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علم أصول الفقه يف سياق التطوير
-قراءة يف مفاعيل التداخلّيّة بني أصول الفقه والعلوم اإلسامّيّة -

الدكتور حممد بنعمر)١)

خاصة:

والقارئ  واملتابع  والباحث،  الدارس  تستوقف  التي  ة  والفكرّيّ الثقافّية  الظواهر  من 
بني  القائم  التداخل  ذلك  هو  التارخيّي،  تطّوره  يف   ، اإلسالمّيّ العريّبّ  ال��رتاث  ملسار 
العلوم التي نشأت يف أحضان هذا الرتاث، وتطّورت فيه، حيث إّن العالقة التداخلّيّة، 
العلوم  مجيع  بني  واحلارضة  واملهيمنة،  والغالبة،  البارزة،  السمة  هي  كانت  والتكاملّية، 

التي نشأت يف أحضان الثقافة العربّيّة اإلسالمّيّة.

بني  القائمة  التداخلّيّة  هذه  يف  سامهت  التي  األساس  املرجعّية  الدينّي  النّص  وُيعّد 
العلوم اإلسالمّيّة، حيث نشأت حوله شبكة متكاملة، ومتداخلة من العلوم. وأغلب هذه 

. ، اختارت الوجهة التفسريّية البيانّية للنّص الدينّيّ العلوم بقسميها اللغوّيّ والرشعّيّّ

، من املغرب. )1)  باحث يف الفكر اإلسالمّيّ
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ومن بني هذه العلوم علم أصول الفقه الذي ُيعّد ملتقى جمموعة من العلوم العقلّيّة 
الواقع... حيث شّكل  فقه  املنطق، وعلم  علم  اللغة،  الفقه، علوم  علم  منها:  والنقلّيّة؛ 
منهجًا يف االستدالل اجلامع بني العقل والنقل، مستمّدًا مكّوناته ومرجعّياته من جمموعة 

من العلوم التي تشاركه يف املوضوع واملنهج، وتتداخل معه يف املفاهيم.

عند  والوقوف  العلوم،  بني  التداخلّيّة  مفهوم  املقالة  هذه  تعالج  املنطلق  هذا  ومن 
خصوص العالقة التي تربط علم أصول الفقه بالعلوم األخرى، وحماولة تقديم مقاربة 
العلوم  من  باالستفادة  وأدوات��ه؛  ومسائله  منهجه  بلحاظ  العلم  هلذا  جتديدّية  تطويرّية 

. األخرى التي تربطه هبا عالقة التداخلّيّة والتكاملّية بمحورّية النّص الرشعّيّّ

مصطلحات مفتاحّية:

العلوم، تكامل  الواقع، تداخل  املنطق، فقه  اللغة،  العلوم اإلسالمّيّة،  الفقه،  أصول 
، املنهج... العلوم، حمورّية النّص الرشعّيّّ
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مقّدمة:

كشف كثري من العلامء والباحثني يف علوم الرتاث العريّبّ اإلسالمّيّ عن وجود عالقة 
موضوع  يف  بحثهم  سياق  يف  وذلك  اإلسالمّيّة،  العلوم  بني  قائمة  وتكاملّية  تداخلّيّة 
تصنيف العلوم، وترتيبها من حيث احلاجة، والفائدة، واملرشوعّية واملنفعة التي تؤّدهيا 
أو تقّدمها تلك العلوم لإلنسان يف دنياه، أو يف آخرته، أو من حيث بيانم ملكانة العلم، 
وقيمة طلبه يف اإلسالم؛ وذلك عن طريق الفصل والتمييز بني العلوم املقصودة لذاهتا، 
والعلوم املقصودة لغريها، وهي العلوم التي تنعت بعلوم اآللة، أو العلوم اآللّية)1)؛ ألنّا 
-يف حقيقتها ويف أصلها- آلة لغريها من العلوم؛ مثل: النحو لعلوم الرشيعة، واملنطق 

لعلم أصول الفقه، وأصول التفسري لعلم التفسري...)2)

العلوم  القائمة بني  التداخلّيّة  تبعًا هلذا اإلشكال املحورّي، فقد استند منارصو هذه 
ابن  النّص املوجود يف مقّدمة  اإلسالمّيّة، يف تعزيز دعواهم ومنارصة موقفهم، إىل هذا 
حيث  اإلسالم،  يف  وتطّورها  العلوم  لتصنيف  املخّصص  الفصل  يف  بخاّصة  خلدون، 
يذكر ابن خلدون )ت: 808ه�.ق.( يف كتابه »املقّدمة«: »أّن من العلوم ما هو مقصود 
اآللة:  مثل: علوم  لغريه؛  ما هو مقصود  العلوم  واإلهلّيات... ومن  كالرشعّيّّات  لذاته؛ 

كاللغة العربّيّة للرشعّيّات، وعلم املنطق لعلم أصول الفقه...«)3).

وهذه العلوم اخلادمة للعلوم األصلّيّة غالبًا ال تراد لذاهتا؛ وإّنام فائدهتا وثمرهتا تتحّدد 
يف ما تسّدده من خدمات، وما تقّدمه من منافع للعلوم األصلّيّة، وهي العلوم املقصودة 
بالذات، ومن ثّم »فكّلام خرجت هذه العلوم -املقصودة لغريها- عن هذا القصد صار 

االشتغال هبا لغوًا...«)4).

)1)  انظر: عبد الرمحان، طه: جتديد املنهج يف تقويم الرتاث، ط3، املركز الثقايف العريّب، 2000م، ص23.
)2)  انظر: كتاب أعامل مؤمتر: »تداخل العلوم اإلسالمّيّة مع العلوم األخرى«، اجلزائر، جامعة األمري عبد القادر-كلّية أصول 

الدين، 24-25 نوفمرب 2015م.
)3)  ابن خلدون، عبد الرمحن: املقدمة، تصحيح: أبو عبد اهلل السعيد، ط4، القاهرة، مؤّسسة الكتب الثقافّية 2008م، ص535.

)4)  ابن خلدون، املقدمة، م.س، ص555.
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ومن األمثلة التي يقّدمها ابن خلدون )ت: 808 ه�.ق.( لبيان فساد هذه العلوم التي 
اختارت استبدال أدوارها ووظائفها: علم املنطق مع املتأّخرين، حيث دّب إليه الفساد، 

ودخله اخللل عندما خرج عن املقصود الذي من أجله وضع يف بادئ أمره...

قال يف املقّدمة: »أّما العلوم التي هي مقاصد، فال حرج يف توسعة الكالم فيها، وتفريع 
املسائل واستكشاف األدّلة واألنظار؛ فإّن ذلك يزيد طالبها متّكنًا من ملكته، وإيضاحًا 
ملعانيه املقصودة، وأّما العلوم التي هي آلة لغريها -مثل: العربّيّة واملنطق وأمثاهلا- فال 
ينبغي أن ُينَظر فيها -من حيث كونا آلة لغريها فقط- وال يوّسع فيها الكالم، وال تفّرع 
فكّلام  غري،  ال  له  آلة  كونا  منها  املقصود  إذ  املقصود،  عن  هلا  خمرج  ذلك  ألّن  املسائل؛ 
خرجت عن ذلك خرجت عن املقصود، وصار االشتغال هبا لغوًا )...( وهذا ما فعله 
املتأّخرون يف صناعة النحو وصناعة املنطق وأصول الفقه؛ ألّنم أوسعوا دائرة الكالم 
من  وصرّيها  آلة،  كونا  من  أخرجها  بام  واالستدالالت  التفريعات  من  وأكثروا  فيها، 

املقاصد...«)1).

