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   بين يَدي الحوار: 

ــى  ــام ع ــاة والس ــده والص ــه وح ــُد لل الحم

ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا محمَّ ــده، س ــيَّ بع ــن ال نب َم

ــد: ــاٍن، وبع ــه بإحس ــن تبع ــه وَم وصحب

تعــرُِف  والبحثيــة  العلميــة  الســاحَة  فــإنَّ 

انتعاًشــا يف مجــال الدراســات األصوليــة عــى 

مســتوياٍت عــدة، منهــا: البُحــوث املصطلحيــة 

ــات  ــة، والكتاب ــاُت التأصيلي ــة، والدراس واملفهومي

املنهجيــة ذات األبعــاد التكاُمليــة املســتحِضة 

للتقاطُعــات املعرفيَّــة بــن الــدرس املقاصــدي 

والتاريــخ والعقيــدة وغريهــا. الفقــه  ودروِس 

غــري أن مــا ياُلحــظ عــى أغلِبهــا هــو االنحســار 

املقــوالِت  واســتهالُك  النظريــة،  الجوانــِب  يف 

الرتاثيــة، بعيــًدا عــن ســؤاالت التَّفعيــِل يف الواقــع 

العمــيِّ لألمــة فكــرًا وثقافــة وسياســية واقتصــاًدا 

واجتامًعــا، وهــو األمــر الــذي يَســتدعي ِمــن 

ــر  ــوا أدواِت النظ ــن متلَّك ــن، مم ــوص الباحث خص

وإمكانــاِت التحريــر والتنويــر، أن يُعيــدوا ســؤاَل 

ــة يف  ــاده العمليَّ ــويل بأبع ــدرس األص ــد لل التجدي

ــات. ــراًدا ومؤسس ــن أف ــع املكلَّف واق

ولكـــون هـــذا املوضـــوِع يَحتـــاج يف بَيانـــه 

ـــن  ـــٍث م ـــكاالتِه إىل باح ـــم إش ـــن أه ـــِة ع واإلجاب

ـــور  ـــتضافُة الدكت ـــعدنا اس ـــه يُس ـــدار، فإن ـــل ال أه

لتَنويـــر  الحـــوار؛  الحســـان شـــهيد يف هـــذا 

ـــة  ـــة واملوفَّق ـــه الدقيق ـــن، بإجاباتِ ـــع الباحث مجتم

املقاصـــدي  الـــدرس  إشـــكاالِت  أهـــمِّ  عـــن 

ـــاه  ـــام وَصْفن ـــة، م ـــة والخارجي اخلي ـــه الدَّ وتفاُعالتِ

ـــل(. والتَّفعي ـــِد  )التجدي بــــ 

ــريب يف  ــٌث مغ ــهيد باح ــان ش ــور الحس والدكت

الِفكــر املقاصــدي الــرتايثِّ واملعــارص، لــه إســهاماٌت 

ــة، مــن أعامله: رائــدة يف قضايــاه وإشــكاالته املُلِحَّ

-  منهج النظر املعريف بن أصول الفقه والتاريخ، 

سلسـلة كتـاب األمـة، ع 142، سـنة   2011/1432.

-  منهــج االســتدالل الرشعــي يف مدونــة اإلمــام 

مالــك )روايــة ســحنون(، املغــرب، 2011م. 

ــج  ــة يف منه ــويل، دراس ــد  األص ــة النق -  نظري

املعهــد  عــن  الشــاطبي،  اإلمــام  عنــد  النَّقــد 

2012م. اإلســالمي،  للفكــر  العاملــي 

ــٌس فــي  ــاك اضطــراب وَلْب ــًة هن )1( بداي
تحديــِد مفهــوم التجديــد األصولــي، هل 

بــوا لنــا هــذا المفهــوم؟. لكــم أن ُتقرِّ

يف البدايـــة، أزجـــي جميـــَل ُشـــكري عـــى 

ــي  ــوار العلمـ ــذا الحـ ــة إىل هـ ــم الكرميـ دعوتِكـ

ــائل  ــد املسـ ــن أعقـ ــألٍة ِمـ ــول مسـ ــاِدئ، حـ الهـ

يف تاريـــِخ علـــوِم مجالنـــا اإلســـالمي، وهـــي: 

دت  ـــدَّ ـــد تع ـــري؛ فق ـــويل«. وللتذك ـــد األص »التجدي

ــق  ــود َوفـ ــاه املقصـ ــارصة ملعنـ ــاُت الحـ التعريفـ

رؤيـــِة كل ُمعـــرِّف وتصـــوُّرِه.

 فالتجديــد مــن حيــث اللغــة: »تصيــرُي الــيِء 

جديــًدا«،  صــاَر  أي:  الــيُء،  وجــدَّ  جديــًدا، 

والتجديــُد ضــد القديــم َمصــوغ عــى ســبيل 

»تفعيــل«؛ أي: جعــُل الــيِء عــى صــورٍة مغايــرة 

يف املــآِل ملــا هــو عليهــا يف الحــال. والتجديــُد هــو 

جعــُل القديــم جديــًدا، أي: تغيــريُه حتــى يصــرَي يف 
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ــابقة. ــه السَّ ــه يف حالت ــرِة ل ة املغاي ــدَّ مســتوى الِج

 وإذا قاَربْنــا املفهــوم اللغــويَّ باالصطالحــي؛ 

ــاالت: ــع ح ــوَل أرب ــد حص ــَد يُفي ــإن التجدي ف

األوىل: أنَّ األمـــر قـــد تقـــاَدم بـــه الزمـــن، 

ولِحَقتْـــه عـــواِدي القَدامـــة

ــٍة  ــر يف حاجـ ــلَّ النظَـ ــر محـ ــة: أن األمـ الثانيـ

ـــة إىل التجديـــد. ملحَّ

ــة إىل التجديــد يف  الثالثــة: أن الحاجــَة املُلحَّ

اســتدعى  داٍع رضوريٌّ  ورائِهــا  مــن  كان  األمــر 

التجديــد. عمليــَة 

الرابعــة: أن التجديــد قــد يُفيــد يف إعــادة األمــر 

ــُن  ــو أحس ــا ه ــتبداله مب ــه، أو اس ــا كان علي إىل م

منــه، يحــلُّ محلــه يف إنجــاز املقصــود. 

ــه  ــويل يف باب ــد األص ــوُم التجدي ــإذا كان مفه ف

اللغــوي، مبــا يَعنيــه مــن تأصيــٍل وتنخيــل وتكميــل 

وتشــغيل وتبديــل، فــإن مفهومــه االصطالحــيَّ 

الســياقي املتناســب مــع الواقــع املعــارص قــد 

ــٌة يف املقصــود،  ــاٍن أخــرى داخل ــه مع تَنضــاُف إلي

ــسُّ جانــب  وترتبــط مبــا هــو تفعيــيٌّ وتنزيــيٌّ ميَ

العمــل الــذي مل يكــن معتـَـرًا يف ســياق اإلشــكاالت 

ــة. ــة فائت ــة يف مراحــل زمني األصولي

 لذلــك وَوفًقــا لهذا التقديــر؛ فالتعريف األصوب 

هــو: »إعــادُة النظــر يف علــم أصــول الفقــه؛ ابتــداًء 

مــن تأصيــل األصــول حتــى تكــون قطعيًة، ومــروًرا 

ــًة، وتعليــل النظــر بهــا  ــَص علمي بتنخيلهــا يك تخلُ

ــح  ــا لتُصب ــل نقِصه ــدًة، وتكمي ــر قاص ــى تظه حت

ــدًة،  ــري مفي ــى تَص ــغيلها حت ــاًء بتش ــة، وانته وافي

مــا  ذلــك  عمليــة«.  لتبــدو  أحكاِمهــا  وتنزيــل 

أقصــُده بتجديــد علــم أصــول الفقــه، وهــو مــداُر 

الَعــرض التَّفصيــي الــذي أودعتـُـه يف كتــايب »نظرية 

ــر«. ــكال إىل التحري ــن اإلش ــويل م ــد األص التجدي

ـــق  ـــوح يف األُف ـــاًل يل ـــكااًل متداخ ـــة إش ـــنَّ مث ولك

ـــُه  ـــب التنبي ـــس وج ـــع اللَّب ـــى يُرف ـــري - وحت النظ

ــان - وهـــو رضورُة التفريـــق  ــذا البيـ إليـــه يف هـ

ـــِم  ـــه، وعل ـــم أصـــول الفق ـــه، وعل ـــن أصـــوِل الفق ب

ـــه.  ـــول الفق ـــِم أص عل

ـة  قَـّ وقــد كان علــامء األصــول يف منتهــى الدِّ

ــم؛  ــذا العل ــن ه ــوِد م ــان املقص ــق يف بي والتحقي

بــن علــِم  بحــَذر وانتبــاٍه  يفرِّقــون  فنجُدهــم 

أصــول الِفقــه مــن جهــٍة، وأصــول الفقــه مــن جهة 

ثانيــة. ومثــال األول مُيكــن أن نُلِحــَق بــه تعريــَف 

ر تعريفــه قائــاًل:  أيب الحســن البــري حيــث صــدَّ

ــامل  ــِق اإلج ــى طري ــه، ع ــرق الفق ــُر يف طُ »النظ

...«، ومثــاُل الثــاين ميكــن أن نأخــذ تعريــَف الغزايل 

أمنوذًجــا لــه؛ إذ يقــول: »عبــارٌة عــن أدلَّــة األَحكام، 

ــا عــى األحــكام...«. وعــن معرفــة وجــوِه ِداللِته

ـــو النســـخُة  ـــه، فه ـــِم أصـــول الفق ـــُم عل ـــا عل  أم

الثالثـــة املطـــوَّرة عـــر تاريـــخ الـــدرس األصـــويل. 

