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امللخص التنفيذي: 

�ملصطلح �لناظم ملا �أاثرته �لورقة �ملرجعية هو مصطلح �لتجديد يف عمل �أصول �لفقه، وعلقت به ثالثة �إشاكالت 
مهنجية؛ مهنا �إشاكالن نظراين هام: وصف �لتجارب �لتجديدية ونقدها. و�إشاكل تطبيقي تعلميي، وهو تقدمي تصور معيل 

لتجديد �لعمل، وتقنيات تعلميه يف حلظتنا �ملعارصة.

و�إن �لعمل ليحيط ب�أن در�سة لك و�حد من تكل �الإشاكالت حيتاج �إىل مصنفات، و�أن تعقد هل مؤمتر�ت، حيرضها 
�حملصلون �أهل الاجهتاد يف �لعمل.

: �إشاكل بيان مفهوم �لتجديد يف ذ�ته، وعليه ينبين لك  ذكل، و�إن �لتجديد يف عمل �لأصول يثري �إشاكلني هام: �أوالاً
يق من وجوه �لقول يف قضاايه ومسائهل. نظر نقدي يف جدو�ه ودو�عيه. واثنهيام: �إشاكل حتديد حمهل ورصد ما سسِ

ولك ذكل يسستلزم �لتد�ول يف صفات �لقامئ به، والاقتضاء�ت �لعلمية �ليت هبا يسستقمي نظره؛ و�ليت مبقد�ر توفرها فيه 
تسمل رؤيته من �لعو�رض �ليت متنع من حتصيل ما سسيقت هل. و�إن ذكل ال يتحصل من غري �ستيعاب للعمل عرب اترخيه.

و�إن �ستيعاب �لعمل يقتيض �الإحاطة ابلبناء �ملعريف ملفاهميه؛ وذكل من خالل معليتني: تتعلق �أوالهام مبرحةل بناء 
�ملفاهمي �ملؤسسة للعمل، و�لتعليل خملتلف ما �أىت علهيا من تغري�ت، �أو �سسمتر عليه وضعها الاعتباري عرب اترخيها. وترجع �لثانية 
�إىل �لتدقيق يف �لوظائف �ملهنجية �ملسسندة لها، عىل �عتبار �أن �لغاية من �لعمل ليس نقل معارف، وتلقني معلومات؛ و�إمنا بيان 
�لغاايت �ملعرفية من مجموع �لصياغة �لعلمية �ملقمية لأراكنه، و�ملمزية هل عن غريه؛ ليحصل الاسستقالل مبفاهميه، والاسستغناء 

عن غريه.

وبلك ذكل تسستبني لدل�رسني وجوه �حلاجة �إليه؛ فينطلق �لعقل �لنقدي ابحثاًا عن �ملفاهمي �ليت يصح يف مقام �لنقد 
ا الإحلاقها مبكوانته. �إلقاؤها، �أو تكل �ليت يلزم �الإبقاء علهيا، �أو الارتقاء مبا تظهر �حلاجة �لعلمية وهجاً

و�إن �ستيعاب �ملفاهمي - يف ذ�هتا وعرب اترخيها - يتوقف عىل �ستيعاب مهنج الاسستدالل �لباين لكياهنا، و�لقامئ عىل 
مسكل �لنفي و�الإثبات يف �حلجاج. كام يتوقف عىل معيار �لوظيفة �ملهنجية �ملسسندة ملفاهمي عمل �لأصول �بتغاء رصفها، وبناء 

�أو�رص �لعالقة بيهنا يف نسقية �قتضاها مهنج �لعرض و�لتصنيف.

وبذكل يكون �لرت�مك �ملعريف مبسستوييه �ملفهويم و�ملهنجي هو �لكفيل ابلمتكن من انصية عمل �لأصول، وهو �لمتكن �ملمهد 
للك مر�جعة علمية نقدية �أو جتديدية.
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هذ� و�إن كثرياً� من �ملر�جعات �ليوم لتفتقر لهذ� �لعمق �لعلمي)1(، ويرتتب عىل ذكل �أن لك رؤية لتدريسه ما مل تنطلق 
من هذ� �ملنطلق تقترص عىل تقدمي معلومات عن عمل �لأصول وال تدرسه. و�إن مجموع ما تؤول �إليه �لصياغة �لنظرية �لبانية 

لهذ� �الإشاكل ننظمها يف مبحثني.

وقد �قتضاان �لنظر �لناظم للك ما نعمتده من قول يف هذه �لصناعة �لنقدية: �أن نرتب يف �ملبحث �لأول �حلديث عن 
آل �إلهيا �لعمل �لتجديدي، وما قرره من نتاجئ؛ ونرتب يف �ملبحث �لثاين �لأسس �ليت �أقميت علهيا الاقرت�حات؛  �لرؤية �ليت �
� يف  مسائلني �أحصاهبا عن مدى �حتاكهمم ملسكل نقدي و�حض يف ما قدموه من رؤى يف �لتجديد، سو�ء ما �عتربوه جتديداً

هيلكة �لعمل، �أو يف مضمونه مبا حذفوه من مسائهل، �أو ما �أضافوه �إىل مبانيه من قضااي ومبادئ.

املبحث األول: السياق التاريخي: األغراض واالقتضاءات: 

بني من مقاصد �دلعوة �إىل �لتجديد �أن �ملر�د هو �إعادة ت�أهيل �دلرس �لأصويل لقيادة �لأمة، وصناعة خنبهتا �لعلمية 
ا ابلشهادة عىل �لناس)2(. ا لأمانة الاسستخالف وقياماً �لقادرة عىل �إنتاج �ملعرفة �لعلمية �ملسسمتدة من �لويح؛ حتقيقاً

ومن دون ذكل �أغر�ض تعلميية جعلها �ملعارصون من غاايت �لتجديد؛ حيث رتبو� عىل ذكل مناذج علمية يف عرض 
�ملادة �لأصولية وتدريسها، ومه يف لك ذكل مل يسستبينو� �جلهَة �ملقصودة بذكل �لتنظري؛ جفاءت غري دقيقة يف �أهد�فها، وغري 

منتجة يف بر�جمها)3(.

�لأصول- عرب اترخيه- من حتوالت  �أىت عىل عمل  ملا  نظر فاحص  �ملعريف هو  �لقصد  عليه هذ�  يتوقف  و�إن �ذلي 
كربى عربت عن قدر�ته �لعلمية �لقامئة عىل �لمتسك بقو�عد �ملهنج �لعلمي لصياغة مقوالته �لنظرية، والاسستجابة �لعملية للك 

�الإاثر�ت الاجامتعية؛ �بتغاَء حتصيل مقام �لرشد يف ضبط مساكل �لرؤية �لترشيعية هد�ية للعاملني.

املطلب األول: سياق إشكال التجديد واالفتقار إىل النموذج: 

�لتجديد يف �دلرس �لأصويل �أصٌل معريف يف بنية �لفكر �ملهنجي عند �لأصوليني؛ �إذ مل ختل مرحةل من مر�حل صياغة 
؛ به يمت نضد �أنساقه لتنسجم مع وظيفته  �أفاكره، ونظم �إشاكالته عرب اترخيه، من رؤى تسعى الإكساب مفاهميه معناً جتديداياًّ

�ملهنجية.

1 انظر مثلاً ما قرره نعمان جغيم؛ من كون اإلمام الشافعي تناوَل القياَس ضمن االجتهاد. المسلم المعاصر: العدد: 125ـ 126، السنة 32. ومعلوم عند أهل االختصاص 
أن الشافعيَّ جعَل االجتهاَد والقياس بمعنى واحد.

