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حمّددات منهجّية يف الفكر االجتهادّي 
-دراسة يف ضوابط التأصيل والتنزيل-

الدكتور حممد عال)))

خالصة: 

جيد املتأّمل يف نصوص الوحي والتجربة النبوّية األوىل حمّددات منهجّية حتكم الفكر 
االجتهادّي عىل مستوى التأصيل النظرّي، وعىل مستوى التنزيل العميّل؛ أبرزها ثالثة 
حمّددات أساسّية: حمّدد الفصل بني الرشع والتاريخ )إشكالّية إسقاط الواقع املعارص عىل 
واقع السابقني، والنظر بمنظار العرص إىل عرصهم(، وحمّدد التمييز بني األصول )التي 
املتغرّيات  تشّكل  )التي  والفروع  للدين(  الكربى  واملسائل  واألركان  الثوابت  تشّكل 
واملسائل الفقهّية اجلزئّية يف الدين(، وحمّدد وحدة النّص وتعّدد الفهم )وما ينتج عنه من 

ثراء فكرّي، وتنّوع ثقايّف، هو من سنن احلياة(.

فمحّدد  متكاملة؛  موضوعّية  وحدة  بينها  فيام  تشّكل  املتقّدمة  املحّددات  جمموع  إّن 
الفصل بني الرشع والتاريخ يمّكننا من رؤية متجّددة للرشع عرب التاريخ، وحمّدد التمييز 

باحث يف الفكر اإلسالمّي، من املغرب.  (١(



٧٢

ل-
زي

لتن
 وا

يل
�أ�ص

الت
ط 

واب
 �ص

 يف
�صة

درا
ّي -

ه�د
جت

اال
كر 

الف
يف 

ّية 
هج

 من
ات

ّدد
حم

الرشع  متّيز  التي  والشمول  والعاملّية  املرونة  خصائص  يربز  والفروع  األصول  بني 
الرّبايّن عن غريه من النّظم الوضعّية، أّما حمّدد وحدة النّص وتعّدد الفهم، فيعطي جماالً 
رحبًا لتفاعل العقل مع النّص يف ضوء الواقع املتغرّي املتجّدد، كام يربز تفاوت األفهام 

وتالقح األفكار للوصول إىل أرقى احللول وأقوم املسالك. 

مصطلحات مفتاحّية:

الرشع،  التقليد،  التجديد،  الواقع،  فقه  النص،  فقه  التنزيل،  التأصيل،  االجتهاد، 
التاريخ، الواقع، األصول، الفروع، وحدة النّص، تعّدد الفهم.
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مقّدمة:

ثّمة مفاهيم أصيلة يف ثقافتنا اإلسالمية هلا قدرة كبرية عىل االخرتاق الزمايّن واملكايّن 
ل مّهًا حمورّيًا يستدعي جتديدًا يف النظر،  واملوضوعّي؛ وهي مفاهيم أساسّية ينبغي أن تشكِّ

ويتطّلب مواكبة مستمّرة حلركة الواقع املتسارعة واملعّقدة، ولدينامّية العلوم املتطّورة.

فعربها  والتنزيل...  النظر،  التجديد،  الفقه،  االجتهاد،  املفاهيم:  هذه  أهّم  ومن 
تتجىّل مظاهر إعامل العقل وفقه النّص وفقه الواقع، ويف ضوء ذلك يتّم إخراج النتاج 
وقابل  بواقعه،  مرتبط  نتاج  وهو  واملاّدّي-  -الروحّي  االستخاليّف  البرشّي  احلضارّي 

للتسديد والتصويب والرقي ملا هو أفضل وأحسن.  

جيد املتأّمل يف معظم التجارب احلضارّية اإلسالمّية أّن اإلمكانات املمّيزة ملرجعّيتنا 
املتعالية مل يتّم تفعيلها بالقّوة نفسها التي وردت هبا يف الوحي، وحّتى الفرتات القليلة 
التي عرفت هذا التفعيل مل تستمّر بالوهج والعطاء نفسه؛ إذ رسعان ما حّل حمّل االجتهاد 
التقليد واحلشو واالبتداع، وقد كانت هذه اآلفات سببًا يف  والتجديد واإلبداع، آفات 
تضّخم االهتامم باجتهادات تارخيّية عىل حساب النّص املؤّسس هلا، فنالت من القداسة؛ 

مثلام نال النّص نفسه أو أكثر.

منهجّية  حمّددات  وجود  عىل  األوىل  النبوّية  والتجربة  الوحي  نصوص  دّلت  وقد 
التنزيل العميّل،  حتكم الفكر االجتهادّي عىل مستوى التأصيل النظرّي، وعىل مستوى 
مقّدمة  هبا  الوعي  يشّكل  التي  املنهجّية،  املحّددات  هذه  من  بعضًا  نربز  أن  وسنحاول 
مرجعّيتها.  ضوابط  وفق  واقعها؛  مع  متفاعلة  جتديدّية  اجتهادّية  عقلّية  لبناء  رضورّية 
وسأرّكز عىل ثالثة حمّددات أساسّية: حمّدد الفصل بني الرشع والتاريخ، حمّدد التمييز بني 

األصول والفروع، وحمّدد وحدة النّص وتعّدد الفهم.   

أوالً: الفصل بني الرشع والتاريخ:

-يف  هو  اإلسالمّية  التجربة  يف  والثقافة  للفكر  التارخيّية  السريورة  عن  احلديث  إّن 
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الوحي والواقع والعقل.  تفاعل عنارص ثالثة بدرجات متفاوتة:  العمق- حديث عن 
أما الوحي اإلهلي، فيتمّثل بالقرآن الكريم والسنّة النبوّية الصحيحة؛ بوصفهام األصول 
»الذي  فهو  املتغرّي،  الواقع  وأّما  والعمران.  لالستخالف  واملوّجهة  للترشيع  املؤّسسة 
الفقهاء.  فيهم  بمن  وتقديراهتم،  الناس  عقول  وتكييفه  وتشخيصه  إدراكه  يف  تتفاوت 
وتبعًا لذلك يتحّدد الكثري من اجتهاداهتم وفتاوهيم املرتبطة بالواقع واملتأّثرة به«)١). وأما 
التأويل  منهجّية  لديه  فتتأّسس  الواقع،  ويعايش  الوحي  مع  يتفاعل  الذي  فهو  العقل، 
والتنزيل، وقد غلب عىل هذا العقل يف التجربة اإلسالمّية األوىل العقل الفقهّي -خاّصة 
وقد  كثرية.  فقهّية  وجزئّيات  قضايا  مع  مّرة  ألّول  تفاعله  بحكم  التابعني-   عرص  بعد 
املنهجّية.  ومسالكهم  العلمّية  ومراتبهم  الفكرّية  وقدراهتم  ذواهتم  يف  الفقهاء  »تفاوت 
ولكّل واحد من هذه األمور تأثريه يف اجتهاداهتم ونتائجهم؛ بل حتى أخالقهم وطباعهم 

قد يكون هلا تأثري يف ذلك«)٢). 

