السنة  1العدد  2خريف 2016

ملف العدد

علم أصول الفقه
ومْكنات التجديد-
َامن اجلمود مُ
مك َُ
الدكتور العيايش الدراوي

(((

خالصة:
ّ
تتوخى هذه املقالة مقاربة علم أصول الفقه -مقاربة تشخيص ّية حتليل ّية -يف واقعه

احلا ّيل من جانبني اثنني؛ يرتبط أوهلام بام أضحى يم ّيز هذا العلم ،يف كثري من مناحيه،

ثمة ابتعاده عن مسايرة
من مظاهر االنحصار واجلمود ،وعدم الفاعلية والتأثري؛ ومن ّ
مستجدّ ات األح��داث ،وخت ّلفه عن مواكبة متغيرّ ات حياة الناس وقضاياها الطارئة،
وإشكاالهتا اجلديدة .أما اجلانب الثاين ،فيتع ّلق بآفاق التطوير والتجديد يف هذا املجال،

والتصور واإلدراك ،وعىل صعيد املنهج
وبإمكانات ذلك ومداخله عىل مستوى املعرفة
ّ
واألدوات والوسائل؛ اليشء الذي من شأنه أن يم ّثل دعوة إىل من يعنيه األمر الستئناف
االجتهاد يف هذا االتجّ اه ،عسى أن يستعيد هذا العلم األصيل اجلليل حيو ّيته وفاعل ّيته،
ويسرتجع مكانته وقيمته يف فكر املسلمني الراهن ،وواقع حياهتم املعارص عىل حد سواء.

اإلسالمي ،من املغرب.
((( باحث يف الفكر
ّ
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ومن مداخل التطوير والتجديد يف علم أصول الفقه؛ هو حلاظ طبيعة عالقته املنهج ّية

واملعرف ّية مع العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية بمختلف فروعها وأنواعها؛ وفق رؤية
تكامل ّية ،والعمل عىل جعله مواكب ًا للواقع ومتغيرّ ات الزمان واملكان ،ومل ّبي ًا الحتياجات
اإلنسان ومتط ّلباته؛ بد ّقة ومرونة ودينام ّية.

ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ
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مصطلحات مفتاح ّية:

أصول الفقه ،الفقه ،اجلمود ،التجديد ،التطوير ،املنهج ،العلوم اإلنسان ّية

واالجتامع ّية ،الوحي ،القرآن ،السنّة ،العقل ،مقاصد الرشيعة ،الواقع...

مقدّ مة:
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تكون نسبته إىل الفقه كنسبة املنطق إىل الفكر ،لك ّن املستقرئ لتاريخ هذا العلم (علم
التوجهات الكالم ّية والفلسف ّية ،وابتعد كثري ًا عن
األصول) يلحظ أنّه وقع حتت تأثري
ّ

ملف العدد

من املعلوم ّ
أن علم األصول إنّام وضع يف األصل ،ألجل أن يكون املنهج الذي يمدّ
الرشعي؛ لذلك
الفقهاء باألدوات والوسائل املمكّنة من القيام باستنباط سليم للحكم
ّ
املعريف اللذين كان من املفرتض أن يكونا من أولو ّيات
نطاق معطيات اللغة وعن النطاق
ّ
الديني وتأويله .وبفعل هيمنة اجلوانب الكالم ّية والفلسف ّية عىل علم األصول
النص
فهم ّ
ّ
النص كام عن واقع
دخل يف نفق التجريد والصور ّية ،وصار يبتعد شيئ ًا فشيئ ًا عن واقع ّ

حتول -نتيجة لذلك -إىل هدف مقصود لذاته مكان أن يكون وسيلة.
الناس؛ بحيث ّ

أوالًُ :موجبات التجديد ومقتضياته:

جمرد ترف زائد ال يقدّ م
أي علم عندما
ّ
ال خيفى أن ّ
يتحول إىل غاية يف ذاته يغدو ّ

أي نفع ،والعلم الذي ال نفع فيه كـ»الالعلم» عىل حدٍّ سواء؛ بل ربام يصري
لإلنسان ّ
خطر ًا عىل اإلنسان ّ
يشل فيه حرية التفكري وخيرج به من نطاق الواقع بتحدّ ياته ومتطلباته
إىل جمال اخليال والوهم.

االستنباطي وفتح
ولعل ذلك يقتيض -من ضمن ما يقتضيه -إعادة النظر يف املنهج
ّ

املجال من أجل صياغة علم أصول جديد واستئناف النظر يف منطلقاته ومرتكزاته
التحوالت العميقة يف طرائق التفكري وموضوعات
بام جيعله ق��ادر ًا عىل استيعاب
ّ
األحكام((( ،ويكون -تبع ًا لذلك -حم ّقق ًا التوازن املطلوب بني أصالته الثابتة (بام هو علم
يعكس خصوص ّية العقل املسلم وهو ّيته التقنين ّية والتقعيد ّية) من جهة ،وبني استجابته

ملتغيرّ ات احلارض واسترشافه وانفتاحه عىل املستقبل من جهة أخرى ،فـ«من مل يطرق
يطور وسائل حياته
بقوة ،واملجتمع الذي ال ّ
أبواب املستقبل بحزم اقتحم املستقبل رحابه ّ
(املادية والفكر ّية) حيكم عىل نفسه باهلالك.
العريب2007 ،م ،ص.145-142
اإلسالمي ،ط ،1ال م ،املركز الثقايف
((( انظر :شعيب ،قاسم :حترير العقل
ّ
ّ
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ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

وسطي حيافظ به عىل قيمه وجيعلها
وال يعني التطوير تقليد اآلخرين؛ بل اتّباع هنج
ّ
حمور تطوير للوسائل .ومعلوم ّ
أن الرشائع اإلهل ّيةمل تنسخ يف أصوهلا؛ بل يف بعض
التفاصيل حلكمة احلاجة إىل التغيري والتجديد .واإلسالم هو رسالة اهلل املهيمنة عىل سائر
الرشائع ،بام فيها من قيم ومن نظام تطوير يف سبيل حتقيقها ،وهلذا فالتطوير يف أحكام
الدين يكون قائ ًام عىل أسس ثابتة ،هي منظومة التعاليم املثىل املتو ّفرة يف كتاب اهلل املجيد
ويف حمكامت السنة الرشيفة»(((.
ومعنى هذا ّ
أن رضورة التطوير آتية باألساس من رضورة تطبيق أحكام الرشع،
بالنظر إىل ّ
أن كثري ًا من تلك األحكام ال يمكن تطبيقها إال بمقدّ مات ،وهذه املقدّ مات
سوف تكتسب رشع ّيتها ووجوهبا من وجوب ذهيا؛ أي ذي املقدمات التي أوجبها اهلل
ّ
وغني عن البيان يف هذا املقام ّ
تتم استناد ًا إىل
جل جالله.
أن عمل ّية التطوير تلك إنّام ّ
ٌّ
األول ،فهو «الوحي» الذي حيدّ د القيم واحلكم واألحكام بصورة
منطلقني أساسني؛ أ ّما ّ
أساس .وأما الثاين ،فهو «العقل» الذي يقوم باكتشاف احلياة واستقراء الوقائع ومعرفة
احلقائق اجلزئية ،فض ً
ال عن مساعدته اإلنسان وهدايته إىل معرفة احلقائق الكربى؛ أي
ما يتصل باملعارف اإلهل ّية ،وهبذا يكون التطوير -كام سبق البيان -عىل حمور الوحي من
جهة ،وعىل قاعدة العقل من جهة ثانية.

فهذا العقل هو الذي يكشف رضورة التطوير؛ ألنّه يكشف التغيرّ ات احلاصلة عىل
والتحوالت الطارئة عىل صعيد الواقع؛ وهلذا ،فام دام «العقل يقوم
مستوى املوضوع
ّ
بتحديد املوضوعات ،وما دامت األحكام تتغيرّ مع املوضوعاتّ ،
فإن العقل يقوم -تبع ًا
لذلك -بدور أساس يف معرفة رضورات التطوير .ومن هناّ ،
تتم
فإن مساحة هذا التطوير ّ
ينص الرشع عىل قدس ّيتها ،أو يبينّ حكمها ،ولكن لو كانت
يف الوسائل واألدوات التي مل ّ
مه ّيتها أو حكمهاّ ،
فإن التطوير
ثمة أولو ّية أو أمهية للحكم تفوق قدس ّية الوسيلة أو أ ّ
ّ
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يكون من نصيب املوضوع»(((.

