  ال ت دداب  فددي معندداه المصدد ا القرآنددي. وبالتددالي فدد ن عددالم السياسددة 
لة.." يحتدداج إلددى تحديددد مقاصددد النظددام السياسددي مددن  دد ل عمليددة اسددتقرا  مسددتق

واشتقاد المقاصد المتعلقة بالمجال السياسي واالجتماعي أمر غايدة فدي األهميدة 
إال أن ذل  ما يمكن تسميته "بمقاصد  صو  المجال السياسي واالجتمداعي"ح 
أما ابتداط مقاصد كلية ل ؤ مجال ف ن ذل  مما يتحفم عليه فدي هدذا المقدامح بدؤ 

عامدةح ويبددو ذلد  االشدتقاد فدي مقاصد كؤ مجال مقاصد مشتقة مدن المقاصدد ال
 سي.عمليات التوظيف والتفعيؤ والتشغيؤ لاذه المقاصد في المجال السيا

مدددن  ىغايدددة األمدددر هدددذا المقدددام أن نتعدددرد علدددى مكاندددة المدددد ؤ المقاصدددد
البنيدددة المعرفيدددة ا سددد مية العامدددةح ودورة فدددي تلددد  البنيدددةح وهدددو واحدددد مدددن أهدددم 

امددؤ العلددوم وت املاددا عمليددة أساسدديح كمددا المدددا ؤ الجامعددة والتددي تجعددؤ مددن ت 
تقددددوم بدددد دوار أ ددددرى وددددمن قيددددام البدددداحثين بعمليددددات التوظيددددف ووالتفعيددددؤ لاددددذا 

 النموذج في سياد المجاالت المعرفية الم تلفة.
بددؤ يمكننددا أن نددرى فددي هددذا النمددوذج مددد  ن لتصددنيف علددوم األمددة وعلددوم 

ال م  ومراتب هذه العلوم  العمران الحوارس وقياماا بعمليات الحفم للمجاالت
في البنية المعرفية والواقعية على حد سوا  من علوم تستلام في تصنيفاا ودمن 
منظومدددددددة العلدددددددوم العمرانيدددددددة أو تصدددددددنيفاتاا فدددددددي دا لادددددددا مدددددددن حيدددددددا القودددددددايا 
والمووددوعاتح تسددتلام نسدد  األولويددات ال ددامن فددي النمددوذج المقاصدددسح علددوم 

لتحسدددينيات. وعلدددوم المصدددالا والمفاسدددد الودددروريات وعلدددوم الحاجيدددات وعلدددوم ا
وعلدوم الوسدائؤ وعلدوم ارليدات والتددبير واالستشدراد المسدتقبلي وعلدوم فقده الواقد  
وددمن مجاالتدده النوعيددة والزمنيددة والمكانيددة وا نسددانية هددذه الرريددة ال ليددة تجعددؤ 
المقاصددد عامددة وكليددة كمددا أجمدد  فددي وصددفاا بينمددا تجليددات هددذه المقاصددد تتنددوط 

مجدداالت المعرفيددة المت صصدة والمشددتقةح وهددو إذ يوظدف هددذه المقاصددد ودمن ال
والتعامدؤ والتنداولح ف نده ال ينكدر مجدال  النظدرال لية في توليد أ ر كلية لمناهج 

ال صددددو  المتعلدددد  بالت صدددد ح وهددددو أمددددر قددددد يقبددددؤ فيدددده مددددا يمكددددن تسددددميته 
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لمتمثلددة "بمنظومددة المقاصددد السياسددية" دون أن تنفصددؤ عددن كيددان الرريددة ال ليددة ا
تنددا  مندداهج النظددر علددى بؤ بنيددة أساسددية فددي إفددي النمددوذج المقاصدددس الددذس يمثدد

 قاعدة مناا.
 إ ادة اال ت ار للسياسة: قراءة مق دية في مفهو  السياسة:

س ي رج عدن حدد االسدتجابة لمجدرد متغيدرات ذا عن ال ري  الثالا الذفما
صدد الت دورات الحادثدة فدي ومن هنا ف ن االستجابة للحاجات الواقعيدة لر  ؛الواق  

عددالم المفدداهيم غيددر منكددورح إال أن عمليددات التوظيددف والتبريددر لسياسددات معينددة 
مدددن من لددد  عدددالم المفددداهيم ومحاولدددة تزييفادددا فوددد  عدددن تحريفادددا عدددن وجاتادددا 

يبدددو عددالم المفدداهيم مجدداال  ذا المقددام. إذالعلميددة واأل اديميددة.. هددو ال  ددر فددي هدد
الفاعلين المستندين إلدى القدوةح إلدى حدد اسدت داماا الستي ان واغتصاب من قبؤ 

 في أشكال غ رسة القوة و غياناا والبغي بالمفاهيم.
ا التعريف ذوبالنظر العمي  في تعريف السياسة في الررية ا س مية نلحم أن ه

فو  عن أنه يعيد االعتبار لمفاوم السياسدة ويجعدؤ مدن اتسداعه ورحابتده حالدة 
ة فددي دا ليددة المفاددوم غيددر  ارئددة عليدده مددن  ددارج.ح بحيددا الزمددة أصددليو  بنيانيددة

تسددتوعب المسددتحدا مددن تحيددؤ أو ميددؤ أو انحددراد أو توظيددف أو تبريددرح واقدد  
 ا المفاوم وجد عناصر رسو ه ومن "صبغة" وصيغة" المقاصد.ذاألمر أن ه
ابدددن  ذاألسدددتا نقدددؤ عدددن علدددى قدددول ابدددن القددديم فيمدددا–ا كاندددت السياسدددة ذفددد 

ما كانت معه األمور أقدرب إلدى الصد ح وأبعدد عدن الفسدادح  أن السياسة -عقيؤ
ومناقوددة السياسددة بمفاوماددا القيمددي تعنددي أن ت ددون حددال ممارسددتاا أقددرب إلددى 

س ين ر في ال يدان ذ" الالسوسالفساد وأبعد عن الص ح بمفاوم الم الفةح إنه "
 ت ـ   وت ـوم مفهـو  السياسـة -وفق  ذه الرؤية–المقا د فيفسده ويادمه. 

  لى عاكلة الس ا ية المقا دية.
مجداالت ح وحفدم ح وأولويداتح ومصدالاح القيا   لى اامر  ما ي لحه: 

 وواق ح ومآالتح ووسائؤ. 
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فالعـــريعة حكمـــة كلهـــا فـــي بنا هـــا المعرفـــيه و ـــد  كلهـــا فـــي نســـقها 
جادددا ذالقيمــيه ورحمـــة كلهــا فـــي نســـقها الســلوكيه وم ـــلحة كلهـــا فــي نمـــو

 المقاصدس.
اح بددؤ هددي رعايددة  -  هددذا التصددوروفدد-والسياسددة  ليسددت فننددا أو أسددلوبنا أو صددراعن

 مت املة من َقِبؤ الدولة والفرد ل ؤ ش ن من شئون الجماعة...
تتصدددف بدددالعموم والشدددمولح فادددو مفادددوم  -وفددد  هدددذه الرريدددة-والسياسدددة 

ي ا ب كؤن فرد مكلنف ب ن يرى شئونه وياتم ب مر المسلمينح بؤ يمدار  عمدارة 
 . iيياد وظيفته االست  فيةال ون في س

تسددتند فددي  -وفدد  هددذا التصددور-"ح فدد ن السياسددة الراغــ وعلددى مددا يركددد "
"ح ذلد  أن الفعدؤ الم دت  با نسدان علدى ث ثدة االسـتالي ت ييفاا إلدى حقيقدة "

 أنحا ا
م  ِفيَاددا عمددارة األرض المددذكورة فددي قولدده تعددالىا  -1 َمَركن ددَتع  سددورة  َواس 
 المعاش لنفسه ولغيره. تزجيةتحصيؤ ما به ح وذل  61هودا ارية
ندددَ  ِإالن  وعبادتددده المدددذكورة فدددي قولددده تعدددالىا  -2 دددتن ال ِجدددنن َوا  ِ َوَمدددا َ َلق 
ونِ  بندن ح وذلد  هدو االمتثدال للبدارس عدز وجدؤ ب  اعدة 56سورة الذراياتا ارية ِلَيع 

 أوامره ونواهيه.
ددَت    و  فتدده المددذكورة فددي قولدده تعددالىا -3 ِض َفَينظنددَر َوَيس  م  ِفددي اأَلر  ِلَفكن

َملنونَ  ح وذلد  هدو االقتددا  بالبدارس سدبحانه 129سورة األعدرادا اريدة   َكي َف َتع 
علدددى قددددر  اقدددة البشددددر فدددي السياسدددة باسددددتعمال مكدددارم الشدددريعة.. إن ال  فددددة 

 تنستح  بالسياسةح وذل  بتحرس مكارم الشريعة يأصولاا القيمية .
 سياسة ا نسان نفسه وصدنه وما ي ت  به. هماأحدوالسياسة ورصانا 

سياسة غيره من رعيته وأهؤ بلدهح وال يصلا للسياسدة غيدره مدن  -والثاني
ال يصددددلا لسياسددددة نفسدددده "ال سددددتحالة أن ياتدددددس المسددددو  مدددد  كددددون السددددائ  

 واال..".
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" يشددددير إلدددددى مقاصددددد م صوصدددددة تدددددرتب  المقا ـــــد العـــــر يةتركيددددب "ف
قواعددددهاح إال أن وصدددفاا بالشدددرعية ال يقددددح فدددي بالشدددريعة ومرادهدددا وشدددرو اا و 

مدددن القوا ددد  فدددي الددددينح ذلددد  أنادددا تشدددير إلدددى  "المقا ـــد"و عموماددداح وأكليتادددا 
ال ليات الورورية من حفم الدين والنف  والعقؤ والنسؤ والمدال. وهدذه المقاصدد 

من نصو  الشريعة وف  ترتيب معينح وقد أشار الشا بي  -حصرنا–قرئت استن 
فح وال يغيددب عددن البددال أن اا مددا بددين مقاصددد الشددارط ومقاصددد المكلنددإلددى قسددمت

هدددو  ؛اددا تحقيددد  مقصددد نادددائي واحدددتهددذه المقاصددد ال مسدددة إنمددا تتغيدددا فددي جمل
 التوحيد ومقتواه في العبودية هلل تعالى.

يكددون بددالنظر إلددى قيمتاددا فددي ذاتادداح وفدد   "المقا ــد العــر ية"وتحددرس 
م علددى مددا يكددون بدده بدده يكددون حفددم الدددين مقدددن ترتيددب معددين علددى مددا أشددرناح فمددا 

حفم النف  عند تعاروداماح ومدا بده يكدون حفدم الدنف  مقددم علدى مدا يكدون بده 
حفدم العقددؤح وهكددذا..ح ثددم إن رعايددة كدؤ ال ليددات ال مدد  يكددون بوسددائؤ متدرجددة 
حسدددب األهميدددة مدددن ثددد ا مراتدددبا وهدددي الودددرويات والحاجيدددات والتحسددديناتح 

درج معادا فدي الرتبدةح ذلد  ندهو مكمؤ لاداح فادو م ما ناانوم إلى كؤ مرتبة ميو 
أن الورورس مقدم على الحاجي عند تعارواما والحداجي مقددم علدى التحسديني 
عند التعارض وكدؤ مدن هدذه الث ثدة مقددم علدى مدا هدو مكمدؤ لده تعاروده معدهح 
وسدددبب ذلددد  بدددين ال لدددب  فيدددهح فالودددرورس هدددو األصدددؤ المقصدددود وأن مدددا سدددواه 

وأن ا ت لهح ا ت ل ل ؤ ما يترتب عليه ويتفرط منهح أمدا إذا كاندت مبني عليهح 
المصلحتان المتعاروتان في رتبة واحدة كما لو كاندت كلتاهمدا مدن الودروريات 
أو الحاجيدددات أو التحسدددينيات فددد ن كدددؤ منامدددا متعلددد  بكلدددي علدددى حددددة جعلدددت 

. أمددا إذا التفدداوت فددي متعلقاتادداح فيقدددم الوددرورس المتعلدد  بحفددم الددنف  وهكددذا.
كاندددددت المصدددددلحتان المتعارودددددتان متعلقتدددددين بكلدددددي واحدددددد كالددددددين أو الدددددنف  أو 
العقؤ.. فعلى المجتاد أن ينتقؤ إلى الجانب الثاني من النظر حيا ينظر إلياما 

 من حيا مقدار شمولاا.