ويقتيض هذا املحّدد رضورة التمييز بني الوحي والتنزيل التارخيّي له يف واقع معنّي، 
عىل أساس أّن الوحي نّص مطلق متعاٍل عن الزمان واملكان عرب التجارب والسياقات 
املختلفة. وقد تضّمن الوحي إشارات إىل جتارب تارخيّية انقضت بفناء أصحاهبا، ألخذ 
العرب والعظات منها، ولبناء جتارب جديدة راقية ومتجاوزة ألخطاء السابقني وهفواهتم 
من  به  واإلحاطة  الواقع  معرفة  »إّن  كام  وعطاءاهتم.  بإنجازاهتم  ومستنرية  وزالهتم، 
ومارسة  والواقع  املجتمع  عن  االنزواء  ألّن  الفقيه؛  عمل  نجاح  يف  األساسّية  املسائل 
الناس، ال يمكن أن يكون إال تكرارًا آلراء  الزوايا؛ بعيدًا عن مهوم  الفقهّي يف  العمل 
القدامى الذين كانوا يتعاملون مع واقعهم. وصحيح أّن الفقيه -اليوم- أصبح حيتاج إىل 
استشارة اخلرباء وأصحاب االختصاص يف خمتلف املسائل التي ُتعَرض عليه؛ نظرًا إىل 

تعّقد الواقع، وكثرة املستجدات«)٣).

والدراسات،  للبحوث  نامء  مركز  بريوت،  السيايّس اإلسالمّي، ط١،  الفقه  مراجعات يف  الثورة،  »فقه  أمحد:  الريسوين،   (١(
٢٠١٢م، ص١١.

م.ن، ص١٢.  (٢(
شعيب، قاسم: حترير العقل اإلسالمّي، ط٢، الدر البيضاء، املركز الثقايف العريب، ٢٠١٣م، ص٢5-٢٦.  (٣(
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ومن األخطاء املنهجّية: إسقاط الواقع املعارص عىل واقع السابقني، والنظر بمنظار 
ومناهج  ومفاهيم  وآلّيات  أدوات  لنا  وّفر  قد  املعريّف  فالرتاكم  عرصهم،  إىل  العرص 
املعرفّية  وهفواهتم  السابقني  ثغرات  بعض  عىل  الوقوف  خالهلا  من  نستطيع  ونظرّيات 
واملنهجّية، ليس قصورًا وهتاونًا منهم؛ بل ألّن أدوات معرفتهم حينذاك مل تسعفهم من 
ثّم يمكن القول إهنم عاشوا عرصهم بظروفه وإشكالّياته،  التنّبه هلا وإصالحها. ومن 
ونحن نعيش عرصنا بظروفنا وإشكالّياتنا، ومن سيأيت بعد فرتة من الزمن -طالت أم 
قرصت- سيعيش ظروفه وإشكالّياته، واملعارصة -بالتايل- هي قدرة كّل جيل يف أّي 

عرص عىل مواجهة إشكاالته وحتّدياته؛ اعتامدًا عىل إمكاناته وتراكم خرباته. 

ومن هنا، تقتيض املوضوعّية واإلنصاف اإلقرار بأّن وضوح الرؤية الكّلّية املستوعبة 
اإلصابة  نقاط  عىل  والوقوف  السابقة،  التجارب  تقويم  بعد  إال  حيصل  ال  ما  لظاهرة 
جمملها-  -يف  لنا  تشّكل  السابقة  واملامرسات  وبالتايل،  والضعف.  والقّوة  والسقوط، 
عىل  املطلوب،  االجتهادّي  املستوى  من  بعدها  أو  قرهبا  درجة  لنقيس  اختبار  جتارب 
احلايل؛ ألّننا ال نضمن  الزمن  املعرفة ونظمها ونظرّياهتا، حسب  إليه  ما وصلت  ضوء 
سبقونا،  َمْن  هبا  مّر  التي  نفسها  واألحوال  الظروف  يف  ترّصفنا  نوع  العلمّية  بالوسائل 
وبالتايل ال مرّبر ألْن تستمّر مجلة من إشكاالت سابقة عىل الرغم من توافرنا عىل رؤى 
هذه  موّضحًا  محد  حاج  القاسم  أبو  يقول  وجتاوزها.  حلّلها  واضحة  ومنهجّية  معرفّية 
خمتلفة  ورؤى  مناهج  نوّظف  أّننا  يف  يكمن  وبينهم  بيننا  اخلالف  »ولكّن  اإلشكالّية: 
عن مناهجهم، ضمن خصائص تكوينّية مفارقة خلصائصهم التكوينّية، وال نقول إهّنم 
عجزوا يف ما نجحنا فيه من بعدهم؛ وإّنام نقول إهّنم أبدعوا ضمن خصائصهم الفكرّية، 
فهم قد أنتجوا ضمن خصائص العقل املحض، أّما نحن فننتج بقّوة العقل مع حمّددات 
العلم النظرّية واملعرفّية؛ وهلذا جيب النظر إىل ما خّلفوا من إرث ثقايّف من خالل تلك 
ل ضمنها وعينا بالسريورة التارخيّية وباملتغرّيات  اخلصائص الفكرّية واملنهجّية التي تشكَّ

االجتامعّية، بدل التقليل من شأن ذلك املوروث الثقايّف«)١).

حاج محد، أبو القاسم: القرآن واملتغرّيات االجتامعّية والتارخيّية، ط١، بريوت، دار الساقي، ٢٠١١م، ص٢٦-٢٧.  (١(
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وال  الوحي،  مع  اإلجيايّب  التفاعل  من  نوع  هي  اإلسالمّية  التارخيّية  التجارب  فكّل 
يمكن لتجربة أن تتحّول إىل أصل حياكم إليها األصل األّول. فاملرجعّية احلاكمة تبقى 
اختالف  عند  إليه  حيتكم  أصل  من  بّد  ال  إذ  املتغرّي؛  للنسبّي  وليس  املهيمن  للمطلق 
التجارب أو تنازعها، وهذا املطلق هو الوحي )املرجعّية املتعالية( الذي يقع خارج حّيز 
التجربة اإلنسانّية والنسبّية البرشّية. ولقد فطن هلذا بعض علامئنا حني قّرروا يف بعض 
الفتوى  تغرّي  قبيل: »فصل يف  التجارب اإلنسانّية، من  لنسبّية  تؤّصل  مؤّلفاهتم فصوالً 
و»يف  والعوائد«)١).  والنّيات  واألحــوال  واألمكنة  األزمنة  تغرّي  بحسب  واختالفها 
موضوع الفقه بصفة عاّمة، ويف الفقه السيايّس بصفة خاّصة، ال بّد من أن ننتّبه إىل أّن 
واألحكام  الرشعّية  السياسة  وُكّتاب  الفقهاء  تناوهلا  ومصطلحات  وأفكارًا  قضايا  ثّمة 
السلطانّية، وأصبحت ماّدة متداولة ومتوارثة يف تصانيفهم، وهي يف احلقيقة ليست أكثر 
املامرسة  وصنعتها  صاغتها  التي  واألعراف  للنظم  ظريّف،  فكرّي  وتنظيم  توصيف  من 
الفعلّية حلركة التاريخ. ففي هذا الصنف من القضايا واألفكار يمتزج التاريخ بالرشع، 
أو باألحرى يمتزج تاريخ املسلمني وترّصفات املسلمني، باملرجعّية اإلسالمّية والثقافة 
التاريخ وتأثريه فيها أكثر من نصيب الرشع وأدّلته«)٢).  اإلسالمّية. وقد يكون نصيب 
وإذا كان التحّدي يظهر جلّيًا حني اجلمع واملزج بني استلهام الواقع بإشكاالته وقضاياه 
وما يتطّلبه من إصالح وتكميل؛ اعتامدًا عىل املبادئ واألدّلة الرشعّية وإرشاداهتا يف زمن 
التاريخ والرشع؛ اّتصاالً وانفصاالً،  حمّدد، يتبنّي لنا مدى التعّقد يف العالقة التي جتمع 
وقد ناقش هذه اجلدلّية الدكتور الريسويّن يف مبحث ساّمه: »فصل املقال فيام بني الرشع 
والتاريخ من االّتصال واالنفصال«، أشار فيه إىل أّن هذا الفصل »فصل رضورّي حّتى 
ال نخلط رشعنا بتارخينا، وال نّتخذ التاريخ دينًا لنا... فالفصل بني الرشيعة ومكّوناهتا 
من جهة، والتاريخ ومكّوناته من جهة أخرى، يرحينا ويرفع عنّا احلرج يف مبدأ املراجعة 
والغربلة لرتاثنا يف الفقه السيايّس وغريه. ويرحينا ويرفع عنّا احلرج حني نأيت إىل عديد من 

