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االجتهاد بني ُمقتىض َتغّي الواقع 
ورضورة جتديد قراءة النصوص

الدكتور العيايش الدراوي)))

خالصة:
التي يمكن طرحها عىل البحث االجتهادي املعارص: ما  من اإلشكالّيات املحورّية 
حقيقة االجتهاد وجدواه؟ وما عالقته بالتجديد؛ سواء يف فهم النصوص أم يف استيعاب 
متغرّيات الواقع؟ وال سيام بمراعاة عدم انفكاك مفهوم االجتهاد عن خصائص الدين 
اإلسالمّي الكربى: اخلتم، واألبدّية واخللود، والعموم أو اإلحاطة، وعدم انفكاك أمر 
التجديد عن االجتهاد املطلوب،إىل مرحلة قد تصل فيها عالقة االجتهاد بالتجديد إىل 
رأيه،  املجتهد  فيغرّي  نفسه،  االجتهاد  يف  التجديد  يقع  فقد  اآلخر؛  يف  أحدمها  حدوث 
الذي  االجتهاد«،  »جتديد  بـ  يسّمى  ما  وهو  واملصلحة،  واحلاجة  الزمن  حسب  وذلك 

يشّكل مفتاح كّل تطّور وحتديث.

فاالجتهاد املطلوب اليوم هو ذاك الذي يوازن بني »فقه النّص« من جانب، و»فقه 
الواقع« من جانب آخر، عىل نحو يستجيب حليوّية جتّدد الوقائع واألحداث؛ مثلام يبعد 

اجلمود والتقليد عن فهم النصوص. 

باحث يف الفكر اإلسالمّي، من املغرب.  (١(
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املوروث  األنموذج  ترميم  إعادة  يروم  الفقهّي  املجال  يف  جتديدّي  جمهود  أّي  وإّن 
املباين«،  بـ »فقه  االبتعاد- عاّم يسّمى  أمكنه  يبتعد-ما  بأن  وإعادة توجيهه، هو مطالب 
واملنطقّية  اللغوّية  ودالالته  النّص  ألفاظ  دائرة  ضمن  االنحصار  سامته  أبرز  من  الذي 
واألصولّية، دون االرتباط بالواقع ومتعّلقاته، عىل عكس »فقه املعاين« املثّبتة ركائزه يف 
الواقع، واملوصول بمقاصد النّص وروح الترشيع واحلكمة العاّمة التي هيدف النّص أو 
الترشيع العاّم إىل حتقيقها يف مثل هذا الواقع. وال يعني هذا إمهال »فقه املباين«، وإبطال 
فاعلّيته والعمل به؛ بل يكون هو األساس للنّص اجلديد املرّشع، وحيًا كان أم وضعًا، 
لواقعة حمّددة. عىل أن ال يكون هذا الفقه منهج فرد أو طريقة شخص؛ بل يقتيض وجود 
احلّقة، ال  الرشيعة  ملقاصد  وفقًا  االجتهاد،  ُيعتمد يف ضبط  عاملّي  فقهّي إسالمّي  جممع 
وفق امليول املذهبّية أو األهواء الشخصّية؛ حتى ال يسود التسّيب يف االجتهاد، وال تعّم 

الفوىض يف جمال الفقه والفتوى.

مصطلحات مفتاحّية:

االجتهاد،  الفهم،جتديد  جتديد  القراءة،  جتديد  املكان،  الزمان،  الواقع،  االجتهاد، 
مقاصد الرشيعة، ثوابت الرشيعة، روح الرشيعة، فقه الواقع، فقه النّص، فقه املباين،  فقه 

املعاين، فقه املقاصد، االجتهاد العميّل، االجتهاد املقلِّد.
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مقّدمة:

اجتهاد  حركة  مع  مرتافقًا  جاء  اإلسالمّية  الدعوة  انطالق  أّن  تارخيّيًا  الثابت  من 
املسلمني واالستجابة إلشكاالهتم  متغرّيات حياة  مواكبة  منها  الغاية  كانت  عاّم  فقهّي 
وانشغاالهتم املتجّددة، وذلك من خالل مقاصد الرشيعة اإلسالمّية، ويف ضوء ثوابتها 
وأسسها، األمر الذي ساهم يف تنمية الفكر الدينّي وجتديده من جهة، وخلق تناغاًم كبريًا 
منسوب  أّن  له  يؤسف  ما  لكن  ثانية،  جهة  من  االجتامعّي،  والواقع  الدينّي  النّص  بني 
االجتهاد -مع ازدهار احلضارة اإلسالمّية- تراجع وضاق نطاقه، فتجّمدت األفكار، 
وَقّل اإلبداع والتجديد، وبالتايل سادت قراءات معّينة )موروثة( جلملة من النصوص 
الدينّية، وسيطرت تأويالت وتفسريات خمصوصة هلا، إىل حّد أصبح فيه الفكر الدينّي- 

عىل هذا املستوى- مرادفًا للجمود والتخّلف و«الالعقل«.

ضمن هذا اإلطار العاّم تتوّخى هذه املقالة إبراز أمّهّية استئناف االجتهاد يف قضايا 
الدين يف عامل اليوم، وفق ما تقتضيه متغرّيات الواقع، وتوجبه طبيعة النصوص الرشعّية 

التي هي أوسع من أن ُتربط بزمان معنّي أو ُتقرن بمكان خمصوص.

وعليه، فإّن اإلشكال املحورّي الذي نسعى إىل اإلجابة عليه يف هذا النطاق هو: ما 
حقيقة االجتهاد وجدواه، وما عالقته بالتجديد؛ سواء يف فهم النصوص أم يف استيعاب 

متغرّيات الواقع؟

أوالً: حقيقة االجتهاد وجدواه:

يمّثل االجتهاد روح الرشيعة اإلسالمّية، ومنبع احلياة لفقهها، وخمزون الطاقة األْثرى 
ر أن تؤّدي الرشيعة وظيفتها، وأن يكون هلا فقه حّي  الستمرارها وجتّددها، لذا ال ُيتصوَّ
إعامل االجتهاد، وإحياء رشوطه  الدوام من دون  ينّظم مصالح اخللق عىل سبيل  مرن 

الثقافّية واالجتامعّية)١).

انظر: عشاق، عبد احلميد: »شأن االجتهاد وحاجة األّمة إليه يف هذا العرص«، ضمن كتاب »االجتهاد والتجديد يف الفكر   (١(
اإلسالمّي املعارص«، املغرب، منشورات الرابطة املحمدية للعلامء؛ مطبعة املعارف اجلديدة، ٢٠١٣م، ص٤9.
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ولعّل ما يقوم دلياًل ساطعًا عىل أّن االجتهاد بمنزلة روح الرشيعة وسبيل مرونتها 
فالسؤال  وخصائصه،  ومهّمته  نفسه  اإلسالم  مرشوع  عن  أبدًا  ينفصل  ال  أّنه  وجدهتا 
الذي يتبادر إىل الذهن هاهنا هو: ما مقصود الرشيعة من اخللق؟ وما الغاية من وضع 
الرشيعة كّلها؟)١) يقول األصولّيون يف هذا الصدد: »الرشيعة جاءت ملصالح اخللق يف 
عاجلهم وآجلهم«، ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور: »إذا نحن استقرينا موارد الرشيعة 
اإلسالمّية الداّلة عىل مقاصدها من الترشيع؛ استبان لنا من كّلّيات دالئلها ومن جزئّياهتا 
املستقرأة أّن املقصد العاّم من الترشيع هو حفظ نظام العامل، واستدامة صالحه بصالح 

املهيمن عليه؛ وهو نوع اإلنسان«)٢).

 ومؤّدى هذا أّن فعل االجتهاد هو الذي يعطي للرشيعة خصوبتها وثراءها، وُيَمّكنها 
من قيادة زمام احلياة إىل ما حيّب اهلل ويرىض، من دون تفريط يف حدود اهلل، وال تضييع 
أهله  من  صادرًا  لرشوطه  مستوفيًا  صحيحًا  اجتهادًا  كان  إذا  خاّصة  اإلنسان،  حلقوق 
نفسه، فكال  تلتقي كلمة »اجتهاد« مع جذر كلمة »جهاد«  أن  يف حمّله)٣). وليس غريبًا 
الذي  احلّق  ودين  اهلدى  معرفة  فهدفه  االجتهاد،  أّما  وخيدمه؛  اآلخر  يكّمل  املفهومني 
، وأّما »اجلهاد«، فهدفه محاية الدين والدفاع عنه. ومن هنا، إذا كان  أرسل به رسوله
ميدان املفهوم األّول الفكر والنظر، فإّن ميدان املفهوم الثاين هو العمل والسلوك. ومعنى 
هذا أّن االجتهاد هو وجه من وجوه اجلهاد العلمّي، كام إّن اجلهاد هو صورة من صور 
االجتهاد العميّل؛ ودليل ذلك أّن ثمرات االجتهاد يمكن أن تضيع إذا مل جتد من أهل 
القّوة من يتوىّل تنفيذها، كام إّن مكاسب اجلهاد يمكن أن تضيع هي كذلك؛ إذا مل جتد من 

أهل العلم من ييضء هلا الطريق)٤).