وقد اختار ابن رشد احلفيد )ت: 595ه�.ق.( قبل ابن خلدون التقسيم والتصنيف 
دة  دة، ويراد باملسدِّ والرتتيب نفسه؛ إذ قّسم العلوم إىل علوم مقصودة بذاهتا، وعلوم مسدِّ
»إّن  النحو«:  صناعة  يف  »ال��رضورّي  كتابه  يف  قال  حيث  لغريها،  اخلادمة  العلوم  تلك 
العلوم صنفان: علوم مقصودة لنفسها، وعلوم مسّددة لإلنسان يف تعّلم العلوم املقصودة 

يف نفسها...«)2).

دة علم النحو وعلم املنطق، »فمنزلة النحو كمنزلة املنطق؛ علامن  ومن العلوم املسدِّ
غلط  يقع  ال  حتى  والفكر  العقل  يسّدد  والثاين  اللسان،  د  يسدِّ األّول  أّن  إال  دان،  مسدِّ

فيهام...«)3).

برتكيب  إال  يتّم  ال  ومرجعّياهتا  أوصافها  يف  اإلسالمّيّة  املعرفة  فهم  أّن  يعني  وهذا 
املمّيزة  التكاملّية  النظرة  جتّليات  أحد  من  وهذا  أجزائها.  بني  متكاماًل  تركيبًا  علومها 

)1)  ابن خلدون، املقّدمة، م.س، ص544.
)2)  ابن رشد احلفيد، حممد: الرضوري يف صناعة النحو، حتقيق ودراسة: منصور عيل عبد السميع، مرص، 2010م، ص22. 

)3)  م.ن، ص21.
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واحلارضة يف املعرفة اإلسالمّيّة)1).

أوالً: مفهوم التداخلّيّة يف العلوم اإلسامّيّة:

تعني التداخلّيّة القائمة بني علوم الرتاث عند كثري من الدارسني والباحثني يف الرتاث 
: »أن العلوم كانت متكاملة، فهي ال تقبل التفرقة بني أجزائها، وإّنا هي  العريّبّ اإلسالمّيّ

وحدة مستقّلة، فهي ال تقبل التبعّيّة لغريها...«)2).

النّص  خدمة  وهو  العاّم،  اهل��دف  هذا  خلدمة  مجيعًا  نشأت  اإلسالمّيّة  ف�»العلوم 
القرآين، وفهمه، وللوقوف عىل املعاين املحمولة فيه، كّل علم حسب ختّصصه ووجهته 
وموضوعه، ما جعل العلوم عىل اختالفها }غري منعزل بعضها عن بعض{؛ بل متقاربة 

ومتداخلة...«)3).

ثانيًا: املرجعّية يف تداخلّيّة العلوم اإلسامّيّة:

هي  اإلسالمّيّة،  العلوم  بني  القائمة  التداخلّيّة  هذه  يف  سامهت  التي  املرجعّية  إّن 
القرآيّن وحمورّيته  النّص  العلوم، حيث متّخض عن مركزّية  س هلذه  القرآيّن املؤسِّ النّص 
فقه  من  العلوم؛  من  ومتداخلة  متكاملة  شبكة  فنشأت  اإلسالمّيّة،  العربّيّة  الثقافة  يف 
وأصول، وحديث وُسنّة، وتفسري وقراءات، وغريها من العلوم الرشعّيّّة، أو من العلوم 
ة؛ من نحو، ورصف، وترصيف، ومعجم، وفقه، ولغة، وبالغة، وداللة... خلدمة  اللغوّيّ
املحور  الرشعّيّّ هو  النّص  كان  س يف مجيع جهاته ومستوياته -حيث  املؤسِّ النّص  هذا 
العلوم  هذه  وأغلب  أحضانه.  يف  وتطّورت  اإلسالم  يف  ظهرت  التي  العلوم  تالقي  يف 

. - اختارت الوجهة التفسريّية البيانّية للنّص الرشعّيّّ -بقسميها اللغوّيّ والرشعّيّّ

يالحظ الناظر يف أشكال الثقافة العربّيّة اإلسالمّيّة -بام ال جمال للشّك فيه- أّن العلوم 

)1)  انظر: »تكامل املعارف: اللسانّيّات واملنطق والفلسفة« حماورة مع الدكتور طه عبد الرمحان، جملة دراسات سميائية، أدبية 
لسانية، العدد2، ربيع 1988م.

)2)  عبد الرمحان، طه: حوار من أجل املستقبل، املغرب، منشورات اجليب 1999م، ص28.
الرباط،  والسميائّي«،  اللسايّن  »البحث  مجاعي  كتاب  ضمن  املعارصة،  واللسانّيّات  العريّب  النحو  عبده:  الراجحي،    (3(

منشورات كلّية اآلداب رقم السلسلة6، 1981م، ص153.



84

ة -
المّي

لإ�س
م ا

علو
وال

قه 
الف

ول 
اأ�س

ني 
ة ب

خلّي
تدا

ل ال
عي

مفا
يف 

ءة 
قرا

ر -
طوي

الت
اق 

�سي
يف 

قه 
الف

ول 
اأ�س

لم 
ع

التناول  يف  اختالف  ومن  بينها،  التفاوت  من  الرغم  -عىل  رشعّيّة  أو  ة  لغوّيّ اإلسالمّيّة 
ة، أو يف بسط القضايا العلمّيّة، أو يف حتديد املرجع  واألداء، أو يف عرض الظواهر الفكرّيّ
اهتاممها، ومرجع عنايتها،  القرآيّن منطلق اشتغاهلا، وحمّط  النّص  املنهجّي- جعلت من 
وحمور دراستها؛ من أجل متّثل القضايا الترشيعّيّة الكربى التي طرحها الواقع اإلسالمّيّ 
واحلضارات  الثقافات  مع  احتكاكه  يف  خاّصة  الطويل،  التارخيّي  مساره  يف  وعرفها 

األخرى الوافدة عليه.

فالقرآن  »التسهيل«:  الكلبّي )ت: 741ه�.ق.( يف مقّدمة كتابه  ابن جزي  وكام قال 
الكريم »هو املقصود بنفسه، وسائر العلوم أدوات تعني عليه وتتعّلق به«)1).

ة والداللة: ثالثًا: علم أصول الفقه: اهلويَّ

ُيعّد علم أصول الفقه من أهّم العلوم التي أنتجتها احلضارة اإلسالمّيّة؛ إذ عرّب هذا 
العلم عن أهّم القضايا واملشاغل الترشيعّية التي عرفتها احلضارة العربّيّة اإلسالمّيّة يف 

مسارها التارخيّي الطويل.

علم  أّن  »اعلْم  فقال:  العلم،  هذا  قيمة  808ه���.ق.(  )ت:  خلدون  ابن  حّدد  وقد 
النظر يف  فائدة؛ وهو  وأكثرها  قدرًا،  وأجّلها  الرشعّيّّة،  العلوم  أعظم  من  الفقه،  أصول 

األدلة الرشعّيّّة، من حيث تؤخذ منها األحكام والتكاليف...«)2).

