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تأصيل مفهوم التقريب)مداخل لغوية واصطالحية ومفهومية(

التقريب في اللغة

تــدل مــادة قــرب يف املعاجــم اللغويــة علــى التــدين، قــال ابــن فــارس: »القــاف والــراء والبــاء أصــل صحيــح 
يــدل علــى خــاف البعد«.

»والتقرب: التدين إىل الشيء والتوصل إىل إنسان بقربة أو حبق«.

و»شيء مقارب:وسط«.

و»التقارب: ضد التباعد«.

والتقريــب يف عــدو الفــرس أن يرفــع يديــه معــا ويضعهمــا معــا يف العــدو، وهــو ضــرب مــن العــدو 
دون اإلســراع.

التقريب في القرآن الكريم

وردت مــادة قــرب يف القــرآن الكــرمي ســتا وتســعني مــرة)96( بصيــغ متعــددة هــي: تقربــا- تقربــوا- 
تقربــون – تقربوهــا – تقربوهــن – يقربــوا – قرَّبــا-  قربنــاه –قربــه – تقربكــم – ليقربونــا – اقــرب – اقــرب 
– اقربــت-  قربــة – قربــات – قريــب – القــرىب – أقــرب – أقرهبــم – األقربــون – األقربــني – املقربــون – 

املقربــني – مقربــة – بقربــان – قربانــا.

وتعــدد الصيــغ يــدل علــى غــى املــادة وتنوعهــا، قــال الراغــب األصفهــاين يف كتابــه املفــردات يف غريــب 
القــرآن: »القــرب والبعــد يتقابان.يقــال: قرُبْــُت منــه أَقــْـُرُب، وَقرِبـْتُــه قـُْربــا وقـُْربانــا، ويســتعمل ذلــك يف املــكان، 

ويف الزمــان، ويف النســبة، ويف احِلظــوة، والرعايــة، والقــدرة«.

عنوان البرنامج: تقريب المذهب المالكي 
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فمن األول )املكان( حنو: )وال تقربا هذه الشجرة( ]البقرة /35[...

ويف الزمان حنو: )اقرب للناس حساهبم( ]األنبياء/1[...

ويف النسبة حنو: ) الوالدان واألقربون( ]النساء/7[...

ويف احِلظوة: ) عينا يشرب هبا املقربون( ]املطففني/28[...

ويف الرعاية حنو: )إن رمحة اهلل قريب من احملسنني( ]األعراف/56[...

ويف القدرة حنو: )وحنن أقرب إليه من حبل( ]ق/16[

فمفهوم التقريب يف القرآن الكرمي يفيد الدنو.

وحني ندقق النظر يف معناه املعجمي فإنه يدور على معان ثاثة هي :

القرب مبعى الدنو.

والقرب مبعى املراقبة.

والقرب مبعى الطاعة.

التقريب في الحديث النبوي الشريف

ومعــاين التقريــب يف احلديــث تفيــد أيضــا معــى الدنــو، منهــا قولــه صلــى اهلل عليــه يف احلديــث القدســي: 
)إذا تقــرب العبــد إيل شــرا تقربــت إليــه ذراعا...احلديــث( ]صحيــح البخــاري حديــث رقــم 7536[

الّديــن أحــد إال غلبــه، فســدِّدوا  الّديــن يســر، ولــن يشــاّد  ومنــه قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )إن 
.]39 رقــم  حديــث  البخــاري  ]صحيــح  وقاربوا...احلديــث( 

التقريب في االصطالح:

اختلف مدلول مصطلح التقريب باختاف جماله التداويل:

فالتقريــب عنــد أهــل النظــر: »ســوق الدليــل علــى وجــه يســتلزم املطلــوب، فــإن كان الدليــل يقينيــا 
يســتلزم اليقــني بــه، وإن كان ظنيــا يســتلزم الظــن بــه، وهــو مــرادف التطبيــق«.

وهو عند املشتغلني باملنهجية األصولية والفقهية يدل عل مجلة معاين:
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منهــا: مقاربــة اليقــني يف االعتقــادات واألحــكام، أخــذا مبــا ترشــد إليــه األدلــة والنصــوص الشــرعية، 
باعتبــار درجــة صحتهــا وثبوهتــا.

ومنها التقريب العملي: وهو اإلتيان بالعمل املطلوب على وجه قريب من صورته املطلوبة.