بناًء عليه، فإّن خصائص الدين اإلسالمّي الكربى ال تنفّك -رصاحة أو ضمنًا- عن 
مفهوم االجتهاد؛ بحكم أّن كّل خاّصة من خصائصه الثالث -كام سنبنّي- توجب فتح 

انظر: عشاق ، »شأن االجتهاد وحاجة األّمة إليه يف هذا العرص«،م.س، ص5٠.  (١(
ابن عاشور، أمحد الطاهر: مقاصد الرشيعة، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، ال ت، ص٦٣.  (٢(

)٣) انظر: القرضاوي، يوسف: االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمّية، ط٤، الكويت، دار القلم، ص٦.
)٤) انظر: م.ن، ص5.
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باب االجتهاد، وتقتيض السري يف مسالكه؛ ألّن الكفَّ عن ذلك يفيض حتاًم إىل تضييق 
دور الرشيعة يف الواقع االجتامعّي، وتشويه تصّورات الناس عن روح الدين وحقيقته، 

وبيان ذلك يف اآليت)١):

الرشائع،  آخر  هو  فاإلسالم  اخلتم؛  خاّصة  اإلسالمّي  الدين  خصائص  من  إّن   .١
والنبي حممد هو خاتم الرسل. وال خيفى أّن »للخامتّية« معنى عميقًا وارتباطًا 
إقبال يف  وثيقًا بمرشوعّية أصل االجتهاد. وقد وقف عنده بشكل مطّول حممد 
كتابه »جتديد الفكر الدينّي«، إذ جعل خصيصة ختم النبّوة أو اخلامتّية هي روح 
لبناء  احلركة  أساس  االجتهاد  مبدأ  املقابل  يف  وجعل  لإلسالم،  الثقايّف  النظام 

مرشوع اإلسالم االجتامعّي العاّم.

٢. إّن من أهّم مّيزات اإلسالم هي األبدّية واخللود؛ أي إّن رسالة اإلسالم ليست 
الدهر.  أبد  وإّنام هي رسالة خالدة  زمنّية خاّصة؛  فرتة  أو  بزمن حمّدد،  موصولة 
ولذلك نجد بعض العلامء يستدّلون بمقولة: »إّن اهلل يبعث هلذه األّمة عىل رأس 
كّل مئة سنة من جيّدد هلا أمر دينها«، عىل أّنه ال خيلو زمان من قائم هلل بحّجة، وأّن 

األّمة ال بّدمن أن يوجد يف علامئها قائم جمتهد.

النظام الرشعّي  أو اإلحاطة؛ أي قدرة  العموم  ٣. من خصائص اإلسالم -أيضًا- 
عىل استيعاب مجيع صور احلوادث الواقعة أو املتوّقعة، واالستجابة لكّل عرص 
النسق  وهذا  الفقهّي«.  األصويّل  »النسق  من  جزء  االجتهاد  أّن  ذلك  وقضاياه؛ 
بطبيعته نسق مفتوح له طابع استنباطّي. ومعلوم أّن الطابع االستنباطّي هو سمة 
معظم األنساق القانونّية احلديثة، وهو الذي يلزم القايض باحلكم يف أّي مسألة 
ثّمة نّص رصيح يشملها؛ فالقايض الذي  نازلة للفصل فيها، حتى لومل يكن  أو 
عدمه،  أو  القانويّن  النّص  غموض  أو  املرّشع  بسكوت  متعّلاًل  حيكم  أن  يرفض 
بقواعده  الرشعّي  االجتهاد  نسق  وكذلك  العدالة.  إنكار  جلريمة  مرتكبًا  ُيَعّد 
ومداركه ووجوه النظر فيه، هو نسق مفتوح قادر عىل استيعاب القضايا املتجّددة، 

انظر: عشاق، »شأن االجتهاد وحاجة األّمة إليه يف هذا العرص«، م.س، ص5٠-5١.  (١(
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واألوضاع االستثنائّية، وإجياد احللول املناسبة، واقرتاح الصيغ املالئمة هلا، وهذا 
ما يشري إليه الشافعي بقوله: »فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة؛ إال ويف 

كتاب اهلل الدليل عىل سبيل اهلدى فيها«)١).

إّن الرشيعة اإلسالمّية »هي خامتة الرشائع التي حتمل اهلداية اإلهلّية للبرش، قد خّصها 
اهلل بالعموم واخللود والشمول واخلامتّية، فهي رمحة اهلل للعاملني من كّل األجناس، ويف 
كّل البيئات، وكّل األقطار، إىل أن تقوم الساعة، ولكّل جماالت احلياة املتنّوعة؛ هلذا أودع 
املتجّددة  اإلنسانّية  بحاجات  الوفاء  عىل  قادرة  جيعلها  ما  واألحكام  األصول  من  فيها 
عىل امتداد الزمان، واّتساع املكان، وتطّور اإلنسان«)٢)؛ برشط أن ُتتلّقى بعقل اجتهادّي 
جتديدّي، وُتقابل بمنطق حتوييّل إبداعّي قوامهام اإلضافة واإلثراء، والتغرّي واالختالف، 
الفكر اإلسالمّي. فماّم ال خيفى  اليوم يف جمال  التقليد والتكرار، كام هو حاصل  وليس 
أّن يف التقليد املفرط إرضارًا بالرشيعة، ال يقّل خطرًا عن اإلرضار بالعقل، أو لنقل إّن 
هو  االجتهاد  مبدأ  تعطيل  أّن  يعني  سواء؛ما  حّد  عىل  والنقل  للعقل  تقويضًا  ذلك  يف 
الفهم  العقل يف  لفاعلّية  للنّص من جانب، وإبطال  الداللّية  الطاقة  يف حقيقته حّد من 

والتأويل من جانب آخر.

مسايرة  يف  وأمّهّيته  اإلسالمّي،  الدين  دائرة  يف  املعتربة  االجتهاد  قيمة  إىل  وبالنظر   
أكثر  الكريم قد شّجع عليه يف  الرسول  أّن  احلياة، نجد  الواقع ومتطّلبات  متغرّيات 
من حال، وأقّره يف أكثر من موقع؛ سواء أكان اجتهادًا صائبًا أم خاطئًا، ومن األحاديث 
الواردة يف هذا الباب حديث النبّي املروّي يف الصحيحني وغريمها: »إذا حكم احلاكم 
ثّم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ، فله أجر«. وهذا احلديث مل يكتِف 

بفتح باب االجتهاد وتقرير جوازه؛ بل نراه يفتحه ويغري به ويدفع إليه دفعًا)٣).

 وأّما إْذُن النبي األكرم لصحابته باالجتهاد، فيؤّكده حديث معاذ بن جبل، حني 

الشافعي، حممد بن إدريس: الرسالة، حتقيق: أمحد شاكر، ط١، مرص، مكتبة احللبي، ١٣58هـ.ق/ ١9٤٠م، ج١، ص١9.  (١(
القرضاوي: االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمّية، م.س، ص٦.  (٢(

انظر: الريسوين، أمحد: االجتهاد )النّص، الواقع، املصلحة(، ط٢، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، ص9.  (٣(
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بام يف  إذا عرض عليك قضاء؟ قال أقيض  : »كيف تصنع  له اليمن، قال  به إىل  بعث 
كتاب اهلل. قال: فإْن مل يكن يف كتاب اهلل؟ قال: فبسنّة رسول اهلل. قال: فإْن مل يكن يف سنّة 
رسول اهلل؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو. فرضب رسول اهلل عىل صدره، وقال: احلمد 

هلل الذي وّفق رسول رسول اهلل ملا ُيريض رسول اهلل«)١).

 وغنّي عن البيان يف هذا املقام أّن التشجيع عىل االجتهاد ليس يف جوهره إال تشجيعًا 
حلركة العقل يف اجّتاه النّص الرشعّي، وترسيخًا ملبدأ املراجعة النقدّية لبعض األحكام 
نطاقها عملّية االجتهاد  التي متّت يف  السياقات  العادات وتنّوع  يفرضها اختالف  التي 
نفسها. ومعنى هذا أّن أّي اجتهاد هو من حيث املبدأ قابل للمراجعة التقويمّية، حمكوم 
بالتغرّي والتجّدد. يقول شهاب الدين القرايف مشريًا إىل تغرّي االجتهاد بتغرّي العرف: »إّن 
إجراء األحكام التي مدركها العوائد مع تغرّي تلك العوائد، خالف اإلمجاع وجهالة يف 
العادة إىل ما  يتغرّي احلكم فيه عند تغرّي  العوائد:  يتبع  الدين؛ بل كّل ما هو يف الرشيعة 
العلامء وأمجعوا عليها«)٢). وإىل هذا  فيها  املتجّددة... هذه قاعدة اجتهد  العادة  تقتضيه 
املعنى ذهب ابن القّيم يف »أعالم املوقعني«، حيث قال: »َمْن أفتى الناس بمجّرد املنقول 
وقرائن  وأحواهلم  وأمكنتهم  وأزمنتهم  وعوائدهم  عرفهم  اختالف  عىل  الكتب  من 
أحواهلم، فقد ضّل وأضّل، وكانت جنايته عىل الدين أعظم من جناية من طّبب الناس 

كّلهم )بدواء واحد(«)٣).