اجلوزّية، ابن القيم: إعالم املوقعني عن رب العاملني، رشح وحتقيق: رضوان جامع رضوان، ط١، القاهرة، مكتبة اإليامن،   (١(
١٤١9هـ.ق/ ١999م، ج٣، ص٣.

الريسوين، فقه الثورة، مراجعات يف الفقه السيايّس اإلسالمّي، م.س، ص١٤.  (٢(
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املقوالت واملقّررات يف هذا الفقه، فننزع عنها صفة احلّجّية واللزوم، أو صفة القداسة، 
كام يقال«)١).

واخلالصة: أّن مجلة من االجتهادات الفقهّية أو األصولّية؛ »إّنام هي معطيات معرفّية 
من بصامت  يمكن جتريدها  واجتامعّية خاّصة، وال  وثقافّية  تارخيّية  منجزة يف سياقات 
العرص املنبثقة فيه، مثلام ال يصّح فصلها عن املرشوطّية الزمانّية واملكانّية والثقافّية ملن 
أنتجها، فهي منخرطة يف تاريخ أصحاهبا، وليست حقائق أو جواهر مثالّية متسامية عىل 
الواقع، كام إهّنا ليست عابرة للمحّددات، والظروف، واملحيط الذي تبلورت يف داخله. 
إهّنا مرهتنة بالفضاء اخلاّص وخلفّيات الفقيه واألصويّل الذي قاهلا أو دّوهنا«)٢)، فهذه 
املعرفة الفقهّية »انبنت عىل أعراف وظروف وتقديرات مصلحّية كانت وجيهة وسديدة 
يف حينها، ولكّن تلك األسس واالعتبارات تغرّيت تغرّيات تاّمة، أو تغرّيات جوهرّية. 
واملجتهدون  الفقهاء  مجهور  إليه  ذهب  ما  نتجاوز  أن  يف  احلــاالت  هذه  يف  بأس  وال 
املتقّدمون، وحّتى اإلمجاعات التي ُبنيت عىل ما ُذِكَر؛ فإهّنا تتغرّي بتغرّي أسباهبا وموجباهتا 
الظرفّية. أّما أن يعمد أحدنا اليوم إىل ظنٍّ ظنّه ورأي اختاره وأعجبه، يتعّلق بفهم املعاين 
األصلّية الثابتة للنصوص، بام يتوّقف قبل كّل يشء عىل الدالالت اللغوّية لعرص التنزيل، 
وحيتاج إىل احرتام قواعد اللغة؛ كام فهمها وبّينها املتقّدمون، ويتوّقف عىل اعتبار ما فهمه 
آالف من الصحابة والتابعني واألئّمة والعلامء عرب عّدة عصور، ثّم يتحّدى به اإلمجاع 
يشء«)٣)،  يف  العلم  من  وال  العقل  من  ليس  فهذا  والالحقني،  والسابقني  واجلمهور، 
الفكر  وحّرّية  البحث  حّرّية  تناهض  ال  ناحية  من  فهي   ، مهاّمً أمرًا  املوازنة  هذه  وتبقى 

والنقد، ولكْن يف نطاق من املعقولّية واحرتام االعتبارات املؤّسسة علمّيًا ال عاطفّيًا.

واألولوّية التي تفرض نفسها يف حمّدد الفصل بني الرشع والتاريخ تكمن يف مراجعة 

)١) الريسوين، فقه الثورة، مراجعات يف الفقه السيايّس اإلسالمّي، م.س، ص١٦-١٧.
الرفاعي، عبد اجلبار: إنقاذ النزعة اإلنسانّية يف الدين، ط٢، بريوت؛ القاهرة؛ تونس، دار التنوير للطباعة والنرش، ٢٠١٣م،   (٢(

ص١٣٢.
٢٠١٣م،  والنرش،  لألبحاث  العربية  الشبكة  بريوت،  ط٢،  املصلحة«،  الواقع،  النّص،  »االجتهاد؛  أمحد:  الريسوين،   (٣(

ص٢٤-٢5.
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مدونتنا الفقهّية مع مراعاة مقتضيات واقع أصبح أكثر تعقيدًا أن هتيمن عليه فتاوى فردّية 
كانت مرتبطة بنمط عيش بسيط؛ أي أن تكون إعادة صياغة »املدّونة الفقهّية« مرتكزًة 
واالجتامعّية  واالقتصادّية  والرشعّية  العقلّية  العلوم  أنواع  بجميع  الصلة  جتديد  عىل 
كيّلّ  إطار  يف  نظمها  خالل  من  العلوم  خمتلف  بني  التواصل  جسور  وخلق  والطّبّية.. 
التجّليات  ومساءلة  وحتليل،  دراسة،  يف  للعلوم  الراهنة  املكاسب  و»توظيف  شامل، 
وحدودها  منابعها  واكتشاف  واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  الدينّية  والظواهر  والتعبريات 
املمكنة،  التجديد  استئناف  مداخل  إىل  التنبيه  هنا  واملقصود  ومعطياهتا«)١).  وآثارها 
املتعالية عن تأثري التاريخ وحتّكمه يف عدد من األبنية الرشعّية املتجاوزة له. ويؤّكد ذلك 

القرآن نفسه الذي يدعو إىل إدامة التفكري والتدّبر والنظر والتعّقل واالعتبار.