ـــاِت  ـــن املصنَّف ـــدٍد م ـــي إال إدراُج ع ـــا ال ميكُنن وهن

ـــا:  ـــف، منه ن ـــذا الصِّ ـــت يف ه ـــي غرِق ـــة الت األصولي

»الربهـــاُن يف أصـــول الفقـــه« أليب املعـــايل الجوينـــي، 

وَمـــن عـــى شـــاكلته؛ فهـــو بحـــٌث اتَّخـــذ مـــن 

علـــم أصـــوِل الفقـــه َحْقـــاًل لـــه، وليـــس أصـــوَل 

ـــه بذلـــك يف بحـــٍث خـــارَج املقاصـــد  الفقـــه، فأدخل
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الحاكمـــِة ألصـــول الفقـــه وعلومـــه؛ لذلـــك فـــال 

ـــالث؛ ألن  ـــك النســـخ الث ـــن تل ـــق ب ـــدَّ مـــن التفري ب

بينهـــا بونًـــا شاســـًعا جديـــرًا باالعتبـــار؛ إذ نَشـــأَ 

ـــُظ عـــى عمليـــاِت  بســـبب هـــذا الَخلـــِط التحفُّ

ـــل  ـــن ِقبَ ـــويل م ـــدرس األص ـــِم لل ـــة والتقوي املراجع

ســـن خيفـــًة مـــن طَـــرْق هـــذا املوضـــوع،  املتوجِّ

ـــه. ـــث في ـــارشِة البح ومب

ــن  ــون - الذي م ــول املتقدِّ ــامُء األص وإذا كان عل

انتقــد بعُضهــم بعًضــا يف االعتبــارات الِعلميــة 

والعمليــة لعــدٍد مــن القواعــد األصوليــة، كالقيــاِس 

ــع،  ــدِّ الذرائ ــان وس ــلة واالستحس ــِح املرس واملصال

ــلَّ  ــوا أق ــك - مل يكون ــري ذل ــا، وغ ــامع أحيانً واإلج

ــَر  ــإنَّ النظ ــوم؛ ف ــا الي ــاًم منَّ ــف عل ــا وأضع صدقً

ــاج األصــويل،  ــَه نحــو ُمراَجعــة اإلنت األصــويلَّ املتَِّج

ــٌر  ــه مــن آراء ومواقــف ومذاهــب، أم ومــا صاحب

مــرشوع تاريخيًّــا وعقليًّــا. ومــن ثــمَّ فــإن املقصــود 

بإطــالِق مصطلــح »التجديــد األصــويل«، إمنــا هــو 

تجديــُد األنظــار واألفهــام واالجتهــاداِت األصوليــة 

َوفــق املقتضيــات الرشعيــة واملتطلبــات الواقعيــة، 

ــاُء عــى األصــول الكــرى للخطــاب الرشعــي. وبن

)2( مـــــا هــــو تقويمكـــــم للُجهــــــود 
ــة والعمليــة فــي تجديــد الــدرس  النظريَّ

األصولــي؟

يتأســس النظــُر التجديــدي يف علــم أصــول 

ـل دعائــَم  الفقــه - يف رأيــي - عــى فــروٍض مُتثِـّ

يســتند إليهــا يف تَســويغِ الِفعــل التجديــدي لــدى 

ــن. ــن واملهتمِّ املختصِّ

األول: فـــرٌض مقصـــدي، ومفـــاُده أن واقـــَع 

ـــاٍت حضـــاريٍّ  ـــن تراجـــع وثب ـــه م ـــا يكتَِنُف ـــة مب األم

عـــى مســـتويات متعـــددة، يتطلـــب إعـــادَة النظـــر 

يف األســـس املنهجيـــة املُســـتَنِد عليهـــا يف إنتـــاِج 

ـــلوكية،  السُّ واالجتامعيـــة  القانونيـــة  املعرفـــة 

حتـــى تســـتعيد نهضتَهـــا وفعلَهـــا الحضـــاري. 

هـــة نحـــو آليـــات  فاعتُـــرت تلـــَك املراجعـــة موجَّ

ــر األصوليَّـــة؛ أي علـــم أصـــول الفقـــه. النظَـ

عــى  ــس  ويتأسَّ موضوعــي،  فــرٌض  الثــاين: 

االعتبــار التجديــدي يف موضــوٍع مل يُعهــد فيــه 

ذلــك املَطلــُب، مبعنــى أن علــامء األمــة مل يتداولــوا 

لكــنَّ  األصــويل«،  »التجديــد  اســمه  موضوًعــا 

ــر  ــوز الفك ــِض رم ــع بع ــارِص م ــرَض املع ــذا الف ه

ــه،  ــة مقدمِت ــَه إىل مــدى صحَّ ــري التنبُّ اإلســالمي يُث

ومــدى إفضائهــا إىل نتيجــِة تناســبها.

ــى  ــه ع ــوم أساُس ــي، ويق ــرٌض علم ــث: ف الثال

ــم  ــة يف عل ــٍة تجديدي ــة ُورود حال ــرتاِض إمكاني اف

أصــول الفقــه؛ ألن النشــأة اإلبســتمولوجية لعلــم 

أصــوِل الفقــه والقضايــا املعرفيــة التــي بحثهــا 

علــامُء األصــول، كلهــا كان مبــدأُ بُعدهــا العلمــي 

يرســو عنــد نِشــدان الَقطــع يف األدلــة واألُصــول مع 

ــة  ــتدالالت املُنَهَج ــد االس ــت عن ــافعي، وتوقَّف الش

ــتصحاب  ــل اس ــاطبي. فه ــع الش عــى القطــع م

ــا زال وارًدا؟ ! ــار م ــذا االعتب النظــر يف األصــول به

ــة  ــامل صحَّ ــى احت ــي، ع ــرٌض منهج ــع: ف الراب

الفــروض الســابقة وإمكانــات توقُِّعهــا وورودهــا، 

يبقــى النظــر يف تجديــد علــم أصــول الفقــه رسابيًّا، 

دت األنظــاُر بحســب  غــرَي واضــح؛ لذلــك تعــدَّ
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املداخــل املشــخَّصة مداركهــا، فمــن راٍء أن املدخل 

املناســب يف القواعــد، إىل متجــٍه صــوَب املقاصــد، 

ــٍد عــى املجتهــد، فــام هــو املبتــدأ وأيــن  إىل مؤكِّ

املنتهــى يف عمليــة التجديــد َوفــق هــذا الفــرض؟

ــل  ــة: ه ــكاالت العارض ــن اإلش ــه م ــك، فإن لذل

التجديــد يتــمُّ بُصــورة متعيِّنــة؛ أي بالفعــل والقــوة 

صــن يف هذا الفــن؟ أم أنَّ التجديد  مــن قبــل متخصِّ

يف علــِم األصــول يتــأتَّ بشــكٍل تلقــايئٍّ تاريخيٍّ دون 

ــة؟  ــم وإرادة واعي ــم محَك ــبق وتنظي ــٍد ُمس تجني

مبعنــى آخــر؛ هــل عمليــاُت التجديــد التــي نُظــر 

ــبيل  ــى س ــْت ع ــخ حصل ــر التاري ــا ع إىل وروده

اإلرادة العلميــة للُعلــامء وبشــكٍل منهجــي؟ أم أن 

املســألَة مجــرَّد تراكــٍم تاريخــي ال يخضــع لضوابــط 

ثابتــة ورشوط محكمــة؟

نثــري هــذا اإلشــكاَل ملعرفــة مــا إذا كانــت 

ــألِة  ــامء يف مس ــد العل ــة عن ــٌة متبع ــاك منهجي هن

التجديــد األصــويل؛ لإلفــادة مــن تجربتهــم العلمية 

وأمنوذجهــم املعــريف يف ذلــك، أم أنَّ القضيــة ال 

واالســرتاتيجية يف  التجنيــد  لــكل هــذا  تحتــاُج 

الِفقهــي  االجتهــاد  عــى  واالقتصــار  املنهجيــة، 

َوفــق القواعــد املعمــول بهــا؟ وســيتبنَّ بعــد ذلــك 

أوُجــُه اإلجابــة عــن األســئلة املعــارصة مــن خــالل 

التفاُعــل بــن الوقائــع واجتهــاِد املجتهــد والفقيــه.

