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يدي الحوار:
بين َ

الحمــدُ للــه وحــده والصــاة والســام عــى
نبــي بعــده ،ســيدنا مح َّمــد وعــى آلــه
َمــن ال َّ
وصحبــه و َمــن تبعــه بإحســانٍ  ،وبعــد:
فــإ َّن الســاح َة العلميــة والبحثيــة تعــر ُِف
انتعاشً ــا يف مجــال الدراســات األصوليــة عــى
ٍ
مســتويات عــدة ،منهــا :البُحــوث املصطلحيــة
واملفهوميــة ،والدراســاتُ التأصيليــة ،والكتابــات
ِ
املســتحضة
املنهجيــة ذات األبعــاد التكا ُمليــة
للتقاطُعــات املعرف َّيــة بــن الــدرس املقاصــدي
ِ
ودروس الفقــه والتاريــخ والعقيــدة وغريهــا.
غــر أن مــا يُالحــظ عــى أغلبِهــا هــو االنحســار
ِ
ُ
املقــوالت
واســتهالك
الجوانــب النظريــة،
يف
ِ
الرتاثيــة ،بعيـ ًدا عــن ســؤاالت التَّفعيــلِ يف الواقــع
ي لألمــة فكـ ًرا وثقافــة وسياســية واقتصــا ًدا
العمـ ِّ
واجتام ًعــا ،وهــو األمــر الــذي يَســتدعي ِمــن
ِ
أدوات النظــر
خصــوص الباحثــن ،ممــن متلَّكــوا
وإمكانـ ِ
ـات التحريــر والتنويــر ،أن يُعيــدوا سـ َ
ـؤال
التجديــد للــدرس األصــويل بأبعــاده العمل َّيــة يف
واقــع املكلَّفــن أفــرا ًدا ومؤسســات.
ولكـــون هـــذا املوضـــو ِع يَحتـــاج يف بَيانـــه
واإلجابــ ِة ع ــن أه ــم إش ــكاالتِه إىل باح ـ ٍ
ـث م ــن
أه ــل ال ــدار ،فإن ــه يُس ــعدنا اس ــتضاف ُة الدكت ــور
الحســـان شـــهيد يف هـــذا الحـــوار؛ لتَنويـــر
مجتم ــع الباحث ــن ،بإجاباتِ ــه الدقيق ــة واملوفَّق ــة
ِ
إشـــكاالت الـــدرس املقاصـــدي
عـــن أهـــ ِّم
وصفْن ــاه
وتفا ُعالتِ ــه ال َّداخلي ــة والخارجي ــة ،م ــا َ
بـــ (التجدي ـ ِـد والتَّفعي ــل).

والدكتــور الحســان شــهيد باحــثٌ مغــريب يف
ال ِفكــر املقاصــدي الـرا ِّيث واملعــارص ،لــه إســهاماتٌ
رائــدة يف قضايــاه وإشــكاالته املُلِ َّحــة ،مــن أعامله:
 منهج النظر املعريف بني أصول الفقه والتاريخ،سلسـلة كتـاب األمـة ،ع  ،142سـنة.2011/1432
 منهــج االســتدالل الرشعــي يف مدونــة اإلمــاممالــك (روايــة ســحنون) ،املغــرب2011 ،م.
 نظريــة النقــداألصــويل ،دراســة يف منهــجال َّنقــد عنــد اإلمــام الشــاطبي ،عــن املعهــد
العاملــي للفكــر اإلســامي2012 ،م.
ـة هنــاك اضطــراب َ
( )1بدايـ ً
ـس فــي
ول ْبـ ٌ

تحديـ ِ
ـد مفهــوم التجديــد األصولــي ،هل

قربــوا لنــا هــذا المفهــوم؟.
لكــم أن ُت ِّ

جميـــل شُ ـــكري عـــى
َ
يف البدايـــة ،أزجـــي
دعوتِكـــم الكرميـــة إىل هـــذا الحـــوار العلمـــي
الهـــا ِدئ ،حـــول مســـأل ٍة ِمـــن أعقـــد املســـائل
علـــوم مجالنـــا اإلســـامي ،وهـــي:
يف تاريـــ ِخ
ِ
«التجدي ــد األص ــويل» .وللتذك ــر؛ فق ــد تعــ َّددت
التعريفـــاتُ الحـــارصة ملعنـــاه املقصـــود َوفـــق
رؤيـــ ِة كل ُمعـــ ِّرف وتصـــ ُّورِه.
فالتجديــد مــن حيــث اللغــة« :تصيـ ُر الــي ِء
جديــ ًدا ،وجــ َّد الــي ُء ،أي :صــا َر جديــ ًدا»،
والتجديــ ُد ضــد القديــم َمصــوغ عــى ســبيل
«تفعيــل»؛ أي :جعـ ُـل الــي ِء عــى صــور ٍة مغايــرة
يف املــآ ِل ملــا هــو عليهــا يف الحــال .والتجديـ ُد هــو
جعـ ُـل القديــم جديـ ًدا ،أي :تغيـ ُره حتــى يصـ َر يف
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الســابقة.
مســتوى ال ِج ـ َّدة املغايــر ِة لــه يف حالتــه َّ
اللغــوي باالصطالحــي؛
وإذا قا َربْنــا املفهــوم
َّ
َ
حصــول أربــع حــاالت:
فــإن التجديــ َد يُفيــد
األوىل :أ َّن األمـــر قـــد تقـــا َدم بـــه الزمـــن،
ِ
ولح َقتْـــه عـــوا ِدي الق َدامـــة
محـــل النظَـــر يف حاجـــ ٍة
َّ
الثانيـــة :أن األمـــر
مل َّحـــة إىل التجديـــد.
الثالثــة :أن الحاجــ َة امل ُل َّحــة إىل التجديــد يف
رضوري اســتدعى
األمــر كان مــن ورائِهــا دا ٍع
ٌّ
عمليــ َة التجديــد.
الرابعــة :أن التجديــد قــد يُفيــد يف إعــادة األمــر
إىل مــا كان عليــه ،أو اســتبداله مبــا هــو أحســ ُن
منــه ،يحـ ُّـل محلــه يف إنجــاز املقصــود.
فــإذا كان مفهــو ُم التجديــد األصــويل يف بابــه
اللغــوي ،مبــا يَعنيــه مــن تأصيــلٍ وتنخيــل وتكميــل
االصطالحــي
وتشــغيل وتبديــل ،فــإن مفهومــه
َّ
الســياقي املتناســب مــع الواقــع املعــارص قــد
تَنضـ ُ
ـاف إليــه معــانٍ أخــرى داخل ـ ٌة يف املقصــود،
ـس جانــب
ي ميَـ ُّ
ي وتنزي ـ ٌّ
وترتبــط مبــا هــو تفعي ـ ٌّ
العمــل الــذي مل يكــن معتَـ ًرا يف ســياق اإلشــكاالت
األصوليــة يف مراحــل زمنيــة فائتــة.
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لذلــك و َوف ًقــا لهذا التقديــر؛ فالتعريف األصوب
هــو« :إعــاد ُة النظــر يف علــم أصــول الفقــه؛ ابتــدا ًء
مــن تأصيــل األصــول حتــى تكــون قطعي ًة ،ومــرو ًرا
ـص علمي ـ ًة ،وتعليــل النظــر بهــا
بتنخيلهــا يك تخلُـ َ
حتــى تظهــر قاصــدةً ،وتكميــل ِ
نقصهــا لتُصبــح

