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امللخص التنفيذي: 

�أ�سهتدف من هذه املداخةل توكيد فرضية احلاجة اإىل التجديد املهنجي؛ بدعوى �أن التغيري اذلي حصل يف بِْنَيِة الاجامتع 
تغيرٌي كيفيٌّ وليس تغيريًا مكيًّا فقط.

و��أعاجل هذه الفرضية من خالل �أربعة حماور: 

�أولها: حبث دالةل الوصل بني التجديد والزمن.

مث �أنتقل يف احملور الثاين اإىل بيان طبيعة الواقع امل�ستجد، بتوكيد حصول التغيري الكيفي يف بنياته.

مث اثلًثا: ��أدافع عن �أمهية اعامتد العلوم الاجامتعية للخلوص اإىل فهم الواقع الراهن.

ويف احملور الرابع: �أنهت�ي اإىل الزم البحث؛ وهو مبا �أن طبيعة التغيري اذلي حصل يف بنية الاجامتع العريب االإ�اليم 
احلديث، هو تغيري كيفي - فاإن املقوالت واملفاهمي املوروثة ال ميكهنا �أن ُتقارب هذا المنط من الاجامتع، وعليه فالبد �أيًضا من 

جتديٍد كيفّيٍ ينا�ب طبيعة ذكل التغيري. و�أقصد ابلتجديد الكيفي ذاك اذلي ُياوز تغيرَي الأفاكر اإىل تغيري مهنج التفكري.

تقديم

مثة ُطرفة �أحب �أن �أبتدئ هبا مداخليت1 هذه، مفادها �ؤال حيمل يف الظاهر مفارقة، وهو: 

كيف تكون اليوانن اليوم؟ ويه اليت لها ذكل االإرث الفل�في واحلضاري الغين متخلفًة؛ بيامن �أمرياك اليت ال ماض 
متقدمة؟! لها 

ا؛ فهو ُيثقل  د ارتاكزًا عىل ذات ما يؤ�س تكل املفارقة، وهو �أن اليوانن متخلفة؛ لأن لها ماضًيا ثريًّ جدًّ واالإجابة تتَحدَّ
اكهلها عن اخلطو يف احلارض، بيامن �أمرياك ال تراث لها؛ ذلا ت�افر يف الوجود برسعة متخففة من ثقل الأمتعة.

اإن هذه الطرفة تلخص لنا �أيًضا موقف كثري من داريس الرتاث العريب االإ�اليم؛ حيث جتدمه يضعون م�ؤولية 
ختلف احلارض عىل �أفاكر الرتاث اليت ال تزال متحمكة يف العقول وتوهجها يف الزمن الراهن.

حصيح، اإن هذا التحليل املرتكز عىل منطق تكل الطرفة ال خيلو يف الظاهر من �طحية؛ فليس الرتاث م�ؤواًل عن 
ختلف احلارض، بل امل�ؤولية يه عىل من يعيش حارضه دون وعٍي بكيفية التعاطي معه، واالإبداع يف معاجلة م�ستجداته.

1 أصل هذه الدراسة مداخلة ضمن ورشة »العلوم اإلسالمية ومسألة التجديد المنهجي: الرؤية – المنهج – كيفية التنزيل» ، التي نظمتها دار نهوض للدراسات والنشر 
الكويت، بمراكش يومي 02 و03 أبريل 2016م



4

ملاذا نحتاج إىل التجديد املنهجي؟

ولهذا اإذا �أردان �أوجَز جواب عن ال�ؤال اذلي عنوانَّ به هذه املداخةل، �أي: 

ما اذلي يعل التجديد رضورًة؟

فلنقل بلفظ واحد: اإنه الزمن.

ونعين بذكل �أن من طبيعة الوجود اجملمتعي �أنه حمايث بصريورة تؤول به حمتًا اإىل ظهور تغيريات معرانية، ومشالكت 
جديدة تتطلب من الوعي �أن ي�اوقها ابلتفكري اجملهتد القادر عىل بناء �أ�اليب ومفاهمي جديدة؛ ليمتكن من ا�تيعاب حركة 

الواقع والتفاعل معها، واإدارهتا وحل اإشاكالهتا.

والصريورة �أو التغري اجلاري يف الاجامتع، نوعان)2(: 

ْنِخه ومضن منطقه الثقايف. - نوع مكي ال يثري الكثري من االإشاكالت عىل الفكر؛ لأنه يكون من �سِ

لكن يف حاالت معينة يطر�أ عىل بنية الاجامتع وهيلكة العمران: 

- تغيري من نوع كيفي يعل الأن�اق الفكرية ال�الفة - اإذا �أخذت م�أخًذا تقليديًّ - ليس فقط غري قادرة عىل �د احلاجة 
اإىل حل املشالكت، بل �أيًضا عاجزة عن �د حاجة الفهم، �أقصد فهم بنية و�أنظمة احلياة اليت جتددت جتديًدا كيفيًّا.

وهذه يه احلاةل اليت يعيشها العقل امل�مل املعارص يف تقابهل مع العامل؛ حيث ال يواجه مشالكت معدودة، بل هيلكة 
جديدة لمنط يف الاجامتع، مل تعهدها �أن�اقه الفكرية والفقهية القدمية.

وعليه فاإن فرضية هذه املداخةل تقوم عىل الوصل بني الاجهتاد وصريورة الاجامتع، مع التوكيد عىل �أن التغيري اذلي 
طر�أ عىل اجملمتعات االإ�المية احلديثة هو تغيرٌي كيفيٌّ وليس فقط تغيريًا ترامكيًّا مكيًّا؛ مما ي�ستوجب جتديًدا يف طريقة فهمنا 

للتجديد ذاته. و�أعين به وجوَب التجديد يف مناجه التفكري، وليس الاكتفاء بتجديد وتغيري يف مثار املهنج املوروث.

لبيان ذكل، ��أحاول يف هذه املداخةل حبث دالةل الوصل بني التجديد والزمن، واإيضاح م�ستلزمني من م�ستلزمات 
التغيري الكيفي؛ ُهام وجوب درس الواقع ووجوب جتديد املهنج.

االجتماع  يميز بعض علماء  السوسيولوجية تحت مسميات واصطالحات أخرى، حيث  األبحاث  في  متداول  المعنى  نوعان: كمي، وكيفي. وهذا  التغيير  بأن  قلنا   2
بين التغيير changement والتحول Transformation واالنتقال Mutation، غير أننا اكتفينا في المقال بمدلولين اثنين، دونما إيغال في مناقشة تلك التمييزات 

االصطالحية.
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-1- يف الوصل بني فكرة التجديد وبني فكرة الزمن

اإن الربط بني التجديد واإيقاع الزمن قضية يشري اإلهيا بوضوح حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن هللا يبعث لهذه الأمة عىل ر�أس 
لك مائة �سنة من يدد لها ديهنا«.)3( ففي نص احلديث نلحظ ربًطا بني فكرة التجديد وفكرة الوقت )مائة �سنة(؛ الأمر 
اذلي يويح لنا ب�أن داعَي التجديد هو حركة الواقع وقوانينه اجلارية؛ ومن مثَّ فهو ليس ترًفا ذهنيًّا، بل هو رضورة جممتعية 

يفرضها قانوُن الصريورة وما يفعهل يف بنية وظواهر الاجامتع.

ومن مثَّ فاإن الت�أ�يس املهنجي دلرا�ة هذا احلديث اكن يفرض التوقَف مليًّا عند معىن جتدد احلاجة اإىل التجديد بفعل 
تقادم الزمن، لكن امللحوظ �أن اذلي ا�ستوقف داريس هذا احلديث قدميًا هو »الامس املوصول«، �أعين لفظ »َمْن«، ومل 
ينشغلوا مب�ستلزمات دالةل لفظيَتْ »مائة �سنة«؛ فاكنت عناية بعضهم متجهة اإىل �أن حيدد من هو العالِم اذلي ي�ستحق �أن 
يكون جمدد املائة الأوىل، وذاك اذلي حيق �أن ين�ب اإليه فضل التجديد يف املائة الثانية وهكذا، حىت بلغ ببعضهم �أن يعلن 

عن نف�ه، راجًيا �أن يكون هو جمدد زمانه)4(.

3 رواه أبو داود )رقم/4291( من حديث أبي هريرة.

4 أقصد هنا اإلمام السيوطي، الذي ترجى في أرجوزته أن يكون مجدَد المائة التاسعة. وال أعني هنا أن اعتراضنا على رجائه، بل االعتراض على التعيين الفردي 
للمجدد. هذا ونضيف اعتراًضا آخر وهو أنه في أرجوزته لم يعين في تسمية المجددين بعد المائة األولى، سوى علماء الشافعية، وفي ذلك تضييق ال يستوعب رحابة 

الفكر اإلسالمي وتعدد مذاهبه.

يقول السيوطي: 

