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 العلوم النحوية /1
 عنوان المسألة: نظام االسم في العربية

 : محاور االهتمام /1
 .مسألة الحدّ  -

 ـــ خصائص االسم
 ـــ تصنيف االسم

 ــ االسم والمسائل الخالفية
 :األساسية المراجع /2

 شرح المفّصل البن يعيش -
 شرح كافية ابن الحاجب، رصّي الدين األستراباذي -
 شرح شافية ابن الحاجب، رضّي الدين األستراباذي -

 شرح كتاب سيبويه، السيرافي -
 اإليضاح في علل النحو، الزّجاجي -

 .المقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاهر الجرجاني-
 األدب القديم، نثر /2

 عنوان المسألة: المقامة وقضاياها األدبية
 مدخل: قضايا األدب في المقامة - 0

تكاثرت الّدراسات األدبّية اّلتي اّتخذت من المقامات موضوعا لها بسبب تنّوع المقاربات وزوايا الّنظر اّلتي عالجت هذا 
تي تربط األدببسّتة مفاهيم هي: المقصد والواقع الّنّص المشكل. ورغم كثرتها فإّنه يمكن رّدها إلى القضايا األساسّية الّ 

والّتقّبل والّلغة والّتاريخ والقيمة. وانطالقا منها يمكن أن نوّلد مسائل متنّوعة تتعّلق بالقضايا األدبّية في المقامات 
 :نقتصر على أهّمها

 القضّية األولى: أصول المقامة– 1
 :من المسائل اّلتي شغلت الّناقدين هي بيان

 :لمقامة نتاج تفاعل مع نصوص الّتراث الّسابقة أم هي إبداع أصيل جديد؟ وقد تنّوعت األجوبة بتنّوع المداخلهل ا
 (سيميوزيس )محاكاة أقوال( أم ميمزيس)محاكاة أفعال– 1.1

هي تحاكي بالقول أفعاال جديدة تعرب عن تجارب  المقصود: هل كانت المقامات تحاكي خطابات وأقاويل سابقة؟ أم
 ...مختلفة كالّتشّرد في أرض اإلسالم والّتسّول بلغة األدب

 (الهمذاني/ األّول )ابتداع( والحريري/ الّثاني األّول )اّتباع– 2.1
في الكتابة األدبّية.  المقصود: إن كانت المقامة فّنا ابتدعه الهمذاني فإّن مقامات الحريري كانت تّتبع منوال الهمذاني



 فهل مقامات الحريري ظاهرة من ظواهر االّتباع األدبّي أم هي ابتداع ثان أكسب المقامة محّدداتها األجناسّية الّنهائّية؟
 (أصيل )عربي( دخيل )فارسي– 3.1

هل نعتبر المقامة المقصود: ننسى في تحديد جنس المقامة أو شكل المقامة دور المؤّلف. فقد كان الهمذاني فارسّيا. ف
نّصا فارسّي الّشكل والجنس، عربّي العبارة والمحتوى؟ وحينئذ هل هو نّص وافد دخيل ككليلة ودمنة أم هو إبداع أدبّي 

 عربّي يتحاور مع نصوص أخرى من ثقافة غير عربّية؟
 في الّشكل والجنس– 4.1

تمارس في فضائه أجناس أخرى؟ هل هي نثر أم المقصود:كيف نصّنف جنس المقامة؟ هل نعّدها جنسا أدبّيا أم شكال 
 شعر أو نمط ثالث يمزج بينهما باستمرار إلى درجة االستقالل عنهما؟

 القضّية الثانية: أبطال المقامة - 2
 :أثارت المقامات مشاكل كثيرة تتعّلق بهوّية أبطالها، نحصرها في بعض العناصر

 البطل والّراوي – 2.1
الوجود الّتاريخي الواقعّي أم الوجود الّتخييلّي/ الخيالّي. وقد عّرفهما الحريري بكونهما "نكرتان المقصود: ويثيران مشكلّية 

ال تعرفان". فهما كائنان من كائنات الّتخييل األدبّي، اسمان بال مسّمى واقعّي، يختلفان عن "الّراوي والبطل" الّلذين لهما 
 ...اس األخرى كالمالحم والسير واألخبارأساس واقعّي تاريخّي، أو شبيه بالواقع في األجن