 7 

ومن هنا كانت دعوة ال اهر بن عاشور من تدوين علدم يسدمى مقاصدد الشدريعة 
دا عملية مامة ومكملة في  فام علم األصول فو ن عدن فادم الواقعدة وحكمادا فامن

ا وف  قاعدة رد الفروط إلى كليات الشريعة المعتبرة ومقاصدها األساسية.  صحيحن
ماددا إلددى مقاصددد احكب فددي أن كددؤ شددريعة شددرعت للنددا  ترمددي ال يمتددرس أحددد  

فشددريعة ا سدد م جددا ت لمددا فيدده صدد ح البشددر  حمددرادة لمشددرعاا الحكدديم سددبحانه
مدور أجؤ وارجؤ أس في حاودر األمدور وعواقباداح ولدي  المدراد بارجدؤ االع في

ألن الشددرائ  ال تحدددد للنددا  سدديرهم فددي ار ددرةح ول ددن ار ددرة جعلاددا   ة ار ددر 
 جزا  على األحوال التي كانوا علياا في الدنيا...

ذا كددان هددذا هددو مقددام اهتمددام الشددريعة بالمقاصدد د األساسددية. فدد ن اهتمددام وا 
باددا أمددر مقددرر ف نمددا "تحصددؤ درجددة االجتادداد لمددن اتصددف وصوصددفينا جتاددد الم

أحدددهماا فاددم مقاصددد الشددريعة علددى كمالاددا والثددانيا الددتمكن مددن االسددتنباط بنددا  
 على فامه فياا".

أن معرفددة مقاصددد الشددريعة وتحرياددا مقدمددة الزمددة لعمليددة  الي ــة القــو 
ح ألنادا تعينده علدى تمدام فقده االجتاادح وال يصا ظلمجتاد أن يقوم باا دون ذل 

دداح كمددا أناددا تحقدد  المقصددود ال لددي فددي رصدد  حركددة  الحكددم والواقعددة والتنزيددؤ جميعن
االجتاددددداد بالمقصدددددود األساسدددددي وهدددددو التوحيددددددس وتحقيددددد  م لددددد  العبوديدددددة هللح 
وبالجملددة تحقيدد  مددا يمكددن أن نسددميه "حفددم واألمددةح وكياناددا وهويتاددا مددن  دد ل 

ين ونف  ونسؤح وعقؤ ح ومال ح التي تشكؤ أعمددة حفم ال ليات ال م  من يد
األمدة ومجداالت حركاتاداح وذلد  بفادم الرتددبح والتددرج فيمدا بينادا مدن وددروريات 
وحاجيدددات وتحسدددينياتح وفدددي إ دددار رصددد  ذلددد  بمجموعدددة مدددن القددديم ا سدددد مية 
ا لتحقي  مقتودى األماندة  األساسية وهو ما يحق  الرص  بين هذه العناصر جميعن

واسدددت  فه بحراسدددة الددددين وسياسدددة الددددنيا بدددهح وهدددو أمدددر يودددفي علدددى لإلنسدددان 
دددا  عمليدددة االجتاددداد أهميدددة فدددرد أهميتاددداح ودروه ووظيفتددده فدددي حفدددم ظاألمدددة بلوغن

 لمرواة   بالتزام شرعته وناجه.
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أن الفكر المقاصدس يبصر في المقدام ال دا   وأسا  رص  الفكر بالواق 
األعدلح وي  دذ بدالم تلفين علدى  ريد   بما دد وجؤ "..ويحمؤ فيه على الوس 

 مستقيم من االستصعاد واالستنزال ل رجوا عن  رفي التشديد واالنح ل".
هو بن القيم في ها ؛والصياغة االجتاادية والبحثية نوط من الجاد الم لوب

أصول االرتباط ويعبر عما نحن فيه من ارتباط المد ؤ  مقولة ذهبية يحدد
هده المقولة الذهبية يجب تحويلاا إلى سياقات بحثية  المقاصدس بفقه الواق ,

ومناجية في إ ار التعامؤ م  جملة الظواهر ا نسانية واالجتماعية 
 والحوارية.يقول بن القيما

".. فانا نوعان من الفقه .. ال بد منااافقه في أحكام الحوادا ال لية وفقه في 
ل اذب, والمح  والمب ؤ ثم يميز به بين الصادد وا نف  الواق  وأحوال النا 

ودا .فيع ي الواق  حكمه من الواجب, وال يجعؤ الواجب  هذاي اب  بين 
 .                     م الف للواق 

إن ما ي البنا به ابن القيم لي  باليسير, وما يرتب  به من توجياات وعمليات 
 ت بحثية  لي  بالقليؤاقاومسا

 وهو أمر أرشدنا إلى إمكانية تسميته الفقه في أحكام الحوادا ال لية,   -

 بالفقه الحوارس وما يرتب  به من أصول الفقه الحوارس ومت لباته. 
الفقه من نف  الواق  وأحوال النا , وهو أمر يتعل  بفقه الواق    -

والظواهر االجتماعية وا نسانية التي تعمؤ فيه وتستح  الدراسة والتحليؤ 
 والتقويم.
اصر العقلية ال اشفة والعقلية الناقدة, والعقلية الفقه الذس بشكؤ عن  -

 الفارقة, واالن  د باا إلى العقلية ال يجابية الباتية.

 إع ا  الواق  حكمه وحقه من الواجب تقويما وتغييرا أو ت ثيرا.  -

إع ا  الواجب حقه من الواق ,اعتبارا وفقاا ولوازم, بحيا ال يجعؤ   -
 الواجب م الفا للواق .
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الذس يتفاعؤ فيه الفقه الحكمي بعناصر الترصية والترقية, والت لية  انه الفقه
والتحلية, والواق  والواجب من سياد ال ينفلت فيه الواق  من الواجب, وال يامؤ 

 الواجب فيه الواق .
كله بما تحت فيه وجب علينا أن نتعرد كيف أهملنا تراثنا  هذاا ما رص نا ذا

له في سياقاته, ولم نوظفه في مساراتنا البحثية أو حينما لم نصله بالواق  ولم نفع
 المناجية,فظ  عن  رائقنا السلوكية والترصوية والتدبيرية. 

   
 االمدالل المقا دي: المفهو  والمكونات       

ا يعني النموذج المقاصدس؟ وما أهمية تفعيله في التعامؤ م  الظاهرة ذما    
اهرة السياسية الدولية على وجه االجتماعية والسياسية بوجه عام والظ

ل  يعتبر أهم التجليات في ذو ؟ النموذج المقاصدس ع وة على ال ص
التفعيؤ والتشغيؤ لعناصر الجم  المتفاعؤ بين القرا تين بحيا تشكؤ آلية لو 

ر وتحريكاا نحو عناص ححسن إدرا اا, وتحويلاا إلى أدوارأحسن فاماا, وأ
 تفعيؤ وتشغيؤ.
المسار المقاصدس تنبئ عن مقدرة  هذانيفات الم تلفة ومن الررية في التص

فكرية وبحثية لتوليد وتحديد المفاهيم, فمث  الورورس كمفاوم يشير إلى 
عناصر وحاالت محددة, وومن شروط محددة, والورورس يتعل  بوصف واق  
والسير نحو حكم, وهو يتعل  ب ن يكون له أصلي أس ما يعد في أصؤ بنية 

 اذال  كان لذله مكمؤ ويمكن الوصف والرصد ا ولن رم, به و الورورس ي
المناج ت ثيرا في كافة العمليات المنااجية, فئات التدرج, مجاالت التوجه من أهم 
العناصر المناجية, فيما لو أردنا وصف الواق  ورصد مقاصده, وقيم عناصر 

تفاعؤ  التعامؤ م  عملية الوصف والرصد بحيا ت ون منظومة مت املة تحر 
 عناصر ال  ر والورر ومجاالته فو  عن المراتب واألولويات.



 10 

 
 احلفظ السليب                       

         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ومواصلة عمليات "الوصف" تنصرف إلى جملة من 

    الحقائق التي يجب التوجه إليها:
    

 الذس ال يكمؤ اال به                                                                

 المكملة األداة            ياألصؤ    –ال بيعة والت ميؤ  -1

 مقدمات الواجب       

 المتمم       

 

 الغرض والادد وتنوعاا يسعة الادد ا كلي /جزئي. -2

 السعة المكانيةاشامؤ / ا  -3

 السعة الزمانيةا حال /مرجؤ -4

 الضرر

 المصلحة

 بدفع الضرر

 الحفظ اإليجابي

 يجلب المصالح

 الدين

 النفس

 النسل

 العقل

 المال

مجاالت 

الحفظ 

 والمقاصد

 الضروري

 الحاجي

 التحسيني

 األولويات

 مراتب

 الحفظ 

 والتعامل
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ال, ال تنقسم فئة الورورس إلى هده ومن هنا وعلى سبيؤ المث -5
الفئات, حينما يتدا ؤ الزمن م  الفعؤ, فعن األمر ال يمكن رريته ومن ما 

 يسمى بمجال الدار  الورورس يما يمكن تداركه وما ال يمكن تداركه .

 هده المجاالت األساسية يمكن رصدها على النحو التاليا

 يالمجال النوعي    مكمؤ   * أصلي 

 يالمجال الش صي     ا    * عام

 يالمجال المكاني    جزئي   * شامؤ

 يالمجال الزماني    مرجؤ   * حال

 يمجال التدار    يمكن تداركه  * ال يمكن تداركه

ه العناصر الم تلفة إنما تعبر عن تدا ؤ جملة من المجاالت التي يجب هذ
ج التفسيرس التفكير باا عند الحديا عن المناج التحليؤ المقاصدس, والمنا

المقاصدس والمناج التقويمي المقاصدس, أناا ت ون ررية في التعامؤ م  الواق  
الت مساحة غاية األهمية تحدد عناصر المجال النوعي اوفئات تحليله.المج

والش صي والمكاني والزماني, فظ  عن إمكانية التدار .عمليات بعواا من 
وقدرات تفسير, وغايات بعض تحدد عناصر وصف ورصد, ومجاالت تحليؤ, 

 تقويم.  
من نافلة القول أن نتحدا عن العناصر الث ا التي يتركب مناا النموذج    

المقاصدس في أصؤ بنيته,  اصة حينما يرتب  با فتا  لتفصيؤ أمور تساعد 
 على التسكين والت ييف والتقويم.