اْل���ِم���نَّ���ة  اْل���َع���ِظ���ي���م  هلل  ��نَّ��ة اْل�������َح���ْم���د  اْل�������َم���اِن���ح اْل���َف���ْض���ل أِلَْه�������ِل ال��سُّ
�����اَلم َن��ْل��َت��ِم��س  ����اَلة َوال�����سَّ َي�����ْن�����َدِرس ثُ�����مَّ ال����صَّ اَل  ِدي����ن����ه  َن����ِب����ّي  َع����لَ����ى 
ُم���ْع���َت���ِب���ر لَ����َق����ْد أََت�������ى ِف�����ي َخ����َب����ر ُم���ْش���َت���ِه���ر  َح�����اِف�����ظ  ُك�������ّل  َرَواُه 
ِم���اَئ���ة  ُك������ّل  َرْأس  ِف�����ي  �������ة ِب������أَنَّ������ُه  َي����ْب����َع����ث َربّ�����َن�����ا لِ�����َه�����ِذي اأْلُمَّ
د  ِدي������ن اْل���������ُه����َدى أِلَنَّ���������ُه ُم���ْج���َت���ِه���د َم����نًّ����ا َع���لَ���ْي���َه���ا َع���الِ�������ًم���ا يُ����َج����ّدِ
َخ���لِ���ي���َف���ة اْل�����َع�����ْدل ب����إِْج����َم����اٍع َوَق����ر َف���َك���اَن ِع���ْن���د اْل���ِم���اَئ���ة اأْلُولَ�������ى ُع��َم��ر 
���اِف���ِع���ّي َك������اَن ِع���ْن���د ال��ثَّ��اِن��َي��ة  ��اِم��َي��ة َوال���شَّ لِ�����َم��ا لَ�����ُه ِم�����َن اْل���ُع���لُ���وم ال��سَّ
�����ة  �����ه َواْب��������ن ُس�����َرْي�����ج َث����الِ����ث اأْلَِئ�����مَّ ُه َم������ْن أَمَّ َواأْلَْش��������َع��������ِرّي َع��������دَّ
أَْو  َس���ْه���ل  أَْو  َراِب������ع  اإْلِْس���َف���َراِي���ي���ِن���ي َخ���لَ���ف َق����ْد َح���َك���ْوا َواْل���َب���اِق���الِن���ي 
ُه َم�����ا ِف����ي����ِه ِم������ْن ِج������َدال َواْل�������َخ���اِم���س اْل�����َح��ْب��ر ُه����َو اْل���َغ���َزالِ���ي  َوَع�����������دَّ
اِزي  ����اِدس اْل��َف��ْخ��ر اإْلَِم������ام ال�����رَّ اِف������ِع������ي ِم����ْث����ل����ه يُ����������َواِزي َوال����سَّ َوال������رَّ
اِق����ي إِلَ�����ى اْل�����َم��َراِق��ي  ���اِب���ع ال����رَّ اِْب�������ن َدِق�����ي�����ق اْل����ِع����ي����د ِب����اتِّ����َف����اِق َوال���سَّ
ي���ن َوال���ثَّ���اِم���ن اْل�����َح��ْب��ر ُه����َو اْل��بُ��ْل��ِق��ي��ِن��ي  ال���ّدِ َزْي������ن  اأْلََن���������ام  َح����اِف����ظ  أَْو 
اْل�ِماَئة  َت��ْم��ِض��ي  أَْن  َذلِ���َك  ِف��ي  ��ْرط  َوْه�������َو َع���لَ���ى َح���َي���ات���ه َب���ْي���ن اْل���ِف���َئ���ة َوال��شَّ
����نَّ����ة ِف�����ي َك���اَلم���ه يُ����َش����ار ِب����اْل����ِع����ْل����ِم إِلَ�������ى َم���َق���اِم���ه  َوَي����ْن����ُص����ر ال����سُّ
َف���ّن  لِ����ُك����ّلِ  َج���اِم���ًع���ا  َي����ُك����ون  َم���ن َوأَْن  ال���زَّ أَْه������ل  ِع���ْل���ُم���ه  َي����ُع����ّم  َوأَْن 
ُرِوي  َق����ْد  َح���ِدي���ث  ِف���ي  َي���ُك���ون  َق��ِوي َوأَْن  َوَق���ْد  اْل�ُمْصَطَفى  َب��ْي��ت  أَْه���ل  ِم���ْن 
َق����ْد َن���َط���َق اْل�����َح��ِدي��ث َواْل�����ُج��ْم��ُه��ور َوَك�����ْون�����ه َف��������ْرًدا ُه�����َو اْل�����َم��ْش��ُه��ور 
َوَع���َد َوَه����������ِذِه َت����اِس����َع����ة اْل�������ِم���ِئ���ي���ن َق����ْد  اْل�����َه��اِدي  َم���ا  يُ��ْخ��لَ��ف  َواَل  أََت����ْت 
د  يُ��ْج��َح��د َوَق�������ْد َرَج��������ْوت أَنَّ����ِن����ي اْل�������ُم���َج���ّدِ لَ����ْي����َس  َف���َف���ْض���ل هللا  ِف���ي���َه���ا 
اْلَي��������ات َوآِخ���������ر اْل�������ِم���ِئ���ي���ن ِف���ي���َم���ا ي��أت��ي  ُذو  هللا  َن�����ِب�����ّي  ِع���ي���َس���ى 
�������ة  ي�����ن لِ���������َه����ِذي اأْلُمَّ د ال�����ّدِ ����ْه يُ�����َج�����ّدِ ����اَلة َب��ْع��ض��َن��ا َق����ْد أَمَّ َوِف�������ي ال����صَّ
ًرا لِ����َش����ْرِع����َن����ا َوْي����ح����ُك����ْم  َي��ْع��لَ��م ُم�������َق�������ّرِ ���َم���اء  ال���سَّ ِف����ي  إِْذ  ِب��ُح��ْك��ِم��َن��ا 
د  َويُ�����ْرَف�����ع اْل�����ُق�����ْرآن ِم���ْث���ل َم����ا بُ����ِدي َوَب�����ْع�����ده لَ�������ْم َي����ْب����َق ِم�����ْن ُم����َج����ّدِ
���اَع���ة َوَت���ْك���ثُ���ر اأْلَْش����������َرار َواإْلَِض�����اَع�����ة  ِم�����ْن َرْف����ع����ه إِلَ������ى ِق����َي����ام ال���سَّ
َع���لَّ���َم���ا  َم�����ا  َع����لَ����ى  هللا  َوَم�����ا َج�����اَل ِم�����َن اْل�������َخ���َف���ا َوأَْن���َع���َم���ا َوأَْح������َم������د 
ْح���َم���ة  اْل�����َم��ْك��ُرَم��ة ُم���َص���لِّ���ًي���ا َع���لَ���ى َن����ِب����ّي ال���رَّ أَْص���َح���اب���ه  َم����ْع  َواْلل 
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حصيح لقد �أجاد بعضهم - اكذلهيب)5( وابن كثري)6( وابن جحر)7( وغريمه - يف نفي �أن يكون ذكل الامس املوصول داالًّ 
عىل الفرد، مؤكًدا �أن املعىن ينرصف اإىل امجلاعة ال اإىل خشص مفرد؛ لكن مفهوم الزمن يف احلديث مل ُيعط ما ي�ستحق من 

انتباه وت�أمل.

وال ينبغي �أن نعيب توقف القدماء عند حرفني من احلديث )َمْن( واذلهول عن �ستة �أحرف )مائة �سنة(؛ فذاك ميكن 
تف�ريه ابللحاظ الـ«�و�سيولويج«؛ اذلي يفيد ب�أن اجملمتع التقليدي مل يكن فيه حراك الاجامتع ملحوًظا ب�هوةل.

ومن هنا نفهم ملاذا انرصف القدماء حىت عند ت�أملهم يف معىن الزمن كحراك، اإىل تصنيف احلديث يف ابب املالمح، 
حيث عدوه من املبرشات؛ وذكل لأن �أوحض حراك اجامتعي يف منط الاجامتع القدمي هو واقعة احلرب، وخاصة تكل اليت 

تنهت�ي ابلهزمية؛ لأهنا تكون �أكرث اإظهارًا حلدوث التغيري.

ولهذا ُعدَّ هذا احلديث النبوي من املبرشات القائةل ب�أن يف لك مائة عام يبعث هللا لهذه الأمة من يدد �أمر ديهنا؛ 
فت�ستعيد قوهتا. �أما كون احلديث داالًّ عىل �أن الزمن يري يف بنية املاكن ومحموالته تغيريات جممتعية ونف�سية؛ ت�ستوجب 
م�اوقهتا ابجهتاد جديد؛ فهذا ما مل يكن متاًحا التفكري فيه بعمق وتركزي يف منط الاجامتع التقليدي اليت يتباط�أ فيه فعل 

الصريورة والتغيري.

واذلهول عن فكرة الزمن يف احلديث ابٍد �أيًضا يف انرصاف النظر اإىل حرص مدلول »مائة �سنة« يف مقدار زمين معني 
حتدده عقارب ال�اعة، بيامن املقصود يف احلديث - وهللا �أعمل - الزمن ذاته كعالمة عىل احلركة، ال مقدار معني منه. وعليه 

ال نرى داعًيا اإىل �أن ندخل يف ذكل اخلالف حول تعيني مبتد�أ احل�اب: 

�أنبد�أ تعداد ر�أس املائة بتوقيت املودل النبوي، �أم ابلبعثة، �أم ابلهجرة، �أم بوفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟)8(.

مث اإن اذلهول عن مقتضيات فكرة الزمن ابٍد �أيًضا يف تعريف معىن »التجديد«؛ حيث ُفهم معىن العودة اإىل ما اكن عليه 
ا  ؛ فا�ستحال التجديد مانًعا للتجديد، حيث فهم البعض العودة اإىل ما اكن عليه ال�لف بوصفه تقليًدا اتمًّ ال�لف فهًما تقليديًّ

ُد( للجمع ال للمفرد.« من »تاريخ اإلسالم« )180/23(. 5 قال الحافظ الذهبي: »الذي أعتقده من الحديث أن لفظ )َمن يَُجِدّ

6 قال ابن كثير: »قال طائفة من العلماء: الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه األعصار، ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك 
من السلف إلى من يدركه من الخلف، كما جاء في الحديث من طرق مرسلٍة وغير مرسلة: )يحمل هذا العلم من كل خلف ُعدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 

المبطلين(. وهذا موجود وهلل الحمد والمنة إلى زماننا هذا ونحن في القرن الثامن.« »البداية والنهاية« )256/6(.

7 قال ابن حجر في »فتح الباري«: »ال يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط، بل يكون األمر فيه كما ذكر في الطائفة )يعني قد تكون جماعة( وهو متجه، 
فإنَّ اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها ال ينحصر في نوع من أنواع الخير، وال يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إال أن يُدَّعى ذلك في عمر بن 
عبد العزيز، فإنه كان القائم باألمر على رأس المائة األولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها، ومن ثم أَطلََق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من 
جاء بعده فالشافعي وإن كان متصًفا بالصفات الجميلة؛ إال أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصًفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو 

المراد، سواء تعدد أم ال.« انتهى من »فتح الباري« )295/13(.

8 يشير المناوي إلى هذا االختالف في تعيين مبتدأ حساب المائة بقوله في »فيض القدير«: »يحتمل من المولد النبوي، أو من البعثة، أو من الهجرة، أو الوفاة.. ولو قيل 
بأقربية الثاني- أي البعثة- لم يبعد، لكن صنيع السبكي وغيره مصرٌح بأن المراد الثالث.« عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية 

الكبرى، ط 1، مصر 1356، ج 9، ص 9.
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لمنطهم يف الفكر والعيش، دون �أن ي�ستوقفهم ال�ؤال: ملاذا مل تتحقق هذه العودة وتتج�د فامي بعد مرحةل اخلالفة الراشدة، 
رمغ كرثة احلنني اإىل ذكل الزمن؟

�أليس عدُم تكرار منط الفكر والعيش اذلي �اد يف اللحظة التارخيية الأوىل دلياًل عىل �أن صريورة الاجامتع تفرض 
منطقها عرب الزمن؟

�أال ينبغي �أن فهم معىن العودة اإىل ال�لف مبعىن العودة اإىل روح الاجهتاد من الويح لتكييف احلياة، فيكون التجديد 
هو ا�ستعادة حلس الاجهتاد اذلي متزي به �أعالم ال�لف، ال امجلود عىل حمصول اجهتادمه؟

�أليس النيب ملسو هيلع هللا ىلص القائل: »خريمك قرين، مث اذلين يلوهنم، مث اذلين يلوهنم«)9(، هو من قال: »َمَثُل �أميت مثل املطر ال 
آخره«)10(؟ ُيْدرى �أوهل خري �أو �

فكيف ينبغي �أن نؤ�س فكرة التجديد وفق مقتىض الزمن، دون الوقوع يف ذكل الالتباس النظري اخلطري اذلي يقلب 
التجديد اإىل تقليد؟

يف كتاب »االإنصاف يف بيان �أ�سباب الاختالف« يشري ويلُّ هللا ادلهلوي اإىل مراحل تطور املوقف من التقليد، 
معيًنا املائة الرابعة مكبتد�أ لت�أ�يس نزعة التقليد، حيث يقول: »اعمل �أن الناس اكنوا يف املائة الأوىل والثانية غري ُمجمعني عىل 
التقليد ملذهب واحد بعينه؛ قال �أبو طالب امليك يف قوت القلوب: اإن الكتب واجملموعات حمدثة، والقول مبقاالت الناس 
والفتيا مبذهب الواحد من الناس واختاذ قوهل واحلاكية هل يف لك يشء والتفقُّه عىل مذهبه - مل يكن الناس قدميًا عىل ذكل يف 
القرنني الأول والثاين. انهت�ى. �أقول: وبعد القرنني حدث فهيم يشء من التخرجي؛ غري �أن �أهل املائة الرابعة مل يكونوا جممتعني 
عىل التقليد اخلالص عىل مذهب واحد والتفقه هل واحلاكية لقوهل، كام يظهر من التتبع، بل اكن الناس عىل درجتني: العلامء، 
والعامة. واكن ِمن خرب العامة �أهنم اكنوا يف امل�ائل االإجامعية اليت ال اختالف فهيا بني امل�لمني �أو بني مجهور اجملهتدين ال 

يقدلون اإال صاحب الرشع.«)11(

ويف هذا ال�سياق ميكن �أن نشري اإىل فكرة غلق ابب الاجهتاد مكثال عىل الاحرتاس واخلوف من اجلدة؛ حيث ا�ستقر 
الأمر منذ القرن الرابع الهجري عىل ادلعوة اإىل تقليد الأمئة الأربعة...)12(. ويف �سياق نفي الاجهتاد انترشت فكرُة فقدان 
«)13(؛ وذكل  اجملهتد املطلق، حىت اإن ابن الصالح »نقل عن بعض الأصوليني �أنه مل يوجد بعد عرص الشافعي جمهتٌد م�ستقلٌّ

9 أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، )171/3(، برقم: )2651(، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم، )1964/4(، برقم: )2535(.