 القناع والّتنّكر– 2.2
المقصود: تتعّلق مشكلة القناع بهوّية البطل الّسردّية في المقامة. فالحبكة القصصّية في المقامة ال تصنع بطال نبيال 

ّنما تصنع بطال وضيعا يظهر غير ما يبطن، يتنّكر با ستمرار، وال يماط الّلثام كأبطال المالحم أو األساطير والمآسي وا 
على هوّيته إاّل في آخر المقامة. فلعبة الوجه والقفا هي شكل من أشكال الّلعب األدبي الّنادر في األدب العربي لم يحظ 

 .بالّدرس الاّلئق به من زاوية مقولة الّلهو والّلعب
 المكّدي المحتال، الّصنف والّطراز– 3.2

ل. فهو بطل وضيع ألّنه يأتي أفعاال غير نبيلة. فهل الّتحّيل طبع فيه أم هو صنيعة المقصود: بطل المقامات مكّد محتا
القّص؟ هل الكدية لها صلة بهوّية البطل الّشخصّية بسبب أصوله الهامشّية أم هو الكدية لها صلة بهوّيته الّسردّية 

 اّلتي ال تبتدع إاّل داخل الّنّص وفي الّنّص؟
 المترّحل المتشّرد– 4.2

قصود: بطل المقامات متنّقل مترّحل في كّل مقامة يظهر في مكان من أمكنة أرض اإلسالم الواسعة. وهذا االختفاء الم
والّظهور جعلت عالقة البطل بالفضاء متوّترة ال يستقّر على حال. وهذا الّتوّتر الفضائّي لها تأثير كبير في حّد كينونته. 

المترّحل لم يدرس بعد إاّل في أدب الّرحلة، ولكّنه لم يدرس من زاوية قل لي أين تسكن أقل لك من أنت؟ فالكائن 
 .المقامة اّلتي اّتصفت عبارة عناوينها بالمكان اّلذي يحّل فيه البطل وتكون في رحابه المغامرة

 القضّية الثالثة: خطاب المقامة– 3
 :ف، له مالمح متعّددة، منهاال يشبه خطاب المقامة الخطابات الّسابقة ألّنه يمتلك "نظام خطاب" مختل

 قّصة الحيلة،– 3.1
المقصود: الحيلة هي قّصة الحيلة. ولم تدرس إاّل نادرا في األدب العربّي. ولم تطرح مسألة الحيلة إاّل عرضا في 
ت؟ المقامات رغم تواترها. فهل الحيلة شكل حربّي كما هو شأنها في كليلة ودمنة لها عالقة بالوجود أي البقاء أو المو 



 أم هي شكل لهوّي لعبّي غايته مغافلة الّرقابة األخالقّية والعقلّية ومخادعتها؟
 أحابيل الكالم: الّصدق والكذب - 2.3

المقصود: الكالم في الفضاء العقلي القديم والوسيط هو المتكّلم. فالكالم يساوي هوّية المتكّلم. يعرف البخيل بكالمه. 
ّنما الكلمات. مع المكّدي يدخل كالمه في دائرة األكذوبة. فما يقوله ال تعرف قيمة  فالبخل ال تفضحه الممارسة وا 

الحقيقة فيه: أهو صادق أم كاذب؟ أم صادق في كذبه؟ أم كاذب في صدقه؟ فكالم المكّدي له عالقة متينة بمسألة 
 .المقصد

 أالعيب الكالم: فصاحة الّلسان بالغة القلم– 3.3
قامات بعده الّتواصلّي الّنفعّي، وينقلب إلى لعبة أدبّية مدارها تحويل الكالم اليومّي إلى المقصود: يفقد الخطاب في الم

كالم معجز ال يأتيه إاّل من بلغ من الفصاحة مرتبة أمراء البيان، بيان الّلسان والكتابة. فمع الحريري تظهر قواعد لعب 
 ...العب بماهياته الّصوتمّية والخّطّيةأدبّي جديدة هي القدرة على تصريف الّلفظ في وجوه شّتى بالتّ 

 نزاع البالغات: بالغة الّزينة وعريان الكالم – 4.3
المقصود: البالغة بالغات: بالغة عريان الكالم قرب المعنى بوضوح الّلفظ ويمّثلها الجاحظ، وبالغة الّزينة والبهرج 