حيث تداخل يف تركيب هذا العلم جمموعة من األشكال واألنساق املعرفّية والعلمّيّة؛ 
يف  تشاركه  التي  العلوم  من  جمموعة  بني  وخليطًا  مزجيًا  يكون  يكاد  الفقه  أصول  فعلم 
العربّيّة  الثقافة  العريقة يف  املنهجّية  العلوم  املنهج، فهو أحد  املوضوع، وتتداخل معه يف 

اإلسالمّيّة.

كام تسّللت إىل علم أصول الفقه العلوم الدخيلة الوافدة من الثقافات األخرى؛ مثل: 
علم املنطق؛ »ذلك أّن علم أصول الفقه -الذي يظهر بمظهر نسق من العلوم- مل تدخل 

)1)  ابن جزي، حممد: مقدمة تفسري التسهيل، حتقيق: حممد بن سّيدي حممد موالي، الكويت، دار الضياء، 2011م، ج11، ص1.
)2)  ابن خلدون، املقّدمة، م.س، ص585.
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فيه ُشَعب العلوم اإلسالمّيّة وحدها؛ بل دخلت فيه -أيضًا- العلوم العقلّيّة املنقولة من 
الثقافات واحلضارات األخرى، والتي هلا قرابة معرفّية أو منهجّية معه«)1).

الرتاث  املتكامل يف  املنطقّيّ  النظر  أنموذج  العلم  الذي جعل من هذا  وهو االعتبار 
. العريّبّ اإلسالمّيّ

رابعًا: املنهج يف علم أصول الفقه:

شّكل هذا العلم ملتقى جمموعة من العلوم؛ منها ما هو نقيّل أو عقيّل، ومنها ما هو 
أصيّل أو َتَبِعّي؛ دخيل خادم لألصل، ومنها ما هو مقصود بالذات أو مقصود للغري)2).

فعلم أصول الفقه عبارة عن قواعد منهجّية كّلّية استداللّية، تعمل عىل ضبط منهج 
؛ فهو منهج يف االستدالل جامع بني النقل  الفهم، وتسديد االستنباط يف املجال الترشيعّيّ
والعقل، وبني الرأي والنّص، حيث يستمّد مكّوناته ومرجعّياته من جمموعة من العلوم 
التي تشاركه املوضوع، وتقاسمه املنهج، وتتداخل معه يف املفاهيم، فإذا أحكم املجتهد 
واملستدّل قواعد هذا العلم، تيّس له الوصول إىل الفهم السديد لنصوص الوحي، فهو 

ُيعّد -بحّق- من أهّم العلوم التي أنتجتها احلضارة العربّيّة اإلسالمّيّة)3).

وهذا املعطى هو الذي يكشف لنا الباعث والداعي عىل تسمية هذا العلم باملنهجّية 
الكّلّية،  القواعد  من  جمموعة  هو  الداخيّل  بنائه  يف  الفقه  أصول  علم  ألّن  الترشيعّيّة)4)؛ 
أجل  من  الرشعّيّّ  للنّص  تفّهمه  يف  واملجتهد  الفقيه  إليها  يستند  اإلمجالّية،  واألصول 
تبعًا  وترّصفاته؛  املكّلف  أفعال  عىل  احلكم  هذا  وتنزيل  منه،  الرشعّيّّ  احلكم  استنباط 

للحال الذي يوجد فيه هذا املكّلف)5).

)1)  عبد الرمحان، طه: جتديد املنهج يف تقويم الرتاث، ط3، املركز الثقايف العريّب، بريوت؛ الدار البيضاء، 2000م، ص93.
)2)  صنّف ابن خلدون يف مقّدمته العلوم وقّسمها إىل قسمني: علوم مقصودة بالذات؛ كالرشعّيّّات من تفسري وحديث وفقه، وعلوم 

وسيلة خادمة للعلوم األصلّية؛ مثل العربّيّة للرشعّيّات واملنطق للفلسفة. انظر: ابن خلدون، املقّدمة، م.س، ص544.
)3)  انظر: عبد الرازق، مصطفى: متهيد يف تاريخ الفلسفة اإلسالمّيّة، ط3، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية، 1966م، ص12.

)4)  انظر: الباجي، سليامن بن خلف: إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق: عبد املجيد الرتكي، ط4، بريوت، دار الغرب 
اإلسالمّي، 1998م، مقّدمة التحقيق، ص22.

)5)  انظر: الزركشي، بدر الدين: البحر احمليط، حترير ومراجعة: عمر األشقر وآخرين، ط1، الكويت، وزارة األوقاف، 
1990م، ج1، ص12.
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العقلّية اإلسالمّيّة يف صناعة  اشتغال  الكبري يف  املستوى  العلم وجّسد  لقد عرّب هذا 
للقضايا  إليها، وإيضاح مسائلها، من خالل استشكاهلا  الوصول  املعرفة، وبيان طرائق 
أضحت  حيث  التارخيّي،  تطّوره  يف  اإلسالمّيّ  املجتمع  عرفها  التي  العميقة  الترشيعّيّة 
القضايا واملباحث واإلشكالّيات الكربى، التي استحرضها علامء األصول وأثاروها يف 

ثنايا مؤّلفاهتم، غري متيّسٍة للباحثني اليوم)1).

لذا، ُيعّد علم أصول الفقه منهجًا دقيقًا ومسلكًا متامسكًا؛ فهو »منهج ال يعادله منهج 
موضوعات  خمتلف  يف  اخلوض  عىل  وقدرته  مرونته،  ويف  متاسكه،  ويف  دّقته،  يف  آخر، 

الرشيعة، والوصول فيه إىل حلول اجتامعّية إنسانّيّة هلذه القضايا الترشيعّيّة«)2).

خامسًا: علم أصول الفقه وعاقته بعلم الفقه:

النظرّية  بعالقة  تشبيهها  يمكن  الفقه هي عالقة تالزمّية،  بعلم  العلم  إّن عالقة هذا 
عىل  ويعمل  لالستنباط،  العاّمة  النظرّيات  وضع  يامرس  الفقه  أصول  فعلم  بالتطبيق، 
بدون  للقول  العلم  هذا  مكان يف  وبالتايل ال  االستدالل،  الزلل يف  من  املستدّل  عصمة 
دليل؛ فال يقول من شاء ما شاء، وإّنام ترّد الفروع إىل أصوهلا، وترّد األصول إىل مصادرها 

األصلّيّة املعلومة.

ويسعى علم الفقه إىل توجيه تلك النظرّيات، وتسديد تلك األنساق؛ وذلك بتنزيل 
والتداخل  التالحم  جتّليات  أحد  ُيعّد  وهذا  الواقع،  أرض  عىل  وتطبيقها  األنساق  هذه 

الذي كان حارضًا وقائاًم بني العلوم عاّمة، وبني علم الفقه وعلم األصول خاّصة)3).

سادسًا: امتدادات العلوم وتداخلها يف علم أصول الفقه:

1. االعتبارات العلمّيّة واملنهجّية يف حضور اللغة عند األصولّيّّني:

)1)  انظر: عبد الرمحان، طه: احلوار أفقأ للفكر، بريوت، الشبكة العربّيّة لألبحاث والنرش، 2011م، ص132.
)2)  فضل اهلل، مهدي: العقل والرشيعة، ط1، بريوت، دار الطليعة، 1991م، ص13.

)3)  انظر: ابن عاشور، الطاهر: مقاصد الرشيعة اإلسالمّيّة، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، القاهرة، دار البصائر، 1998م، 
مقّدمة التحقيق، ص31.