وافيــة ،وانتهــا ًء بتشــغيلها حتــى تَصــر مفيــدةً،
وتنزيــل أحكا ِمهــا لتبــدو عمليــة» .ذلــك مــا
أقصـ ُده بتجديــد علــم أصــول الفقــه ،وهــو مــدا ُر
ال َعــرض التَّفصيــي الــذي أودعتُــه يف كتــايب «نظرية
التجديــد األصــويل مــن اإلشــكال إىل التحريــر».
ـكال متداخ ـ ًـا يل ــوح يف األُف ــق
ولكــ َّن مث ــة إش ـ ً
النظ ــري  -وحت ــى يُرف ــع اللَّب ــس وج ــب التنبيــ ُه
إليـــه يف هـــذا البيـــان  -وهـــو رضور ُة التفريـــق
ب ــن أص ــو ِل الفق ــه ،وعل ــم أص ــول الفق ــه ،وعل ـ ِـم
عل ـ ِـم أص ــول الفق ــه.
وقــد كان علــاء األصــول يف منتهــى ال ِّدقَّــة
والتحقيــق يف بيــان املقصــو ِد مــن هــذا العلــم؛
علــم
فنج ُدهــم يف ِّرقــون بحــذَر وانتبــا ٍه بــن ِ
أصــول ال ِفقــه مــن جهـ ٍة ،وأصــول الفقــه مــن جهة
ثانيــة .ومثــال األول ُيكــن أن ن ِ
ُلحـ َـق بــه تعريـ َـف
أيب الحســن البــري حيــث صـ َّدر تعريفــه قائـ ًـا:
«النظــ ُر يف طُــرق الفقــه ،عــى طريــقِ اإلجــال
 ،»...ومثـ ُ
ـال الثــاين ميكــن أن نأخــذ تعريـ َـف الغزايل
أمنوذ ًجــا لــه؛ إذ يقــول« :عبــار ٌة عــن أدلَّــة األَحكام،
وعــن معرفــة وجــو ِه ِدالل ِتهــا عــى األحــكام.»...
أم ــا عل ـ ُم عل ـ ِـم أص ــول الفق ــه ،فه ــو النس ــخ ُة
الثالث ــة املطــ َّورة ع ــر تاري ــخ ال ــدرس األص ــويل.
اج ع ــد ٍد م ــن املص َّنف ـ ِ
ـات
وهن ــا ال ميك ُنن ــي إال إدر ُ
الصن ــف ،منه ــا:
األصولي ــة الت ــي غرِق ــت يف ه ــذا ِّ
«الربهــانُ يف أصــول الفقــه» أليب املعــايل الجوينــي،
و َمـــن عـــى شـــاكلته؛ فهـــو بحـــثٌ اتَّخـــذ مـــن
عل ــم أص ــو ِل الفق ــه َح ْق ـ ًـا ل ــه ،ولي ــس أص ـ َ
ـول
الفقــه ،فأدخلــه بذلــك يف بحـ ٍ
ـارج املقاصــد
ـث خـ َ
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الحاكمـــ ِة ألصـــول الفقـــه وعلومـــه؛ لذلـــك فـــا
ب ـ َّد م ــن التفري ــق ب ــن تل ــك النس ــخ الث ــاث؛ ألن
بينهـــا بونًـــا شاســـ ًعا جديـــ ًرا باالعتبـــار؛ إذ نشَ ـــأَ
بســـبب هـــذا ال َخ ِ
ِ
عمليـــات
لـــط التحفُّـــ ُظ عـــى
املراجع ــة والتقوي ـ ِـم لل ــدرس األص ــويل م ــن ِقبَ ــل
املتو ِّجس ــن خيفــ ًة م ــن طَــ ْرق ه ــذا املوض ــوع،
ومب ــارش ِة البح ــث في ــه.
وإذا كان علــا ُء األصــول املتق ِّدمــون  -الذيــن
انتقــد بعضُ هــم بعضً ــا يف االعتبــارات ال ِعلميــة
والعمليــة لعــد ٍد مــن القواعــد األصوليــة ،كالقيـ ِ
ـاس
واملصالــ ِح املرســلة واالستحســان وســ ِّد الذرائــع،
أقــل
واإلجــاع أحيانًــا ،وغــر ذلــك  -مل يكونــوا َّ
علــا م َّنــا اليــوم؛ فــإ َّن النظــ َر
صدقًــا وأضعــف ً
األصــو َّيل املتَّ ِج ـ َه نحــو ُمرا َجعــة اإلنتــاج األصــويل،
ومــا صاحبــه مــن آراء ومواقــف ومذاهــب ،أم ـ ٌر
مــروع تاريخ ًّيــا وعقل ًّيــا .ومــن ثـ َّم فــإن املقصــود
بإطــاقِ مصطلــح «التجديــد األصــويل» ،إمنــا هــو
تجدي ـ ُد األنظــار واألفهــام واالجتهـ ِ
ـادات األصوليــة
َوفــق املقتضيــات الرشعيــة واملتطلبــات الواقعيــة،
وبنــا ُء عــى األصــول الكــرى للخطــاب الرشعــي.
للجهــــــود
( )2مـــــا هــــو تقويمكـــــم ُ
النظريــة والعمليــة فــي تجديــد الــدرس
َّ

األصولــي؟

يتأســس النظــ ُر التجديــدي يف علــم أصــول
ٍ
فــروض تُ ثِّــل دعائــ َم
الفقــه  -يف رأيــي  -عــى
يســتند إليهــا يف تَســويغِ ال ِفعــل التجديــدي لــدى
املختصــن واملهت ِّمــن.
ِّ

فـــرض مقصـــدي ،ومفـــا ُده أن واقـــ َع
األول:
ٌ
األم ــة مب ــا يكتَ ِن ُف ــه م ــن تراج ــع وثب ـ ٍ
ـاري
ـات حض ـ ٍّ
عــى مســتويات متعــددة ،يتطلــب إعــاد َة النظــر
يف األســـس املنهجيـــة امل ُســـت َن ِد عليهـــا يف إنتـــا ِج
الســـلوكية،
املعرفـــة القانونيـــة واالجتامعيـــة ُّ
حتـــى تســـتعيد نهضتَهـــا وفعلَهـــا الحضـــاري.
فاعتُ ــرت تل ـ َـك املراجع ــة مو َّجه ــة نح ــو آلي ــات
النظَـــر األصول َّيـــة؛ أي علـــم أصـــول الفقـــه.
ويتأســس عــى
فــرض موضوعــي،
الثــاين:
ٌ
َّ
االعتبــار التجديــدي يف موضــو ٍع مل يُعهــد فيــه
ـب ،مبعنــى أن علــاء األمــة مل يتداولــوا
ذلــك امل َطلـ ُ
موضو ًعــا اســمه «التجديــد األصــويل» ،لكــ َّن
ِ
املعــاص مــع ِ
بعــض رمــوز الفكــر
الفــرض
هــذا
َ
اإلســامي يُثــر التن ُّب ـ َه إىل مــدى ص َّحــة مقدم ِتــه،
ومــدى إفضائهــا إىل نتيجــ ِة تناســبها.
أساســه عــى
الثالــثٌ :
فــرض علمــي ،ويقــوم ُ
افــر ِ
اض إمكانيــة ُورود حالــ ٍة تجديديــة يف علــم
أصــول الفقــه؛ ألن النشــأة اإلبســتمولوجية لعلــم
أصــو ِل الفقــه والقضايــا املعرفيــة التــي بحثهــا
علــا ُء األصــول ،كلهــا كان مبــدأُ بُعدهــا العلمــي
يرســو عنــد نِشــدان القَطــع يف األدلــة واألُصــول مع
الشــافعي ،وتوقَّفــت عنــد االســتدالالت امل ُن َه َجــة
عــى القطــع مــع الشــاطبي .فهــل اســتصحاب
النظــر يف األصــول بهــذا االعتبــار مــا زال وار ًدا؟ !
فــرض منهجــي ،عــى احتــال ص َّحــة
الرابــعٌ :
الفــروض الســابقة وإمكانــات توقُّ ِعهــا وورودهــا،
يبقــى النظــر يف تجديــد علــم أصــول الفقــه رساب ًّيا،
غــ َر واضــح؛ لذلــك تعــ َّددت األنظــا ُر بحســب
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املداخــل املشـ َّخصة مداركهــا ،فمــن را ٍء أن املدخل
ـوب املقاصــد،
املناســب يف القواعــد ،إىل متج ـ ٍه صـ َ
إىل مؤكِّـ ٍـد عــى املجتهــد ،فــا هــو املبتــدأ وأيــن
املنتهــى يف عمليــة التجديــد َوفــق هــذا الفــرض؟
لذلــك ،فإنــه مــن اإلشــكاالت العارضــة :هــل
بصــورة متع ِّينــة؛ أي بالفعــل والقــوة
التجديــد يتـ ُّم ُ
متخصصــن يف هذا الفــن؟ أم أ َّن التجديد
مــن قبــل
ِّ
تاريخي دون
ـأت بشــكلٍ تلقــا ٍّيئ
يف علـ ِـم األصــول يتـ َّ
ٍّ
ٍ
تجنيــد ُمســبق وتنظيــم محكَــم وإرادة واعيــة؟
مبعنــى آخــر؛ هــل عمليــاتُ التجديــد التــي نُظــر
حصلــت عــى ســبيل
إىل ورودهــا عــر التاريــخ
ْ
اإلرادة العلميــة لل ُعلــاء وبشــكلٍ منهجــي؟ أم أن
املســأل َة مجـ َّرد تراكـ ٍـم تاريخــي ال يخضــع لضوابــط
ثابتــة ورشوط محكمــة؟
َ
اإلشــكال ملعرفــة مــا إذا كانــت
نثــر هــذا
هنــاك منهجي ـ ٌة متبعــة عنــد العلــاء يف مســأل ِة
التجديــد األصــويل؛ لإلفــادة مــن تجربتهــم العلمية
وأمنوذجهــم املعــريف يف ذلــك ،أم أ َّن القضيــة ال
تحتــاج لــكل هــذا التجنيــد واالســراتيجية يف
ُ
املنهجيــة ،واالقتصــار عــى االجتهــاد ال ِفقهــي
ـيتبي بعــد ذلــك
َوفــق القواعــد املعمــول بهــا؟ وسـ َّ
أو ُجـ ُه اإلجابــة عــن األســئلة املعــارصة مــن خــال
التفا ُعــل بــن الوقائــع واجتهــا ِد املجتهــد والفقيــه.
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إن هنــاك جهــو ًدا علميــة وعمليــة يف التجديــد
ـرورة ُم ِ
فصحــة عــن
األُصــويل ،لكنهــا ليســت بالـ َّ
ع َملهـــا عـــى اســـتقالل وتجنيـــد؛ أل َّن ِ
محضـــ َن
التجدي ــد األص ــويل ه ــو االجته ــا ُد الفقه ــي ،أم ــا
التفك ــر يف مد َّون ــات أصوليَّ ــة تجديدي ــة خاص ــة،