إن هنـــاك جهـــوًدا علميـــة وعمليـــة يف التجديـــد 

ورة ُمفِصحـــة عـــن  األُصـــويل، لكنهـــا ليســـت بالـــضَّ

ــَن  ــد؛ ألنَّ محِضـ ــتقالل وتجنيـ ــى اسـ ــا عـ عَملهـ

ـــا  ـــي، أم ـــاُد الفقه ـــو االجته ـــويل ه ـــد األص التجدي

ـــة،  ـــة خاص ـــة تجديدي ـــات أصوليَّ ن ـــري يف مدوَّ التفك

ألنَّ  التجديـــد؛  يف  الســـليِم  باملدَخـــل  فليـــس 

ــة  التفعيـــَل العلمـــيَّ للفقـــه وأنظـــاره االجتهاديَـّ

هـــي التـــي تدفـــع العلـــامء إىل تجديـــد املنَهـــج 

ــياقاِت  ــق السـ ــده وفـ ــِر قواعـ ــويل، وتطويـ األُصـ

املُختلفـــة، واألزِمنـــة املتباينـــة.

 فاألصـــول العلميَّـــة املعتـــرة يف االجتهـــاد 

الفقهـــي مكتملـــة مـــن حيـــُث تعيينهـــا، لكنَّهـــا 

غـــري مكتملـــة مـــن حيـــث تنزيالتهـــا وغـــرُي 

محصـــورة يف تطبيقاتهـــا.

وحتــى أكــون واضًحــا معكــم هنــا، نأُخــذ عــى 

ســبيل املثــاِل العمــَل العلمــيَّ الجــادَّ الذي اشــتغل 

ــة  عليــه الشــيُخ الجليــل أحمــد الريســوين مــع ثثُلَّ

»التجديــد  الباحثــن والُعلــامء، يف كتــاب  مــن 

ــول  ــم أص ــة لعل ــة تجديدي ــو صياغ ــويل: نح األص

الفقــه«. فبعــد االطِّــالع عليــه مليًّــا ومقارنِتــه مــع 

ــًدا أو  ــه تجدي ــد في ــن تِج ــة، ل ــات األصولي ن املدوَّ

جديــًدا يُذكــر، عــى املســتوى العلمــي والتفعيــيِّ 

لعلــم األصــول، بــل مبلــُغ تجديــِده يف رصــف 

ومنهًجــا،  أســلوبًا  صياغتهــا  وإعــادِة  املباحــث 

وتنظيِمهــا بصــورة جديــدة، بــل إين أزُعــم أنــه قــد 

تخلَّــف عــن الرؤيــِة الشــاطبية يف بُعدهــا النظــري؛ 

ــا  ــاًل موقًع ــاِر املــآل مث ــدأ اعتب ــن تجــَد ملب ألنــك ل

وِذكــرًا، وهــي القاعــدة التــي أبــدَع فيهــا الشــاطبي 

وهــي القاعــدة التي أبــدع فيها الشــاطبي يف كتابه 

ــاب،  ــى يف الكت ــة عظم ــذه ثُلم ــات«، وه »املوافق

ــه.  ــن مباحِث ــل ب ــراِب الحاِص ــن االضط ــَك ع ناهي

رة  المتكــرِّ الدعــوات  تــرون  كيــف   )3(
لتجديــد علــم أصــول الفقــه، وربــَط هــذه 
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الدعــوات بمــا يعــجُّ مــن النــوازل فــي 
الواقــع؟ بمعنــى آخــر؛ مــا هــي حــدود 
وواقــع  الفقــه  أصــول  بيــن  العالقــة 

والعملــي الفكــري  األمــة 

إن مثــل إشــكاِل »تجديــد علــم أصــول الفقــه« 

مل نِقــْف لــه عــى أثــٍر يف األدبيــات األصوليــة عنــد 

مــن، ليــس ألنَّ تاريــخ األمــة مل  العلــامء املتقدِّ

يعــرف لحظــاٍت مــن األُفــول والرتاجــع الحضــاري، 

ــع  ــي م ــعِ االجتامع ــوا للوض ــم مل يجعل ــل ألنَّه ب

علــم أصــول الفقــه وثاقــًة حتميــًة وعالقــة ســببية 

بينهــام؛ ألنهــم يدركــون أن املســألَة أعمــُق وأعقــد 

ــرأي. ــادي ال ــوَّر لب مــام يتَص

ــم  ــد عل ــكال تجدي ــاَر إش ــإن مث ، ف ــمَّ ــن ث وم

ــارصة  ــة املع ــاِط األكادميي ــه يف األوس ــول الفق أص

ــًدا  ــص«، وتحدي ــة والن ــة »األم ــن ثُنائي ــق م ينطل

األصــول املنهجيــة، لكــن ذلــك ميَنحنــا حقَّ تســاؤل 

ــة، أو  ــوم مرتاجع ــُة الي ــل األمَّ ــو: ه ــرشوع، وه م

بصيغــة أخــرى متوقِّفــة عــن االســتئناف الحضاري؛ 

الفقــِه قــارٌص عــن املواكبــة  ألنَّ علــم أصــول 

الفعليــة؟ أم أن علــم أصــول الفقــه متوقِّــف عــن 

ــن  ــٌل ع ــبة، ومعطَّ ــة املناِس ــة الفقهي ــاج املعرف إنت

اإلجابــة عــى األســئلة االجتامعيــة والســلوكية؛ ألن 

ــِف  ــة، ومل ت ــضوراِت التاريخي ــظ ال ــة مل تحف األم

ــول  ــم أص ــُب لعل ــي تَه ــانية الت ــات اإلنس بالحاج

ــاَة التجــدد والتطــور؟ ــه حي الفق

تَهــا يف  ولعــل ُحجيَّــة هــذا الزعــم تجــد قوَّ

مراجعــة تاريــخ علــِم أصــول الفقــه، وقيــاِس 

تــه ومنــازل أُفولــه وتقليــده.  درجــات ظهــورِه وقوَّ

ــذي  ــة الشــاطبيِّ ال ــك مبرحل ــل لذل وميكــن أن منثِّ

أبــدَع إبداًعــا مل يشــهد تاريــُخ علــِم أصــول الفقــه 

ــاًل، إالَّ أن  ــاًل وتعلي ــاًل وتفعي ــاًل وتنخي ــه تأصي مثيل

األمــة - عــى الرغــم مــن ذلــك - بقيــْت يف أحلَــك 

ــَم  ــت هزائ ــل عرف ــا، ب ــر مراحلِه ــا وأخط ظروفه

ــه  ــرى أن ــت ت ــارة. فأن ــس الحض ــة يف أندل متتالي

ليــس هنــاك عالقــة ســببيٌة مــن أســفَل إىل أعــى 

بــن تجديــد هــذا الفــنِّ ونهضــة األمــة، يف حــن قد 

يكــون العكــُس صحيًحــا، ومنثل لذلك أيًضــا مبرحلة 

؛ حيــث كانــت األمــة يف أَْوج عطائهــا  الشــافعيِّ

الحضــاري، فأنَجبَــت الرســالَة مــع الشــافعي، ومــا 

اســتَتْبعها من مصنَّفــات حقيقٍة بالتطــور والتجدد.