10 أخرجه الترمذي في سننه )بشرح تحفة األحوذي(، كتاب: األمثال، باب: رقم )6(، )138/8(، رقم )3030(.

11 ولي هللا الدهلوي، اإلنصاف في بيان أسباب االختالف، ج1، ص 38-37.

12 وضعت ثالث نقط لإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى األئمة األربعة كان وقتئذ حضور في المجال المذهبي السني لثالثة آخرين هم: سفيان، واألوزاعي، وداود الظاهري. 
وقد اندثر مذهب سفيان وكذا مذهب األوزاعي، ولم يبق سوى المذهب الظاهري إضافة إلى المذاهب األربعة المشهورة.

13 المناوي، فيض القدير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 1415 ه� 1994 م، ج1، ص16.
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لتوكيد تقليد الأمئة. هذا مع �أن الثابت �أن مالاك)14( و�أاب حنيفة)15( وكذا الشافعي)16( - وغريهام من �أعالم ال�لف - اكان يهنيان 
عن �أن ُيقدلا.

ادلنيا  منه يف  �أمحد... يربؤن  �أو  الشافعي  �أو  �أاب حنيفة  �أو  مالاًك  �أو  اتبعيًّا  �أو  ابن حزم: »لك من قدل حصابيًّا  يقول 
والآخرة...«.

و�أيًضا فاإن هؤالء الفقهاء قد هنوا عن تقليدمه وتقليد غريمه، فقد خالفهم من قدلمه.«

التقليد، وتوكيد فرضية الاجهتاد، ويف  التوكيد عىل خطر  العلامء يف  املذاهب، ا�سمتر عديٌد من  بعد تشكُّ  وحىت 
التقليد ويذمونه  ي�أمرون ابالجهتاد وحيضون عليه، ويهنون عن  ال�لف واخللف  ال�سيوطي: »ما زال  يقول  ال�سياق  هذا 

ويكرهونه«.

مث �أخذ يف جرد الكتب اليت نقدت التقليد، �واء تكل اليت وقف علهيا �أو تكل اليت تناهت اإىل مسعه؛ قائاًل: »وقد 
صنف جامعٌة ال حيصون يف ذم التقليد، مفن صنف يف ذكل املزين صاحب االإمام الشافعي، �ألف كتاَب ف�اد التقليد، 
نقل عنه ابن عبد الرب يف كتاب العمل، والزركيش يف البحر، ومل �أقف عليه. و�ألف ابن حزم ثالثة كتب يف اإبطال التقليد 
وقفت علهيا، و�ألف ابن عبد الرب كتاب العمل يف ذكل، وقفت عليه، و�ألف �أبو شامة يف ذكل كتابه امل�مى خطبة الكتاب 
املؤمل يف الرد اإىل الأمر الأول، وقفت عليه. و�ألف ابُن دقيق العيد كتاب الت�ديد يف ذم التقليد، مل �أقف عليه. و�ألف ابن 
قمي اجلوزية كتااًب يف ذم التقليد وقفت عىل ُكرَّا�ني منه، و�ألف اجملد الشريازي صاحب القاموس كتاب االإصعاد اإىل رتبة 

الاجهتاد، مل �أقف عليه.«)17(

ويقول ابن اجلوزي: »يف التقليد اإبطال منفعة العقل لأنه ُخلق للتدبر«. وقال ابن عبد الرب: »اإنه ال خالف بني �أهل 
الأمصار يف ف�اد التقليد«...

14 طلب الخليفة أبو جعفر المنصور من اإلمام مالك في موسم الحج- أن يؤلف كتاًبا في الفقه يوحد السلوك قائاًل: »يا أبا عبد هللا ضع الفقه ودّون منه كتاًبا وتجنّب 
شدائد عبد هللا بن عمر، ورخص عبد هللا بن عباس، وشوارد عبد هللا بن مسعود، واقصد إلى أواسط األمور، وما اجتمع إليه األئمة والصحابة، لتحمل الناس إن شاء هللا 

على عملك، وكتبك، ونبثها في األمصار ونعهد إليهم أال يخالفوها”.

غير أن اإلمام مالك رفض حمل الناس على كتابه. وقال: “إن أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكلٌّ مصيٌب.” 

مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي، دار القلم، دمشق، الطبعة 2، 1425 2004 ج1، ص313.

وأنوه هنا إلى أن األلباني شكَّ في نسبة القول »وكل مصيب« إلى مالك.

15 يقول أبو حنيفة: »قولنا: هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا«. تاريخ بغداد، ج13، ص352.

ويقول ُزفر بن الهذيل، أحد كبار فقهاء األحناف: »كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكنا نكتب عنه، فقال يوًما ألبي يوسف: ويحك يعقوب! 
ال تكتب كل ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غًدا، وأرى الرأي غًدا فأتركه بعد غد.” الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية – بيروت/

ج13، ص 424.

16 قال الشافعي للمزني: »يا إبراهيم، ال تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين«.

17 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الرد على من أخلد إلى األرض وجهل أن االجتهاد فرض في كل عصر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ب ت، ص42.
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العام اذلي  فاإن امل�ار  التقليد،  �أن هؤالء الأعالم شددوا عىل وجوب الاجهتاد، والهن�ي عن  الرمغ من  لكن عىل 
ان�اق فيه �أتباعهم هو توكيد التقليد، حىت بلغ الأمر ببعضهم �أن صار الويح عندمه حمدوًدا ب�سياجات املذهب، وحمكوًما 

به ال حاكام عليه.

آية  وتكل يه الصورة اليت ي�دها قول �أيب احل�ن الكريخ شسيخ احلنفيني يف بغداد يف القرن الرابع الهجري: »لك �
ختالف قول �أحصابنا فاإهنا حتمل عىل الن�خ �أو عىل الرتجيح، والأوىل �أن حتمل عىل الت�أويل من هجة التوفيق.”)18(

فانهت�ى تطور الفكر االإ�اليم اإىل بناء مذاهب مغلقة، ت�سيج اإماكنية التفكري املغاير؛ فتحددت وظيفة الفقيه والأصويل 
يف احلفظ ال يف االإضافة اجملددة.

ويه احلاةل اليت ا�تشعرها الفقيه الفيل�وف ابن رشد؛ فعرب عهنا يف كتابه »بداية اجملهتد« قائاًل: »اإن هذا الكتاب اإمنا 
وضعناه ليبلغ به اجملهتد يف هذه الصناعة رتبَة الاجهتاد، وهبذه الرتبة ي�مى فقهًيا ال حبفظ م�ائل الفقه ولو بلغت يف الصدر 
�أقىص ما ميكن �أن حيفظه اإن�ان، كام جند متفقهَة زماننا يظنون �أن الأفقَه هو اذلي حفظ م�ائل �أكرث، وهؤالء عرض هلم 
ٌ �أن اذلي عنده خفاف  شبيه ما يعرض ملن ظن �أن اخلفاف هو اذلي عنده خفاف كثرية، ال اذلي يقدر عىل معلها، وهو بنَّيِ
كثرية �سي�أتيه اإن�ان بقَدٍم ال يد يف خفافه ما يصلح لقدمه، فيلج�أ اإىل صانع اخلفاف رضورة. فهذا هو مثال �أكرث املتفقهة 

يف هذا الوقت.«)19(

ا عىل م�أزق الفقه)20( املعمتد عىل التكرار واحلفظ؛  اإن التشبيه اذلي �أىت به ابن رشد اعامتًدا عىل مثال اخلفاف دالٌّ جدًّ
فليس اخلفاف هو اذلي ميتكل خفاًفا كثرية، بل هو اذلي يقدر عىل صناعهتا؛ لأنه همام اكن مقدار اخلفاف يف حمهل، فاإنه البد 

�أن يصطدم يوًما حباةل قدم ليس دليه مقا�ها، فيضطر اإىل البحث معن يقدر عىل صناعة اخلف املنا�ب لها.

واإذا اكن ابن رشد يف كتابه »بداية اجملهتد« قد انتقد حاةَل الفقه يف زمانه، فاإنه يف كتابه »الرضوري يف �أصول الفقه.« 
جنده يكرر ذات النقد؛ الأمر يكشف عن معق اإح�ا�ه خبطر املشلكة، اليت صارت هاجً�ا دليه. حيث يقول: »والفرق 

بني هؤالء وبني العوام �أهنم حيفظون الآراء اليت للمجهتدين... من غري �أن تكون عندمه رشوط الاجهتاد.«)21(

اإنه يقارب بني متفقهة زمانه وبني العوام، فال يد من اختالف �وى يف احلفظ، فيؤكد �أهنم جمرد عوام يلب�ون ثوب 
اجملهتدين مما ُيؤدي اإىل التباس حقيقة �أمرمه عىل الناس، فرتامه يتبعوهنم ظانني �أهنم �أهٌل لالقتداِء والاحتذاِء وا�ستعالِم 

18 الكرخي، أصول الكرخي، المطبعة األدبية، الطبعة األولى، مصر، ب ت، ص 84 رغم أن قول الكرخي يمكن أن يحمل على محمل داللي آخر، فإن إيرادنا له هنا 
هو للداللة على التقليد المذهبي. 

19 ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب العلمية، ج2، 1988م، بيروت، ص.195

20 ركزنا في هذه الفقرات على الفقه تحديًدا؛ ألنه بحكم اتصاله بالفروع أي بالعمل هو أكثر مجاالت الفكر اإلسالمي اتصااًل بالحياة، فإذا تمكن فيه التقليد، فتلك داللة 
على انفصام صلة الوعي اإلسالمي بالواقع في مختلف تخصصاته المعرفية األخرى؛ ألن الفقه أدعى باالتصال الواقعي من غيره من التخصصات.

21 ابن رشد، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تقديم وتحقيق جمال الدين العلوي، الطبعة 1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 1944، ص144.
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موقف ادلين من �أفواههم، بيامن لك الاختالف - ح�ب ابن رشد - هو يف حفظهم لآراء وفتاوى الأمئة، �أي اإن ما ميزيمه 
هو اذلاكرة احلافظة ال غري.

وحقيقة �أن حديَث ابن رشد عن فقهاء زمانه َصَدَق عىل كثري من فقهاء زماننا حنن؛ لأن حاصل التغيري يف بنية الاجامتع 
حاليًّا �أكرب من حاصل التغيري اذلي اكن وقَت صاحب »بداية اجملهتد«. كام �أن العةل اليت عيهنا يه ذات ما نعانيه اليوم من 

كثري من املتفقهة، �أي تعاظم احلفظ وقةل الفهم.

ٌ �أنه ال يكفي الفقيه اإزاء م�ستجدات احلياة وحراكها، خمزوُنه من احلفظ وال خمزونه من املوروث الفقه�ي؛ بل البد  وبنَّيِ
هل من همارات عقلية)22( ليقارب احلياة ويمتكن من فهمها واإرشادها.

فاملطلوب من العملية الفقهية - والعملية الفكرية بشك عام - �أن تكون قادرة عىل ا�تيعاب امل�ستجد، و�أخطر ما 
ميكن �أن يصيب الفكر االإ�اليم هو �أن ت�ستقر فيه تكل الزنعة اليت حت�ب �أن �أفضل الفقهاء هو ذاك اذلي ال يقول بيشء 

مل يقل به اإماٌم �أو فقيه قدمي.