الســـليم يف التجديـــد؛ أل َّن
فليـــس باملد َخـــل
ِ
العلمـــي للفقـــه وأنظـــاره االجتهاديَّـــة
التفعيـــل
َ
َّ
هـــي التـــي تدفـــع العلـــاء إىل تجديـــد املن َهـــج
ِ
الســـياقات
األُصـــويل ،وتطويـــ ِر قواعـــده وفـــق
امل ُختلفـــة ،واألز ِمنـــة املتباينـــة.
فاألصـــول العلم َّيـــة املعتـــرة يف االجتهـــاد
الفقهـــي مكتملـــة مـــن حيـــثُ تعيينهـــا ،لك َّنهـــا
غـــر مكتملـــة مـــن حيـــث تنزيالتهـــا وغـــ ُر
محصـــورة يف تطبيقاتهـــا.
وحتــى أكــون واض ًحــا معكــم هنــا ،نأ ُخــذ عــى
ـي الجــا َّد الذي اشــتغل
ســبيل املثــا ِل العمـ َـل العلمـ َّ
عليــه الشــي ُخ الجليــل أحمــد الريســوين مــع �ثُلَّــة
مــن الباحثــن وال ُعلــاء ،يف كتــاب «التجديــد
األصــويل :نحــو صياغــة تجديديــة لعلــم أصــول
الفقــه» .فبعــد االطِّــاع عليــه مل ًّيــا ومقارن ِتــه مــع
املد َّونــات األصوليــة ،لــن تجِــد فيــه تجديــ ًدا أو
ي
جديـ ًدا يُذكــر ،عــى املســتوى العلمــي والتفعيـ ِّ
ِ
تجديــده يف رصــف
لعلــم األصــول ،بــل مبلــ ُغ
املباحــث وإعــاد ِة صياغتهــا أســلوبًا ومنه ًجــا،
وتنظي ِمهــا بصــورة جديــدة ،بــل إين أز ُعــم أنــه قــد
تخلَّــف عــن الرؤيـ ِة الشــاطبية يف بُعدهــا النظــري؛
ألنــك لــن تج ـ َد ملبــدأ اعتبــا ِر املــآل مثـ ًـا موق ًعــا
و ِذكـ ًرا ،وهــي القاعــدة التــي أبــد َع فيهــا الشــاطبي
وهــي القاعــدة التي أبــدع فيها الشــاطبي يف كتابه
«املوافقــات» ،وهــذه ث ُلمــة عظمــى يف الكتــاب،
اب ِ
َ
الحاصــل بــن مباح ِثــه.
ناهيــك عــن االضطــر ِ
المتكــررة
( )3كيــف تــرون الدعــوات
ِّ
لتجديــد علــم أصــول الفقــه ،وربـ َ
ـط هــذه

مركز نهوض للدراسات والنشر
يعــج مــن النــوازل فــي
الدعــوات بمــا
ُّ

الواقــع؟ بمعنــى آخــر؛ مــا هــي حــدود

العالقــة بيــن أصــول الفقــه وواقــع
األمــة الفكــري والعملــي

إن مثــل إشــكا ِل «تجديــد علــم أصــول الفقــه»
مل ن ِقـ ْـف لــه عــى أثـ ٍر يف األدبيــات األصوليــة عنــد
العلــاء املتق ِّدمــن ،ليــس أل َّن تاريــخ األمــة مل
يعــرف لحظـ ٍ
ـات مــن األُفــول والرتاجــع الحضــاري،
بــل ألنَّهــم مل يجعلــوا للوضــعِ االجتامعــي مــع
علــم أصــول الفقــه وثاقـ ًة حتميـ ًة وعالقــة ســببية
بينهــا؛ ألنهــم يدركــون أن املســأل َة أعمـ ُـق وأعقــد
مــا يتَص ـ َّور لبــادي الــرأي.

ـاطبي الــذي
وميكــن أن منثِّــل لذلــك مبرحلــة الشـ ِّ
أبــد َع إبدا ًعــا مل يشــهد تاريـ ُخ علـ ِـم أصــول الفقــه
وتعليــا ،إلَّ أن
ً
وتفعيــا
ً
وتنخيــا
ً
تأصيــا
ً
مثيلــه
ـت يف أحلَــك
األمــة  -عــى الرغــم مــن ذلــك  -بقيـ ْ
ظروفهــا وأخطــر مراحلِهــا ،بــل عرفــت هزائــ َم
متتاليــة يف أندلــس الحضــارة .فأنــت تــرى أنــه
ـفل إىل أعــى
ليــس هنــاك عالقــة ســببي ٌة مــن أسـ َ
بــن تجديــد هــذا الفـ ِّن ونهضــة األمــة ،يف حــن قد
ـس صحي ًحــا ،ومنثل لذلك أيضً ــا مبرحلة
يكــون العكـ ُ
الشــافعي؛ حيــث كانــت األمــة يف أَ ْوج عطائهــا
ِّ
الحضــاري ،فأن َجبَــت الرســال َة مــع الشــافعي ،ومــا
اسـتَتْبعها من مص َّنفــات حقيق ٍة بالتطــور والتجدد.
( )4ثم ما هي المسالك المنهجية – في

ومــن ثــ َّم ،فــإن مثــا َر إشــكال تجديــد علــم
ِ
األوســاط األكادمييــة املعــارصة
أصــول الفقــه يف
ينطلــق مــن ث ُنائيــة «األمــة والنــص» ،وتحديــ ًدا
حق تســاؤل
األصــول املنهجيــة ،لكــن ذلــك مي َنحنــا َّ
مــروع ،وهــو :هــل األ َّمــ ُة اليــوم مرتاجعــة ،أو
بصيغــة أخــرى متوقِّفــة عــن االســتئناف الحضاري؛
رص عــن املواكبــة
أل َّن علــم أصــول الفقــ ِه قــا ٌ
الفعليــة؟ أم أن علــم أصــول الفقــه متوقِّــف عــن
إنتــاج املعرفــة الفقهيــة ِ
املناســبة ،ومعطَّـ ٌـل عــن
اإلجابــة عــى األســئلة االجتامعيــة والســلوكية؛ ألن
ات التاريخيــة ،ومل ِ
األمــة مل تحفــظ الــرور ِ
تــف
ــب لعلــم أصــول
بالحاجــات اإلنســانية التــي ت َه ُ
الفقــه حيــا َة التجــدد والتطــور؟

بنــا ًء عــى مــا قلتــم بخصــوص ال َّنظــر
ِ
واملقاصــد ،أرى
األصــويل ومــدى صل ِتــه بالفقــه
تدريــس علــم أصــول الفقــه باملنهجيــة
أن
َ
علــا
الســائدة لــن يُفيــد يف اســتثامرِه باعتبــاره ً
علــا وســيل ًّيا منهج ًّيــا تــ َّم إنشــاؤه
لغــره ،أو ً
بقصــد تطويــر االجتهــاد الفقهــي ،إمنــا ســراوح
مكانــه النظــري والتجريــدي كــا حــ َدث عــر
تاريخــه ،إذا انت َقلْنــا مــن أصــول الفقــه إىل علــم
علــم أصــول الفقــه ،أو
أصــول الفقــه ،إىل علــم ِ
مــا ميكــن تســميته بـــ «فلســفة أصــول الفقــه».