اإلسالمي مناهجه ومقاصده ،ط ،1طهران ،انتشارات املدريس ،ال ت ،ج ،2ص.21
املدريس ،حممد تقي الدين :الترشيع
ّ
((( ّ
املدريس ،حممد تقي الدين« :املذهب القيمي يف الترشيع وأبعاد تطوير مناهج االستنباط» ،حوار مع الس ّيد حممد تقي
(((
ّ
املدريس ،جملة البصائر ،فصل ّية إسالم ّية فكر ّية ،تصدر عن مركز الدراسات والبحوث اإلسالم ّية يف حوزة اإلمام القائم
ّ
العلم ّية يف بريوت ،العدد ،50السنة1433 ،23هـ.ق2012 /م ،ص.144-142
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الوحي حيدّ د املوضوعاتّ ،
فإن التطوير يكون -يف احلقيقة-
وبكالم آخر ،إذا كان
ُ

وتطوراهتا(((.
املتطورة واملتغيرّ ة حسب تغيرّ اهتا
بتطبيق أحكام الرشع عىل املوضوعات
ّ
ّ
والفقهي التارخي ّية تؤكّد ّ
وهلذا نجد ّ
أن دائرة العمل
أن حصيلة االجتهاد األص��و ّيل
ّ
ملف العدد

االجتهادي كانت تتّسع ك ّلام اتّسعت رقعة اإلس�لام وامتدَّ نطاقه ،وت��واردت عليه
ّ
التوسع يف أد ّلة
واألئمة إىل
أحوج العلامء
املشكالت والنوازل اجلديدة ،األمر الذي ْ
ّ
ّ

النبوي يف تعليامت
جمسد ًا حتى يف العهد
ّ
االستنباط ووسائله؛ بل إنّنا نجد هذا واضح ًا ّ
الرسول األكرم ملعاذ بن جبل وهو ُي ِعدُّ ُه ملواجهة اجلديد الذي مل ير ْد يف كتاب وال يف
سنّةّ ،ملا أرسله قاضي ًا إىل اليمن .وكان هذا واضح ًا -أيض ًا -يف مناهج الفتوى والعمل بني
الصحابة الذين خرجوا إىل األمصار املفتوحة والذين لزموا املدينة ،ويف نشوء املدرستني
املعروفتني« :مدرسة الرأي» و «مدرسة األثر»(((.

بالنظر إىل هذا ك ّله يبقى علم أصول الفقه يف أصله عل ًام بديع ًا فريد ًا تتجلىّ فيه روح

اإلسالمي يف
اإلبداع واالبتكار ،يعكس ذكاء احلضارة العرب ّية اإلسالم ّية ،ومت ّيز العقل
ّ

يب املتوازن مع واقع البرش
النص والوحي ،كام يف تفاعله اإلجيا ّ
تعامله املخصوص مع ّ
واملوجهينْ بالقرآن الكريم
وحياة الناس؛ استناد ًا إىل النظر والعقل املهتدَ َيينْ هبدي الدين
َّ
والسنّة الرشيفة.

ّ
ولعل من أبلغ األقوال وصف ًا وتعبري ًا عن حقيقة هذا العلم ما ذكره أبو حامد الغزايل

يف مقدّ مة كتابه «املستصفى يف علم األصول» ،حيث قال« :أصول الفقه هو من أرشف
ترصف بمحض
العلوم؛ ألنّه يأخذ من صفو الرشع والعقل عىل حدٍّ سواء؛ فال هو ّ
مبني عىل حمض التقليد الذي ال يشهد له
العقول ،حيث ال يتل ّقاه الرشع بالقبول ،وال هو ّ
العقل بالتأييد والتسديد»(((.

اإلسالمي  -مناهجه ومقاصده -م .س ،ص.143
املدرسي ،التشريع
((( انظرّ :
ّ
((( سعيد ،شبار« :االجتهاد والتجديد وأصول الفقه يف فكرنا املعارص؛ االجتهاد اجلامعي نموذج ًا» ،جملة اإلحياء( ،عىل شبكة
اإلنرتنت)www.alihyaa.com.ma:
((( الغزايل ،أبو حامد :املستصفى يف علم األصول ،تصحيح :حممد عبد السالم عبد الشايف ،بريوت ،دار الكتب العلم ّية،
1996م ،ص.6
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الفكري لتجديد أصول الفقه:
ثاني ًا :األساس
ّ

اإلسالمي عديم الف ّعال ّية يف
جيد الناظر يف واقع هذا العلم اليوم أنّه قليل التأثري يف الفكر
ّ

ساحة الثقافة اإلسالم ّية عىل مستوى املنهج والرؤية ،كام عىل مستوى املعرفة واخلربة؛ ما
ّ
ثمة خل ً
اإلسالمي عا ّمة ،األمر الذي
ال ما يف العالقة بني أصول الفقه والفكر
ّ
يدل عىل أن ّ
ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

يتط ّلب -من ضمن ما يتط ّلب -دراسات وافية واجتهادات عميقة تتحدّ ث باألساس
اإلسالمي
يف أصول الفقه من حيث هو فكر قبل أن يكون عل ًام ،وهذا ما حيتاجه العقل
ّ

اليوم فعالً« ،فالدراسات يف أصول الفقه أكثر من أن يحُ اط هبا ،وهي التي استحوذت عىل
االهتامم قدي ًام وحديث ًا ،يف حني ّ
ومتفرقة .وما
أن الدراسات َعنْ ُه (عن أصول الفقه) قليلة
ّ
هو جدير باإلشارة ّ
أن الدراسات التي جاءت عن أصول الفقه (أي من حيث هو فكر)
هي التي فتحت أمامه آفاق التجديد والتطوير وبلورت مسارات هذه اآلفاق واجتاهاهتا،
وهي التي أكّدت حاجة هذا املعنى ورضورته يف ساحة أصول الفقه ،وكشفت عن قيمته
وحيو ّيته ،كام ّ
إن هذا النمط من الدراسات هو الذي بعث يف أصول الفقه روح احلداثة

حتوالت وتغيرّ ات متسارعة
واليقظة ،ون ّبه عىل رضورة االلتفات إىل ما يشهده العرص من ّ
ومتعاظمة عىل كا ّفة املستويات ،قلبت معها إيقاع العرص ،وغيرّ ت منظورات الرؤية إليه.
ومن جانب آخرّ ،
فإن هذا النمط من الدراسات -أيض ًا -هو الذي ن ّبه أصول الفقه إىل
رضورة االلتفات إىل ما تشهده علوم العرص من جتدّ د وتراكم متسارع ومتعاظم ،غيرّ ت
من إيقاع املعرفة وصورهتا وحركتها يف عامل اليوم»(((.
إن ما ال حيتاج إىل كبري استدالل ّ
ّ
أن الثورة التي تشهدها اإلنسان ّية مجعاء اليوم يف
البيولوجي وغريها تؤ ّثر تأثري ًا مبارش ًا
جماالت املعلومات واالتصاالت والفضاء
ّ

عىل الناس يف حارضهم؛ كام يف تط ّلعهم ملستقبلهم؛ بام أسفرت وتسفر عنه من نتائج
24

وإنجازات مل تكن ختطر عىل بال السابقني ،ومن فضل اهلل -تعاىل -عىل اإلنسان أن
عز ّوجل -وإفراده باأللوهية ،كام
أنزل عليه رشائع سامو ّية تتّفق مجيعها عىل عبادة اهلل ّ
ّ
حتث عىل مكارم األخالق وتنفر من س ّيئاهتا ،عىل الرغم من اختالف األحكام الفرع ّية

العريب2013 ،م،
((( امليالد ،زكي :جتديد أصول الفقه  -دراسات حتليل ّية نقد ّية ملحاوالت املعارصين ،-بريوت ،املركز الثقايف
ّ
ص.39
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فيها .ومن فضل اهلل -تعاىل -كذلك عىل املسلمني أن جعل أركان دينهم العمل ّية منها

للخاص والعا ّم ،لكن إذا جدّ ت أمور أو ظهرت مشكالت
وشعائره التعبد ّية واضحة
ّ
أي لبس أو غموض أو سوء
يكون الرجوع فيها إىل أهل الذكر واالجتهاد مطلوب ًا ،إلزالة ّ
ملف العدد

اإلسالمي بمختلف مدارسه واجتاهاته يسري يف اجتاه
فهم؛ وهلذا ليس غريب ًا أن نجد الفقه
ّ
الثبات عىل األصول والك ّليات من جهة ،واملرونة واالجتهاد يف الفروع واجلزئ ّيات من

الترشيعي» التي
يسمى بـ«منطقة العفو» أو «منطقة الفراغ
ّ
جهة أخرى ،خصوص ًا يف ما ّ
تركتها النصوص قصد ًا حلكمة ما ،وتُرك لفقهاء الرشيعة أن خيتلفوا يف تقديرها.
من هنا ،مل جيد املح ّققون من فقهاء املسلمني املجتهدين املجدّ دين -يف خمتلف

أي حرج يف إعالن وجوب تغيري الفتوى بتغيري األزمنة واألمكنة واألعراف
العصورّ -
واألحوال؛ بل ّ
االفرتايض ،أو فقه
التقديري أو
ثمة من بلغ الذروة يف ما ُيعرف بالفقه
ّ
إن ّ
ّ

التو ّقع((( ،الذي أضحى يشكّل اجتهاد ًا جديد ًا يستلزم مراجعة شاملة للمنظومة الفقه ّية
املوروثة؛ كام يستلزم توسيع ًا لدائرة أصول الفقه منهج ًا ومعرفة؛ بل أضحى يف حاجة إىل