الثقايف وحده، بل لك  بتارخينا  لي�ت ظاهرًة خمصوصة  ال�لف  �أن حاةل امجلود عىل  اإىل  االإشارُة  القول  ومن انفل 
قال  »هكذا  يقول:  �أن  للرجل  يكفي  اكن  مثاًل  الأوريب  ال�سياق  ففي  التقليد؛  ا�ستحاكم  بطور  مترُّ  اجملمتعات/احلضارات 
الأ�ستاذ« dixit magister ليكتيس قوهل صفة احلقيقة. واكن لفظ الأ�ستاذ ُيطلق يف الغالب عىل �أفالطون �أو �أر�طو، 
الأفواه  لَلْجِم  تكفي  املاضني  املفكرين  �أقوال  فاكنت  الو�طى،  القرون  يف   )dixit  magister( عبارة  تكرار  كرث  وقد 

وا�ت�الم امجليع.«)23(

كام �أن ا�ستحاكم طور التقليد ال يؤثر يف حقل املعرفة ادلينية وحدها، �أو يف اجملال الثقايف الأديب وحده، بل حىت يف 
جماالت علمية بعيدة عن حقل التخصص ادليين، ت�ستحيل الأ�امء العلمية الكربى اإىل مقد�ات مانعة لالجهتاد. ويف هذا 
ال�سياق ميكن �أن ن�ستحرض وضعية ا�ستحاكم التقليد لطب جالينوس، حيث �اد �أوراب، حىت يف زمن الت�أ�يس املهنجي 
للحداثة، �أي القرن ال�ابع عرش، نزوع تقليدي يف بعض الأو�اط الأاكدميية الطبية؛ وهو ما ي�ده بوضوح تداول القول: 
»لأن نكون عىل خط�أ مع جالينوس، خري من �أن نكون عىل حق مع هاريف.«، و�أنه »اإذا خالفت اجلثة ر�أي جالينوس، فقد 

صدق جالينوس وكذبت اجلثة.«)24(

اإنه ال بداية للتفكري الاجهتادي اإال ابالقتدار عىل النظر النقدي اإىل املوروث، واحلرص عىل اإدراك خصوصية الواقع 
اذلي يشستغل فيه اجملهتد، ووعيه ابحلاجة اإىل تفكري جديد ينا�ب مقدار امل�ستجد فيه.

22 تدريب الفكر الفقهي على مهارات التفكير مهمة تحتاج إلى تغيير كبير في مناهج تعليمه.

23 عبد الكريم سروش »المرتكزات النظرية لليبرالية« ص152، مجلة قضايا إسالمية معاصرة، ص24-25، صيف وخريف 1424-2003.

24 Brodhead ⱷ Paris,Pharmacologia,1831,p27

مذكور عند علي بن محمد الحمد، أزمة العلوم الشرعية في مقابل المنهجية العلمية الحديثة، بحث في الكتاب الجماعي: قضايا منهجية في الفقه والتشريع اإلسالمي، 
المركز الثقافي العربي، مؤمنون بال حدود، الطبعة 1، الدار البيضاء 2014، ص 21.



11

ملاذا نحتاج إىل التجديد املنهجي؟

التلكيفية اكلوجوب والندب  �أمناطه احلمكية  الفرعية، وبرمس  العملية  الرشعية  كعمٍل ابلأحاكم  تعريفه،  - برمس  والفقه 
واالإابحة والكراهة واحلرمة، �أو الوضعية اكلصحة والبطالن والف�اد - ينبغي �أن يكون موصواًل ابحلياة ومعياَر ما حيقق النفع 
واملصلحة للعمران؛ لأن الفقه متعّلٌِق ابل�لوك العميل، ذلا من املفروض �أن يكون مفتوًحا عىل التغيري والتبديل، واإال لن 

يكون فقه حياة بل فقه ممات.

ولعلَّ وجوَد اجملهتد اليوم ال ي�ستلزم فقط َمْقِدرًة ِذهنيًَّة، بل �أيًضا مقدرًة نف�سيًَّة، و�أعين هبا جشاعة االإرادة يف اإعالن 
الاجهتاد. واحلال �أن واقعنا الثقايف االإ�اليم مقلوب يف مراتبه؛ حيث اإن العوام مه من يقودون »اجملهتدين« ال العكس. وقد 
آراءها الاجهتادية، وحترصها  حاورت مراٍت عديًدا من الأ�امء الفكرية الوازنة يف ثقافتنا االإ�المية املعارصة، فوجدهتا ُترِسُّ �

؛ خمافة �أن ينالها �وء من العوام املقدلة. يف جمالس مغلقة، وال تكتهبا وال تعلهنا عىل امللأ

وهذا من �أخطر معاطب الفكر االإ�اليم املعارص؛ حيث يصري املفكر يفكر مبنطق العايم، ويقف عند حمدودية تفكريه 
وذوقه؛ فال يقول اإال ما يرضيه! �أي يقول ما يطلبه امل�سمتعون.

واب�رتجاع حلظة ظهور التقليد وهمينته يف اترخينا الثقايف نلحظ �أن من بني الأ�سباب اليت �أدت اإىل شسيوعه، هو 
الاحرتاز من تعمق الاختالف واختالل وحدة اجملمتع، ومن مث ميكن القول ب�أن من اجهتدوا �أو ابتدعوا، فقالوا ب�د ابب 

الاجهتاد)25( - حركهم ابتداًء اخلوف من �أن تتفرق الأمة وختتلف.

لكن رمغ اإخالص هذه النية وصدقيهتا، فاإهنا اكنت غافةًل عن اخلطر احلقيقي، اذلي ميثهل جتميد الفكر عىل ما مىض، 
تبد�أ يف طور  الأمة امل�لمة مل  �أن  فاإذا ا�ستحرضان اترخَي الاجامتع االإ�اليم، �تتضح حقيقة يربزها الا�ستقراء، ويه 
التخلف والاحنطاط زمن التجديد، بل دخلت فيه - �أي يف طور الرتاجع والتخلف - زمن امجلود، اذلي بد�أت اإرهاصاته 

يف الا�ستحاكم منذ القرن اخلامس الهجري.

�أجل، يتعلل البعض للتحذير من التجديد بدعوى �أنه قد ي�أيت ب�أخطاء واحنرافات، بيد �أهنم يغفلون عن �أمر �أمه، وهو 
�أن الاحنراف اذلي حيصل يف زمن التجديد �أقل خطًرا من الاحنراف اذلي حيصل يف زمن التقليد؛ لأنه يف حلظة التجديد 
يكون العقل الاجهتادي مشستغاًل، حاماًل خلصائص النقد واملراجعة والتصويب، ومن مث يكون الاحنراف �أو اخلط�أ قاباًل 
لالنكشاف والنقد والتصويب، �أما الاحنراف زمن التقليد فاإنه يتغلغل يف نف�سية الشعوب، ويفعل فعهل دون رقيب من 

العقل الفاحص وال ح�يب من الفكر الناقد.

وعليه؛ فاإن مرشوعية اإطالق فعل التجديد يفرضها حراك الواقع، اذلي حنتاج اإىل اإدراكه وا�ستحضار م�ستلزماته. 
وخاصة عندما حيدث يف بنية العمران حتوٌُّل جذريٌّ يعل الفكر املوروث قارًصا عن �أداء وظيفته يف فهم ومعاجلة امل�ستجد.

25 المفارقة أن سد باب االجتهاد هو بحد ذاته اجتهاٌد محدث لم يكن في السابق، حيث بينا كيف كان النهي عن التقليد شائًعا عند جميع األئمة.
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لقد �أجاد الشهر�ستاين يف كتابه »امللل والنحل« حبديثه عن فرضية الاجهتاد وخطر تركه حيث قال: »اإن قرص ]يقصد 
الاجهتاد[ يف �أهل عرص عصوا برتكه، و�أرشفوا عىل خطر عظمي.«)26( وهذا ال يعين �أن هذه الفكرة املوروثة �أو تكل مل تكن 
صاحلة يف زمهنا؛ بل حىت الصاحل يف زمن قد ال يكون ابلرضورة صاحًلا لك الأزمنة، ومن مثَّ فاحِلَجاُج عىل دميومة صالحية 
الفكرة بدعوى �أهنا �أدت وظيفًة اإيابية يف حلظة اترخيية ما - ِحجاٌج خاطئ تعوزه البصرية مباهية التارخي البرشي، و�أمناط 

حتوالته عرب الزمن.

وهذا الوعي احلصيف يعرب عنه �أبو عيل م�كويه بقوهل: »اإن بعض الأحاكم يتغري حب�ب الزمان، وحب�ب العادة، وعىل 
آخر.«)27( قدر مصاحل الناس؛ لأن الأحاكم موضوعة عىل العدل الوضعي، ورمبا اكنت املصلحة اليوم يف يشء وغًدا يف يشء �

غري �أن هذا ال يعين املناداة ابلقطع اجلذري مع ماضينا الثقايف، بل اإنه رمغ قولنا مع م�كويه ب�أن الصاحل لزمن قد ال 
آخر، فاإننا نرى �أيًضا �أن املرياث الفكري يف تنوعه واختالفه مفيٌد يف تو�عة �أفق التفكري، برشط �أن ننظر  يكون كذكل لزمن �
اإىل ذكل املرياث دون قد�سية �أو تصنمي؛ �أي بوصفه فكًرا برشيًّ اجهتد وفق مرجعية الويح، وا�ستجاب لرشوط واقعه؛ 

ومن مَثَّ لنا حنن �أيًضا �أن نتخذ من مرجعية الويح ما ن�سهتدي به لت�أ�يس الاجهتاد املواكب لرشوط واقعنا.

�أما الوقوف عندما انهت�ى اإليه العقل امل�مل يف ماضيه، فهو جتذير حلاةل الفصل بني الفكر واجملمتع، ويه حاةل لن تئول 
اإال اإىل تقادم الفكر وجعزه حىت عن �د حاجة الفهم؛ بهْلَ �د حاجة احلل ومعاجلة مشالكت الواقع.

وهذا ليس عيًبا يف ذكل الفكر املوروث، بل هو دليل عطاةل التفكري اليوم. �أما �أفاكر الأقدمني فقد �أنتجت لزمهنا 
وواقعها واكنت مواكبة لوقهتا، ومن الطبيعي �أن حنتاج اإىل اإجراء اجهتاد ياوزها مبا يواكب التغيريات الكيفية اليت طر�أت 

عىل واقعنا املعارص.

-2- يف داللة التغيري الكيفي ومستلزماته

واملقصود ابلتغيري الكيفي �أنه تغيرٌي نوعي ياوز م�ستوى التغيري المكي؛ اإذ ُياميز عمل الاجامتع بني هذين النوعني من 
�أمناط التغري الاجامتعي، رائًيا يف المنط الرتامكي تو�سيًعا يف البنية الاجامتعية والثقافية ذاهتا، بيامن المنط الكيفي يغري تكل البنية 

، حيث ي�تبدل هبا بنية جديدة. تغيريًا جذريًّ

واإذا اكن حدوُث التغيري المكي ال يتطلب تغيريًا يف الرؤى النظرية املؤطرة حلركة الاجامتع، فاإنه عند حدوث التغيري 
الكيفي تفقد تكل الرؤى القدمية قدرهتا االإجرائية عىل التوجيه الصحيح والت�أطري القادر عىل نَْظِم حركِة الاجامتع ال تقييدها.

26 محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيالني، دار المعرفة بيروت، 1404، ج1، ص204.

27 التوحيدي ومسكويه: الهوامل والشوامل، نشره أحمد أمين، القاهرة 1951، ص 330.

ومعلوم أن هذا الكتاب موضوع على أسئلة وضعها التوحيدي وسماها الهوامل، وأورد لها من مسكويه أجوبة ُسميت شوامل.
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وهذا المنط من التغيري �َأْدرََكُه الوعُي الفل�فيُّ يف بداية تشلكه، وكذا الوعي ال�و�سيولويج يف قراءته لمنط الاجامتع 
احلديث: فاإذا اكن الفيل�وف االإغريقي القدمي هرياقليط �أول من صاغ مقوةل صريورة الواقع، بقوهل يف الشذرة )ب91( 
املروية عند بلواترك: »اإننا ال ميكن �أن ن�ستحم يف الهنر ذاته مرتني«)28(؛ لأننا عندما نزنل يف املرة الثانية تكون مياه الهنر قد 
جرت وتغريت، فن�سبح يف مياه جديدة غري تكل اليت �سبحنا فهيا يف املرة الأوىل؛ فاإن هرياقليط احلداثة، �أعين هيجل قدم 
يف القرن التا�ع عرش يف اإطار نظريته عن »ظاهراتية الروح« فكرَة الصريورة التارخيية وفق منظور جديّلٍ ُيفيد حصول 

النقةل النوعية.