ثانيًا: الصلة بني االجتهاد والتجديد:

إّنام تدّل يف جمملها عىل بذل  التي أعطيت ملفهوم االجتهاد،  التحديدات  إّن خمتلف 
أقىص ما يمكن من اجلهد، ورصف أكثر ما ُيستطاع من الطاقة الذهنّية والفكرّية ألجل 

عطية، يونس: االجتهاد والتجديد يف الفكر املقاصدي، بريوت، دار الطليعة، ٢٠١٤م، ص١٧.  (١(
القرايف، شهاب الدين: اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط٢، بريوت، دار البشائر،   (٢(

١995م،ج١، مبحث١، ص٢١8.
الفكر،  الدين عبد احلميد، ط٢، بريوت، دار  العاملني، حتقيق وتعليق: حميي  القّيم اجلوزّية: أعالم املوقعني عن رّب  ابن   (٣(

١9٧٧م، ج٣، مج٢،ص98.
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الظفر بجديد، واإلتيان بمفيد حيّل إشكاالً أو يذّلل صعوبة حادثة. ويعّرف فخر الدين 
الرازي االجتهاد بأّنه »استفراغ الُوسع يف النظر فيام ال يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع 
فيه«)١). أّما عند ابن حزم؛ فهو »استنفاد الطاقة يف طلب حكم النازلة، حيث يوجد ذلك 
الوسع،  املحدثني: »استفراغ  احلكم«)٢)، وهو -أيضًا- يف اصطالح بعض األصولّيني 

وبذل غاية اجلهد؛ إّما يف إدراك األحكام الرشعّية، وإّما يف تطبيقها«)٣).

القائمة بني االجتهاد من  العالقة اجلدلّية  تتبّدى مسألة يف غاية األمّهّية؛ وهي  وهنا 
أّنه ال جتديد إال إذا استند إىل اجتهاد، وال  ناحية والتجديد من ناحية أخرى؛ بام يعني 
اجتهاد إال إذا أفىض إىل جديد )نظرّي أو عميّل(. وإذا كنّا قد أوضحنا معنى االجتهاد 
وتعيني  بينهام،  العالقة  لتوضيح  أيضًا؛  »التجديد«  معنى  حتديد  بنا  فجدير  وحقيقته، 

حدودها.

التجديد لغًة مأخوذ من جدد، واجِلدُّ االجتهاد يف األمر، وقد َجدَّ به األمر إذا اجتهد، 
البىل،  ضّد  واجِلَدُة  واجتهاد،  ِجدٍّ  ذا  صار  إذا  جَيِدُّ  َأَجدَّ  ويقال  جمتهد،  أي  َجادٌّ  وفالن 

والشء جَيِدُّ فهو جديد)٤).

أّما التجديد يف االصطالح العاّم، فـ »ال يعني التخّلص من القديم أو حماولة هدمه؛ 
بل االحتفاظ به وترميم ما بيل منه، وإدخال التحسني عليه«)5). فدالالت التجديد هذه؛ 
الرشيعة  مرونة  يدّل عىل  الذي  االجتهاد  إىل معنى  تؤول  منها واالصطالحّية،  اللغوّية 

الرسالة،  مؤّسسة  بريوت،  ط١،  العلواين،  جابر  طه  حتقيق:  الفقه،  أصول  علم  يف  املحصول  الدين:  فخر  الرازي،   (١(
١٤١8هـ.ق/ ١99٧م، ج٦، ص٦.

األندليس، ابن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق:أمحد شاكر؛ إحسان عباس، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ج8،   (٢(
ص١٣٣.

هكذا عّرفه الشيخ عبد اهلل دّراز يف حتقيقه املوافقات. الشاطبي، إبراهيم: املوافقات يف أصول الرشيعة، حتقيق: عبداهلل دّراز؛   (٣(
حممد عبداهلل دّراز، القاهرة، دار الفكر العريب؛ املكتبة التجارّية، ١٣٤١هـ.ق، ج٤، ص89.

ج٤،  ١99٤م،  ١٤١٤هـ.ق/  الفكر،  دار  بريوت،  ط،  ال  شريي،  عيل  حتقيق:  العروس،  تاج  حممد:  الزبيدي،  انظر:   (٤(
ص٣٧9.

املدين، ١٤١9هـ.ق/  القاهرة، مكتبة وهبة؛ مطبعة  الفقه اإلسالمّي بني األصالة والتجديد، ط٢،  القرضاوي، يوسف:   (5(
١999م، ص٢9.
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وصالحّيتها لكّل زمان ومكان، كام يدّل عىل ثرائها وكامهلا؛ مقارنة مع ما يسنّه البرش من 
قوانني وضعّية)١).

 وعليه، إذا كنّا قد شّددنا سلفًا عىل أّن االجتهاد ينّزل منزلة القلب من جسد الرشيعة 
اإلسالمّية؛ فإّنه -أيضًا- يمنحها دوام األهلّية الستيعاب كّل جديد، ويعطيها استمرار 
القابلّية الحتضان كّل طارئ؛ سواء َعىل املستوى النظرّي أم يف الواقع العميّل. ومن هنا، 

يكون االجتهاد هو السبيل إىل كّل جتديد مطلوب، واملسلك إىل كّل تغيري منشود.

إّن أمر التجديد يكاد ال ينفّك عن االجتهاد املطلوب، فاالجتهاد من طرق جتديد أمر 
هذا الدين، ويدخل يف أمر جتديد الدين -عند كثريين- توضيح ما أهبمه اجلهل بتعاليمه، 
الدنيا  الربط بني أحكامه وبني ما حتدثه  أمره، وحتسني  التهاون من  ومتكني ما زحزحه 
واملصالح  العاّمة  القواعد  مقتضيات  عىل  املعارصة  احلياة  أحوال  وتنزيل  أقضيته،  من 

املرسلة)٢).

وهذا كّله من وظائف االجتهاد، وقد تصل عالقة االجتهاد بالتجديد -كام سبقت 
فيغرّي  نفسه،  االجتهاد  يف  التجديد  يقع  فقد  اآلخر؛  يف  أحدمها  حدوث  إىل  اإلشارة- 
»جتديد  بـ  يسّمى  ما  وهو  واملصلحة،  واحلاجة  الزمن  حسب  وذلك  رأيــه،  املجتهد 

االجتهاد«، الذي يشّكل مفتاح كّل تطّور وحتديث.

وال خيفى عىل الناظر يف تاريخ األّمة اإلسالمّية »أّن عصور االجتهاد؛ إّنام كانت هي 
الفكر  ينحّط حتى أصيب  األّمة  إن أخذ مسار  عينها عصور االزدهار احلضارّي، وما 
باجلمود، ونادى املنادي بإغالق باب االجتهاد. فالنشاط الفكرّي مظهر بارز من مظاهر 
تقّدم األمم، وهو ال ينفّك عن أوضاعها السياسّية والثقافّية واالجتامعّية. واالجتهاد هو 
ركن العمران الركني الذي ال يمكن أن ترتقي أّمة وال ينتظم أمر حكومة مدنّية بدونه؛ 
هذا  عىل  يتوّقف  رضا-  رشيد  يقول  -كام  احلّق  واإلمامة  احلّق  السياسة  وجود  إّن  بل 

االجتهاد«)٣).

انظر: عطّية، االجتهاد والتجديد يف الفقه املقاصدّي، م.س، ص٢١.  (١(
انظر: م.ن، ص٢٢.  (٢(

عشاق، »شأن االجتهاد وحاجة األّمة إليه يف هذا العرص«، م.س، ص5٦.  (٣(
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ثالثًا: ختّلف فقه النّص عن فقه الواقع: 

لعّل ما ساهم يف غياب مصدرّية الواقع يف استنباط األحكام وتنزيلها، وساهم -أيضًا- 
يف تعميق الفجوة بني فقه النّص من ناحية، وفقه الواقع من ناحية أخرى، وبالتايل ختّلف 

املنظومة الفقهّية واألصولّية عن واقع الناس وحياهتم، جمموع عاملني اثنني، مها:

األّمة،  الطارئة عىل  الفكرّية  العلل  عّلة من  والتقليد  فاجلمود  والتقليد:  اجلمود   .١
ُأنيَط  وأخطاُرها ال تقترص عىل كوهنا ُتوقف حركّية وفّعالّية العقل املسلم الذي 
به واجُب التفكري، والتدّبر، واالعتبار، والفقه، والتعّقل، واالجتهاد، والتجديد 
يف العلم بالدين والعمل به،بام هو منصوص يف الكتاب والسنّة؛ بل تعّدى األمر 
فاألصل  املتجّدد.  املتغرّي  للواقع  الرشعّي  الفقه  حركة  مواكبة  توّقف  إىل  ذلك 
اخلالد  بالرشع  يؤّطر  أن  كتابه-  يف  تعاىل  اهلل  عن  ورد  ملا  فهاًم  -بوصفه  الفقه  يف 
تتوّقف  عندما  لكْن  ومكان.  زمان  كّل  يف  ونوازله  ومستجداته  الواقع  حركة 
حركة الفقه عند قرن معنّي، فتعمد إىل استهالك مقّرراته وااللتزام بعدم اخلروج 
عليها، فها هنا يتّم عزل الفقه عن الواقع، فيغدو الفقه شيئًا والواقع شيئًا آخر. 
مالّية  ومعامالت  بيوع  س  ُتدرَّ زالت  ما  حيث  اليوم؛  عرصنا  يف  واضح  وهذا 
وقضايا أرسّية واجتامعّية وغريها، بمقّررات فقه سابق، وبألفاظه واصطالحاته 
الفهم  التأطري واملواكبة، ومستعصيًا عىل  املوروثة؛ ما جيعله عاجزًا عن  القديمة 
واالستيعاب، كام جيعل حركّية تنزيله -كام هو- تسفر عن آفات وطاّمات فردّية 
هي  اآلن  الواقعة  واخلصومات  واملشكالت  الرصاعات  من  فكثري  واجتامعّية؛ 
وفتاوى  أقوال  استصحاب  ونتيجة  ناحية،  من  للواقع  سّيئني  وفقه  فهم  نتيجة 

جامدة قيلت يف سياقات تارخيّية معّينة خمتلفة متام االختالف من ناحية أخرى.