ولعــل ُحج َّيــة هــذا الزعــم تجــد ق َّوتَهــا يف
ِ
وقيــاس
علــم أصــول الفقــه،
مراجعــة تاريــخ ِ
درجــات ظهــورِه وق َّوتــه ومنــازل أُفولــه وتقليــده.

ـاب الربهــان لإلمــام الجويني،
انظــر مثـ ًـا إىل كتـ ِ
هــل تــراه كتابًــا يف أصــول الفقــه؟ أو باألحــرى
كتابًــا يف علــم أصــول الفقــه؟

نظركــم  -لتجديــد الــدرس األصولــي فــي
ِ
الممارســات البيداغوجيــة الجامعيــة؟
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كتـــاب يف علـــم علـــم
كلَّ  ،يف اعتقـــادي هـــو
ٌ
أص ــول الفق ــه ،أي يف فلس ــفة أص ــو ِل الفق ــه ،ب ــل
البهــاين ٌّ
دال ورصيــح؛ ألنــه يف الوقــت
إن عنوانــه ُ
ال ــذي كان م ــن امل ُفي ــد تحريــ ُر النظ ــر العلم ــي
يف الطُـــرق واملســـالك املعتـــرة يف االجتهـــاد
الفقه ــي ،انتق ـ َـل ال ُجوين ــي إىل النظ ــر والبح ــث
يف االســـتدال ِل عـــى قطعيَّـــة األصـــول ،بـــل إ َّن
األخط ــر ه ــو بحثُ ــه يف طُ ــرق الج ــدل ومس ــالك
ِ
ـس علي ــه
الح َج ــاج لحي ــاز ِة القط ــع واليق ــن ،و ِق ـ ْ
ٍ
ومصنفـــات قبلـــه أو بعـــده ،كـــ
كُت ًبـــا أخـــرى
الجصـــاص» ،و«التمهيـــد» للباقـــاين،
«أصـــول َّ
وتحقيقـــات «الربهـــان» للـــازري واألبيـــاري ...
َّقـــت فيهـــا النظـــ َر والبحـــث
وهـــذه قضايـــا حق ُ
ـر الل ــه تع ــاىل خرو َج ــه قري ًب ــا.
ضم ـ َن كت ـ ٍ
ـاب ،ي ـ َّ
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إىل جان ــب ه ــذا ،ورِدفً ــا ع ــى عملي ــة تنخي ــلِ
ـت يف
عل ــم أص ــول ال ِفق ــه ،أق ــرح  -ك ــا اقرتح ـ ُ
مدخـــا لتكميـــل
ً
كتـــايب «نظريـــة التجديـــد» -
ه ــذا العل ــم ،وال ِ
أقص ــد به ــذا املدخ ــل أ َّن علــ َم
ناقصـــا ،حتـــى
أصـــول الفقـــه نشَ ـــأ وترعـــر َع ً
ِ
النقـــص الحاصـــل
نعمـــل عـــى تكميـــل ذلـــك
َ
فيـــه .كال؛ ليـــس هـــذا هـــو املقصـــود ،وإن
حـــق ُمن ِتجـــه
ك َّنـــا ال نعـــد ُم إمكانيـــ ًة لذلـــك يف ِّ
و ُمبد ِعـــه مـــن العقـــل البـــري الـــذي وصفَـــه
الـــر ُع بال َّنقـــص والقصـــور ،إمنـــا مرا ُدنـــا مـــن
ذلـــك أ َّن هـــذا العلـــ َم ،مـــع تقـــا ُدم الز َمـــن
وتط ـ ُّوره ع ــر الس ــياق التاريخ ــي وتط ـ ُّور الحي ــاة
ماســـة إىل علـــوم
اإلنســـانية ،بـــات يف حاجـــة َّ
كثـــرة
وتخصصـــات دقيقـــة متشـــعبة ،ظهـــرتْ
ُّ
مـــع مســـت ِج َّدات كثـــرة ومتســـارع ٍة بشـــكل

غ ــر مس ــبوق؛ وذل ــك الس ــتكامل َدوره ،والقي ــام
َمبهامـــه التـــي ُوكل إليهـــا منـــذ بدايـــة نشـــأتِه
عـــى الوجـــ ِه الســـليم والكامـــل.
ِ
تدريـــس علـــم
لذلـــك ،فـــا ميكـــن ملناهـــج
ومؤسس ــاتنا تجاه ـ ُـل
أص ــول الفق ــه يف جامعاتِن ــا َّ
الفوائـــد العلميـــة لعـــ َد ٍد مـــن العلـــوم الناشـــئة
وخصوصـــا يف الحيـــاة املعـــارصة
بعـــد ظهـــورِه،
ً
املنهجـــي أو املوضوعـــي.
ســـوا ًء عـــى املســـتوى
ِّ
وهـــذا النظـــر قائـــ ٌم باألســـاس عـــى القاعـــدة
الواجـــب إال بـــه
األصول َّيـــة ابتـــدا ًء «مـــا ال يتـــ ُّم
ُ
واجـــب» ،ومـــا شـــابَهها كقاعـــد ِة «مـــا ال
فهـــو
ٌ
املطلـــوب إال بـــه فهـــو َمطلـــوب».
يتـــ ُّم
ُ
وأحســب أن هــذا الخلَـ َـل املتمثــل يف الغفل ـ ِة
ســبب وجيــه يف تقويــم
عــن هــذه العلــوم
ٌ
أزمــة علومنــا ب ُر َّمتهــا .ومــا دام مبل ـ ُغ غاي ـ ِة علــم
أصــول الفقــه يتمثَّــل يف ِخدمــة التنزيــل الفقهــي
لألحــكام الرشعيــة عــى مواقــع الوجــو ِد اإلنســاين،
فــإ َّن مــدى االســتفادة مــن العلــوم األخــرى عــى
ســبيل التَّكميــل تبــدو مفيــد ًة وواعــدة ،كعلــم
االجتــاع وصل ِتــه بتحقيــقِ املنــاط العــام ،وعلـ ِـم
ال َّنفــس ومــا يرتتَّــب عنــه مــن فوائ ـ َد يف تحقيــق
املنــاط الخــاص ،وعلـ ِـم القانــون ومــا يُالزمــه مــن
ٍ
وعلــم
ترشيعــات وتقعيــدات ذات صلــة بــه،
ِ
املســتقبل ومــا ِ
يوائُــه مــن قاعــدة اعتبــار املــآل،
وغــرِ ذلــك مــن العلــوم املســاعدة واملفيــدة.
ً
انطالقــا مــن تجربتكــم البحثيــة فــي
()5

ـتقر
علــم مقاصــد الشــريعة :مــا الــذي اسـ َّ
بخصــوص عالقــة أصــول
نظركــم
ِ
عليــه ُ