السنة ١ العدد ٢ خريف ٢٠١٦

87

دد
الع

ف 
مل

إّن  حيث  البيايّن؛  اللغوّيّ  املحور  هو  العلم  هلذا  املشّكلة  العلمّيّة  املحاور  أبرز  من 
االستدالل عىل األحكام، ومتّثل املعنى اللغوّيّ والرشعّيّّ من النّص، يتوّقف عىل مدى 
ضبط اللغة العربّيّة، والتمّكن من علومها، والدراية بمنطقها يف التخاطب، سواء أكانت 
عند  به  يراد  الذي  بالسياق  أم  باملعجم،  أم  بالداللة  أم  بالرتكيب  مّتصلة  العلوم  هذه 

األصولّيّني املقتضيات املحيطة باخلطاب، والتي هلا األثر املبارش يف صناعة املعنى.

العرب يف جماري خطاهبا  مقاصد  نزوهلا وفق  الرشيعة، وبحكم  فبحكم عربية هذه 
رام  أو  االستدالل،  قصد  َمْن  عىل  الواجب  من  فإّن  أساليبها؛  ترصيف  يف  وعاداهتم 
استنباط األحكام من النّص، أن يكون عىل علم ومعرفة باللغة العربّيّة، عارفًا بقواعدها، 

مدركًا ملعهودها يف اخلطاب والتخاطب؛ ألّن القرآن نزل باللغة العربّيّة)1).

للمعنى،  للتخاطب وأدائه  إجرائه  العربّيّة يف  أهل  الكريم مسلك  القرآن  لقد سلك 
يف  العربّيّة  اللغة  وأصول  اللغة  ضوابط  من  متمّكنًا  املستنبط  يكون  أن  وجب  ثّم  ومن 

تفّهمه لكتاب اهلل، وأن يتقّيد بمعهود العرب يف ختاطبهم يف هذا الفهم)2).

ومن ثّم، فإّن االّتفاق حاصل بني علامء األصول -باختالف مدارسهم ومذاهبهم- 
اللغة  طلب  يف  الضعف  وأّن  اللغة،  يف  االجتهاد  يستلزم  األحكام  يف  االجتهاد  أّن  عىل 
العربّيّة أو اإلعراض عن علومها أو التقصري يف طلبها، جينّب املستدّل الصواب، ويعّرضه 
الزلل، وجيعل استدالالته عرضة للخطأ؛ حيث تغيب عن هذه  إىل  به  للخطأ، ويفيض 
الرازّيّ )ت: 606ه�.ق.(: »ملا  االستدالالت مقاصد الترشيع. قال اإلمام فخر الدين 
وَنْحِوهم  العرب  بلغة  واردان  القرآن واألخبار، ومها  إىل  معرفة رشعنا  املرجع يف  كان 

وترصيفهم؛ كان العلم برشعنا موقوفًا عىل العلم هبذه األمور«)3).

اجللبي،  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  القاهرة،  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  الرسالة،  إدريس:  بن  حممد  الشافعّي،  انظر:    (1(
1986م، ص52.

)2)  انظر: العلمّي، عبد احلميد: الدرس الداليل عند اإلمام الشاطبّي، املغرب، منشورات وزارة األوقاف املغربية، 2000م، 
ص213.

)3)  الرازّي، فخر الدين: املحصول، حتقيق: طه جابر العلواين، بريوت، مؤّسسة الرسالة، 1992م، ج1، ص221.
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وهذا املعنى هو الذي أّكده ابن حزم الظاهري األندليّس عندما قال: »إّنه ال بّد للفقيه 
من أن يكون نحويًا ولغوّيًا، وإال فهو ناقص، وال حِيّل له أن يفتي؛ جلهله بمعاين األسامء 

وبعده عن فهم األخبار«)1).

يّتجه  الفقه  أصول  علم  مباحث  من  جزءًا  جعل  الذي  هو  املنهجّي  اإلشكال  وهذا 
نحو املباحث يف اللغة العربّيّة عامة، والداللة اللفظّية خاّصة، »فالسلطة املرجعّية يف علم 
ة، واملحور الرئيس الذي ينتظم هذه البحوث هو عالقة  أصول الفقه هي للبحوث اللغوّيّ

اللفظ واملعنى«)2).

القرآيّن  النّص  أّن  يتحّدد يف  باللغة،  اشتغال األصولّيّّني  إىل  الداعي  املعريّف  فاملقتىض 
هذا  إظهار  إىل  وتسعى  العربّيّة،  باللغة  تعرّب عن رسالتها وعن مضمونا  ثقافة  ظهر يف 
حتى  للفهم،  ميّسًا  مفّصاًل  خاّصة-  وللمكّلف  عاّمة،  -للمخاطب  وإيضاحه  املعنى 
، فكان من الرضورّي أن جيري التخاطب يف القرآن  يستوعب مضمون اخلطاب الرشعّيّ
بني  يعرف  الذي  القسم  وهو  اللغة...  هذه  يف  املحمولة  ة  اللغوّيّ الضوابط  عىل  الكريم 

األصولّيّّني ب� »فقه النّص«)3).

ة التي كانت جمال اشتغال علامء األصول: مبحث اللفظ، وما  ومن أبرز املحاور اللغوّيّ
حتمله هذه األلفاظ من معاٍن ودالالت، وما يطرأ عليها من تغرّيات وحتّوالت يف الداللة 
واملعنى تبعًا للسياق؛ وهي التغرّيات التي يكون فيها للسياق والقرائن -بقسميها احلايّل 
واملقايّل- األثر الواضح يف حتديد الداللة، وتعيني املعنى، والفصل بني االستعامل اللغوّي 

. ، واملعنى األصيّلّ واملعنى التبعّيّ واالستعامل الرشعّيّّ

اللفظ من خمتلف  متابعة  ُيْقِدمون عىل  الذي جعل علامء األصول  االختيار هو  هذا 
وهذه  الرصد،  هذا  وكان  املستويات،  مجيع  من  معانيه  ويرصدون  والزوايا،  اجلهات 

)1)  األندليس، ابن حزم: اإلحكام يف أصول األحكام، ط1، بريوت، دار الكتب العلمّيّة، 1994م، ج1، ص51.
)2)  اجلابرّي، حممد عابد: بنية العقل العريّب، ط1، بريوت، املركز الثقايف العريّب، 1987م، ص56.

الكتب  دار  بريوت،  أصولّية(،  السياق )دراسة  نظرية  الدين:  نجم  الزنكي،  ص52؛  م.س،  الرسالة،  الشافعّي،  انظر:    (3(
العلمّيّة، 2006م، ص21.
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املتابعة من أّول وضع الواضع إىل آخر فهم السامع؛ حيث يتعّذر ضبط مجيع هذه اجلهات 
واملستويات التي كانت موضوع اشتغال علامء األصول)1).

ة األصولّيّّة، الضابطة  ومن مظاهر اشتغاهلم عىل اللفظ، هو وضعهم للقواعد اللغوّيّ
واملعينة عىل الفهم واملعينة عىل البيان، عىل شكل كّلّيات وأصول عاّمة.

لقد كان طبيعيًا، واحلال أّن اللغة العربّيّة هي لسان الرشيعة، أن توضع قواعد الفهم 
والبيان من اللغة العربّيّة ذاهتا، بعد استقراء واسع، وتتّبع لرتاكيبها ولداللتها ولطبيعتها 

يف اخلطاب والتخاطب)2).