 وهلذا، فإّن التحّرر من آّفة اجلمود والتقليد، واكتساب مهارات االجتهاد والتجديد، 
الزمان  حلركّية  مسايرًا  وجعله  جديد،  من  املسلم  العقل  بتحريك  الكفيل  وحده  هو 
متطّلبات  حتقيق  عىل  قادرًا  سواء،  حّد  عىل  والفقه  الواقع  لسياقات  ضابطًا  واملكان، 
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التنزيل، ومنسجاًم مع متطّلبات الترشيع)١).

ال تقّل هذه اآلفة خطورة عن سابقتها؛ وإّنام تتفّوق عليها  الصورّية والتجريد:   .٢
بلحاظ الرضر الناجم عنها. فإذا كانت املشكلة األوىل تعكس مجود العقل الفقهّي، 
وبالتايل عدم قدرته عىل مواكبة الواقع؛ فإّن الثانية تعكس نمّو فكر ال عالقة له 
بالواقع أصاًل. واملقصود هنا أساسًا علم الكالم أو أصول الدين، وبعده بدرجة 
أقّل علم أصول الفقه. ولكّن هذا احلكم ليس مطلقًا؛ فمن املعلوم أّن بداية علم 
أصول الدين إّنام كانت يف ظّل ظروف وحتّديات عرفها واقع األّمة اإلسالمّية، 
بمختلف  اخلصوم  عىل  والرّد  عنها  للدفاع  انربى  حيث  األّمة؛  عقيدة  وعرفتها 
أّن  فيه  شّك  ال  العلم-مّا  هذا  مؤّرخو  يرى  لكْن-كام  والنقلّية.  العقلّية  املناهج 
توّغل الفكر الفلسفّي اليونايّن وشيوع األقيسة املنطقّية، مضافًا إىل انتشار الفكر 
االرتباط  من  العلم  هذا  نقل  يف  كبريًا  دورًا  لعب  ذلك  كّل  املسيحّي؛  الصورّي 
بقضايا واقع األّمة إىل التجريد والصورّية؛ إىل درجة -كام يقول ابن خلدون-أن 
التبست  حيث  الفالسفة،  وطريقة  املتكّلمني  طريقة  الطريقتان:  فيها  »اختلطت 
مسائل الكالم بمسائل الفلسفة«. ونتيجة هلذا غدت حركّية الواقع بدون عالقة 
هلا مع العقيدة، وصارت حركة الفقه وتنزيل األحكام منفصلة كذلك عن أطرها 
العقدّية، وأشبه ما تكون بمساطر وبنود شكلّية، أو يف أحسن األحوال شبه عارية 

عن منطلقاهتا ومقاصدها ومآالهتا)٢).

أصاب  الذي  العاّم  االنحدار  »إّن  احلالة:  هذه  مشّخصًا  النّجار  املجيد  عبد  يقول   
الذي  التجريد  منزع  ينزع  فأصبح  أيضًا،  الكالمّي  الفكر  أصاب  اإلسالمّي  الفكر 
ينشغل به عن جمريات الواقع املتعّلقة باألصول العقدّية بصفة مبارشة أو غري مبارشة، 
بمجادالت نظرّية يف املسائل القديمة، واحتجاجات تتعّلق بتحّديات ماضية، وميل إىل 

انظر: شبار، سعيد: »فقه الواقع؛ سياق خارجّي ومقامّي للنّص«، ضمن كتاب »أمّهّية اعتبار السياق يف املجاالت الترشيعّية   (١(
وصلته بسالمة العمل باألحكام«، الرباط - املغرب، منشورات الرابطة املحّمدّية للعلامء، ٢٠٠٧م، ص٦٧9.

)٢) انظر: م.ن، ص٦8٢.
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التأليف وترتيب اآلراء واملقوالت السابقة يف نسق منطقّي مدريّس. حتى ليمكن القول 
إّن الصلة كادت ُتفَقد بني هذا الفكر وبني واقع املسلمني الذي مل خَيُل يف أّي عرص من 

حتّديات داخلّية وخارجّية هتّدد مرجعّيته العقدّية«)١).

ما من شّك أّن واقع حال علم أصول الفقه ال خيتلف كثريًا عن هذا السياق، خاّصة 
تبَق  بعد أن ترّسخ اجلمود والتقليد عىل ما استقّر عليه يف إطار املذاهب املشهورة. ومل 
حركة التأصيل، واالستنباط، وتفعيل القواعد، ومراجعة بعض األحكام عماًل متجّددًا 
مواكبًا للتطّورات واملستجّدات؛ بل إّن صورّية هذا األصل وجتريدّيته -وإْن كانت أقّل 
منذ  فيها  والتوّسع  املنطقّية  واألقيسة  احللول  من  كذلك  هي  تغّذت  سابقه-  من  حّدة 
وقت مبكر؛ تعريفًا وتصنيفًا وتأليفًا؛ إىل درجة جعلت الغزايل صاحب »معيار العلم« 

يذهب إىل »أّن من ال حييط هبذه املقّدمات املنطقّية فال ثقة بعلومه أصاًل«)٢).
رابعًا: مدى احلاجة إىل االجتهاد العميّل:

هي  املعارص  اإلصالحّي  االجتهادّي  الفكر  يواجهها  التي  املشكالت  أهّم  من  إّن 
من  العقدّية،  خلفّياهتا  ذلك  يف  بام  الرشعّية؛  األحكام  واقعّية  إىل  االعتبار  رّد  مشكلة 
خالل التحّقق بفقه الواقع، وقبله بفقه الرشع؛ لتحقيق مناطات التنزيل، بالنظر إىل ما 
ع عن تأطري الواقع، ومن بقاء الكثري من املجاالت بعيدة  هو حاصل من انفصال املرشِّ
عن توّجهاته؛ األمر الذي يؤّثر حتاًم يف منهجّية تنزيل األحكام عىل واقع الناس، وذلك 
-كام سبق التوضيح- بسبب غياب فقه الواقع عىل امتداد قرون االنحطاط يف األّمة؛ مّلا 

بقي الفكر والفقه معًا جمّردين عن عنرص الواقعّية يف الفهم والتنزيل)٣).

 وهلذا، فإّن االجتهاد املطلوب اليوم هو ذاك الذي يوازن بني فقه النّص من جانب، 
واألحداث؛  الوقائع  جتّدد  حليوّية  يستجيب  نحو  عىل  آخر،  جانب  من  الواقع«  و»فقه 
ما  فإّن من مجلة  النصوص. وكام سيّتضح الحقًا،  يبعد اجلمود والتقليد عن فهم  مثلام 

النّجار، عبد املجيد: مباحث يف منهجّية الفكر اإلسالمّي، ط١، دار الغرب اإلسالمّي، ١99٢م، ص١٤8.  (١(
شبار، »فقه الواقع؛ سياق خارجّي ومقامّي للنّص«، م.س، ص٦8٣.  (٢(

انظر: م.ن، ص٢89.  (٣(
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الفهم  أساس  عىل  تنظرياته  من  كثري  قيام  أخطاء،  من  القديم  األصويّل  الفكر  فيه  وقع 
)االستنباط(، ال عىل أساس التنزيل )التطبيق(.

 ومّا ال حيتاج إىل برهان يف هذا النطاق، أّن »االجتهاد يف التفّهم واالستنباط ليس بأوىل 
من االجتهاد يف التطبيق؛ إْن مل نقل إّن قيمة االجتهاد عملّيًا إّنام تنحرص فيام يؤّدي إليه من 
ثمرات يف تطبيقه، حتّقق مقاصد الترشيع وأهدافه يف مجيع مناحي احلياة«)١). و»املجتهد 
احلّق هو الذي ينظر إىل النصوص واألدّلة بعني، وينظر إىل الواقع والعرص بعني أخرى؛ 
حتى يوائم بني الواجب والواقع، ويعطي لكّل واقعة حكمها املناسب؛ ملكاهنا، وزماهنا، 
الدين وفقه احلياة.  فيها فقه  الفتوى، يزدوج  وحاهلا«)٢). ووفق ذلك »ينبغي أن تكون 
يف  هيوم  أو  متاهات  يف  املفتي  يقع  حياهتم،  واقع  يف  ومعايشتهم  الناس  معرفة  وبدون 

خياالت، فهو ال يعرف إال ما جيب أن يكون دون ما هو كائن«)٣).