مركز نهوض للدراسات والنشر
الفقــه والمقاصــد وصـ ًـا َ
وف ْصــا؟ وهــل

مــن مقترحـ ٍ
عمليــة فــي ذلــك؟
ـات َ

قبــل بحــث مســألة الفصــل أو الوصــل بــن
األصــول واملقاصــد  -يف نظــري  -ال بـ َّد ِمــن إرجــا ِع
ال َّنظــر يف مســألة فصــل األصــول عــن الفقــه؛ ألن
الثــا َّيث العلمــي (الفقــه واألصــول واملقاصــد)
ـجم يص ِّعــب التفريــق
يش ـكِّل نس ـقًا علم ًّيــا منسـ ً
ُ
االشــتغال العمــي والتطبيــق
بينهــا ،مــن حيــث
التنزيــي؛ إذ يســتحيل عــى العــامل الفقيــه املجتهد
الرشطي
ـج األحــكام الرشعيــة دون اســتيفائِه
تخريـ ُ
ِّ
للمعــارف الثــاث ،أو بافتقــاره إىل إحداهــا.
الفصــل التاريخــي الــذي حــدث
َ
لذلــك ،فــإن
بــن تلــك املطالــب العلميــة ،إمنــا حصــل عــى
محامــل االتِّجــاه الخطــأ  -يف اعتقــادي  -وإن
ـح ذلــك وكانــت لــه مســوغاته ،فإنهــا ال تعــدو
صـ َّ
منهج َّيــ ًة بحثيــة ال غــر ،وإن توفــرت العلميــة
واملوضوعيــة يف تلــك املســ ِّوغات؛ فــإن الســياق
ـي للنظــر يف مبحثَــي
التاريخــي والتســويغ العلمـ َّ
األصــول واملقاصــد كانــا عــى افـر ٍ
ـي
اض آ ٍّيل منهجـ ٍّ
ـي ،وليــس قصديًّــا غائ ًّيــا أصل ًّيــا ،بخــاف الفقه
تبعـ ٍّ
الــذي اعتُــر علــا مقصــو ًدا بالقصــد األصــي
الــيء الــذي زاد مــن تطــوره وتشــ ُّعبه.
عــرض
مــن هنــا ،نفــرض يف هــذا املطلــب
َ
ـي ال يُلتفــت إليــه ،وهــو األوىل وفـ َـق
إشــكال علمـ ٍّ
التقديــر الســابقِ  ،هــل البحــثُ يف مســألة ات ِّصــال
أو انفصــال املقاصـ ِـد عــن األُصــول؟ أم مــن جهــة
عالقـ ِة املقاصــد بال ِفقــه؟ عــى فــرض ســاح البنيــة
املعرفيــة لعلــم ال ِفقــه بذلــك.

ـت من َحــى االعتبــار األول،
فــكل الدراســات نحـ ْ
وأهملَــت االعتبــار الثــاين ،يف حــن أنــه يبــدو أ َّن
تــول شــط َر مــدى
حقيقــة الســؤال ينبغــي أن ِّ
إمكانيــة فصــل املقاصــد عــن الفقــه؛ لعلـ ِة جزئيــة
املقاصــد مــن األصــول ،أو باألحــرى بســبب
الــكل بينهــا ،واألصــول يف أصلهــا
ِّ
االندمــاج
مجــرد خادمــ ٍة للفقــه فحســب.
فــإذا كانــت عنــارص العلـ ِـم التقليديــة الكــرى
تتشـ َّخص يف أربعــة« :املوضــوع ،واملنهــج ،والغاية،
ثــم اإلنســان»؛ فاملكلــف وفــق التقديــر الفقهــي
يتعـ َّـن يف اإلنســان ،وهــو قطــب الر َحــى يف ذلــك،
ـص
باعتبــاره املســتفيد مــن تحصيــل الفوائــد ،والنـ ُّ
رص
الرشعــي هــو املوضــوع األســايس حســب عنــا ِ
املســألة ،والفقــه هــو ِ
املقصــد والغايــة منهــا،
املنهــج ،كــا أن املقاصــد ميكــن
واألصــول متثــل
َ
اعتبا ُرهــا مح ـ ِّد ًدا فحســب يف بلــوغ تلــك الغايــة
التــي اعتــرت يف الفقــه ،وتلــك العنــارص يجمعهــا
يل واحــد ميكــن تســميتُه بعلــم تحكيــم
علــ ٌم ك ٌّ
الرشيعــة .فأصــل النظــر يف هــذه املباحــث يعــود
إىل تحكيــم رشيعــ ِة اللــه يف األرض ويف مواقــع
الوجــود البــري ،واضطـ َّر معه العلــاء إىل معارف
متعــددة يف بلــوغ ذلــك األ َرب ،حيــث كان لزا ًمــا
أن فقــ َه نصــوص الرشيعــة يحتــاج إىل منهج َّيــة،
واملنهجيــة تتطلــب وضو ًحــا يف املقاصــد والغايات،
فــكان الفقــه ،ثــم أصــول الفقــه ،ثــم املقاصــد.
ويكتــي النظــ ُر املعــارص يف إشــكال العالقــة
بــن علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الرشيعــة ،مــن
حيــث رشو ُط االتصــال أو إمكانــات االنفصــال
أهميــ ًة عظمــى لعلــلٍ ثــاث:
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األوىل :أن تاريخيــة الوث َاقــة بــن علــم أصــول
الفقــه واملقاصــد ،وتالزم َّي ِتهــا املطلقــة مــن حيــث
الســياق التاريخــي واملنهــج التأســييس واملعرفــة
العلميــة ي ُحــول دون البحـ ِ
ـث يف تفكيكهــا ،بالنظــر
إىل تداخــل البُعديــن الوظيفي والغــا ِّيئ لكل منهام.
الثانيــة :ومفادهــا بُـ ُد ُّو لَ ْبــس حاصــل يف النظــر
إىل ســؤال الفَصــل أو الوصــل بينهــا؛ ذلــك أ َّن
الفصــل بــن علــم أصــول الفقــه واملقاصــد فصـ ٌـل
بـ َن أبعــاد رو ٍح تــري يف أعضــا ٍء وأصــو ِل جســد،
ال يُســ ِعف إنجــاز املطلــوب منهــا عــى ســبيل
االنفصــال ،األمـ ُر الــذي تحــاول الورقة التنبيـ َه إليه.
الثالثــة :وتخــص قصديـ َة تذليــلِ ُســبل االجتهاد،
مبعنــى أن مقاص ـ َد النظــر األصــويل ابتــدا ًء تــرو ُم
فقهــي ،يُجيــب عــن أســئلة
تحقيــق اجتهــاد
ٍّ
املكلَّــف يف مواقــع الوجــود ،فهــل مهمــة الفَصــلِ
ـره؟
تُحقــق ذلــك املبت َغــى أم تُعـ ِّ
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َبســا آخــر يف فقـ ِه حقيقــة اإلشــكال،
لكـ َّن مثــة ل ً
ويتمثــل يف طبيعــة دعــوى االســتقالل وســؤا ِل
ُ
ٌ
اســتقالل باملعنــى الفنــي
االنفصــال ،فهنــاك
املنهجــي الــذي يتخــ ُذ أســلوب الفَصــل الــكيل
يف تحريــر النظــر ،بينــا الثــاين يعتــر االســتقالل
واالنفصــال معرفيًّــا بحثيًّــا ليــس إال؛ وبــن االثنــن
فـ ٌ
ـرق واســع يعــود عــى مقاصــد النظــر األصــويل،
إ ّمــا باالســتحالة أو بالجــواز .لذلــك نعتــر أن
صلــب هــذا اإلشــكال ســؤال إبســتمولوجي
َ
ِ
وقصديَّ ِتهــا،
ينبغــي أن يَبحــث يف حقيقــة العلــوم
وبدايــات نشــوئِها يف املجــال اإلســامي حتــى
تتميَّــز حقيق ـ ُة النظــر؛ ألن بحــثَ املوضــوع مــن

ِ
جوانــب انطباعيــة ،تنتهــي بالعقــلِ
الباحــث إىل
وجهــة تنــأى بــه عــن النظــر الســليم.
َ
حـــول هـــذه الصلـــة
وعمو ًمـــا فقـــد نشـــأت
مـــدارس تـــراوح بـــن
بـــن األصـــول واملقاصـــد
ُ
االنفصـــال واالتِّصـــال واالســـتكامل ،عرضتُهـــا
بالبيـــان والتفصيـــل يف كتـــايب «الخطـــاب
املقاصـــدي املعـــارص مراجعـــة وتقويـــم».
( )6ثــم مـــــا هــو تقييمكــــم للحركــة