ومست رقة يتعل  بالحفم كعملية تتومن عناصر حفم متوازية ومتتالية  األول
ومتفاعلة, والحفم حفم دف  يأس حفم سلبي  وحفم جلب يأس حفم إيجابي 

 بنائي .
الحفم عملية تولد جملة من العمليات كلاا على وزن تفعيؤ بما يشير إلى 
الوعي بعناصر الفعؤ,الوعي ب صول فاعليته, والوعي بومان استمرارية الحفم 
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ومبدأ والحفم كغاية ومقصد  في عملياته المتولدة, يتحر  من الحفم كمن  
 عام فانا ا
مكانيات  بمعنى؛الحفم  عمليات وأدوات ووسائؤ, ومستويات, وع قات وا 
 وقدرات.
يتعل  بالمجاالت كساحة أساسية للفعؤ الحوارس وا عمال القواعد  الثاني

المقاصدية. فقه المجاالت,عنصر ت سي  أ ر في النموذج المقاصدس, فاي 
 الحيوس.متعل  الحفم ومجاله 

 اشكال إام أ ثر من المق هذاقوية المجاالت تثير في 
تتعل  بتدا ؤ هده المجاالت ومفاوماتاا بما تحر  أقصى  القضية ااولى:

لة على كامؤ مساحة الفعؤ االفاعليات في التعامؤ م  هده المجاالت الد
و الحوارس, بحيا تستوعباا في إ ار التفاع ت وعالم األحداا الناتج عناا أ

 .بااالمرتب  
ل  أن تحديد هده المجاالت ذه المجاالت, ذهتتعل  بتدا ؤ  القضية الثانية:

فاعلاا في بعواا دون م حظة إمكانيات تعدس عناصر الحفم وت ثيرها وت
ا ذأل  ا  المناجية التي ترت ب في ه,هي من ايمو ظالبعض في شكؤ من

و جزر متباعدة, ل ؤ مناا حديد المجاالت ليست مستو نات منعزلة, أتالمقام. ب
مكانات الفاعؤ بين إا النحو ويعبر من ذمر على غير هحدود ال تتعداها. واأل

 .ة فيما بينااالمجاالت وتدا لاا وتوافقاا وتساندها, وهو أصؤ الع ق
 يشيربا تصاعديا من حيا التدرج الذس ترتيب المجاالت ترتي القضية الثالثة:

ين المجاالت يوهو على   د األصؤ  في ال افتراض حدوا تعارض بح الى
ولي بالرعاية واألجدر بالتقديم ودل  في إ ار يحت م إلى ا تيار المجال األ

 .ترجيا معايير أقرب ما ت ون إلى الثبات في عمليات الموازنة وال
الفام الذس يجعؤ من "المقاصد" أسا  الحركة ا نسانية  هذافي إ ار 

ه ذما, بحيا وجب مراعاتاا في إ ار هنظاكان فردا أو جماعة أو دول و 
واألعيان  .إلى الش صية –المعاني التي تمتد من الش صية ا نسانية ي األفراد 

األمر إلى  هذااألمة , يستند  –الدولة –النظام  –االعتبارية المعنوية يالجماعة 
 .األ بر والممتد  معنى حفم النف  الفردية أساسا لحفم الجماعة وال يان
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الحفم  هذاسياد عناصر الحرمة والتي هي أرف  معاني الحفم فان تغلي  في 
ينتقؤ به إلى ال يانية الجماعية " من قتؤ نفسا بغير نف  أو فساد في األرض 

 فك نما قتؤ النا  جميعا, ومن أحياها فك نما أحيا النا  جميعا  .
يستلام فياا  إن ال يامي وهو أحد المفكرين كتب رسالته حول "الراعي والرعية"

المعاني التي تجعؤ من المقاصد ال لية وظائف وأدوار في حركة ا نسان 
 الفردية, أو المرسسات, والت وينات الجماعية والمجتمعية.

ن تي إلى العنصر الثالاا األساسي ومن بنية النموذج المقاصدس, وهو يتعل  
ل  بعوالم التفاعؤ بعمليات ي التصنيف والترتيب والوزن   ل ؤ األمور التي تتع

األرصعة يعالم األفكار , عالم األش ا , عال األشيا , وأ يرا عالم األحداا ,  
فنحن أمام لي  فق  محاولة الوزن ومن ترتيب تصاعدس للمجاالت, ول ن 

 ي ي الورورس, الحاجي, التحسيني  ومن ترتيب متتاب  أفق
ال ومن إصورتاما جاالت ال يمكن أن ت تمؤ إن فاعليات الحفم, ووزن الم

منظومة تد ؤ في إ ار عمليات ت ييف وف  ما يعتبر "وروريا أو حاجيا أو 
 تحسينيا".

 الورورس يتعل  ب صؤ ال يان يالوجود واالستمرار . 

 والحاجي يتعل  بمحركات الفاعلين والتفاعؤ ومن ع قات. 

 والتحسدديني يحددر  عناصددر مامددة فددي إ ددار حركددة احسددانية مفتوحددة, تعددين فددي 
 لب األحسن ودمن عناصدر تجويدد تودمن مزيددا  فدي إ دار الوجدود الت ريمدي 

 .ل ذلمرثر, كما سبقت ا شارة إلى إلنسان, والوجود الفاعؤ ال

 ل المقاصد وإمكانات التعامل مع الواقع:يتفع -
ا المناج يردس بالعقؤ ذو  المناج المقاصدس أن نركد أن همن المركد في و

اية في األهمية  الاا ال ثير من ا غفال يالمسلم  البحا في قوايا غ
 وا همال.

 
هده األمور جميعا تجعؤ أهمية العرض لاا بما يتيا فعاليات هده الررية 
من الناحية المناجية, لي  فق  في ن اد الدراسات السياسية ا س مية, بؤ 

 وغيرها من دراسات في حقؤ العلوم ا نسانية واالجتماعية.



 14 

 المركد ال تفيد فحسب في سياد عملية ت صيؤ ه الررية من ذبا
وعظيم  الص حية. بؤ نه شديد الفاعلة ظظرية بحثية, ت ون إ ارا مناجيا نون

 هميات العملية في سياد ال , له جملة من األذهو أبعد من 
 ت ييف بعض المواقف واألمور. -1
 اال تيار بين البدائؤ والتبني.  -2

 الموازنة بين بديلين أو ا ثر.  -3

 يب المواقف والقرارات.ترت  -4

 ترتيب عناصر األولويات.  -5

تحديد وتقويم السياسات ال لية على مستوى أس حركة أو   -6
 ممارسة.

 ا الناج العام يفيد في ت بيقات عدة بصدد ما نحن فيه من ذه
 الدراسات السياسية والدوليةا

  ,هذات صيؤ نظرية حقود ا نسان 
التنظير ال بد أن يتر  آثاره على 

 اقف والررى بؤ والممارسة.المو 
  تقويم الحركة الفعلية في النظام الدولي

 وسياساته.

   أولويات الحركة الدا لية وصن
 السياسات 

  أولويات الحركة ال ارجية والمواقف
 الدولية.

 .أولويات السياسة الثقافية والعلمية 

 .األولويات األجندة البحثية وأهميتاا 

  مية وزن المواقف الني تتبنى ررية إس
 في المجال السياسي.

  وظائف الدولة وأصول الحفم المتعلقة
 ب مورها.

 .وظائف األمة والمجتم  األهلي 
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  المعلوماتية وفرز درجاتاا ي الورورس
المعلوماتي الحاجي, التحسيني 

 المعلوماتي  .

  عناصر التنمية البشرية والتنمية من
 منظور حظارس.

 وزن الفتاوى الم تلفة سوا  تعل  األمر 
بالتاريخ السياسي, أو الفتاوى السياسية, 

 أو الفتاوى المعاصرة.

  " ال شف عن عناصر " االفتقار 
"االستظاار " في العودة إلى الشرعة و

 واالستعانة ب حكاماا.

  تحديد مقدمات الحركة ي ما هو مصلحة؟
 وما ال يعتبر كذل ؟ .

  تقويم عناصر السياسات الم تلفة
يات في عمليات التقويم ومن العمل

 المراحؤ الم تلفة.

ل  يزكي عناصر التوافر المناجي لما أسميناه بالناج المقاصدس المتجه ذكؤ 
إلى عناصر الظواهر الم تلفة. وهو ما يحر  التعامؤ المناجي في مسار كلي 

 المتفاعلة.و النظرة الشاملة والمركبة  يتوسؤ
 :منهومة الحفظ في المدالل المقا دي 

 متوالية تعبر عن جوهر الررية والتزام الحركة.تحقي  عناصر الحفم 
والحركة تعبر عن مجمؤ  –والنظم  –الحفم هنا مناج يستوعب عناصر الفكر 

مستويات الحركة الحوارية وتنوعاتاا ودل  ومن فاعليات العوالم الم تلفةا 
عالم األفكار, عالم األش ا , عالم األشيا , عالم الحوادا, عالم الرموز. 

نا سلبي/ إيجابي, تتفاعؤ فيه الحركتان لتحقي  مقتوى الحفم والحفم ه
األساسي في إ ار عملية تصاعدية غاية في األهمية, وتوفر قدرات منااجية 

 نظرة وحركة عالية القيمة وعالية الحجية عالية الفعالية.
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الحفم هنا لي  مجرد الحفم على المستوى الحركي أو الممارسة ول ن 
ؤ جملة العناصر الم تلفة, بحيا تتظافر جميعا لتمثؤ هو حفم يتمت  بتدا 

جوهر عملية الحفم في كلياتاا وشمولاا وكامؤ رعايتاا, هده العناصر تتمثؤ 
 فيا

الحفم بالعلم والوعي المتعل  به, الحفم هنا حالة متغيرة  -1
ومتبدلة ومتجددة في الوسائؤ واألدوات و األساليب وارليات, ثابتة المقاصد 

 وف  عناصر األسباب وت افلاا, وشروط تحريكاا وتفاعلاا.والغايات 
الحفم بالممارسة بمقتوى العلم, إن عناصر الرص  بين العلم  -2

الناف  والعمؤ الصالا, ليعبر عن حركة حياتية مستمرة قائمة على التوائم 
والتفاعؤ, إن العلم ب  عمؤ لي  إال ع الة حوارية, بكيفية بشقشقة ال  م ال 

عال الحوارية وان العمؤ ب  علم يسبقه,هو حركة محفوفة بالم ا ر عم  األف
, وغالبا بكؤ عناصر الورر الحوارس ألن العمؤ وف  هده القواعد غير 
م مون يقوم على عناصر التقليد القاتؤ , أو العمؤ األجود  أو من يحسبون 

ل  كؤ ت م األماني .. وغير دل أنام يحسنون صنعا , أو هرال  الدين غرتا
 ن واحد.آعليات العلم وفاعليات الحركة في العناصر تحق  فا

الحفم بالحماية والدفاط, إن العلم كمقدمة, وجوهر الوعي  -3
ا نساني بفاعليات الحوارية, ال بد أن يقترن بالعمؤ كمدرسة دائمة تقوم على 
التدريب, بحيا تصب في عناصر الوعي الذاتي والحركي في مداولة مستمرة ال 

ال لؤ, " ل  ا نسان في كبد", "يا أياا ا نسان ان  كادح إلى رص  كدحا تعرد 
فم قيه.." , حفم العلم وحفم اعمؤ ال يعني بحال إن تعرد وتعي وتمار  
وتفعؤ, فان عناصر االبت   الحوارس والتي تركد حدة الوعي وص حية العمؤ 

ادالت الحوارية إنما ت تى من عناصر تحي  بالبيئة الحوارية تجعؤ من المع
حالة من حاالت ال دح الحوارس المتواصؤ حتى ي قي المقصد الناائي 

 تقترن با يمان ويحق  الغاية ال برى, االبت   والفتنة ا تبارات البد من أن 
حلقات غاية في األهمية ترص  عناصر ال دح الحوارس بمعنى أ ثر اتساعا 

مواتية أو مناسبة للفعؤ والنشاط  للممارسة والعمؤ والفعؤ حينما ت ون البيئة
الحوارس, أناا عملية تت لب تد   إنسانيا وارادة بشرية تجعؤ الوعي والعلم 

. تتعرد على القدرات الدافعة "من   له حركة بشرية فاعلة تعي الموان  و 
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عملية جاادية واجتاادية ال تنف  عن وعي ا نسان وعمله, مما يتصور معه 
مؤ البنائي أو أس حركة إيجابية, من وجود الدواف  أنه من الورورس للع

والرواف , واالنتصار على العوائ  والموان , أناا حركة واعية تت لب فقاا ووعيا 
وعم  صالحا, ي تلف في أشكاله وفقا لسنة التداف  األبدس بين من يات  
عناصر الحفم ومقتوى العمارة ومقصود التوحيد, وصين من يحافم علياا 

علية في ااا ويداف  عناا,  في إ ار تايئة الوس  ألقصى درجات الفويحمي
العملية التي ت   تشييد البنيان الحوارس وتعمي  جذوره في األرض, حتى 

 يردس ثماره الحوارية كؤ حين.
الحفم هنا مستوى ثالا غاية في األهمية يشير إلى وعي م صو  وعمؤ 

رصما األمن في الفعؤ أو  م صو , يصب في النااية في دائرة دف  الورر
 ال ارج عنه وألنه مرثر عليه, "حفم الدفاط والحماية".