2 لم يكن من المفيد ُمدارسة من يقف ضد التجديد متخوفاًا من تحريف المقصد منه، واالبتعاد عن الغاية العلمية األصيلة ابتغاء الفتنة به؛ وال من أولئك الذين يخرجون 
من نفعيته إلى توظيفه في صرف األمة عن غاياتها الحضارية التي من أجلها كان وجودها ابتداء.

3 انظر الصياغة التي اقترحها الدكتور علي جمعة في ما اعتبره »إعادة ترتيب عرض المادة بحالها بناء على مراحل تفكير المجتهد«. المسلم المعاصر: العدد 125- 
126، السنة 32 ص 42. وسنعود لمراجعته في المبحث الثاني من هذا البحث.
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و�لت�أرخي لتكل �حملاوالت منوط بدر�سة علمية ليس �لآن وقهتا؛ و�إمنا �لتنصيص عىل معاملها حىت حني �كامتل �لرشوط 
�ملوضوعية و�ذل�تية خلوض غامر �ملر�جعة �لفاحصة للك وجوه �لتجديد يف �لفكر �لأصويل، مقدرة مبنازلها يف اترخي �لت�أليف 

�لأصويل، وما �عرت�ه من �أحو�ل �جهتاد �جملهتدين، وما �أىت عليه من �أوضاع �لتقليد و�ملقدلين.

ا و�قتضاء�ت؛ فقد �نتبه ملشالكت يف  و�قتضاان �لنظر �لنقدي �عتبار صنيع �لغز�يل معياراً� لصناعة �لتجديد �أغر�ضاً
�لعمل �نهت�ى نظره فهيا �إىل �إحد�ث حتول كبري يف مسار عمل �لأصول؛ مجع فيه بني �لغاية �ملعرفية و�لتعلميية؛ وبسط فيه ضابط 

�لغاية �لوظيفية لرصف مفاهميه.

� مل يكن للسابقني به عمٌل؛ جفمعه يف �أربعة �أقطاب)4(، بنينَّ فهيا رس �مجلع  فلقد معل عىل نضد قضااي �لفكر �لأصويل نضداً
ومنطلقه، وبني فيه ضابط �لرصف و�لرتتيب. ومن ذكل ما ساقه - مساق �لتعليل يف بنائه لقطب �حلمك وصوغ قضاايه - يف 
قوهل: »فيتناول هذ� �لقطب مجةلاً من تفاريق فصول �لأصول �أوردها �لأصوليون مبددةاً يف مو�ضع شسىت ال تتناسب، وال 

جتمعها ر�بطٌة، فال هيتدي �لطالب �إىل مقاصدها، ووجه �حلاجة �إىل معرفهتا، وكيفية تعلقها ب�أصول �لفقه«)5(.

�إلهيا،  �حلاجة  وجه  وبيان  �ملفاهمي،  صناعة  ملهنج  معيق  �إدر�ٌك  �لتجديد  �أن  هو  �لشاهد  �لنص  هبذ�  تعلق  و�ذلي 
والاهتد�ء �إىل رمس موقعها مضن بنية عمل �لأصول �ملعرفية، وحبسب ما يرتتب علهيا من نفع يف �لتدريس و�لتحصيل �ملمهد 
آخذ �حلمك؛ وتبني �ملعامل �لناظمة  حلرص جماري �حلاجة �إىل قو�عد �لأصول يف صناعة فقه �دلين من نصوص �لويح، وضبط م�

حلركة �لفقه يف سسياق حركة �الإنسان الاجامتعية بلك وقائعها.

ومن هنا ميكن �لقوُل: �إن معلية �لتجديد ليست نزهة يف حقول عمل �لأصول، بل يه معليةاً علمية معقدة تقوم عىل 
�ستيعاب �ملفاهمي ووظائفها، وتعليل لك وجوه الاختالف يف صناعة �ملفاهمي، و�لتدقيق يف �ملصطلحات �لناظمة ملعانهيا، 
والاسستدالل عىل �لوظائف �لعلمية و�ملهنجية لتكل �ملفاهمي، و�لمتيزي يف اترخي �لعمل بني خمتلف �لأحو�ل �ليت مر هبا، والانتباه 
للك �لعو�رض �ليت و�هجت �لتنظري �لأصويل فوهجته �إىل بناء ذ�ته، �أو �إعادة �لنظر يف بعض مكوانته، �أو �سستحد�ث مسائل 
مل يكن لها موقع يف بنيته؛ ملو�هجة ما يقتضيه �لنظُر �لصناعيُّ من مشالكت مهنجية �أو علمية حتول دون متكنه من حتقيق 

غاايت �ملعرفية.

4 ذلك قوله: »فإذا جملة األصول تدور على أربعة أقطاب: 

القطب األول: في األحكام، والبداءة بها أولى ألنها الثمرة المطلوبة.

القطب الثاني: في األدلة، وهي الكتاب والسنة واإلجماع وبها التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة ال أهم من معرفة المثمر.

القطب الثالث: في طريق االستثمار، وهو وجوه داللة األدلة، وهي أربعة: داللة بالمنظوم، وداللة بالمفهوم، وداللة بالضرورة واالقتضاء، وداللة بالمعنى المعقول.

القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد«. المستصفى 7.

5 المستصفى 8. 
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� �إمنا غايته حذف مباحث �أصولية �عتربو� �أهنا غري ذ�ت فائدة)6(.  و�مللحظ �لبارز عىل ما �عتربه �ملعارصون جتديداً
� من تقرير�ت �لر�خسني يف �لعمل؛ �أحسب �أهنم �أخرجوها عن سسياقها، �أو �أهنم تقلوها بنظر جتزييئ؛  ومجمل ذكل تلقوه تقليداً

فابتعدو� بذكل عن معق �ملر�جعة مبا يه قر�ءة نقدية يف �لعمل بناءاً عىل تصور لكي لصناعة مفاهميه ولوظائفها �ملهنجية.

ومبا �أن اترخَي �لعمل هو اترخُي �لأخطاء فيه؛ فاإن كثرياً� من �دلر�سات �لتجديدية مل تبني وجه �خلط�أ �لعلمي يف ما ذهبو� 
�إليه، ومل يكن عند �لنظار �قرت�ُض �لعمل من غريه خط�ًأ وال عيباًا؛ فتاكمل �لعلوم - يف بناء مبادهئا وقو�عدها - معلوم عند 

فالسفة �لعلوم، مقطوع به.

وهبذ� �لنظر يكون �لتعامل مع عمل �ملنطق، وعمل �لالكم، وعلوم �للغة؛ كام مل يكن �لتوسع يف بعض �ملباحث ابلأمر 
�؛ �إذ لك ذكل رضورة مهنجية تقدر بقدرها و�ختيار �جهتادي مييض �إليه  �لكبري �ذلي ُيعترب �لقول حبذفه �أو �لتقليل منه جتديداً

ا عليه فو�ئده. �لأصويل حبسب ما يظهر هل من كفاية لتقدير وجه �لنفع �ملكنون يف �ذلي �شرت�ه من �أههل معلقاً

ويقتيض �لنظر �لنقدي عند تغريُّ وجه �حلاجة �أو ضعف �عتبارها تغريُّ الاجهتاد يف �عتبارها، لكن ال يلزم منه �أن 
؛ بل نقلو�  � قاضياًا خبط�أ من سسبق هلم هذ� الاختيار؛ ملا بقي من شو�هدمه �أهنم ما �ألغوه وال طرحوه مجةلاً يكون ر�أاياً موحداً

حمهل، ونوعو� يف وجوه �إعامهل.