عرصي» مدرك للتغيرّ ات احلادثة يف واقع الناس ،ومستوعب ملستجدّ ات املعارف
«فقيه
ّ
والعلوم واملناهج والوسائل ،ذلك أنّه إذا كانت معظم نصوص الرشيعة تتّسم بقدر من
متحولة متق ّلبةّ ،
والفقهي
فإن العمل األصو ّيل
السعة واملرونة ،وإذا كان الواقع ذا طبيعة
ّ
ّ
ّ
يف اجتهاداته التنزيلية ويف مدى اعتباره لعنرص الواقع (جمال التنزيل) خيتلف بحسب
أهم -تلك
الظروف واألحوال ،ال املتع ّلقة بالزمان واملكان فحسب؛ بل أيض ًا -وهذا ّ

بمؤهالت املجتهد وقدراته الفكر ّية واإلدراك ّية ،ونظام الثقافة السائد ،واجلمع
املتع ّلقة
ّ
تطور العلوم التجريب ّية واالجتامع ّية -التي مت ّثل أحد جوانب فهم كتاب الكون
بني ّ
وقراءته وتفسريه -وبني البحوث والنتاجات الفقه ّية يف املجاالت املعن ّية؛ ذلك أنّه مل
والتقني دون
البنيوي
يعد بمستطاع أحد أن يقنع بتقديم إجابات شكل ّية تركّز عىل اإلطار
ّ
ّ

سواه(((.

((( انظر :باشا ،أمحد فؤاد :مقاربات علم ّية للمقاصد الرشع ّية ،كتاب املجلة العرب ّية ،العدد1437 ،231هـ.ق ،ص-146
.147
ويب ،ط ،2الشبكة العرب ّية
((( انظر :رمضان ،طارق :اإلصالح اجلذري -األخالق ّيات اإلسالم ّية
والتحرر ،-ترمجة :أمني األ ّي ّ
ّ
لألبحاث والنرش2015 ،م ،ص.146
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بنا ًء عليه ،يبدو أنّنا مدعوون -أكثر من ذي قبل -إىل إعادة النظر يف األدوات الرتاثية
النص ّية منها فقط؛ بل كذلك تلك املتع ّلقة بكتاب الكون
ألصول الفقه ومصادره ،ال ّ
وسائر العلوم التي تسعى إىل فهمه وإىل تطوير منجزات البرش وأحواهلم املختلفة عا ّمة،
ويف سياقاهتم االجتامع ّية خاصة .وعىل املنوال نفسهّ ،
تطور العلوم االجتامع ّية
فإن ّ
والتجريب ّية يفرض القيام بعمل ّية إعادة املوازنة ذاهتا ،كام يفرض االعرتاف بالقوانني

ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ
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مر التاريخ؛ ألهنا
الطبيع ّية والكون ّية ،وباملبادئ الثابتة والظرف ّية لعطاءات البرش عىل ّ
اإلسالمي ال يمكن جتاوزها أو إغفاهلا.
مهمة ألصول الفقه
ّ
تشكّل مصادر ّ

لذا ،يتعينّ إدراج ّ
كل ذلك يف إطار التأ ّمالت األخالق ّية اجلارية؛ مثلام يتعينّ عىل
وحيوي يف صياغة األعراف
املتنوعة االضطالع بدور نشط
ّ
املتخصصني يف العلوم ّ
ّ
ختصصاهتم؛ ّ
اإلنساين
االجتامعي
ألن اإلحاطة بالسياق/الواقع
األخالق ّية يف جماالت ّ
ّ
ّ
الذي كان مقبوالً باعتباره مقاربة ضمنية (حمتملة يف الغالب) أضحى رشط ًا أساس ًا
واألخالقي يف العامل املعارص .فاملطلوب اليوم هو وضع الكتابني (الكتاب
الفقهي
للبناء
ّ
ّ
القرآين والكون ،يف مستوى واحد من حيث
النص
املسطور والكتاب املنظور) املتم ّثلني يف ّ
ّ
املتنوعة للعلوم واملعارف
مها مصدران حمور ّيان لالجتهاد
الفقهي؛ وبالتايل دمج األكوان ّ
ّ
والتخصصات املوصولة هبا للمساعدة عىل إصدار الفتاوى املتع ّلقة بسائر القضايا العلم ّية
ّ
يتوجب عىل الفقه وأصوله أن يبقيا ف ّعالني
واالقتصاد ّية واالجتامع ّية وغريها ،ما يعني أنّه ّ
منفتحني عىل االجتهاد املستمر ،والتقويم املتواصل؛ َب ْيدَ أنّه ال بد من إثراء تلك الف ّعال ّية
وختصصات علم ّية أخرى ،حتى يكون االجتهاد قادر ًا عىل النهوض بإصالح
بمهارات
ّ
جذري من خالل الدمج الشامل واملتوازن لسائر فروع املعرفة من جهة ،وليكون قادر ًا
ّ
من جهة أخرى -عىل الدخول يف تفاعالت جديدة مع العامل باختالفاته وتعقيداته،بتنوعاهتا وتداخالهتا ،واملجتمعات بتعدّ دها وتشابكها(((.
والعلوم ّ
هلذا؛ ّ
فإن من األسباب الداعية يف الفكر املعارص إىل إعادة النظر يف أصول الفقه وبنائه
مهمة يف
البناء املستوعب ملشكالت العرص ،ما يراه بعضهم من عدم تغطيته قطاعات ّ
جراء ما فشا يف فكر األ ّمة من مجود وتقليد
«احلياة العا ّمة»؛ بسبب التو ّقف الذي اكتنفه من ّ

والتحرر ،-م .س ،ص.152-148
((( انظر :رمضان ،اإلصالح اجلذري  -األخالقيات اإلسالم ّية
ّ
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بخاصة عند أهل السنّة ،وعىل الرغم من بقائه نشط ًا عند الشيعة  -ودوران الفقه يف
ّ
ّ
وتضخم عىل حساب الفقه
الفردي الذي نام
اخلاصة» أو الفقه
فلك «احلياة
اجلامعي(((؛ ما
ّ
ّ
ّ
يدفع إىل مرشوع تطوير أصول الفقه بشكل يل ّبي حاجات الفقه واحلياة املعارصة.

يف الفروع فقط؛ وإنام يف دائرة األصول (أصول الفقه) ذاهتا .فـ»النصوص الرشع ّية
يف جمال احلياة العا ّمة أقل عدد ًا وأوسع مرونة ،وهي نصوص مقاصد أقرب منها إىل

ملف العدد

وتبع ًا هلذا ،مل تتو ّقف الدعوة عند باحثني كثر يف الزمن احلديث واملعارص إىل االجتهاد

نصوص األشكال ،فال جتد يف باب األمارة ما جتده يف الصالة من أحكام كثرية منضبطة،
املعني بمقاصد
وال جتد يف االقتصاد ما جتده يف الطهارة مثالً ،وهذا اجلانب من الفقه
ّ
احلياة العامة ومصاحلها قد ُع ّطل إىل حدّ بعيد؛ بسبب الظروف التي اكتنفت نشأة الفقه
غرو -إذ ًا -أن تكون املفاهيم اإلسالم ّية التي تناسب هذا
ّ
وتطور احلياة اإلسالم ّية ،وال ْ
التطور أيض ًا ،فحينام كانت حياة اإلسالم شاملة
اجلانب قد اعرتاها اإلغفال وعدم
ّ

وكانت املامرسات االقتصاد ّية والسياس ّية العامة للمجتمع ملتزمة بالدين نشطت قواعد

األصول التي تناسبها»(((.

وقد أ ّدى انحسار الطبيعة الدين ّية للحياة العا ّمة يف تاريخ املسلمني إىل أن تكون
الفقهي الذي
املامرسات والتجارب السابقة ضئيلة كذلك ،وإىل أن يكون املوروث
ّ

يعاجلها مثل ذلك.

امللحة إىل التواضع عىل «منهج أصو ّيل» ونظام يضبط تفكرينا
من هنا ،تنشأ احلاجة ّ

اإلسالمي((( .فعلم األصول القديم منسوب إىل البيئة الثقاف ّية التي نشأ فيها أو تكاملت
ّ

التقليدي
الصوري
فيها أبنيته وصياغاته األخرية؛ ولذلك تل ّبس بمفهومات املنطق
ّ
ّ
جمرد ًا
وأشكاله ومصطلحاته ،وأدوات الوضوح واالستقامة ،ومنذ ذلك غدا عل ًام نظر ّي ًا ّ

يؤهل املاهر
يصلح للتأ ّمل ،ولكنّه جاء عقي ًام ُمنْب ّت ًا عن الواقع اخلصب باحلياة ،وال يكاد ّ
فيه كي ينتج فقه ًا أو ُيامرس اجتهاد ًا .هكذا كان مصريه يف التاريخ ،مل يؤذن متام صياغته
اجلامعي نموذج ًا» ،م.س.
((( انظر :شبار« ،االجتهاد والتجديد وأصول الفقه يف فكرنا املعارص؛ االجتهاد
ّ
اإلسالمي ،ط ،1الدار السعودية للنرش والتوزيع1984 ،م ،ص.16
((( الرتايب ،حسن عبد اهلل :جتديد أصول الفقه
ّ
((( انظر :م.ن ،ص.22
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وحتجر من بعده؛ إال يف أحوال أفلت املجتهدون فيها من
بنهضة للفقه ،بل يبس الفقه،
ّ

املعهود األصو ّيل(((.