ظار جديد صاغت المؤّلفات البالغّية )كالمثل الّسائر البن الّلفظي ويمّثلها الهمذاني ثّم الحريري. تلّبي المقامات أفق انت
األثير...( قواعده الّنظرّية وأنجزتها المقامات بطريقتها وأسلوبها... فالّصراع بين بالغة وبالغة يعكس صراعا على 

 ...المواقع في الحقل األدبي في العصور الوسطى
 القضّية الّرابعة: عوالم المقامة– 4

عالم الّنّص؟ تدعو بعض الّدراسات المتعّلقة بالمقامات إلى تجاوز ثنائّية الّنّص والواقع والعالقات نّص العالم أم 
 :الممكنة بينهما إلى قراءة المقامة من منظور نظرّية العوالم الممكنة األدبّية. وهذه بعض العناصر

 في عوالم الجّد والهزل والّلعب – 4.1
الممكنة. فلم يعد اليوم دراسة عالقة األدب بالواقع من منظور نظرّية االنعكاس وال المقصود: المقصود هو عوالم األدب 

ّنما من زاوية العوالم الممكنة. فكّل تخييل قصصّي يصوغ عالما ممكنا هي إّما  من منظور قولدمان "رؤيا العالم"، وا 
ألدبي ال عالم الهزل. وهذه الفرضّية قد شرع عالم الجّد أو الهزل أو الّلهو. تنتمي المقامات إلى عالم الّلهو والّلعب ا

 .في فحصها ومن المهّم تخليص جنس المقامة من مدار الهزل الخاّص بالّنوادر وأبطالها
 في الخاّصة والعوامّ – 2.4

المقصود: للبطل في المقامات سمات مربكة. فهو من جهة أصوله االجتماعّية من العواّم، ومن جهة كفايته البالغّية 
بّية من الخاّصة. وهذا يجعله يتحّرك بين عالمين متناقضين: أفعال لها صلة باألفعال الوضيعة، وأقوال لها صلة واألد

 .باألعمال الّنبيلة
 في شجاعة الحقيقة – 3.4

المقصود: هو أّن المقامة تطرح علينا نوعا من األفعال يحتاج إلى محاكمة أو تقييم من منظور إيطيقّي ال أخالقّي. 
ة المكّدي قريب إلى شخصّية الفيلسوف الكلبّي اإلغريقّي اّلذي يصدع بالحقيقة ويقولها بكّل شجاعة ولو كان فشخصيّ 

ثمنها الموت بالّسّم، أو العيش مع الكالب، أو الّتشّرد... فأفعال المكّدي تربك قيم المدينة اإلسالمّية، ألّنه ال ينفيها وال 
 .كن أن تتحّول أعماله إلى سيرة ألّنه "إنسان بال مزايا" غير مزايا الكالميثبتها. فهو بطل ال ُيقتدى به وال يم



 :المصادر - 1قائمة المصادر والمراجع:
 المدّونة - 1.1

، باريس، الّطبعة الّثانية، الحريري، أبو محّمد القاسم علّي، مقامات الحريري، تحقيق وشرح سيلفاستر دي ساسي -
 .1853-1847، مع مقّدمة لرينوود ورنبرغ، 1822-1821الطّبعة األولى 

 .الّشريشي، أبو العّباس، شرح مقامات الحريري البصرّي، مجّلدان، المكتبة الّثقافّية، بيروت، د.ت -
كاثوليكّية لآلباء اليسوعّيين، بيروت، الهمذانّي، بديع الّزمان، مقامات الهمذاني، تحقيق محّمد عبده، المطبعة ال -

1889. 
لبنان، مؤّسسة االنتشار العربي،  –الهمذاني، بديع الّزمان، مقامات بديع الّزمان الهمذاني، الّطبعة الكاملة، بيروت  -

 .2009الّطبعة األولى، 
 :مصادر أخرى  – 1.2

محفوظ، لبنان، دار الكتب العلمّية، الّطبعة األولى، اآلبي، منصور بن الحسين ، نثر الّدّر، تحقيق خالد عبد الغنّي  -
2004. 