وعند »ت�أ�يس«)29( عمل الاجامتع يف القرن التا�ع عرش، قّدم �أوج�ت كونت يف كتابه »خطاب يف الفكر الوضعي« 
)Discours sur l’esprit positif )1844 تصوًرا للتغيري النوعي اذلي يبدل منط الاجامتع وفق ما �امه بقانون املراحل 
الثالث، انظًرا اإىل الفرتة اليت عاش فهيا، �أي القرن التا�ع عرش، بوصفها حلظًة مؤِذنًَة ابالنتقال اإىل املرحةل الوضعية والقطع 

مع املرحلتني ال�ابقتني، �أي الالهوتية وامليتافزييقية.

حصيح �أن نظريت التغيري الاجامتعي اليت تبلورت يف ال�و�سيولوجيا الغربية، حمكهتا يف كثري من الأحيان م�سبقات 
َمْت رؤيهَتا عىل مجيع اجملمتعات، وجعلت من بعض رؤاها قواننَي حتمك حركة التارخي البرشي  نظرية ممتركزة عىل اذلات؛ فعمَّ
يف ماضيه وم�ستقبهل، وهذا نقٌص ُمعيٌب يف تكل النظريت، لكن اذلي هيمنا مهنا هنا �أن مثََّة اإدر�اًك حصيًفا لوجود صريورة 

يف بنية الاجامتع تؤدي به اإىل انتقاالت نوعية.

وبرصف النظر عام يف نظرية �أ.كونت من ثقوب عديدة، خاصة يف قراءهتا القطائعية للتارخي، فاإنه ميكن �أن نقف عندها 
آل اإليه من تغيري يف بنية املدنية احلديثة،  بوصفها حددت بعض مالمح الزمن اجلديد، والم�ت بعض حمدداته اكلتصنيع وما �

اليت �ارت حنو تفكيِك المنط التقليدي وا�تبداهل.

وتاكثرت بعد كونت النظريت ال�و�سيولوجية الباحثة يف �أمناط واجتاهات التغيري اجملمتعي؛ حيث �أبرز دوراكمي دوَر تق�سمي 
العمل يف تشكيل الاجامتع احلديث، وركز ماكس فيرب - يف حتليهل لمنط الاجامتع احلدايث - عىل البريوقراطية يف م�ستوى 
البنية االإدارية للمجمتع، وعىل نزع ال�حر عن العامل عىل م�ستوى البنية الثقافية، كام تعد �أطروحة اتلكوت ابر�ونز ذات 
فائدة يف فهم �أثر الانتقال اإىل الانتظام وفق الأرسة النووية بدل الأرسة املمتدة، يف تشكيل بعض مالمح اجملمتعات احلديثة.

كام �أن ادلرا�ات الراهنة لأمناط التواصل اجلديدة تؤكد �أن منط احلياة طر�أ عليه اليوم تغيري معيق، ي�ستوجب جتديًدا 
يف مقوالت الفكر الإماكن فهمه وح�ن التفاعل معه.

28 Plutarque, Que signifie le mot EI,18,392 B.

29 أضع كلمة تأسيس بين مزدوجتين لإلشارة إلى أن ثمة اختالًفا في تعيين لحظة تأسيس علم االجتماع، وقد اتجه بعض الدارسين للمقدمة الخلدونية )مثاًل حسن 
الساعاتي، ابن خلدون مؤسس علم االجتماع، بيروت، 1972م.و محمد الفاضل بن عاشور، ابن خلدون أول مؤسس لعلم االجتماع، أعمال مهرجان ابن خلدون، المركز 
القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، 1962م...(، إلى استقدام نظرية علم العمران التي أسسها بن خلدون في مقدمة العبر، بوصفها تأسيًسا لعلم االجتماع، وال 

يسمح المقام بمدارسة هذه الفكرة هنا؛ لذا وضعنا لفظ التأسيس بين عالمتي االزدواج.
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ومن امللحوظ �أن هذا المنط احلدايث مل يبق حمصوًرا يف بيئته الغربية، بل امتد ت�أثريه اإىل خمتلف القارات حمداًث يف بنياهتا 
اجملمتعية خلخةل جوهرية. ويف ما خيص الاجامتع العريب االإ�اليم، فقد شهد منذ حوايل قرنني تغيريًا جذريًّ يف بنياته، فمل تعد 
بنياته القدمية يف كيفية االإنتاج قادرًة عىل الا�سمترار، كام �أن جدلية املثاقفة)30( مع الغرب، �أهنت كثريًا من العوائد والأعراف 

اجملمتعية مبا �أدخلته من �أمناط حياة غربية، كام صارت منتجات التطور التقين حارضة ومؤثرة.

ويضاف اإىل ذكل الت�أثري الهائل عىل م�ستوى القمي والأفاكر بفعل تطور تقنية التواصل؛ حيث مل تعد اجملمتعات اجمل�مة 
يه املعطى اذلي نواهجه، بل مثة �أيًضا جممتعات افرتاضية عابرة للقارات - �أو “جممتعات شسبكية” ابصطالح دارن ابرين)31( 
- تنتظم وتتوزع بشك مفارق ملنطق اجلغرافيا، وتطرح اإشاكالت حقيقية حىت عىل �أدوات ومفاهمي املهنج ال�و�سيولويج 

اذلي تشكَّ وفق موضوع جم�م، هو الاجامتع ككينونة واقعية.

وهذا الوضع الكيفي اجلديد اذلي ي�م العامل املعارص يفرض عىل مجيع اجملمتعات حترياًك نوعيًّا لطاقة الفكر فهيا، ليك 
ت�ستطيع اإعادة بناء ذاهتا لتكون حارضًة وفاعةل يف التارخي ال واقعة عىل هامشه. واجملمتع العاطل عن التفكري، اذلي يظن ب�أن 
�أ�الفه قادرون عىل �أن يفكروا بداًل عنه، في�ستقدم رؤامه ومقوالهتم ظنًّا ب�أهنا �أدوات حتليلية اكفية لفهم الزمن اجلديد وبلورة 

احللول ملشالكته، هو جممتع ال ماكن هل يف �احة التارخي؛ لأن ادلخول اإىل هذه ال�احة يتطلب فكًرا حيًّا ال فكًرا ميًتا.

ولهذا من الطبيعي �أن حيس املثقف امل�مل اليوم بفاصل حقيقي بني موروثه الثقايف وبني منط الاجامتع املعارص، حيث 
اإن الفكر املوروث مل ي�ألف �أمناط وعالقات احلياة امل�ستجدة، وذلا ينبغي �أن نعرتف ب�أن مقوالتنا ومفاهمينا الرتاثية غري قابةل 

للتوقيع عىل واقعنا اجلديد.

ولهذا لكام قر�أت �ورة الكهف خطر بذهين خاطٌر هل اتصال مبا حنن نتباحثه يف ش�أن عالقة التجديد بصريورة الزمن، 
وهو �أن هللا عز وجل ملا ابتعث �أهل الكهف مل يعلهم يعيشون يف الزمن اجلديد، بل �أماهتم جملّرد اإظهار اإماكن البعث بعد 

املوت؛ لأن هممهتم مل تكن قيادَة الزمن اجلديد، بل ذلكل الزمن - ولك زمن - �أههل ومفكروه.

ْم  ْم َقاَل َقائٌِل ِمهْنُ ويف هذا ال�سياق ميكن �أن نو�ع من فهمنا للمقتضيات ادلاللية لآية }َوَكَذكِلَ بََعْثَنامُهْ لَِيَتَ�اَءُلوا بَْيهَنُ
َا �َأْزَك َطَعاًما  ُّمُكْ �َأْعمَلُ بَِما لَِبْثُتْ َفاْبَعُثوا �َأَحَدمُكْ بَِورِِقمُكْ َهِذِه اِإىَل اْلَمِديَنِة َفْلَيْنُظْر �َأهيُّ مَكْ لَِبْثُتْ َقاُلوا لَِبْثَنا َيْوًما �َأْو بَْعَض َيْوٍم َقاُلوا رَب
َفْلَي�ْأِتمُكْ بِِرْزٍق ِمْنُه{)32( بوصف لكمة }ورقمك{ لي�ت داةل فقط عىل العمةل النقدية، بل حىت العمةل الفكرية)33( تصري غري 
قابةل للتداول يف الزمن اجلديد. هذا يف �سياق التارخي القدمي فكيف بلحظتنا احلديثة، اليت صار فهيا عقد واحد من الزمان 

ي�اوي يف مقدار التغيري ما ت�اويه قرون من الزمن القدمي؟!

30 أرى أن المثاقفة بين العالم العربي اإلسالمي والغرب لم تكن جدلية متبادلة، بل هي في أغلب حاالتها تأثير واحدي االتجاه، ال تبادلي.

31 دارن بارني، المجتمع الشبكي، ترجمة: أنور الجمعاوي، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، الدوحة، بيروت، لبنان، 2015.

32 سورة الكهف، آية 19.

33 ال أقصد أنني بهذه التوسعة الداللية أفسر منطوق الية، بل إنني هنا أستثمر مستلزمات داللتها؛ إذ بما أن العملة النقدية صارت غير قابلة للصرف في الزمن الجديد، 
أسست على ذلك اإلشارة إلى حصول تحول مجتمعي يفيد حصول التغيير حتى على مستوى الفكر، أي أن الفكر عندما يتقادم يصير هو أيًضا غير قابل للتصريف في 

الزمن الجديد.



15

ملاذا نحتاج إىل التجديد املنهجي؟

من الطبيعي �أن حيس التفكري االإ�اليم الراهن، عندما يزنل بورِقه القدمي اإىل املدينة احلديثة، مب�احة الفاصل بينه 
وبني صريورة احلياة امل�ستجدة. اإذن فال�ؤال اذلي ابتد�أان به حديثنا، �أي: ما اذلي يعل التجديد اليوم رضورة؟

يراد منه االإشارة اإىل حاةل الفاصل تكل، حيث نعيش يف زمن جديد، و�أمام بنية جممتعية جديدة حدثت فهيا تغيريات 
من نوع كيفي، ت�ستوجب اإيقاَع تغيري موازن لها عىل م�ستوى املقوالت املعرفية املؤطرة حلركة احلياة.

ووعًيا بطبيعة البناء الاجامتعي احلديث والتغيريات الكيفية اليت �أنتجته، ينبغي حتريُك العقل امل�مل املعارص، ليطرح 
الفقه الاقتصادي  وقدرة  الصناعي،  بنية الاجامتع  فهم  عىل  املوروث  االإ�اليم  الفقه  قدرة  مدى  ت�ائل  جديدة  �أ�سئةًل 
االإ�اليم عىل فهم بنيات النظم املالية املعارصة؛ وقدرة عمل الالكم االإ�اليم املوروث بنظريته القامئة عىل المتذهب ونفي 
اخملتلف، عىل ا�تيعاب اختالفات العقل ادليين، والقدرة عىل التفاعل معها، وم�اءةل ا�سمترار الاعامتد عىل الأفاكر الالكمية 
املوروثة القامئة عىل فزييء بطلميوس ونظريت اجلوهر الأر�طي يف زمن فزييء المك، ومنطق الن�بية، وغريها من القضاي 

وامل�ائل.