إّن هذا التقارب املعريّف واملنهجّي بني اللغة العربّيّة وعلم أصول الفقه -الذي تشهد 
له خمتلف الكتب واملدّونات الكربى يف علم أصول الفقه، خاّصة الكتب التي ُتعّد من 
هات؛ هو بحاجة إىل مزيد من التأصيل والتقنني والبحث واملتابعة والتجديد،  قبيل األُمَّ
والقراءة من لدن الباحثني اليوم، خاّصة للمشتغلني بالدراسات اللغوّية املقارنة؛ بحكم 
الفرتة  يف  خاّصة  اخلطاب  حتليل  ومناهج  عاّمة،  اللغة  علوم  مّس  الذي  الكبري  التطّور 
املشتغلني  متّكن  عنه  يلزم  ما  وهو  كبريًا،  تطّورًا  اللغة  علوم  شهدت  حيث  املعارصة؛ 
جديد  كّل  عىل  واّطالعهم  اجلديدة،  اللغوّية  العلوم  هذه  من  األصولّيّّة  بالدراسات 
الفهم  منهج  تقويم  تيّس هلم  أن  العلوم من شأنا  املعرفة هبذه  العلوم؛ ألّن  حتمله هذه 
اللغة  املنهجّي، والتقّيد بضوابط  الضبط  يبتني عىل  تقوياًم  والتفسري عند علامء األصول 
العربّيّة وأعرافها يف الفهم، وقوانينها يف األداء، ومعهودها يف التخاطب؛ بقصد االهتداء 
العربّيّة،  اللغة  معهود يف  ما هو  وفق  الكريم،  القرآن  التي حيملها  الصحيحة  املعاين  إىل 
الفقه -من حيث تطوير  التجديد املنهجّي واملتابعة يف علم أصول  ثّم فإّن مناحي  ومن 
اللغوّيّ  الدرس  عىل  االنفتاح  يستحسن  اللغوّيّة-  باملاّدة  منها  تعّلق  ما  خاّصة  مباحثه؛ 
املعارص بجميع اجّتاهاته، والسّيام ما عرفه هذا الدرس من حتّوالت يف مكّوناته وجماالته 

، 1986م، ص445. )1)  انظر: محادي، إدريس: اخلطاب الرشعّيّ وطرق استثامره، بريوت، املركز الثقايّف العريّبّ
، 1984م، ج1، ص9. )2)  انظر: صالح، أديب: تفسري النصوص، ط3، بريوت، املكتب اإلسالمّيّ
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وحماوره)1).

2. الوجهة االستداللّية املنطقّيّة يف علم أصول الفقه:

ومن املحاور املشّيدة هلذا العلم، والتي تكتيس أمّهّية بالغة يف علم أصول الفقه:   
حمور االستدالل عىل األحكام الرشعّيّّة. وُيعّد هذا املحور األساس والدعامة التي يقوم 

عليها رصح علم أصول الفقه)2).

وهذا املحور مالزم ملحور الفهم ومرتبٌط به؛ حيث يمكن تشبيه العالقة بينهام بعالقة 
الدرس  يف  االستدالل  منهج  تأصيل  عىل  األصول  علامء  عمل  ولقد  بامللزوم.  الالزم 
، عن طريق تقعيد القواعد عىل شكل كّلّيات من أجل تيسري فهم النّص الرشعّيّّ  األصويّلّّ
من ِقَبل املجتهد، ومستنبط األحكام الرشعّيّة بصفة عاّمة. ومن اجلهات التي وقع فيها 
التقاطع بني العلمنّي )أصول الفقه واملنطق( جهة القواعد األصولّيّة؛ حيث عمد علامء 
ة والرشعّيّّة عىل شكل قضايا  األصول إىل تقعيد جمموعة من القواعد األصولّيّّة واللغوّيّ
القضايا  وهذه  اخلرب.  وهو  حممول؛  ومن  عنه،  املخرب  وهو  موضوع؛  من  مرّكبة  منطقّية 

يغلب عليها اإلجياز واالختصار وتّتصف باالّطراد)3).

التفسري  حمور  يف  املعارص  اللغوّيّ  والدرس  األصويّلّّ  الدرس  بني  التشابه  أوجه  يف  البحث  حاولت  التي  الدراسات  من    (1(
والتحليل والداللة:

- أصبان، إبراهيم: السياق بني اللغوّيّني واألصولّيّّني، جملة اإلحياء، املغرب، العدد25، 2007م.
-زنكي، نظرية السياق )دراسة أصولّية(، م.س.

، األردن، عامل الكتب احلديث، 2008م. - رمضان، حييى: القراءة يف اخلطاب األصويّلّّ
- عيل، حممد يونس: علم التخاطب اإلسالمّيّ )دراسة لسانية ملناهج علامء األصول يف فهم النّص(، بريوت، دار املدار، 

2008م.
 - الديري، أمحد: طوق اخلطاب، بريوت، املؤّسسة العربّيّة للنرش، 2008م.

 - املتوّكل، أمحد: نظرية الداللة عند علامء العرب القدماء )دراسة مقارنة(، الرباط، منشورات كّلّية اآلداب، 1980م.
)2)  قال اإلمام الغزايل )ت: 505ه�.ق.(: »اعلم أّن هذا القطب هو عمدة علم أصول الفقه«. الغزايل، أبو حامد: املستصفى، 
تفسري  وأثرها يف  »الداللة  الكبييس، محد محيد:  وانظر:  ، 1980م، ج1، ص11؛  العريّبّ الرتاث  إحياء  دار  ط1، بريوت، 

النصوص«، جملة كلّية الرشيعة العراقّية، العدد1، 1986.
)3)  يراد بالقاعدة: قضية كلّية ينطبق حكمها عىل جزئّيات كثرية. والقضّية هي: قول حكم فيه بيشء عىل يشء؛ مثل قولنا: زيد 

ذاهب، وعمرو منطلق.
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قراءة  يف  إليها  لالحتكام  القواعد  هذه  بتقعيد  قاموا  األصول  علامء  أّن  يعني  وهذا 
النصوص الرشعّيّّة، واستنباط األحكام منها، »فلقد كان طبيعّيًا أن ختضع هذه القواعد 
القاعدة هي  أّن  باعتبار  الصياغة والبناء؛  املنطقّيّة يف  العقلّيّة  للقوانني  ة األصولّيّّة  اللغوّيّ

-يف حّد ذاهتا- قضّية كّلّية تعرف هبا أحكام جزئّياهتا«)1).

وأغلب هذه القواعد صيغت وشّيدت وفق قوانني التفكري األساس، ومبادئ املنطق؛ 
ومثال ذلك: القاعدة األصولّيّّة: »األمر باليشء ني عن ضّده«، فهذه القاعدة األصولّيّّة 
صاغها علامء األصول وفق مبدأ عدم التناقض القايض باستحالة اجلمع بني النقيضني يف 
أّي حال من األحوال؛ حيث إّن األمر باليشء هو يف حّد ذاته ني عن فعل كّل ما خالف 

العمل املأمور به وعن كّل ضّد له.

: ومن قبيل هذه القواعد املشّيدة عىل االستقراء املنطقّيّ

- األصل يف اللفظ اإلعامل.

- األصل يف اخلطاب أن حيّقق الفائدة.

- األصل يف الكالم أن حيمل عىل احلقيقة.

- ال يصار إىل املجاز إال بقرينة.

- إذا تعّذر احلمل عىل احلقيقة صري إىل املجاز.

- االنتقال من املعنى األصيّل إىل التبعّيّ ال بّد له من صوارف. 

