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مقدمة
كتنظري لنظام جديد من التفكري املنهجي نطلق على النظام اجلديد النظام الواقعي،
ففيه يتخذ الواقع شكلني خمتلفني:
أحدهما

أنه مصدر للحقائق املوضوعية ،األمر الذي جيعله حاكماً على ما سواه عند
التعارض.
اآلخر

أنه كاشف عن احلقوق واملصاحل ،وهو بذلك حيقق ما تبتغيه املقاصد الدينية من
ترجيح هذه القيم على أضدادها عند التعارض .وعليه تكون املقاصد حاكمة على
الواقع ،إذ قد تعمل على تغيريه عندما يكون حام ً
ال لصور الضرر والفساد.
وسنربز دور الواقع يف فهمنا للقضايا اإلسالمية على حنوين خمتلفني؛ كاآلتي:
الدور
األول

الدور
الثاني

يتمثل باحلقيقة املوضوعية الدالة

يتمثل يف توظيف حركة الواقع
ومضامينه باجتاه فهم النص ،ومن
ذلك األخذ بعني االعتبار العالقة
اليت تشدّهما ببعض منذ أن التقيا
يف عصر الرسالة أو تنزيل اخلطاب
الديين .وعليه فهذا الدور يستند
إىل منهج حمدد يقوم على الرصد
والوعي واملتابعة.

على أن لتحوالت الواقع وجتدداته
تأثرياً كبرياً على تغريات فهم النص

الديين ،وهو أمر ال يستند إىل منهج
حمدد ،باعتباره ميثل حقيقة خارجة

عن اإلرادة التصورية لذهن الباحث.

13

موجز كتاب
النظام الواقعي

وسنخصص البحث يف اجملال الفقهي الرتباطه الشديد بالواقع ،وألن التصور السائد
قد جعل منه ما ميثل بنية اإلسالم ،وهو خطأ فاحش غ ّيب هوية الدِّين وأهدر رسالته.

والغرض من البحث هو إعادة ترتيب العالقة بني النص والواقع وسوقها يف الطريق السليم،
وذلك بقلب التصور التقليدي الذي جيعل من النص أص ً
ال يُلجأ إليه ملعرفة الواقع وحل

معضالته ،إىل تصور آخر مضاد يكون فيه الواقع مرجعاً ُيتكم إليه يف فهم النص وحل

إشكالياته.
يعب كل منهما بطريقته اخلاصة عن شكل األزمة
ولعل هذين التصورين املتغاي َرين ّ

وطريقة عالجها .إذ تتمثل األزمة حبسب التصور األول بالواقع دون أن يكون للنص فيها دور
أو دخالة ،على عكس التصور اآلخر الذي يذهب إىل أنها حمددة  -من حيث األساس  -بفهم
النص ومن ثم أفضت إىل أزمة واقعية.

إحياء ..تجديد ..إصالح..
ثالثة عناوين كثرياً ما ُترفع بني احلني واآلخر من قبل العلماء واملثقفني اإلسالميني
وهم بصدد البحث حول الفكر اإلسالمي .والعناوين تتقاطع يف نقاط معينة من مدلوالتها.

1

يبحث عن املساحة املعرفية املغمورة من تراثنا الفكري ليعيد

اإلحياء

إظهارها من جديد .فهو يبحث عما هو موجود ليستخلصه من
وسط الركام ،دون أن يضيف إليه شيئاً جديداً معتداً به.
يفرتض وجود خطأ أساس يف الفكر اإلسالمي (التقليدي) ال

2
اإلصالح

بد من تسليط الضوء عليه لكشفه ومعاجلته ،أو العمل على

إصالحه عرب ذات األداة اإلسالمية ،فيفرتق بذلك عن اإلحياء

والتجديد.

14

يبحث عما هو جديد ليل ّبس به الفكر اإلسالمي دون أن يكتفي

3
التجديد

بإخراج املغمور من املعرفة املطلوبة وسط الركام كما يفعل

ليفسر بها
اإلحياء ،وإمنا يضيف إىل ذلك حماوالت التوفيق
ّ
القضايا املستحدثة دون أن يغري شيئاً من صيغة اجلهاز املعريف

املتوارث عن السلف .فهو بالتالي يطمح إلظهار اللياقة الفكرية
لتناسب العصر وما يرتتب عليها من إبراز ُ
احللل اجلديدة .هذا
إذا ما استثنينا النزعات اليت ترفع شعار التجديد وقصدها

العلمنة أو التغريب.

وال خنفي أننا من الذين يدعون إىل اإلصالح ،ال اإلحياء والتجديد باملعنى السالف
الذكر .إذ ميكن تلخيص املعادلة اليت تدفعنا بإجتاه األول عرب العملية املنطقية التالية:
إما أن الفكر اإلسالمي التقليدي صحيح منهجياً أو ال؟
إن كان صحيحاً فال ّ
لكن ْ
أقل من أن تكون أجهزته التوليدية وممارساته املعرفية متفقة
مع الواقع ومتسقة معه.
وحيث أنها ليست على اتفاق واتساق مع الواقع ،لذا ال بد من أن تشتمل على خطأ جذري
يصيب قلب حلمتها املنهجية.
سنقدّم خالل هذه احللقة البديل املنهجي مع إبراز الثغرة اليت الحت تصوير العالقة
بني النص والواقع لدى تراثنا املعريف ونقاط الضعف فيها ،دون أن نتعلل بالعلل الوهمية ،أو
نبقى حاملني بنشوة ما حققه تراثنا من مكاسب معرفية كما أسداها أسالفنا من العلماء
الصاحلني.
نثمن
فنحن وإن مل نرفض كل ما طرحه القدماء ،بل ال يسعنا ذلك أبداً ،كما أ ّنا ّ

الكثري من عطائهم املعريف واستكشافهم احلقائق اليت ما زال أثرها عامراً حتى يومنا هذا،
لك ّنا مع هذا نعرتض على الطريقة اليت مارسوها يف الفهم والتفكري ،وقد ّ
تبي لنا اليوم
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أنها ليست مصدراً موثوقاً لبناء املعرفة وكشف احلقيقة ،فض ً
ال عن أن تكون أداة صاحلة
لالعتماد يف عالج الواقع.
فاملطلوب فعله هو إجراء خطوة أخرى تصحح مسار اخلطوة اليت أقبل عليها سلفنا
الصاحل من قبل ،وذلك عرب العمل على بناء الطريقة املناسبة اليت تتفق مع مقتضيات
كل من اخلطاب الدِّيين والواقع .فاتفاقها مع مقتضى اخلطاب جيعلها تتمسك بطابعها
اإلسالمي ،كما إن اتساقها مع الواقع جينبها نكران حقائق اخللق والتكوين.
والعملية ليست مجعاً بني ما يعرف اليوم بالرتاث واحلداثة ،أو األصالة واملعاصرة.
فاخلطاب الدِّيين ليس من الرتاث ،بل من أبرز مكوناته .كما أن الواقع ال ميكن حصره
وتضييقه مبجرد (احلداثة) واملعاصرة ،بل إن هذه املفاهيم ال ختلو من املضامني األيديولوجية.
وعلينا أن نعرتف بأن مشروعنا يواجه مشكلة تتعلق بفهم القارئ وما يتأثر به من الثقافة
السائدة .فنحن نشهد هذه األيام أطروحات تركز على الواقع يف قبال النص ،فأصبح الصراع
صراعاً دينياً علمانياً ،فمن يدافع عن النص ينتمي إىل الفصيل الديين ،ومن يدافع عن