ثانيًا: التمييز بني األصول والفروع:

الفروع  وتشّكل  للدين،  الكربى  واملسائل  ــان  واألرك الثوابت  األصــول  تشّكل 
د الوحي بميزات خاّصة جليلة مل  املتغرّيات واملسائل الفقهّية اجلزئّية يف الدين. وقد تفرَّ
تتوافر لغريه من الكتب املنزلة، وأهّم هذه املّيزات: إهلّية مصدره، وأّنه آخر وحي ينزل 
من السامء، حمفوظ من التبديل والتغيري، وبه اكتملت الرساالت الساموّية، وهو خطاب 
موّجه إىل الناس مجيعًا، »رسم للناس عاّمة قواعد الفكر والنظر، إىل جانب قواعد احلياة 
العملّية، وقد اشتمل هذا القرآن عىل تصّور هنائّي للكون )ميتافيزيقّي(، كام قد وضع 
قواعد السلوك اإلنسايّن )األخالق(، وهو مل يرتك جانبًا من جوانب الفكر والعمل )أو 
أّن املسلمني قد  امليزات  إّن من  الدين والرشيعة( إال ومأله بوضع صورة كاملة... كام 
تلّمسوا ماّدة فكرهم وعملهم من مصدرين، مها: القرآن والسنّة، اللذان سارا متعاونني 
املصدران  فُهام  قواعدها«)٢)،  مجيع  يف  ويرّسخاهنا  اجلديدة،  احلياة  للمسلم  يرسامن 
العقيدة والرشيعة؛  األساسان للترشيع اإلسالمّي؛ »مصدر واحد ُمنشئ وكاشف عن 
وتطبيقه،  الكتاب  اّتباع  لكيفّية  مبنّي  تنفيذّي  وتطبيقّي  وتفعييّل  تأوييّل  واحد  ومصدر 

الرفاعي، إنقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين، م.س، ص١٣١.  (١(
النشار، عيل سامي: نشأة الفكر الفلسفّي يف اإلسالم، ط٤، القاهرة، دار املعارف، ١9٦٦م، ج١، ص٢-٣ .  (٢(
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واالّتساع،  املرونة  أعطتها  التي  وهي  اخلامتة؛  الرسالة  هذه  مزايا  أهّم  من  ميزة  وهذه 
والقدرة عىل االستجابة لكّل مستجّدات األزمنة واألمكنة واألنساق احلضارّية والثقافّية 
بالتفاصيل  تشتغل  ومل  عليا،  كّلّية، ومقاصد  قواعد  تعتمد عىل  األمم؛ ألهّنا  وحاجات 
النّص عليها،  إىل  فاحتاجت  البرشّي،  احليف  التي هي مظنّة  تلك  إال  الدقيقة؛  اجلزئّية 
كاملناكح واملواريث.. والكتاب الكريم وبيانه النبوّي يف السنّة متكامالن متالزمان؛ فهام 
املصدر الوحيد ملا يمكن تسميته بـ »احلقيقة الفقهّية«، ولذلك كان احلالل بّينًا واحلرام 

بّينًا، وكانت مساحة املشتبهات حمدودة جّدًا«)١).

ومن جتّليات التفريق بني األصول والفروع رضورة الرجوع املبارش إىل الَينبوع الصايف 
)الوحي= قرآن وسنّة(، وتطهريه مّا علق به من رواسب وشوائب وعوالق، »وجتاوز 
كّل أشكال املوروث الثقايّف وصوره التي حجبت الرؤيَة واالستمداَد املبارش من تلك 
الوسائط  تلك  من  جتعل  معرفّية  منهجّية  وبناء  وقنوات«)٢)،  وسائط  عرب  إال  املصادر؛ 
مقصودة  هنائّية  مصادر  وليست  وأشمل،  أكرب  حقائق  إىل  للوصول  استئناسّية  مصادر 
لذاهتا، باعتبارها جهدًا برشّيًا وجتارب دينّية مرتبطة بالزمان واملكان، هلا ِعرَبها وعظاهتا 
وميزاهتا ونقاط قّوهتا وضعفها، ومن ثّم »ال بّد من نظر اجتهادّي مستأنف لفهم الدين 
فهاًم يراد به معاجلة الواقع، وهو نظر يلتزم رضورة فحص الرتاث، واستيعاب ما ورد من 
أفهام ثرّية، ولكنّه التزام استفادة واسرتشاد واهتداء، وليس التزام اّتباع وتقليد ألفهام 
السابقني عىل سبيل احلتم املفروض، فإّن ذلك ال يرّبره رشع، وال ينصلح به واقع«)٣) 
مع اإلشارة إىل أّن اإليامن بأّن التجديد عملّية بناء وترميم، وليست هدمًا وتقويضًا، ومن 
ثّم، فمن األمّهّية بمكان »االسرتشاد باجليل األّول؛ من أجل الفهم السليم للدين، ومن 

العلواين، طه جابر: ابن رشد احلفيد، الفقيه الفيلسوف، ط١، القاهرة،  دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة،   (١(
٢٠١٠م، ص٣٣.

شبار، سعيد: االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمّي املعارص دراسة يف األسس املرجعّية واملنهجّية، ط١، املعهد العاملي   (٢(
للفكر اإلسالمي، ٢٠٠٧م، ص١8٣.

والشؤون  األوقاف  وزارة  قطر،  العدد٢٣،  األّمة،  كتاب  ضمن  وتنزياًل«،  فهاًم  التدّين  فقه  »يف  املجيد:  عبد  النّجار،   (٣(
اإلسالمّية، ١٤١٠هـ.ق، ج١، ص٧8.
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أجل التخّلص من الشوائب وأشكال الغلّو التي حلقت به أو طرأت عليه«)١). وال ينفي 
هذا رضورة مراجعة املوروث؛ تصحيحًا وتصويبًا بمنهجّية قائمة عىل اإلبقاء الصالح 

النافع، وجتاوز الضاّر الثقيل. فال بّد من تصفية ركام الشوائب والشبهات العالقة. 
وأكثر ما يزيد يف رشعّية هذه املراجعة ورضورهتا كون »فقهنا وتراثنا بمعظم مفرداته 
القرنني اخلامس والثامن اهلجرّيني، وأّننا اآلن يف  وقضاياه ومؤّلفاته، يرجع إىل ما بني 
وال  وشاملة،  عميقة  املطلوبة  املراجعات  تكون  أن  إىل  يدعو  ما  عرش؛  اخلامس  القرن 
تستثني إال ما كان رشعًا منصوصًا، صحيحًا رصحيًا. وإذا استحرضنا أّن ما يفصلنا عن 
-أيضًا-  عنه  تفصلنا  بل  السنني؛  بمئات  ُتعّد  طويلة  زمنّية  مّدة  جمّرد  ليس  الفقه  ذلك 
املجاالت  كاّفة  يف  حولنا،  من  والعامل  جمتمعاتنا  عرفتها  التي  اهلائلة  النوعّية  التطّورات 
واإلدارّية،  واالقتصادّية،  واملالّية،  واالجتامعّية،  والترشيعّية،  السياسّية،  واألصعدة: 
للمراجعة  موجبًا  وحده  هذا  أفليس  والتواصلّية...  والصناعّية،  والثقافّية،  والعلمّية، 