)4( ثم ما هي المسالك المنهجية – في 
نظركــم - لتجديــد الــدرس األصولــي فــي 

الممارســاِت البيداغوجيــة الجامعيــة؟

النَّظــر  بخصــوص  قلتــم  مــا  عــى  بنــاًء 

األصــويل ومــدى صلِتــه بالفقــه واملقاِصــد، أرى 

باملنهجيــة  الفقــه  أصــول  علــم  تدريــَس  أن 

ــاًم  ــاره عل ــتثامرِه باعتب ــد يف اس ــن يُفي ــائدة ل الس

لغــريه، أو علــاًم وســيليًّا منهجيًّــا تــمَّ إنشــاؤه 

ــرياوح  ــا س ــي، إمن ــاد الفقه ــر االجته ــد تطوي بقص

مكانــه النظــري والتجريــدي كــام حــَدث عــر 

ــم  ــه إىل عل ــن أصــول الفق ــا م ــه، إذا انتَقلْن تاريخ

ــه، أو  ــول الفق ــِم أص ــم عل ــه، إىل عل ــول الفق أص

ــه«. ــا ميكــن تســميته بـــ »فلســفة أصــول الفق م

 انظــر مثــاًل إىل كتــاِب الربهــان لإلمــام الجويني، 

ــرى  ــه؟ أو باألح ــول الفق ــا يف أص ــراه كتابً ــل ت ه

ــا يف علــم أصــول الفقــه؟  كتابً
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، يف اعتقـــادي هـــو كتـــاٌب يف علـــم علـــم   كالَّ

ـــل  ـــه، ب ـــه، أي يف فلســـفة أصـــوِل الفق أصـــول الفق

إن عنوانـــه الُرهـــاين دالٌّ ورصيـــح؛ ألنـــه يف الوقـــت 

الـــذي كان مـــن املُفيـــد تحريـــُر النظـــر العلمـــي 

االجتهـــاد  يف  املعتـــرة  واملســـالك  الطُـــرق  يف 

ـــث  ـــَل الُجوينـــي إىل  النظـــر والبح الفقهـــي، انتق

ــل إنَّ  ــول، بـ ــة األصـ ــى قطعيَّـ ــتدالِل عـ يف االسـ

ـــالك  ـــدل ومس ـــرق الج ـــه يف طُ ـــو بحثُ ـــر ه األخط

ـــه  ـــْس علي ـــن، وِق ـــع واليق ـــازِة القط ـــاج لحي الِحَج

ــده، كــــ  ــه أو بعـ ــاٍت قبلـ ــرى ومصنفـ ــا أخـ كُتبًـ

ـــاص«، و»التمهيـــد« للباقـــالين،  »أصـــول الجصَّ

ــاري ...  ــان« للـــامزري واألبيـ ــات »الربهـ وتحقيقـ

قـــُت فيهـــا النظـــَر والبحـــث  وهـــذه قضايـــا حقَّ

ـــا. ـــه قريبً ـــاىل خروَج ـــه تع ـــرَّ الل ـــاٍب، ي ـــَن كت ضم

ـــِل  ـــة تنخي ـــى عملي ـــا ع ـــذا، ورِدفً ـــب ه إىل جان

علـــم أصـــول الِفقـــه، أقـــرتح - كـــام اقرتحـــُت يف 

ــل  ــاًل لتكميـ ــد« - مدخـ ــة التجديـ ــايب »نظريـ كتـ

ـــَم  ـــل أنَّ عل ـــذا املدخ ـــد به ـــم، وال أقِص ـــذا العل ه

ــى  ــا، حتـ ــرَع ناقًصـ ــأ وترعـ ــه نَشـ ــول الفقـ أصـ

ــل  ــِص الحاصـ ــك النقـ ــل ذلـ ــى تكميـ ــَل عـ نعمـ

فيـــه. كال؛ ليـــس هـــذا هـــو املقصـــود، وإن 

كنَّـــا ال نعـــدُم إمكانيـــًة لذلـــك يف حـــقِّ ُمنِتجـــه 

ــه  ــه مـــن العقـــل البـــرشي الـــذي وصَفـ وُمبدِعـ

ــا مـــن  ــا مراُدنـ الـــرشُع بالنَّقـــص والقصـــور، إمنـ

ذلـــك أنَّ هـــذا العلـــَم، مـــع تقـــاُدم الزَمـــن 

ـــاة  ـــر الســـياق التاريخـــي وتطـــوُّر الحي وتطـــوُّره ع

ـــة إىل علـــوم  اإلنســـانية، بـــات يف حاجـــة ماسَّ

ــرْت  ــعبة، ظهـ ــة متشـ ــات دقيقـ صـ ــرية وتخصُّ كثـ

ات كثـــرية ومتســـارعٍة بشـــكل  مـــع مســـتِجدَّ

ـــام  ـــتكامل َدوره، والقي ـــك الس ـــبوق؛ وذل ـــري مس غ

ــأتِه  ــة نشـ ــذ بدايـ ــا منـ ــي وُكل إليهـ ــه التـ مبَهامـ

ــليم والكامـــل. ــِه السـ عـــى الوجـ

ــم  ــِس علـ ــج تدريـ ــن ملناهـ ــال ميكـ ــك، فـ لذلـ

ـــُل  ـــاتنا تجاه س ـــا ومؤسَّ ـــه يف جامعاتِن ـــول الفق أص

الفوائـــد العلميـــة لعـــَدٍد مـــن العلـــوم الناشـــئة 

ــاة املعـــارصة  ــا يف الحيـ ــورِه، وخصوًصـ بعـــد ظهـ

ســـواًء عـــى املســـتوى املنهجـــيِّ أو املوضوعـــي. 

ــدة  ــى القاعـ ــاس عـ ــٌم باألسـ ــر قائـ ــذا النظـ وهـ

األصوليَّـــة ابتـــداًء »مـــا ال يتـــمُّ الواجـــُب إال بـــه 

ــابَهها كقاعـــدِة »مـــا ال  فهـــو واجـــٌب«، ومـــا شـ

يتـــمُّ املطلـــوُب إال بـــه فهـــو َمطلـــوب«.

ــِة  ــل يف الغفل ــَل املتمث  وأحســب أن هــذا الخلَ

تقويــم  يف  وجيــه  ســبٌب  العلــوم  هــذه  عــن 

ــِة علــم  تهــا. ومــا دام مبلــُغ غاي ــا برُمَّ أزمــة علومن

أصــول الفقــه يتمثَّــل يف ِخدمــة التنزيــل الفقهــي 

لألحــكام الرشعيــة عــى مواقــع الوجــوِد اإلنســاين، 

فــإنَّ مــدى االســتفادة مــن العلــوم األخــرى عــى 

ــم  ــدة، كعل ــدًة وواع ــدو مفي ــل تب ــبيل التَّكمي س

ــِم  ــاط العــام، وعل ــِق املن ــه بتحقي االجتــامع وصلِت

ــَد يف تحقيــق  ــه مــن فوائ النَّفــس ومــا يرتتَّــب عن

املنــاط الخــاص، وعلــِم القانــون ومــا ياُلزمــه مــن 

ترشيعــاٍت وتقعيــدات ذات صلــة بــه، وعلــِم 

ــه مــن قاعــدة اعتبــار املــآل،  املســتقبل ومــا يواِئُ

ــدة. ــاعدة واملفي ــوم املس ــن العل ــك م ــريِ ذل وغ

)5( انطالًقــا مــن تجربتكــم البحثيــة فــي 
علــم مقاصــد الشــريعة: مــا الــذي اســتقرَّ 
عليــه نظُركــم بخصــوِص عالقــة أصــول 
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الفقــه والمقاصــد وصــاًل وَفْصــال؟ وهــل 
مــن مقترحــاٍت عَمليــة فــي ذلــك؟