الواقع ينتمي إىل الطرف املضاد ،ال سيما وأن بعض املعاجلات العلمانية هلا بعض التمرس
يف تفكيك النص ونزع القداسة عنه برده إىل إطاره البشري واالجتماعي .فأصبح البحث
اجلاد واملؤسس على الواقع من منطق ديين يصعب فهمه وختليصه من عقدة العلمنة ،مثلما
كان من الصعب على أصحاب النقل فهم ما يريده أصحاب الرأي ،فكان يُنظر إىل كل ما
يطرحه األخريون من ‹‹رأي›› بأنه من األهواء والبدع.
وابتداء ّ
نذكر بأن طرحنا خيتلف جذراً عن الطرح العلماني الساعي إىل نزع القداسة
عن النص وأصول الفكر الدِّيين ولو عرب بعض التمويهات .لذلك نأمل من القارئ أن ال يقع
يف هذا اخلطأ من اخللط ،فاجلذور اليت تربطنا باحلقيقة الدينية هي جذور صميمة ،لكن
فهمنا جلزئيات هذه احلقيقة خمتلف ،طاملا نراها ال تلغي الواقع من االعتبار ،بل توليه
غالب احلق حني التعارض من غري جماوزة أو تعال.
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القسم األول :تحديدات منهجية
الفصل األول
االتجاهات الحديثة وتوظيف الواقع
ظهرت اجتاهات عديدة خالل القرنني املاضيني تدعو لإلفادة من الواقع وتوظيفه لفهم
النص الدِّيين وتفسريه .وهنا سنركز على املناهج البارزة مع إغفال ما قد يتبناه املفكرون من
خطوط ضمن عناوين أخرى خمتلفة .وميكن إمجال هذه االجتاهات كما يلي:

 .1الواقع والتوظيف العلمي
ظهر االجتاه العلمي للفهم الدِّيين وهو حياول جعل اخلطاب املعياري خطاباً وجودياً
كونياً ينطوي على خمتلف العلوم الطبيعية ،ساعياً إىل فرض املقررات العلمية على النص
اإلهلي ألدنى مناسبة ،ومن ثم حتويل الوظيفة املعيارية للنص إىل وظيفة كونية.
فقد اتصف هذا االجتاه بافتقاره إىل الضبط ،فهو بقدر ما يبدي من تفاصيل علمية
بقدر ما كان يعاني من فقر مدقع للتوصل إىل فهم منضبط للنص كما هو ‹‹يف ذاته››.
إذ عمل على إسقاط النظريات واحلقائق العلمية على نص اخلطاب دون مراعاة السياق
وظواهر النص اخلاصة ،كما هو واضح مما جاء يف كتاب (اجلواهر يف تفسري القرآن
الكريم) للشيخ طنطاوي جوهري ،إذ اتهمه البعض بأنه قام بإلصاق كل شيء بالدين ،حتى
كاد جيعل القرآن كله علوماً طبيعية.
وهناك عدد كبري ممن ع ّولوا على التفسري العلمي؛ منهم :الشيخ حممد بن أمحد
االسكندراني ،وهو من علماء القرن التاسع عشر ،كما يف كتابه (كشف األسرار النورانية
القرآنية فيما يتعلق باألجرام السماوية واألرضية واحليوانات والنباتات واجلواهر املعدنية)،
ومفيت الديار املصرية الشيخ حممد خبيت املطيعي ،كما يف (تنبيه العقول اإلنسانية ملا يف
آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية) ،وعبد العزيز إمساعيل ،كما يف (اإلسالم والطب
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احلديث) .كذلك هو احلال مع عبد الرمحن الكواكيب وحممد عبده وأمحد خان وهبة
الدِّين الشهرستاني ومصطفى حممود وزغلول النجار وعبد الرزاق نوفل ،وغريهم الكثري
الكثري.
لقد أخذت هذه التفاسري على عاتقها حتويل اخلطاب اإلهلي من خطاب معياري يفيد
اهلداية واإلرشاد إىل معاني وجودية ضمن علوم الطبيعة ،كالفيزياء والطب والفلك
ففسرت
وغريها ،كما أخذت تغالي
فتفسر حتى الكائنات الغيبية تبعاً لعالقات الطبيعةّ .
ّ

املالئكة بـ القوى الطبيعية ،واجلن بـ امليكروب اخلفي ،وغريها.

ونشري إىل أن للتفسري العلمي إرهاصات قدمية ،لكنه مل يستطع أن ينفذ إىل التيار العام
للعلماء ،بل بقي شاذاً غري مع ّول عليه باستثناء عدد قليل ال يتجاوزون أصابع اليد؛ إذا ما
استثنينا ال ُعرفاء الذين يرون يف القرآن ما يدل على كل شيء خارجي ،ومنهم الغزالي كما

يف (جواهر القرآن) ،إذ اعترب أن القرآن ميدان ال ينضب يف محله لعلم األولني واآلخرين.

كما نقل الشاطيب بأن هناك مجاعة كانوا يعتمدون على تفسري اآليات طبقاً ملقررات
علوم الطبيعة يف ذلك الوقت ،إذ أضافوا إىل القرآن كل علم يذكر للمتقدمني أو املتأخرين
من علوم الطبيعيات والتعاليم واملنطق وعلم احلروف وما إليها.
يبقى أن نقول بأن االجتاه القديم للتفسري العلمي ينقصه التفصيل من جهة ،وهو
باإلضافة إىل ذلك ض ّيق النطاق ،خالفاً لالجتاه احلديث اآلخذ باالتساع والنمو ،وميتاز
ينج منه حتى الداعني إىل رفضه ،كما هو حال شيخ
بالتطفل ألدنى مناسبة ،وأحياناً مل ُ

األزهر املراغي ،فرغم أنه رفض التفسري العلمي للقرآن ونهى عن حتميل اآليات القرآنية على
النظريات العلمية واعتبارها هي املقصودة ،لكنه مل يستطع االنعتاق من موجة االنشداد
حنو هذا التفسري يف عدد من القضايا.
هكذا فإن اإلغراق يف املمارسة اليت زاوهلا أصحاب التفسري العلمي ،إىل حد اإلسفاف
واالبتذال ،يؤكد احلالة االنفعالية اليت انتابت العقل املسلم احلديث إزاء التطورات الباهرة
عب عنها البعض بقوله :هذه بضاعتنا ردّت إلينا.
يف الغرب ،واليت ّ
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 .2الواقع كقرين
يُعد خري الدِّين التونسي أبرز رواد اإلصالح املعربين عن هذا املعنى من املزاوجة باألخذ

عن اإلسالم واحلضارة الغربية معاً .فقد اعترب ‹‹أن السبيل الوحيد يف العصر احلاضر
لتقوية الدول اإلسالمية إمنا هو يف اقتباس األفكار واملؤسسات عن أوروبا وإقناع املسلمني
احملافظني بأن ذلك ليس خمالفاً للشريعة بل منسجماً مع روحها›› .وهو من منطق الربط

بني الدِّين والواقع اعترب أن عوائق التقدم منحصرة يف فئتني :رجال الدِّين ورجال السياسة.
كال الطرفني إىل التع ّرف على ما يهتم به اآلخر ،وبالنتيجة دعا
ولتاليف هذه العوائق دعا ِ
إىل إقامة جسر بني كل من الدِّين والواقع.