والتجديد واملالءمة، عىل نطاق واسع؟«)٢).
ومن جتّليات التفريق بني األصول والفروع أن تكون حماكاتنا للسابقني حماكاة منهجّية 
عقالنّية، وليست حماكاة معلوماتّية تقليدّية إسقاطّية؛ بمعنى أن ننظر يف طريقة تعاملهم 
مع الوحي، ومنهج تنزيله عىل الواقع، واالعتزاز الكبري هبذا الدين وقيمه، والتحّرر من 
اخلرافة واخلوف والذّل. ثّم نتساءل: كيف كان إقدامهم وشجاعتهم، وأحيانًا مغامراهتم 
وخماطراهتم يف عصور القّوة؟ وكيف كانت هفواهتم ونقاط ضعفهم يف عصور التقليد 
الذي جعلهم يؤسسون حضارة وعلومًا، واستطاعوا  املنهج  فالوقوف عىل  واجلمود؟ 
ما  عىل  الوقوف  من  بكثري  أفضل  ودجمها،  أخرى  وعلوم  ثقافات  استيعاب  خالله  من 
بعد  نتيجة طبيعّية  تأيت  والثامر  فالنتائج  التفاصيل؛  املعارف وكثرة  أنتجوا من جزئّيات 
بناء األسس واألركان؛ لذلك يمكن القول إّن »والءنا آلبائنا جيب أن يكون يف حماكاهتم 
يف وقفتهم جتاه احلياة، ال يف إعادة ما صنعوه حرفًا بحرف«)٣)؛ ألّن املشكلة »ال تكمن 

شبار، االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمّي املعارص، م.س، ص١85.  (١(
الريسوين، فقه الثورة، مراجعات يف الفقه السيايّس اإلسالمّي، م.س، ص١٧-١8.  (٢(

الرشدان، حممود عايد: »حول النظام املعريّف يف القرآن الكريم«، جملة إسالمية املعرفة، السنة الثالثة، العدد العارش، ص١٢.  (٣(
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يف احلضارة، وال يف الرتاث؛ وإّنام تكمن يف النظام الثقايّف الذي طّورناه نحن يف القرون 
أو  فاعلّيتنا،  يف  تكمن  إهّنا  الرتاث.  وهذا  احلضارة  هذه  استيعاب  أجل  من  احلديثة؛ 

باألحرى الفاعلّيتنا الثقافّية والعقلّية احلديثة«)١). 

بعض  فيه  يسقط  مل  منهج  والفروع  األصــول  بني  التفريق  غياب  فإّن  ولألسف، 
من  واملغالون  املسترشقني  من  الناقمون  حتى  فيه  سقط  بل  فقط؛  الدين  عن  املدافعني 
العلامنّيني احلاقدين؛ ما جعل هؤالء خيلطون يف أحيان كثرية بني أصول الدين وجتارب 
لنقد  العلمّي  املنهج  أّن  ومعلوم  للدين.  معّينًا  فهاًم  تشّكل  بأصحاهبا  مرتبطة  تارخيّية 
الرتاث يقتيض االّطالع عىل معارفه واالستئناس بمقاصده؛ حيث إّن كثريًا مّن تصّدوا 
لنقد الرتاث »تكّلموا فيه بام ال يعرفون، وتطاولوا عىل البّث يف ما ال يفقهون... فكيف 
يصّح -إذًا- ملن ال جييد لغة الرتاث أن يّدعي لنفسه القدرة عىل تقويمه! فمن أين يقع 
عىل حقيقة مضامينه وعىل كنه آلياته!«)٢). هذا الرشط العلمّي الزم، ليس فقط لتقويم 

الرتاث؛ وإّنام لتقويم كّل جمال علمّي أو معريّف وتصويبه.

ومن مضامني املسبقات والقبلّيات التي حتكم بعض الباحثني: تصيُّد الشاّذ والغريب 
والتغايض  الفقهّي،  جانبه  يف  خاّصة  الرتاث،  يف  ُنِقَلت  التي  والعبارات  األقوال  من 
والتغافل عن البحر امليضء من معارفه وجتاربه التي تشّكل يف كثري منها منارات هادية 
الناقمون عىل تراث األّمة،  أّسسه املسترشقون  الذي  املنهج  الزمان واملكان. وهذا  عرب 
ترّشبه -لألسف، بوعي أو بدون وعي- العديد من املثّقفني واملفّكرين العرب، »فام كان 
جيب أن ُيعّظم من معان متأّصلة، ذهبوا إىل حتقريه من غري حترّس، وما كان جيوز حتقريه 
من وسائل مقتبسة، ذهبوا إىل تعظيمه من غري تقرّت«)٣) و»ال يطلب الشاّذ إال من يريد 
املخالفة والظهور«)٤)، علام  يريد  إال من  الغريب  يطلب  احلّق واملروق، وال  الزيغ عن 

غليون، برهان: اغتيال العقل، حمنة الثقافة العربّية بني السلفّية والتبعّية، ط٣، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ٢٠٠٤م،   (١(
ص٢٠.

عبد الرمحن، طه: جتديد املنهج يف تقويم الرتاث، ط٣، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ٢٠٠٧م، ص١٠.  (٢(
م.ن، ص١١.  (٣(
م.ن، ص١٠.  (٤(
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أّن الوقوف عىل هذه املنزلقات للتصحيح والتصويب ُيعّد أمرًا مطلوبًا يف حّد ذاته. أّما 
تصّيدها للتشّفي والتحقري، والقياس عليها إلسقاط الكّل يف سلة واحدة، فهذا منهج 

متحامل بعيد عن اإلنصاف واملوضوعّية والعلمّية.

ثالثًا: وحدة النّص وتعّدد الفهم:
الفهم متعّدد، والدين  لكّن  يتغرّي،  نبوّية( واحد ال  النّص الرشعّي )قرآنًا وسنّة  إّن 
 ،(١( واحد ال يتغرّي، لكّن أشكال التدّين خمتلفة. لقد كان اإلسالم دين مجيع األنبياء

ولكّن رشائعهم خمتلفة ومتعّددة بتعّدد طرق التدّين هبذا الدين الواحد ومناهجه: چ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں چ)٢). نتيجة لذلك كّله، فإّننا نجد مدارس التفسري املختلفة 
التي تّتفق يف تفسريها لبعض النصوص وختتلف يف أخرى؛ نظرًا إىل تباين مداخل البرش 
يف الفهم. كام نجد كتب السنّة املتعّددة، واملذاهب املختلفة التي تعّددت مناهجها وطرق 

استنباطها. 