- ال خياطبنا احلّق -سبحانه- باللفظ املهمل.

- إعامل اللفظ أوىل من إمهاله.

- التأويل خالف األصل.

الرباط  دائرة  البصائر، فصلّية، تصدر عن  الفقه(«، جملة  العلوم اإلسالمّيّة )علم أصول  بني  »التداخل  ميمون:  باريش،    (1(
العدد4،  الرباط،  اخلامس(،  حممد  )جامعة  اإلنسانّية  والعلوم  اآلداب  بكلّية  اإلسالمّيّة  الدراسات  يف  للبحث  العلمّيّة 

2007م.
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- ال يصار إىل التأويل إال بدليل.

- السياق حاكم.

- ال تكليف باملجمل وال باملبهم.

التواصل  التي جّسدت مستويات  املباحث  أهّم  الدالالت من  ُيعّد مبحث  كام   
والتداخل بني علم األصول واملنطق. ولتحقيق هذا التواصل عمل علامء األصول عىل 
الطاقة  استغالل  لغاية  املناطقة، واستثمروا دراساهتم ومباحثهم  مباحث  االستفادة من 
؛ لتكون هذه الداللة املحمولة يف النّص طريقًا معينًا يف  ة للنّص الرشعّيّّ الداللّية واللغوّيّ
استنباط األحكام الرشعّيّّة. فالدالالت هي مسلك معترب للعبور من املنطوق إىل املفهوم، 
املعنى  إىل  املعنى األصيّل  املستنبط، ومن الرصيح إىل املضمر، ومن  إىل  املنصوص  ومن 

التبعّي، ومن املعنى املطابقّي إىل املعنى اللزومّي)1).

األصول  علامء  عني  فقد  باالستقراء،  استمداده  تّم  مبحث  ال��دالالت  ومبحث 
باستقراء األساليب العربّيّة، وعباراهتا ومفرداهتا، وتراكيبها، واستمّدوا هبذا االستقراء، 
وبام قّرره علامء اللغة العربّيّة من قواعد وضوابط، عددًا من القواعد التي ُيتوّسل هبا إىل 

فهم األحكام من النصوص الرشعّيّة فهاًم صحيحًا تقّرره أعراف اللغة العربّيّة)2).

عملّية  تتطّلبه  ملا  استجابة  كان  األصولّيّّني،  لدن  من  ال��دالالت  إىل  التوّجه  وهذا 
؛ باعتباره داالً عىل  االستنباط من الدّقة والرصامة؛ وذلك باالنتقال من اخلطاب الرشعّيّّ

القضّية الرشعّيّّة؛ باعتبارها مدلوالً.

ًا، احتضنه علامء األصول  وُيعّد هذا املبحث -مبحث الدالالت- يف أصله مبحثًا لغوّيّ
يف مدارساهتم لعالقة اللفظ باملعنى؛ إذ ليس من املستبعد أن يكون لعلم املنطق األثر فيه، 
علاًم أّن اشتغال املنطقّي باملباحث اللغوّية َأْماله اشتغاله بمستوى املحاورة واملخاطبة يف 
صناعة املنطق، وهو األمر الذي جعل صناعة املنطق تّتجه يف بعض جوانبها وأجزائها 

، العدد11، السنة7، 1986م. )1)  انظر: جماهد، عبد الكريم: »الداللة عند األصولّيّّني«، جملة الفكر العريّبّ
)2)  انظر: خالف، عبد الوهاب: علم أصول الفقه، ط14، الكويت، دار القلم، 1980م، ص144.
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ة، وبخاّصة فيام هو من قبيل القضايا اللفظّية؛ وهو املحور املعروف  نحو القضايا اللغوّيّ
بمحور األلفاظ يف عالقتها باملعاين.

أحضان  يف   ، املنطقّيّ باإلشكال  ارتبط  قد  اللغوّيّ  اللسايّنّ  اإلشكال  أّن  إىل  مضافًا 
واشرتكت  باللغة،  وتداخل  املنطقّيّ  اإلشكال  اختلط  فقد  اإلسالمّي؛  العريّب  الرتاث 

مسائلهام، خاّصة يف حمور عالقة األلفاظ باملعاين)1).

 وهذا يدّل عىل أّن االستفادة من علم املنطق يف اجلانب اللغوّي يعود إىل هذا االعتبار؛ 
وهو أّن علم املنطق من حيث هو علم منهجي ال يتطّلب الدّقة يف التفكري فحسب؛ بل 
ة التي هي أداة التعبري عن  يتطّلب -أيضًا- الدّقة يف استعامل األلفاظ والرتاكيب اللغوّيّ

التفكري.

التي  الكربى  املراحل  عن  »املقّدمة«  يف  808ه���.ق.(  )ت:  خلدون  ابن  كشف  لقد 
قطعها علم أصول الفقه يف تفاعله مع املنطق، وبنّي أّن علم أصول الفقه مّر بعّدة مراحل، 
وقطع عّدة أشواط. ويمكن التمييز يف هذه املراحل بني مرحلتني رئيستني يف تطّور هذا 

العلم:

- مرحلة اإلمام الشافعّي )ت: 204ه�.ق.(، حيث كانت مباحث علم أصول الفقه 
مرّكبة من العلوم األصلّية الصافية املجّردة عن املباحث املنطقّيّة، ومن العلوم املنقولة... 

وهو ما يعكسه، ويكشف عنه كتابه »الرسالة« الذي ُيعّد من أقدم الكتب يف هذا العلم.

- مرحلة اإلمام الغزايل )ت: 505ه�.ق.(، وتعّد هذه املرحلة من أبرز املراحل التي 
قطعها هذا العلم يف مساره التارخيّي ويف تطّوره، من حيث احتكاكه، وتداخله مع علم 
يف  واألسبقّية  الريادة  املرشق  يف  505ه���.ق.(  )ت:  الغزايل  اإلمام  مّثل  حيث  املنطق؛ 
تداخل علوم الرشيعة مع علم املنطق؛ فقد عكس كتابه »املستصفى يف علم أصول الفقه« 
، فهو يقّدم أنموذجًا للكتابة األصولّيّّة، وقد  قّمة االكتامل والنضج يف التأليف األصويّلّّ
اختار الغزايل تصدير كتابه بمقّدمة ذهب فيها إىل أّن من ال يعرف املنطق ال ثقة بعلومه، 

)1)  انظر: احلمياين، فاطمة: حروف املعاين بني املناطقة والنحاة، الرباط، منشورات كلّية اآلداب، العدد57، ص11.
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وأّن عىل املجتهد أن يعرف مدارك العلوم النظرّية، خصوصًا احلّد والربهان)1).

هو  الفقه،  أصول  وعلم  املنطق  بني  التقريب  هبذا  للقيام  الغزايل  اإلمام  أّهل  والذي 
ثقافته املنطقّيّة الواسعة التي اكتسبها من خالل اّطالعه الواسع عىل الفلسفة وعىل املنطق 
اإلغريقّي، وسّخرها يف تشييده جمموعة من األشكال واألنساق االستداللّية التي حيتاجها 
، والتي ترمجها يف املؤّلفات التي تركها يف هذا العلم، ووّجهها يف استدالله عىل  األصويّلّّ
التي  العلم واآللة  املنطق هو  الرشعّيّّة؛ ألّن  للنصوص  تفّهمه  أو يف  الرشعّيّّة،  األحكام 
الدليل من فاسده، واملمّيز بني األقيسة  الفصل واالستدالل، وبيان صحيح  تعمل عىل 

الصحيحة من الفاسدة، كام إّن علم أصول الفقه هو -من جهة أخرى- منطق الفقه.