والحفم أيوا يكون بمراعاة ح  الغير, الحفم هنا لي  عملية أنانية أو 
 ا ال يتجزأ من نسقاا ز ملية عمرانية است  فية, تجعؤ جاستثنائية, بؤ هو ع

كة "الغير" و "ار ر" والدس المعرفي وصنيتاا الفكرية ومقصدها في الفعؤ والحر 
رة الفردية, من ذاصر الحفم تنصرد إلى الذات أو القد يتصور البعض أن عن

ل  إلى الغير وار ر في جملة الع قات الحوارية المتنوعة ذدون أن ينصرد 
 والممتدة.

ار ر ومن فاعليات الحفم المشار إليه في أس ت وين اجتماعي أو جماعي 
حقائ  التعايش وأصول التعارد وسنن اال ت د, إن  إنما يعبر عن مقتوى

مشروعية وجود ار ر وحفم حقوقه هو من مقتوى عناصر عملية الحفم في 
بؤ هو وعي متعد إلى الغير أو  م تلفة, الوعي هنا لي  فق  ذاتيامستوياتاا ال

إلى ار ر .., الوعي بحقيقة الع قات والحاالت والتدافعات ومن حركة فاعلة 
مقصو دها أن تحق  عمارة ال يان البشرس وف  شروط, تجعؤ من كؤ 

 اال ت د سنة قائمة وقاوية.
يجابا, ومن ثم ال بد وأن تتنوط المواقف حياله  ار ر هنا يتنوط وجوده سلبا وا 
يجابا, ووف  عناصر الموقف. الوعي هنا ث ثي الررو  والفاعؤ وعي  سلبا وا 

بين مستويات الوعي على تفاعؤ بالذات ووعي بار ر, ووعي بالموقف 
 .تلفة  الم
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والوعي بال يانية الجماعية عملية في غاية األهمية لعناصر الفعؤ والفاعلية 
الحواريةا "من قتؤ نفسا بغير ح  أو فساد في األرض فك نما قتؤ النا  

  النف  والغير بما يحق  ورورة الحفم حعا..", أناا عناصر العمارة في جمي
 اة ح  الغير وح  ار ر.في ن اد مراع

مكاناته, هواجبات أرص  تعبر عن مقتوى الحفم ب ا الحفم ذكؤ فآلياته وقدراته وا 
ال يمكن أن يحدا ومن هده المجاالت الم تلفة إال في ظؤ عملية اجتاادية 

 متعددة الجوانب متفاعلة المستويات.
 ا كان دل  هو إ ار فام المناج المقاصدساذا

  ريةا الدين/ النف / النسؤ/ العقؤ/ المال.في المجاالت الحوا 
  .وفي مستوياتااا الفكر/ والنظم/ والحركة 

   .وفي مقصو دهاا دف  الورر وجلب المنفعة 

   وفي تفاع ت عوالمااا عالم األفكار واألش ا  والنظم والرموز
 واألشيا  واألحداا..

  ى وفي أ ر الحفم الموافة إلى تل  المجاالت الحوارية لتشير إل
جملة من الررى والمواقف واألفعال ما بين هده المستويات جميعاا حفم الوعي 
والعلم, حفم الفعؤ والممارسة, حفم الدفاط والحماية, حفم المراعاة لح  الغير 

 وار ر.

والحفم يتنوط حينما يرتب  باألدا  فانا  حفم ابتدا  وكينونة وكذل  حفم بنا  
ستمرار بما يومن االستمرار في إ ار يوسائؤ و مرسسات , وحفم بقا  وا

ل  جميعه حفم األدا  الذس يتعرد على ذفم النما  وحفم االرتقا  ويحي  بح
 ورورات مستويات الحفم الم تلفة.
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 ازان الم الح وفقه الواقعمي

حينما نتحدا ومن هذا السياد عند ا شارة إلى  صائ  الشرعةح نقول أن 
ومن نس  الشريعةح ألن البعض تحدا عن المصلحة والمصالا فكرة بنيانية 

فكرة المصلحة باستحيا  شديدح ظنا منام أن هذه الفكرة مما يسوغ به قاعدة 
ليست من النظام المعرفي ا س ميح وهي أن "الغاية تبرر الوسيلة"ح وواق  
األمر أن هذا التفكير قد ت ون له دوافعه كما أن له مبرراتهح والتي تتراوح بين 

دام مفاوم المصلاح وصين سو  الحركة والعمؤ وفقا لمبدأ المصلحةح سو  است 
وهي أمور الش  ويعت المفاوم نظرا وت بيقا ومن سياقات األنانية وغ رسة 

 ومعادالت القوة.
إال أن المصلحة ليست فق  سمة بنيانية في نس  الشريعةح ول ناا فكرة 

وعية في المصلحة موبو ة ال ي اولاا الغموض الذس تتسم به الفكرة الو 
المصلحة القومية ح فاذه األفكار على  –الصالا العام  –يالمصالا الفردية 

أهميتاا لم تول االهتمام ال افي في الت صيؤ والوووح والوب ح وأهم عناصر 
وب اا يت تى من ورورة رص  فكرة المصلحة ب صول فكرة ا ص ح من 

نح واألمران يحققان أصول جانبح وصيناا وصين فكرة الص حية من جانب ثا
االعتبار المنوب  لحقيقة المصلحة فتحق  ا ص ح من ناحيةوتفعؤ في النظر 

ن والمكان وا نسان على ا ت فام ام بي  فكرة ص حية الشرعية في الز والت
 جميعا.

ومن هنا ف ذا قلنا أن الشا بي قد است اط أن يرلف بين عناصر 
رية ومناجية عالية القيمة والدقة والوووح المقاصد مشيرا إلى إمكانات تنظي

قواعد  "واالنوباط والتنظيمح ف ن جاد العز بن عبد الس م ومن كتابه القيم
فو  عن جملة من التنويعات البن تيمية وابن القيم  "األحكام في مصالا األنام

والغزالي والجويني وارمدس وغيرهم إنما يشير ومن غير مبالغة إلى إمكانات 
ومن عمليات بحثيةح  يؤ "المصلحة" كبنا  مناج يقابؤ للت بي  والتفعيؤت ص

 .الت المعرفية اجوفي م تلف الم
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إن فكرة المصلحة في تعانقاا الحيوس وتفاعلاا الجوهرس م  فكرة 
المقاصد مد ؤ التفكير المقاصدس"ح إنما تحققان فاعليات ت صيلية وتنظيرية 

 ما أ ذ الموووط موو  الجد والجدية. ومناجية وبحثية شديدة القيمةح إذا
وهي في التحليؤ األ ير تشكؤ مفاوم منظومة "المصلحة وا ص ح 
والص حية"ح والمصلحة والمقاصد كمنظومتين حا متين ألفكار مثؤ العرد 

الورورةح وفي سياد المجاالت المعرفية المتواصلة  –االستحسان  –العادة 
 االجتماط..الخ. –االقتصاد  –السياسية  –والمتساندة؛ القانون 

المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارط لعباده من حفم دينام ونفوسام ف
وعقولام ونسلام وأموالام  ب  ترتيب معين فيما بينااح ومراعاة الشرعية 
للمصالا أمر مقرر متف  عليهح "ويعبر عن المصالا والمفاسد بال ير والشر 

يئاتح ألن المصالا كلاا  يور نافعات حسناتح والنف  والورح والحسنات والس
والمفاسد ب سرها شرور مورات سيئاتح وقد غلب في القرآن ايتعمال الحسنات 
في المصالاح والسيئات في المفاسد والمصلحة تفرض على المجتاد ورورة 

 االستنارة بذل  لمعرفة الحكم الشرعي فيما ال ن  فيه.
تعل  يركد اعتبار التراب  بيناا جميعا  وصين المصلحة والص ح واالستص ح

 ومفاوم السياسة عامة والسياسة الشرعية على وجه ال صو .
القواعد الشرعية المجم  وللمصلحة واعتبارها أدلة من ال تاب والسنة ومن 

 علياا.
و  صة األمر أنه يلزم ل عتداد بالمصلحة رجحان وقوعاا مقصدا كليا من 

لث ا  حرازها يالوروريات والحاجيات   ل وسيلة من الوسائؤ ا
والتحسينيات ح ثم تندرج بعد ذل  درجة شمولاا وسعة فائدتااح فعلى وو  هذا 

 الترتيب تصنف عند التعارض ويرجا البعض مناا على ار ر.
 -ويبين الجدول التالي سلم المصالا والمفاسد وف  الررية ا س ميةا 
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ميزان المصالا والمفاسدح وا مكانيات ويشير الجدول الساب  إلى 
المنااجية لمقيا  التصاعد في سلم المصالاح حيا يتومن من   ل تحديد 
مقاصد الشرعية وصيان وسائلاا وتدرجااح والتمييز بين توابعاا من أصلي ومكمؤ 
لااح وتتب  أثرها ومآلاا من حيا شمولاا يشامؤ/جزئي ح ومن حيا عموماا 

ومن حيا آثارها الحالة الناجزةح وآثارها المرجلة التي مكن  الفرد ح -يالجماعة
  حالة قياسيةح بحيا 480بلوغاا فيما بعد. كؤ ذل  يمكن أن يوصلنا إلى ي

يمكن إدرا  جزئيات الواق  والحادثات المتجددة وف  الوصف الشرعي السليم 
بنتائج والمقارنة والترجيا فيما بيناا في حالة التعارضح بحيا يمكن ال روج 

أ ثر انوبا اح بفوؤ وب  مفاوم المصلحة وكذل  المفسدة وماصدقاتاماح 
ووب  ميزان المصالا والمفاسد على أسا  من قواعد مقررة ومنوب ة بدورها 

 يمكن على أساساا الترجيا.
بؤ يمكن إذا اعتبرنا أن جلب المصلحة ودر  المفاسد يقترنان بمجاالت ث ا 

والحركة والممارسة  وف  ترتيب معين فيما  –والوسائؤ  والنظم –يالعقيدة والفكر 
  حالة قياسية تعكي 1440بيناا ان ي ور هذا المقيا  بحيا يتومن ي

 . إمكانات هذا المقيا  في تحقي  عملية الوب  بعيدا عن األهوا  والرغبات
              

 فقه ااولويات والموازنات )المقا د والواقع(: 
كد د. العلواني بح  "أن الذس يجعلنا نولي في هذا فقه األولويات ير 