وال رضر يف أْن ينحاز كّل واحد إىل مدرسة معّينة أو مذهب معنّي، فيتعّلمه ويدافع 
عنه؛ وإّنام حيصل الرضر إذا حتّول األمر إىل تعّصب وتدابر وتصادم، مع النظر إىل الطرف 
االقتتال، كام  إىل حّد  األمر  العداوة واحلقد، وأحيانًا يصل  بعني  أو األطراف األخرى 

حدث يف عدد من التجارب السابقة، ويف عدد من مناطق العامل اإلسالمّي املعارصة. 
د اإليامن بقناعة راسخة؛ مفادها أّن »االختالف ثراء فكرّي، وتنّوع  ويقتيض هذا املحدِّ
ثقايّف، وهو من سنن احلياة، غري أّن املامرسات اخلاطئة هي التي أفسدت مجال التنّوع، 
وألوان الطيف، واحلقيقة أّن املذاهب اإلسالمّية من حيث الفقه ال ختتلف جوهرّيًا إىل 
قادرة  املذاهب جعلتها غري  دائرة االختالف، لكّن شخصنة  درجة اخلالف، وتبقى يف 

عىل اخلروج من دائرة ضّيقة تتالءم مع رؤيتنا هلذا الشخص أو ذاك«)٣). 

اإلسالم هنا بمعنى االستسالم واخلضوع واالنقياد ألمر اهلل -تعاىل- اخلالق املصّور هلذا الكون، االستسالم هلل بالتوحيد   (١(
واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الرشك وأهله. واألصل يف اشتقاقها الفعل )َسِلَم(. ويأيت استعامهلا يف اللغة عىل عّدة معاٍن: 

اخللوص والتجّرد، اإلذعان والطاعة، املصاحلة واألمن. واآليات الداّلة عىل ذلك من القرآن الكريم متعّددة متظافرة.
سورة املائدة، اآلية ٤8.  (٢(

تاجا، وحيد: التقارب السنّي - الشيعّي، بني حّق االختالف ودعوى امتالك احلقيقة، دمشق، دار الفكر، ٢٠٠8م، ص٣٢.  (٣(
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وآراء،  أقوال  من  به  يعتقد  ما  إبداء  حّرّية  أحد  لكّل  مبدئّيًا  يعطي  اإلسالم  إّن  كام 
احلد  ولكّن  والضالل،  واإلسفاف  الشطط  إىل  أحيانًا  تقود  قد  الفكرّية  احلّرّية  وهذه 
منها -أيضًا- قد يقود إىل االنغالق واملصادرة واحلجر والركون، وإىل اخلرافة واجلهل 
والتعّصب. هلذا فتح اإلسالم جمال الرأي وحّرّية الفكر، علاًم أّن الفكر الذي سيصمد 
-تعاىل-:  قال  واملدافعة)١)،  البقاء  عىل  القدرة  من  متّكنه  خاّصة  ميزات  له  ويستمّر 

ی  ی  ىئ  ىئ       ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ 

ی  چ)٢). فالغنى العلمّي ال يكون باحلجر عىل الفكر والتضييق عليه؛ وإّنام بالسامح له 
چ ۆئ ۈئ ۈئ چ  ، فلامذا  باالمتداد والتوّسع، وبقدر توّسع الكون ستّتسع املعرفة 
ودائرة  چ)٣)،  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  چ  حمدود:  علمنا  أّن  واحلال  التضييق 

املجهول أوسع من دائرة املعلوم؟
بدأت  عندما  واالستمداد  الفهم  انحراف  بداية  من  جرى  ما  الكبرية  األخطاء  من 
التأويل  حيازة  مّدعية  بأفهامها،  الوحي  حمارصة  إىل  تعمد  واجّتاهات  فرق  أو  مدارس 
الصحيح للمقّدس، فلم تسمح له باالمتداد إال بمقدار ما تسمح به عقوهلا ومداركها، 
فتحرم بذلك عقوالً أخرى من حّظها يف الفهم، وتصادر حّقها يف الرأي واالجتهاد، ومن 
ذلك -أيضًا- إحاطته بقيود وضوابط اجتهادّية، ومحل ألفاظه ومعانيه عىل ختّصصات 
األلفاظ  لتلك  واملستوعبة  املنفتحة  الدالالت  حيجب  الذي  بالشكل  معّينة،  مدرسّية 
واملعاين)٤)، حتى »أضحت كثري من املفاهيم واملصطلحات التي صاغت وتصوغ ثقافتنا 
معرفة بالتاريخ ال بالوحي. وحدودها مدرسّية مذهبّية تعليمّية أكثر منها ترشيعّية كّلّية، 

اإلشكال هنا يتأّسس بدرجة أوىل عىل طريقة النظر إىل القرآن الكريم، وسبل تنزيله عىل الواقع، وال أدّل عىل ذلك أّن من   (١(
بني مئات التفاسري التي ظهرت عرب التاريخ اإلسالمّي مل يصمد بالبقاء منها والتداول إال نامذج يسرية، وأّن نسبة كبرية من 
مضمون هذه النامذج املتبّقية بحاجة إىل إعادة النظر، وجتديد التدّبر؛ بناًء عىل املتغرّيات االجتامعّية والتارخيّية، وكذا املناهج 
املعرفّية احلديثة. وهذا النظر املتجّدد مطلب للوحي نفسه، ورضورة يفرضها الواقع؛ لضامن التفاعل والتناغم واالنسجام، 
والقدرة عىل مواكبة احلياة، وكذا االنفتاح عىل فضاءات رحبة، واإلصغاء إىل إيقاع املتغرّيات الشديدة املعّقدة واملتنّوعة؛ 

وإال ستحصل املفارقة وتغيب رشوط التنزيل. 
سورة الرعد، اآلية ١٧.  (٢(

سورة اإلرساء، اآلية 85.  (٣(
)٤)انظر: شبار، االجتهاد والتجديد يف الفكر العريّب واإلسالمّي املعارص، م.س، ص١١-١٢.
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حيث انحرصت الدالالت الرشعّية وانترشت الدالالت التارخيّية«)١). ويف هذا تضييق 
وحجر عىل الفهم واإلبداع وحّد للمعرفة من التطّور. ونجد مثاالً راقيًا عند ابن رشد 
املتكّلم،  والفيلسوف  األصويّل  الفقيه  ١١٢٦-١١98م(  )5٢٠-595هـــ.ق/  احلفيد 
الثائر عىل التقليد واملقّلدين، يقول متحّدثًا عن مصادرة مفهوم »األفقه« )اسم التفضيل 
الذي حفظ مسائل  األفقه هو  أّن  يظنّون  زماننا  متفّقهة  الفقه( يف زمانه: »كام نجد  من 
خفاف  عنده  الذي  هو  اَف  اخلَفَّ أّن  ظّن  ملن  يعرض  ما  شبيه  هلم  عرض  وهؤالء  أكثر، 
كثرية ال الذي يقدر عىل عملها، وبني أّن الذي عنده خفاف كثرية سيأتيه إنسان بقدم ال 
جيد يف خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إىل صانع اخلفاف رضورة، وهو الذي يصنع لكّل 
قدم خفًا يوافقه، فهذا مثال أكثر املتفّقهة يف هذا الوقت«)٢). فام قيمة هذا احِلمل الثقيل 
من الفقه إْن مل يكن أساس وجوده حّل مشكالت الزمان ومستجداته؟ وماذا عساه أن 
ينفع إْن مل نجد فيه ما نبني عليه إلزالة اإلشكال وإراحة األنام؟ فالفقه تراكم مستمّر، 
السابق منه أساس لالحق، وال شّك يف أّن فيه طفرات نوعّية، فعندما ال يكون للنازلة 
حكم ماثل أو شبيه ُيامَرس الفقُه يف أهبى صوره وأحسن حلله، من خالل إعامل النقل 
والعقل وغريها من أصول االستدالل واالستنباط، يف تكامل عجيب مع مقاصد الرشع 