صحة وصواب؛ ولكنّه ينبغي أال يحُ مل عىل إطالقه،
وال خيفى ما يف هذا التشخيص من ّ
بخ ّاصة يف إلغاء دور هذه األصول وفاعل ّيتها؛ ذلك أن السبب يف العطالة املذكورة ال يعود

ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

والتعصب الذي
وجو التقليد
ّ
إىل طبيعة «األصول» نفسها ،بقدر ما يعود إىل حالة اجلمود ّ
ساد يف مرحلة تارخي ّية من مراحل تاريخ املسلمني ،وإال ففي هذه األصول ما ُي َمكّن من
استثامرها وتفعي ُلها ،واالستثناءات التي حدثت
وفقهي خصب إذا ما ُأ ْحسن
معريف
إنتاج
ُ
ّ
ّ

وما تزال -إنّام كانت انطالق ًا من هذه األصول واستناد ًا إليها ،تأصي ًال وتطوير ًا هلا،
وبنا ًء وتأسيس ًا عليها((( .وهو األمر نفسه الذي ّقرره صاحب كتاب «جتديد أصول الفقه
اإلسالمي» يف وقوفه عىل بعض أد ّلة هذا العلم؛ يقول« :بدأ اإلمجاع إمجاع ًا فقه ّي ًا تتداول
ّ
ثم غدا بعد ذلك ،رصد ًا تقليدي ًا لنقول
فيه االجتهادات حتى
تستقر عىل وجه غالبّ ،
ّ

السلف ( )...بدأ االستحسان أص ً
ال فقه ّي ًا واسع ًا ولك ّن الفقهاء -أخري ًا -ض ّيقوه وضبطوه
حر ًا ،ولكن خشية أن ّ
يظل اهلوى هبذا القياس غري
حتى َ
قض ْوا عليه .وبدأ القياس قياس ًا ّ
التحلييل الدقيق
الفطري واستعملوا املنطق الصوري
املنتظم ع ّطل الناس ذلك القياس
ّ
ّ
حتى جمَ ّدوا القياس يف معادالت دقيقة عقيمة ،ال تكاد تولد فقه ًا جديد ًا»(((.

ثالث ًا :احلاجة إىل قواعد أصول ّية مغايرة:

ّ
جمرد استئناف االجتهاد يف الفروع،
إن املطلوب اليوم هو التجديد الذي ينطلق ،ال من ّ
بل من إعادة تأصيل األصول؛ أي من إعادة بنائهاّ ،
ألن القواعد األصول ّية التي يبتني

األول)،
اإلسالمي إىل حدّ اآلن ،ترجع إىل عرص التدوين (العرص
عليها الفقه
العبايس ّ
ّ
ّ
وكثري منها يرجع إىل ما بعده ،كام ّ
إن القواعد األصول ّية التي وضعها الفقهاء القدامى
28

اخلاصة بالتعليل والقياس والدوران وما إىل ذلك -ليست
والتي من مجلتها القواعدّ

اإلسالمي ،القاهرة ،دار الصحوة للنرش والتوزيع1990 ،م ،ص.12
((( انظر :الرتايب ،حسن عبد اهلل :منهج الترشيع
ّ
((( انظر :شبار« ،االجتهاد والتجديد وأصول الفقه يف فكرنا املعارص؛ االجتهاد اجلامعي ّنموذج ًا» ،م.س.
اإلسالمي ،ط ،1اجلزائر ،دار البعث ،ص.51-50
((( الرتايب ،حسن عبد اهلل :جتديد الفكر
ّ
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نص عليه الرشع؛ ال الكتاب وال السنة؛ بل هي من وضع األصول ّيني ،فهي قواعد
ممّا ّ

للتفكري ،وقواعد منهج ّية .وال يشء يمنع من اعتامد قواعد منهج ّية أخرى إذا كان من
شأهنا أن حت ّقق احلكمة من الترشيع يف زمن معينّ بطريقة أفضل(((.
ملف العدد

وعليه ،فاالجتهاد الذي حيتاجه الزمن املعارص جيب أالَّ يتوقف عند حدّ الفروع
الفقه ّية فحسب ،بل ينبغي أن يتجاوزها إىل دائرة أصول الفقه نفسها؛ استكامالً للشوط
الذي ّ
وتتمة ملا قام به
دشنه
الشاطبي –مثالً -يف حماولته للوصول إىل «أصول قطعية»ّ ،
ّ
احلق من علم األصول» عىل حدّ قولهّ .
ولعل املح ّفز عىل
الشوكاين من الرتجيح و«حتقيق ّ
ّ
ّ
كل ذلك والداعي إليه ّ
أن كثري ًا من مسائل األصول مل يرتفع فيها اخلالف ومل يزل؛ لذلك
فهي يف حاجة إىل مزيد من التمحيص واملوازنة ،ومزيد من التحقيق والتدقيق ،والبيان

والتفصيل(((.

بل حتى عىل فرض ّ
احلجوي
النبوي ،كام يقول
أن أصول الفقه قد كملت يف الزمن
ّ
ّ
تتم بعد ،وال انتهاء هلا أبد ًا ما دامت احلوادث .و ّملا كان استيعاب
الثعالبي ،فـ«فروعه مل ّ
ّ
مجيع الفروع الفقه ّية وأعيان الوقائع اجلزئية ،واإلحاطة بجميع أحكامها ،وإنزال رشيعة
َ
ديوان ،وال تطيقه حافظة اإلنسان مع جواز وقوعه عقالً ،لطف اهلل بنا،
بذلك ،ال يسعه

اخلاصة ل ُيقاس
اخلاصة باالندراج ،وأنزل املسائل
فأنزل العموم ّيات لتستنبط منها املسائل
ّ
ّ
عليها ما يامثلها يف ع ّلة احلكم أو يشاهبهاَ ،و َوكَل إىل نب ِّيه تدريب األ ّمة عىل االجتهاد
واالستنباط ليحصل هلم ثواب االجتهاد الذي جعله من أفضل العبادات ،ودليل كامل

النفس والفكر ،وحتصيل ثمرة الفهم والعقل الذي أكرم اهلل به اإلنسان»(((.

ّ
واحلث عليه هي -يف اآلن نفسه -دعوة إىل التجديد واالبتكار،
والدعوة إىل االجتهاد

وتأكيد عىل االبتعاد عن التقليد واالج�ترار .فاإلنسان يتجدّ د باجتهاده وإبداعه،

يتطور الفكر بنقده ومراجعته ،ويتغيرّ الواقع بحرك ّيته ودينام ّيته ،ما خيلق أسئلة
كام
ّ
العريب1992 ،م،
اجلابري ،حممد عابد :وجهة نظر؛ نحو إعادة بناء قضايا الفكر املعارص ،ط ،1بريوت ،املركز الثقايف
((( انظر:
ّ
ّ
ص.66-65
اإلسالمي بني األصالة والتجديد ،ط ،1القاهرة ،دار الصحوة1986 ،م ،ص.41-40
((( انظر :القرضاوي ،يوسف :الفقه
ّ
اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلم ّية1995 ،م ،ج ،1ص.163
الثعالبي ،حممد :السامي يف تاريخ الفقه
احلجوي
(((
ّ
ّ
ّ
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وإشكاالت مغايرة ،ويوجد قضايا ومصالح جديدة« ،و ّملا كان علم األصول هو علم
املصالح املتجدّ دة وجبت إعادة بنائه طبق ًا لروح العرص .فعلم األصول هو منطق الفقه،
النظري
البرشي ،هو الفعل
هو نظر العمل وأساس الفعل ،علم القواعد العا ّمة للسلوك
ّ
ّ
الفقهيّ ،
الكل
العميل الذي جيمع بني النظر ّية والتطبيق .يتفاعل الفكر األصو ّيل مع الفكر
ّ
ّ

مع اجلزء ،القاعدة مع املثل؛ لذلك خرجت قواعد «عدم جواز التكليف بام ال يطاق»،
ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

جمرد وضع
و«رفع احلرج» ،و«ال رضر وال رضار» ،هلذا فليست الغاية من علم األصولّ ،

املنطقي وإحكام أشكال القياس ،بل الغاية هو
مناهج االستنباط من أجل االتّساق
ّ

العمل؛ لذلك ُس ّمي املنطق األصو ّيل «منطق االستعامل»»(((.