 يف سياق هذه الرؤية التصحيحّية ملسارات الفكر االجتهادّي وتوجيه البحث الفقهّي 
له إىل صيغ جامدة، ومدّونات ناجزة، مكتفية  املعارص ليتحّرر مّا أعاق نمّوه سابقًا، وحوَّ
التوّقف مع  بنفسها، مفصولة عن واقعها، عديمة األثر فيه؛ يف سياق هذا كّله، نقرتح 
الشيخ حممد مهدي شمس الدين، الذي قام برصد مجلة من االختالالت التي حصلت 

يف مناهج االجتهاد الفقهّي واألصويّل، نوجزها يف اآليت:

حني  حصل  أمر  وهو  الشاملة،  الرؤية  وغياب  التجزيئّية  الفردّية  النظرة  هيمنة   .١
انعزل الفقه عن حركة املجتمع واستغرق الفقهاء يف معاجلة املسائل التي يواجهها 
اقرتبوا من  املسلم يف حياته اخلاّصة، يف عباداته ومعامالته. وحتى عندما  الفرد 
املسائل العاّمة وقضايا املجتمع؛ نجد أهّنم عاجلوها من زاوية معاناة األفراد، ومن 
جهة تأثريها يف حياة املسلم الفرد، ومل يلحظوا تأثريها يف املجتمع واألّمة، كام هو 

مطلوب.

للتوزيع،  املّتحدة  الرشكة  ط٣،  اإلسالمّي،  الترشيع  يف  بالرأي  االجتهاد  يف  األصولّية  املناهج  فتحي:  حممد  الدريني،   (١(
١98٤م، ص5.

القرضاوي، يوسف: من أجل صحوة راشدة جتّدد الدين وتنهض بالدنيا، الدار البيضاء - املغرب، دار املعرفة، ص٤5.  (٢(
القرضاوي، يوسف: الفتوى بني االنضباط والتسّيب، القاهرة، دار الصحوة للتوزيع والنرش، ١988م، ص٤٠.  (٣(
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إمهال-.  -بل  واجلامعة   األّمــة  خطابات  وإغفال  لألفراد،  اخلطابات  اعتبار   .٢
الكتاب  أّن  إىل  ينتبهوا  مل  الفقهاء  أّن  الدين-  الشيخ شمس  يراه  –فيام  والغريب 
هم  والسنّة حافالن باخلطابات املوّجهة إىل األّمة؛ باعتبارها مكّلفة، يف مقابل عدِّ
أّن اخلطابات الرشعّية كّلها موّجهة إىل األفراد، وحتى ما أسموه »تكاليف كفائّية« 

أدخلوه يف إطار خطابات األفراد.

واحلال أّن الرشيعة إّنام اشتملت عىل صنفني من اخلطابات التكليفّية: خطابات 
جّدًا،  كثرية  واجلامعة  األّمة  إىل  املوّجهة  تلك  إّن  بل  لألمة؛  وخطابات  لألفراد، 
وهي خطابات عينّية تعيينّية لألّمة واجلامعة يف االجتامع السيايّس، ضمن صيغة 

املجتمع، وضمن صيغة الدولة أيضًا.

٣. اعتبار الرشيعة مرشوعًا أخروّيًا فقط؛ بمعنى أّن الرشيعة حتّولت-بسبب انحراف 
تارخيّية حمّددة- إىل مرشوع أخروّي  املجتمع يف مراحل  السيايّس وفساد  احلكم 
يسعى املسلم عن طريقه إىل اخلالص والنجاة يف اآلخرة فقط، دون أن يكون له 
أثر ُيذَكر يف احلياة الدنيا؛ يف حني أّن اإلسالم -كام هو معلوم- عقيدة ورشيعة 
وأخالق، وهو -حسب وضعه األصيّل- مرشوع إنسايّن كويّن للدنيا واآلخرة، 
ولكّن الفصام النكد حدث يف فرتة من الفرتات بني الواقع واملنهج، وبني الترشيع 
واملجتمع، وغدت الرشيعة شأنًا أخروّيًا، حتى يف أحكامها التي تتناول شؤون 

احلياة الدنيوّية.

٤. االنقطاع عن الواقع املوضوعّي املتغرّي، وعدم التفاعل مع املحيط؛ ذلك أّن منهج 
االستنباط الفقهّي ال يرتكز عىل دراسة النّص فقط؛ بل يرتكز -أيضًا- عىل رؤية 
التدّبر ليس جمّرد معرفة علمّية ورؤية برصّية؛ وإّنام هو يف  الواقع وتدّبره. وهذا 
الواقع وصريورة  حقيقته وعٌي للعالقة بني الواقع والنّص، ووعٌي للعالقة بني 
يف  والتدّبر  التفّكر  آيات  أّن  الدين  شمس  الشيخ  يرى  هلذا،  وَتَبعًا  الناس.  حياة 
خلق اهلل من املكّونات األساس ملنهج االجتهاد؛ لكوهنا توّجه فكر الفقيه ونظره 
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نحو الواقع والطبيعة، ونحو االجتامع اإلنسايّن؛ حتى يبني فهمه للرشيعة يف ضوء 
ذلك، بام يتجىّل يف استنباطه ألحكامها.

5. عدم مالحظة مقاصد الرشيعة يف كثري من جماالت الفقه؛ ذلك أّن استغراق عملّية 
االستنباط الفقهّي يف اجلزئّيات، وإرسافها يف توظيف بعض األدوات األصولّية 
العقلّية يف استنطاق النّص، أفضيا هبا إىل فهم حريّف للنّص، ونأيا هبا -أحيانًا- عن 
روح الدليل، فتّمت صياغة فتاوى ال تنسجم مع روح الرشيعة. ُيضاف إىل هذا 
أّن التعامل مع النّص بمعزل عن حقله اخلاّص، وبمعزل عن عالقة حقله اخلاّص 

مع احلقول األخرى، يؤّدي إىل عدم وعي مقاصد الرشيعة)١). 

خامسًا: من فقه املباين إىل فقه املقاصد:

ترميم  إعــادة  يروم  الفقهّي  املجال  يف  جتديدّي  جمهود  أّي  فإّن  م،  تقدَّ ما  عىل  بناًء 
عاّم  االبتعاد-  أمكنه  -ما  يبتعد  بأن  مطالب  هو  توجيهه،  وإعادة  املوروث  األنموذج 
يسّمى بـ »فقه املباين«، الذي من أبرز سامته االنحصار ضمن دائرة ألفاظ النّص ودالالته 
اللغوّية واملنطقّية واألصولّية، دون االرتباط بالواقع ومتعّلقاته، عىل عكس »فقه املعاين« 
املثّبتة ركائزه يف الواقع، واملوصول »بمقاصد النّص وروح الترشيع واحلكمة العاّمة التي 
هيدف النّص أو الترشيع العاّم إىل حتقيقها يف مثل هذا الواقع. إّنه فقه يّتصل بتشخيص 
الواقع ومعاجلته، ويستمّد من مقاصد الترشيع ومقاصد النّص ملعاجلة الواقعة الفقهّية. 
ب روح  يقرِّ املعاين عمل علمّي  فقه  فإّن  فنّّيًا؛  املباين عماًل صناعّيًا  فقه  إذا كان  وعليه، 

الترشيع إىل الواقع«)٢).

 وال يعني هذا -بأّي حال من األحوال- إمهال »فقه املباين«، وإبطال فاعلّيته والعمل 
به؛ بل يكون هو األساس للنّص اجلديد املرّشع، وحيًا كان أم وضعًا، لواقعة حمّددة. فهو 

انظر: امليالد، زكي: جتديد أصول الفقه، دراسة حتليلّية نقدّية ملحاوالت املعارصين، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،   (١(
٢٠١٣م، ص١٤٣-١٤5.

أمحد، حممد رشيف: جتديد املوقف اإلسالمّي يف الفقه والفكر والسياسة، دار الفكر، ٢٠٠٤م، ص٤٣.  (٢(
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املناسب للحالة القائمة التي ورد النّص بشأهنا أصاًل. أّما عندما تتغرّي الظروف، وتتبّدل 
أوضاع احلالة املعنّية، وتستجّد أمور؛ فإّنه يتعرّس عىل فقه املبنى معاجلة هذه املستجّدات 
والتفاعل مع هذه املتغرّيات من دون اللجوء إىل فقه املعنى، وهذا ما يفرّس التأويالت 

املختلفة التي ظهرت يف الفقه اإلسالمّي خالل عصور االجتهاد املزدهرة)١).

اإلسالمّي  الفقهّي  الــرتاث  من  اهلائل  للرصيد  فقهّية  ملكة  ذي  كّل  تقدير  ومع 
الذي تركه اجلهد العظيم للمذاهب الفقهّية املعتربة؛ فإّن ما يعرفه عامل اليوم من تطّور 
اجتامعّي وسيايّس واقتصادّي وعلمّي قلب العامل القديم، حمدثًا تغيريًا شاماًل يف طبيعة 
يعتمد  مغايرًا،  وفكرًا  جديدًا،  فقهًا  شّك-  -بال  يقتيض  والدولّية،  الداخلّية  العالقات 
مواجهة الواقع برؤية فقهّية تستحرض حكمة الرشيعة وفلسفتها وروحها ومقاصدها، 
ال باالستعانة بصناعة اجلدل اللفظّي أو املنطقّي البعيد عن واقع الناس امللموس؛ وإّنام 

باالستنارة باملبادئ العاّمة واملعايري اإلنسانّية والقيم الروحّية للرشيعة اإلسالمّية)٢).

