


 

 أوال: توطئة
برز ، ال يجادل أحد في كون األصول واملقاصد من أشرف العلوم الشرعية وأجلها

طول النظر واالستبصار بهدي القرآن  بما تحقق لهم منمنذ عهد الصحابة،  إعمالهما

 في صحبة املعلم املعصوم صلى هللا عليه وسلم، وتتأكد الحاجة إليهما في والسنة

، وإال كان ركاما معرفيا ال يؤدي وظيفة ذات بال في كل زمان ومكانالنظر واالجتهاد في 

 وعي املكلف وواقعه. 

من النقل والعقل  يأخذان مابكونهواملقاصد ويمكن إجمال خصوصية األصول 

ية إن كانت تبدو بديهو – وصيةأحدهما على اآلخر، وهذه الخص بطرف محكم ال يبغي

فعلى الرغم والتسيب في الفكر اإلسالمي،  التحجر يفإنها الفيصل بين طرف -ومكررة

هما ، إال أن كال منماوأهميتهواملقاصد األصول  قيمةينكر الطرفين ال أحد من من أنه 

 ، وهي مكانة الحاكمية على املعرفة وليس املحكومية،انهااملكانة التي يستحق ئهماال يبو 

يصدق دعاواه، وال تطيب  امواملقاصد يقتبس من األصول  كال الفريقينذلك أن 

والتسليم بها إال بمقدار ما يتوافق مع سوابق املعارف  همانفسه باالحتكام إلى قواعد

 عنده.

ليس حديثا عن النتائج واملقاصدي األصولي  النظروالحق أن الحديث عن  

الفرعية ألي عمل عقلي، بقدر ما هو طريقة لضبط عمل العقل أثناء تعامله مع األدلة 

يقتض ي واملقاصدي ة ونوازل املكلفين، فال االنحراف عن املنهج األصولي الشرعي

 بذلك املنهجانحراف جميع الفروع املعرفية املترتبة على ذلك االنحراف، وال االلتزام 

 خطإ، وهذه مسألة دقيقة يجب التنبه لها.اليضمن العصمة لصاحبه أال يقع في 

والنظر في التفكير قاصد الشريعة ومواعتبارا لألهمية املتجددة ألصول الفقه 

العالقة بين أصول ، فقد ارتأينا أن نخصص هذا امللتقى العلمي ملدارسة االجتهادي

تأصيال وتحليال وإعماال وتقويما، وما يرتبط بهما من تراث ، الفقه ومقاصد الشريعة

واستذكار بعض ضخم، وبحث اإلشكاالت املثارة في وظائفهما وخصائصهما املعرفية، 

والعملية في النظر األصولي ، وطرح بعض اإلشكاالت العلمية ماما قد يندرس من معامله

، والتي تتأطر التي تحتاج أجوبةواملقاصدي في مختلف القضايا واملناطات املعاصرة 

 في محاور متناسقة ومتكاملة.

 



 

 العلمي اإلشكال المركزي للملتقى: ثانيا

تهيبا من سوووووولطان في تقويم التوجهات املنحرفة  لألصووووووول واملقاصووووووداعتبارا ملا 

ملعالجة إشووووووكال مرك ي يسوووووو ي "امللتقى العلمي لألصووووووول واملقاصوووووود"  فإن، أو تسوووووويبا

مدى قدرة النظر األصولي واملقاصدي في تحرير القول تأصيال وتحليال  :"يتمثل في

ا جت اااااا ياااااج وال اااااااااااااياااااا اااااااااااااياااااج الفردياااااج وايج اااااا ياااااج  وتنزيال في مختلف املجاااااا  

اقع ايحياة املعاصرة التي تعرضوا قتصاديج   . "في و

 وهو إشكال ينب ط في األ ئلج التاليج:

ف النظر املعرفي واملنهجي لعلمي إلى اسووووووووت نا  -في حاضوووووووورنا–هل هناك حاجة  -

األصوووووووووول واملقاصووووووووود وإشوووووووووكالية الوصووووووووول والفصووووووووول بينهما، وعالقتهما بفروع 

وما وظيفة ذلك في النظر الشووووووووورعي املعاصووووووووور للقضوووووووووايا املعرفة اإلسوووووووووالمية  

 املعاصرة 

 

 حين اعتبروا األصوووووول  األصوووووول واملقاصووووود،هل أخطأ علماؤنا في تقدير قيمة  -

وج فيه العقل والسمع، واصطحب د"أشرف العلوم، ألنه از  كما قال الغ الي:

على هم مقاصد الشريعة ، وحين اشترطوا في االجتهاد "ففيه الرأي والشرع.."