ولنا يف صنيع �الإمام �لشاطيب مسكل علمي يفي هبذ� �لتقرير؛ حيث سسبق هل �أن قلل من �لأمهية �ملهنجية لبعض 
مسائل عمل �لالكم، لكنه �عمتد كثرياً� من مبادئه يف صناعة قضااي �لنظر �ملقاصدي)7(.

�؛ حيث نص كثرٌي من �ملعارصين  ومل تكن �دلعوُة �ليوَم �إىل �إضافة علوم �إىل حزمة �لرشوط �ملعتربة يف �جملهتد جتديداً
عىل �إضافة علوم �جملمتع و�للسانيات و�لطب �إىل رشوط حتصيل منصب الاجهتاد.

�إليه؛ لعدم �متالك رؤية علمية ملو�قعه، وتقدمي تصور  وبقي ذكل الاقرت�ُح مفصوالاً عن حمهل، وبيان وجه �حلاجة 
و�ئل وعٌي هبا، وبوجه �حلاجة  معيل لبيان وظيفته. ومل يكن لأحصابه تقدير سؤ�ل حول جدوى الاقرت�ح؛ �إذ مل يكن للأ
�إلهيا، و�عتبار �أهلها مضن معارف حتصيل منصب الاجهتاد، و�لتنصيص عىل وجوِب �لرجوع �إلهيم و�ستشارهتم و�لركون �إىل 

خرب�هتم.

و مما يلزم �الإشارة �إليه يف سسياق هذه �لوقفات �لنقدية للتدليل عىل غياب رؤية متاكمةل للتجديد، وعدم �طر�د 
�لسؤ�ل �لنقدي �لقايض حبذف �دلخيل، هو �أننا مل جند من دعاة جتديد عمل �لأصول من نص عىل ختليته من عمل �حلديث 

6 لقد تم رصد كل وجوه النقد الموجهة إلى علم األصول ابتغاَء تخليته مما اعتبره المجددون دخيلاً في الورقة العلمية المقدمة لندوة الــعــلوم اإلســـلمـية أزمــة منهج 
أم أزمـة تنزيــل 30-31 مارس 2010- أكـادير، المملكة المغربية، وكان عنوان الورقة: »علم األصول، ومبدأ االقتراض من العلوم المجاورة: تحليل وتعليل«.

كما تمت مراجعة لمقترحات تجديدية في العمل العلمي »مفهوم القطع والظن وأثره في الخلف األصولي« ص 281، فما بعدها؛ حيث جرت نظرات نقدية لمشروع 
التجديد عند كل من. د. حسن الترابي. ود. طه جابر العلواني. رحمهما هللا. ود. محمد الدسوقي. 

7 انظر في ذلك مثلاً قول الشاطبي: »ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمةاً كلمية مسلمة في هذا الموضع«. الموافقات )8/2(.
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ومسائهل. فهل تكل غفةل �قتضاها نظٌر نقدي، �أم �أسقطها من �لتخلية موقف عاطفي؟ �أم �إن مباحث علوم �حلديث من 
صلب مباحث عمل �لأصول.

ومن مثة يكون �لنظر �لتجديدي مفتقراً� - يف سسياق هذه �ملر�جعة - �إىل منوذج علمي؛ به تنضبط �ملر�جعة �لتجديدية 
وتؤيت �ألكها، ويه يف تقديري تقوم عىل حتصيل �لوعي �لعلمي �لاكيف بوظائف قضااي عمل �لأصول.

وميكن �لنظر �إلهيا ابعتبارها قو�نني حتمك �لعقل �لعلمي �لناظر يف نصوص �لويح، لتحصيل معامل �لهدى فيه، وحتقيق 
مقصود �لرشع من �لتزنيل بلك مضامينه �ملبثوثة يف خطاب �لتلكيف و�قتضاء�ته، �أو يف خطاب �لتنبيه �ملرتبط ابلتارخي 

آايته. وسننه، وابلكون و�

ونسستلهم هذ� �لتقرير من قول �بن خدلون: »و�عمل �أّن هذ� �لفّن من �لفنون �ملسستحدثة يف �ملةّل، واكن �لّسلف يف غنية 
عنه؛ مبا �أّن �سستفادة �ملعاين من �لألفاظ ال حيتاج فهيا �إىل �أزيد ممّا عندمه من �مللكة �لّلسانّية. و�أّما �لقو�نني �ليّت حيتاج �إلهيا يف 
ا مفهنم �أخذ معظمها. و�أّما �لأسانيد فمل يكونو� حيتاجون �إىل �لّنظر فهيا؛ لقرب �لعرص وممارسة �لّنقةل،  �سستفادة �لأحاكم خصوصاً
وخربهتم هبم. فلّما �نقرض �لّسلف، وذهب �لّصدر �لأّول، و�نقلبت �لعلوم لّكها صناعة - كام قّررانه من قبل - �حتاج �لفقهاء 

و�جملهتدون �إىل حتصيل هذه �لقو�نني و�لقو�عد السستفادة �لأحاكم من �لأدّل؛ فكتبوها فناًّا قامئاًا بر�أسه مّسوه �أصول �لفقه«)8(.

فه�ي �إذن قو�نني حتمك �لعقل �لفقه�ي، ويه حملُّ �لتجديد يف �لتدقيق يف صناعهتا، وبيان مصادرها �ملعرفية، ونقد ما 
�أيت علهيا من �أحو�ل نظن - حنن �ليوم - �أهنا مل تُعد انفعةاً للعرص. وليس يف صنيع �لأصوليني - حني �إضافهتم لها، �أو توسعهم 
يف بعض مباحهثا، حبسب ما �قتضته خمتلف �أنظارمه �لتنظريية فهيا - ما يلزمنا هبا �إال مبقد�ر �لنفع �ملرجو من �إدر�هجا �أول 

مرة يف بنية �دلرس �لأصويل.

ومن دالئل �فتقار �لتجارب �لتجديدية للرؤية �لعلمية عدُم �إدر�كهم لوجه �سسمتد�د عمل �لأصول ملبادئه من علوم �أخرى؛ 
فكرب علهيم �أن جند فيه من عمل �لالكم، وعمل �ملنطق، وعمل �للغة؛ فظنو� ببادئ �لر�أي �أن �لتجديَد ُيمكن يف حذفها وختليصه 

من �إرصها و�أغاللها.

ولقد �أدرك �بن �لسسبيك غائةَل هذ� �لتوجه فصاغه يومئذ بقوهل: »فاإن قلت: قد عظمت �أصول �لفقه، وهل هو �إال نبذ 
مجعت من علوم متفرقة: نبذة من �لنحو، ويه �لالكم يف معاين �حلروف �ليت حيتاج �إلهيا �لفقيه، و�لالكم يف الاسستثناء، وما 
�أشسبه ذكل. ونبذة من عمل �لالكم، ويه �لالكم يف �حلسن و�لقبيح، و�لالكم يف �حلمك �لرشعي و�أقسامه، وبعض �لالكم يف 
�لنسخ و�أفعاهل، وحنو ذكل. ونبذة من �للغة، ويه �لالكم يف معن �لأمر و�لهن�ي، وصيغ �لعموم، و�جململ و�ملبني، و�ملطلق 
و�ملقيد، وما �أشسبه ذكل. ونبذة من عمل �حلديث، ويه �لالكم يف �لأخبار. و�لعارف هبذه �لعلوم ال حيتاج �إىل �أصول �لفقه 
ا، وبعض �لالكم يف �لقياس،  يف �الإحاطة هبا؛ فمل يبق من �أصول �لفقه �إال �لالكم يف �الإجامع، وهو من �أصول �دلين �أيضاً

8 المقدمة، ابن خلدون 575/1- 576
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�؛ حبيث لو جرد �ذلي ينفرد به ما اكن �إال شيئاًا  و�لتعارض؛ مما يسستقل به �لفقيه؛ فصارت فائدُة �لأصول ابذل�ت قليةلاً جداًّ
يسرياً�.«)9(

وهبذ� �لتصور �لنقدي تضعف �حلاجة �إىل عمل �لأصول، بل تزول لك غاية معرفية لهذ� �لتخصص �لعلمي؛ فيؤول 
جتديده �إىل �إبطاهل ابللكية، �أو �لتقليل من �أمهيته.