لكن كيف ميكن اإيقاع ذكل التغيري عىل م�ستوى مقوالت التفكري؟ وهل ميكن لتكل الـُم�اءالت �أن تكون حبد ذاهتا، 
حالًّ للمشلكة وت�أ�يً�ا للتجديد امل�أمول؟

-3- يف حاجة مرشوع التجديد إىل منهجيات درس الواقع

َنا من ذاك الوصل دالةل وجوب تفاعل العقل  اإذا اكن التجديد يف احلديث النبوي مت وصهل ابلزمن، واإذا كنا قد اْلَتَم�سْ
اجملهتد مع حركة الواقع، واإذا كنا قد �أرشان اإىل �أن احلراك اجلاري يف العامل اليوم هو تغيرٌي كيفيٌّ وليس تبدياًل مكيًّا، فاإن مرشوع 
التجديد الفكري اليوم ي�ستلزم الوعَي بطبيعة واقعنا الفكري واجملمتعي الراهن، ليصار اإىل تعيني طبيعة الاحتياجات النظرية 

والعملية اليت ت�ستوجب الاجهتاد االإبداعي.

ا، �أو تنهتج �أدوات معرفية قارصة،  واحلال �أن الأحباث اليت تتناول ابدلرس طبيعَة الاجامتع العريب املعارص اندرة جدًّ
غري قادرة عىل اإبصار احلياة يف بنيهتا وعالقاهتا وكينونهتا املركبة، واإدراك طبيعة حتوالهتا الكيفية.

اجملمتعات  ي�ود  مبا  نقارن هذا  النظر، وعندما  �أهل  كثري من  عند  الواقع م�سهتجن  البحث يف  اإن  �أقول:  لعيل  بل 
املتقدمة، فاإننا ُنصاب ابدلوار والاندهاش من كرثة فرق البحث ومعاهد التفكري املتخصصة يف تتبع �أدق الظواهر الثقافية 

واجملمتعية.
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واإذا ا�رتجعنا املكتبة العربية نرى �أن القليل من الأحباث املهمة اليت تناولت الواقع العريب - يف زمنه احلديث - صارت 
اليوم �أحبااًث متقادمة؛ اإذ كتبت منذ ما يزيد عىل مخ�ني عاًما، بل اإن بعضها يرجع اإىل ما يقارب مائة عام)34(، والغريب يف 
الأمر �أهنا ال تزال ُتعمتد وُيبتىن علهيا بوصفها درً�ا لواقعنا احلارض، دومنا انتباه اإىل معق وت�ارع التغيري احلادث بعد زمن كتابهتا.

واإذا قاران هذا مبا يشهده البحث العلمي عامليًّا، �سنلحظ نشازًا كبريًا. و�أشري هنا عىل �بيل املثال فقط اإىل فريق البحث 
ال�و�سيولويج »لويس ديرن« Louis Dirn)35( اذلي ا�ستخرج يف عام 1990 �ستني اجتاًها لتحوالت اجملمتع الفرنيس يف 
فرتة عرشين �سنة فقط، يه تكل الفاصةل بني 1965 وبني 1985. وقد انهت�ى الفريق اإىل اإنتاج قالب حبيث لتحليل نظام 

العالقات ال�سببية الرابطة بني تكل الاجتاهات.

مث بعد عرش �سنوات �أعاد فريُق البحث من جديد درَس اجتاهات التحول يف الفرتة الفاصةل بني 1975- 1995؛ خفلص 
اإىل بناء قالب جديد مغاير للقالب اذلي متَّ اإنتاجه يف البحث ال�ابق!

هذا مثال فقط عن مجموعة حبثية واحدة، وذاك مثال عن اجملمتع الفرنيس فقط، فكيف بغريه من اجملمتعات اليت يه �أكرث 
عناية بدرس واقعها وحبث م�ارات التغريات الفاعةل فيه؟!

ال حاجة اإىل القول ب�أن واقعنا العريب املعارص مثقٌل ابلكثري من االإشاكالت، لكن الأمر اذلي ي�ستحقُّ الِقيَل بصوت 
مرتفٍع هو �أننا َقلََّما ن�تبق معاجلة اإشاكالتنا بدرا�ات علمية رصينة، بل نعمتد يف الغالب عىل امل�سبقات املوروثة، �أو املعرفة 

العفوية، �أو املعرفة النظرية اليت تصدر عن مفاكرة مترسعة ال عن مدار�ة علمية للواقع.

آنًفا: اإهنا حصيةل تغيري كيفي - من �أخطر حلظاتنا التارخيية،  ولعيل ال �أابلغ لو قلت: اإن اللحظة اليت نعيشها، اليت قلنا �
اليت ت�ستلزم الانتقال من املعرفة العفوية بذواتنا وواقعنا اإىل “املعرفة العاملة” القادرة عىل اإبصار التحوالت الاجامتعية وقيا�ها 

علميًّا؛ ليك ُيصار اإىل التقدير النظري املنا�ب لبلورة املعاجلات املطلوبة.

والقصد من هذه ال�طور توكيد �أمهية العلوم الاجامتعية - مبدلولها الوا�ع، وليس مبدلولها ال�و�سيولويج الضيق، اذلي 
خيزتلها يف عمل الاجامتع، �أي �أقصد ابلعلوم اجملمتعية، عمل الاجامتع، والأنرثوبولوجيا، وعمل الاقتصاد، وعمل ال�سيا�ة، وعمل 
النفس الاجامتعي - �أي تكل احلقول املعرفية اليت مبزاوجهتا بني التنظري وبني اللحاظ امليداين، ميكن �أن متنحنا رًؤى ومعاجلات 

�أفيد، بفعل كوهنا تزنل اإىل الواقع لت�ستقرئه يف عينّيته، وال تغرهيا �أو ت�ستغرقها جاذبية الرؤى االإنشائية اجلوفاء.

34 تحضرني هنا أعمال ميشوبلير، وجاك بيرك )كبحث في المجتمع المغربي(، وكتابات عبد الكبير الخطيبي، وعبد هللا العروي، وداريوش شايغان، وكذا أبحاث 
مصطفى حجازي في تحليله النفسي للشخصية العربية. ومن نافل القول اإلشارة إلى أنني إذ أنعت هذه األبحاث بأنها مهمة، فال يعني ذلك أنني أتبناها أو أتفق مع جميع 

مفرداتها.

35 للتنويه أن لويس ديرن Louis Dirn اسم رمزي لمجموعة بحثية وليس اسَم شخص.
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كام ن�سهتدف التنبيه اإىل �أن من بني �أخطر العوامل اليت تعوق القراءة العلمية لواقعنا، وما ي�تبطنه من مشالكت - 
هو غياب الالزتام بقواعد البحث العلمي؛ حيث ننتج رًؤى ونظريت ومقارابت عىل غري �سند من ا�ستبيان الواقع، فيكون 

زمات بدل معاجلهتا. الناجت عهنا يف توجيه الفعل ال�سيايس والاقتصادي تعميًقا للأ

من اخلط�أ الركون اإىل معرفتنا العامية الشائعة، ونتخذها دلياًل عىل معرفتنا بواقعنا اجملمتعي، فكثرية يه الأفاكر اليت ن�تنُد 
علهيا يف حواراتنا الفكرية وال�سيا�سية بوصفها حقائق يؤكدها َوْعُينا العفوي ابجملمتع، يه �أفاكر مغلوطة لي�ت انجتًة عن حبث 

فاكر املتداوةل. ودرس اإمنا عن ختمنٍي �أو تلّقٍ للأ

وذلا فالعلوم الاجامتعية وو�ائُلها املهنجية يف حبث الواقِع رشٌط رضوريٌّ لرتقية فهمنا للواقع؛ اإذ يه املدخل املعريف 
املؤدي اإىل اإدراك الظواهر اجملمتعية وفهمها فهًما علميًّا، وختليصنا من تكل المتثالت والأقي�ة اذلهنية الصورية اليت مل تت�أ�س 

عىل ملحوظات وال عىل ا�ستبياانت معرفية مهنجية.

ُنَنا عمل الاجامتع - ابدئ بَدء - �أن نرى العامل الاجامتعي من  يقول �أنطوين جيدنز يف اإيضاحه لقمية ال�و�سيولوجيا: “ُيَمّكِ
َل عمل الاجامتع واإجراء �أدواته البحثية يؤدي بنا اإىل كشوفات مدهشة، تؤكد  وهجات نظر غري ما دلينا.”)36(، �أي �أن تََو�ُّ

�أن فهمنا امل�سبق لالجامتع مغايٌر ملا خيلص اإليه البحث الفعيل املتقوم ب�أدوات العمل)37(.

-4- يف الحاجة إىل تجديد كيفي

مث اإن مشالكت العامل االإ�اليم اليوَم يه مبقدار من الات�اع والتعقيد واجلدة؛ حبيث حتتاج اإىل مقوالت ومفاهمي يف 
مثل جدهتا، وهذا ما ال ميكن �أن يتوفر مبجرد تقليد املقوالت والرؤى املوروثة، بل البد من جتديد كيفّيٍ نوعّيٍ يتنا�ب مع 

طبيعة التغيري الكيفي احلاصل يف بنية الاجامتع املعارص.

ُل التجديَد الكيفي؟ ّصِ فكيف حُنَ

مثة م��أةل �أمه من حبث م�وغ التجديد، يه م��أةل نوعية هذا التجديد املطلوب، وقد انهتينا اإىل �أن التغيري الكيفي يف 
الواقع يتطلب تغيريًا كيفيًّا يف مقوالت املهنج.

واحلاصل �أن �أزمة خطابنا االإ�اليم املعارص هو �أنه مل يركز عىل تغيري املقوالت والكيفيات املهنجية، وادلليل عىل ذكل 
�أنه منذ عقود عديدة َكرُثَ يف خطابنا املعارص الالكُم عن رضورة التجديد ووجوبه.

36 أنطوني جيدنز، علم االجتماع، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة األولى، بيروت 2005، ص 52.

37 سبق أن بينت هذه الفكرة بتوسع مستحضًرا، مساهمة السوسيولوجي األمريكي بول الزارسفيلد Paul Lazarsfeld في تعليقه الذكي على نتائج دراسة المؤرخ 
أرثر شليزينجر Arthur Schlesinger المعنونة ب�”الجندي األمريكي” The American Soldier، انظر مقالنا: الطيب بوعزة، في حاجة الواقع العربي إلى تفعيل 

العلوم االجتماعية، مقال منشور بمنتدى العالقات العربية والدولية، بتاريخ 24 أغسطس 2014.
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ولهذا احلديث دالةل البد من الوعي هبا واإبصار قميهتا وم�ستلزماهتا؛ اإذ اإن هذا احلديَث عن احلاجة اإىل التجديد دليٌل 
عىل �أن م�ألوَفنا يف التفكري مل يعد يتنا�ب مع احتياجاتنا اليوم، وال هو كفيل ابلتفاعل ابقتدار مع التحديت احلالية.

لكن املالحظة اليت نريد ت�جيَلها ابتداًء يه �أنه عىل الرمغ من هذا االإكثار يف احلديث عن التجديد، وعىل الرمغ من 
كرثة الكتب اليت تناولته بقصد اإجنازه، ميكن �أن نقول: اإن الوعي االإ�اليم املعارص ال يزال يف مرتبة القول واملناداة بوجوب 

التجديد، ومل ينتقل بعد اإىل م�ستوى اإجنازه وحتقيقه.

وادلليل عىل ذكل هو حاةل الفكر والثقافة االإ�المية الآن، وما �أخذت تفرزه من ظواهر العنف والتشدد. مفا �بب 
هذا العجز عن االإجناز؟ وما يه عوائق جتديد الوعي االإ�اليم ونظام خطابه؟

خيزتل البعض مشلكَة التجديد ادليين يف بعض القضاي، اليت رمغ �أمهيهتا، فاإن الانشغال هبا يت عىل ح�اب الأصول 
املهنجية املؤ��ة لها. ومكثال عىل ذكل ميكن �أن �أشري هنا اإىل النقاش احلايل اذلي يتعلق ابإصالح الفتوى؛ حيث ياكد يقترص 

العمل عىل فكرة ضبط معلية االإفتاء ابلتقليل من الفوىض اليت تَِ�ُم احلقَل ادليين.