وظروف الواقع.
املنال، ويظّل  بعيدة  إّن »احلقيقة تظّل  إذ  أكثر؛  التنّوع يغني احلقائق ويوّضحها  هذا 
إىل  سيتوّصل  منهم  وكّل  معرفتها،  إىل  يسعوا  أن  الواجب  وعليهم  احلّق،  البرش  لكّل 
حول  درنا  كّلام  ألّنه  جوانبها؛  من  بعضًا  سيعرف  اآلخر،  مع  متطابق  غري  يشء  معرفة 
احلقيقة كّلام رأيناها يف صورة خمتلفة. ولذلك يظّل إرداف كّل قول بـ »واهلل أعلم« معرّبًا 
عن انفتاح النسق، وحمّددًا لإلبستمولوجيا اإلسالمّية، وحمّققًا لرضاء اإلنسان عن نفسه 

وجهده، وقناعته بأّنه ليس األعلم؛ وإّنام هو واحد من الذين يعلمون«)٣).

شبار، سعيد: النخبة واأليديولوجّية واحلداثة يف اخلطاب العريّب املعارص، ط٢، بني مالل - املغرب، مركز دراسات املعرفة   (١(
واحلضارة، كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، ٢٠١٢م، ص٧.

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  السالم  دار  ط١،  العبادي،  اهلل  عبد  حتقيق:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية  حممد:  رشد،  ابن   (٢(
١٤١٦هـ.ق/ ١995م، ج٢، ص١٦٣.

جمموعة من املؤّلفني: قضايا إشكالّية يف الفكر اإلسالمّي املعارص، حترير وإرشاف: نرص حممد عارف، ط١، »سلسلة قضايا   (٣(
الفكر اإلسالمّي ١٦«، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ١٤١8هـ.ق/ ١99٧م، ص8.
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يف  بّينة  اختالفات  اإلسالمّية،  الثقافة  يف  املتداولة  املفاهيم  شبكة  يف  املتأّمل  وجيد 
الشمول  أو  املخّل،  البخيس  االختزال  إىل  -أحيانًا-  تصل  قد  ومحوالهتا،  مدلوالهتا 
الفضفاض املمّل؛ ما يستدعي حذرًا شديدًا يف التعامل مع هذه املفاهيم. قد حيصل تطّور 
التصويب  عملّية  فتتّم  والعمران،  احلضارة  وتطّور  التاريخ  حركة  بفعل  داليّل  تغرّي  أو 
والتسديد من خالل بناء تعاريف جديدة أكثر استيعابًا وشموالً لدالالت مل تستوعبها 
توجيه مسار  أكرب عىل  قدرة  اجلديدة  للدالالت  فتكون  السائدة،  أو  السابقة  التعاريف 

البحث والفكر والثقافة اإلسالمّية.

فقد ُعّرف الفقه -مثاًل- بأّنه »العلم باألحكام الرشعّية العملّية املستنبطة من أدّلتها 
التفصيلّية«)١)، كام ُعّرف بأّنه »الفهم والوعي واإلدراك جلملة حقائق ومعارف متعّلقة 

بالكون وبالرشع«)٢). 

بطريقة  عميّل  رشعّي  حكم  نيل  يف  الوسع  »بذل  أّنه  االجتهاد  تعريف  يف  وجاء 
االستنباط«)٣)، ومن تعريفاته -أيضًا- أّنه »بذل اجلهد يف العادة والعبادة«. 

)الرتكيز  العلم«)٤)  وإكثار  البدعة،  وحماربة  السنّة،  »إحياء  إّنه  التجديد  يف  وقيل 
عىل دائرة العلوم الرشعّية املحضة(، ولكنّه ُعّرف -أيضًا- بأّنه »النظر يف آيات اآلفاق 
واألنفس، وما يلزم فيهام من علوم مؤّسسة حلضارة األّمة يف هذا االجّتاه. والكّل يفقه 

عن اهلل -تعاىل- يف آياته النّصّية واإلنسانّية والكونّية«)5). 

انظر: األسنوي، عبد الرحيم: هناية السول يف رشح منهاج الوصول إىل علم األصول، حتقيق: شعبان حممد إسامعيل، ط١،   (١(
بريوت، دار ابن حزم، ١٤٢٠هـ.ق/ ١999م، ج١، ص١٦؛ الزحييل، وهبة: الفقه اإلسالمي وأدّلته، ط١، دمشق، دار 

الفكر، ١٤٠5هـ.ق/ ١985م، ج١، ص١٦.
شبار، االجتهاد والتجديد يف الفكر العريّب واإلسالمّي املعارص، م.س، ص١85.  (٢(

الشوكاين، حممد بن عيل: إرشاد الفحول، حتقيق وتعليق: شعبان حممد إسامعيل، دار السالم، ١٤١8هـ.ق/ ١998م، ج٢،   (٣(
ص٧١٦، ص٢٢٠.

١٤١5هـ.ق/  العلمّية،  الكتب  دار  بريوت،  ط١،  السالم،  عبد  أمحد  وتصحيح:  ضبط  القدير،  فيض  حممد:  املناوي،   (٤(
١99٤م، ج٢، ص٣5٧.

حوار مع الدكتور سعيد شبار بموقع الرابطة املحّمدّية لعلامء املغرب يف »االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمّي«، يوم   (5(
٠٧-٠5- ٢٠٠8م، من الساعة ١٧:٠٠ إىل الساعة ٠٠:١9.
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علامء  عّرفه  كام  حّجة«،  بال  الغري  قول  »قبول  جمّرد  -معرفّيًا-  يعني  »ال  والتقليد 
أصول الفقه، وال يعني جمّرد »حماكاة الغري ومتابعته«، كام هو يف العرف السائد)١)؛ ولكنّه 
واسرتخاء  عقيّل،  كسل  حالة  يف  املصاب  فتجعل  األمم،  تصيب  وعقلّية  نفسّية  »حالة 
، مستسلم عىل الدوام، ينتظر من يثري له األسئلة  ذهنّي، وبالدة نفسّية؛ فهو يف حالة تلقٍّ
املحدود  البحث  إىل  يدفعه  قد  البارد  التوّتر  من  قــدرًا  عنده  ليوجد  واإلشكاالت؛ 
القارص، فإّما أْن يرجع إىل الرتاث أو اآلخر«)٢)، وإذا كان علم الكالم -سابقًا- حيمل 
املنحرفني  املبتدعة  العقلّية، والرّد عىل  باألدّلة  اإليامنّية،  العقائد  مضمون »احلجاج عن 
املعارص يعرف  الكالم  فإّن علم  السنّة«)٣)؛  السلف وأهل  االعتقادات عن مذاهب  يف 
طّور  حيث  العلوم،  كّل  يف  احلاصلة  التطّورات  خمتلف  من  باستفادته  مّطردًا؛  جتديدًا 

آلّيات االستدالل، ومناهج التأويل، واهلرمنيوطيقا، والتحليل، والتفكري. 