املطلب الثاين: الكفاية النظرية ووجه الحاجة: 

ركزت �حملاوالت �ملوصوفة ابلتجديد عىل نقد بعض �ملفاهمي يف ذ�هتا و�لعمل عىل ختليص عمل �لأصول من بعضها، 
كام �رت�أو� يف سسياق �لتجديد �لتوسُع يف ما ظهر �أنه قليل �لورود فيه، وابلغ �لنفع للفقيه و�ملتفقه، و�أبلغ ما �نهتو� �إىل تقريره، 

ورصدوه حمالاًّ لهذه �لرؤية �أن دعو� �إىل �لتوسع يف ذكر �لأمثةل و�ملقاصد، و�عامتد �للسانيات، وعلوم �جملمتع)10(.

ومه يف دعو�مه �إىل �لتخلية مهنا مل ينطلقو� من در�سة علمية نقدية ملدى وفاء تكل �ملفاهمي ملا سسيقت هل �أول مرة، ومل 
حيررو� قصَد �ذلين نقلوها يومئذ �إىل بنية �لعمل، وما اكنو� ي�أملون من نفع مرجو من ور�هئا، و�إمنا حاصل ما دفعهم �إليه موقف 
نفيس يف غالب �لأمر مبين عىل نفور من عمل �ملنطق وعمل �لالكم، مرتبني ذكل عىل كر�هة جامعة من علامء �لأمة لهذين 
�لعلمني، وذم الاشستغال به و�لتقليل من مردوديته �لعلمية وجناعته �ملعرفية؛ وغالب ما �نتحاه �أهلها مسلاكاً يف �لرد هو خلو 

عرص �لصحابة - ومه �حلجة - منه وعدم �فتقارمه �إليه)11(.

و�لظاهر �أن تكل �لوجوه يف �لتعليل مل تستند �إىل رؤية نقدية، ومل يكن لها من مستند موضوعي �أو كفاية علمية؛ مبا 
يهنض جحة علمية يف �لقبول �أو �لرد غري �جلنوح �إىل هذ� �ملوقف �لنفيس.

ولبيان �أبلغ صور عدم �لكفاية �لنظرية ُنورد جامع ما �عتربه �دلكتور عيل مجعة �إضافةاً جتديدية نظمها يف ما سامه: 
�لتجديد يف �لشلك، و�لتجديد يف �ملضمون. مث ما وصفه بقوهل: »وهناك مجموعة من �حملدد�ت �ليت جيب الاهامتم هبا«)12(.

يصحُّ  وال  �ملضمون،  �أو  �لشلك  �إدر�جه مضن  ميكن  هذ� الاقرت�ح  �أن  �لتصور  هذ�  �خللل يف  مظاهر  �أبرز  ومن 
�سستقالهُل عن �أحدهام، ويكرب �الإشاكل بذكر ما �أورده من تفاصيل ليظهر الافتقار �إىل �لكفاية �لنظرية؛ قال: »�أول هذه 

9 اإلبهاج في شرح المنهاج 7/1.

ا.  ا واتباعاً ا وسار في إثرهم من كتب فيه تقليداً 10 وهو القدر المتفق عليه بين أغلب من كتب في التجديد األصولي اجتهاداً

11 علل بعض الباحثين بصعوبة علم المنطق، وأنه سبب النصراف الطلبة عن تحصيله. واختلفت مسالك المنتقدين بين المفصل والمجمل، ولعل المجمل يشير فقط إلى 
ما أثر عن بعض األصوليين األقدمين إلى تأثر األصول بالكلم وضرورة تخليته منها. د. نعمان جغيم، المسلم المعاصر: العدد 126/125 ص 187.

ا مساوئ المنهج الكلمي: »...9 – وضع مقدمات ومبادئ كلمية ومنطقية ال يعرف لها تأثير في تكوين الملكة االستنباطية،  ومن المفصلين التجديد والمجددين، قال معدداً
ا من الشاردين عن هذا العلم نتيجة  أو حتى التمهيد لها، بل هي مدركات عقلية صيغت بلغة هي في ذاتها تحتاج إلى غيرها ليمكن فهمها، فكان من آثارها أنها صدت كثيراً
تصور أن هذه المقدمات من مسائله األصلية.. ذلك أن طالب علم األصول ليس بالضرورة راغباًا في علم الكلم .. فليس من مصلحة علم األصول بل وال علم الكلم أن 

ينصرف طلب األصول عن دراستها، بمثل هذه المباحث نتيجة ما يجدونه من عناء وعنت في غير طائل وبغير هدف....« ص 522-521.

12 تجديد علم أصول الفقه، الواقع واآلفاق: ص 45 أ. د. علي جمعة، مجلة المسلم المعاصر، السنة 32، العدد 126/125.
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�حملدد�ت: يه حتويل �الإجامع والاجهتاد و�لشورى �إىل مؤسسات، ...]و[ مس�أل �أخرى من مسائل �لتجديد يف �أصول 
�لفقه تمتثل يف �للجوء عند �لقياس �إىل �حلمكة من حمك �لأصل لنطبقه يف �لفرع...]و[ مس�أل اثلثة تمتثل يف تطوير مباحث 

مقاصد �لرشيعة...«)13(.

� يف عمل �لأصول؛ �إذ �لأمر  و�الإشاكل: كيف �أمكنه �عتباُر �إاثرة نقل �الإجامع والاجهتاد و�لشورى �إىل مؤسسة جتديداً
مل يستند �إىل �أي بناٍء علمي، و�إمنا يفتقر �إىل قر�ر سسيايس.

�، ويتعلق �لأمر  نعم يتعلق �لأمُر ببناء مساكل �لتعارض و�لرتجيح، وحتصيل رشوط �جملهتد �إن �عتربان معلهم �جهتاداً
ببناء مؤسسات �لترشيع يف شلكها ومنطها عىل ما هو معهوٌد يف �لمنوذج �ملقرتح من �لغرب، �أو ابإحد�ث منوذج مغاير؛ وهو 
�جهتاد فقه�ي فروعي ميكن �أن يقوم به �لفقيه، وليس من جمال �لتنظري �ذلي يؤديه �لأصويل، ويبقى الاجهتاُد هو الاجهتاد 
مبفهومه، وبوظائفه، وبرشوطه، و�لنظر يف �الإجامع وكيفية جتديده بقي دون تصوٍر يفي ابلغرض، وينبه به عىل ما حيتاجه من 

جتديد، وكذكل �لأمر ابلشورى؛ مما جيعل ما �قرتحه غرَي اكف يف �الإجابة عىل �إشاكل �لتجديد.

ويكرب �لأمر ابلنظر �إىل ما نبنَّه عليه من �عامتد �حلمكة من �لترشيع يف �لقياس، ولعل �الإشاكل غرُي دقيق؛ حيث مل 
؛ لأن �لأصوليني قدرو� ذكل �ملعن، و�عتربوه مسلاكاً يف الاجهتاد �لقيايس، ومل يقدم �لباحث  يعد لهذ� �لنظر من مربٍر علمّيٍ
�أي تربير علمي، وال �أي وجه حاجة لهذ� �ملقرتح. ومثهل تطوير �لبحث يف �ملقاصد؛ �إذ مل ميثل �أي رؤية تعكس وعياًا مبشلكة 

تعوق �لأصول عن �أد�ء وظيفته.