ــن  ــل ب ــل أو الوص ــألة الفص ــث مس ــل بح  قب

األصــول واملقاصــد - يف نظــري - ال بــدَّ ِمــن إرجــاِع 

النَّظــر يف مســألة فصــل األصــول عــن الفقــه؛ ألن 

واملقاصــد(  واألصــول  )الفقــه  العلمــي  الثــاليثَّ 

ــق  ــب التفري ــا منســجاًم يصعِّ يشــكِّل نســًقا علميًّ

ــق  ــي والتطبي ــتغاُل العم ــث االش ــن حي ــا، م بينه

التنزيــي؛ إذ يســتحيل عــى العــامل الفقيــه املجتهد 

تخريــُج األحــكام الرشعيــة دون اســتيفائِه الرشطيِّ 

ــاره إىل إحداهــا. ــالث، أو بافتق ــارف الث للمع

ــدث  ــذي ح ــي ال ــَل التاريخ ــإن الفص ــك، ف لذل

ــى  ــل ع ــا حص ــة، إمن ــب العلمي ــك املطال ــن تل ب

- وإن  اعتقــادي  - يف  الخطــأ  االتِّجــاه  محامــل 

صــحَّ ذلــك وكانــت لــه مســوغاته، فإنهــا ال تعــدو 

منهجيَّــًة بحثيــة ال غــري، وإن توفــرت العلميــة 

ــياق  ــإن الس غات؛ ف ــوِّ ــك املس ــة يف تل واملوضوعي

ــي  ــيَّ للنظــر يف مبحثَ التاريخــي والتســويغ العلم

األصــول واملقاصــد كانــا عــى افــرتاٍض آيلٍّ منهجــيٍّ 

، وليــس قصديًّــا غائيًّــا أصليًّــا، بخــالف الفقه  تبعــيٍّ

الــذي اعتُــر علــام مقصــوًدا بالقصــد األصــي 

به. ــعُّ ــوره وتش ــن تط ــذي زاد م ــيء ال ال

مــن هنــا، نفــرتض يف هــذا املطلــب عــرَض 

إشــكال علمــيٍّ ال يُلتفــت إليــه، وهــو األوىل وفــَق 

التقديــر الســابِق، هــل البحــُث يف مســألة اتِّصــال 

أو انفصــال املقاصــِد عــن األُصــول؟ أم مــن جهــة 

عالقــِة املقاصــد بالِفقــه؟ عــى فــرض ســامح البنيــة 

ــك. ــه بذل ــم الِفق ــة لعل املعرفي

فــكل الدراســات نحــْت منَحــى االعتبــار األول، 

ــدو أنَّ  ــه يب ــاين، يف حــن أن ــار الث ــت االعتب وأهملَ

حقيقــة الســؤال ينبغــي أن تــويلِّ شــطَر مــدى 

إمكانيــة فصــل املقاصــد عــن الفقــه؛ لعلــِة جزئيــة 

بســبب  باألحــرى  أو  األصــول،  مــن  املقاصــد 

أصلهــا  يف  واألصــول  بينهــام،  الــكيِّ  االندمــاج 

ــب. ــه فحس ــٍة للفق ــرد خادم مج

ــة الكــرى  ــِم التقليدي ــارص العل ــإذا كانــت عن ف

تتشــخَّص يف أربعــة: »املوضــوع، واملنهــج، والغاية، 

ــر الفقهــي  ــم اإلنســان«؛ فاملكلــف وفــق التقدي ث

يتعــنَّ يف اإلنســان، وهــو قطــب الرَحــى يف ذلــك، 

باعتبــاره املســتفيد مــن تحصيــل الفوائــد، والنــصُّ 

الرشعــي هــو املوضــوع األســايس حســب عنــارِص 

املســألة، والفقــه هــو املقِصــد والغايــة منهــا، 

ــن  ــد ميك ــام أن املقاص ــَج، ك ــل املنه ــول متث واألص

ــة  ــك الغاي ــوغ تل ًدا فحســب يف بل ــا محــدِّ اعتبارُه

التــي اعتــرت يف الفقــه، وتلــك العنــارص يجمعهــا 

ــم  ــم تحكي ــميتُه بعل ــن تس ــد ميك ــٌم كيٌّ واح عل

الرشيعــة. فأصــل النظــر يف هــذه املباحــث يعــود 

إىل تحكيــم رشيعــِة اللــه يف األرض ويف مواقــع 

الوجــود البــرشي، واضطــرَّ معه العلــامء إىل معارف 

ــا  ــث كان لزاًم ــك األرَب، حي ــوغ ذل متعــددة يف بل

ــة،  ــاج إىل منهجيَّ ــة يحت ــوص الرشيع ــَه نص أن فق

واملنهجيــة تتطلــب وضوًحــا يف املقاصــد والغايات، 

ــد. ــم املقاص ــه، ث ــول الفق ــم أص ــه، ث ــكان الفق ف

ــة  ــكال العالق ــارص يف إش ــُر املع ــي النظ ويكت

بــن علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الرشيعــة، مــن 

حيــث رشوُط االتصــال أو إمكانــات االنفصــال 

ــالث: ــٍل ث ــى لعل ــًة عظم أهمي
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ــول  ــم أص ــن عل ــة ب ــة الوثَاق األوىل: أن تاريخي

الفقــه واملقاصــد، وتالزميَِّتهــا املطلقــة مــن حيــث 

ــة  ــيي واملعرف ــج التأس ــي واملنه ــياق التاريخ الس

العلميــة يُحــول دون البحــِث يف تفكيكهــا، بالنظــر 

إىل تداخــل البُعديــن الوظيفي والغــايئِّ لكل منهام.

الثانيــة: ومفادهــا بـُـُدوُّ لَبْــس حاصــل يف النظــر 

إىل ســؤال الَفصــل أو الوصــل بينهــام؛ ذلــك أنَّ 

الفصــل بــن علــم أصــول الفقــه واملقاصــد فصــٌل 

بــَن أبعــاد روٍح تــري يف أعضــاٍء وأصــوِل جســد، 

ــبيل  ــى س ــام ع ــوب منه ــاز املطل ــِعف إنج ال يُس

االنفصــال، األمــُر الــذي تحــاول الورقة التنبيــَه إليه.   

الثالثــة: وتخــص قصديــَة تذليــِل ُســبل االجتهاد، 

ــروُم  ــداًء ت ــى أن مقاصــَد النظــر األصــويل ابت مبعن

يُجيــب عــن أســئلة   ، تحقيــق اجتهــاد فقهــيٍّ

املكلَّــف يف مواقــع الوجــود، فهــل مهمــة الَفصــِل 

ه؟ ــرِّ ــى أم تُع ــك املبتَغ ــق ذل تُحق

لكــنَّ مثــة لَبًســا آخــر يف فقــِه حقيقــة اإلشــكال، 

ويتمثــُل يف طبيعــة دعــوى االســتقالل وســؤاِل 

الفنــي  باملعنــى  اســتقالٌل  فهنــاك  االنفصــال، 

املنهجــي الــذي يتخــُذ أســلوب الَفصــل الــكي 

ــر االســتقالل  ــاين يعت ــام الث ــر النظــر، بين يف تحري

ــا ليــس إال؛ وبــن االثنــن  ــا بحثيًّ واالنفصــال معرفيًّ

فــرٌق واســع يعــود عــى مقاصــد النظــر األصــويل، 

أن  نعتــر  لذلــك  بالجــواز.  أو  باالســتحالة  إّمــا 

إبســتمولوجي  ســؤال  اإلشــكال  هــذا  صلــَب 

ينبغــي أن يَبحــث يف حقيقــة العلــوم وقصِديَِّتهــا، 

وبدايــات نشــوئِها يف املجــال اإلســالمي حتــى 

ــُة النظــر؛ ألن بحــَث املوضــوع مــن  ــز حقيق تتميَّ

ــِث إىل  ــِل الباح ــي بالعق ــة، تنته ــب انطباعي جوان

ــليم. ــر الس ــن النظ ــه ع ــأى ب ــة تن وجه

وعموًمـــا فقـــد نشـــأت حـــوَل هـــذه الصلـــة 

بـــن األصـــول واملقاصـــد مـــدارُس تـــرتاوح بـــن 

عرضتُهـــا  واالســـتكامل،  واالتِّصـــال  االنفصـــال 

»الخطـــاب  كتـــايب  يف  والتفصيـــل  بالبيـــان 

املقاصـــدي املعـــارص مراجعـــة وتقويـــم«.

للحركــة  تقييمكــــم  مـــــا هــو  ثــم   )6(
المعاصـــــــرة؟  المقاصـديــــــة 

للجــواب عــن هــذا الســؤال؛ يجــب التنبيــُه 

ــًدا وضــَع البعــد  ــه تحدي ــم أصــول الفق إىل أن عل

املنهجــيَّ يف أعــى اعتباراتــه وأبلــغ املقتضيــات 

ــم  ــة يف فقــه القضايــا ودراســاتِها، مــام يحتِّ العلميَّ

علينــا فقــَه الُقصــود املعرفيــة والواقعيــة مــن 

دراســات املقاصــد وتحقيــُق النظــر فيهــا، أي: مــا 

الهــدف والغايــة مــن دراســة موضــوِع املقاصــد؟ 

ومــا الغايــة مــن الِخطــاب العلمــي لفقــه املقاصــِد 

ــى  ــًدا؛ حت ــه متهي ــؤال نجعل ــذا الس ــة؟ ه الرشعي

نســتحكم التقويــَم الحقيقــي للخطــاب املقاصدي. 