ولويات مد ؤ من المدا ؤ المركبة األمر العناية التي يستحقاا أن مد ؤ األ
التي يتدا ؤ فياا السم  والعقؤح والعرد والتجرصة وال برةح وكثير من العلوم 
االجتماعية وا س ميةح التي يمكن أن تعين على تحليؤ الماويح وفام 
الحاور واستشراد ليتم بمقتوى ذل  تحديد ما هو أولوس.." ح إن إدرا  

  ل مد ؤ واحد أو ت ص  واحدح بؤ البد من  األولويات لم يعد ممكنا من
مقارصته من مدا ؤ عديدة وت صصات م تلفةح بؤ والنظر إليه على أنه علم له 
أصوله وقواعده وجوانبه العديدة ومن الغبن لاذا العلم أن يحصر في دائرة علم 

 أو يحشر في ثنايا مباحا..".
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تفعيؤ وميسرات  وواق  األمر أن علم األولويات يعنبر من أهم شروط
التشغيؤ للنموذج المقاصدسح وهو أحد األسباب التي يجب مراعاتاا في إ ار 
العملية االفتائيةح وأحد الدواف  والدواعي التي جعلتنا نقرر أن الفتاوس  اصة ما 
يتعل  مناا باألمةح البد أن تت ذ أشكاال بحثية مفصلة ومنظمة وممناجة ال 

 ؤ أو الحرمة.من وقات غالبا ما تنتاي بالح
بؤ أن النموذج المقاصدس يعتبر وبح  أحد أهم محاون علم األولوياتح 
معتمدا عليه في سياد ت وين الررية المقاصدية التي قامت على أسا  من 
التوصيف والتصنيف والترتيبح بحيا ارتب ت هذه الحلقات الث ا في نس  

تصحب فقه توظيف عام يقوم على تفعيؤ وتشغيؤ هذه الوحدات بما يس
األولويات عند كؤ عملية إذا ما أريد التسكين أو التقويمح يبرز ذل  في التحديد 
المجالي وفقا لقواعد ترتيبح و بيعة األفعال وتوصيفاا وفقا قواعد المراتب التي 

 تنتمي إلى دائرة الورورس فالحاجي فالتحسيني.
ياته وقدراتهح وعلى هذا ف ن النموذج المقاصدس وباعتبار إمكانياته وفعال

قادر على الع ا  ومن مجاالت متجددةح  اصة إذا ما رص نا بين ذل  
النموذج وت سي  "علم للولويات" يفترض أن يتعامؤ م  القوايا الم تلفة على 
مستويات عديدةح فيتعامؤ به على مستوى األفراد وعلى مستوى األسر 

في ثقافة الفرد في  والجماعات والشعوب واألممح ف ذا ما است عنا أن ند ؤ
"إدرا  األولويات" بالنسبة لهح ومناجية تحديدها فذل  قد يعود على الفرد 

 بانتظام حياته ما دام حيا..".
وم  تفح  النظر في هذه ا شكالية التي تبدو واوحة عند تحري  
"نس  األوليات" نظرياح في إ ار ارتبا ه بالواق ح بما يشمله من عناصر 

ف نه يمكن م حظة "أولوية وزن" وأولية تصاعد وترتيب"ح  متعددة ومتشابكة
و"أولوية وقت" من حيا الحدواح و"أولوية مقدمات"ح وأولية "وسائؤ وأدوات" 

 لبلوغ المقصودح أولوية تدريج في إ ار عمليات الموا مة والمناسبة.
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 نهرية المآالت ودراسة الواقع: 
المآل من المولدات من النموذج  تعتبر هذه النظرية المفوية إلى اعتبار 

المقاصدسح ومن ثم القت تل  القوية لدى الشا بي اهتماما بفوؤ حسن 
تدقيقاته ال لية والفقاية وجودة بحثه في أماات المسائؤ األصوليةح وورورة 
االلتفات إلى العلؤ والمقاصد الشرعية سوا  على مستوى تقنيات العملية 

وصيانة األحكام الشرعيةح أس  مناجا يقوم  االجتاادية أو على مستوى حرمة
 أساسه على اعتماد القواعد المقاصدية في الحكم على قوايا األعيان الجزئية.

وقوية المآالت لاا تعل  بالمسائؤ الراجعة إلى المقاصد ال ليةح لذا يرى 
الشا بي أن نجاح المجتاد في استعمال ال ليات األصولية موقف على أمرين 

 ال صوصيات والنظر في المآالت. هما مراعاة
فالذس عليه المحققون من أهؤ العلمح أن العمؤ إذا كان يفوي إلى 
مفسدة ظاهرة أو يردس إلى مناقوة مقصد شرعي كلي عامح فاو با ؤ مردود 
باتفاد الجمي ح ومعتمدهم في ذل  على ورورة النظر في المآالتح وحسم 

األفعال معتبر مقصود شرعاح سوا  الوقوط في المحظوراتح فالنظر في مآالت 
كانت األفعال موافقة أو م الفةح وذل  أن المجتاد ال يحكم على فعؤ من 
األفعال الصادرة عن المكلفين باالحترام أو ا حجام إال بعد نظره إلى ما يرول 

 إليه ذل  الفعؤ" .
 وك نه يشير إلى ورورة "علم التدبير"ح الناظر إلى مآل األفعال ومسيرتاا
وتتابعاتااح ولعؤ الذس جعؤ الشا بي يولي موووط المآالت عنايته ال اصة 
هو إيمانه بدورها في فكرة المقاصد ال لية ود ولاا في بنا  نظريته الصوليةح 
ومن ثم كان اعتباره لاذه المس لة أص  معتبرا يم  م تلف الجوانب ال ادمة 

ر قادرة على احتوان أهم لقوايا الدين ومصالا المكلفينح وهي باذا االعتبا
رائ  والحيؤ ومراعاة التي حصرها في أرص  قواعد هي يالذالوواب  المكرسة لاا و 

ذا نحن أمعنا النظر في ع قة هذه القواعد بموووط  ال  د واالستحسان ح وا 
المآالت نجدها تقوم على  دمة المقاصد ال لية سوا  تعل  األمر بمقاصد 

ح ف ذا أدى التمس  بمقتوى دليؤ عام إلى جلب الشارط أو بمقاصد المكلفين
مفسدة أو إيقاط حيف على المكلفح عدل عنه إلى االستحسان أو إلى التوصؤ 

 رائ  أو بمبدأ إب ال الحيؤ.لتوصؤ إلى محظور عملنا بقاعدة الذبما هو مباح ل
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فغرض الشا بي من حيا قاعدة الذرائ  انصب على بيان ع قتاا بفكرة 
ا بمقاصد الشارط في الت ليفح والنظر في مدى التزام المكلفين المآالت ورص ا

باالمتثال لاا والتقيد بمقتوياتااح الشي  الذس يدل على فائدة األ ذ باا تتجلى 
 في محاولة احترام المقاصد المترتبة على األحكام الشرعية.

ثم عرض الشا بي لموووط الحيؤ كثاني قاعدة تتفرط عن أصؤ النظر 
تح وقد كان هدفه حسم سبؤ التذرط باألسباب المفوية إلى صرد في المآال

 الحكم الشرعي عن ووعه األصلي وتحويله في الظاهر إلى حكم آ ر.
يؤ على األحكام الشرعية الشا بي ".. وصاذا يظار أن التح وعلى قول

 با ؤ على الجملة نظرا إلى المآل .." .
ل  د وقد كان غروه من ذل  أما ما أشار إليه الشا بي من قاعدة مراعاة ا

هو أن يجعؤ أدلة استثمار األحكام مبوأة ل دمة مصالا المكلفين بتحقي  العدل 
 لامح ودف  الحرج والورر عنام .

أما ما ا تتم الشا بي من قاعدة االستحسان باعتبارها القاعدة الرابعة التي 
ة ما يرول تتفرط عن أصؤ النظر في المآالت وتقتوي األ ذ بااح إلى مراعا

إليه األمرح بالنسبة إلى مصالا المكلفين الجزئيةح ف ذا أدى إجرا  القيا  مث  
إلى تفويت مصلحة أو إلى جلب مفسدة عدل عنه إلى االستحسان كحالة 

 الشرط العامة . ادما تقتويه أفاستثنائية توجه باا إجرا  األدلة وف  
ذا كان األمر كذل  فنحن أمام إشارة واوحة لر  رية مستقبؤ األفعال وا 

وسيرورتااح وما يترتب علياا من آثار متتابعة وهي بذل  تدف  لبنا  عناصر 
تفكير ت  ي ي يتحسب للمارسات وآثارها على الفرد والجماعة في الحال وفي 
االستقبالح بما يحر  كما سبقت ا شارة إلى ت سي  "علم تدبر" وهو ما يحر  

دة "األمور بمقاصدها" وا عمال النموذج إعماال فع  ودائما وحاورا لقاع
رشاديا ونسقيا وقياسيا وتقويمياح  المقاصدس باعتباره إ ارا مرجعيا ت سيسيا وا 
واعتبار المآل ومن هذا التصور البد أن يكون ومن العناصر المامة في 
دراسات العمليات االفتائية ومآالتااح دراسة القوايا االفتائية ومآالتااح إذ تحر  

مناج في ت صيؤ فقه الواق  وفقه التنزيؤ في تفاعؤ يحر  التفكير  عناصر
 بمآالت األفعال والمآالت واألولويات من أهم مولدات المناج المقاصدس.

 فقه الوسا ل و يقته  المقا د وفقه الواقع: 
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 يمكن تصور الع قة بين المقاصد والوسائؤ إال عبر فقه الواق ح ذل  أن فقه ال
من ناحية بالمقاصد المعتبرة التي تعد من مقدمات الواجبح  الوسائؤ يرتب 

والتي ال يتم الواجب إال بااح كما أن فقه الوسائؤ فرط مام على فقه الواق  
ذا كان فقه المقاصد قد أهمؤ في الت ليف والتوظيفح ف ن فقه  بكليته وشموله. وا 

قه مما يحتاج الوسائؤ الذس ارتب  باا غفؤ عنه على أهميته. ذل  أن هذا الف
إلى مزيد من بذل جاد واجتااد يتحر  صوب فام المقاصد وحسب رص اا 

 بوسائلاا في إ ار واق  يتناسب م  الوسيلةح ت ون فيه أ ثر فعالية.
وال ش  أنه من التقسيم المن قي العام أن يستند على األفعال وغاياتااح 

فعال نفساا يعبر عناا فالغايات والنتائج من ورا  األفعال تسمى بالمقاصدح واأل
 بالوسائؤ.

 إلى مقاصد ووسائؤا –وكذا فقد تنقسم األفعال باعتباره القصد الذاتي وعدمه 
ما مقصد  وكؤ فعؤ للعباد يوجد  إما وسيلة وا 

فكؤ فعؤ يوجده العباد ويصدر عنام ال ي لو من أمرين إما أن يكون وسيلة 
ما أن يكون مقصداح أس يكون مقصودا لذات  ه.لغيره وا 

فالوسائؤ "األفعال التي يتوصؤ باا إلى تحقي  المقاصد" سوا  كان الفعؤ 
 مشروعا أم غير مشروط وسوا  كان يردس إلياا مباشرة أم بواس ة.

ويركد القرافي أناا ال رد المفوية إلياا أس المقاصدح وكذا يركد ابن جزس 
أو يحصؤ  "الوسائؤ هي التي توصؤ إلى المقاصد"ح وصدوناا ال يحصؤ المقصد

 معروا ل  ت ل واالنح ل. 
وكذل  يغلب عليااالتعبير بلفم الدرائ ح إذ هي موووط قاعدة "سد 
الدرائ " ... كما يقصد بلفم الوسائؤ من إ  قه على األعيان وارالت التي 

 تست دم في الوصول إلى مقاصد متعددة.
ئؤ وتنوعاا نحن باذا المعنى أمام مجال واس  وميدان منتشر ل ثرة الوسا

وتجددها عبر العصور بؤ رصما يرتب  بكؤ مجال أو كؤ نشاط وسائله التي 
 ت صه.