التحوالت الطارئة عىل ّ
كل صعيد -حتويل
ومن هنا ،فالواجب -مراعا ًة ملقتضيات
ّ
ٍ
إنساين
فلسفي
جاف إىل علم
استنباطي
منطقي استدال ّيل
فقهي
علم أصول من علم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
موجه مبارشة إىل خدمة مصالح اإلنسان يف الواقع واحلياة؛ حيث
سلوكي اجتامعي ّ
ينطلق من الواقع وحتدّ ياته ومشكالته وأسئلته ويعود إليه باإلجابة عن تلك األسئلة
وبمواجهة تلك التحدّ يات وحتقيق تلك احلاج ّيات وتلبية املطالب ،عم ً
ال بمبدأ أولو ّية

النص ،واملصلحة عىل احلرف ،والعمل عىل النظر ،عىل عكس ما كان عليه
الواقع عىل ّ
للنص عىل الواقع ،وللوحي عىل
الفكر األصو ّيل ومنهجه يف القديم من إعطائه األولو ّية ّ

املصلحة ،والتاريخ واإلنسان واألرض((( .واحلال أنّه ما ُرُشعت الرشائع ،وما أنزلت
األديان إال لإلنسان وألجل اإلنسان ،خدمة ملصاحله العاجل منها واآلجل وحفظ ًا
فأي اجتهاد
حلقوقه .فالقصد أو املصلحة أساس الترشيع ،ومدار التنزيل ،وبالتايلّ ،
«للفكر األصو ّيل» خارج نطاق مراعاة تغيري املصالح وجتدّ دها هو اجتهاد يف ما ال جدوى
منه وال فائدة فيه.
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ودليل هذا أنّه بالرجوع إىل تاريخ نشأة أصول الفقه نجد أنّه مل «ينشأ -كام يقول حممد
((( حنفي ،حسن :حصار الزمن؛ مفكّرون ،ط ،1مرص ،مركز الكتاب للنرش2004 ،م ،ص.42-41
((( انظر :جياليل ،أبو بكر« :جتديد أصول الفقه بني أيدي املعارصين» ،جملة الكلمة ،فصل ّية تعنى بشؤون الفكر اإلسال ّمي
احلضاري ،تصدر عن منتدى الكلمة لألبحاث والدراسات يف بريوت ،العدد ،73السنة،18
وقضايا العرص والتجدّ د
ّ
خريف2011م ،ص.111
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فكري ،ال قيمة له إال يف عامل املجادلة واملناظرة واملغالبة ،وإنّام نشأ
باقر الصدر -من ترف
ّ
حلاجة رضور ّية تتع ّلق بتوجيه حياة اإلنسان واجلامعة واأل ّمة وتنظيمها بقوانني الرشيعة
-كل العلوم -ال تنشأ من فراغ؛ وإنّام تنشأ بدافع احلاجة إليها»(((.

ملف العدد

وتطورات احلياة ،كام مل ينشأ من سكون بارد وجامد؛
حتوالت الزمن
ّ
اإلسالم ّية ،وملواكبة ّ
وإنام نشأ من حاجة تو ّلدت منها حركة وتدافع عىل صعيدَ ْي النظر والعمل .والعلوم
لكن يبقى ّ
التطور والتجدّ د؛ لكوهنا مرتبطة بسياقات
أن العلوم حمكومة بدورها بمنطق
ّ

تارخي ّية وظروف حضار ّية خمصوصة؛ لذلك فهي حمتاجة -عىل الدوام -إىل املراجعة والتقويم
والتحرير والتنقيح؛ ألجل أن حتافظ عىل استمرار ّيتها وفاعل ّيتها ،وعىل طابعها وهو ّيتها،

وإال حلقها التهميش والتعطيل ،وأصاهبا االنقراض والزوال .وعلم أصول الفقه ليس
استثنا ًء يف هذا اإلطار؛ بل هو من أكثر العلوم احتياج ًا إىل التطوير والتحديث؛ ألنّه أكثر
التصاق ًا بواقع الناس وحياهتم ،وأكثر ارتباط ًا بفكرهم وسلوكاهتم ومعامالهتم.

الفقهي واألصو ّيل مع ًا،
هذا ما يستلزم القيام بـ«ثورة منهجية يف عمل ّية االجتهاد»
ّ
بدء ًا من مناهج األصول إىل عمل ّية االستنباط .يف هذا النطاق نجد -عىل سبيل املثال
ال احلرص -الشيخ حممد مهدي شمس الدين يدعو إىل تطوير أصول الفقه ومراجعته
مراجعة ك ّل ّية؛ وذلك العتبارات أساس أبرزها(((:

الفقهي
 أن أصول الفقه بصيغته السائدة قارص عن االستجابة حلاجة االستنباطّ
املتجدّ د؛ وذلك بسبب ما يطرأ من تغيرّ ات عىل املجتمع يف حركته وتفاعله مع املجتمعات
قصور تارخيي وليس طارئ ًا؛ ألن أبحاث هذا العلم
األخرى .وهذا القصور يف نظره
ٌ
كثري منها من
مل توضع أساس ًا لتبتني عليها عمل ّية اجتهاد شاملة وتا ّمة ،وإنّام تو ّلد ٌ
األرسطي
املنطقي
األبحاث التي وضعت لتقعيد العرب ّية ،وكثري منها ُوضع متأثر ًا بالفكر
ّ
ّ
ِ
القواعد الكالم ّية.
و ُمصطلحاتِه ،وكَذلك لبعض االعتبارات الكَالم ّية أو

((( امليالد ،جتديد أصول الفقه ،م.س ،ص.25
املؤسسة الدول ّية للدراسات
((( انظر :شمس الدين ،حممد مهدي :االجتهاد والتجديد يف الفقه
اإلسالمي ،ط ،1بريوتّ ،
ّ
والنرش1419 ،هـ.ق1999 /م ،ص.94-82
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ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

الرؤية السائدة اليوم،
 أن أصول الفقه يتعينّ أن يستجيب لرؤية ف ْقه ّية أوسع من ْوهذا ي ْقتيض -يف نظر شمس الدين -أن ي ْب َ
حث الفقهاء واألصول ّيون عن ْأو ُجه النقص
مهم يف اجتاه ال ُعمق خرج
وضعه احلارض ،بعدما حدث فيه
يف علم األصول يف ْ
تطوير ٌ
ٌ
األص ّيل ،ليجعل منه بحث ًا كالم ّيا جتريد ّي ًا من دون أن
به يف كثري من األبحاث عن جماله ْ
الفقهي ،وهذا يعني
التطور -عىل اإلطالق -يف توسيع جمال االستنباط
يساهم هذا
ّ
ّ
ّ
توسع ًا يف العمق ،من دون أن يمتدّ أثره
أن التوسع الذي حصل يف أصول الفقه كان ّ
العقيل عىل امتداد الفقه يف حياة الناس ،تبع ًا المتداد هذه احلياة يف
إىل منهج االستنباط
ّ
توسع العلوم الوضعية وإنجازاهتا ،األمر الذي يقتيض تطوير علم
أبعاد جديدة فرضها ّ
األصول ل ّيتسع لتأصيل قواعد جديدة واستنباطها؛ حيث تستجيب حلاجات جديدة
اإلسالمي كلمته فيها.
حتى يقول الفقه
ّ
 ّتطور ًا كبري ًا
تطور عند الشيعة اإلمام ّية ّ
أن علم أصول الفقه -يف نظر شمس الدينّ -
التطور بقي يف أغلبه سطحي ًا وشكل ّي ًا من جهة النتائج ،يف حني ّ
أن
كماّ ً ونوع ًا ،لك ّن هذا
ّ
تاريخ العلم أو تاريخ املعرفة بشكل عا ّم ،يؤكّد ّ
أي تغيري يف املنهج ُيفيض إىل تغيري يف
أن ّ
كمها.
النتائج ولو نسبي ًا ،إ ّما يف نوعية النتائج وأ ّما يف ّ

واألصويل:
الفقهي
اخلارجي أفق ًا لتطوير النظر
رابع ًا :الواقع
ّ
ّ
ّ
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ريس-
ما تقدّ م هو من مجلة األسباب واالعتبارات التي تدعو -كام يقول الس ّيد املدّ ّ
رصح الفقه عىل قاعدة متزلزلة أو
اخلارجي لكي ال ُيبنى
«إىل املزيد من دراسة الواقع
ُ
ّ
ٍ
بعيدة .فعىل الرغم من ّ
أن تف ّقه املسائل الفرض ّية يزيد الفقيه تنبيه ًا ،إال
عىل افرتاضات
أنّه قد (يأيت بعكس نتائجه وبالتايل) يشغله عن الواقع ( )...وإذا كنّا معذورين سابق ًا
يف دراسة مثل تلك املسائل االفرتاضية لبعدنا عن واقع احلياةّ ،
فإن علينا اليوم أن نعيد
النظر يف ذلك املنهج ،ألنّه ال يستقيم مع واقعنا؛ حيث ّ
إن شبكات اإلنرتنت حتمل إىل
مكاتب الفقهاء ّ
امللحة ،وال بدّ من أن نجعل كثري ًا منها حمور دراسة
كل يوم مئات املسائل ّ
ِ
ألنا ذات صلة بالواقع ،وبعضها بالغ التعقيد»((( .وتبعا هلذا،
جدِّ ّية يف بحوث الفقه؛ هّ
املدريس ،حممد تقي الدين :فقه االستنباط -دراسات يف مبادئ علم األصول ،-ط ،1بريوت ،مركز العرص للثقافة والنرش،
((( ّ
2013م ،ج ،1ص.30
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ملف العدد

ّ
فإن االنغالق دون احلقائق اخلارج ّية هو نوع من االنغالق دون املعرفة؛ األمر الذي قد
مه ّية
يؤ ّدي إىل التيه يف املفاهيم غري احلقيق ّية ،والضالل البعيد عن الواقع .ومن هنا ،تربز أ ّ
الفقهي ،ولك ّن ذلك ال يمكن من دون
النص
اال ّطالع الكامل عىل الواقع ملعرفة أبعاد ّ
ّ
النص وركائز العقل ،بالنظر إىل اجلرس املمتدّ بني مرتكزات العقل من
دراسة العالقة بني ّ
التفاعيل بني العقل والوحي هو
جانب ،وحمكامت الوحي من جانب آخر .فهذا النهج
ّ
الذي جيعل املجتهد أقدر عىل استنباط األحكام ،وعىل ر ّد الفروع إىل األصول(((.