 يف ضوء هذا كّله، يبدو أّن مشكالتنا سوف تزداد حّدة عىل مستوى مالءمة الفقه 
مع الواقع املتحّول املتجّدد؛ إْن مل ُيباَدر إىل تغليب فقه املقاصد واملعاين عىل فقه األشكال 
واملباين؛ ففقه املعاين يبدو هو املدخل املناسب حلّل كثري من مشاكل العرص، والتعامل 
معها بإجيابّية. أّما فقه املباين -إن اعُتِمد كام هو- فسُيبقي األّمة أسرية العقول املاضية التي 
فّكرت وأثمرت وأنتجت ألزمنتها املاضية. وهو لن يساعد يف حتريكها لّلحاق بالركب 
الصاعد يف املجاالت احلضارّية املختلفة. عىل العكس من فقه املقاصد الذي من شأنه أن 
يساعد األّمة عىل التعايش الوّدي مع األمم األخرى، ويؤّكد للعامل قدرة اإلسالم عىل 

اإلسهام احلضارّي الفّعال والتفاعل املثمر مع كّل جديد وطارئ.

يبقى أن ننّبه يف هذا اإلطار إىل أّن فقه املعاين واملقاصد ينبغي أن ال يكون منهج فرد أو 
طريقة شخص؛ بل يقتيض وجود جممع فقهّي إسالمّي عاملّي ُيعتمد يف ضبط االجتهاد، 

انظر:أمحد، جتديد املوقف اإلسالمّي يف الفقه والفكر والسياسة، م.س،ص٤٤.  (١(
انظر: م. ن، ص٤٦.  (٢(
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الشخصّية)١)؛ حتى ال  األهواء  أو  املذهبّية  امليول  وفق  احلّقة، ال  الرشيعة  ملقاصد  وفقًا 
يسود التسّيب يف االجتهاد، وال تعّم الفوىض يف جمال الفقه والفتوى.

العلم  جمامع  ويف  الفقه  يف  التجديد  عجلة  حتريك  وعدم  اجلمود  حال  استمرار  إّن 
الرشعّي؛ سيؤّدي إىل إخالل األفكار واآلراء الغريبة التي خترج علينا كّل يوم يف صورة 
بديل واقعّي عن الفكر اإلسالمّي املوثوق واملؤّسس تأسيسًا صحيحًا. »وإذ ذاك نكون 
أمام معضلة حقيقّية ذات انعكاسات كبرية؛ سواء يف احلارض أم يف املستقبل؛ تتلّخص 
يف أّن ما ُيعَرض باعتباره فكرًا إسالمّيًا أو منهجًا لنهضة املسلمني، ليس يف جوهره إال 
العادي  املسلم  الزيف، حيث يصعب عىل  فيه من  ما  احلقيقة، مثل  فيه من  مرّقعًا  مجعًا 
الراغب يف معرفة دينه التمييز بني ما هو من الدين حّقًا وبني ما هو بعيد عنه. والعالج 
يتعّلق بمجاالت  فيام  أولوّياتنا، خاّصة  تقويم  إعادة  املشكل ليس سوى  الصحيح هلذا 
اشتغال املجامع العلمّية باجّتاه االنرصاف عن إعادة إنتاج املايض إىل إنتاج اجلديد الذي 

هو موضع حاجة اجليل اجلديد من املسلمني«)٢).

يف  ر  متصوَّ هو  كام  نفسه؛  »الفقه«  مفهوم  فيه:  النظر  إعادة  جيب  ما  مجلة  ومن 
جعله  أقّلها  ليس  القصور،  أوجه  من  كثري  عىل  ينطوي  الذي  التقليدّي  التعريف 
العلم  وهو  العلم؛  من  حمدود  جانب  إىل  منرصفة  اإلسالم  هبا  قال  التي  العلم  قيمة 
يف  بالعلم  املقصود  أّن  األدّلة  إطالق  يفيد  بينام  فقط.  العملّية  الرشعّية  باألحكام 
كونه  حيث  من  العلم؛  مطلق  وترشيفه  تعظيمه  عىل  دّلت  التي  والروايات  اآليات 
واألسلم،  األمثل  إىل  ومتصاعدة  منتظمة  حياته  يف  اإلنسان  حركة  جلعل  رضورّيًا 
وهو ما حيّقق املقاصد الكربى للرشيعة اإلسالمّية. ُروي عن أمري املؤمنني عيل يف 
بعض وصاياه لكميل بن زياد: »يا كميل، إّن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها... 
ناعق،  كّل  أتباع  رعاع  ومهج  نجاة،  سبيل  عىل  ومتعّلم  رّبايّن،  فعامل  ثالثة؛  الناس 

انظر: أمحد، جتديد املوقف اإلسالمّي يف الفقه والفكر والسياسة، م.س، ص٦5.  (١(
السيف، توفيق: »نحو تعريف جديد للفقه ووظائفه«، جملة الكلمة، العدد5، السنة األوىل، خريف١99٤م، ص5٢-5٣.  (٢(
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يميلون مع كّل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا إىل ركن وثيق«)١).

وغري خاٍف أّن التقويم التقليدّي للعلم قد أفىض -بشكل مبارش أو غري مبارش- إىل 
الرشيعة  بعلم  بّينًا  ارتباطًا  املرتبطة  غري  والتجريبّية  والعقلّية  اإلنسانّية  العلوم  انفصال 
أهّنا  عىل  إليها  ُينظر  فأصبح  الدينّية،  القيم  ُسلَّم  عن  منها-  احلديثة  العلوم  -والسّيام 
أجنبّية عن الدين غريبة عنه، أو غري ذات جدوى وأثر يف إنجاز األمور الدينّية، وهذا 
لتطّور  تبعًا  تتطّور  معلوم-  هو  كام   - فاحلياة  واحلياة؛  الدين  بني  الفصل  مداخل  من 
العلوم وازدهارها. هذا يف الوقت الذي ال تتمّتع فيه هذه العلوم وال أصحاهبا باالعتبار 
االجتامعّي الذي تقول به الرشيعة لنظرائهم من أهل العلم يف عصور اإلسالم السالفة. 
الربط  باستعادة  مرهون  األّمــة  تقّدم  أّن  عىل  جتمُع  املسلمني  أغلبّية  أّن  يف  شّك  وال 
الرضورّي بني الدين وعلومه من جهة، وبني حركة العلم وتطّوراته يف جماالت احلياة 

املختلفة من جهة أخرى)٢).

وليس من املبالغة يف يشء القول إّنه »ال يوجد أّي فهم للدين ال يستند إىل معارف 
الترتبط  الدينّية  املعرفة  مناحي  يف  نقطة  من  ما  أّنه  بمعنى  الدين؛  خارج  من  ومفاهيم 
السقيم  أو  الفهم الصحيح  إذًا -أي  الدينّية  فاملعرفة  املعارف اخلارجّية.  وال تتالءم مع 
للرشيعة- تستفيد كّلّيًا من املعارف البرشّية غري الدينّية وتستمّد منها، تقرتن هبا وتنسجم 
معها؛ سواء من حيث ظهور املراد أم خفاؤه، ومن حيث كشف صدق املعاين أم كذهبا، 
وثباهتا أم حتّوهلا«)٣). وهذا يعني -من ضمن ما يعنيه- أّن ثّمة تفاعاًل متواصاًل وحوارًا 
مستمّرًا بني املعرفة الدينّية من جانب، واملعارف العلمّية والفلسفّية والعرفانّية وغريها 

من جانب آخر؛ فكّل واحدة تؤّثر يف األخرى وتتفاعل معها، إفادة أو استفادة. 

من هنا، فإّن املسألة التي ُغفل عنها يف محأة الرصاع بني التقليد والتجديد هي:كيف 

الرشيف الريض، أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى العلوي: هنج البالغة )اجلامع خلطب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن   (١(
أيب طالب  ورسائله وحكمه(، رشح: عباس عيل املوسوي، ط٣، بريوت، دار اهلادي، ٢٠٠9م، ص٣5.

)٢) انظر: السيف، »نحو تعريف جديد للفقه ووظائفه«، م.س، ص5٣.
)٣) رسوش، عبد الكريم: القبض والبسط يف الرشيعة، ط٢، دار اجلديد، ٢٠١٠م، ص٢٧-٢8.
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يمكن أن يتجّدد فهم اإلنسان طاملا أّن فهمه للرشيعة راكد آسن؟! فال يمكن أن ُيوّفق 
باملعارف  عميقة  معرفة  عىل  يكون  أن  دون  قليلة-  بنسبة  -ولو  التجديد  هذا  إىل  أحد 
البرشّية اجلديدة؛ فالفقه -مثاًل- جزء صغري من املعارف الدينّية. ويف التفسري ُيستفاد من 
املباين واألركان واملعتقدات الكالمّية واألصولّية؛ لذا مامل يظهر جتّدد يف كالم شخص 
)باملعنى العام للعلوم املتعّلقة باهلل، والنبّوة، وعلم املعرفة، وعلم اإلناسة(، فإّن فقهه لن 

يتغري)١).