� وجوه ما  ومجموع ما �أدرجه من تفاصيل تربز هذ� �لغموض - �ذلي �صطلحنا عليه بعدم �لكفاية �لنظرية - قال معدداً
يتضمنه �لنظر �لتجديدي يف �ملقاصد: »

1- �لتفرقة بني مقاصد �خللق ومقاصد �لرشيعة.

2- حماول صياغة مقاصد �لرشيعة �لعالية.

3- �شسامتل �ملقاصد عىل مجموع رتب �لرضوري و�حلايج و�لتحسيين، وتعلق هذه �لرتب ابلوسائل وليس ابملقاصد.

4- �فتقار �دلر�سات �لقانونية ملباحث �ملقاصد، و�فتقاد �دلر�سات �لرشعية ملباحث وظيفة �لقانون يف تنظمي �جملمتع، 
ومدى تدخل �دلول يف حرية �لأفر�د.

5- حماول تطوير �لكتابة يف �ملقاصد �ملتعلقة ب�أقسام علوم �لرشيعة، �أو �لعلوم �حلديثة.

13 تجديد علم أصول الفقه، الواقع واآلفاق: ص 46.
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6- حماول حتديد دور �لعقل يف حتديد �ملقاصد.

7- تطوير فكرة حرص �للكيات يف مخس و�إضافة �ملقاصد الاجامتعية.

8- حبث ترتيب �ملقاصد �للكية و�إشاكليات هذ� �لرتتيب.

9- حماول �لبحث عن معيار �عتبار حمك معني �أو وسسيةل معينة من مرتبة �لرضورايت �أو �حلاجيات �أو �لتحسسينيات 
ومالحظات تطبيقية.

آاثر ذكل. 10- �أن �ملر�تب مخس ال ثالث؛ �إضافة ما دون �لرضوري وما ور�ء �لتحسيين و�

11- نسسبة حتديد �لوسائل وتسكيهنا يف �ملر�تب حبسب �لزمان و�ملاكن و�لأشخاص و�لأحو�ل و�أمثةل تطبيقية.

12- �إز�ل �للبس �خلاص ابلنسل و�لنسب و�لعرض، ووضع لك مهنا يف موضعه �ملناسب.

13- حتديد �ملقاصد يف �إطار �أربع جماالت ختتص �للكيات �مخلس مبجال �لفرد و�إضافة مقاصد للك من �لأرسة و�لأمة 
و�الإنسانية«)14(.

وهذ� �لمك من �ملسائل)15( يقوي �عتباَر �فتقارها يف ذ�هتا لنظر جيمع جزئياهتا يف لكيات هتدف �إىل حرص �لنظر 
�لتجديدي يف �ملقاصد وضبط �إشالكته، وتقرير ما �ذلي يرتتب عليه يف صناعة �لفقه.

� يف �لأصول - عىل ما نر�ه من عدم �سستقالل �ملقاصد عن �لأصول - لكنه يفتقر �إىل رؤية لكية  وهو و�إن اكن جتديداً
تتعلق ابلتدقيق يف صدق �إشاكالته ومعقها؛ كام يؤكد �فتقارها لبيان وجه �حلاجة �إلهيا، ويف موقعها يف بنية �دلرس �لأصويل 
ووظائفه. ومما يصحُّ �عتباره مضن دعاوى �لتجديد جبامع ختلية عمل �لأصول من �دلخيل، و�لعودة به �إىل حال �لنقاء؛ مبا ميثهل 

مهنج �لشافعي، ومتثالاً ملهنج �أهل �لسسنة و�مجلاعة يف كتابة عمل �لأصول.

ومن ذكل ما قرره �جلزي�ين بقوهل: »�إن عمل �أصول �لفقه عند �أهل �لسسنة و�مجلاعة َمرنَّ بثالث مر�حل رئيسة، تمتثل 
�ملرحةل �لأوىل يف تدوين �الإمام �لشافعي لهذ� �لعمل �جلليل. وتتجىل �ملرحةل �لثانية يف الاجتاه �حلدييث لعمل �لأصول، وذكل 
عىل يد �إمامني جليلني: هام �خلطيب �لبغد�دي، و�بن عبد �لرب. ويف �ملرحةل �لثالثة برز جانُب �الإصالح وتقومي �لعوج �لطارئ 

14 تجديد علم أصول الفقه، الواقع واآلفاق: ص 46 /47 /48.

15 أغلب هذه المسائل اشتمل عليها كتاب نحو تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال الدين عطية. 
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عىل عمل �لأصول، واكن ذكل عىل يِد �الإمامني �لعظميني �بن تميية و�بن �لقمي. واكن لهؤالء �لأمئة �مخلسة ولغريمه من �أمئة �أهل 
�لسسنة و�مجلاعة هجوٌد ابرزة ومؤلفات عديدة �أوحضت �ملهنج، ورمست �لطريق، وحددت �ملعامل«)16(.

و�لو�قع �أن هذ� �لتصنيف يفتقر ملقومات �لنظر �لنقدي؛ لغياب �لأساس �ملعريف �ذلي �ستند �إليه يف هذ� �لتقرير، 
والنعد�م �أي دليل يربهن به عىل صدقه. و�لظاهر من �لبناء �لعام لهذ� �لبحث �أن �لباحث �عمتد نفس �لتصور �ذلي بناه 

�لغز�يل �لأشعري حني نظم عمل �لأصول يف �لأقطاب �لأربعة.

و�مللحظ �لعام �أن �لامنذج �ليت �عمتدها تظهر �فتقار �لبحث لهذه �خلاصية ويه �لكفاية �لنظرية �إذ مىت اكن �خلطيب 
�لبغد�دي يف »�لفقيه و�ملتفقه« �أصولياًّا، ومىت اكن »جامع بيان �لعمل« البن عبد �لرب كتااباً يف �لأصول. وهل اكن �بن تميية 
و�بن �لقمي يف كتابهتام يف �لأصول قد قدما تنظرياً� لبناء عمل �لأصول ُيغاير ما هو مشهور متد�ول عند �لأصوليني �لأشاعرة 

�أو �ملعزتل؟

نعم ميكن �أن تكون هلام �ختيار�ت مذهبية فقهية و�أصولية، �أو عقدية، لكن ذكل ال يعين �حتاكر مفهوم �أهل �لسسنة 
و�مجلاعة يف مذهب فقه�ي �أو عقدي معني. وبيان ذكل يف غري هذ� �ملقام.

وقد �أسسند �لباحث للشافعي ر�ية �أهل �لسسنة و�مجلاعة، وهو قول يظهر عدم �ستيعاب �لسسياق �لتارخيي لنش�أة عمل 
�أصول �لفقه، وما �أورده �لشافعي يف رسالته من �ختيار�ت �أصولية، وما �أقاهما عليه من معارف. وعليه فهل ما �ختاره علامء 

عرصه - مثل ماكل و�أحصابه، و�أيب حنيفة وتالميذه - ال ميثل ر�أاياً �أصولياًّا لأهل �لسسنة و�مجلاعة؟!

وميكن �عتبار هذ� �لنوع من �لقول - الاحامتء ابلشافعي - مظهراً� لضعف علمي يدل عىل عدم �ستيعاب سريورة �لعمل 
يف صوغ مفاهميه، وحنت مصطلحاته، وتدبري �أزمته �ملعرفية و�ملهنجية.