والنظر األصولي واالجتااد الفقاي المتعل  بالصياغات الوسائلية ال يتعل  
بمباحا ارالت واألدواتح بؤ من حيا مباشرة المكلف لاذه الوسائؤح 

ال المكلفين وحكم الشارط فياا. واست دامه لاا. وهي باذا النظر راجعة إلى أفع
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ومن هنا وجب تناول مقاصد الوسائؤ ذاتااح كما أن المقاصد والوسائؤ قد 
تد لاا االعتبارية والنسبية بمعنى أن الشي  قد يكون من المقاصد باعتبارح 

 ومن الوسائؤ باعتبار آ ر. وتتجلى أهمية الوسائؤ من وجوه أهمااا
المقاصد والوسائؤح فمن سنة   تعالى أن  االرتباط الشرعي وال وني بين -

المقاصد ال تحصؤ إال بالوسائؤ والغايات ال تتحق  إال ب سبابح فلما كانت 
المقاصد ال يتوصؤ إلياا إال ب سباب و رد تفوي إليااح كانت  رقاا وأسباباا 
 تابعة لاا معتبرة باا... كما يركد ابن القيمح وقد استقر هذا التراب  بيناما من
الف ر السليمة والعقول المستقيمة وقام عليه أمر الدنياح حتى عدت الرغبة في 
حصول الشي  دون مباشرة وسائله ورصا من العبا فلم يشرط للعباد.. تر  
األسباب. بؤ أمرهم بمباشرتااح وم حظة الوسائؤح واالنسجام م  السنة ا لاية 

 ت.في ارتباط المقاصد بالوسائؤح والنتائج بالمقدما
حاجة النا  العامة إلى الوسائؤا ذل  أن   تعالى  ل  ا نسان  -

وركب فيه معنيين يدفعانه إلى م حظة المقاصدح ومباشرة الوسائؤح وهما 
ا رادة والعمؤح فا نسان يتقلب بين العمؤ وا رادةح فيريد الشي  ويقصدهح ثم 

ليه. ومن المام النظر يعمؤ ويسعى في  لبهح وذل  بمباشرة الوسائؤ الموصلة إ
في الوسائؤ وفي نتائجاا وآثارهاح ومن حيا كوناا  ريقا إلى المصالا أو 
المفاسد. ويرتب  بذل  النظر في آالت األفعال وباليقين مناا الوسائؤ "فالمجتاد 
نائب عن الشرط من في الحكم على أفعال المكلفينح وقد تقدم أن الشارط قاصد 

ذا ثبت ذل  لم يكن للمجتاد بد من اعتباره المسبب للمسببات من األسبابح وا  
وهو مآل السبب...."ح والنظر في مآالت الفعال على ما يقول الشا بيا "مجال 
للمجتادح صعب الموردح إال أنه عذب المذادح محمود الغب يالعاقبة ح جار 

 على مقاصد الشريعة...."
األمور الماتم الواجب  فكان فقه الوسائؤ والموازنة بيناا وصين المقاصدح من

التصدس لااح وهي ومن قوايا كثيرة ترتب  باألمة وصلوغ مقاصدهاح ذل  أن 
الجاؤ باا يردس إلى ت رد ال لؤ ووقوط االو راب. وواق  ال لؤ والفساد ينش  
من جاة مقاصد النا  وغاياتام أو من جاة أعمالام التي يتوسلون باا بلوغا 

. ف ن فساد القصد يتعل  بالغايات والوسائؤح فمن لمقاصدها يقول ابن القيم" ..
 لب غاية منق عة مومحلة فانيةح وتوسؤ إلياا ب نواط الوسائؤ الموصلة إلياا 
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أ ان ك  نوعي مقصده فاسدان .. وكذل  من  لب الغاية العليا والم لب 
األسمىح ول ن لم يتوسؤ إليه بالوسيلة الموصلة له إليهح بؤ توسؤ إلياا بوسيلة 
ظناا موصلة إليهح وهي من أعظم القوا   عنهح فحاله أيوا كحال هذا 
يا   وك هما فاسد القصدح ال شفا  من هذا المرض إال بدوا  يإيا  نعبد وا 

 نستعين .
أدى  –لدى بعض األمة  –والواق  أن وعف ا درا  لقواعد الوسائؤ وأحكاماا 
 إلى  لؤ كبيرح و لف أثاران سيئة في حياة األمة.

لمت مؤ يحد أن ا حسا  بال لؤ واو راب الواق  قد يق  من جاة الوسائؤ وا
من حيا الوعي باا أو بمناج التعامؤ معااح أو ب رائ  التعامؤ بااح وذل  في 

 جمي  منناحي الحياة ومجاالت عمراناا.
كما نجد في هذا المجالح ال ل  بين المقاصد والوسائؤ فبعض النا  قد يجعؤ 

يتساهؤ فيهح وآ ر يجعؤ الوسيلة مقصدان فيتعصب لااح وميزان المقصد وسيلة ف
العدل واالستقامة يوجب وو  األشيا  في مقاماتاا ومواوعااح والتمييز من 
حقائ  األشيا  كما هي في الواق  ونف  األمر. ومن هنا وجب التعرد لذل  
كمقدمات للواجب وكمد ؤ للوصؤ بين المقاصد وفقه الواق  عبر الوسائؤ 

 األسباب.و 
 المقا د وتوهيفها في ساحة الواقعتعغيل  

 :نماذج تراثية في  ملية التعغيل
 السنن والمدالل المقا دي::ابن اللدون  –أ 

في إ ار عملية التوظيف والتفعيؤ للمد ؤ المقاصدس في سياد الواق ح سوا  
شير ارتب  ذل  بالسنن الفاعلة فيهح أو بالوظائف الناش ة في مجاالته البد أن ن

إلى اجتااد ابن  لدونح والذس م  قرا ة معظم فصول مقدمته يستبين م  
استب انه لمد ؤ المقاصد في كتاباتهح فاو حينا يتحدا عن حفم الدينح أ رى 
يتحدا عن حفم النف  والنسؤح وتارة يتجه إلى حفم العقؤح وا رى وبشكؤ 

بكؤ مجال مفصؤ تحدا عن حفم المال وسنن الحفم الم تلفة التي ترتب  
ر والفقدان واالو راب التي ترتب  بذل  المجالح فتوي  المقصود ناياوسنن ا 

 وي رب العمران بالجملة.
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 يقولا  أن الهل  مؤذن بالرا  العمرانففي الفصؤ الذس عنونه 
اعلم أن العمران على النا  في أموالام ذاهب بآمالام في تحصيلاا وا تساباا 

ذا ذهب آمالام لما يرونه حينئذ من أن غايت اا ومصيرها انتاابااح من أيديام وا 
في ا تساباا وتحصيلاا انقبوت أيديام عن السعي في ذل . وعلى قدر 
االعتدا  ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في اال تساب... وال تحسبن 
الظلم إنما هو أ ذ المال أو المل  من يد مال ه من غير عوض وال سبب كما 

بؤ الظلم أعم من ذل . وكؤ من أ ذ مل  أحد أو غوبه في  هو المشاور
عمله أو  البه بغير ح  أو فرض عليه حقا لم يفروه الشرط فقد ظلمه. فجباة 
األموال بغير حقاا ظلمه والمعتدون علياا ظلمه والمنتباون لاا ظلمه والمانعون 

عائد لحقود النا  ظلمة وغصاب األم   على العموم ظلمة ووبال ذل  كله 
على الدولة ب راب العمران الذس هو مادتاا  ذهابه األموال من أهلهح واعلم أن 
هذه هي الحكمة المقصودة للشارط في تحري  الظلم وهو ما ينش  عنه من فساد 
العمران و رابه وذل  مرذن بانق اط النوط البشرس وهي الحكمة العامة المراعية 

ة من حفم الدين والنف  والعقؤ للشرط في جمي  مقاصده الورورية ال مس
والنسؤ والمال. فما كان الظلم كما رأيت مرذنا بانق اط النوط لما أدى إليه من 
ت ريب العمران كانت حكمة الحظر فيه موجودة فكان تحريمه ماما. وأدلته من 
القرآن والسنة كثيرة أ ثر من أن ي  ذها قانون الوب  والحصر. ولو كان واحد 

و  ب زائه من العقوبات الزاجرة ما وو  ب زا  غيره من المفسدات قادرا عليه لو 
للنوط التي يقدر كؤ أحد على اقترافاا من الزنا والقتؤ والسكر. إال أن الظلم ال 
يقدر عليه إال من يقدر عليه ألنه إنما يق  من أهؤ القدرة والسل انح فبولغ د 

لقادر عليه في نفسه "وما يذمه وت رير الوعيد فيه عسى أن يكون الوازط فيه ل
 رص  بظ م للعبيد".

هذه ررية ابن  لدون يرص  السنن بالمقاصد رص ا ماما وأ يداح والبد أن يكون 
 مرثرا من فقه الواق  والوعي بمحركاته نحو االنايار أو نحو العمران.

 :)العاطبى(مفهو  التنمية و ياغات تراثية مقا دية  :
ننظر للتنمية باعتبارها ررية للعالم تنبث   من الورورس في هذا المقام أن

عناا ررية لإلنسان وال ون والحياةح ومن عناصر ت سي  عقدىح يستند إلى 
 ررية توحيدية للعالمح تستند إلى عقيدة التوحيد بكؤ توميناتاا وفاعليتاا.
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التنمية ومن هذا التصور "قيمة" شاملة وجامعة وواصلة بين عناصر 
تتومن ررية عمرانية واعية وفاعلة تتومن أصول وعي  هذه الررية ال ليةح

وحركات سعى متصلة ومتواصلةح ومن أصول عناصر ال دح الحوارس "يا 
أياا ا نسان إن  كادح إلى رص  كدحا فم قيه". قيمة تتحر  صوب عمارة 
ال ون وتزكية ا نسان وترقية ا نسان وترقية وتنمية الحياةح وتعتبر كؤ هذه 

ورها قيما تحر  الفاعليات ا نسانية ونقلاا في الواق ح إن النظر إلى العناصر بد
القيم ال ونية وا نسانية والحياتيةح والنظر إلى ال ون كقيمةح والحياة كقيمة إنما 
يحر  عناصر وعي وسعي يقصد إلى ا لتزام ب صول نظام للقيم ويحر  

مكانية نة إلى  اقات وا  ال اقات والفاعليات في إ ار ترجمة عناصر القوة المرم
ان هذا التصور الشامؤ هو الذس يحر  عناصر وأصول الوعي الداف  وتمكينح 

إلى فاعلية السعي ومن إدرا  يعي فعؤ السنن ومن هذه العوالمح ويتغيا 
 مقاصد كبرى هي في الحقيقة تمثؤ جوهر الررية العمرانية والتنموية.