-اإلبشيهي ، شهاب الّدين محّمد:المستطرف من كّل فّن مستظرف، تحقيق عبد هللا أنيس الطّباع، جزآن، بيروت -
 .1981لبنان، دار القلم، 

عبد القادر عطا، القاهرة، دار الفجر ابن الجوزّي، أبو الفرج عبد الّرحمان، أخبار الحمقى والمغّفلين، تحقيق محّمد  -
 .1999للّتراث، الّطبعة األولى، 

ه،  1328ابن الخّشاب، أبو محّمد عبد هللا، االستدراكات على مقامات الحريري، وانتصار ابن بّري، إستانبول،  -
 .()طبع ملحقا بمقامات الحريرير

ء أبناء الّزمان، تحقيق إحسان عّباس، بيروت، دار ابن خّلكان، أبو العّباس شمس الّدين، وفيات األعيان وأنبا -
 .1971صادر، الّطبعة األولى، 

ابن حمدون، محّمد بن الحسن، الّتذكرة الحمدونّية، تحقيق إحسان عّباس وبكر عّباس، بيروت، دار صادر، الّطبعة  -
 .1996األولى، 

نقده، تحقيق الّنبوّي عبد الواحد شعالن، القاهرة، ابن رشيق القيروانّي، أبو علي الحسن، الُعمدة في صناعة الّشعر و -
 .2000مكتبة الخانجّي، الّطبعة األولى، 

 .1983ابن عبد رّبه، أحمد بن محّمد األندلسّي، العقد الفريد، بيروت، دار الكتب العلمّية،  -
 .1925ابن قتيبة، عبد هللا ، عيون األخبار، القاهرة، دار الكتب المصرّية،  -
 .1953فّن الّشعر، ترجمة عبد الّرحمان بدوي، القاهرة، مكتبة الّنهضة المصرّية، أرسطو،  -
 .2008األصفهاني، أبو الفرج، األغاني، تحقيق إحسان عّباس، بيروت، دار صادر، الّطبعة الّثالثة،  -
دار المعارف، الّطبعة  البيهقّي، إبراهيم بن محّمد، المحاسن والمساوئ، حّققه محّمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، -

 .1961األولى، 
الّتّنوخي، القاضي المحسن بن محّمد ، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عّبود الّشالجّي، بيروت، دار  -

 .1973صادر، 
 .1978الّتّنوخّي، القاضي المحسن بن محّمد، الفرج بعد الشّدة، تحقيق عّبود الّشالجّي، بيروت، دار صادر،  -



ألمانيا، منشورات الجمل، الّطبعة األولى، -الّتوحيدّي، أبو حّيان، الّرسالة البغدادّية، تحقيق عّبود الّشالجّي، كولونيا -
1997. 

 .1992الّتوحيدّي، أبو حّيان، أخالق الوزيرين، تحقيق محّمد الّطنجّي، بيروت، دار صادر، الّطبعة األولى،  -
 .1955يع والّتدوير، تحقيق شارل باّل، دمشق، المعهد الفرنسّي للّدراسات العربّية، الجاحظ، أبو عثمان، رسالة الّترب -
الجاحظ، أبو عثمان، كتاب الحيوان، تحقيق عبد الّسالم محّمد هارون، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  -

 .1965الحلبي، الّطبعة الّثانية، 
 .ّسالم محّمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجّي، د.تالجاحظ، أبو عثمان، الّرسائل، تحقيق عبد ال -
 .الجاحظ، أبو عثمان، البخالء، تحقيق طه الحاجري، القاهرة، دار المعارف، الّطبعة الّسادسة، د.ت -
الجاحظ، أبو عثمان، كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن، تحقيق وشرح عبد الّسالم محّمد هارون، دار  -

 .1990، الّطبعة األولى، الجيل، بيروت
الجاحظ، أبو عثمان، البيان والّتبيين، تحقيق وشرح عبد الّسالم محّمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجّي، الّطبعة  -

 .1998الّسابعة، 
ة الخطيب البغدادّي، أبو بكر أحمد بن علي، الّتطفيل وحكايات الّطفيلّيين وأخبارهم، بيروت، منشورات الجمل، الّطبع -