الفقه،  أصول  علم  ملتعاطي  رضورّية  ممارسة  املنطقّيّة  املامرسة  الغزايل  اإلمام  واعترب 
التي جاءت يف كتاب املستصفى ليست من  املنطقّيّة  واملشتغل بعلوم الرشيعة؛ فاملقّدمة 

مطالب علم أصول الفقه، وال هي من مقّدماته؛ بل هي مقّدمة لكّل العلوم)2).

متمّيزة يف مداخلها ومكّوناهتا  باهبا،  رائدة يف  الغزايل مسامهة  اإلمام  وتبقى مسامهة 
وعنارصها، حيث إّن أبا حامد الغزايل أدخل املنطق إىل العلوم اإلسالمّيّة، وألزم مفّكري 
اإلسالم مدارسته، والتمّكن منه، وعّلل حضور املنطق يف التداول العريّب اإلسالمّي، بأّن 
االستدالل يف الفقهّيّات ال يباين االستدالل يف العقلّيات؛ بل إّن ثّمة انسجامًا، وتوافقًا، 
مسامهة  تبخيس  ينبغي  ال  كام   . الفقهّيّ واالستدالل  الربهايّن  االستدالل  بني  وتكاماًل 
املنطق ال  فائدة  أّن  اعترب  إذ  باهبا؛  رائدة يف  ُتعّد مسامهة  التي  األندليّس  ابن حزم  اإلمام 

تنكشف وال تنجيل إال بترصيفه واستثامره يف غريه من العلوم)3).

مع  -سواء  الفقه  أصول  علم  جانب  إىل  املنطق  فيها  حرض  التي  املرحلة  هذه  وُتعّد 
املراحل  أبرز  من   - اإلسالمّيّ الغرب  يف  األندليّس  حزم  ابن  مع  أو  املرشق،  يف  الغزايل 

)1)  انظر: الغزايل، املستصفى، م.س، ج1، ص11.
)2)  انظر: الطويف، نجم الدين: رشح خمترص الروضة، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، ط1، بريوت، مؤّسسة الرسالة، 1973م، ج1، 

ص100.
ابن حزم، 2007م،  دار  بريوت،  الرتكاميّن،  احلق  عبد  وتقديم:  املنطق، حتقيق  التقريب حلد  ابن حزم:  األندليس،  انظر:    (3(

ص22.
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يف تاريخ املنطق، حيث اكتسب املنطق املرشوعّية، واحلضور العلمّيّ والفعيّلّ املتمّيز بني 
املعارف والعلوم اإلسالمّيّة)1).

٣. تداخل علم أصول الفقه مع فقه الواقع:

هو  اإلسالمّيّة  والعلوم  الفقه  أصول  علم  بني  التداخل  عالقة  يف  الثالث  املحور  إّن 
حمور فقه الواقع؛ وُيراد به االجتهاد التنزييّل؛ ذلك أّن تنزيل احلكم الرشعّيّّ من النّص إىل 
الواقع حيتاج إىل معرفة عميقة وسديدة بالواقع، يف حركّيته وسكونه، ويف ثباته ومتغرّياته، 
واألح��وال  للمالبسات  ما  إمهال  أو  إغفال  دون  من  وحتّوالته  بمؤّثراته  التبرّص  ويف 
واإلكراهات التي تعرتض املكّلف يف تفاعله مع هذا الواقع، والتي يكون هلا األثر األكرب 
يف تنزيل احلكم الرشعّيّ عىل ترّصفاته. فالفرق قائم بني أن ينّزل احلكم الرشعّيّ جمّردًا عن 
اإلضافات والتوابع والسياقات، وبني أن تراعى فيه تلك التوابع واإلضافات واللواحق 
عند تنزيل احلكم الرشعّيّ إىل الواقع املعيش؛ ألّن من شأن هذه املعرفة أن حتّقق املقاصد 

الكربى للشارع.

احلكم  واستنباط  وبيانه،  اخلطاب  تفسري  عىل  اخلطاب  يف  املجتهد  عمل  يقترص  فال 
الرشعّيّ منه؛ وإّنام يعّد هذا العمل خطوًة أّولية فقط، تليها خطوة أخرى رّبام كانت أكثر 
الذي  االجتامعّي  واقعهم  يف  الناس  ترّصفات  عىل  الرشعّيّ  احلكم  تنزيل  وهي  أمّهّية؛ 
يعيشون فيه، مع مراعاة السياق والرشوط يف هذا الواقع؛ ألّن السياق حاكم؛ كام يقول 

األصولّيّّون)2).

وُيعّد اإلمام أبو إسحاق الشاطبّيّ من أبرز علامء أصول الفقه الذين عملوا عىل تأصيل 
هذا النوع من االجتهاد )فقه التنزيل( من خالل ربط املاّدة األصولّيّّة بالواقع وبمقاصد 
الترشيع؛ إذ اشرتط عىل املجتهد أن يكون عىل اّطالع عىل »اجلهة التي ينظر فيها، لينّزل 
احلكم الرشعّيّ وفق تلك اجلهة«)3). ومّما قّرره اإلمام الشاطبّيّ يف سياق حديثه عن دور 

العدد1،  الرباط،  الفلسفّية،  واملناهج  باملفاهيم  تعنى  فصلّية  املناظرة،  جملة  املنطق«،  »مرشوعّية  طه:  الرمحان،  عبد  انظر:    (1(
1998م. 

)2)  انظر: محادي، اخلطاب الرشعّيّ وطرق استثامره، م.س، ص127.
)3)  الشاطبّي، إبراهيم: املوافقات، م.س، ج4، ص165.
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التغافل  أو  املقاصد الرشعّيّّة يف االجتهاد،  أّن إمهال   : تنزيل احلكم الرشعّيّ املقاصد يف 
عنها، أو التقصري يف طلبها أو يف حتقيقها من شأنه أن جيعل االجتهاد خارجًا عن الطريق، 
ومنحرفًا عن السبيل املرسوم له، فمن حاد عن املقاصد اختّل حكمه واضطرب فهمه 

للرشيعة اإلسالمّيّة)1).

وُيعّد علم مقاصد الرشيعة من أبرز العلوم التي تساهم يف تعريف الفقيه هبذا النوع 
من االجتهاد الذي هو االجتهاد يف الواقع؛ فهو من العلوم املبرصة بالواقع والكاشفة له 
يف ثباته ومتغرّياته، وهو الرابط اجلامع ألحكام الرشيعة واملعني عىل حتويل ما تّم استنباطه 
ترّصفات  إىل  جزئّية،  أو  كّلّية  رشعّية  معاٍن  من  اكتسابه  تّم  وما  أحكام،  من  النّص  من 

واقعية جمّسدة يف الواقع، وكذا يف ترّصفات املكّلف.