المقاصـديــــــة المعاصـــــــرة؟

للجــواب عــن هــذا الســؤال؛ يجــب التنبيــ ُه
إىل أن علــم أصــول الفقــه تحدي ـ ًدا وض ـ َع البعــد
املنهجــي يف أعــى اعتباراتــه وأبلــغ املقتضيــات
َّ
العلم َّيــة يف فقــه القضايــا ودراســاتِها ،مــا يحتِّــم
علينــا فقــ َه القُصــود املعرفيــة والواقعيــة مــن
دراســات املقاصــد وتحقيـ ُـق النظــر فيهــا ،أي :مــا
الهــدف والغايــة مــن دراســة موضــو ِع املقاصــد؟
ومــا الغايــة مــن ِ
الخطــاب العلمــي لفقــه املقاصـ ِـد
الرشعيــة؟ هــذا الســؤال نجعلــه متهيــ ًدا؛ حتــى
نســتحكم التقويـ َم الحقيقــي للخطــاب املقاصدي.
ويبــدو يل أ َّن أهــم إشــكاالت الخطــاب املقاصــدي
املعــارص أربعــة:
أولهــا :مــا أســميته يف كتابــايت بـ«التاريخيــة»،
نفســه أكــر مــن َعنــاء
إذ ال يكلــف الــدارس َ
املخصصــة
االطــاع عــى الئحــة أغلــب العناويــن
َّ
للدراســات املقاصديــة ،حتــى يثبــت لديــه إشـ ُ
ـكال
اإلغـراق يف تاريخيــة الخطــاب املقاصــدي باملعنــى
الــدرايس ،وليــس باملعنــى املوضُ وعــي ،حتــى
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نفصــل بــن التاريخــن؛ ألن بينهــا بونًــا شاس ـ ًعا،
كــا أنــه ال ميكــن فصـ ُـل املقاصــد عــن ِ
تاريخهــا.
فــا يســعفني فَهمــي يف فقــه الجــواب عــن ســؤال
التاريخيــة ،أكـ َر مــن محاولــة البحــث عــن رشع َّيــة
النظــر املقاصــدي وقوتــه ،وكــذا أح ِّقيّتــه باالعتبــار
يف الزمــن املعــارص ،وبيــان ذلــك االعتبــار كــا
ثبَــت لــدى علــاء الرشيعــة واالجتهــاد الفقهــي
خصوصــا يف فتاويهــم ،إضافــة إىل فقــه املســالك
ً
العلميــة يف اســتثامر املقاصــد وتوظي ِفهــا ،وأعتقــد
وتعــن عنــد عــدد
أن ذلــك املقصــود إذا ظهــر
َّ
مــن العلــاء ،وقبــل ذلــك ثبَــت اســتثامره عنــد
ـي صــى اللــه عليــه وســلم وجيــلِ الصحابــة،
النبـ ِّ
كل هــذه
ويكفــي يف هــذا البيــان ،وال يتطلــب منــا َّ
وكــا وكيفًــا ،وميكــن
الدراســات
حجــا وعــد ًدا ًّ
ً
بيــان تلــك التجلّيــات التاريخيــة يف:
 دراســة األعــام ،إذ مــا يغــرب هــو ذلــكالســيل الجــارف الــذي م ـ َّر عــى كل األعــام دون
قصــب
توقُّــف أو اســتثناء ،ســواء عــى الذيــن لهــم َ
الســبق ،و ُعرفــوا بالبــاع الطويل يف مجــال املقاصد،
أو عــى الذيــن أُدخلــوا يف زُمرتهــم ،أو حــروا
را رغــم بُعدهــم عــن الفقــه املقاصــدي،
حــ ً
وعــدم إيالئهــم لــه العنايــ َة الالزمــة أو الفائقــة.
 ثــم دراســة االتجاهــات؛ حيــثُ أُنجــزتبحــوث ال يســتطيع مــن أراد ع َّدهــا أن يحصيهــا،
نابشــ ًة يف الفكــر املقاصــدي ،ومــدى وجــود
ترصيفاتــه الفرعيــة أو األصوليــة أو حتــى العقَديــة
يف إنتاجاتهــا ومواقفهــا ،وأيضً ــا دراســة املراحــل
التاريخيــة حيــث أوىل الخطــاب املقاصــدي
املعــارص اهتام ًمــا آخــر ،وبصــورة مكثَّفــة للمراحل

التاريخيــة التــي مــر بهــا ،وعــرف محطَّــات حولهــا،
بقيــت
وهــي يف األخــر  -أي تلــك الدراســات -
ْ
محصــور ًة يف الجوانــب الســابقة ،إمــا محكومــة
بأعــام تلــك املراحــل ،أو باتجاهاتِهــا الفكريــة أو
العقَديــة أو األصوليــة أو نحوهــا.
واملشــكلة الثانيــة هــي :التجريديــة؛ أل َّن ِمــن
أعظــم مــا ابتُــي بــه الــدرس املقاصــدي املعــارص
انشــغالُه البحثــي واألكادميــي بالدراسـ ِ
ـات النظرية،
ســواء تعلَّــق األمــر بالشِّ ـ ّـق البحثــي املقاصــدي أو
بالشـ ّـق التطبيقــي لفروعــه الفقهيــة؛ ألنــه مل يخرج
عــن دائــر ِة البحــث التوصيفــي أو الرتكيبــي لزوايــا
مثــا عنــد فــان ،وذلــك مــن
الفقــه املقاصــدي ً
خالل دراســة املفاهيم واملصطلحات التي ال يشــك
أحــد يف قيم ِتهــا املعرفيــة للمصطلحــات العلميــة،
وأثرِهــا يف إدراك حقائــق العلــوم وتطويرهــا.
همــوم
لكــن حــن تصــر املصطلحــات أكــ َر
ِ
الباحثــن يف الفكــر املقاصــدي وبالــغ اختصاصهــم
ـائل ضخمــة وأطروحات
فيــه ،كأ ْن ت ُنجــز حولها رسـ ُ
دكتــوراه بإفرادهــا بالتحليــل والدراســة إىل حــدود
اإلشــباع وزيــادة ،فهــذا مــا ميثِّــل معضلــ ًة يف
نس ـ ِقه
الخطــاب املقاصــدي ،وحلــول خلَــل مــا يف َ
التفكــري عنــد العالِمــن بــه والقامئــن عليــه،
إضاف ـ ًة اىل دراســة النظريــات التــي ع َرضــت مــن
بــاب التفســر املقاصــدي للرشيعــة اإلســامية،
ِ
كـــ «نظريــة املصلحــة» ،و«نظريــة الــرورة»،
و«نظريــة املقاصــد» نفســها ،و«نظريــة الرتجيــح»،
و«نظريــة العلــة» ،و«نظريــة القيــاس» ،و«نظريــة
الــكيل والجــزيئ» و«نظريــة التيســر» ،وكــذا
اســتغرقت فيهــا جهــود
دراســة القواعــد التــي
ْ
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اختصــت ببيــان القاعــدة املقاصديــة ،أو
كبــرة َّ
األصوليــة الوثيقــة باملقاصــد ،وتفس ـرِها الفقهــي
وتطبيقاتهــا الفقهيــة التاريخيــة ،دون تنزيلِهــا
الواقعــي الــذي يعيــش املكلــف يف
عــى العــامل
ِّ
صيغ ِتــه الفرديــة والجامعيــة.
وثالثــة املشــكالت :الفصاميــة ،وأقصــد بهــا
عــى وجــ ِه التَّحديــد دراســ َة املقاصــد الرشعيــة
مفصومــ ًة عــن مجالِهــا األصــي أي الفقــه ،أو
عــن مجالهــا التقعيــدي أي األصــول ،أو مجــ َّزأة
املطالــب ،أو بحثهــا دون ربطهــا بغاياتهــا ،مثــل
دراسـ ِة املقاصــد مســتقل ًة عــن األصــول ،أو دراســة
كليـ ٍ
ـات مســتقلة عــن باقــي الكليــات الرضوريــة.
ورابعهــا :مشــكل الفلســف َّية ،حيــث دخــل
َ
معــارك فلســفي ًة وفكريــة
الخطــاب املقاصــدي
غارقــة يف التجريــد والنظــر ،وكأن مقاصــد
ـي
الرشيعــة ال صل ـ َة لهــا مبواقــع الوجــود التكليفـ ِّ
لإلنســان ،ويعــود ذلــك إىل تأث ُّــره بالخطــاب
الفلســفي املعــارص ،ثــم محاولــة االســتدالل عــى
رضورة ال ِق َيــم الفلســف َّية واإلنســانية ،كالحريــة
وحقــوق اإلنســان والســام واألمــن والدميقراطيــة،
واملســاواة  ...ونحــو ذلــك.