ويبــدو يل أنَّ أهــم إشــكاالت الخطــاب املقاصــدي 

املعــارص أربعــة:

ــة«،  ــايت بـ»التاريخي  أولهــا: مــا أســميته يف كتاب

إذ ال يكلــف الــدارس نفَســه أكــر مــن َعنــاء 

صــة  االطــالع عــى الئحــة أغلــب العناويــن املخصَّ

للدراســات املقاصديــة، حتــى يثبــت لديــه إشــكاُل 

اإلغــراق يف تاريخيــة الخطــاب املقاصــدي باملعنــى 

حتــى  املوُضوعــي،  باملعنــى  وليــس  الــدرايس، 
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ــا شاســًعا،  نفصــل بــن التاريخــن؛ ألن بينهــام بونً

ــه ال ميكــن فصــُل املقاصــد عــن تاريِخهــا.  كــام أن

فــال يســعفني فَهمــي يف فقــه الجــواب عــن ســؤال 

التاريخيــة، أكــرَ مــن محاولــة البحــث عــن رشعيَّــة 

يّتــه باالعتبــار  النظــر املقاصــدي وقوتــه، وكــذا أحقِّ

يف الزمــن املعــارص، وبيــان ذلــك االعتبــار كــام 

ــي  ــاد الفقه ــة واالجته ــامء الرشيع ــدى عل ــت ل ثبَ

ــالك  ــه املس ــة إىل فق ــم، إضاف ــا يف فتاويه خصوًص

العلميــة يف اســتثامر املقاصــد وتوظيِفهــا، وأعتقــد 

ــدد  ــد ع ــنَّ عن ــر وتع ــود إذا ظه ــك املقص أن ذل

ــد  ــت اســتثامره عن ــك ثبَ ــل ذل ــامء، وقب ــن العل م

النبــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم وجيــِل الصحابــة، 

ويكفــي يف هــذا البيــان، وال يتطلــب منــا كلَّ هــذه 

ــن  ــا، وميك ــامًّ وكيًف ــدًدا وك ــاًم وع ــات حج الدراس

ــة يف:  ــات التاريخي ــك التجلّي ــان تل بي

-  دراســة األعــالم، إذ مــا يغــرب هــو ذلــك 

الســيل الجــارف الــذي مــرَّ عــى كل األعــالم دون 

توقُّــف أو اســتثناء، ســواء عــى الذيــن لهــم قَصــب 

الســبق، وُعرفــوا بالبــاع الطويل يف مجــال املقاصد، 

أو عــى الذيــن أُدخلــوا يف زُمرتهــم، أو حــرشوا 

حــرًشا رغــم بُعدهــم عــن الفقــه املقاصــدي، 

ــة.  ــة أو الفائق ــَة الالزم ــه العناي ــم ل ــدم إيالئه وع

-  ثــم دراســة االتجاهــات؛ حيــُث أُنجــزت 

هــا أن يحصيهــا،  بحــوث ال يســتطيع مــن أراد عدَّ

وجــود  ومــدى  املقاصــدي،  الفكــر  يف  نابشــًة 

تريفاتــه الفرعيــة أو األصوليــة أو حتــى العَقديــة 

ــل  ــة املراح ــا دراس ــا، وأيًض ــا ومواقفه يف إنتاجاته

املقاصــدي  الخطــاب  أوىل  حيــث  التاريخيــة 

املعــارص اهتامًمــا آخــر، وبصــورة مكثَّفــة للمراحل 

التاريخيــة التــي مــر بهــا، وعــرف محطَّــات حولهــا، 

ــْت  ــات - بقي ــك الدراس ــري - أي تل ــي يف األخ وه

ــة  ــا محكوم ــابقة، إم ــب الس ــورًة يف الجوان محص

ــة أو  ــا الفكري ــك املراحــل، أو باتجاهاتِه بأعــالم تل

ــا. ــة أو نحوه ــة أو األصولي العَقدي

ــن  ــة؛ ألنَّ ِم ــي: التجريدي ــة ه ــكلة الثاني واملش

ــي بــه الــدرس املقاصــدي املعــارص  أعظــم مــا ابتُ

انشــغالُه البحثــي واألكادميــي بالدراســاِت النظرية، 

ــّق البحثــي املقاصــدي أو  ســواء تعلَّــق األمــر بالشِّ

بالشــّق التطبيقــي لفروعــه الفقهيــة؛ ألنــه مل يخرج 

عــن دائــرِة البحــث التوصيفــي أو الرتكيبــي لزوايــا 

ــن  ــك م ــالن، وذل ــد ف ــاًل عن ــدي مث ــه املقاص الفق

خالل دراســة املفاهيم واملصطلحات التي ال يشــك 

أحــد يف قيمِتهــا املعرفيــة للمصطلحــات العلميــة، 

وتطويرهــا. العلــوم  حقائــق  إدراك  يف  وأثرِهــا 

ــوِم  ــَر هم ــات أك ــري املصطلح ــن تص ــن ح  لك

الباحثــن يف الفكــر املقاصــدي وبالــغ اختصاصهــم 

فيــه، كأْن تُنجــز حولها رســائُل ضخمــة وأطروحات 

دكتــوراه بإفرادهــا بالتحليــل والدراســة إىل حــدود 

ـل معضلــًة يف  اإلشــباع وزيــادة، فهــذا مــا ميثِـّ

ــل مــا يف نَســِقه  الخطــاب املقاصــدي، وحلــول خلَ

التفكــريي عنــد العالِمــن بــه والقائــن عليــه، 

إضافــًة اىل دراســة النظريــات التــي عرَضــت مــن 

بــاِب التفســري املقاصــدي للرشيعــة اإلســالمية، 

كـــ »نظريــة املصلحــة«، و»نظريــة الــضورة«، 

و»نظريــة املقاصــد« نفســها، و»نظريــة الرتجيــح«، 

و»نظريــة العلــة«، و»نظريــة القيــاس«، و»نظريــة 

وكــذا  التيســري«،  و»نظريــة  والجــزيئ«  الــكي 

ــود  ــا جه ــتغرقْت فيه ــي اس ــد الت ــة القواع دراس
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ــت ببيــان القاعــدة املقاصديــة، أو  كبــرية اختصَّ

ــة الوثيقــة باملقاصــد، وتفســريِها الفقهــي  األصولي

تنزيلِهــا  دون  التاريخيــة،  الفقهيــة  وتطبيقاتهــا 

ــف يف  ــش املكل ــذي يعي ــيِّ ال ــامل الواقع ــى الع ع

ــة. ــة والجامعي ــه الفردي صيغِت

 وثالثــة املشــكات: الفصاميــة، وأقصــد بهــا 

ــة  ــد الرشعي ــَة املقاص ــد دراس ــِه التَّحدي ــى وج ع

مفصومــًة عــن مجالِهــا األصــي أي الفقــه، أو 

ــزَّأة  ــول، أو مج ــدي أي األص ــا التقعي ــن مجاله ع

ــل  ــا، مث ــا بغاياته ــا دون ربطه ــب، أو بحثه املطال

دراســِة املقاصــد مســتقلًة عــن األصــول، أو دراســة 

كليــاٍت مســتقلة عــن باقــي الكليــات الضوريــة.

الفلســفيَّة، حيــث دخــل  ورابعهــا: مشــكل 

الخطــاب املقاصــدي معــارَك فلســفيًة وفكريــة 

مقاصــد  وكأن  والنظــر،  التجريــد  يف  غارقــة 

ــَة لهــا مبواقــع الوجــود التكليفــيِّ  الرشيعــة ال صل

بالخطــاب  ـره  تأثُـّ إىل  ذلــك  ويعــود  لإلنســان، 

الفلســفي املعــارص، ثــم محاولــة االســتدالل عــى 

رضورة الِقيَــم الفلســفيَّة واإلنســانية، كالحريــة 

وحقــوق اإلنســان والســالم واألمــن والدميقراطيــة، 

واملســاواة ... ونحــو ذلــك.