 
ستوعب مقاالته ومقوالتهح قواعده ال تتس  الصفحات بؤ ال تاب الواحد ألن ي

هذا المقام أن نشير  يعامؤ للظاهرة العمرانية وحسبنا فومناهجه في النظر والت
صيؤح وفي إلى بعض مفاتيحه العمرانية من غير استيعاب وفي إجمال غير تف

 .حاالت إلى مظان الت صيؤ
 اثةفاعؤ ومن منظومته عناصر ث إن النموذج المقاصدس في أصؤ بنيته تت  

يتعل  بالحفم كعملية تتومن عناصر حفم متوازية ومتتاليةح  :ااو 
مست رقة ومتفاعلةح والحفم هنا حفم أس حفم سلبي يدف  الموار ح وحفم 
جلبي إيجابي بنائي يجلب المناف  والمصالا ح الحفم عملية تولد جملة من 

ؤح والوعي العمليات كلاا على وزن تفعيؤح بما يشير إلى الوعي بعناصر الفع
ب صول فاعليةح وأصول السعي الحافظة والحاونة لتل  األفعالح والوعي 
بومان استمرارية الحفم في علمياته المتولدةح يتحر  من الحفم كمن ل  
ومبدأح والحفم كغاية ومقصد عامح الحفم هنا عمليات وأدوات ووسائؤح 

مكانات وقدرات.  ومستوياتح وع قات وا 
 



 32 

جاالت العمرانيةح كساحة أساسية للفعؤ الحوارس يتعل  بالم :الثاني
وا عمال القواعد المقاصديةح فقه المجاالتح عنصر ت سي  آ ر في النموذج 
المقاصدس فاي متعل  الحفم ومجاله الحيوس يحفم الدين وحفم النف  وحفم 
العقؤ وحفم النسؤ وحفم المال  إناا مجاالت الحفم العمرانيح تستوعب كؤ 

 الحوارس والعمراني على تفاعؤ بيناا واست راد في تفاع تاا.مجاالت الفعؤ 
ا يتصرد ومن بنية هذا النموذج بعمليات التصنيف والت ييف الثالا

والترتيب والوزنح عمليات كلاا تتعل  ب صول فام الواق  بغرض حفم مجاالت 
نمائهح نحن أمام لي  فق  محاولة الوزن ومن ترتيب تصاعدس  عمارته وا 

ح ل ن ومن ترتيب تتاب  أفقي يالورورس الحاجي التحسيني ح إن للمجاالت
فاعليات الحفم ووزن المجاالت ال يمكن أن ت تمؤ صورتاما إال ومن 
منظومة تد ؤ في إ ار عمليات الت ييف لما يعتبر وروريا أو حاجيا أو 

 تحسينيا.
الورورس يتعل  ب صؤ ال يان والحفاظ عليه وجودا واستمرارانح والحاجي 
يتعل  بمحركات الفاعلية والتفاعؤ ومن ع قاتح والتحسيني يحر  عناصر 
مامة في إ ار حركة إحسانية مفتوحة تعني  لب األحسن ومن عناصر 
 تجويد تومن مزيدا في إ ار الوجود الت ريمي لإلنسان والوجود الفاعؤ المرثر.
هذه تشكؤ بنية الت سي  وتتولد من تل  العناصر عناصر أ رى تحر  
أصول تفكير مناجي في ررية عناصر الحفمح وسعة المجاالت وقدرات 

 الترتيب والوزن.
ت امؤ هذه العناصر الحفم كفعؤح والمجاالت التي تتعل  بالفعلية 
والسعيح والمراتب التي ترتب  ب صول الفعؤ والفاعلية والحركة في سياد 

 لمقاصدس.تحصيلاا جميعا إنما يعبر عن قدرات مامة ومن هذا النموذج ا
 !ماذا يريد الشا بي أن يعلمنا ومن مقارصته العمرانية؟

 
الشا بي يلفتنا إلى هدد العملية ا نتمائية والعمرانيةح وعناصر المادة 
العمرانيةح ووسائؤ الحفم العمراني وت افؤ عناصر الحفمح وتنوط مستوياتاا بين 

فعال دف  الورر وجلب المصالا وعناصر وزن وت ييف الحاالت واأل
 يالورورس والحاجي والتحسيني .
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إنه يتحر  صوب عناصر فام العملية العمرانية وا نمائية وف  عناصر 
النموذج المقاصدس والذس يرصؤ بح  ومناج تعامؤ وتناول م  أصول الظاهرة 
 العمرانية. كما أنه يلدفت االنتدباه إلى عناصر تقويم الفدعؤ العدمراني للمجاالت .

ن ال يامي أ حد المفكرين في حقؤ التراا السياسي االس مي في وا 
العصر الحديا في رسالة الراعي والرعية كيف تعتبر المقاصد ال لية وظائف 

 للدولة تحر  العناصر االنمائية والعمرانية .
 

 تنهير حقوق اإلنسان في المدالل المقا دي:
شريعة من تفعيؤ النموذج المقاصدس في تنظير حقود ا نسان تعتبر مقاصد ال

أهم عناصر ت سي  الررية ا س مية لحقود ا نسان ف نه من استقرا  األحكام 
الشرعية المتعددة  ل  ا مام أبو إسحاد الشا بي" المتوفي سنة      

هد  في كتابه الموافقات إلى أن "..ت اليف الشريعة ترج  على حفم 790ي
ساما أدها أن ت ون مقاصدها في ال ل ح وهذه المقاصد ال تعدو ث ثة أق

وروريةح والثاني أن ت ون حاجيةح والثالا أن ت ون تحسينية. ف ما الورورية 
فمعناها أناا البد مناا في قيام مصالا الدين والدنيا بحيا إذا فقدت لم تجر 
مصالا الدنيا على استقامة بؤ على فساد وتاارج يفووى  وفوت حياة 

أحدهما ما يقيم أركاناا ويثبت قواعدها  يالمصلحة  .. والحفم لاا يكون ب مرين
وذل  عبارة عن مراعاتاا ن جانب الوجودح والثاني ما يدرأ عناا اال ت ل الواق  
أو المتوق  فياا وذل  عبارة عن مراعاتاا من جانب العدم يأس ورورة مراعاة 

   ما يقيم ذل  ودف  ما يردس إلى ا ورار باا
الدين والنف  والنسؤ والعقؤ ومجموط الوروريات  مسة وهي حفم 

والمالح وقد قالوا أناا مراعاة في كؤ ملةح وأما الحاجيات فمعناا أناا مفتقرة 
إلياا من حيا التوسعة ورف  الوي  المردس في الغالب إلى الحرج والمشقة 
ال حقة بقوت الم لوبح ف ذا من تراط د ؤ المكلفين على الجملة الحرج 

فساد العادس المتوق  في المصالا العامة .. وأما والمشقة ول ن ال يبلغ ال
التحسينيات فمعناها األ ذ بما يلي  من محاسن العادات وتجنب األحوال التي 

 ت نفاا العقول ويجم  ذل  قسم مكارم األ  د.."
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ويرتب  باذه القواعد وتفاعلاا مجموعة من القواعد الفقاية التي ت مؤ 
دد لاا سياجا في الفام  وكلاا ترتب  بحقود الفام الصحيا لاذا المقاصد وتح

ا نسان وواجباته مثؤ يال ورر وال ورار  يأس مراعاة حقود النف  والغير ح 
والورورة تقدر بقدرها يف ن مراعاة الح  يكون بمقدار الورورة موبو ا مقدرا 
مرقتا بوقتاا ح والحاجة تنزل منزلة الورورة يفاي كالورورة سوا  بسوا  في 

ماا وقواعدها ح ومن حيا حفم الجوانب التي تتعل  ب صؤ وجودها فيقدم أحكا
يدف  المورة على جلب المنفعة  أهم األحكام وأحقاا بالمراعاة وتلياا في 

للتحسين  المرتبة تل  التي شرعت لتوفير الحاجياتح ثم األحكام التي شرعت
 التجميؤ .

ن هذه المراتب وعلى أسا  من تقرير الحقود والواجبات على أسا  م
والمجاالت فقد است دم معنى "الحفم" بما يشير إلى الحماية والرعاية والمعرفة 
والممارسة وبما يعني ت زم الحقود م  الواجباتح فمن المقرر أن حفم الدين 
على سبيؤ المثال لي  مقتصرا على الفردح بؤ إنه يمتد إلى دائرة الجماعةح كما 

سلم دون غيرهح وكذل  م تلف مجاالت الحفم أنه ال ي ت  به ا نسان الم
األ رىح ف ن لغير المسلم الذمي نف  القواعد التي يجب من   لاا حفم دينام 
وأنفسام ونسلام وعقولام وأموالام يلام ما لنا وعليام ما علينا ح وكذل  ف ن 
حفم النف  والذس ترتب  في التعبير المعاصر بمعاني حقود الحياة ال ريمةح 

ن حفم النف  يرتب  بكؤ ما يقتوي حفظاا وجودا وت ريماامعاشاح قال ذل  أ
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تعالى يولقد كرمنا بني آدم..  وحفم النف  من حفم الدينح وكذل  حفم 
النسؤح أس كؤ ما يقيم كيانا من الع قات االجتماعية المنظمة ويرتب  ما إذا 

يرت ب  كان األمر يتعل  بالوررح من ورورة ترتيب األورار في سلمح حتى
أ ف الوررينح وبما يردس إلى حفم ال يان والوجود واالستمرار. ف ن الشارط 
ي  سبحانه وتعالى  قاصد باا أن ت ون مصالا على ا   دح وهي أبدية 
وكلية وعامة في جمي  األحوال في الزمان والمكان وا نسان وهذه من األمور 

س الواجبات جميعاح بما المقررة في نس  الشرعية حتى تحفم الحقود وترد
يحفم ال يانية الفردية والجماعية وبما يركد قداسة هذه الحقود وتل  الواجبات 

 وأبديتاا.
 "اقيقة بالنسبة لنظرية "حقود ا نساناني جميعا تعني أ ثر من حإن هذه المع

 األولىا الت زم بين الح  والواجب في األدا  والررية.
 ذات ا نسانيةح وحقود الغير.الثانيةا الت زم بين حقود ال

 الثالثةا الت زم بين ناج التفكير في مس لة الحقود الفردية والجماعية.
الرابعةا الت زم بين الحقود الم تلفة ومن المجاالت المتنوعة 

 والمتعددة.
 ال امسةا عناصر تحري  الحقود في إ ار القاعدةا ال ورر وال ورار.

 "الوجوصية".السادسةا مرسسة "الحقوقية" و 
السابعةا ارتباط عناصر الح  والواجب بجوهر فكرة "حدود  " "التعدس" 
"االقتراب"ح فكرة الحدود في أصولاا حركة ت  ذ في اعتبارها "التعدية" "مراعاة 
الذات والغير" "مراعاة الجماعة" أن حدود الح  تنتاي عند الحدود الذس تبدأ فيه 

 حقود ار رين .
لحقود والواجبات قد تت  ى مساحات العدل وهي الثامنةا أن ا

 ة"المفرووة إلى مسلحاة الفوؤ وهي ا حسان "للذين أحسنوا الحسنى وزياد
 المعلوماتية: رؤية مقا دية

بين وعلى ح  حينما يركد أنه بين ركام المعلومات تتوه المعرفةح  "إليوت"إن 
 ركام المعرفة تتوه الحكمة.
ف  الذس زاده ا نترنت اندفاعا هوا هؤ المعلومات والسرال المام في ظؤ التد

المتوفرة هي المعلومات الحقيقية؟ح وهؤ المعلومات المعلنة كؤ المعلومات 
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الواجب التعرد علياا؟ح وهؤ تتسم المعلومات بالصدد في  بيعتاا وصنيتاا 
وعناصرها والعدل في مقاماا وأدائاا وتوظيفاا؟ح وهؤ تبدو المعلومات وهي 

تذاط وتنشر وتتصدر الصورة وصناعتااح ليست إال حاجبة المعلومات تعلن و 
أ ثر أهمية؟ وترتب  بظواهر أشد وأعتى؟ح وأ ثر أهمية وت ثيرا في حياة البشر 
ومعاشام؟ هؤ سيصؤ بنا األمر ونحن في زمن االتصال أن نتعرد على ذواتنا 