وهلذاّ ،
فإن اآلل ّيات التي جيب عىل علم األصول أن يستخدمها مر ّدها يف نظر الس ّيد
ثم اإلدراك
حممد باقر الصدر إىل آليتني اثنتني :البيان
الرشعي (الكتاب والسنّة) أوالًّ ،
ّ
العقيل ثاني ًا؛ ذلك ّ
أي قض ّية من القضايا أو مسألة من املسائل ال حتوز صفة العنرص
أن ّ
ّ
املشرتك يف عمل ّية االستنباط ،وال جيوز إرشاكها يف العمل ّية إال إذا كان ممكن ًا إثباهتا بإحدى

اآلليتني املذكورتني(((.

ولذا ،حينام «أراد الشيخ مرتىض املطهري تقسيم مسائل علم األصول عىل نحو عام،

قسمها إىل قسمينْ  :قسم األصول االستنباط ّية وقسم األصول العمل ّية ،واألصول
فقد ّ
النقيل ،ويشمل ّ
كل املباحث املرتبطة بالكتاب
االستنباط ّية -عنده -عىل قسمني :القسم
ّ
العقيل املرتبط -حسب قوله -رصف ًا بالعقل»((( .اليشء الذي
والسنّة واإلمجاع ،والقسم
ّ
ّ
مه ّيته؛ بل ومركز ّيته يف االجتهاد األصو ّيل
يدل داللة قاطعة عىل مدى قيمة العقل وأ ّ

خاصة) ،الذي يرتقي إىل مستوى الدليل (بعد الكتاب والسنة
(الشيعي
هي
ّ
ّ
والف ْق ّ
حجة الرسل ))؛ فعن اإلمام جعفر الصادق أنّه قال:
واإلمجاع)
واحلجة (بعد ّ
ّ
ُ
العقل»((( .وعن اإلمام
واحلج ُة فيام بني العباد وبني اهلل
النبي،
«حج ُة اهلل عىل العباد
ّ
ُ
موسى بن جعفر الكاظم أنه قال خماطب ًا هشام بن احلكم قائالً« :يا هشام إن هلل عىل
ريس ،فقه االستباط  -دراسات يف مبادئ علم األصول ،-م .س ،ص.32
((( انظر :املدّ ّ
((( انظر :الصدر ،حممد باقر :املعامل اجلديدة لألصول ،قم املقدّ سة ،مركز األبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر،
1421هـ.ق ،ص.212
((( امليالد ،جتديد أصول الفقه ،م.س ،ص.227
((( الكليين ،حممد بن يعقوب :الكايف ،تصحيح وتعليق :علي أكرب الغفاري ،ط ،5طهران ،دار الكتب اإلسالميّة؛

مطبعة حيدري1363 ،هـ.ش ،ج ،1كتاب العقل واجلهل ،ح ،22ص.25
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واألئمة،
الناس حجتني :حجة ظاهرة وحجة باطنة ،فأ ّما الظاهرة ،فالرسل واألنبياء
ّ

وأ ّما الباطنة ،فالعقول»(((.

وبنا ًء عليهّ ،
حج ّية العقل يف الفكر األص��و ّيل وعدّ ه دلي ً
ال رابع ًا ملصادر
فإن إثبات ّ

ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

الديني حلياة الناس وأحواهلم وسلوكاهتم ،إنّام
األحكام الرشع ّية التي تُعد بمثابة القانون
ّ
ّ
يدل عىل ّ
والتوسع؛
التطور والتجدّ د ،والتق ّلب
مدعو -عىل الدوام -إىل
أن هذا العقل
ّ
ّ
ّ

لتطورات الوقائع وتق ّلبات الظروف ومستجدّ ات العلم واملعرفة؛ وإال صار عق ً
ال
تبع ًا ّ
جامد ًا خامالً ،جيعل صاحبه مكتفي ًا بام هو متح ّقق موجو ٌد استنساخ ًا وتقليد ًا ،من دون
أن يكون مبادر ًا مبدع ًا جمدّ د ًا.

ومن هنا ،يبدو ّ
أن ما يعانيه جمال الفقه وأصوله من اختالالت ،وما يتم ّيز به من

مظاهر مجود جعلته غري مواكب إليقاع احلياة املعارصة الرسيع ،إنّام يرجع باألساس إىل
اإلسالمي وعدم جتديده؛ لكونه بقي -يف غالب ّيته -أسري
ما أرشنا إليه من انكفاء للعقل
ّ

اإلسالمي
العقيل
اإلسالمي املوروث ،دين ّي ًا وفلسف ّي ًا وفكر ّي ًا؛ لذا أضحى اإلنتاج
املنجز
ّ
ّ
ّ
اليوم يف كثري من مناحيه بعيد ًا عن واقع الناس ومهومهم ،أو يف أحسن األحوال غري مؤ ّثر
يف هذا الواقع وال فاعل فيه.

وإذا كان الفقه «ترشيع ًا للمجتمع»ّ ،
فإن أصول الفقه -باعتباره «العقل املنتج للفقه»-

هو ترشيع للعقل»((( .وبقدر ما يتحدّ د علم أصول «الفقه» بالعقل والعقالن ّية ،بقدر

تطوره ،والعقل املقصود
تطور العقل
اإلسالمي أو عدم ّ
وب ّ
ما يعكس هذا العلم َمن ُْس َ
ّ
املوسع املنفتح .-ومن شأن مقولة «العقالن ّية
ها هنا ،كام سبق البيان -هو العقل املنتج َّ
تطور أصول الفقه وتقدّ مه ،وبالذات يف امليادين
املوسعة» هذه «أن تفتح ُأ ُفق ًا واسع ًا أمام ّ
ّ
املتّصلة باملعارف والعلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية التي اتخّ ذت من العقل مرجع ًا هلا يف
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اإلنساين واخلربة اإلنسان ّية وتفسريمها وتأطريمها ،كام هّإنا تكشف -يف
حتليل السلوك
ّ
اآلن نفسه -األفق الواسع الذي يتّسم به أصول الفقه (عند اإلمام ّية حتديد ًا) من جهة
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1كتاب العقل واجلهل ،ح ،12ص.16
(((
ّ
العريب1987 ،م ،ص.186
العريب ،ط ،3بريوت ،املركز الثقايف
اجلابري ،حممد عابد :تكوين العقل
(((
ّ
ّ
ّ
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انفتاحه عىل العقالء ّ
كل العقالء ،بام هم كذلك ،مقدّ ر ًا خربهتم وحكمتهم ،ومعرتف ًا
بأثرهم وتأثريهم ،ورافع ًا من شأهنم ومنزلتهم ،وداعي ًا إىل التواصل معهم واالستفادة

منهم»(((.

ملف العدد

خامس ًا :التجديد املنهجي ألصول الفقه:

ّ
أي وقت مىض -باخلروج من
إن علم أصول الفقه كام هو ُمطا َلب -اليوم أكثر من ّ

املوسعة» التي من
املجردة ،والدخول يف أفق «العقالنية الوظيف ّية ّ
نفق «العقالن ّية التقن ّية» ّ
شأهنا أن تبعده عن آ ّفة التجريد و«املثال ّية» ،وتلقي به يف رحابة واقع احلياة ومتط ّلبات

الزمان؛ هو ُمطا َلب -أيض ًا -بإعادة النظر يف منهجه وأسلوبه ،وهو العلم الذي يوصف

أي يشء آخر.
بكونه علم منهج قبل أن يكون ّ

الكالمي
الصويف والفكر
فمن اخلصائص التي مت ّيز الفكر األصو ّيل عن غريه؛ كالفكر
ّ
ّ
والفلسفي مثالً ،هي سمة املنهج ّية؛ والتي تعني البحث عن نقطة بداية يقين ّية يبدأ هبا
ّ
منهجي ،من دون قفز عىل اخلطوات
ثم تتواىل اخلطوات -بعد ذلك -عىل نحو
ّ
العلمّ ،
املتوسطة ،منذ تل ّقي الوحي؛ بوصفه معطى ،حتى حت ّققه؛ بوصفه نظام ًا مثال ّي ًا للعامل .وبعد
ّ

ثم من
ثم من املعاين إىل األشياءّ ،
يتم التل ّقي يبدأ الفهم عن طريق األلفاظ إىل املعاينّ ،
أن ّ
يتم الفهم يأيت التح ّقق؛ حت ّقق مقاصد الوحي
األشياء إىل أفعال البرش وعللها .وبعد أن ّ
ثم األحكام الوضع ّية والتكليف ّية .وهذه اخلطوات املنهج ّية جتعل من
الك ّل ّية واجلزئ ّيةّ ،

علم أصول الفقه أحد أشكال مناهج البحث يف العلوم اإلسالم ّية(((.