عىل  التأكيد  هو  املتعّمد(  االختيار  منهج  )مع  التعاريف  هذه  إيــراد  من  وهــديف 
تّم  مستوعبة،  كّلّية  دالالت  هلا  كانت  التي  املفاهيم  من  العديد  أّن  األوىل:  حقيقتني: 
والثانية:  معنّي،  تداويل  بمجال  أو خاّصة  لتقترص عىل جوانب ضّيقة  حتجيم دالالهتا؛ 
أّن العديد من املفاهيم كان تداوهلا عرب التاريخ خمتزالً، حيث كان األصل هو الدالالت 
اجلزئّية اخلاّصة، وتّم إغفال باقي الدالالت األخرى، فتّم االستدراك بتصحيح دالالهتا 

املستوعبة الشاملة. 
ينبغي  املفاهيم جامدة وفق حمّددات زمنّية معّينة؛ وإّنام  تبقى  أن  ينبغي  وعمومًا، ال 
أن تتحّرك وتساير اإليقاع الزمنّي املتغرّي، وإال ستبقى متجاَوزة، وبذلك يصيبها الوهن 

والنسيان واملوت. 

املستوعبة  الــدالالت  عىل  اإلبقاء  يقتيض  املفاهيم  مع  تعاملنا  يف  القويم  واملنهج 

العلواين، طه جابر: اخلصوصّية والعاملّية يف الفكر اإلسالمّي املعارص، ط١، بريوت، دار اهلادي، ١٤٢٤هـ.ق/ ٢٠٠٣م، ص٢٣.   (١(
م.ن.  (٢(

٢٠٠٧م،  ١٤٢8هـ.ق/  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  بريوت،  خلدون،  ابن  مقّدمة  الرمحن:  عبد  خلدون،  ابن   (٣(
ص٤٦٧.
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الشمولّية املنتمية إىل إطارها العاّم، مع إمكانّية تنزيل املفهوم عىل جمال تداويّل خاّص؛ أي 
إّن املفهوم يشتغل يف دائرتني: دائرة االشتغال العاّمة، وهي األصل، ثّم دائرة االشتغال 
اخلاّصة، وهي الفرع. وهذه الداللة الثانية تتغرّي حسب نوعّية املجال التداويّل ومنهجه 
احلقيقّية  الداللة  عىل  حافظنا  قد  نكون  وبالتايل  املختلفة.  املعرفّية  احلقول  يف  املدروس 
معنّي  معريّف  أنموذج  دراسة  نوّد  حني  منفتحة  ستكون  بطبيعتها  التي  للمفهوم  العاّمة 
املرجعّيات  داخل  وحركّية  خصوبة  للمفاهيم  يعطي  ما  وهذا  املجاالت،  من  جمال  يف 

املختلفة وجماالت التداول املتباينة.

ونضجًا  وفهاًم  وعيًا  تظهر  بأْن  مطالبة  املتعّددة  بمشارهبا  الفكرّية  فالنخب  ولذلك، 
شأن  فمن  اهتاممها،  تشغل  التي  اجلدلّية  اإلشكالّية  والقضايا  املفاهيم  اجّتــاه  أفضل 
تواصل  من  بّد  ال  ثّم  ومن  فيها،  التجديد  واستئناف  واملعرفة،  العلم  إغناء  املنهج  هذا 
فكرّي وعلمّي بني مجيع مكّونات األّمة، تواصل قائم عىل قيم قبول اآلخر وأخالقّياته 
واالعرتاف بوجوده؛ حّتى ال يفقد احلوار الفكرّي مرّبرات وجوده، وهتدر فاعلّية عقول 
واحلوار  املتبادل،  الفهم  إمكانات  املستويات  خمتلف  عىل  فصائلها  وتفقد  األّمة،  أبناء 
املشرتك، وبناء قواعد الرتاكم املعريّف، وقدرات التقويم والنقد والتصحيح، فضاًل عن 
التحليل والتفكيك والرتكيب؛ وبذلك يصبح عامل األفكار فارغ املعنى، فاقد املضمون، 

وتفقد الفكرة قيمتها وأمّهّيتها)١).

انظر: نرص، حممد عارف: احلضارة - الثقافة - املدنّية، دراسة لسرية املصطلح وداللة املفهوم، ط٢، فرجينيا، املعهد العاملي   (١(
للفكر اإلسالمي، ١٤١5هـ.ق/ ١99٤م، ص9.
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خامتة: 

إّن جمموع املحّددات -التي أرشنا إليها- تشّكل فيام بينها وحدة موضوعّية متكاملة؛ 
فمحّدد الفصل بني الرشع والتاريخ يمّكننا من رؤية متجّددة للرشع عرب التاريخ، وحمّدد 
التمييز بني األصول والفروع يربز خصائص املرونة والعاملّية والشمول التي متّيز الرشع 
الرّبايّن عن غريه من النّظم الوضعّية، أّما حمّدد وحدة النّص وتعّدد الفهم، فيعطي جماالً 
رحبًا لتفاعل العقل مع النّص يف ضوء الواقع املتغرّي املتجّدد، كام يربز تفاوت األفهام 

وتالقح األفكار للوصول إىل أرقى احللول وأقوم املسالك.

وكام ُتظهر التحليالت السابقة، فإّن اإلشكالّية مرّكبة ومعّقدة، حتتاج إىل جهود لضبط 
مظاهرها وجتّلياهتا، خاّصة مع وجود أطياف فسيفسائّية يف الساحة الفكرّية والدينّية منها 
عىل وجه اخلصوص؛ ما جيعل أّولّية البحث عن النقاط املشرتكة رضورة ملحة، لتنميتها 
حيوم  موضوع  واملوضوع:  الذات  ثنائّية  جدلّية  أمام  فنحن  عليها.  والبناء  وتوسيعها 
ينبغي أن تكون منصفة متجّردة من  العبادة وحتقيق االستخالف، وذات  حول مقصد 
احلموالت املسبقة متحّيزة »للحّق« الذي تقتنع به، من دون مصادرة اآلخر ألحّقّيته يف 

التفكري واالقرتاح لنرصة »احلّق« الذي يعتقده.

االحرتام  عىل  مبنّيًا  سلمّيًا  اختالفًا  يظّل  أن  ينبغي  االختالف،  درجة  كانت  ومهام 
والتفاعل واحلوار، بدل القطيعة واإلقصاء والتهميش والتحقري والتنقيص. وال شّك يف 
أّن هذا املنهج القويم قد بدأت بوادره تّتسع شيئًا فشيئًا، واملطلوب هو تنميته واملحافظة 
احلياة،  رضورات  من  رضورة  ل  يشكِّ وثقايّف  وفكرّي  اجتامعّي  تعاقد  إىل  ليصل  عليه؛ 
مرهونة  وعّزته  بحّرّيته،  مرهونة  اإلنسان  كرامة  ألّن  اهلواء؛  يتنفس  كام  اجلميع  يتنّفسه 

بإنسانّيته.  