فالفقيه -اليوم- هو الفقيه املتمّكن من أحوال عرصه، وأوضاعه، وثقافته، ومشاكله 
اإلسالمّيّة  العلوم  عىل  واملنفتح  الواقع،  هذا  يف  واملتغرّي  الثابت  عىل  واملّطلع  اليومّية، 
واملعارف العلمّيّة املساعدة وامُلعْينة عىل استكشاف السنن املتحّكمة يف هذا الواقع. وبعبارة 
ابن القّيم )ت: 751ه�.ق.(: »هو الذي جيمع بني النّص والواقع، وحيّقق التواصل بني ما 
هو نظرّي وما هو تطبيقّي، ال من يلقي العداوة بينهام، ويقطع التواصل بينهام، فلكّل زمان 
ُحْكم، والناس بزمانم«)2)؛ ألّن هذه املعرفة هي التي تضمن له تنزيل األحكام تنزياًل 
سديدًا يف واقع الناس، ويف حياهتم. ومن شأن هذه املعرفة هبذه العلوم الكاشفة للسنن 
؛ تبعًا للحال والوضع  يف هذا الواقع أن يكون هلا األثر األكرب يف تنويع احلكم الرشعّيّ
األعامل  قبول  يف  ليست  النفوس  »إّن  الشاطبّي:  اإلمام  قال  املكّلف.  عليه  يكون  الذي 
العلمّيّة،  املقتضيات  الواقع ووفق  اخلاّصة والعاّمة عىل درجة واحدة«)3). وبمقدار فقه 
يمكن للمجتهد أن ينجح يف حتقيق أغراض الدين والوصول إىل مقاصد الترشيع، ويقي 
نفسه من الفوىض الترشيعّية التي عرفتها الساحة الثقافّية يف اآلونة األخرية؛ بسب غياب 

هذه الضوابط واألصول املسّددة للعملّية االجتهادّية.

)1)  انظر: الشاطبّي، املوافقات، م. س، ج4، ص117.
)2)  ابن القّيم اجلوزّية، حممد: إعالم املوقعني، بريوت، دار الكتاب العريّب، 1997م، ج4، ص220.

)3)  الشاطبّي، املوافقات، م.س، ج4، ص70.
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هبا؛  االستعانة  املفتي  عىل  يلزم  والتي  بالواقع،  املعرفة  هذه  عىل  امُلعْينة  العلوم  ومن 
اإلنسانّيّة  واملعارف  العلوم  بنتائج  االستعانة  ألّن  اإلنسانّيّة؛  العلوم  منها:  التمّكن  بل 
رضورة منهجّية من أجل التعّرف عىل مكّونات املجتمع واستكشاف الواقع، والوقوف 
املذهبّية،  توّجهاهتا  من  العلوم  هذه  ختليص  إىل  ماّسة  احلاجة  كانت  وإْن  حتّوالته،  عىل 

وخلفّياهتا العقدّية ومرجعّياهتا الفكرّيّة.

اليوم؛ بحكم تشّعب  الفقيه  املعرفة قد ال تكون يف مقدور  أّن هذه  الرغم من  وعىل 
العلوم، وتفّرع مسالكها، وتنّوع ختّصصاهتا، فإّن الرضورة العلمّيّة توجب عليه االستعانة 
بأهل اخلربة واملعرفة هبذه العلوم، يف استكشافه هلذا الواقع، وتبرّصه بمؤّثراته ومكّوناته. 

ومن ثّم، فإّن التواصل رضورّي بني فقيه النّص وفقيه الواقع، ومن شأنه أن جييب عن 
اإلشكاالت الترشيعّيّة والتساؤالت الفقهّيّة الكربى التي تعيشها األّمة اإلسالمّيّة اليوم. 
وهذا من شأنه أن حيّقق مقاصد التنزيل، وجيعل العملّية االجتهادّية أكثر سدادًا يف إصابة 

احلّق وحتقيق مقاصد الرشع.

وعليه، فإّن الصيغة املثىل يف االجتهاد اليوم تكمن باللجوء إىل االجتهاد اجلامعّي اجلامع 
بني فقهاء النصوص وخرباء الواقع؛ ألّن الفقهاء يعلمون النصوص ومقاصدها، واخلرباء 
الواقع ومآالته وحتّدياته وإكراهاته وإمكانّياته ومؤّهالته؛ ألّنم يعتمدون عىل  يعرفون 
اإلنسانّيّة،  للظواهر  املستمّر  والرصد  امليدانية،  البحوث  عىل  املشّيدة  العلمّيّة  املعطيات 
والبيانات اإلحصائّية. فمن شأن هذا اجلمع والتوليف أن جيعل العمل االجتهادّي أكثر 
املطروح يف مجيع اجلوانب واملستويات؛ ألّن احلكم  باملوضوع  للقضية، وإملامًا  استيعابًا 
الرشعّيّّ مرّكب من املعرفة بالنّص واملعرفة بالواقع. وهذا التواصل يشغل معادلة صعبة 
التخّصصات؛  واختالف  التكوين  حيث  من  املعادلة  هذه  أطراف  تباعد  بسبب  اليوم؛ 
فيها  املعارف، وتلتقي  فيها  تتواصل  متنّوعة  الراهن جهودًا  التارخيّي  الظرف  يتطّلب  إذ 
أجل  من  العلوم  مجيع  إىل  املعارف  هذه  فيها  وتْعرب  املهارات،  فيها  وتتقارب  اخلربات، 
تطرحها  التي  والكثرية  الدقيقة  الترشيعّيّة  اإلشكاالت  وحّل  لالجتهاد،  احلياة  إعادة 
 ، احلياة املعارصة اليوم بشكل كبري؛ وكذا من أجل بعث حركّية جديدة للفقه اإلسالمّيّ
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وهو   ، اإلسالمّيّ اخلطاب  ثوابت  ألحد  حتقيقًا  لألّمة،  االجتهادي  املسار  واستئناف 
استمرار هذا اخلطاب باستمرار احلياة اإلنسانّيّة)1).

خامتة:

والترشيع  الفقه  مستوى  عىل  الفقه  أصول  علم  هبا  حيظى  التي  األمّهّية  هذه  تشّكل 
والتنزيل حافزًا لتالقي جمموعة من العلوم واملعارف وتواصلها؛ خدمة للهدف الترشيعّيّ 
الذي من أجله ُأّسس هذا العلم وُوضع، والذي يتحّدد يف ضبط الفهم وتسديد االستنباط.

وقد جّسد التواصل بني علم األصول والعلوم األخرى أحد جتّليات التكامل املعريّف 
بني العلوم واملعارف يف الثقافة العربيّّة اإلسالمّيّة، وهو تكامل يكاد يكون قاساًم مشرتكًا 

بني مجيع العلوم واملعارف التي ظهرت يف الثقافة العربّيّة اإلسالمّيّة.

إّن الرهان األكرب يف هذا العلم هو عىل التفاعل مع املستجّدات التي طرأت يف حياة 
املسلمني اليوم من أجل تلبية احلاجات املطروحة. وهذا مدعاة إىل رضورة مراجعة هذا 
أن تساعد عىل حتقيق عملّية  املراجعة  العلم يف موضوعه ومناهجه؛ ألّن من شأن هذه 
بموضوعه  معرفّية  صلة  أو  علمّية  قرابة  هلا  التي  املعارف  بني  أكرب  بشكل  التواصل 
الفقهاء  تبرّص  عىل  واملساعدة  امُلعِيْنة  اإلنسانّية  العلوم  من  كان  ما  وبخاّصة  وبمناهجه، 
أو يف  استنباطاهتم،  اشتغاهلم يف  الذي هو موضوع  الواقع  استكشاف  ومساعدهتم عىل 

تنزيلهم لألحكام الرشعّيّّة.

)1)  انظر: أعمال ندوة بعنوان »العوملة وآثارها على االجتهاد وآفاقه«، تنسيق: فاروق محادة، الرباط، منشورات كلّية 
اآلداب، 2009م.