12

إشــكال وموضو ًعــا ال
ً
وأيضً ــا دراســة املقاصــد
جعــل املقاصــد الرشعيــة معزولــ ًة
َ
منه ًجــا ،مــا
بصفــة كليــة عــن االجتهــاد ،كــا ُعزلــت مــن
جانــب البحــث والدراســة ،وتلــك أزم ـ ٌة أصابــت
ككل ،الــذي استســلم لذلــك
الفكــر االجتهــادي ٍّ
الفصــل العائــد عليــه بالقصــور ،والبعيــد عــن روح
ٍ
حــاالت قليلــة.
الرشيعــة إال يف

ِ
صفــات الجــ َّدة والجديَّــة
كــا أننــي ال أنفــي
واإلضافــة القيميــة يف كثـرٍ مــن البحــوث النوعيــة،
إمنــا نقيِّــم هــذا األمــر وفــق املعطيــات الواقعيــة،
التــي تُخربنــا أنــه لــو اسـتُثمرت كل تلــك الجهــود
الجبَّــارة ،واســتُغلَّت تلــك األوقــات املعتــرة،
ووظفــت تلــك املؤسســات األكادمييــة ،وتلــك
األمــوال الضخمــة ســواء كانــت ُعموميــة كالتــي
لــدى الكليــات والجامعــات ،أو خاصــة كالتــي لدى
املعاهــد ومراكــز البحــوث؛ لــكان األمــر مختل ًفــا
ســواء بالنســبة إىل واقــع األمــة ،أو بالنســبة إىل
ســياق الــدرس املقاصــدي ومدياتــه العلميــة .كــا
أننــا نــروم من خــال ذلــك إىل وضع تقييــم علمي،
ومراجعــة موضوعيــة؛ حتــى يت ـ َّم توجيــه الــدرس
األصــويل واملقاصــدي الوجه ـ َة املناســبة واملفيــدة.
لذلــك فاملطلــوب مــن الح َركــة العلميــة
املعــارصة (در ٍ
اســات ،وبحوث ًــا ،وأشــغالً يف شــتَّى
اســتصحاب النظــر املقاصــدي يف
املياديــن)
ُ
ٍ
إجابــات
جوانبِــه التفعيليــة والتنزيليــة ،لتكــ ِّو َن
يتــأت إلَّ
عــن القضايــا املســتجدة ،وهــذا لــن َّ
باالجتهــاد واالقبــال عليــه حتــى يســتوي عــى
عــو ِده صوابًــا وتحقي ًقــا ،بــل إين أعتقــد أن ال ُبع ـ َد
أساســا لــكل األعــال مهــا
املقاصــدي مو َّجــه ً
كانــت طبيعتُهــا االجتامعيــة.
ُ
نقــل
( )7وهــل يمكــن فــي نظركــم

الفكــر المقاصــدي مــن ُبعــده العملــي

ِ
المجــاالت العقديــة؟
والفقهــي إلــى

علمـــي وجليـــلٍ
عظيـــم
لقـــد ســـألتم عـــن
ٍ
ّ
بحثـــي معـــارص؛ ألن ال ُبعـــ َد الفقهـــي تابـــ ٌع
ّ
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حقيق ـ ًة لألصــل العقــدي ،وال صــاح لألمــة ب َخــرم
األســـاس ،وال جـــدوى مـــن قيـــام البنـــا ِء دون
أساســه .وإن ال ُّنضــج الفقهــي يف تاريــخ األمــة كان
بعــد النضــج العقــدي وفقــه مكنوناتــه وأبعــا ِده،
ومل ــا اش ــتغلت األم ــة بفُقهائه ــا وعلامئه ــا ع ــى
الجانـــب الفقهـــي واعتَنـــوا بـــه عنايـــة فائقـــ ًة
َـــت مشـــكالت كـــرى
 دون العقـــدي  -حدث ْومع َّق ــدة ،لي ــس يف اس ــتطاعة الفقيــ ِه تجاوزُه ــا
مه ــا حص ــل؛ ألن تل ــك مس ــأل ٌة جــ ُّد حساســ ٍة
ومه َّمـــة ،ومـــا أدري ملَ هـــذا الـــر ُّدد يف بحـــث
قبـــل نظـــ ًرا
قضايـــا ،نظـــر إليهـــا العلـــاء مـــن ُ
فاحص ــا ،كاملاتري ــدي واب ــن تيمي ــة وتلمي ــذه اب ــن
ً
القيـــم ،وكـــذا الشـــاطبي.
قلــت :إن
بــل قــد ال أجانــب الصــواب إذا
ُ
البحــث العقــدي أشــ ُّد حاجــ ًة إىل التقصيــد
ألســباب متعــددة:
العلمــي؛
ٍ
ً
أول :لقيامــه عــى الثَّغــر األول والخطــوط
األماميَّــة للدفــاع عــن العقيــدة.
ـي الداخيل
وثان ًيــا :إلعــادة ترتيـ ِ
ـب البيــت العلمـ ِّ
اإلســامي ،وتقليــص ُهـ َّوات الخــاف والفـراق بــن
أطيــاف األمة.
وثال ًثــا :ألن تحريــر إشــكال التقصيــد العقــدي
ومتحكــا يف التقصيــد
يعتــر موج ًهــا طبيع ًّيــا
ً
الرشعــي والحكمــي كــا أســلفنا.
( )8أال تــرون أن الفقــه اإلســامي بمــا

ُ
الثمــرة المرجـــوة مــن التنظيــــر
هــو
األصولــي يعيـ ُ
ـش فــي الســياق المعاصــر

قانونيـ ِـة أحكامــه والقيــم
انفصامــا بيــن
ً
َّ

األخالقيــة وواقــع النــاس؟

بين هـذا السـؤال وسـابقه ٌ
ميثاق دقيـق ،فمهام
تحقيـق األنظار يف األبعـاد األخالقية والقيم
حاولنـا
َ
نربح أساس البعد الفقهي الترشيعي
اإلنسانية فلن َ
والعقـدي املحـ ِّرك واملؤثـر يف بع ِثهـا وقيامهـا؛ حتى
تُلفَـى مشـ َّخصة يف واقـع النـاس وح َّيـ ًة تسـعى يف
التمثُّـل الحقيقـي للديـن؛ لذلـك فالقيـ ُم واألخالق
مـا هـي إال ترجمـ ٌة عمل ّيـة لل ُبعـد العقـدي الـذي
تقلَّبَـت بآثـاره القلـوب وتحركـت بـه األفئـدة.
فنحـن أمـام أمريـن ،إمـا االنخـراط واالقتراب
مـن املد َّونـات القانونيـة ،ملعالجـة قضايـا النـاس
واالسـتئناس باألبعـاد الترشيعيـة؛ حتـى يجد الفقه
اإلسالمي مواقعه وموازينه التي ترتا َءى فيها صورته
الحقيقـة الترصيفيـة يف واقـع النـاس ،أو االنفصـال
عنهـا بعيـ ًدا عـن الواقـع العملي ،فيبقـى النظـر
الفقهـي دون مالمسـ ٍة ألحـوال النـاس المختلفـة.
ويف صلـة الفقه بالقيم ،فالقيـم عرفت بثابت ّيتها،
ولهـا أصـول تاريخيـة وجـدت مـع وجود اإلنسـان،
غير أنهـا قـد تقبـل تغي ًريا على مسـتوى مفاهيمها
أو فُهوماتهـا مـن حضارة إىل أخـرى .فقيمة الحرية
مثلا ليـس لهـا بديـل آخـر مـن حيـث املفهـوم
ً
ير مغايـر على درجـة
والتمثـل ،وليـس لهـا تفس ٌ
يسـتحيل تسـميتُها حريـ ًة ،إمنـا قد تتغايـر يف بعض
نقصـا أو تجزيئًـا.
جوانبهـا املفهوميـة إمـا ً
فقيمـة الحريـة  -كما تُفهـم وكما أُ ّرخ لهـا يف
الحضارة اإلسالمية  -ليست عىل قلب صورة واحدة
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يف الحضارة الغربية ،وكام عايشَ ـها اإلنسـان األوريب
مثل من حيث املفهوم الطبيعي واإلعامل السـيايس
ً
والتعايـش اإلنسـاين ،إمنـا يبقـى مفهـوم الحريـة يف
حـ ِّده األدىن على مسـتوى الحضـارات املختلفـة -
يعيـش اإلنسـان يف مجتمعـه دون ضيـق
َ
وهـو أن
َ
خلاف حولـه إال من جانب
 مفهو ًمـا معروفًـا ،والاأللبسـة املختلفـة التـي ترتديهـا مفهـوم الحريـة.
وقيمـة الكرامـة أيضً ـا ،ال ميكـن للعقل اإلنسـاين
أن يُغايـر مـن طبيعـة املفهـوم الروحـي املتـداول
لهـا ،ومهما اختلفـت التفسيرات املتواتـرة لقيمـ ِة
الكرامـة مـن مجال حضـاري آلخر؛ فيبقـى املفهوم
اإلنسـاين للكرامـة يف حـده األدىن وهـو أن يعيـش
بهـا اإلنسـان حياتـه يف املجتمـع دون إهانـة ،إمنـا
ال يَسـلم األمـر مـن تدافُعٍ تـأ ُّويل ملفاهيـم القيمية
للكرامة بني تلك الحضارات املختلفة؛ ألجل سـيادة
املفهـوم املنطبق لقوا ِعد الفطـرة والعقل والجامل.
إن منــاط التدافــع وار ٌد يف اختــاف التفس ـرات
املخصصــة للمفاهيــم القيميــة املحيطــة بالوجــود
اإلنســاين ،فــا غــر َو أن تلحــظ ترجــات وجوديــة
ـاف عــى مســتوى عالقـ ِ
لذلــك االختـ ِ
ـات اإلنســان
مــع تلــك القيــم يف مجــال مــا ،فتجليــات قيمــة
الســعادة يف املجــال األورويب مرتبطــ ٌة بالجانــب
املــادي والنفعــي عــى الســبيل األ َّول ،يف حــن أنــه
املادي بالنســبة
ليــس بالرضورة أن ترتبط بالجانب
ّ
اإلســامي.
الرشقــي ،وخاصــ ًة
إىل إنســان العــامل
ّ
ّ
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أمــا إذا قا َربنــا املســألة القيميّــة مــن جانــب
بعضهــا الخــاص كقيمـ ِة الكــرم مثـ ًـا ،فلهــا مدلــول
متغايــر أو مختلــف بصــورة كليــة ،فالكــرم قيم ـ ٌة