سادسًا: نقد »االجتهاد« امُلَقلِّد:

فهم  يف  التقليدّي  التيار  مواجهة  مسؤولّية  لتحّمل  والعلامء  املفّكرين  من  ثّلة  انربى 
الدين عاّمة، ويف املجال الفقهّي عىل وجه اخلصوص، فأنكروا صّحة التعريف التقليدّي 
أّن  يرى  الذي  الطباطبائي  حسني  حممد  السيد  العالمة  نقضًا؛ومنهم:  ونقضوه  إنكارًا 
الروايات الكثرية الواردة عن أهل البيت فيام يتعّلق بالفقه تدّل عىل أّن املراد بالتفّقه 
-أي  عارض  ولذلك  اليوم.  عليه  املصطلح  باملعنى  الفقه  تعّلم  من  بكثري  أعّم  هو  ما 
السيد الطباطبائي- تفسري الشيخ الطويس آلية النفر؛ قائاًل: إّن املراد بالتفّقه -هنا- هو 
تفّهم مجيع املعارف الدينّية؛ من أصول وفروع، ال خصوص األحكام العملّية؛ كام هو 

الفقه املصطلح عليه عند »المتشّرعة«. والدليل عليه قوله تعاىل: چې ې ى           ى 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ           وئ  وئ  ەئ  ائەئ   ائ  

ىئ  ی  ی ی  چ)٢)؛ فإّن ذلك إّنام يتّم بالتفّقه يف مجيع الدين؛ وهو ظاهر)٣).

العلمّية جتعله  املجامع  الراهنة لالجتهاد يف  الصورة  »أّن  إىل  أما احلكيمّي، فذهب   
التقليد منه إىل االجتهاد بمعناه املفرتض؛ ألّن االجتهاد يستهدف استخراج  أقرب إىل 
احلكم الرشعّي للواقعة اجلديدة، لكّن الفقيه املعارص استبدل اجلواب اجلديد عىل املسألة 

)١)انظر: رسوش، عبد الكريم: القبض والبسط يف الرشيعة، ط٢، دار اجلديد، ٢٠١٠م، ص١٠٤.
سورة التوبة، اآلية: ١٢٢  (٢(

)٣) انظر: السيف، »نحو تعريف جديد للفقه ووظائفه«، م.س، ص5٤.
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اجلديدة بافرتاض هلا ُمسَتوَرد من التاريخ، فهو يفصل املسألة عن زمنها، ويعيد تصّورها 
ضمن زمن سابق، فيجيب عنها ضمن هذا اإلطار؛ بينام يفرض حتّول الزمن اختالفًا يف 
للحكم  الذي جيعل  األمر  بينها وبني حميطها،  اجلديدة  العالقات  تفرضه  املسألة  طبيعة 
الرشعي أبعادًا وانعكاسات غري تلك؛ ألهّنا كانت ملسألة الزمن املنقيض. وبالتايل، فإّن 
هذا ليس اجتهادًا وإّنام هو تقليد مكشوف. فاجلواب عىل املسألة ضمن إطارها الزمنّي 

الفعيّل هو االجتهاد الصحيح)١).

د عىل أّن العودة إىل بحث ما   وإىل مثل هذا الرأي يذهب السيد الشريازي عندما يؤكِّ
بحثه السابقون ال يدخل ضمن دائرة معاين التفّقه التي نستنتجها من الروايات؛ حتى لو 
ُأجريت بعض التغيريات يف األحكام؛ ألّن الفقه احلّق هو الذي يتوىّل استنباط األحكام 
التي حيتاجها املسلم اليوم؛ ولذلك، فإّن نجاح أو فشل الفقه اإلسالمّي يف احلفاظ عىل 
بقاؤه يف حدوده  أّما  الزمان،  واقعّيات  التكّيف مع  بقدرته عىل  الرفيعة مرهون  مكانته 
املسلمني، ولن  األمّهّية يف حياة  قليل  تنظري علمّي  املوروثة، فسيجعله-ال حمالة- جمّرد 

يتجاوز اعتباره أو تأثريه أبواب مدارسه)٢).

عىل  معاجلة  إىل  حتتاج  جديدة  وقضايا  بمشاكل  يأيت  جديد  يوم  كّل  أّن  املؤّكد  من 
حّي  بفكر  يتمّتعون  أحياء  فقهاء  إىل  حيتاج  شّك-  دون  -من  وهذا  الفقهّي،  الصعيد 
متيّقظ. فمعنى االجتهاد -كام رأى املرحوم مطّهرّي- يصّح يف تطبيق السنن الكّلّية عىل 
الذي يدرك هذا األمر بعمق، ويستوعب  اجلديد من احلوادث، واملجتهد احلقيقّي هو 
كيفّية تغرّي املوضوعات مع تغرّي الزمان واملكان، ما يوجب تغيريًا موازيًا يف أحكامها. أّما 
إعامل النظر يف القديم الذي أرهقه اآلخرون بحثًا حتى يتوّصل الفقيه بعد سنني طويلة 
سيحّقق  الذي  بالفقه  فليس  األقوى«،  األحوط«بعبارة«عىل  «عىل  عبارة  استبدال  إىل 
الذي يوجب االعرتاف والتقدير)٣)؛ ألّنه ال  الترشيف والتعظيم، وال باالجتهاد  ذلك 

انظر: احلكيمي، حممد رضا: »اآلفاق الفكرّية خارج احلوزة«، جملة حوزة، العدد٢، ربيع األّول١٤٠٤هـ.ق، ص٣٤.  (١(
)٢) انظر: السيف، »نحو تعريف جديد للفقه ووظائفه«، م.س، ص55.

)٣) انظر: مطهري، مرتىض: االجتهاد يف اإلسالم، ص٢٦.
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يفعل أكثر من تطويع النّص لعامل واقع ال يناسبه، واحلال أّن النّص-بحكم طبيعته نّصًا 
رشعّيًا- هو الذي جيب أن يتكّيف مع حتّوالت الواقع وتغرّياته.

 من هذه الزاوية يّتضح أّن بناء فقه الواقع هو عنرص أساس من العنارص املهّمة لفقه 
الدين ككّل، وفقه تنزيل أحكامه. »فقد حيصل فهم الدين، ولكن ال حيصل تطبيق الدين« 
-أي التدّين-؛ ذاك أّنه إذا كان »الدين دائرًا عىل العالقة بني مصدر الدين قرآنًا وحديثًا، 
قانونه  يف  منضبط  وهو  املدرك  العقل  وبني  ومواصفاته،  خصائصه  يف  منضبط  وهو 
اإلدراكّي، فإّن التدّين يدور عىل العالقة بني عنارص ثالثة، تضّم إىل جانب العنرصين 
التعقيد يف أسبابه وتفاعالته  السابقني عنرص واقع احلياة اإلنسانّية، وهو عنرص شديد 
ومالبساته«)١). وَتَبعًا هلذا، فإّن »فهم الواقع اإلنسايّن يغدو عاماًل بالغ األمّهّية يف التدّين، 
وال يقّل أمّهّية عن فهم الدين نفسه، فهام الرشطان املتالزمان يف مرحلة الفهم، اللذان 

يعتربان اخلطوة األوىل يف سبيل حتقيق الدين يف الواقع؛ أي يف سبيل حتقيق التدّين«)٢).

وال خيفى أّن أّول سبيل إىل الواقع -بوصفه شبكة عالقات اجتامعّية وإنسانّية- هو 
االنخراط فيه، ومعايشة الناس، والوقوف عىل مشكالهتم، واالستعانة يف حتليل ذلك 

وفهمه بالعلوم اإلنسانّية املختلفة، اجتامعّية ونفسّية واقتصادّية وغريها)٣).

التارخيّية،  نظرة  تنتج  الواقع،  مستوى  عىل  احلاصل  التغيري  لتجاهل  حماولة  أّي  إّن 
بّد من اإلشارة  ختفي يف جوهرها رؤية ثابثة، جتّمد الواقع، وال تعرتف بتحّوالته. وال 
بيان احلكم  يقترصوا عىل  مل  الذين  األطهار  واألئّمة  الرسول  إىل  النطاق  يف هذا 
السياسّية واالجتامعّية  انطالقًا من األدوار  املوضوعات  الرشعّي؛ بل كانوا يشّخصون 

التي كانوا يلعبوهنا يف احلياة العاّمة.

تأسيسًا عىل هذا، ُيفرتض أن يكون الفقيه املجتهد أكثر مرونًة يف تعامله مع النصوص، 

النّجار، عبد املجيد:«يف فقه التدّين فهاًم وتنزياًل«، ضمن كتاب األّمة، العدد٢٣، ١٤١٠هـ.ق، ص ١٢١ وما بعدها.  (١(
م.ن.  (٢(

)٣) انظر: شبار، »فقه الواقع؛ سياق خارجّي ومقامّي للنّص«، م.س، ص٦9١.
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اجّتاه  من  أكثر  يف  اليوم  احلاصل  الفقهّي  اجلمود  ولعّل  للواقع.  فهمه  يف  انفتاحًا  وأكثر 
وجمال هو السبب املبارش يف ابتعاد كثري من املسلمني عن دينهم؛بام أّن هؤالء ينظرون إىل 
الدين ويقّومونه من خالل املتحّدثني باسمه؛ألّن الصيغ التي يقّدمها هؤالء تعّقد حياة 

اإلنسان وال حتّل مشاكله)١).