 .3الواقع كقاعدة للفهم
هذا التيار يستند إىل توظيف الواقع كأساس لفهم القضايا اإلسالمية حتى ولو مل

ّ
ينظر له أو يُشر إليه صراحة .وبرز هذا التيار منذ بداية ما يسمى بالنهضة احلديثة وما
زال ميارس دور التوظيف بأشكال شتى من الفهم .فقد مارسه رفاعة الطهطاوي والكواكيب
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وحممد عبده ورشيد رضا وإن بدرجات متفاوتة .فمنذ البداية كان الطهطاوي يرى أن على
العلماء أن يفسروا الشريعة على ضوء احلاجات الزمنية ،وأن عليهم أن يتعرفوا على العامل

املعاصر ،وأن يدرسوا العلوم احلديثة .وهو من هذا املنطلق أخذ يتأثر بالنظام الغربي.

وعلى نفس هذا املسار برز الشيخ حممد عبده كمت ّوج للطموحات اليت طمح إليها

سابقوه .فقد أكد على ضرورة استبدال النظام القديم للتعليم بأساليب حديثة .كما ظهر
معاصرون يدعون إىل ضرورة فهم القضايا اإلسالمية طبقاً للواقع ،كالسيد حممد حسني

فضل اهلل .وذهب على هذه الشاكلة الكثري من الفقهاء املعاصرين ،وبعضهم طالب الفقهاء
باإلملام بالعلوم اإلنسانية احلديثة كعلم االجتماع وعلم النفس واالقتصاد ،فبدونها ال

تكتمل للفقيه شروط إجناز مهمة حتديد األحكام الالزمة لعاملنا حنن ال األحكام اليت

تناسب الواقع قبل ألف عام.

 .4الواقع والفهم األعمق
يعد املفكر مرتضى مطهري أبرز من ميثل هذا االجتاه ،فقد اعترب الدِّين اإلسالمي جاء
حبقائق تامة وكاملة ،لكنها حتتاج إىل فهم عميق ال يتيسر إال عرب التعرف على مضامني

العقل والواقع .فهناك فارق بني اإلنسان الساذج الذي يتعرف على موضوعات مثل التوحيد

واملعارف اإلهلية كما وردت يف القرآن واحلديث ،وبني اإلنسان الذي ميتلك حصيلة من
العلم جتعله عارفاً بعمق ما تنطوي عليه تلك املوضوعات .وبذلك يكون العلم مفتاحاً

يعب يف الوقت
للوحي ،فما ينزل بلسان الوحي وإن اتصف بالبساطة وعموم الفائدة؛ إال أنه ّ
ذاته عن عصارة احلقائق اليت ال ميكن إدراكها إال بالعلم .لذلك اعترب التعاليم واألحكام
اإلسالمية ،سواء ما يتعلق باحلقوق االجتماعية والعالقات بني الناس واحلدود ،أو ما يتعلق

منها بأمور أخرى ،كلها مبنية على جمموعة من احلقائق املوضوعية.

لو تعرفنا على احلقائق املوضوعية اليت أصبحت مبرور الزمن علوماً مدونة ومن ثم
درسناها عن قرب؛ ل ُك ّنا أقدر على فهم املقاصد واملفاهيم اليت نزل بها الوحي ،ومنها تلك
املتعلقة بالشؤون االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
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طالب هذا املفكر بفتح الطرق املسدودة اليت حلقت بالفقه ،عرب النظر يف علوم الواقع
واحلياة ،فطرح العديد من التساؤالت واإلشكاالت اليت رآها ال ُتل إال من خالل الفحص

العميق للواقع العلمي .وقد أسبغ على ذلك خاصية االجتهاد املطلوبة؛ فرأى أن من حق
العقل أن ميارس االجتهاد عرب التعرف العلمي على قضايا مل تغفل عنها التعاليم اإلسالمية
يف األصل.

ومن الناحية املبدئية اعرتف مطهري بكون الواقع يشكل مصدراً مهماً للغاية.

 .5الواقع والتخصيص الظرفي
يعترب حممد إقبال أبرز من ميثل هذا اخلط ،فقد رأى أن نصوص األحكام جاءت وفقاً ملا
عليه طبيعة الظروف يف شبه اجلزيرة العربية ،تأثراً مبا أفرزه الواقع احلديث من تغايرات
شديدة ختتلف كثرياً عما كان عليه األمر من قبل .وقد عزز هذه الفكرة مبا جلأ إليه الشاه

ولي اهلل دهلوي من ربط النصوص مبا يالئم الوضع القديم ،وما أفاده أبو حنيفة من مبدأ
االستحسان وعدم التق ّيد احلريف بالنص العام.
ويرى حممد إقبال أن اإلسالم ش ّكل مرحلة وسيطة ال غنى عنها يف ربط العامل احلديث
بالقديم .وحبسب هذه الوجهة من النظر يكون اإلسالم قد مهّد لظهور النهضة احلديثة
كما جتلت يف الغرب .إذ جاء اإلسالم بفكرة االعتماد على كل من العقل والتجربة يف
تقييم القضايا املطروحة.
وبعد أن أورد مجلة من اآليات القرآنية اليت ّ
حتث على النظر يف عامل الكون والطبيعة
يصل إىل أن هناك اجتاهاً جتريبياً عاماً للقرآن يتبدى عرب استهدافه لتأمل الطبيعة ،وقد
انعكس هذا األمر لدى أتباع القرآن فكون لديهم (شعوراً بتقدير الواقع وجعل منهم آخر
األمر واضعي أساس العلم احلديث).
هكذا فإن هذا االجتاه قد جعل من الواقع أص ً
ال معرفياً دعا إليه اإلسالم بقوة ،وأول
تطبيق لذلك هو اعتبار النصوص اخلاصة بالتشريع كانت مالئمة لظروف اجلزيرة
العربية وبالتالي قد ال يكون أكثرها مالئماً للحياة اجلديدة.
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 .6الواقع وتدرج األحكام
وهو املبنى الذي التزم به عدد من العلماء املعاصرين ،وأطلقوا عليه فقه األولويات
وفقه الواقع .وأبرز من نادى به كل من املرحوم حممد الغزالي والشيخ يوسف القرضاوي
والدكتور حسن الرتابي وغريهم .فالغزالي رأى أن ظروفنا احلالية تقتضي التدرج يف األحكام
شيئاً فشيئاً .كما إن القرضاوي رأى أنه ال يصلح الفقه ما مل يكن يف متاس من املعايشة
مع الواقع والتدرج يف ترتيب األحكام حبسب ما تقتضيه الظروف .وقد طالب الفقيه بأن ال
يعيش يف دائرة ما ينبغي أن يكون؛ غاف ً
ال عما هو كائن وواقع بالفعل .وكذا اعرتف الرتابي
بأثر الواقع يف تغيري ما ينبغي تطبيقه من األحكام الدينية ،هلذا جلأ إىل مبدأ األولويات،
حبيث يؤخر الفقيه من األحكام ما يراه متضارباً مع أحكام أخرى أوىل وأهم منها ،طاملا ّ
مت
التأكد باستحالة تطبيق كافة األحكام دفعة واحدة ،األمر الذي جيعل األولوية للقضايا
األساسية واجلوهرية ،مؤكداً على أهمية إدخال الواقع يف احلساب والتقدير عند التطبيق،
فبغري هذا احلساب يكون من العبث املزاوجة بني األمنوذج الشرعي املثالي من جهة ،وبني
الواقع من جهة ثانية ،وبالتالي فإن فقه الدِّين ال يتم إال إذا تكامل ال ِعلمان :الشرع املنقول

والواقع املعاش.