فرديــة واجتامعيــة تاريخيــة ،بــل دينيــة يف
الوســط العــريب اإلســامي ومــن َمي ـزات الشَّ ــهامة
واإلنســانية ،وقــد ال نشــهد لهــا وجــو ًدا يف العــامل
الغــريب مثـ ًـا ،أو لهــا وجــود محــدود ويف نطاقــات
ِج ـ ّد ضيقــة تتبايــن عــن مجالنــا اإلســامي.
( )9مـا هـي المداخـل المنهجيـة لتجديـد
الفقـه اإلسلامي بنـاء علـى ُمخرجـات

الخطاب األصولي والمقاصدي المعاصر؟

ال ريــب أن الوجــود اإلنســاين تتحكَّــم فيــه
حــركات مختلفــة ومتداخلــة ،فهنــاك حركــة
التاريــخ يف بعــده الزمنــي ،وهــذه خاضعــ ٌة
للمنعطفــات الكــرى التــي مت ـ ُّر بهــا املجتمعــات
اإلنســانية ،وفعــل العقــل يتل َّخــص يف رصــد هــذا
يل بدراســة الســنن الكونية ،واألســباب
التطــور الــك ّ
ـتغل عليــه ابن
وال ِعلــل التاريخيــة .وهــذا عمــل اشـ َ
َخلــدون زمانِــه يف مقدمــة موســوعته التاريخيــة.
وهنــاك حركــة اإلنســان يف بُعــده االجتامعــي
ومــا ِ
تتصــل بــه مــن أعـراف وتقاليــد وســلوكيات،
وعمــل العقــل هــو لحــظ تلــك التمثُّــات
االجتامعيــة والنفســية لإلنســان باعتبــاره فــر ًدا
وجــز ًءا مــن مجتمــع ،وهــو مــا يقــوم بــه األعــال
القانونيــة والعلــوم اإلنســانية عمو ًمــا.
وهنــاك حركــة القيــم يف بعدهــا األخالقــي،
ِ
والبحــث
وهــذه محكومــ ٌة بالنظــر األخالقــي
القائــم عــى تقويــم الســلوك اإلنســاين ،وتلــك
حلقــاتٌ ثــاث ال ينبغــي للعقــل االجتهــادي مبــا
واملقاصــدي)
(الفقهــي واألصــو ّيل
تشــكَّل مــن
ّ
ّ
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أن يذهــل عنهــا يف ســياق تجربتــه املعــارصة.
العقــل
َ
فصــام بــن تلــك الحلقــات ســيج ُد
وكل
ٍ
االجتهــادي املعــارص يعيــش غربــ ًة تاريخيــة
نلمســه اليــوم يف
وحضاريــة وقيمــة ،وهــو مــا ُ
ِ
اجتهــادات فقهائنــا وعلامئنــا.
كثــر مــن
لذلــك ،فــإن البحــثَ يف التجديــد الفقهــي إذا
مل يكــن مســبوقًا بق ـراءة الواقــع والكــون ،وحــا ِل
الســليمة،
األمــة وتربيــة األفــراد عــى الثقافــة َّ
وتوعي ِتهــم بالوعــي الحضــاري الــازم الــذي
يفقهــون بــه الوض ـ َع اإلنســاين ،ينبغــي أن يكــون
عــى األقــل متوازيًــا مــع تلــك الخطــوات املســبقة؛
ـوب مــن املســر،
حتــى نصــل إىل املســتوى املطلـ ِ
وإل اســتهلكنا الوقــت يف النظــر التجديــدي دو َن
ّ
جــدوى ودون مالءمة مــع الثقافــة املجتمعي ِة التي
قــد تســتوعب ذلــك التجديــد ،أو قــد ال تســتوعبه؛
ألنهــا يف غيبوبــ ٍة حضاريــة عــن ذلــك التجديــد.
والــذي أراه قمي ًنــا باالعتبــار يف التجديد الفقهي،
مداخــل ثالثــة:
ٌ
أو قــل :يف االجتهــاد الفقهــي
املدخــل التوجيهــي :وهــو مــن أسـ ِ
ـاس املداخــل
يف التجديــد الفقهــي؛ فطُرقنــا الرتبويــة تفتقـ ُر إىل
إعــادة تأهيلهــا باســتصحاب الوقائــع اإلنســانية
واملســتجِدات العامليــة.
املدخــل التعليمــي :ألن مناه َجنــا التعليميــة
ـخت
التــي خلَّفهــا االحتــال يف القــرن املــايض نُسـ ْ
مــرات متعــددة ،واملطلــوب معــاود ُة النظــر يف
برامجهــا ومقرراتهــا ،باســتحضار التنــوع املنهجــي
املعــارص .وهــذان املدخــان لــن يتـ َّـا دون ُولــوج
مــن املدخــل الثالــث واألهــم ،وهــو:

املدخــل التكامــي :أل َّن املجتهــد كــا كان
يف العصــور األوىل لتأســيس املعرفــة اإلســامية،
خصوصــا يف العقــل املوســوعي
والــذي تجســد
ً
الشــامل لشــتَّى املعــارف؛ أصبــح رضبًــا مــن
املحــال .والتكا ُمــل املعــريف قــد أضحــى رضور ًة
خصوصــا يف العــر
مل ّحــة ،والحاجــة إليــه واردة،
ً
الحــارض املتّســم بالتطــور الرسيــع واملتشــعب
ـب
بتعــدد
ُّ
التخصصــات الدقيقــة ،ومــن هنــا وجـ َ
التأكيـ ُد عــى هــذا التكامــل ،ال مــن بــاب اســتفادة
ـي مــن علــوم املجــال الكــوين
علــوم املجــال النـ ّ
بــاب إمــداد تلــك
واإلنســاين فحســب؛ بــل مــن ِ
ِ
بــأدوات املعرفــة العلم َّيــة
العلــوم األخــرى
ومناهجهــا وكلياتهــا يف مجــال الوحــي.
وتقــوم عــى ال ِعلــل املعرفيــة للبنــاء التكا ُمــي
اوح
للعلــوم املختلفــة ،أي إ َّن هنــاك
دواعــي تــر ُ
َ
بــن الــرورة الوجوديــة والحاجــات اإلنســانية
يف إجــراء ثــورة علميــ ٍة عــى مســتوى اإلمــداد
واالســتمداد بــن مختلــف العلــوم ،بحيــث مل
يعــد متســ ٌع مــن التفكــر يف مــدى االســتعانة
بعلــوم ْأسـ َدت ِخدمـ ٍ
ـات عظمــى للعقــل اإلنســاين،
كاملعرفــة االجتامعيــة السوســيولوجية واملعرفــة
النفســية الســيكولوجية ،وكــذا التاريخيــة.
فعلــة مناهــج النظــر والقــراءة توجــب
االســتفادة منهــا لنجاعتهــا يف ال َرصــد والتتبــع،
ودواعــي املنفعــة واملصلحــة املتحققــة لإلنســان يف
الكــون ،تفــرض االســتمدا َد مــن الحكــم الضّ ـ ّ
ـوال يف
تطــورات العلــوم االجتامعيــة والتاريخيــة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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