ــا ال  ــكااًل وموضوًع ــد إش ــة املقاص ــا دراس وأيًض

ــًة  ــة معزول ــد الرشعي ــَل املقاص ــام جع ــا، م منهًج

بصفــة كليــة عــن االجتهــاد، كــام ُعزلــت مــن 

ــت  ــٌة أصاب ــك أزم ــة، وتل ــب البحــث والدراس جان

ــك  ــلم لذل ــذي استس ، ال ــادي ككلٍّ ــر االجته الفك

الفصــل العائــد عليــه بالقصــور، والبعيــد عــن روح 

ــة. ــاالٍت قليل ــة إال يف ح الرشيع

ــة  ة والجديَّ ــدَّ ــاِت الج ــي صف ــي ال أنف ــام أنن ك

واإلضافــة القيميــة يف كثــريٍ مــن البحــوث النوعيــة، 

إمنــا نقيِّــم هــذا األمــر وفــق املعطيــات الواقعيــة، 

التــي تُخرنــا أنــه لــو اســتُثمرت كل تلــك الجهــود 

املعتــرة،  األوقــات  تلــك  واســتُغلَّت  الجبَّــارة، 

وتلــك  األكادمييــة،  املؤسســات  تلــك  ووظفــت 

ــي  ــة كالت ــت ُعمومي ــواء كان ــة س ــوال الضخم األم

لــدى الكليــات والجامعــات، أو خاصــة كالتــي لدى 

ــا  ــر مختلًف ــكان األم ــز البحــوث؛ ل املعاهــد ومراك

ــبة إىل  ــة، أو بالنس ــع األم ــبة إىل واق ــواء بالنس س

ســياق الــدرس املقاصــدي ومدياتــه العلميــة. كــام 

أننــا نــروم من خــالل ذلــك إىل وضع تقييــم علمي، 

ومراجعــة موضوعيــة؛ حتــى يتــمَّ توجيــه الــدرس 

األصــويل واملقاصــدي الوجهــَة املناســبة واملفيــدة.

العلميــة  الحرَكــة  مــن  فاملطلــوب  لذلــك 

ــتَّى  ــغااًل يف ش ــا، وأش ــاٍت، وبحوثً ــارصة )دراس املع

يف  املقاصــدي  النظــر  اســتصحاُب  املياديــن( 

ــاٍت  َن إجاب ــوِّ ــة، لتك ــة والتنزيلي ــه التفعيلي جوانِب

عــن القضايــا املســتجدة، وهــذا لــن يتــأتَّ إالَّ 

باالجتهــاد واالقبــال عليــه حتــى يســتوي عــى 

ــا، بــل إين أعتقــد أن البُعــَد  ــا وتحقيًق عــوِده صوابً

ــه أساًســا لــكل األعــامل مهــام  املقاصــدي موجَّ

كانــت طبيعتُهــا االجتامعيــة.

نقــُل  نظركــم  فــي  يمكــن  وهــل   )7(
ــي  ــده العمل ــن ُبع ــدي م ــر المقاص الفك

والفقهــي إلــى المجــاالِت العقديــة؟

ــٍل  ــّي وجليـ ــٍم علمـ ــن عظيـ ــألتم عـ ــد سـ لقـ

البُعـــَد الفقهـــي تابـــٌع  بحثـــّي معـــارص؛ ألن 
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حقيقـــًة لألصـــل العقـــدي، وال صـــالح لألمـــة بَخـــرم 

األســـاس، وال جـــدوى مـــن قيـــام البنـــاِء دون 

أساســـه. وإن النُّضـــج الفقهـــي يف تاريـــخ األمـــة كان 

بعـــد النضـــج العقـــدي وفقـــه مكنوناتـــه وأبعـــاِده، 

وملـــا اشـــتغلت األمـــة بُفقهائهـــا وعلامئهـــا عـــى 

ــًة  ــة فائقـ ــه عنايـ ــوا بـ ــي واعتَنـ ــب الفقهـ الجانـ

- دون العقـــدي - حدثَـــْت مشـــكالت كـــرى 

ـــدة، ليـــس يف اســـتطاعة الفقيـــِه تجاوزُهـــا  ومعقَّ

مهـــام حصـــل؛ ألن تلـــك مســـألٌة جـــدُّ حساســـٍة 

ــث  ــرتدُّد يف بحـ ــذا الـ ــا أدري ملَ هـ ــة، ومـ ـ ومهمَّ

قضايـــا، نظـــر إليهـــا العلـــامء مـــن قبـــُل نظـــرًا 

ـــن  ـــذه اب ـــة وتلمي ـــن تيمي ـــدي واب ـــا، كاملاتري فاحًص

القيـــم، وكـــذا الشـــاطبي.

إذا قلــُت: إن  الصــواب  بــل قــد ال أجانــب 

التقصيــد  إىل  حاجــًة  أشــدُّ  العقــدي  البحــث 

متعــددة: ألســباٍب  العلمــي؛ 

والخطــوط  األول  الثَّغــر  عــى  لقيامــه  أواًل: 

العقيــدة. عــن  للدفــاع  األماميَّــة 

وثانًيــا: إلعــادة ترتيــِب البيــت العلمــيِّ الداخي 

اإلســالمي، وتقليــص ُهــوَّات الخــالف والفــراق بــن 

ــاف األمة. أطي

ــد العقــدي  ــر إشــكال التقصي ــا: ألن تحري وثالًث

يعتــر موجًهــا طبيعيًّــا ومتحكــاًم يف التقصيــد 

ــلفنا. ــام أس ــي ك ــي والحكم الرشع

)8( أال تــرون أن الفقــه اإلســالمي بمــا 
التنظيــــر  مــن  المرجـــوة  الثمــرُة  هــو 
األصولــي يعيــُش فــي الســياق المعاصــر 

ــِة أحكامــه والقيــم  ــا بيــن قانونيَّ انفصاًم
األخالقيــة وواقــع النــاس؟

بـن هـذا السـؤال وسـابقه ميثاٌق دقيـق، فمهام 

حاولنـا تحقيـَق األنظار يف األبعـاد األخالقية والقيم 

اإلنسانية فلن نرَح أساس البعد الفقهي الترشيعي 

والعقـدي املحـرِّك واملؤثـر يف بعِثهـا وقيامهـا؛ حتى 

تُلَفـى مشـخَّصة يف واقـع النـاس وحيَّـًة تسـعى يف 

ل الحقيقـي للديـن؛ لذلـك فالقيـُم واألخالق  التمثُـّ

مـا هـي إال ترجمـٌة عمليّـة للبُعـد العقـدي الـذي 

األفئـدة. بـه  وتحركـت  القلـوب  بآثـاره  تقلَّبَـت 

 فنحـن أمـام أمريـن، إمـا االنخـراط واالقـرتاب 

النـاس  القانونيـة، ملعالجـة قضايـا  نـات  مـن املدوَّ

واالسـتئناس باألبعـاد الترشيعيـة؛ حتـى يجد الفقه 

اإلسالمي مواقعه وموازينه التي ترتاَءى فيها صورته 

الحقيقـة التريفيـة يف واقـع النـاس، أو االنفصـال 

النظـر  عنهـا بعيـًدا عـن الواقـع العمـي، فيبقـى 

النـاس المختلفـة. دون مالمسـٍة ألحـوال  الفقهـي 

ويف صلـة الفقه بالقيم، فالقيـم عرفت بثابتيّتها، 

ولهـا أصـول تاريخيـة وجـدت مـع وجود اإلنسـان، 

غـري أنهـا قـد تقبـل تغيريًا عـى مسـتوى مفاهيمها 

أو فُهوماتهـا مـن حضارة إىل أخـرى. فقيمة الحرية 

املفهـوم  آخـر مـن حيـث  بديـل  لهـا  ليـس  مثـاًل 

لهـا تفسـرٌي مغايـر عـى درجـة  والتمثـل، وليـس 

يسـتحيل تسـميتُها حريـًة، إمنـا قد تتغايـر يف بعض 

جوانبهـا املفهوميـة إمـا نقًصـا أو تجزيئًـا.

 فقيمـة الحريـة - كـام تُفهـم وكـام أُّرخ لهـا يف 

الحضارة اإلسالمية - ليست عى قلب صورة واحدة 
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يف الحضارة الغربية، وكام عايَشـها اإلنسـان األوريب 

مثاًل من حيث املفهوم الطبيعي واإلعامل السـيايس 

والتعايـش اإلنسـاين، إمنـا يبقـى مفهـوم الحريـة يف 

ه األدىن عـى مسـتوى الحضـارات املختلفـة -  حـدِّ

وهـو أن يعيـَش اإلنسـان يف مجتمعـه دون ضيـق 

- مفهوًمـا معروفًـا، وال خـالَف حولـه إال من جانب 

األلبسـة املختلفـة التـي ترتديهـا مفهـوم الحريـة.

وقيمـة الكرامـة أيًضـا، ال ميكـن للعقل اإلنسـاين 

أن يُغايـر مـن طبيعـة املفهـوم الروحـي املتـداول 

لهـا، ومهـام اختلفـت التفسـريات املتواتـرة لقيمـِة 

الكرامـة مـن مجال حضـاري آلخر؛ فيبقـى املفهوم 

اإلنسـاين للكرامـة يف حـده األدىن وهـو أن يعيـش 

بهـا اإلنسـان حياتـه يف املجتمـع دون إهانـة، إمنـا 

يل ملفاهيـم القيمية  ال يَسـلم األمـر مـن تدافُعٍ تـأوُّ

للكرامة بن تلك الحضارات املختلفة؛ ألجل سـيادة 

املفهـوم املنطبق لقواِعد الفطـرة والعقل والجامل.