لـُمَد�رسة نقدية، هبا يظهر �أن �ذلي يفرون منه و�قٌع يف رسال  ويكرب الاعتقاد حني ال خيضعون رسال �لشافعي 
�لشافعي بقوة �لوقوع �لتارخيي. فاإشاكل �لالكم اكن زمن �لشافعي فهل من �ملستبعد �أن يكون للشافعي ردٌّ عليه؟ وهل من 
�ملستبعد �أن يكون �لشافعي صاغ بعض مفاهمي �لأصول يف ضوء �ختيار�ته �لالكمية؟ وكيف نفرس �متناع �لشافعي عن قبول 

ا؟ �أهو من �أصول �أهل �لسسنة و�مجلاعة حقاًّا)17(؟ �لننَّسخ ابلسسنة مطلقاً

ا من �لقول يف �لفقه  ، منعاً وكيف نفرس رفضه لالسستحسان؟ هل اكن نتيجة ملوقف الكيم يقيض ابحُلسن و�لقبح عقالاً
من غري �أههل مبجرد �لعقول؟ وهل هو �أصل من �أصول �أهل �لسسنة و�مجلاعة؟

16 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: ص 20.

17 قال الشافعي: »إنَّ هللا خلَق الخْلق لِما َسَبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، ال ُمَعّقَِب لُحْكمه، وهو سريع الِحساب.

، وفرض فيه فرائض أثبتها، وأُْخَرى نَسَخها، رحمةاً لَِخْلقه، بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به  وأنزل عليهم الكتاب ِتْبياناًا لكل شيء، وُهداًى ورحمةاً
ْتهم رحمتُه فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه. وأبان هللا لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من  ِمن ِنَعمه. وأثاَبهم على االنتهاء إلى ما أثبت عليهم: َجنََّته، والنجاة من عذابه؛ فَعمَّ

«. الرسالة للشافعي )1/ 106(. رٌة مع ما أنزل هللا منه ُجَملاً ا، ومفّسِ الكتاب بالكتاب، وأن السنَة ال ناسخٌة للكتاب، وإنما هي َتَبع للكتاب، يَُمثُِّل ما َنزل نصًّ
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قال �لشافعي: »فهل جتزي �أنت �أن يقول �لرجل: �أسستحسُن بغري قياس؟

فقلت: ال جيوز هذ� عندي - وهللا �أعمل - لأحد، و�إمنا اكن لأهل �لعمل �أن يقولو� دون غريمه، لأن يقولو� يف �خلرب 
ابتباعه فامي ليس فيه �خلرُب ابلقياس عىل �خلرب.

من  حيرضمه  مبا  خرب  فيه  ليس  فامي  يقولو�  �أن  �لعمل  �أهل  غري  من  �لعقوِل  لأهل  جاز  �لقياس  تعطيُل  جاز  ولو 
الاسستحسان.«)18(

املبحث الثاين: وجوه االستدالل: أسس الدعوى ومستندات التصنيف: 

الاسستدالل يف ذ�ته مناُط معل جتديدي يف �لعلوم، به ينتقل �لعمُل من �لعفوية والانطباعية �إىل �لعلمية و�ملامرسة 
م �أغفلو� هذ� �لنظر �لعلمي  �لنقدية لصياغة مهنجه يف �الإثبات و�لنفي، وابلرجوع �إىل مجموع ما كتب يف �لتجديد يظهر �أهننَّ
، �أو مل حيظ بعناية جتعل لك مر�جعة نقدية لوجوه �لتعليل يف �الإضافة �أو �حلذف �أمراً� ممكناًا، وقابالاً للتحقق منه وقياس  �بتد�ءاً
 � جدو�ه)19(. جفاءت �قرت�حاهتم خاليةاً من �لعمق �لنقدي و�حلجايج، كام جاء مجموع ما ر�عوه يف بناء نسقية �ملقرتحات بعيداً

عن رشوط الاعتبار �لعلمي.

املطلب األول: املنطلقات املعرفية يف اإلثبات والنفي: 

تاكد حماوالت �لتجديد تستند جملموعة من �دلو�عي للقول برضورة �لتجديد، ويه - حبسب �لقائلني هبا - تعود �إىل 
�أن عمل �أصول �لفقه مل يُعد حيقق �لغايَة منه؛ بسبب ضعف �لفو�ئد �ملرتتبة عنه، وعدم كفاية ما فيه من قو�عد عىل �لوفاء 
حبلول ملشالكت �لعرص)20(، �أو �إنه مبينٌّ عىل ظن دون قطع، ومل تسستطع قو�عده رفع �خلالف بني �ملتفقهة)21(، و�أن ختليته 

من �دلخيل، وصعوبته عند �ملتلقني ابدية، ويه سبب تنكهبم عن در�سسته)22(.

18 الرسالة 504 

19 تكاد كل المحاوالت التجديدية المقترحة تتشابه في عناوينها الكلية أو الجزئية، ويغلب عليها التقليد، فمحاولة د. نعمان جغيم، و: د. بوهدة - لم تستطع الخروج عن 
ما قرره د. علي جمعة، ود. جمال الدين عطية، ومن قبلهما د. طه جابر العلواني، و: د. حسن الترابي- رحمهما هللا. 

20 كالذي قرره الدكتور حسن الترابي في »قضايا التجديد نحو منهج أصولي«. ص: 153، وما بعدها.

21 على النحو الذي صاغ به الشيخ الطاهر بن عاشور، مجموع ما استند إليه العتماد علم المقاصد. في قوله: »وأنا أرى: سبب اختلف األصوليين في تقييد األدلة 
بالقواطع هو: الحيرة بينما ألفوه من أدلة األحكام، وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية، كأصول الدين السمعية. فهم قد أقدموا على جعلها قطعية، 
ا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل علم األصول. كيف وفي معظم أصول الفقه اختلف بين علمائه؟! فنحن إذا  نوها وجمعوها ألفوا القطعي فيها نادراً فلما دوَّ
أردنا أن ندون أصوالاً قطعية للتفّقه في الدين حّق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد َذْوبها في بُوَتَقِة التدوين، ونَُعيِّرها بمعيار النظر والنقد، فننفي 
عنها األجزاَء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثّم نعيد صوغ ذلك العلم ونسّميه »علم مقاصد الشريعة«، ونترك علم أصول الفقه 
على حاله َنستمد منه طرق تركيب األدلة الفقهية، ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير ُمْنَزٍو تحت سرادق مقصدنا هذا من تدوين مقاصد الشريعة، فنجعل منه 

مبادئ لهذا العلم الجليل: »علم مقاصد الشريعة«. مقاصد الشريعة اإلسلمية )3/ 22(.

22 كما هو شأن غيرهما من أمثال الدكتور جمال الدين عطية، والدكتور علي جمعة، والدكتور طه جابر العلواني، ومن سار في طريقهم.
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ولك وجوه هذ� �لنظر �إمنا متنَّت يف سسياق معلية نقد من �خلارج؛ حبيث �إهنا مل تسسند ذكل �إىل عدم كفاية مفهوم �أصويل 
من بعد حتريره، وال �إىل قاعدة من قو�عده من بعد �لتدقيق يف معناها، وال مهنج �عتبارها، وال �إىل موقعها يف بنية �لعمل.