ومنهــا احلكــم التقريــي: ويقصــد بــه حكــم قريــب مــن احلكــم احملقــق، ولكنــه ال يســاويه، ومنــه قاعــدة 
»ماقــارب الشــيء يعطــى حكمــه«.

وقد يطلق عند الفقهاء يف مقابل مصطلح التحديد.

وهــو عنــد املشــتغلني مبســألة احلــوار بــني املذاهــب الفقهيــة اإلســامية يعــي: الســعي إلجيــاد طــرق 
املســائل  بــني  الفــروق  التفاهــم، ومبــا يوضــح  التقــارب وحســن  مــن منظــور  املســائل اخلافيــة،  بــني  وفــاق 

اخلافية الفرعيــة.

وهــو عنــد بعــض املشــتغلني بالــراث اإلســامي مــن الفاســفة املعاصريــن الذيــن تعرضــوا لتقــومي منهــج  
فاســفة اإلســام مــن ترمجــة الفكــر اليونــاين »هــو وصــل املعرفــة املنقولــة بباقــي املعــارف األصليــة« .

وقــد يطلــق مصطلــح التقريــب يف املمارســة الراثيــة عمومــا، فــراد بــه التســهيل والتيســر مــع التفريــق بــني 
اجملــاالت املعرفية)لغــة وعقيــدة ومعرفــة(.

وقد يتداخل مصصطلح التقريب مع بعض املفاهيم كاالختصار.

وإذا كان لفــظ التقريــب يفيــد الدنــو مــن املطلــوب، فمعــى هــذا أّن املقــرِّب أو املمــارس للتقريــب يتوســل 
مبناهــج مضبوطــة وحمكمــة، تســتحضر ســياق املخاطــب، فتحفــظ أســباب وصلــه باملعــارف املــراد تبليغهــا.

فالتقريــب وصــل املخاطَــب باخلطــاب، والدنــو منــه، نتيجــة استشــكال مضمــوين ووظيفــي للمعــارف، 
باســتحضار الســياق الــي تنتــج فيــه املعــارف.

فالتقريــب عمليــة تداوليــة يســعى مــن خاهلــا املقــّرب إىل صياغــة خطــاب علمــي، يســتوعب املضامــني 
البعيــدة والقريبــة للخطــاب، حييــط علمــا بالوســائل واآلليــات الــي يبلــغ هبــا هــذا اخلطــاب، ويراعــي أصنــاف 
املتلقــني، ومســتوياهتم العلميــة والفكريــة، متوســا يف ذلــك بشــبكة العاقــات الــي حتكــم اخلطــاب، مــع 
اعتمــاد النســق املتكامــل، واملنهــج التكاملــي، وحتديــد الثابــت واملتحــول، ورصــد التطــور األفقــي والعمــودي 

بأبعــاده: اخلطــاب، واملخاطــب، والســياق.
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وانطاقــا ممــا ســبق فالتقريــب منهــج يبتغــي النظــر يف اآلليــات  تأصيــا، وحتصيــا وتوصيــا، وبيانــا، 
وتقســيما، وتفريعــا، وتبويبــا، وتنقيحــا وتقوميــا مــن أجــل صياغــة خطــاب تكــون الرؤيــة فيــه واضحــة، واملنهــج 
علميــا رصينــا، ويعيــد ترتيــب النســق ترتيبــا صاحلــا للتلقــي مــع تيســر منهــج فهمــه، وتعقــل مضامينــه، مــن أجــل 

متثــل راشــد وســليم للخطــاب الشــرعي.

المصادر والمراجع

 جتديد املنهج يف تقومي الراث :طه عبد الرمحن،املركز الثقايف العريب،الطبعة األوىل1994م.	 

 تقريــب املذهــب والعقيــدة والســلوك:عبد اهلل معصــر سلســلة أحبــاث ودراســات)1( مركــز درا بــن 	 
األوىل  الطبعــة  للعلمــاء  احملمديــة  للرابطــة  التابــع  والســلوك  والعقيــدة  املذهــب  لتقريــب  إمساعيــل 

1433هـــ/2012م.

 جملــة الغنيــة، العــدد املــزدوج )الثــاين والثالــث(، ربيــع الثــاين 1434هـــ مــارس 2013م،  )ملــف العــدد 	 

املذهب املالكي وســؤال التقريب(