إن منــاط التدافــع وارٌد يف اختــالف التفســريات 

املخصصــة للمفاهيــم القيميــة املحيطــة بالوجــود 

اإلنســاين، فــال غــرَو أن تلحــظ ترجــامت وجوديــة 

لذلــك االختــالِف عــى مســتوى عالقــاِت اإلنســان 

ــة  ــات قيم ــا، فتجلي ــال م ــم يف مج ــك القي ــع تل م

الســعادة يف املجــال األورويب مرتبطــٌة بالجانــب 

املــادي والنفعــي عــى الســبيل األوَّل، يف حــن أنــه 

ليــس بالضورة أن ترتبط بالجانب املادّي بالنســبة 

إىل إنســان العــامل الرشقــّي، وخاصــًة اإلســالمّي.

ــب  ــن جان ــة م ــألة القيميّ ــا املس ــا إذا قاَربن  أم

بعضهــا الخــاص كقيمــِة الكــرم مثــاًل، فلهــا مدلــول 

متغايــر أو مختلــف بصــورة كليــة، فالكــرم قيمــٌة 

يف  دينيــة  بــل  تاريخيــة،  واجتامعيــة  فرديــة 

ــهامة  الوســط العــريب اإلســالمي ومــن َميــزات الشَّ

واإلنســانية، وقــد ال نشــهد لهــا وجــوًدا يف العــامل 

الغــريب مثــاًل، أو لهــا وجــود محــدود ويف نطاقــات 

ــا اإلســالمي. ــن عــن مجالن ــة تتباي ــّد ضيق ِج

)9( مـا هـي المداخـل المنهجيـة لتجديـد 
ُمخرجـات  علـى  بنـاء  اإلسـالمي  الفقـه 

الخطاب األصولي والمقاصدي المعاصر؟

ال ريــب أن الوجــود اإلنســاين تتحكَّــم فيــه 

حركــة  فهنــاك  ومتداخلــة،  مختلفــة  حــركات 

خاضعــٌة  وهــذه  الزمنــي،  بعــده  يف  التاريــخ 

ــا املجتمعــات  ــي متــرُّ به للمنعطفــات الكــرى الت

ــص يف رصــد هــذا  اإلنســانية، وفعــل العقــل يتلخَّ

التطــور الــكّي بدراســة الســنن الكونية، واألســباب 

والِعلــل التاريخيــة. وهــذا عمــل اشــتغَل عليــه ابن 

ــة. ــه يف مقدمــة موســوعته التاريخي ــدون زمانِ َخل

  وهنــاك حركــة اإلنســان يف بُعــده االجتامعــي 

ومــا تتِصــل بــه مــن أعــراف وتقاليــد وســلوكيات، 

ـالت  التمثُـّ تلــك  لحــظ  هــو  العقــل  وعمــل 

االجتامعيــة والنفســية لإلنســان باعتبــاره فــرًدا 

وجــزًءا مــن مجتمــع، وهــو مــا يقــوم بــه األعــامل 

ــا. ــانية عموًم ــوم اإلنس ــة والعل القانوني

ــي،  ــا األخالق ــم يف بعده ــة القي ــاك حرك   وهن

والبحــِث  األخالقــي  بالنظــر  محكومــٌة  وهــذه 

القائــم عــى تقويــم الســلوك اإلنســاين، وتلــك 

ــا  ــادي مب ــل االجته ــالث ال ينبغــي للعق ــاٌت ث حلق

تشــكَّل مــن )الفقهــّي واألصــويّل واملقاصــدّي( 
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أن يذهــل عنهــا يف ســياق تجربتــه املعــارصة. 

ــَل  ــيجُد العق ــات س ــك الحلق ــن تل ــاٍم ب وكل فص

تاريخيــة  غربــًة  يعيــش  املعــارص  االجتهــادي 

وحضاريــة وقيمــة، وهــو مــا نلمُســه اليــوم يف 

كثــري مــن اجتهــاداِت فقهائنــا وعلامئنــا.

ــي إذا  ــد الفقه ــَث يف التجدي ــإن البح ــك، ف لذل

مل يكــن مســبوقًا بقــراءة الواقــع والكــون، وحــاِل 

ــليمة،  األمــة وتربيــة األفــراد عــى الثقافــة السَّ

الــذي  الــالزم  الحضــاري  بالوعــي  وتوعيِتهــم 

ــه الوضــَع اإلنســاين، ينبغــي أن يكــون  يفقهــون ب

عــى األقــل متوازيـًـا مــع تلــك الخطــوات املســبقة؛ 

ــوِب مــن املســري،  ــى نصــل إىل املســتوى املطل حت

ــدي دوَن  ــت يف النظــر التجدي وإاّل اســتهلكنا الوق

جــدوى ودون مالءمة مــع الثقافــة املجتمعيِة التي 

قــد تســتوعب ذلــك التجديــد، أو قــد ال تســتوعبه؛ 

ــد. ــك التجدي ــن ذل ــة ع ــٍة حضاري ــا يف غيبوب ألنه

والــذي أراه قميًنــا باالعتبــار يف التجديد الفقهي، 

ثالثــة: الفقهــي مداخــٌل  االجتهــاد  قــل: يف  أو 

املدخــل التوجيهــي: وهــو مــن أســاِس املداخــل 

يف التجديــد الفقهــي؛ فطُرقنــا الرتبويــة تفتقــُر إىل 

ــانية  ــع اإلنس ــتصحاب الوقائ ــا باس ــادة تأهيله إع

ــة. واملســتِجدات العاملي

املدخــل التعليمــي: ألن مناهَجنــا التعليميــة 

التــي خلَّفهــا االحتــالل يف القــرن املــايض نُســخْت 

مــرات متعــددة، واملطلــوب معــاودُة النظــر يف 

برامجهــا ومقرراتهــا، باســتحضار التنــوع املنهجــي 

املعــارص. وهــذان املدخــالن لــن يتــامَّ دون ُولــوج 

مــن املدخــل الثالــث واألهــم، وهــو:

كان  كــام  املجتهــد  ألنَّ  التكامــي:  املدخــل 

يف العصــور األوىل لتأســيس املعرفــة اإلســالمية، 

والــذي تجســد خصوًصــا يف العقــل املوســوعي 

مــن  أصبــح رضبًــا  املعــارف؛  لشــتَّى  الشــامل 

املحــال. والتكاُمــل املعــريف قــد أضحــى رضورًة 

ملّحــة، والحاجــة إليــه واردة، خصوًصــا يف العــر 

الحــارض املتّســم بالتطــور الريــع واملتشــعب 

ــا وجــَب  صــات الدقيقــة، ومــن هن بتعــدد التخصُّ

التأكيــُد عــى هــذا التكامــل، ال مــن بــاب اســتفادة 

ــوم املجــال الكــوين  ــّي مــن عل ــوم املجــال الن عل

ــك  ــداد تل ــاِب إم ــن ب ــل م ــب؛ ب ــاين فحس واإلنس

العلميَّــة  املعرفــة  بــأدواِت  األخــرى  العلــوم 

ومناهجهــا وكلياتهــا يف مجــال الوحــي.

ــي  ــاء التكاُم ــة للبن ــل املعرفي وتقــوم عــى الِعل

ــرتاوُح  ــَي ت ــاك دواع ــة، أي إنَّ هن ــوم املختلف للعل

ــة والحاجــات اإلنســانية  ــضورة الوجودي ــن ال ب

يف إجــراء ثــورة علميــٍة عــى مســتوى اإلمــداد 

بحيــث مل  العلــوم،  بــن مختلــف  واالســتمداد 

يعــد متســٌع مــن التفكــري يف مــدى االســتعانة 

بعلــوم أْســَدت ِخدمــاٍت عظمــى للعقــل اإلنســاين، 

كاملعرفــة االجتامعيــة السوســيولوجية واملعرفــة 

النفســية الســيكولوجية، وكــذا التاريخيــة.

توجــب  والقــراءة  النظــر  مناهــج  فعلــة   

االســتفادة منهــا لنجاعتهــا يف الرَصــد والتتبــع، 

ودواعــي املنفعــة واملصلحــة املتحققــة لإلنســان يف 

الكــون، تفــرض االســتمداَد مــن الحكــم الّضــواّل يف 

تطــورات العلــوم االجتامعيــة والتاريخيــة.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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