 .7الواقع وثقافة التساؤل
ويعود هذا االجتاه للمفكر حممد باقر الصدر ،فمن وجهة نظره أن النصوص مل تعاجل

‹‹بروح التطبيق على الواقع واختاذ قاعدة منه وهلذا سوغ الكثري ألنفسهم أن جي ّزئوا
املوضوع الواحد ويلتزموا بأحكام خمتلفة له›› .هلذا دعا إىل اإلفادة من الواقع كثقافة
لطرح التساؤالت على النص مع االحتفاظ بقيمومة هذا األخري .فقد أطلق على طريقته
يف تفسري القرآن «االجتاه املوضوعي» أو التوحيدي ،فهي من جهة تبدأ باملوضوع اخلارجي
كأساس لعملية التفسري ،كما إنها من جهة ثانية توحد بني التجربة البشرية ونص
اخلطاب السماوي.
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 .8الواقع كمنتج للنص
وهو ما يتبناه الدكتور نصر حامد أبو زيد كما يف كتابه (مفهوم النص) ،فمن وجهة
نظره أن جوهر النص القرآني وحقيقته ال يتعدى كونه من َتجاً ثقافياً؛ باعتباره لغة حيال

عليها أن تكون مفارقة للثقافة والواقع ،وقد تش ّك َل يف ظرف يزيد على عشرين عاماً .ومع
ذلك فإن هذا املفكر ال ينكر إلوهية مصدر النص القرآني ،ويرى أن هذه اإللوهية ال تنفي
واقعية حمتواه ،ومن ثم ال تنفي انتماءه إىل ثقافة البشر .كما أن النص يف هذه احلالة ال
يعكس الثقافة والواقع عكساً آلياً ،بل إنه يعيد بناء معطياتهما يف نسق جديد .األمر الذي
يعين وجود عالقة جدلية بني النص والواقع أو الثقافة.
على ذلك اعترب أبو زيد أن اختيار منهج التحليل اللغوي يف فهم النص هو الوحيد الذي
يالئم موضوع البحث ومادته ،فإذا كان النص حام ً
ال للثقافة اليت ظهر فيها دون أن يكون
هناك ما يفارق الواقع ،فال بد حينئذ من أن يكون التحليل اللغوي هو الوحيد الذي يليب
فع ًال -حاجة الفهم اخلاصة بالنص .وهنا يصبح األخري كاشفاً عن واقع الثقافة اليت ظهر
فيها ،كما يكون هذا الواقع مساعداً على فهم النص .هلذا كان ال بد من البدء بدراسة

ذلك الواقع ،إذ ال ميكن فهم النص من غري البدء بدراسة طبيعة الواقع القائم بتشكيل
النص ،أي دراسة األبنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،كذلك دراسة
املتلقي األول للنص واملخاطبني به.

 .9الواقع كإشكالية
وهو ما يالحظ جلياً لدى الدكتور حسن حنفي وحركة اليسار اإلسالمي عموماً.
وميكن القول إن ما أبداه حنفي يف هذا املضمار يشكل أول صورة وعي كلية ملكانة الواقع
بالنسبة لإلشكاليتني التقليديتني النص والعقل ،فقد أبرز الواقع كشاخص قبال النص
مثلما كان العقل شاخصاً قبال النص يف املاضي .وأصبح الواقع حبسب هذا الفهم ينافس
25

موجز كتاب
النظام الواقعي

النص ويتقدم عليه عند املعارضة .وأعطى للواقع داللة أسباب النزول والنسخ واملصلحة
العامة ،واعترب الفكر اإلسالمي مل يُظهر بعد أولوية الواقع.
ويقول حسن حنفي يف هذا الصدد( :إن الواقع هو األصل ،والعقل هو األساس ،وال سلطان

إال للعقل ،وال سلطة إال لضرورة الواقع الذي نعيش فيه) ،ويقول( :العالقة إذن ليست بني
العقل والنقل وحدها ولكنها عالقة ثالثية بإدخال طرف ثالث هو الواقع يكون مبثابة مرجع
صدق وحتقيق لو حدث أي تعارض بني العقل والنقل .وال يكاد يتفق اثنان على معنى واحد

للنص يف حني إن استعمال العقل أو اللجوء إىل الواقع ميكن أن يؤدي إىل اتفاق .وال تستطيع

اللغة وحدها أن تكون مقياس فهم النص والتوفيق بني املعاني .حتتاج اللغة إىل حدس وهو
عمل العقل أو إىل جتربة وهو دور الواقع .فالواقع واحد ال يتغري .وال ميكن اخلطأ فيه ألنه

واقع ميكن ألي فرد أن يتحقق من صدق احلكم عليه.

 .10الواقع كنظام
وهو ما نسعى إليه ،وذلك جبعل الواقع أساس التفكري والتكوين املعريف بعد البديهات
العقلية واملنطقية ،ومنه ميكن تقديم الرؤية اخلاصة بالفهم الدِّيين كنظام خيتلف عن
ال ُنظم املتعارف عليها يف الفهم .فإذا كان تراثنا املعريف حيمل نظامني معرفيني هما النظام

الوجودي واملعياري ،فإن ما حنتاج إليه هو نظام آخر يتالفى املشاكل اليت حلقت بهما،
وبالتالي كان ال بد من نظام جديد يوظف إشكالية الواقع كطرح مضاف إىل اإلشكالية

التقليدية اخلاصة بالعقل والنص ،وهي اإلشكالية اليت أفرزت عالقتني خمتلفتني،

إحداهما لصاحل العقل يف قبال النص والواقع كما يف علم الكالم ،واألخرى لصاحل النص

أو البيان يف قبال العقل والواقع كما يف علم الفقه .أما اإلشكالية اليت يبدي فيها الواقع
نوعاً من السلطة واهليمنة فقد ظلت غائبة مل تظهر على مسرح الفكر اإلسالمي ،سواء يف
علومه العقلية أم النقلية ،األمر الذي جعل هذا الفكر يصل إىل نهاية مسدودة؛ لعدم سلوك

الطريقة الواقعية يف التفكري ،وهي الطريقة اليت جتند العقل ليفكر يف صور الواقع وجتاربه
وحاالت جدله مع النص وما ينتزع عنه من فتاوى وعقائد.
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وأهم ما مييز النظام الواقعي عن النظامني الوجودي واملعياري ،هو أن هذين النظامني
قائمني على ادعاءات خاصة غري مشرتكة ،ففي حد ذاتها حتتاج إىل حتقيق؛ إن كانت
ُتقبل أو ال ُتقبل؟ وملّا كانت هذه االدعاءات مؤسسة على قضايا قبلية دون أن يكون هلا
مساس بالعقل البعدي؛ لذا كان التحقيق فيها إما غري ممكن لتجردها عن الواقع ،أو أنها
رهينة التحقيق الواقعي ،وهو املعيار الذي يستند إليه النظام الواقعي .فالتمييز بني هذا
النظام وغريه هو أنه يعتمد على العقل البعدي ،ويتقوم بالقبليات املشرتكة اليت يق ّرها

الوجدان الفطري ،ومن ذلك ما يتعلق مبنطق االستقراء واالحتمال ،األمر الذي جيعله
قاب ً
ال للتجديد والتطوير واإلثراء؛ التكائه على الواقع الثري باملعاني.