 .2011األولى، 
الحصري القيروانّي، إبراهيم بن علّي، جمع الجواهر في الملح والّنوادر، تحقيق علّي محّمد البجاوي، بيروت، دار  -

 .1987الجيل، الّطبعة الّثانية، 
 .1955الّنويري، شهاب الّدين، نهاية األرب في فنون األدب، القاهرة، دار الكتب المصرّية،  -
أبو القاسم بن حبيب، عقالء المجانين، تحقيق وجيه فارس الكيالني، مصر، المطبعة العربّية، الّطبعة الّنيسابوري،  -

 .1924األولى، 
الوّشاء، أبو الّطّيب محّمد بن أحمد بن إسحاق، الموّشى في الّظرف والّظرفاء، تحقيق فهمي سعد. بيروت، عالم  -

 .1985الكتب، الّطبعة األولى، 
 :بّيةالمراجع العر  - 2

 :مراجع خاّصة بالمقامة - 1.2
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 ثعنوان المسألة: الشعرّي والسردّي في الشعر العربي الحدي
 (من خالل نماذج من الشعر الحّر لصالح عبد الصبور وسعدي يوسف ومحمود درويش)

إشكالّية الدرس األساسّية: إّن درس التعامل بين الشعرّي والسردّي يستند إلى فرضّية مفادها أّن اندراج السرد في بنية 
لفة من التحويل يقتضيها انصهاره شعرّية لها من الخصائص ما يمّيزها من كّل خطاب آخر يجعله عرضة ألشكال مخت

في بنية القصيدة أي إخضاعه لهيمنة الوظيفة الشعرّية. إّن افتراض هذا التحويل يبّرره فهم للشعر يمّيز هذا النمط 
المخصوص من استعمال الكالم بطاقته على الخرق. فالسرد ما إن يغد ماّدة للشعر حّتى يكون هدفا لخرقه. هذا مظهر 

ل بين الشعرّي والسردّي.)أثر الشعر في السرد( وأّما المظهر الثاني فيّتصل بوجوه تكّيف الخطاب الشعرّي أّول من التعام
واّتساعه إلدراج السرد في بنيته. ويتّم هذا التكّيف في المستويين اللذين يشّكالن مقّومي الشعر األساسّيين اللغة 

الشعرّي والسردّي ال ينبغي أن يختزل في هذا البعد السالب، ذلك واإليقاع.)أثر السرد في الشعر( غير أّن التعامل بين 
خضاعها للوظيفة  أّن إدراج السرد في القصيدة ال ينّم على قدرة الشعر على استيعاب أنماط الخطاب المختلفة وا 

 .(الصورة الشعرّية فحسب بل قد يكون إلى ذلك سبيال إلى إغناء الشعر وتجديد أسالبيه وصوره.)السرد ماّدة لصناعة
 الهدف الرئيس: تبّين شعرّية القصيدة السردّية

 :محاور الدرس
 محور أّول: مقّدمات نظرّية

 .مفهوم الشعر وخصائص الخطاب الشعرّي من حيث هيئة انتظام الملفوظات ومن حيث البنية البالغّية -1
 ومن حيث البنية البالغّية مفهوم السرد وخصائصه من حيث هيئة انتظام الملفوظات -2



 مظاهر التباين بين الشعر والسرد وحدوده -3
 الشعر والسرد في الشعر الحرّ  -4
 الشعر والسرد في النظرّية الشعرّية -
 الشعر والسرد في الممارسة الشعرّية -

 مفهوم القصيدة السردّية -5
 المحور الثاني: أثر الشعر في السرد

على أشكال حضور السرد في الشعر ومظاهر خرق المحتوى السردّي المندرج في تحليل نماذج شعرّية للوقوف 
 (...خرق الترابط الحدثي –خرق الترابط الزمني  –القصيدة )خرق المحتوى الحدثّي 

 المحور الثالث: أثر السرد في لغة الشعر
لوظيفة المرجعّية، اللغة بين داللة تحليل نماذج للوقوف على خصائص اللغة في القصيدة السردّية )تنثير اللغة، بروز ا