من هذا املنطلق ،يبدو ّ
يسمى
أن املنهج املناسب لعلم أصول الفقه ما يمكن أن ّ
املوسع» الذي ينفتح عىل خمتلف املناهج ،ويتفاعل معها تفاع ً
ال قوامه االستفادة
بـ»املنهج ّ
والتجدّ د .وهذا يقتيض من جانب آخر االنفتاح عىل شتّى العلوم واملعارف؛ أي االشتغال
عىل أساس مبدأ تكامل املعارف ووحدهتا ،وليس استقالهلا وانفصاهلا.

((( امليالد ،جتديد أصول الفقه ،م.س ،ص.238
اإلسالمي2005 ،م،
النص إىل الواقع؛ حماولة إلعادة بناء أصول الفقه ،بريوت ،دار املدار
((( انظر :حنفي ،حسن :من ّ
ّ
ص.26
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لكن يبقى ّ
تصور منهج حمدّ د يف
أن هذا األمر سيبدو صعب ًا ،بل مستحيالً ،يف غياب ّ
تم إيكال
التعامل مع نصوص الدين؛ قراءة وفه ًام وتأويالً .ولربام يزداد األمر صعوبة إذا ّ
ذلك إىل منهج وحيد؛ باعتباره قادر ًا دون سواه عىل الوفاء بمتط ّلبات القراءة الصحيحة

ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

الديني ،ما يعني ّ
النص ال يتأتّى عرب «أحاد ّية
أن الطريق األنسب لفهم هذا
للنص
ّ
ّ
ّ
منهج ّية» تتيح النظر إليه من زاوية خمصوصة ،ووفق رؤية حمدّ دة تكتفي بذاهتا ،وتلغي
ما سواها! ّ
إن طبيعة نصوص الوحي -كام هو معلوم -تقتيض التعامل معها من منطلق
التكاميل ،وعىل أساس النظرة الشمول ّية ،سواء يف ذلك تكامل املعارف والعلوم
االختيار
ّ

أو تكامل املناهج والوسائل.

املنهجي أو إلغائه عىل مستوى فهم
ثمة رضورة معرف ّية الختزال التعدّ د
ّ
فليس ّ
النصوص الدين ّية واستنباط األحكام منها؛ ّ
املوحد  -كائن ًا ما كان -مهام أويت
ألن املنهج ّ

من ف ّعال ّية إجرائ ّية أو كفاية معرف ّية ال يمكن أن يدّ عي إمساكه بالفهم الشامل واملتكامل
للنص؛ بل ّ
إن أقىص ما يدّ عيه املنهج -يف إطار تعريفه وحتديد وظيفته -هو القدرة عىل
ّ
معاجلة جانب من احلقيقة الدين ّية ،أو معرفة من معارفها ،ليس إال .وإذا كان ذلك عىل

هذا النحو يف دائرة املعارف البرش ّية ،فام هو حال املعرفة املوصولة بخطاب الوحي التي
هي متعدّ دة يف أبعادها ،متك ّثرة يف حقيقتها!
بنا ًء عىل ما تقدّ مّ ،
منهجي» يف إطار دراسة نصوص الدين
فإن العمل عىل «توحيد
ّ

يتم عرب اختيار منهج ما من
ومقاربتها مقاربة استكشافية -عىل الرغم من إشكال ّيته -ال ّ
بني املناهج املعتمدة يف مقابل إقصاء املناهج األخرى؛ ّ
ألن ذلك يفيض إىل رؤية معرف ّية
جمتزأة وناقصة إزاء تلك النصوص نفسها وإزاء الدين ذاته .فمحاولة فهم القرآن من
خالل املنهج األصو ّيل فقط تؤ ّدي إىل انبثاق رؤية دين ّية مشبعة فقهي ًا ،مع إقصاء اجلانب
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والسيايس وغريه!
واالجتامعي
والفلسفي
والعرفاين
واألخالقي
ال َع َقدي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
إن املدخل املالئم لتأسيس منهج الئق بنصوص الدين هو االنطالق من رؤية شمول ّية

مكونات
تصور
«عرب-منهاجي» تلتقي ضمنه ّ
تكامل ّية وليست جتزيئ ّية تفاضل ّية؛ أي من ّ
ّ

مناهج عديدة حمكومة بعالقات قوامها الرتابط والتفاعل ،والتداخل والتكامل ،حيث
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ختضع لقواعد معيار ّية واحدة ،فال يكون الرتكيب فيه (أي يف املنهج) باعث ًا عىل التضارب
والتعارض ،وإنّام عىل االتّساق واإلحاطة والشمول ،وبالتايل يتح ّقق يف هذه املنهجية

مثل هذا املنهج املتقدّ م يستدعي ختفيف اخلصومة املنهج ّية يف الثنائيات املتقابلة بني املباين

ملف العدد

الديني االتّساق والتكامل بني أدوات فهم اللغة والفلسفة
النص
الرتكيب ّية التكامل ّية لفهم ّ
ّ
شك يف ّ
والعرفان واألخالق والسياسة والكالم والتاريخ وغري ذلك .وال ّ
أن تفعيل
والفلسفي،
الكالمي
األخباري واألصو ّيل،
والنقيل،
العقيل
واآلل ّيات والوسائل؛ بني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

واحلداثي ،وما شابه هذا.
التقليدي
والباطني،
الظاهري
ّ
ّ
ّ
ّ

ولذلكّ ،
يتأسس عىل
فإن «توحيد املناهج» ال يقوم عىل االختزال واإللغاء ،وإنّام ّ

الشمول واجلمع املتجانس بني العنارص املتقابلة وإخضاعها لتجاذب وتفاعل متبادل

يفيض إىل إخراج ما ال يتّسق منها مع املنهج الشامل ،و ُيبقي عىل ما هو متجانس مع السياق
العا ّم ومنتظم فيه .ومعنى هذا ّ
الديني (للوقوف
النص
«أن توحيد املنهج يف إطار فهم ّ
ّ
إطالقي
ومكوناته إذا ما ُأريد له أداء دور
عىل األحكام املبثوثة فيه) يقتيض تعدّ د ًا يف بنيته
ّ
ّ
وشمو ّيل يف فهم الدين بصورته الواسعة ،ومن حيث هو ك ٌُّل ذو أجزاء متعدّ دة ورسالة

واحدة؛ إذ ال بدّ للمنهج يف هذه احلالة من أن جيمع يف اآلن نفسه بني شمول ّية َو ْحدَ وية،
وتعدّ دية ُبعد ّية ،بقدر ما جيمع الدي ُن ذاته بني تعدّ د يف جماالت املعارف ومستويات العالقة
مع اإلنسان والكون .فالشمول يف هذا املجال مقدّ مة رضورية ورشط الزم حلصول فهم

رضوري لتكييف الرشيعة مع واقع
رؤيوي متكامل حول الدين»((( من جهة ،ومدخل
ّ
ّ
الناس ومتغيرّ ات احلياة من جهة ثانية.

ارتباط ًا بام سبق ،يمكن القول ّ
إن املدخل األساس -كذلك -لتطوير أصول الفقه
وبخاصة ما يتع ّلق بمسألة املواءمة بني
وجتديد التفكري فيه؛ هو تفعيل الفكر املقاصدي،
ّ

«فقه الدين» و«فقه التنزيل» ،وما يتّصل هبام اتّصاالً مبارش ًا وغري مبارش؛ ّ
ألن ذلك يبقى
يف مقدّ مة فوائد إدراك الفكر املقاصدي وغاياتهْ .
املتصورة؛
وإن كان األمر ليس بالسهولة
ّ
عىل اعتبار ّ
املقاصدي يف سعيه إىل فهم الدين يف شموله وكامله من
أن هذا هو مرام الفكر
ّ

الديني2008 ،م ،ص.23-22
((( فياض ،حبيب :مقاربات يف فهم الدين ،ط ،1بريوت ،مركز احلضارة لتنمية الفكر
ّ
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بتنوعاته وتش ّعباته من جانب آخر؛ أي إحلاق الوقائع
جانب ،وسعيه إىل تنزيله عىل الواقع ّ
نص؛ وذلك وفق ما تقصده الرشيعة من مصالح
نص فيها بالرشيعة ،وبام ورد فيه ّ
التي ال ّ
يف الدار ْين(((.