وحبسب هذا النظام فإن عالقة الواقع بالنص تتخذ اعتبارات متعددة ،فابتداء إننا نعي
الصعد املعرفية ،مبا فيها
بأن للواقع أثره احلاسم يف تغيري آرائنا وتوجهاتنا على خمتلف ُ
العلوم اإلسالمية وعلى رأسها علم الفقه .لذلك ميكن االستفادة من هذه الظاهرة املتفتحة
بتحويل الواقع إىل منطق عام ّ
يوظف لكسب املزيد من املعرفة وتقييم صور فهم النص
املختلفة .فنحن نواجه  -يف هذه احلالة  -صورتني خمتلفتني لعالقة الواقع بفهم النص،
كاآلتي:
نعمل حبسب هذه الصورة على مراقبة جريان الواقع وعالقته
بالنص وفهمه ،دون أن يكون لنا دور يف هذه العالقة اخلارجية،

1
الصورة
األولى

تغي الفهم معه
تغي الواقع ،كلما أدى ذلك إىل ّ
فكلما ّ
تغي األول كلما
باضطراد .وعلى هذه الوترية كلما اشتد ّ
تغي الثاني بال ّتبع.
أفضى ذلك إىل زيادة ّ
وأكثر من هذا نقول بأن املفاهيم األولية للذهن البشري ملا
كانت ُتتنزع عن الواقع ،وأن النص من حيث األساس يستعني

بلغة الواقع دون التعالي عليه ،وإال كان رموزاً بال معنى حمصل،

فستكون النتيجة يف النهاية بأن فهم النص ال ميكن أن يتقدم
على فهم الواقع ،بل سيصبح األول مستبطناً للفهم األخري.
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وهذا يعين أن مجيع الدوائر املعرفية للفهم ستكون مسبوقة
بالقبليات املتعلقة بإدراك الواقع ومفاهيمه؛ وحتى الدائرة

البيانية ال يسعها فعل شيء من غري التسلح مبفاهيم هذا الواقع

ابتداء ،كالذي يُطلق عليه الفهم العريف للنص والذي تع ّول
تتخذ منه إطاراً
عليه هذه الدائرة كأصل مو ّلد للفهم ،حيث ّ
كل ّياً ومنطلقاً عاماً لتسقطه على خمتلف األحوال والظروف
من دون مراعاة ما حيمله "الواقع اآلخر" الذي يوازي الواقع

اخلاص بالتنزيل.

وبعبارة أخرى ،إن النظام الواقعي ال يلغي خصوصية ما يقوم به

املنهج البياني ،بل يضيف إليه ما مل يأخذه بعني االعتبار .واحلق
أنه حي ّول الداللة النصية الظاهرة من داللة مفصلة إىل داللة

جمملة حتتاج إىل عناصر أخرى كاشفة وعلى رأسها الواقع.
مفصل ،يف
فالبيان الذي تتحدث عنه الدائرة البيانية هو بيان ّ
حني إنه لدى النظام الواقعي بيان جممل حيتاج إىل ما حيوله

إىل تفصيل.

حبسب هذه الصورة فنحن نعمل على انتزاع بعض املبادئ من

الواقع إثر استكشافنا للنتائج املتمحضة عن صريورته املشار
إليها يف احلالة األوىل ،وبذلك حيول ما هو موضوعي إىل حالة

معرفية يقصد منها -ابتدا ًء -تقييم األمور وحتقيقها ،ومن ثم

2
الصورة
الثانية

استخالص بعض املبادئ اليت تساعد على ضبط العالقة بني

الواقع والنص ،بغية حتقيق ما نطمح إليه من مقاصد وأهداف.
ومن الناحية االبستمولوجية تعود أهمية الواقع مقارنة بالنص،
إىل أن األخري ثابت ال يقبل التغيري واإلفصاح عن نفسه بأكثر
مما جرى فيه األمر ابتداء ،فهو حيمل نظاماً مغلقاً ال يسمح
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يعمق ظاهرة اإلبهام وعدم
بإضافة املزيد ،ناهيك عن كونه ّ
الوضوح كلما طال الزمن ،خالفاً للواقع باعتباره ميلك نظاماً
مفتوحاً يتقبل اإلضافة دون انقطاع ،وهو بهذه اإلضافة أكثر
وضوحاً كلما طال الزمن .وهنا تربز أهليته ألن يكون مرجعاً
أساسياً للتصحيح.

وعموماً فإن أهم العناصر املعتمدة يف هذا النظام أربعة ،هي :الواقع والوجدان واملقاصد
والفهم اجململ للنص ،فالواقع مبثابة املولد املعريف ،أما الوجدان واملقاصد والفهم اجململ
فهي تعمل كموجهات للفهم .وهناك العديد من النتائج اليت ميكن استثمارها عرب هذا
النظام ،منها:
طبقاً هلذا النظام ميكن نسف القاعدة القائلة (ال اجتهاد مع وجود النص الصريح).
فاملعطيات اليت قدمناها يف عدد من كتبنا – مبا فيها هذه احللقة من مشروع املنهج يف فهم
اإلسالم  -تثبت أن النص حيتاج إىل الواقع يف ضبط مقصده ومعناه ،وبدونه فإنه ينغلق على
ذاته ويتعارض ال فقط مع الواقع ،وإمنا مع املقاصد اليت لوالها ما كان للنص من معنى.
والتسليم بتلك القاعدة سيتصادم بالتأكيد مع كل من املقاصد والواقع ،إذ ال ميكن
فهم النص فهماً متسقاً مبعزل عن الواقع ،ومن ذلك أنه ال ميكن حتديد األحكام األمرية

إن كانت أحكاماً فورية أو مرتاخية مث ً
ال من غري حلاظ سياقاتها احلالية واالجتماعية
والظرفية.
حنن حباجة إىل إجياد شكل من االجتهاد خيتلف جذراً عما ساد يف العصور املاضية،
تعوي ً
ال على عالقة الواقع بالنص ،مع األخذ بعني االعتبار مبادئ الوجدان العقلي والفهم
اجململ واملقاصد .وعليه ال بد من تغيري خارطة مصادر التشريع كما وضعها الفقهاء
واليت تغفل ما للواقع من قوة كشفية تضاهي سائر املصادر األخرى ،بل وتتفوق عليها
عند املعارضة التامة.
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وعموماً يعاني الفكر اإلسالمي من مشكلتني ،هما:

1
المشكلة
األولى

تتحدد بغياب الواقع ،إما لعدم إدراك أهميته وجدواه ،أو نتيجة
الوهم القائل بأنه ليس من الطرق الشرعية املوصى بها .فسواء

هلذا السبب أو ذاك فإن العلماء مل يفكروا يف اإلفادة من املبادئ

اليت ميكن انتزاعها من الكشف الواقعي واليت حتل هلم أزمة

تغي األخري.
الصدام بني النص والواقع كلما ّ

2
المشكلة
الثانية

غياب البحث املنهجي للفهم .فلو كان هذا البحث حاضراً
ألضحت العالقة بني النص والواقع غري ما عهدناه يف تراثنا

املعريف.

وعليه فالفكر اإلسالمي يعاني من مشكلة مزدوجة ،لكن تظل املشكلة املباشرة اليت
يعانيها هذا الفكر تتمثل يف الواقع بالذات.
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الفصل الثاني
النص ..الواقع ..العقل
النص
عادة ما يُقصد بالنص اللغوي بأنه كالم مكتوب ،وباخلطاب بأنه قول مشافه .واخلطاب
قول يتصف بسياقني :داللي وظريف ،األمر الذي مييزه عن النص ذي السياق الداللي فحسب.
فاخلطاب ما أن ينتهي ويتحول إىل نص جمرد إال ويفقد سياقه الظريف .فهذا السياق هو
الذي يهب اخلطاب حيوية أعظم من تلك اليت للنص.
وكثرياً ما نسمي النص الدِّيين باخلطاب العتبارين:
أحدهما

اآلخر

أنه كوثيقة مد ّونة (املصحف
القرآني مث ً
ال) مسبوق باخلطاب
الذي يطلق على الكالم املشافه
عادة.

أن اخلطاب حيمل دالالت أقرب
للحقيقة مقارنة بنصه اجملرد ،أي
بعد حتوله إىل وثيقة مدونة مع
غياب الواقع.