 (..المطابقة وداللة اإليحاء
 المحور الرابع: أثر السرد في إيقاع الشعر

تحليل نماذج لتبّين خصائص اإليقاع في القصيدة السردّية ) كيف يوّفق الشعر بين طابع االسترسال الذي يفترضه 
الوزن والوقفة والقافية، التدوير، المقطع المدّور، إصالح السرد والطابع الدوري لإليقاع، تنثير اإليقاع في إجراء 

 (...االفتقار اإليقاعي
 المحور الخامس: دور السرد في صناعة الصورة الشعرّية

 (تحليل نماذج من الصور السردّية في الشعر)ومن أبرزها األليغوريا بأنواعها
 المحور السادس : مدارت السرد في الشعر ووظائفه

 (..ائع، السيرة، التخييلمداراته )الوق
 (... وظائفه )وظاف فنّية وأخرى غير فنّية إيديولوجّية، مرجعّية بمعنى اإلحالة على الواقع ، وظائف أخرى 

ملحوظة : تراعى هذه المحاور في تحليل القصائد ولكن دون إخضاع التحليل ضرورة للترتيب الوارد أعاله. ذلك أّن 
اتها وهو ما يتيح إثارة عدد من إشكالّيات القصيدة المبنّية على السرد .ولكن هذا ال قراءة القصيدة تشمل مختلف مكّون

ينفي مناسبة نصوص لمحاور أكثر من أخرى. وبناء عليه أقترح النصوص التالية )يمكن بالطبع اقتراح نصوص أخرى( 
 :دون التزام بترتيب ما للشعراء إذ الغرض تبّين شعرّية القصيدة السردّية

 سافة، سعدي يوسف، تحت جدارّية فائق حسنالم -1
 في تلك األّيام، سعدي يوسف ، تحت جدارّية فائق حسن -2
 الناس في بالدي، صالح عبدالصبور، الناس في بالدي -3
 حادث" يومّي، سعدي يوسف، النجم والرماد" -4
 منظر شتوّي ، سعدي يوسف، محاوالت -5
 ثلج خذ القيروانّيةبار الشاليهات، سعدي يوسف، خذ وردة ال -6
 تمّرد ، سعدي يوسف، خذ وردة الثلج خذ القيروانّية -7
 الحديقة النائمة، محمود درويش، أعراس -8
 قروّين من غير سوء، محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدا -9



 في يدي غيمة، محمود درويش، لماذا تركت الحصان وحيدا -10
 ش، لماذا تركت الحصان وحيداهيلين يا له من مطر، محمود دروي -11
 األخضر بن يوسف ومشاغله، سعدي يوسف، األخضر بن يوسف ومشاغله -12
 الصمت والجناح، صالح عبد الصبور،أحالم الفارس القديم -13
 رسالة إلى سّيدة طّيبة، صالح عبد الصبور، أحالم الفارس القديم -14
 طفل، صالح عبد الصبور، تأّمالت في زمن جريح -15
 ذكريات، صالح عبد الصبور، الناس في بالدي -16
 لقلق نيسان، سعدي يوسف، من يعرف الوردة -17
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 عنوان المسألة: تاريخّية الفكر المقاصدي
ه( 478ساهم عدد من الفقهاء األصوليين في وضع مقومات البناء المقاصدي: أبو المعالي عبد الملك الجويني ) ت

بتنظيره لما يسميه "األغراض الدفعية والنفعية" في عالقتها بمبدأ جلب المصلحة ودرء المفسدة وبتقسيمه المصالح إلى 
ه( بربطه مفهوم المصلحة 660أنواع هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات وعز الدين بن عبد السالم،)ت  ثالثة

ه( وهو من أوائل من نظر 716بمفهوم المقصد في مؤلفه "قواعد األحكام في مصالح األنام"، ونجم الدين الطوفي )ت 
مجال المعامالت واضعا التسليم بأن المصالح  في فرضية التعارض بين المصلحة والنّص وقصر مفهوم المصلحة على

ه( وهو أكثرهم شهرة وارتباطا بفكر 790هي المصالح الشرعية وحدها موضع مساءلة ، وأبو إسحاق الشاطبي )ت
 .المقاصد، وصوال في العصر الحديث إلى محمد الطاهر ابن عاشور وعاّلل الفاسي وغيرهما كثير