 هذا الفهم" كما قال الشاطبي لتمكن من االستنباط بناء على ، واكمالها

املعووووواصووووووووووووورة النوازل التي يفتقر إليهوووووا النظر الشووووووووووووورعي في  خرى األ علوم ال موووووا -

  على اختالفها وتعقد قضاياه وتشعبها للمكلف

في هل ضووووووووووومور السووووووووووومت الشووووووووووورعي في الحياة املعاصووووووووووورة راجع إلى ضوووووووووووعف -      

األصووووووووووول املنهجية للعلوم اإلسووووووووووالمية  أم هو راجع إلى  ج  عمال إفي التقصوووووووووويد  و

لضوووبط املعارف واملقاصووود العقول اإلسوووالمية املعاصووورة عن اسوووتعمال تلك األصوووول 

 والنظر في القضايا املعاصرة .

 ت املعاصرة القمينة باالجتهاد الشرعي استنباطا وتنزيال ما املناطا -

 



 

 أهداف الملتقى: ثالثا

 امللتقى تحقيق ج لج من األهداف، وهي:يروم 

تحقيق الوصل بين العلماء والباحثين واملتخصصين في  -1

أصول الفقه ومقاصد الشريعة  إسهاما في اإلجابة عن 

 قضايا االجتهاد املعاصر.

النظر الجماعي في قضايا البينة اإلبستمولوجية لعلمي  -2

األصول واملقاصد، وموقعهما في خارطة العلوم 

اإلسالمية، ووظيفية هذا النظر الجامع في تسديد 

 االجتهاد الشرعي استنباطا وتنزيال.

البحث األصولي املتصلة بالوقوف على أهم اإلشكاالت    -3

في السياق األكاديمي املعاصر ومؤسساته  واملقاصدي

 .العلمية ومراك ه البحثية 

 إنعام النظر في املناطات املعاصرة  املفتقرة إلى النظر -  4

األصولي واملقاصدي في املجال السياس ي والعالقات الدولية، 

واألنظمة االقتصادية املعاصرة، والقضايا االجتماعية 

 واألسرية وغيرها من مجاالت االستخالف.

 



 

 المحاور :رابعا

 الباحثين إلى البحث في أحدتلفت اللجنج العل يج لل لتقى أنظار 

 :التاليجاملحاور 

 املحور األول: األصول واملقاصد: ايخصائص والوظائف والعالقج

 التراث األصولي واملقاصدي وسؤال التصنيف والتجديد -

 الخصائص املعرفية واملنهجية لألصول واملقاصد -

 األصول واملقاصد وسؤال الوظيفة -

 الشريعةالعالقة بين أصول الفقه ومقاصد  -

 تكامل األصول واملقاصد مع العلوم اإلسالمية -

 املحور الثاني: النظر األصولي واملقاصدي في قضايا التربيج والد وة

واملقاصدي في إنتاج الخطاب الدعوي النظر األصولي إعمال  -

 املعاصر: تقويم ونقد

 أثر النظر األصولي واملقاصدي في ترشيد الخطاب الدعوي  -

 واملقاصدي في املناهج التربوية.النظر األصولي  -

 املحور الثالث: النظر األصولي واملقاصدي في املناطا  املعاصرة

النظر األصولي واملقاصدي في املجال السياس ي والعالقات  -

 الدولية

 النظر األصولي واملقاصدي في األنظمة االقتصادية املعاصرة -

 سريةالنظر األصولي واملقاصدي في القضايا االجتماعية واأل  -

 



 

 خامسا: شروط المشاركة

 .املحددة في االستكتابالبحوث ضمن أحد املحاور  أن تندرج -

سليمة من األخطاء اللغوية واملنهجية  البحوث أن تكون  -

واملعرفية، وملتزمة باألعراف العلمية املتبعة، ولم يسبق نشرها، 

 .أو املساهمة بها في أحد امللتقيات العلمية

 .آالف كلمة، وال يتجاوز عشرة آالف ثالثةعن  البحثال يقل  -

 .ينبغي اعتماد اإلحاالت في األسفل بترقيم آلي يتجدد في كل صفحة -

 .ل البحوث بقائمة بيبليوغرافية مرتبة ترتيبا أبجديايتذي -

 .بملخص للسيرة الذاتيةيرفقه و لبحثه،  يضع كل باحث ملخصا -

بر تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي على نحو سري، ويخ -

الباحث إما بقبول بحثه، أو بالقبول املشروط ببعض التعديالت 

اللجنة التي يبلغ بها، أو بالرفض. وفي هذه الحالة األخيرة  فإن 

 .ليست مل مة ببيان األسباب املنظمة

عن آراء أصحابها، ويتحملون وحدهم كامل  األبحاثتعبر  -

 .املسؤولية في صحة البيانات املدلى بها

في  14في املتن، و 16، بمقاس Sakkal Majallaتكتب البحوث  -

غليظ، وفي العناوين  18الحواش ي. وفي العناوين األساسية: مقاس 

 .غليظ 16الفرعية: مقاس 
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