فتاء ادليين، اليت تبني  ورمغ قمية مثل هذا الضبط، فاإن مثة ما هو قبل ذكل، �أي اخللل الاكمن يف الرشوط املهنجية لالإ
ن�ان املعارص، فضاًل عن �سيادة منطق التقليد واشرتاط صواب الفتوى ب�أن  عن ضعف يف فهم الواقع النفيس واجملمتعي لالإ
يكون �أحٌد من القدماء قد قال مبثلها، واإال افتقدت اجلواَز واملرشوعية؛ مبعىن �أنه ال يتُّ التفكري يف الأصول املهنجية للظاهرة، 

بل يف هوامشها ولواحقها.

النظر  الوصَل بني  �أردان  اإن  التفكري  تغيريًا معيًقا يف طرق  علينا  اليت جرت يف واقعنا تفرض  الكيفية  التغيريات  اإن 
والاجامتع، وهذا الوصل �أح�ب �أنه لن يتحقق دون اإجناز مهنجي جديد، مبعىن �أن مثة عائًقا �أزمع �أننا لو ا�ستطعنا ختطيه 

لأمكننا اخلروج من تكل ادلائرة املقفةل - دائرة تكرار املناداة بوجوب التجديد - اإىل الت�أ�يس الإجنازه.

و�أقصد به العائق املهنجي، فاملزلق الأكرب حملاوالت جتديد اخلطاب االإ�اليم هو �أهنا اقترصت عىل نقد النتاج ومل تتناول 
نقد الآةل اليت تنتج ذكل النتاج؛ بيامن لو �أردان جتديَد اخلطاب االإ�اليم حنتاج اإىل جتديٍد يف الآةل املهنجية اليت يصدر عهنا، 

ال الاقتصار عىل حتويٍل �أو نقد �أو جتديد يف نتاجات تكل الآةل.

آةل صناعة الثوب، واكنت تكل الآةل خُترج لنا قطًعا من الثوب فهيا خرق، فاإنه من العبث اجللوس لرتقيع  فلو اكن دلينا �
تكل القطع املثقوبة؛ لأنه همام رقعنا فاإن الآةل �ستنتج من بعد قطًعا ثوبية خمروقة، وذلا فالصائب هو اذلهاب اإىل مصدر 

االإنتاج، �أي الآةل الإصالهحا، ال الاقتصار عىل اإصالح منتوهجا.
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وكذكل احلال يف اخلطاب االإ�اليم املعارص، فبدل نقد فكرة هنا وترقيع �أخرى هناك ورفض اثلثة بني هذا وذاك - 
ينبغي �أن نضع �أيدينا عىل الآةل املهنجية اليت تنتج تكل الأفاكر اجلامدة، اليت مل تعد تتنا�ب مع زمننا وال ُتشسبع احتياجاتنا 

العقلية والنف�سية واجملمتعية، ليت جتديد الآةل �أو اإصالهحا �أو تغيريها.

ذلا نؤكد هنا �أن اخلطاب االإ�اليم املعارص حيتاج اإىل نقةل مهنجية، ولن يتحقق التجديد ما مل تتحقق تكل النقةل مبدلولها 
آت من ا�ستقراء حلظات التحول الكربى املنجزة يف اترخي الفكر االإن�اين؛ حيث اكنت حلظات  املهنجي. ودليلنا عىل ذكل �
حتول مهنجي، ولتبيني ذكل، ن�ستحرض مبا ي�مح به املقام بعض جتارب التحوالت الفكرية يف اجملالني الثقافيني الأوريب 

واالإ�اليم.

يف �سياق التارخي الثقايف الغريب، يعد ظهور الفكر الفل�في يف الزمن اليوانين �أمهَّ حلظة من حلظات حتوالته الفكرية، 
وبتحليل طبيعة هذا التحول يتبني �أنه مل يكن تغيريًا يف الأفاكر فقط، بل اكن حاصل تغيري يف مهنج التفكري، بل اإن التغيري 

اذلي حصل يف املهنج، جعل قراءة الأفاكر املاضية قراءًة نوعية َمَنَحهْتَا دالةًل وتوظيًفا جديدين.

لقد �ادت اترخَي الفكر الفل�في قراءٌة خاطئة ملاهية النقةل اليت حدثت يف اترخي الوعي اليوانين، ابنتقاهل من منط 
القرن  �أنه يف  التارخيية يه  الكتابة  ال�ائد يف  )العقل(؛ حيث اكن  اللوغوس  اإىل منط  )امليثولويج(  الأ�طوري  التفكري 
ال�ادس قبل امليالدي ظهر منط التفكري العقالين الفل�في، اذلي كام يقول برنت: “فتح الطريق �أمام العمل، ومل حيصل من 

بعد �وى �لوك ذكل الطريق.”)38(

لكن هذا التصور �سُيصاب بعديد من النقود، اليت بينت اختالهَل وقصوَره عن فهم دالةل النقةل اليت �أجنزها التفكري 
الفل�في، ويعد البحث اذلي قدمه الفيل�وف الأمرييك كورنفورد Cornford عام 1912 �أول مراجعة حقيقية لهذا التصور 
 From religion to philosophy »اذلي همين عىل اترخي الأفاكر الفل�فية، حيث بني يف كتابه »من ادلين اإىل الفل�فة

»الرابط اذلي يصل الفكر ادليين ببداية املعرفة العقالنية.«)39(

مث بعد وفاته بت�ع �سنوات صدرت يف عام 1952 مجموعُة �أحباٍث يف كتاب »PrincipiumSapientiae”؛ حيث 
درس كورنفورد “�أصول الفكر الفل�في االإغريقي”، مؤكًدا “ضدا عىل برنت... ب�أن الفزييء الأيونية ليس لها �أي يشء مشرتك 

مع ما ن�ميه بـ)العمل(، فه�ي جتهل لك يشء عن التجريب، كام �أهنا لي�ت نتاج العقل املالحظ للطبيعة”)40(.

وقد �أحدثت �أطروحة كورنفورد اإشاكاًل يف تف�ري دالةل النقةل اليت �أنتجهتا الفل�فة، ويعد الفيل�وف الفرنيس جون 
بيري فرانن، املتخصص يف الفل�فة اليواننية، من �أكرث املؤرخني املهمتني بدرس معىن النقةل الفل�فية؛ حيث انهت�ى اإىل ما 

38 Early greek philosophy3 ،e éd. ،Londres ،1920 ،p. v.

39 Vernant Jean-Pierre. Du mythe à la raison. La formation de la pensée positive dans la Grèce archaïque. In: Annales.Écon -
mies ،Sociétés ،Civilisations. 12ᵉ année ،N. 21957 ،. ،p184.

40 Vernant Jean-Pierre. Du mythe à la raison,ibidem.
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خلص اإليه كورنفورد، �أي �أن الفكر الفل�في مل يقطع متاًما مع الأفاكر امليثولوجية ادلينية، بل ا�ستعمل كثريًا من مفاهميها، 
و�أن الفارق اذلي مزي التفكري الفل�في هو ا�ستعامهل مهنج الا�ستدالل.

مبعىن �أن النقةل الكربى اليت �أجنزهتا فل�فات طاليس و�أنك�سمينس و�أنك�سميندر وفيثاغورس - مل تكن تبدياًل يف الأفاكر 
حتديًدا، بل اكنت تبدياًل يف مهنج التفكري؛ حيث اكنت الثقافة اليت �ادت يف مرحةل الأ�طورة/ امليثوس ثقافًة رسدية 
تتلقى ابلت�لمي، وملا جاء طاليس حدثت نقةل نوعية يف التعامل مع املفاهمي والأفاكر املؤ��ة لتكل الثقافة، حيث دخل 

عامٌل مهنجي جديد هو وجوب الا�ستدالل.

فبدل طرح الرؤية اإىل العامل طرًحا �أ�طوريًّ عرب مهنج الرسد واحليك، اذلي يت التعامل معه حبس التلقي، �أصبحت 
تكل الرؤية ُتطرح مبهنج الربهنة واحلجاج، وموضوعة �أمام امل�اءةل والنقاش.

حصيح مل يقف فرانن عند دالةل هذا الاختالف كام نقف حنن هنا؛ لأنه مل يكن يفكر يف �ؤال التجديد ورشائطه، اإمنا 
شاهدان هنا هو هذا الاختالف اذلي وضع يده عليه، حيث نراه حنن اختالًفا يف مهنج التفكري �أكرث منه اختالًفا يف الفكرة، 

وهذا ما يؤكد �أطروحتنا ال�ابقة القائةل: اإن التحول التجديدي ال يتُّ اإال بتحوٍل يف مهنج التفكري.

مث لو انتقلنا من حلظة الفال�فة الأوائل اإىل اللحظة ال�قراطية)41( �سنالحظ �أيًضا �أن التحول مت يف املهنج؛ حيث �أبدع 
�قراط مفهوم احلد املاهوي مكطلب للتفكري بقصد الوقوف يف وجه موجة الشك)42(، اليت شاعت يف الواقع ادلميوقراطي 
الأثيين، ومفهوم احلد املاهوي هو اذلي �سيكون نقطة الارتاكز للفكر الفل�في مع �أفالطون اذلي �سيقدم املاهيات بوصفها 

ذات وجود �أنطلويج )عامل املثل(، وجعل الطريق اإىل طلهبا �أو اإيضاهحا هو اجلدلني الصاعد والنازل.

واحلد املاهوي �أيًضا اكن هو �أ�اس الفل�فة الأر�طية، يف ت�أ�ي�ها ملنطق احلدود اللكية، مع اختالٍف يف تعييهنا، 
حيث قال ابحملايثة خمالًفا نظرية املفارقة الأفالطونية.

ولو نظران اإىل العرص احلديث، �سنالحظ �أيًضا �أن لك النقالت الفكرية الكربى اكنت تت�أّ�س عىل نقالت مهنجية، 
اذلي   - مرشوعها  جناح  اكن   - احلديثة”  الفل�فة  “�أب  مؤ��ها  يعد  اليت   - ادلياكرتية  الفل�فة  �أن  ذكل:  عىل  ودليلنا 
�أحدث حتواًل هائاًل يف الفكر الأورويب بدًءا من القرن ال�ابع عرش - راجًعا اإىل وعي دياكرت ب�أن التجديد لن حيصل اإال 
ابإحداث نقةل مهنجية. وهذا هو دالةل حرصه عىل ختصيص �أكرث من كتاٍب لبحث امل��أةل املهنجية، بل وعنونة بعض كتاابته 

اب�ستحضار لفظ املهنج: 

41 ال نعني باللحظة السقراطية، إسهام سقراط تحديًدا، بل نمدد من داللة ما صدق تلك اللحظة لتضم أفالطون وأرسطو أيًضا.

42 هذا حسب القراءة األفالطونية لجدل سقراط مع السوفسطائية.
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آخر مل يمكل صياغته اكن عنوانه “قواعد  مفعلوم �أن كتابه الأشهر اكن هو “خطاب حول املهنج”)43(، ومثة كتاب مهنجي �
لقيادة العقل”، كام �أن كتابَه “ت�أمالت ميتافزييقية” هو صريورة تفكري ت�أميل بناء عىل وعي بوجوب الضبط املهنجي.

وخشصيًّا عند تقيميي للفل�فة ادلياكرتية كنت دامَئ الت�اؤل: ما �بب هذه القمية الكربى املعطاة دلياكرت يف الفل�فة 
احلديثة، اإىل درجٍة جعلت هيجل يرى ب�أن لك النقاشات اليت همينت عىل الوعي الفل�في احلديث جرت عىل �أرض دياكرتية؟

آخرين عاشوا قبهل �أو  من حيث اجلر�أة عىل نقد الأفاكر اجلامدة؛ مل جند دلياكرت ما يعلو به عىل فال�فة ومفكرين �
زامنوه، فعندما نقر�أ لربونو �أو راموس �سنالحظ �أهنم اكنوا �أجر�أ منه و�أكرث قوة يف نقد امجلود الفكري ال�ائد، بل حىت من 
حيث العمق الفكري ميكن للقارئ �أن حيدس يف صيغة املقارنة؛ ب�أن كثريًا من الأفاكر اليت �طرها “�أب الفل�فة احلديثة” 
يف كتابيه “خطاب يف املهنج” و“ت�أمالت ميتافزييقية” ال ختلو من �طحية يف الطرح، بل ميكن �أن ي�تشعر ب�أن العمق 

الفل�في اذلي يده يف نصوص “دان �كوت” وفال�فة الزنعة الامسية �أكرب بكثري مما يده يف نصوص دياكرت.