ّورت من مفهوم بسيط إلى نظرية في التشريع؟ ما هي عوامل نشأتها وتطورها؟ كيف نشأت إذن فكرة المقاصد؟ وهل تط
ما هي التحدّيات التاريخية التي واجهتها والرهانات التي عمل أعالم هذه الفكرة على كسبها بواسطة ما تصّوروه 

اء فكرة المقاصد في اجتهادا جديدا يستند خاّصة على مفهومي المصلحة والمقصد ؟ كيف يمكن تفسير العودة إلى إحي
العصر الحديث وفيم وّظفها المنّظرون لها؟ هل نجح هؤالء في حّل إشكاليات التشريع اإلسالمي بتوظيف المقاصد؟ ما 

 هي المآزق التي انتهى إليها التفكير المقاصدي راهنا؟
اخل منظومة التشريع نفسها، لئن كان الدافع األساسي لنشوء فكرة مقاصد الشرع بدءا من القرن الرابع الهجري قائما د

وذلك عندما استنفذت آلية االجتهاد المتاحة وهي القياس كّل إمكانياتها حتى كان الحديث عن غلق باب االجتهاد، 
وعندما تفطن األصوليون إلى المأزق الذي يحول دون االستمرار في االعتماد على القياس إليجاد حلول شرعية لما 

ازل، فإن الدافع األهّم الستعادة فكرة المقاصد في الفترة الحديثة كان أكثر اتصاال يستجّد على المسلمين من نو 
بالمشروع اإلصالحي العام الذي انخرط فيه أعالم النهضة فكانوا منشغلين بمطالب التقّدم والتمّدن ومواجهة التحديات 

طالق الداخلية ومخاطر االستعمار، وهو مشروع اقتضى في نظرهم، من بين ما اقتضاه ، تطوير أدوات االجتهاد وا 
إمكانات التجديد. لقد جمع بين اللحظتين، لحظة تحول فكرة المقاصد مع الشاطبي إلى جهاز نظري ذي مفاهيم واضحة 

جراءات مضبوطة، ولحظة استعادة هذا الجهاز في أواخر القرن التاسع عشرة ومطلع القرن العشرين، وعي بعجز  وا 
تقليدي كما ضبط حدوده علماء أصول الفقه عن استيعاب المستجّدات الطارئة على أوضاع الجهاز الفقهي األصولي ال

المسلمين وعن توفير حلول لها، ولذلك تصّور أعالم الفكر المقاصدي منذ الشاطبي إلى ابن عاشور أّن األخذ بمقاصد 
ا لتحرير االجتهاد، بل والجتهاد جديد الشريعة يمكن أن يمّثل مخرجا لالنغالق الذي انتهى إليه علم أصول الفقه وطريق

كفيل بتهيئة أجوبة ألسئلة التقّدم المنشود من جهة وحلول للوضعيات المشكلة الطارئة على المسلمين في الفترة 
الحديثة من جهة أخرى. ولذلك يرمي هذا الدرس إلى فحص الفكر المقاصدي كما تشّكل في التاريخ من جهة مفاهيمه 

لى بيان الرهانات التي عقدت عليه في تحّوالتها التاريخّية الناتجة عن التحوالت التي عاشتها واصطالحاته وتصّور  اته وا 
وتعيشها المجتمعات، كما يرمي الدرس إلى النظر في مستوى ما أتاحه هذا الفكر فعال من أجوبة وحلول وفي العوائق 

 .نتظر منه ، ومن ثّمة في المآزق التي انتهى إليهاالتي قد تكون حالت دون هذا الجهاز المنهجي والنهوض بما كان ي
 :المحاور _
 (ما قبل الشاطبي أو البدايات: من فقه العلل إلى فقه المقاصد )المصلحة المرسلة ، العلة في القياس والمقصد(1
 لحظة الشاطبي : اجتهاد جديد في سياق تاريخي متجّدد؟ (2
 ها المفهومية واإلجرائية وعالقتها بسياقاتها التاريخّيةالمقاصد عند الشاطبي: النظرية : مكّونات (3
 الفكر المقاصدي : المفاهيم الكبرى: المقاصد، المصالح، أنواع المقاصد ومستوياتها (4
 المقاصد في الفترة الحديثة والمعاصرة: أامتداد أم تحوير أم قطيعة؟ (4
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