و�لو�قع �لعلمي ُيثبت �أن مجموَع ما قيل �إمنا هو من حيث �لظاهر، وما يعطيه ابدئ �لر�أي؛ �إذ كيف يعجز عن صياغة 
ل �لعلمي يف صناعِة معاين �لكتاب و�لسسنة �لبياَن؟ وهل هذ� �لنقد حمٌك لكيٌّ عامٌّ مسستفاد  قو�عد �لفهم وضبط لك وجوه �لتدخُّ

من نقد لكي للعمل يف اترخيه، �أم �إنه متعلق حبقبة اترخيية معينة، �أم �إنه متعلق بكتاب معني؟

و�لقول ب�أن مبَن قو�عده عىل جمرد �لظن، و�أنه غري عامص من �خللل و�خلط�أ، و�أنه مل مينع �ختالف �ملتفقهة ومل حيجزمه 
ا كام  عن تعدد يف �لقول وتعصب هل، لك ذكل مل يكن مبنياًّا عىل نظر د�خيل؛ �إذ سببه متعلق ابالإنسان وليس ابلقو�عد، متاماً
ا جبوهر  �أن �لقصور يف �لتصور �لأول مل يكن بسبب �لقو�عد و�إمنا ابعتبار عو�مل خارجية سسياسسية و�جامتعية، وليس متعلقاً

�لعمل وما �عترب مشالكاً فيه.

و�إن �لنظر �لقايض حبذف مباحث منه مل يستند �إىل نظٍر نقدّيٍ د�خيل يظهر عدم �جلدوى من لك تكل �ملباحث، 
ا مبثورة من سسياقها وسسباقها، و�أخرهجا عام �أر�ده �أحصاهبا، ومتسك هبا من غري تتبع ملا يرتتب  وغالب صناعته �أنه ساق نصوصاً
ا ابدلخيل مقابل �لأصيل،  � غري �لركون �إىل جانب عاطفي موسوماً علهيا من �أثر يف صناعة مفاهمي �لأصول، ومل يثبت مستنداً

�أو ما اكن عليه �لسلف.

ا مصلحياًّا ور�ء لك وجوه  و�ملقصود �ملعمتد لهذه �ملر�جعة هو �أننا ملا منتكل انصية �لعمل يف ذ�ته وعرب اترخيه، ونقدر وهجاً
الاسسمتد�د من تكل �لعلوم، ونقدر وجه حاجتنا �إلهيا من حيث �ملبد�أ، ومن حيث طبيعة �ملضامني �جلزئية �ليت متنَّ نقلها دون 
�لغفةل عن تعليل وجه �حتياهجم و�سستغنائنا، ومن �خمليف �أن �دلعوة �إىل ختليته من عمل �لالكم وعمل �ملنطق صارت تصفية 

حساابت مذهبية.

وحني يغيب هذ� �لوعي بقو�عد �لنقد �لعلمي وضو�بطه ال نسستطيع تفسري ما يسعى �ملنادون ابلتجديد �إضافته �إىل عمل 
�لأصول؛ �إذ عىل �أي �أساس يمتُّ الاقرت�ح، وما �جلدوى �ليت سسيحققها هذ� �ملقرتح؟

فب�أي مستند علمي  �ملعريف؛  �لعمق  لهذ�  �لتجديد الفتقارها  �ليوم يتوجس خيفةاً من حماوالت  �لنقدي  �لعقَل  و�إن 
يضيف مجعة �لتعريفات �إىل قامئة �لتجديد، و�إن �لعمل ليحيط ب�أن �لعمل - �أي عمل - هو مجموع �ملصطلحات �لناظمة ملفاهميه. 

مث �إنه ب�أي مهنج يمت در�سسهتا و�سستخالصها، �أم حسسبه �أن تنقل.

ر كتابه مببحث  و�لغريب �أن هذ� �ملسكل هل نظري عند �ملتقدمني، كام هو صنيع �لبايج، و�بن حزم، وغريهام ممن صدنَّ
، اكحلدود للبايج نفسه. يضم �ملصطلحات �دل�ئرة بني �أهل �لنظر، �أو �أفرد لها كتااباً مسستقالاًّ
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وقد �قتىض نظر �دلكتور عيل مجعة يف ابب �لتجديد �قرت�ح »مجموعة من �لتد�بري« مل يبني وجَه �عتبارها خارج تصنيفه 
�؟ وهل يتوقف علهيا حتصيُل عمل �لأصول، وتكون عواناً للمجهتد  ملو�قع �لتجديد يف �لشلك و�ملضمون. وهل متثل جتديداً
ا،  يف حتصيل �حلمك �لرشعي؟ و�إن اكن كذكل مفا موقعها يف بنية �دلرس �لأصويل؟ �أم يه مساكل لتدبري �لش�أن �لعام فقهاً

ا. � يف �لأصول علماً وليست جتديداً

ومن �لعيب يف سسياق �حلجاج نعُت �لفقه ابملوروث، ووصفه مبظاهر �لقصور يف صياغة �أجوبة عىل مشالكتنا، 
وحسسبه �أنه قدم �أجوبة عىل مشالكت زمانه جبهد �أههل ال ب�أمانهيم.

و�إن من مظاهر �خللل �ملهنجي �أن تدريس عمل �لأصول يف �جلامعات و�ملعاهد �ليوم ينحرص يف تقدمي �ملعارف مبعزل 
عن �لسسياق �لعلمي الإثباهتا ونفهيا، وجيعل غايته �ملعرفية حتصيَل �ملعلومات مبتوتةاً عن مناجه حتصيلها.

ومن �لتدقيق �لعلمي يف �حلجاج �إعادُة �ملد�رسة لنصوص �لغز�يل، و�أيب �حلسني �لبرصي، و�لشاطيب، �ملتعلقة مبا ير�ه 
ا، �أو من لك معرفة �أضيفت �إليه ال يتوقف علهيا  � معرفياًّا دلعوى ختلية عمل �لأصول من عمل �لالكم خصوصاً �ملعارصون مستنداً
حتصيل �لفقه، وال تكون عواناً عليه. ويه �ملر�جعة �ليت �إن متت - حبمل و�أانة - �أن تغري �لقناعة �لظاهرة ملن �أسسند هذ� �لقول 

�إىل ما ورد عهنم، دون تبني ملر�دمه منه.

ويظهر من معل من دعا �إىل �إدخال عمل �لسسامينتيك يف �دلرس �لأصويل �أنه مل ينسده لقوة جحاجية بينة، وغايته �أنه 
، مما يثري �أسسئةل عن جدو�ه وفائدته �ملرجوة. ويثور �لسؤ�ل �حلضاري �لكبري: مىت نسستورد من غريان؟ وهل لك  �ألقاه مرسالاً
ما ثبت عندمه صاحل لنا؟ ولو متعنا يف تصور �لغز�يل و�لشاطيب ملبحث �دلالل، ومت حتصيل معاين ما بثاه فيه من قو�عد، 

�سستلهامها من علوم �لعربية؛ لتبني لنا ِغن �دلرس �لأصويل عن غريه يف هذ� �لباب.

ولو تعمق �ملنادون هبذه �الإضافة يف اترخي �للسانيات يف �لفكر �للغوي �لغريب؛ لتبني هلم �أنه ملا تسستو عندمه مدرسة 
خبصائصها وقو�عدها، ومنوذهجا يف �لباب؛ حىت يصح �سستحضارها، كيف وملا ختترب �ختباراً� حقيقياًّا؛ فتظهر �خلربة جدو�ها 

وتبني مقد�ر �لنفع يف مبانهيا.