وبالتالي فالفهم القائم على النص هو فهم ضعيف مقارنة بذلك القائم على اخلطاب،
هلذا يتصف األول باالنفتاح على التأويل بال حدود.
لكن بغض النظر عن التفرقة بني النص واخلطاب عموماً ،فإننا نقصد بالنص أو اخلطاب
ذلك التنزيل امل ّتخذ سياقاً لغوياً خاصاً؛ فهو خطاب اهلل ،ومن بعده خطاب النيب كما لدى
أهل السنة ،أو بإضافة األئمة من ذريته كما عند الشيعة .لكن حيث إن خطاب النيب واألئمة
ما هو إال تبيان وتفسري للخطاب اإلهلي ،لذا فاملقصود أساساً هو القرآن الكريم .فالقرآن
خطاب لغوي موحى إىل صدر النيب [ ،وهو وإن كان منز ً
ال من صاحب العزة واجلاللة ،إال
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أنه مع ذلك مل يفارق مالبسات األلفاظ والعبارات الدارجة بكل ما حتمله من معاني عرفية
وثقافة سائدة يف مكان وزمان حمددين.
فالنص بهذا االعتبار خطاب يتصف بنوع من االزدواج ،ذلك أن مصدره علوي جمرد عن
الواقع مبا حيمله من معاني الوحي ،لكنه من جانب آخر مالبس للواقع كل املالبسة .فهو

ال مل يعد جمرد وحي مساوي حيمل صفات التجريد ،بل أضحى خطاباً
من حيث كونه تنزي ً

يتذ ّرع بالواقع ليتخذ منه مسلكاً للغاية اليت أنزل ألجلها .األمر الذي يفضي إىل نوع من

اجلدل بني اخلطاب والواقع ،بل وأدى إىل أن يكون النص حام ً
ال لصور وثقافة الواقع الذي
جاراه باجلدل واالحتكاك ،وهو اجلدل الدال على تأثري كل منهما على اآلخر ،فإذا كان
من املعلوم تأثري اخلطاب على الواقع وتغيريه ،فإن هلذا األخري تأثريه املقابل.
إن عالقة الكالم اإلهلي بالواقع ترتدد بني عدد من الفرضيات على ما سيتضح كالتالي:

1

أن يقال بأن الكالم اإلهلي يعمل على حتديد مسار الواقع والتحكم يف
مصريه ،أو ما يقرب عن هذه احلتمية القبلية مبا يتسق ومقالة ِقدم
الكالم.

2

3

أن يقال بأن األمر متبادل التأثري ،فمثلما أن للكالم أو النص
دوراً يف تغيري الواقع وحتديد مساره ،فإن للواقع أيضاً تأثريه غري
املنكر على مسار الكالم ،وذلك بعد التسليم مبا ميتاز به هذا
الكالم من فاعلية واستقاللية نسبية.

أن يقال ال عالقة ألحدهما باآلخر .فالكالم ليس مؤثراً وال متأثراً بالواقع
بأي حنو كان .والعالقة بينهما هي عالقة اتفاقية يشكل فيها النص
القرآني رموزاً ليست معنية مبا جيري من أحداث.

والرأي الثالث كما هو عند االجتاهات الباطنية باطل ّ
بي البطالن وال حيتاج إىل دليل.
وعليه فالتنافس حمصور بني الفرضني األولني.
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ويرتبط بال َف َرض األول املتعلق ب ِقدَم الكالم بعض املشاكل ،وذلك كاآلتي:
ترتبط بالكيفية اليت عليها هذا الفرض عندما يعترب الكالم
حاكماً وحمدداً ملسار الواقع باإلطار الذي نص عليه الكالم
بالذكر .وتكمن املشكلة يف هذا القول يف صعوبة تصور جريان
كالم على وترية واحدة ثابتة تتصل أز ً
ال وأبداً حلادث عابر ال

1
المشكلة
األولى

يتعدى قطرة ضئيلة من حبر الوجود أو الزمان واملكان؛ كأن

نتصور ترداد قوله تعاىل( :فلما قضى زيد منها وطر ًا زوجناكها..
فلما قضى زيد منها وطر ًا زوجناكها ..فلما قضى زيد )..وذلك
بثبات واتصال أز ً
ال وأبداً بال انقطاع ،رغم ضيق احلادثة من

الناحية الوجودية .فكيف ميكن للكالم أن يرتبط حبادثة ضيقة

الوجود مل توجد بعد ،ثم يظل احلال هكذا أبد الدهر رغم فناء
احلادثة وانتهائها؟ ثم كيف نتصور أن يكون يف هذا الكالم ناسخ

ومنسوخ واحلادثة احملكوم عليها بالنسخ مل تقع بعد؟

وهي أن احلوادث  -حبسب أطروحة ِقدم الكالم  -مل تكن سبباً
داعياً إىل وجود الكالم ،بل العكس هو الصحيح ،إذ قد ّ
مت حتديد

2
المشكلة
األخرى

هذه احلوادث بكل ما تتضمنه من تفاصيل طبقاً ملا عليه مضمون
الكالم ،فأصبح الكالم سبباً للحوادث ال العكس.
فمث ً
ال ما حدث للمشركني من الكفر واجلحود واملعاداة هلل؛ مل
يكن سبباً داعياً ألن تصفهم نصوص اآليات بصفاتهم وتتوعدهم،

بل إن وجود الكالم القديم الذي تضمن ذكر املشركني

الذكر من
وصفاتهم؛ جعل منهم وقائع تطابق ما عليه ذلك ِ

الكالم ،ولواله ما كان للمشركني أن يكونوا على ما وصفتهم
به اآليات.
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وقد يالحظ أن هناك نوعاً من اجلربية ،فكل حادث وصفه النص وع ّلق عليه كان ال بد
من أن يكون حمدداً سلفاً حبسب الكالم القديم ،وليس هناك ما ميكن أن يؤثر أو يغري من

احلدث ،مبا يف ذلك القدرة اإلهلية ،إذ أي تغيري يعين تغيرياً لصفة اهلل الثابتة القدمية وهو
تناقض ،مع هذا فاألمر ينطوي على حتمية ال جربية .إذ تقتضي اجلربية أن يكون أحد
الطرفني حراً ليمارس إرادته يف إجبار اآلخر ،مع أن ما حنن بصدده ليس كذلك؛ طاملا ال

ميكن إلرادة اخلالق أن تؤثر على صفاته سلباً وإجياباً.