حب  المعلومة  عبر معلومات يبثاا غيرناح في ظؤ تقاليد عرصية ال زالت تمار 
ورصما  –واحت ارها بصورة هي األ ثر فجاجة؟ بينما المعلومات متاحة ومباحة 

 من األجنبي يحصؤ علياا أنى شا  وب رائ  م تلفة؟ –مستباحة 
هؤ سيردس بنا فيض وفائض المعلومات أن نعرد عن غيرنا أ ثر ما نعرد 

ساحة االتصال بين وهؤ سيزيد حجم المعلومات ومساراتاا زيادة م !عن ذواتنا؟
 دولنا القومية وال ارجح بينما تزيد مساحات االنفصال في ع قاتنا البينية؟

هؤ ستحدا المعلومات شبكة من الع قات االص ناعية تحؤ محؤ ما أسماه 
 مال  بن بني بشبكة الع قات االجتماعيةح أو النسيج االجتماعي؟

تشكؤ االهتمامات  هؤ تشكؤ هذه المعلومات االهتمامات؟ح أم وجب أن
ح هؤ سنظؤ نستال  المعلومات كما نستال  كؤ شي  دون !المعلومات؟

المشاركة في إنتاجاا وصناعتاا؟ح أين نحن من بنا  شبكة من المعلومات 
الاادفة التي تحر  الفاعلية وتحفز الجامعية؟ح أين نحن من شبكة معلوماتية 

ردس إلى الحفاظ على حقيقية ت   حقائ  شبكة الع قات االجتماعيةح ت
 !مكوناتااح وحماية كؤ ما يحفزها ت وينا وت صي ن وتفعي ن؟

هؤ كؤ هذه التسارالت ستدفعنا دفعا إلى التفكير "بفقه المعلومات"؟ح فقه 
يستند إلى "المقاصد المعلوماتية". هذا الفقه الذس إذا ما ت س  وتم تفعيلهح 

 ر السلبية.سيتمكن به ومن   له العقؤ من ت في ارثا
وت من فعالية نموذج المقاصد المعلوماتية في وو  المعايير التي تتعل  
بمجاالت المعلومات التي تحفم الدينح وتحفم النف  وتحفم النسؤح والعقؤح 
والمالح وتحدد مجال أولوياتاا فيما يتعل  بما يمكن تسميته "بالورورس 

 المعلوماتي".المعلوماتي"حو"الحاجي المعلوماتي"ح و"التحسيني 
إن هذا يعني أن كؤ المعلومات ليست ب بيعتاا أو بادفاا تقصد إلى الحفمح 
بؤ إن بعواا قد يكون من مقصوده عك  هذا الحفم أو تزيينه. ومن ثم من 
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الواجب أن نحرر معنى الحفم ونحدد معناهح ونقرر الوسائؤ التي تتعل  بهح 
دمات الواجبح من المام أن والمقدمات الموصلة إلى مقصود الحفمح إناا مق

نتعرد أن نتعرد أن شبكة المعلومات التي تغ ي مقصود الحفمح إناا 
مقدمات الواجبح علينا أن نتعرد أن شبكة المعلوامت التي تغ ي مقصود 
حفم الدين ال تتعارض وال ينبغي لاا أن تنق  كؤ ما يحفم النف  والنسؤ 

تي تغ ي مساحات المجاالت ال م  والعقؤ والمال. وأن الشبكة المعلوماتية ال
هي الحافظة لإلنسان في كيانه وع قاته ومواقفه وممارساتهح من المام أن 

 نحر  كؤ معاني نموذج المقاصد المعلوماتي من التعرد علىا
 * معلومات الور ومعلومات النف .

 * من المام أن نحق  مقصود الحفم في إ ارا
 لدافعة.ت سي  قاعدة المعلومات النافعة ا -
 ت صيؤ عناصر العلم وشيوط العلم باا. -
 ا شارة على إمكانات توظيفاا وتفعيلاا في الممارسة. -
 تشغيؤ آليات الحماية في المعلومة. -
ورورات تحقي  مقصود االست  د ا نساني في المجال المعلوماتي  -

 بمراعاة ح  الغير في المعلومة.
نساني كعملية جديرة بتوفير إناا مقتويات التعارد الحوارس وا 

عناصر المعلومات التي تت امؤ فياا عناصر الصدد في المحتوى والعدل في 
 التوظيفح إنه التعارد القائم على ورورات المعرفة العادلة.

إن هذا ال يان المعلوماتي المرتب  بالمجاالت البد أن يت رد إلى حفم 
رتقا ح وحفم األدا ح إناا عناصر االبتدا ح وحفم البقا ح وحفم النما ح وحفم اال

ومستويات من  الحفمح ترصؤ عناصر المتابعة المعلوماتية بحيا تحق  بنا  
درا  وسلو  ا نسانح فيكون "حفم  معلوماتيا قادرا على صياغة وعي وا 
المعلومات" مقدمة لحفم ا نسان ذاته كيانا وبقا ح نما  وارتقا  وأدا . ومجال 

إ ار أولويات واوحة ومحققة المقاصد الساب  ا شارة السلم المعلوماتي في 
إليااح معلومات الورورةح والورورس المعلوماتيح ومعلومات الحاجة والحاجي 
المعلوماتيح ومعلومات التحسينح والتحسين المعلوماتيح معلومات تتعل  
بالمجال ال لي والجزئي للفاعليات المجتمعية وفاعليات األمةح بؤ والفاعليات 
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 نسانيةح ومعلومات العام وال ا ح إناا مجاالت تدل على مساحة المعلومات ا
التي ال ينظر إلياا كركام يحجب الرريةح ول ن كبنا  وشبكة تشكؤ الوعي 

 وتفعؤ عناصر السعي.
كؤ هذا يفرض الررية النافذة للمعلومة وأهميتااح والررية الفارقة بين 

ومة ذات األهمية القابلة للتوظيف الم ئمة المعلومة الزائفة أو السرابيةح والمعل
مكانات تعظيم  ل حتياجاتح والررية ال اشفة ل ري ة الحقؤ المعلوماتي وا 
مكانات توظيفاا  االستفادة منه في سياد يحرر ويحق  ويدق  وينق ا المعلومةح وا 

 والتنبه للعناصر السلبيةح والوعي بت ثير المعلومة في ا درا  والسلو .
ة البصر المعلوماتي تركد على عمليات فرز المعلومات وت سي  إن حقيق

مكانات توظيفهح "المعلومات البصيرة"  فقه لااح يحفم علينا ال يان المعلوماتي وا 
 قدرات وأساليب ترصوية تتعرد على إمكانات المعلومات وقدرات توظيفاا.

نتاج اا والبحا عن الحكمة في المعلومة أمر مام جام  بين تحصيلاا وا 
 وتفعيلاا وتوظيفاا.

 العولمة: رؤية نقدية من منهور المقا د:
في كؤ مرة يبرز مفاوم جديد يستدعي ا س م ل رتباط به؛ الحداثة 
وا س مح التحديا وا س مح ا س م والتنميةح ا س م والغرب ح ا س م 

م   وحوار الحوارات وصدامااح وأ يرا ي تي مفاوم العولمة وكما هي الحال
"مفاهيم الع قات" السابقة أستدعى ا س مح وصرزت ت ليفات أو ندوات حول 
ا س م والعولمة إال أنه في كؤ مرة تنستدعى هذه الع قاتح رصما ينش  جدل 

إشكاالتااح ومن  أو مستوياتاا وأهميتسم في معظمه بعدم تحديد أصول الع قة 
المس لةح ويحق  أصول التعامؤ غير تحديد مام ل رفي الع قة تحديدان يحرر 

 المعرفي الشامؤ من جاة والتعامؤ المناجي من جاة أ رى.
ومن هنا كان اال تيار للع قة بين ا س م والعولمةح ول ن في جانباا المعرفي 
والمناجي ومن قرا ة تحدد مستوى هذه الع قة قبؤ ال وض فياا وفي 

 إشكاالتاا.
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ه من ررية للعالم  وبما يسام في تقديم "نموذج نحن هنا أمام ا س م بما يفرز 
ه يللعالم ونموذجان معرفيان تنمو ف معرفي إرشادس" ح وأمام العولمة التي تفرز ررية

 وتستند إليه.
 

 
 الاتمة وفاتحة ووا لة
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ح بؤ هو من قبؤ ن ما ن تتم به هذا الحديا لي  من قبيؤ إتمام ال  م فيهأل
في الموووعات وا شكاالت والقوايا التي  فتحهح كمقدمة لمواصلة العمؤ

ي رحااح إذا كنا قدمنا لاذا البحا في الظاهرة السياسية بورورة فتا الباب في 
إعادة تعريف السياسي. وعدم اقتصاره على معاني السل ة في أعلى قمة 

بعمؤ بحثي دروبح  جاود تترا م الارم.ف ننا نقصد باذه ال اتمة أن تتواصؤ
ي نماذج أ رى ي  ودقي ح وتفعيؤ وتوظيف واوا ومنظمح فوعمؤ مناجي عم
مثلة التي  رحناهاح ونحاول أن نشير إجماال إلى من قتي األال تقتصر على 

بحا أ رتين وليستا أ يرتين في مقام تفعيؤ النموذج المقاصدس والذس كان 
موو  تركيز هذا البحا والذس أعتقد أنه ال يزال يستح  مزيدا من الت صيؤ 

تدقي ح إنه بما يمثله "نس  معرفي مفتوح" يستمد انفتاحه من انفتاح النس  وال
المعرفي ا س مي الجام  بين قرا ة كتاب الوحي المس ور وكتاب ال ون 

 المنظور ول ؤ آياته وكرائ  معرفته وتفام معانيه وت ثيراته.
هذا إن انفتاحه هذا النموذج تجعلنا ن الب ب ن يرس  "مد ؤ لعلم المقاصد" 

المد ؤ يعين في توليد ا شكاالت والموووعاتح والمجاالت والتجليات ت صي  
وتفعي  وتشغي  في دراسة الظواهر االجتماعية وا نسانية عامة والظاهرة 
السياسية  اصة بما تعتبر عنه كمجال ا تصا ح يفرض التعامؤ الواصؤ بين 

نة على االتصال والفام لغة نماذج المقاصد واللغة الوسي ة المعاصرة المعي
مكاناته العلمية والبحثية والمناجية.  والمووحة لقدرات هذا التموذج وا 

وال ش  أن هذا الموووط الذس أ د على الراب ة بين المد ؤ المقاصدس وفقه 
الواق  لفت االنتباه إلى مدا ؤ لدراسة المقاصد غير التناول التقليدس أو 

ررةح موو  اهتمام هذه الدراسة يكمن في ا شكاالت القديمة المجترة والمك
 عمليات ث اا

 الت صيؤح التفعيؤح والتشغيؤ
لمناقشة قوايا إشكالية من  ح ذل  أن ارت ان البعضةصلة ومتصلاو تكعمليات م

مثؤ زيادة عدد المقاصد أو إدماجااح ا وافة إلياا أو ا تزالااح أو ترتيب 
ي عرفنا من القوايا التي تست هؤ المقاصد وتبديؤ مكان بعض فئاتااح ال يعد ف
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ذل  االهتمام الواس ح وأولى من ذل  هو محاولة الد ول المباشر إلى عمليات 
التفعيؤ والتشغيؤ بعد الفام والت صيؤح ذل  أن هذا من أهم القوايا التي تتعل  
بعملية التوظيف التراثي الفاعؤ الواصؤ بين الواق  وقواياه وأصول الشريعة 

 ية.وقيماا ال ل
ومن المام إذن أن تعد عمليات التفعيؤ والتشغيؤ مشروعان بحثيان وترصويان متص ن 

 ومستمران يرتب  بالقوايا الحقيقية المرتب ة بفقه الواق  وتجديده.
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