املطلب الثاين: املستندات العلمية ملسالك التصنيف: 

ياكد �لنظر �لنقدي �ملر�جع لذلي �أبد�ه �جملددون لقضااي عمل �لأصول ُيدرك بلك بوضوح �أهنم مل يرتقو� يف مقرتحاهتم 
ا حملال ما �تعربوه �إضافة جتديدية، وكأمنا �عتربو� �أبلغ غاايهتم جمرنََّد الاقرت�ح. � و�حضاً �إىل بناء حممك، يقدم تصوراً

مفقرتحو �إضافة عمل الاجامتع، وعمل �لنفس هل يقرتحون تدريسها مضن علوم مسستقةل، �أم نظرايت، و�أين تكتب هل 
يف مالحق، �أم يف حمل معني يقدر ابالجهتاد �أنه �لأوىل هبا.
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� عن هذ� �لوضع ما �قرتحه �دلكتور جامل �دلين عطية من �إضافة �لسسامينتيك، ف�أين حمهل؟ فهل يكتب  ومل ميض بعيداً
يف مقدمات عمل �لأصول ومبادئه؟ فبدل �حلديث عن مسائل لغوية يمت �حلديث عن مبادئ عمل �لسسامينتيك، �أو قو�عده 
ونظرايته، وعن اترخيه ومد�رسه، مث �أفال يكون هذ� �إدخاالاً لعمل يف عمل �لأصول؟ ومن مث سسي�أيت يوم يقول فيه من ي�أيت 

بعدان بتخلية عمل �لأصول من هذ� �لعمل �دلخيل؟

ا  منوذجاً �ملضمون، و�قرتح  �لشلك، ومسار  � صنفه مسارين: مسار  �قرتح جتديداً قد  �دلكتور عيل مجعة  و�إذ� اكن 
للتدريس - فاإن مقرتحه مل يعكس هذه �لرغبة يف �لتجديد. وحيسن �أن نورد تصوره، ونعقبه ببيان وجوه �خللل و�لقصور 

فيه.

� حاصل ما �قرتحه: » قال معدداً

4- �إعادة ترتيب عرض �ملادة حبالها بناءاً عىل مر�حل تفكري �جملهتد، و�ذلي ميكن تسميته بنظرايت �لأصول �لسسبعة. 
ويه �لأسسئةل �ليت وردت يف ذهن �جملهتد �إىل �أن وضع عمل �لأصول، ويه: 

	ما �حلجة �ليت ميكن الاعامتد علهيا لأخذ �لأحاكم �لرشعية مهنا بناء عىل �إميانه ابهلل ورسوهل؟ و�الإجابة تشمل 
آن، وجحيته، و�أقسامه،  �لالكم عىل مصدري �لترشيع: �لكتاب و�لسسنة، ويمت عرض مباحث �لأصول �ملتعلقة بتعريف �لقر�

و�لسسنة، وتتعريفها، و�أقساهما.

آن و�لسسنة؟ ويعرض فيه ما يف �أصول �لفقه من قضااي �لرو�ية. 	وي�أيت �لسؤ�ل �لثاين: وهو: كيف نوثق �لقر�

	وي�أيت �لسؤ�ل �لثالث: وهو: كيف نفهم �ملنقول؟ ويعرض فيه دالالت �لألفاظ، ومر�تهبا، و�ملفهوم و�ملنطوق، 
و�حلقيقة و�جملاز، و�جململ و�ملبني، و�لأمر و�لهن�ي، و�لناخس و�ملنسوخ.

	وي�أيت �لسؤ�ل �لر�بع: وهو: كيف نعاجل مس�أل �لقطعية و�لظنية يف �لرو�ية، �أو �لفهم، وت�أيت مس�أل �الإجامع، 
وجحيته، ونقهل.

	وي�أيت �لسؤ�ل �خلامس: كيف نلحق �لفروع �ملسستحدثة ابملسائل �ليت فهيا نص، وي�أيت ابب �لقياس حباهل.

هبذ�  �لأصول  يف  ذكر  ما  آليات  � فيه  فنذكر  و�لرتجيح،  �لتعارض  حل  كيفية  عن  �لسادس:  �لسؤ�ل  	وي�أيت 
�لش�أن.
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	وي�أيت �لسؤ�ل �لسابع: عن رشوط �جملهتد، وكيف يقوم بعملية �الإفتاء؟ وهنا نعرض تكل �لرشوط مع بيان 
دل  �ملقاصد �لرشعية، وضو�بط الاجهتاد. وخنلص �إىل وجوب �إدر�ك �لو�قع؛ لأجل �إمتام معلية �الإفتاء، وميكن �أن نعرض للأ

�خملتلف فهيا ابعتبارها �سستدالالاً يقوم به �جملهتد، وتساعده يف �جهتاده.

	ونرى �أن هذ� �لعرض قد خُيالف ما درج عليه �ملصنفون، يبني للطالب و�لقارئني تسلسل مسائل �أصول 
ا لفهم �لنص بعد توثيقه”)23( �لفقه؛ ابعتباره مفتاحاً

وبني من هذ� �لعرض �أنه غارق يف �لتقليد بعيد عن �أي جتديد، ومل تظهر فيه معامل �لتجديد �ملقرتح ال من حيث ما 
� يف �لشلك، وال يف �ملضمون. �عتربه جتديداً

ومما يلحظه �دل�رس �لناقد �أنه خيلط بني قضااي معرفية و�أخرى مهنجية، اكليت �أوردها يف �لسؤ�ل �لر�بع خبصوص قضية 
ا ذ�ت طابع مهنجي، وبني  �لقطع و�لظن يف �لأخبار مبا نظر مهنجي يرجع �إىل توثيق �لسسنة، وبني ما تفيده يف �لفهم ويه �أيضاً

مسائل �الإجامع مبا يه قضااي معرفية متعلقة مبفهومه وجحيته ورشوطه.

وبقيت مسائُل �لتعارض و�لرتجيح كام يه يف �دلرس �لأصويل دون بيان ملا ميكن �أن يلحقها من جتديد يف ذ�هتا 
ا؛ اكلأدل �خملتلف فهيا؛ �إذ كيف تساعد �جملهتد، وب�أي صورة تساعده، ولعل مباحث �دلالل تساعده، فمل مل  ووظيفهتا متاماً

تذكر يف مبحث الاجهتاد.

ويظهر �أن �ستيعاب بعَض مفاهمي �لأصول ُتثري �إشاكالاً مهنجياًّا يعود عىل �لأصل ابلتشكيك، �أو عىل �لأقل ابلتوقف؛ 
كام هو حال �لسؤ�ل �خلامس؛ �إذ من �ملعلوم �أن �ملسائل �ملسستحدثة قد ال جيري فهيا �لقياس ابلرضورة؛ �إذ مهنا ما جيري 
فيه �لعموم �للفظي من ابب حتقيق �ملناط، �أو معومات �لرشيعة ومعانهيا �للكية من ابب �لنظر �ملقاصدي، هذ� ابالإضافة 

�إىل ابب �لقياس.

ا تظل حماوالت �لتجديد تفتقر لرؤية نسقية يف بناء مسائل عمل �لأصول وقضاايه، ووصفها مبا يفيد يف حتصيلها  ومعوماً
مر�عياًا وظائفها �ملهنجية وابنيا ملسائلها �لعلمية. فيكون ذكل عواناً للطالب يف �الإحاطة مبباغهيا و�إدر�ك وجوه �لنفع �ملوعود به، 

لبناء �لعقل �لفقه�ي �ملعارص، وتيسري سسبل �لنظر و�لفهم حتصيالاً ملعاين �لهدى يف �لوحيني �لكتاب �لكرمي و�لسسنة �لبيان.

و�محلد هلل �ذلي بنعمته تمت �لصاحلات.

23 تجديد أصول الفقه: د. علي جمعة. المسلم المعاصر: ص 43، وقد أحال فيه على كتابه: الطريق إلى التراث اإلسلمي: مقدمات معرفية ومداخل منهجية.
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