آةل اإنتاهجا، �أي يف  آخر، اإهنا لي�ت يف الفكرة، بل يف � تَه اكمنٌة يف يشء � اإذن؛ اإن ماكنة “�أب الفل�فة احلديثة” وقوَّ
مهنجية التفكري.

د  فالعبقرية ادلياكرتية ترجع اإىل كونه مل يشغل نف�ه - كام فعل برونو - ابالرتطام ابلأفاكر والأواثن املقد�ة، بل تقصَّ
للفكر  �أو قوة جتديده  اإن قمية دياكرت  تلقاء نف�ه. ابختصار:  ال�ائد، فاهنار من  الفكري  للبناء  حسَب الأ�اس املهنجي 

آتية من اإ�هامه املهنجي. الفل�في �

�أن الفكر الفل�في  فاإننا نالحظ  �أما عىل م�ستوى التقومي االإجاميل ملراحل الفكر،  هذا عىل م�ستوى املفّكر الفرد، 
احلدايث مل يّت ت�أ�ي�ه فعليًّا اإال يف القرن ال�ابع عرش، وحنن لو قاران هذا القرن مبا �سبقه ال جنده يعلو عليه من حيث 
آٍت من املهنج، فالقرن ال�ابع عرش مل يكن قرن حتّوٍل وانتقال اإال لكونه وعى رضورَة نقد املهنج والت�أ�يس  ه � الأفاكر، بل علوُّ

لآةل تفكري بديةل.

كتب  دياكرت  فاإذا اكن  �ُأنتجت خالهل؛  اليت  الفل�فية  واملرشوعات  الكتب  عناوين  بوضوٍح يف  نالحظه  ما  وهذا 
آخر من فال�فة القرن ال�ابع عرش - هو “فرن�يس بيكون”  “قواعد لقيادة العقل”، و“خطااًب حول املهنج”؛ فاإن فيل�وًفا �
آلته املهنجية املقرتحة  - �سيكتب “الأورغانون اجلديد”، و“�أورغانون” لكمة اإغريقية تعين الآةل، وحْرُص بيكون عىل ومس �
بنعت اجلديد توكيٌد عىل اإدراكه ب�أن الثقافة الأوروبية مل تُعد يف حاجٍة اإىل املهنج الأر�طي، بل البد من ت�أ�يس مهنج جديد؛ 

وهو املطلب اذلي �سيعمل عىل حتقيقه بتقعيد املهنج الا�ستقرايئ كبديل للمهنج القيايس الصوري.

لك هذا وذاك يثبت: 

43 تم ترجمته إلى العربية ب��»مقال عن المنهج« من محمود الخضيري، وب�»حديث الطريقة« من عمر الشارني.
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�أن الوعي الفل�في يف القرن ال�ابع عرش اكن يضع التفكرَي يف م��أةل املهنج يف مرتبة الأولوية، وهذا ما جعهل ُينجز 
تكل النقةل الكربى يف الفل�فة والثقافة الأوروبية، ويشّك يف �سياق صريورهتا مرحةَل الت�أ�يس الفل�في للحداثة.

كام �أن فل�فة ما بعد احلداثة ما اكنت لتكون نقةل وحتّواًل اإال لكوهنا نقدت الأ�اَس املهنجي للحداثة، �أي الكوجيتو 
ادلياكريت، م�تبدةل اإيه مبرجعيات و�أ�س مهنجية بديةل، �واء مع الفرويدية �أو البنيوية.

مث اإذا انتقلنا من �سياق الثقافة الأوربية اإىل �سياق ثقافتنا االإ�المية �سنالحظ �أن النقالت الكربى اليت انبج�ت 
آنية �أجنز حتواًل نوعيًّا يف  داخل الصريورة التارخيية لهذه الثقافة اكنت ت�تنُد اإىل نقالت مهنجية، بل اإن االإ�الم بر�الته القر�
اجلزيرة العربية، ومل يكن هذا االإجناز راجًعا اإىل تغيري يف الأفاكر، بقدر ما اكن تغيريًا يف مهنج التفكري ذاته، وذكل بت�أ�يس 
مفهوم التوحيد، وحتديد الويح مكرجعية للتفكري، فمل يشغل النيب ملسو هيلع هللا ىلص نف�ه بهتدمي الأصنام احلجرية، بل هدم مهنج التفكري 

الوثين اذلي يؤ�س لطبيعة الرؤية اإىل الصمن، وهو قلب مهنجي.

ومن بني حلظات التحول املهنجي �أيًضا تكل اليت ظهرت يف �سياق ثقافتنا االإ�المية، حلظة الشافعي، اليت لو دققنا النظر 
يف اإ�هامه املعريف �سنالحظ �أن ماكنة الشافعي مل تكن راجعًة اإىل �أفاكر �أو فتاوى، بل ترجع اإىل ت�أصيهل وحتديده ملهنج اإنتاج 
الأفاكر وا�ستنباط الفتاوى، حيث اكن مرشوعه املهنجي يف كتاب “الر�اةل” نقةل مهنجية كربى يف اترخي التفكري االإ�اليم.

اِر مهنج. وقس عىل هذا ابيق النقالت النوعية  كام �أن ماكنة اجلويين والغزايل والقرايف والشاطيب يف الأصول يه ماكنة ُنظَّ
اليت شهدها اترخينا الثقايف؛ حيث اإن التبديل يف املهنج هو اذلي يعطي لتكل اللحظات الثقافية قوهتا ونفوذها.

وعندما حيصل تغيري يف طريقة التفكري بدل تغيري الأفاكر فاإن �أفاكر املايض يتُّ ا�تيعاهبا وا�ستعاملها بطريقة مغايرة 
لطرائق النظر والا�ستعامل ال�الف؛ لأهنا هتضم يف صيغة مهنجية قابةل للوصل واملعايرة مبنطق احلياة امل�ستجدة، مبعىن �أن 
التغيري املهنجي ال يعين ابلرضورة جماوزة لك الأفاكر ال�الفة والقطع معها، بل يظهر �أحيااًن كقدرة عىل حتويل فكر املايض 

بطريقة جديدة.

وعود اإىل ما �سبق االإملاح اإليه: اإن النقالت الثقافية النوعية اكنت حتوالت مهنجية، وقد �أعطينا مثااًل عىل ذكل ابلنقةل 
اليت شهدهتا ثقافة االإغريق مع طاليس، مث مع �قراط و�أفالطون و�أر�طو، كام مثلنا لها بدياكرت وبيكون يف الزمن احلديث، 

وابلثورة عىل الكوجيتو يف الزمن الفل�في املعارص.

كام �أوحضنا ذكل �أيًضا من خالل الوقوف عند دالةل التغيري االإ�اليم اذلي حتقق مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص. مث �أرشان اإىل ادلالةل 
املهنجية للمبحث الأصويل يف ت�أ�ي�ه مع الشافعي ومن تاله من كبار الأصوليني. وقد الحظنا - بناء عىل ا�ستقراء هذه 

الامنذج التغيريية لكها - �أن �أ�ا�ها اكن تغيرَي مهنج التفكري، وليس فقط تغيريًا لتفاريق من الأفاكر.
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واحلقيقة �أن وضعنا للمهنج مكبتد�أ للتجديد، ال يعين �أننا نقول هبذه الأولية عىل م�ستوى الوجود الفعيل، بل اإن كثريًا 
من اللمع املهنجية يف العلوم حصلت كحدوس، و�أحيااًن ي�ستوي الن�ق املعريف اجلديد مث يكتشف الأصل املهنجي احملرك 
هل، لكن لك ذكل ال يطعن يف ما قلناه �ابًقا، �أي �أولوية جتديد املهنج حلصول التجديد الثقايف؛ ذكل لأن التجربة التارخيية 
تؤكد �أيًضا �أنه اإذا اكن حصول الن�ق املعريف اجلديد ي�سبق �أحيااًن اكتشاف خمبوئه املهنجي - فاإن هذا الاكتشاف نف�ه 

د. هو ما يمثر الحًقا فعالية ذكل الن�ق، �أي �أن املهنج اجلديد يتحقق كفعالية مث ُيكتشف وُيَقعَّ

كام �أن املهنج اإذا اكن مبتد�أ التجديد فال يعين �أنه ال يكون عائًقا، بل اإن امجلود يكون يف الغالب مؤ�ً�ا ت�أ�يً�ا مهنجيًّا 
هو �أيًضا، ولكن هذا ال يطعن يف وجوب التجديد املهنجي؛ لأنه ال ميكن جتاوز امجلود اإال بتجاوز املهنج املؤ�س واملربر هل.

وا�سهتداًء مبا �سبق اإذا قلنا: اإن التجديد الفعيل ال حيصل اإال بتجديد مهنجي. فاإننا نرى �أن املزلَق الأكرب للفكر االإ�اليم 
املعارص ولكثري من مرشوعات التجديد اكمنة يف احنصارها، يف نقد ِمَزٍق من الأفاكر وتفاريٍق من الآراء والُفهوم، ومل تتقّصد 
نقد املرتكز املهنجي اذلي ُيؤ��ها، وذلا ظل �ؤال التجديد الفعيل عالًقا ينتظر االإجابة، وظلت حماوالت التجديد جمرََّد 

هتذيٍب شلكّيٍ للموروث.

ذلا ندعو اإىل توجيه الفكر التجديدي حنو درا�ة الآليات املهنجية لفعل التفكري وعدم الاقتصار عىل نقد منتوجاته.

غري �أن حبث املهنج اإن جاز وضعه عىل امل�ستوى النظري ومناقشسته فل�فيًّا، فاإنه ال ينبغي �أن ننىس �أن املهنج ليس 
م�ستقالًّ بذاته كأداة عن موضوعه، ولهذا ركزان يف ما �سبق عىل احتياج التجديد الفكري االإ�اليم اإىل فهم الزمن الراهن، 
وتعيني طبيعة احتياجاته، ليك يكون املهنج موصواًل ابحلياة امل�ستجدة ورشوطها ومطالهبا، وهذا الفهم ال نراه ممكًنا دون 

اإجراء علوم الاجامتع مبدلولها املو�ع.

وختاًما: 

آهل اخلروج اإىل هامش التارخي، وحالتنا  اإن التجديد رضورٌة ي�ستوجهبا قانوُن الاجامتع، والفكر اذلي ميتنع عن التجديد م�
اليوم يه دالةل عىل هذه الهامشسية؛ وال خمرج مهنا �وى ابإجناز جتديد فكري اإ�اليم شامل ينفذ اإىل الأ�س املهنجية ذاهتا.

وقد �أرشان �ابًقا اإىل �أن التحوالت الكربى يف اترخي الفكر تكون م�سنودًة بتحوالت يف املهنج؛ اإذ ال يكفي يف حلظاِت 
ِل بِْنَيِة الاجامتع اإجراُء تغيرٍي جزيّئٍ عىل الفكر املوروث، بل البد من اإجراء تغيري يف مهنجية ذكل الفكر ذاته، �أي اإن  تبدُّ

التجديَد يف هذه احلاةل خيص مناجه التفكري وال يقترص عىل جتديد مثارها.

وابختصاٍر نرى �أن التجديد الفكري االإ�اليم حيتاج اإىل تعديٍل جوهري يف رؤيته اإىل مؤرشات الزمان؛ حيث نرى 
م�احَة مؤرش املايض هممينًة عليه، بيامن ال حصول للتجديد دومنا تركزي عىل مؤرش امل�ستقبل، املؤ�س عىل قراءة دقيقة 

لطبيعة احلارض وا�تبصار اجتاهات حركته وا�تباقها ابالجهتاد الفكري.
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