هكذا جيرنا البحث إىل تصحيح أطروحة ِقدَم الكالم ،فهي ليست متسقة إال عندما

تتحدث عن كالم مشولي يستوعب بني جواحنه كافة احلوادث ،رغم ضيق النماذج اليت مت
الكشف عنها وإنزاهلا ،ومنها القرآن الكريم ،يف حني بقي أغلبه مكنوناً يف علم الغيب.
ورغم اتساق هذا الفرض وقدرته على أن يربر حاالت ،مثل النسخ وتغيري األحكام وكل ما
يتعلق بتجدد احلوادث والواقع ،فكل ذلك ميكن أن يستوعب كالم اهلل املطلق الشامل ،لكن
مع هذا ليس بإمكان هذا الفرض أن ينافس الفرض الثاني الذي سبق طرحه ،وهو أن جيعل
العالقة بني الواقع والكالم متبادلة التأثري .فاخلالف بني الفرضني هو خالف بني الظاهر
الوجداني وخالفه .فالقول مبقالة ِقدم الكالم بكافة صورها خيالف إدراكنا لتجاوب النص
القرآني وتفاعله مع الواقع تأثراً وتأثرياً .وبالتالي فإن القول بتلك األطروحه جيعلنا نعترب
مثل هذه العالقة التبادلية حمض وهم وخداع.
أما إذا قلنا مبقالة إحداث القرآن (أي أن القرآن خملوق) تصبح العالقة اليت تستحكم بني
النص والواقع عالقة منطقية ميكن فهمها مبا حتمله من صور اجلدل والتغيري يف األحكام.
فمن جانب إن النص حيمل صوراً منتقاة وحمددة من الواقع؛ كثرياً ما تكون حمكومة
بطابع نسيب من الزمان واملكان ،أو من الظروف الطارئة غري العامة واملطلقة .كما إن النص
من جانب آخر كثرياً ما يستجيب إىل أمر الواقع .األمر الذي يؤكد حالة التفاعل واجلدل
بني محل النص للمعاني واملفاهيم املنزلة واملؤثرة على الواقع ،وبني استجابته هلذا األخري
بنوع ما من احملكومية.
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تظل هناك ناحية أخرى نشري إليها ونوكل ما يؤكدها إىل ما سيأتي من فصول.
ذلك أن النص هو كعامل التكوين؛ كثرياً ما نتوهم تطابق عقولنا مع مداليله بالفهم

واملصداقية ،مع أن حقيقة األمر شيء آخر .فتاريخ الفكر البشري غارق  -حتى عهد قريب -
بالوهم القائل بتطابق عقولنا  -كلياً  -مع ما ينكشف هلا من مضامني الواقع .لكن بفضل

الثورة العلمية ثبت أن اإلنسان كان مغالياً إىل أبعد احلدود .ويشبه هذا األمر من بعض
اجلوانب ما تقرر لدى الفكر اإلسالمي من رسم العالقة بني العقل والنص ،إذ كان الكثري
من العلماء يظنون بأن العقل قد حسم األمر مع النص ،إما بتطابقه مع ظاهر النص وعدم
حلاظ ما يثري التعارض بينهما ،أو من حيث ما يقتضيه األمر من تأويل العقل للنص عند

التعارض ،للتتخذ العالقة بينهما شكل التوافق والتطابق.

والنتيجة اليت خنلص إليها ،كما ستضفي البحوث القادمة على إجالئها ،هي أن النص
ليس معزو ً
ال عن الواقع .وإذا كان من املعلوم أن األول قد أ ّثر تأثرياً كبرياً على األخري؛ فإن
هلذا األخري طريقته يف التأثري على األول ،حبمله على االستجابة إليه من غري تعال وال

جتريد .كما إذا كان للنص قدرة على بيان ما للواقع من صور خمتلفة ال ختلو من تنبؤات
أحياناً مهما كانت جمملة ،فللواقع يف املقابل قدرته املتميزة على الكشف عما حيمله النص

ترسب يف األذهان من مس ّلمات ُعدّت
من حقائق ومضامني ،بل وله القدرة على إزالة ما ّ

واضحة ومطلقة لتعلقها بظاهر النص .فهو يعمل من هذه الناحية على تصحيح الرؤى اليت
توهم بالكشف عن معنى النص ومطابقة اخلطاب .ومنه يتبني بأن الواقع هو مقياس الفهم

املعب عنها حبقيقة النص واخلطاب.
واستكناه احلقيقة ،ومنها احلقيقة الدينية ّ

كما خنلص إىل أن النص والواقع توأمان حمدثان عن اهلل تعاىل ،أحدهما يكشف عما
يف اآلخر من حقائق ،وقد درج العلماء على أن يطلقوا على األول مسة الكتاب التدويين،
بينما ومسوا اآلخر بالكتاب التكويين ،فكل منهما يكشف عما حيمله اآلخر من حقائق.
وإذا كان من وظيفة األول تغيري الواقع إىل حيث الكمال بالتدرج؛ فإن من وظيفة الثاني
العمل على تغيري مفاهيمنا عن األول مبا جيعلها أقرب إىل احلقيقة .وهنا يتخذ التكوين
دور األساس لفهم اآلخر ومعرفته .وبعبارة أخرى ال ميكن لفهم النص أن يستقل عن
الواقع ،فاألخري هو مقياس الفهم والتحقيق قبل أي اعتبار آخر.
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الواقع
تتضمن مجيع الدراسات الفلسفية واالنسانية والطبيعية معاجلات خمتلفة حول
(الواقع) .ورغم اختالف مفهوم األخري من دراسة ألخرى ،إال أنها مجيعاً تتفق على مفهوم
عام يعرب عن املعطى املوضوعي لألشياء ،رغم ما لداللة املعطى املوضوعي من التباس.
ورغم شدة وضوح مفهوم الواقع لدى بعض األبعاد واملعطيات ،لكنه يكتنفه الغموض
يف أبعاد أخرى .ومن وجهة نظرنا أن للواقع أبعاداً واسعة تغطي املعاني الكونية والنفسية

واالجتماعية واملقتضيات املعيارية وما تتضمنه من سنن وعالقات ،وميكن أن نصفها  -مجيعاً
 بعامل الشهود؛ فأدنى أبعاده مرتبة العامل املادي احملسوس ،لكنه يزيد على ذلك فيشملكل ما هو قابل للكشف املعريف املوضوعي وإن ابتعد عن اإلدراكات احلسية.
وعموماً ينقسم الواقع إىل قسمني :وصفي واعتباري:

1

الواقع الوصفي

وخيتص بالواقع التقريري أو اإلخباري ،سواء كان حمسوساً أو غري حمسوس ،وهو
يشمل ك ً
ال من السنن واحلقائق ،الكونية منها والبشرية ،مثل س ّنة احلياة واملوت،

وس ّنة تفاعل اإلرادة البشرية مع القوانني الكونية ،وحقيقة كروية األرض ،وجريان
الشمس ،وخمتلف حقائق عامل احلس والفضاء وغريها ،يضاف إليها احلقائق
التارخيية ،والتقاليد واألعراف العامة وما إليها .وبالتالي فالواقع الوصفي على
أنواع ثالثة:
االعتبار
األول

االعتبار
الثاني

حقائـ ــق خاصـ ـ ــة
حمسوسة وغي ـ ــر
حمسوسة.
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حقائق عامة من
السنن والقوانني
احلتمية.

االعتبار
الثالث

سنـ ـ ــن اجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتقاليد وأعراف عامة؛
مما ال يصل مداها إىل
احلتم واللزوم.