جهة  عىل  الفقهّي  والعقل  اليوم،  عاّمة  اإلسالمّي  العقل  يعيشه  الذي  املأزق  إّن   
هة له، أي من أسسه وفرضّياته  التخصيص، ال ينبع »من الفقه نفسه؛ بل من الفلسفة املوجَّ
الفقهّية. وهذه  العقالنّية  ناشئة من  بعبارة أخرى: هي مشكلة  أو  املعرفّية واألخالقّية، 
الفقهّي،  البحث  لعملّية  املنظِّمة  والقواعد  ليست سوى األصول  واملرتكزات  األسس 
أّي  ومن  يرّتبونه،  وكيف  الفقهّي،  البحث  يف  ينطلقون  أين  من  للفقهاء  حتّدد  والتي 
االستنباط  عملّية  يف  والعرف  والتجربة  والنقل  العقل  دور  هو  وما  يستلهمون،  منابع 
الفقهّية«)٢). ومن هنا، فال مطمع يف جتاوز حمنة هذا العقل إال بإصالح اختالالته، وختّطي 
آفاته التي يف مقّدمتها: اإلفراط يف »التامهي مع النّص واالبتعاد عن الواقع«، أو بكالم 
آخر: اإلفراط يف احلرفّية النّصّية، واالرهتان للجمود التأوييّل إىل حّد يبدو فيه أّن مشكلة 
النّصّيني املقّلدين يف هذا الزمان أكثر خطورة وتعقيدًا من تلك التي كان يعيشها النّصّيون 
السابقون؛ بحكم قرهبم من النّص وتفاعلهم املبارش معه. أّما هؤالء، فالوضع عندهم 
خمتلف؛ لذا، فهم جمّرد تابعني للنّصّيني األوائل، مقّلدين هلم. لكْن يبقى أّن غياب القراءة 
أو سياسّية يف  تارخيّية  أو  أبعاد اجتامعّية  أّي  للنّص، وإلغاء  العلمّي  العقالنّية، والتلّقي 
فهمه كّل ذلك يظّل مركز التقاطع والقاسم املشرتك بينهم مجيعًا، وإن اختلفت الظروف 

وتباعدت األزمنة.

العقل،  حلركة  جتميد  من  التقليدّية«  »العقالنّية  هذه  تواجهه  ما  هذا  عن  يبعد  وال 
ونكوص عن االشتغال بآلّيات املامرسة النقدّية احلّقة، بدعوى أّن ما يف الكتاب والسنّة 
يغني عن العقل اإلنسايّن، ويسّد مسّد النقد )من حيث هو متظهر للقراءة املنتجة املؤّسسة 

انظر: شعيب، قاسم: حترير العقل اإلسالمّي، املركز الثقايف العريب، ٢٠٠٧م، ص١٤8-١٤9.  (١(
فنائي، أبو القاسم: »العقالنّية الفقهّية والعقالنّية العرفّية«، جملة قضايا إسالمّية معارصة، العدد5١-5٢، ٢٠١٢م، ص٣٤٤.  (٢(
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عىل آلّيات علمّية للتحليل ومناهج دقيقة الستنطاق النصوص وإنتاج املعرفة(؛ بل -كام 
وتأوياًل  ورشحًا  السلف-فهاًم  أنتجه  ما  إّن  خطًأ-  البعض  اعتقاد  حّيز  يف  راسخ  هو 
للنّصني املذكورين هو من الغنى واإلحاطة واإلطالقّية- بام ينّزله منزلة احلّق الذي ال 
يمكن أن يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. ومن ثّمة ليس يف اإلمكان أبدع مّا 
احلرفّية  التفكري عندها  كائنات برشّية عامد  الواقع  أنتج عىل مستوى  الذي  األمر  كان! 
النّصّية من جهة، والرجوع إىل بدايات تشّكل الفكر الدينّي-نسخًا وتقليدًا- من جهة 

أخرى)١).

 إّن خطورة االستناد إىل هذا املنظور يف التعامل مع املوروث الدينّي مجلة، تكمن يف 
الداللّية وإمكاناهتا  الدينّية )قرآنًا وحديثًا(، وكأهّنا استنفدت طاقاهتا  متّثلها للنصوص 
التأويلّية مع اجليل الذي عايشها حلظة نزوهلا أو بعدها بقليل؛ لذلك يتصّورون أن ال 
حقيقة إال ما أقّروه، وأن ال باطل إال ما بّينوه، وأن ال جواب بعدهم إال بام أجابوا به، 
حتى وإْن كانت أجوبتهم »القديمة« سابقة عىل أسئلتنا ومشكالتنا »احلديثة«. والواقع 
أّن »لكّل زمان أسئلته التي ختّصه، كام إّن واجب كّل أّمة -كائنة ما كانت- أن جتيب عن 
هذه األسئلة. وما قد يغيب عن أذهان البعض هو أّن األّمة ال تكون أّمة بحّق حتى ترقى 
باجلواب عن أسئلة زماهنا إىل رتبة االستقالل به؛ إذ ليس هلا إىل امتالك ناصية هذا الزمان 
من سبيل إال هذا اجلواب املستقّل، وإال صار ملكه إىل أّمة سواها، فُتضطر إىل أن جتيب 

بام جتيب به هذه«)٢).

 وال يعني »اجلواب« -ها هنا- إال التجاوب العاقل املنتج والتفاعل اإلجيايّب املثمر 
مع ُمَفّصل ما يشهده واقع الناس وجُمَمله من تقّلبات، وما تعرفه حياهتم وعرصهم من 
نحو  عىل  واالجّتاهات،  املناحي  خمتلف  ويف  واملستويات،  الصعد  كاّفة  عىل  حتّوالت، 

انظر: الدراوي، العيايش: سؤال التجديد بني الفلسفة واللغة، الدار البيضاء- املغرب، أفريقيا الرشق، ٢٠١٣م، ص١٦-١٧.  (١(
العريب، ٢٠٠5م، ص١5.  الثقايف  املركز  البيضاء؛ بريوت،  الدار  الفكرّي،  العريّب يف االختالف  احلّق  الرمحن، طه:  عبد   (٢(
العريّب  الفكر  التناظر بني  التكاميل؛ فصول من  التواصل  العيايش: يف  الدراوي،  إىل:  الرجوع  وُيستحسن يف هذا اإلطار 

والفكر الغريّب، بريوت، منشورات ضفاف، ٢٠١٤م، مقّدمة الكتاب حتديدًا.
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يعكس بصامت هوّية هذه األّمة، وخصائص عرصها، ورؤيتها للعامل التي جتعلها تبدو 
متمّيزًة عن غريها، خمتلفًة عاّم سواها يف قراءة الوقائع واألحداث وفهمها،كام يف التعامل 

مع العالمات والنصوص وتأويلها.

خامتة:

 إّن االجتهاد -من حيث كونه عاماًل من عوامل التجديد والتطّور، سواء أيف جمال 
ثقافّية  وسريورة  دائمة،  حاجة  هو  ذلك-  سوى  فيام  أم  به،  املوصولة  والقضايا  الدين 
ثّم  ومن  وسعُيه،  اإلنسان  حركة  وُتوجبها  وتقّلباهتا،  احلياة  طبيعة  تقتضيها  واجتامعّية 
فهو )أي االجتهاد( رضورة رشعّية دينّية، مثلام هو رضورة إنسانّية واقعّية؛ فبه حتصل 
املشكالت  جماهبة  تتأّتى  وبفضله  وتطّوراته،  وتغرّياته  العرص  لروح  واملواكبة  املسايرة 
والتحّجر،  باجلمود  احلياة  ُتصاب  فبدونه  وهلذا،  املستجّدة.  احلياتّية  والقضايا  الطارئة 

وَتعرف الثقافات طريقها نحو االنكامش والرتاجع.

الفكرّية  التعامل مع احلاجات  إال  البيان-  نظرنا -كام سبق  يعني االجتهاد يف   وال 
ُيَمّكن من صياغة أجوبة حديثة  »الوعاية والدراية«، عىل نحو  بقدر من  للعرص احلايّل 
املتجّددة، واإلتيان بردود جديدة عىل املعضالت احلديثة، ليس بالرضورة أن  للقضايا 
تكون غري مسبوق إليها بشكل مطلق؛ وإّنام عىل األقّل يتحّقق فيها نوع من اإلبداع القائم 

عىل أساس من »االنفصال املّتصل« باملايض والرتاث، أو »االّتصال املنفصل« عنهام.

أّنه كام مل يكن مكنًا مواجهة أسئلة األزمنة املاضية بإجابات اليوم، وال  وهذا يعني 
مقاربتها بمنطق الراهن؛ فكذلك من غري املقبول -منطقًا وواقعًا- مواجهة إشكاالت 
اليوم بأجوبة الزمن الغابر، أو قياسها بميزان العقل القديم، وإال سيكون ذلك وجهًا من 
أوجه »اجلحود« بمبدأ التغرّي والتطّور، وشكاًل من أشكال مقاومة -بل رفض- التجّدد 
والتقّدم؛ بام مها سمتان مّيزتان لإلنسان يف كّل عرص ومكان، وصفتان مقرتنتان بالعقل 

يف كّل حال وزمان.
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يفرضها  التي  التحّديات  لكسب  املسلم-حتديدًا-  العقل  يتوّجب عىل  فماّم  وهلذا،   
العامل  عىل  تطرأ  التي  املتغرّيات  مع  الدين  فهم  مالءمة  إىل  يسعى  أن  املعارص  الزمن 
اخلارجّي، ُمراعيًا مقتضيات املناهج الفكرّية احلديثة، ومستجيبًا لرشوط املعايري العلمّية 
املستجّدة التي من شأهنا أن تساهم يف إحياء إنتاجّيته، ومتّده بأسباب القّوة واملناعة؛ َعّله 

خيرج من نفق االّتباع والتقليد، إىل أفق االجتهاد والتجديد.