ّ
األول« :أنه إذا كان االجتهاد
ربر هذا ويدعو إليه يف اآلن نفسه أمران اثنانّ :
ولعل ما ي ّ

ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

املدونات األصول ّية الفقه ّية بضبط بعض القواعد
التطبيقي قد حظي بيشء من االهتامم يف ّ
ّ
املنهج ّيةّ ،
البياين الذي
فإن االهتامم األكرب من قبل األصول ّيني قدْ صرُ ف إىل االجتهاد
ّ
املجردة من مداركها املبارشة ،وأكثر القواعد
هيدف إىل استخالص األحكام الرشع ّية
ّ

خمصصة هلذا الباب ،حتى كاد علم أصول
مدونات األصول ّ
املقررة يف ّ
املنهج ّية األصول ّية ّ
خمصص ًا يف جممله ملنهج الفهم؛ الفهم الذي يستدعي مزيد اهتامم بمنهج
الفقه يكون َّ
التطبيق(((.

متحم ً
احلرة
وأما األمر الثاين ،فهو أنّه ما دام اإلنسان
ال حلقيقة الوحي ،ويقصد بإرادته ّ
ّ
ال يف واقع احلياةّ ،
أن جيعله جاري ًا وفاع ً
فإن ذلك يتط ّلب رشط ًا مبدئ ّي ًا أن يفهم الواقع

يتعمق يف فهمه ،ويبذل اجلهد
اإلنساين الذي يريد أن جيريه عىل أساس من الوحي ،وأن ّ
ّ
(((
الكبري يف ذلك؛ نظر ًا إىل طبيعته املع ّقدة املتشابكة .
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وعليهّ ،
ماسة إىل جتديد الضوابط األصول ّية والقواعد املقاصد ّية
فإن «احلاجة -اليومّ -
يف ما يتع ّلق بفقه األولويات واملوازنات ،وكذلك قواعد ترتيب ِ
احل َجاج واالستدالل.
ّ
فأصول هذه األمور تكاد تنعدم؛ ّ
ألن ذوي اخلربة يستنطقون مفاهيمهم ألنفسهم ويبقى
غريهم من أهل العلم تائهني يف فتنة تعارض الظواهر ومقتضيات الدالالت((( ،األمر
الذي أ ّدى إىل ظهور فئتني متعارضتني« ،األوىل ال ينقصها اإلخالص والصدق ،ولكن
ينقصها الفقه بالواقع ومالبساته ،فإذا هبا تدعو إىل تطبيق األحكام دون علم بمآالت
مقاصدها ،وتصوغ من ذلك خطط إصالحها ،وترشع يف تنفيذ ما تقدر عىل تنفيذه،
املقاصدي ،بريوت ،دار الطليعة2014 ،م ،ص.103
((( انظر :عطية ،يوسف :االجتهاد والتجديد يف الفكر
ّ
ّ
الدويل1994 ،م ،ص.11
التطبيقي للرشيعة اإلسالم ّية ،ط ،1القاهرة ،دار النرش
النجار ،عبد املجيد :يف املنهج
((( انظرّ :
ّ
ً
وتنزيال ،ط ،1تونس ،الزيتونة للنرش والتوزيع1995 ،م ،ص.97-96
فهام
((( انظرّ :
النجار ،عبد املجيد :فقه التد ّين ً
األنصاري ،فريد :الفطر ّية؛ بعثة التجديد املقبلة ،املغرب ،الكلمة للطبع واإلشهار2007 ،م ،ص.225
((( انظر:
ّ
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فتسقط دعوهتا أحيان ًا كثرية يف نقيض ما رامته من إصالح .وأ ّما الثانية ،فال ينقصها العلم
بالواقع ،لكن ينقصها اإلخالص والصدق ،فإذا هبا تدّ عي ّ
يتحمل
أن الواقع املعارص ال
ّ
كثري ًا من األحكام الرشع ّية لعدم حت ّقق مقاصدها فيه .وبني خطأ أولئك وهؤالء تبقى
االجتهادي يف صياغة أحكام الدين بقصد التنزيل(((.
النظر
ّ

ملف العدد

الرضورة قائمة لتنظري أصو ّيل متني يف هذه القض ّية يقطع مسالك التيه واخلطأ ،ويسدّ د
لكن ،ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام ّ
املقاصدي بدوره حيتاج إىل قدر من
أن الفكر
ّ
االنضباط والتطوير؛ لكي ال يقع يف مزالق تبعده بعد ًا شبه كامل عن جوهر النصوص

الدين ّية ،ولكي ال ُيتّخذ ذريعة لتشويه تلك النصوص وحتميلها ما ال تطيق من الدالالت

التوصل
والتأويالت؛ لذا ،ال بدّ من «تطوير البحث يف مقاصد الرشيعة وإثرائه يف سبيل
ّ
إىل معرفة دقيقة وشاملة بمقاصد األحكام يف ك ّل ّياهتا وجزئ ّياهتا حتى تكون الصياغة

املقاصد ّية منهج ًا سديد ًا يف التطبيق»(((.

وكام يلزم التمسك بقواعد الرشيعة وأصوهلا وك ّلياهتا اإليامنية وحمكامهتا ِ
الق ْيم ّية
ّ
ّ
ّ
والترشيع ّية عىل مستوى االعتقاد ،جيب -أيض ًا -اعتامد مقاصد ّية املنهج عىل مستوى
الفعيل ،وذلك بحكم ما بني املصدر ّية واملنهج الرشع ّيني من تفاعل
املامرسة والتطبيق
ّ

بأي حال من األحوال؛ وإال
تصور الفصل بينهام ّ
وتكامل وارتباط عضوي ،حيث ال ُي ّ
كل يشء بالتم ّيع والتس ّيب يف غياب مبدئ ّية االعتقاد ،وسار ّ
أصيب ّ
كل يشء يف االرجتال
والعشوائ ّية(((.
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ً
وتنزيال ،م.س ،ص.204
فهام
((( انظرّ :
النجار ،فقه التد ّين ً
التطبيقي للرشيعة اإلسالم ّية ،م.س ،ص.70
النجار ،يف املنهج
((( ّ
ّ
اإلسالمي2008 ،م ،ص.118
العاملي للفكر
((( انظر :بزا ،عبد النور :مصالح اإلنسان؛ مقاربة مقاصد ّية ،املعهد
ّ
ّ

خامتة
بنا ًء عىل ما تقدّ م ،تبينّ ّ
أن احلاجة إىل جتديد أصول الفقه وتطويره وحتديثه هي اليوم
أي وقت مىض؛ حتى يكون عل ًام ُمتّصف ًا بام يكفي من التأثري والفاعل ّية
أكثر إحلاح ًا من ّ

ومكنات التجديد-
علم �أ�صول الفقه َ -م َكامنُ اجلمود مُ ْ

خاص ،ويف نطاق الدراسات اإلسالم ّية عىل نحو
الفقهي واألصو ّيل بشكل
يف نطاقه
ّ
ّ
عا ّم .وليكون كذلك يف مستوى العرص؛ ْ
ثمة
إن من جهة البيان أو املعرفة أو املنهج .ومن ّ
اإلسالمي احلديث وإسناده.
قوتُه التأثري ّية يف توجيه العقل
َتتَجدّ د ّ
ّ

ولعل من ضمن مداخل ذلك التطوير والتجديد – كام سبق ِ
ّ
الذكْر -وضع أصول

الفقه يف صلب العالقة مع العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية بمختلف فروعها وأنواعها؛
وبخاصة ما يرتبط بالعالقة املنهج ّية واملعرف ّية ،انطالق ًا من «رؤية تكامل ّية» وليس وفق
ّ
ِ
انتقائي ،من جهة ،والسري هبذا العلم يف اتجّ اه واقع الناس ا َملعيش ،ليكون
جتزيئي
منظور
ّ
ّ

مؤه ً
ال إجرائ ّي ًا ووظيف ّي ًا للر ّد عىل التحدّ يات الكبرية التي يسفر عنها هذا الواقع يف شتّى
ّ
امليادين واملجاالت وعىل كافة األصعدة واملستويات ،من جهة ثانيةّ .
وكل ذلك يكون يف

ختصص ًا
ضوء املقاصد العليا للرشيعة اإلسالم ّية ،ولك ْن بطريقة جديدة
متطورة وأكثر ّ
ّ
ود ّقة ،ودينام ّية ،ومرونة ،حيث تمُ كّن من تنزيل متجدّ د لألحكام عىل الوقائع واألحداث
تطورها وتغيرّ ها؛ تبع ًا لتغيرّ الظروف واألحوال والسياقات ،وتبع ًا
من خالل مراعاة ّ
التحول والتق ّلب ،وشديد التعقيد
لتجدّ د مصالح الناس وحاجاهتم يف عامل رسيع
ّ
والرتكيب.
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