2

الواقع االعتباري

وهو خيتص بقضايا القيم مثل اعتبارات املصاحل واملضار ،إذ ميكن اعتبار القيم
ً
منشأ للغرض واملصلحة الواقعية ،فالقيم من هذه الناحية ترتبط بالواقع
احلسنة
ارتباطاً وثيقاً .فللقيم احلسنة آثارها الواقعية من املصلحة األكيدة ،وأن كشف
العقل عن قضايا احلسن هو كشف عن املصاحل أيضاً ،فما من شيء حسن إال وفيه
مصلحة راجحة.
ومن هذا املنطلق ال ميكن لإلنسان أن يعيش بال واقع ،فلكل إنسان واقعه وحميطه بكل
ما حيمالنه من مكونات مادية وسنن طبيعية واجتماعية ومعيارية اعتبارية تؤثر على
حياة الفرد وحتدد إطار سلوكه ونشاطه وثقافته وفكره .فالواقع بهذا االعتبار هو املعطى
املوضوعي املقابل للذات البشرية ،وهو من أقوى احملددات اليت تعمل على صياغة ثقافة الفرد
وفكره ،ناهيك عن سلوكه وجممل شخصيته .أما اخلربات البشرية فتعمل على صقل
اخلربات الواقعية وبلورتها ،مع ما تضيفه من قوالب ومضامني خاصة تعد من األهمية
مبكان ،فمن خالهلا ميكن للذات التجرد والتحرر نسبياً من هيمنة الواقع والتخفيف من
وطأته .وبهذا التداخل يتحقق اجلدل والتفاعل بني الذات والواقع ،وهو اجلدل احلاصل
بني الطموح واألمر املفروض .إذ تقتضي شدة االحتكاك بالواقع إضعاف اإلرادة والتجرد
والتحرر؛ وكلما ضعف االرتباط بالواقع ،كلما ازداد مت ّكن الذات من التجرد والتحرر،
وكلما زاد الوعي بالواقع ،ازدادت قدرته على التحكم فيه.
من جانب آخر ،عادة ما متيل طبيعة اإلنسان إىل التفكري املطلق؛ جبعل احلقائق تتجاوز
حدود الواقع أو الزمان واملكان .وهو وهم يعود إىل عدم الوعي بالواقع وأثره على خلق هذا
النمط من التفكري.
ومن املعروف – من الناحية السيسيولوجية  -أن لكل عصر روحاً خاصة تؤثر على الناس
مبا جيعل تفكريهم يتجاوز حدود الزمان واملكان .وهو أمر ينطبق على تراثنا املعريف ،بل
وينطبق على تفكرينا املعاصر املنشغل بقضايا اإلسالم وعالقته باإلشكاليات الراهنة .إذ
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أصبح الواقع اخلاص هو احملدد لصور اإلطالق وصيغ التفكري الكلية ذات العالقة باإلسالم
وفهمه.
وكثرياً ما يفرض الواقع ذاته على فتاوى اجملتهدين ،فاآلالت والصناعات اليت يشاع
استخدامها تتحول مبرور الزمن إىل عامل ضغط ُتلجئ اجملتهدين إىل التعاطي معها
بإجيابية وقبول ،ولو عرب تغيري الفتاوى السابقة؛ فاملسارح والفنون وآالت الراديو والتلفزة
ْ
أمست ذات أثر واضح على فتاوى الفقهاء ومبانيهم،
واملوسيقى والتصوير وغريها ..كلها
بعد أن شاع استخدامها وأصبحت قريبة من الناس.
إن ما سبق يدعونا إىل الوعي مبراقبة مصادر فكرنا وأثر الواقع املعاش عليها .صحيح
أننا ال ميكن أن جنرد أنفسنا عن التأثري الواقعي عند إعمال الرأي وتأسيس املعرفة .لكن
صحيح أيضاً أن إدراكنا لطبيعة هذا التأثري جيعلنا نفهم نوع العالقة اليت تربطه باملعرفة

اليت نؤسسها .هكذا فنحن إما أن ننقاد حتت هيمنة الواقع ،أو ُن َك ِّون وعي باألخري لنعمل على

توجيهه إىل ما نهدف إليه.
ونن ّبه إىل أن النهضة الغربية مل يكن مبستطاعها أن تنجح لوال ما ش ّكله الواقع من
حضور يف الوعي األوروبيّ .
ودل على هذا احلضور أن الغربيني جعلوا الواقع أساساً للحقائق
املستخلصة عرب االستقراء والتجربة ،بعد االنتفاض على الطريقة األرسطية ذات التفكري
املتعال.
أما الفكر اإلسالمي فهو وإن استحضر الواقع بني جواحنه بنوع ما من احلضور ،إال
أنه خمتزل إىل حد بعيد ،لذا مل يتشكل عليه وعي كاف يبدي قيمته ،بل كان غيابه أقرب
للحقيقة من حضوره .فإذا نظرنا إىل العلوم العقلية جند أن ما شغلها كان مبعزل عن
الواقع ،إذ هيمنت إشكالية العقل والنص على هذه العلوم دون التفات إىل أهمية األخري.
يضاف إىل أن القضايا املطروحة كانت متعالية على الواقع وإشكالياته .فمث ً
ال مل يكن
هناك اهتمام بعامل اإلنسان وعالقاته االجتماعية واحلضارية .أما على صعيد العلوم
النقلية فنحن وإن وجدنا مجلة من االعتبارات اليت ّ
مت فيها توظيف الواقع مبظاهر متعددة،
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كما يف مبدأ العرف واملصلحة الفقهية ،إال أن ذلك كان جيري ضمن جدول ثانوي مهمش
مقارنة باجلداول الرئيسة املعتمد عليها ،مثلما هو احلال مع منط التفكري املستمد من دوائر
البيان النصي والقياس .ناهيك عن أن هذه املظاهر كانت مك ّبلة بقيود خاصة ال تتالئم مع

آلية االنفتاح على الواقع بكافة أبعاده.

أما الدائرة البيانية اليت راهنت على أن ترى احلقيقة من زواية النص فحسب ،فقد شهدت
هي األخرى قصوراً وتناقضاً لعدم اختاذها الواقع مصدراً معتمداً يف التحقيق .وأصبح من

حتول البيان إىل متشابه ،فلم يعد البيان بياناً .فالذين
الواضح أنه كلما امتد الزمن كلما َّ
ق ّيدوا أنفسهم بالبيان واعتباراته اللفظية وجدوا أنفسهم بعيدين عن حركة احلياة ومسار

األحداث ،حتى إن اعرتف بعضهم مبنطق االنسداد لشدة التشابه مع تقادم الزمن.

فالذي أسقط البيان يف القصور هو ذاته الذي أسقط العقل يف املآل نفسه ،وذلك لعدم
االحتكام إىل منطق الواقع واعتباراته يف التحقيق ،ومن ثم رسم العالقة اليت تربط هذه
األبعاد الثالثة ببعضها.

العقل

أما العقل فهو تلك األداة املدركة لذاتها ولغريها .فاإلدراك هو خاصية العقل ووظيفته
اجلوهرية .وله مراتب وقيم خمتلفة حبسب ما تقتضيه العملية العقلية والشروط اليت
حتققها ،فهي أشبه ما تكون باملرايا اليت تعكس صور األشياء .إذ ال تعتمد عملية االنعكاس
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على الوضع الذي عليه الشيء من اهليئة والبعد والقرب فقط ،وإمنا على طبيعة املرآة
ذاتها أيضاً ،حيث ختتلف املرايا فيما بينها يف درجة الصقل واالستواء والتحدب والتقعر
تعب فيه عن
والتصغري والتكبري ،وكل ذلك يؤثر على طبيعة ما تعكسه من صور ،ومدى ما ّ
مطابقتها للشيء اخلارجي.

كذلك فإن سلسلة اإلدراك يف آلية التوليد واالستنتاج ختتلف هي األخرى من قضايا
إىل غريها ،فقد تكون املقدمات املعتمدة يف اإلدراك قبلية جتريدية ليس مصدرها املوضوع
اخلارجي وال حتمل صفة اإلخبار عنه ،كما قد تكون حاملة هلذه الصفة من اإلخبار ،يضاف
إىل أنها قد تكون واقعية تفيد اإلخبار عن غريها ،وهكذا.
وجند اإلدراك العقلي تارة يكون مبدعاً ينطلق من عنديات ذاته ليكشف عما يف ذاته وما
خارجها ،وأخرى مستنتجاً ،وثالثة يقف وسطاً بني اإلبداع واإلستنتاج ،وذلك كما يلي:
 .1اإلدراك القبلي البحت

كما يف املنطق والرياضيات .حيث جمال الصدق فيه كبري .فهو يعتمد على

العقل القبلي وال ينتهي إىل ما وراءه من اإلخبار اخلارجي ،سواء كان العامل

اخلارجي من القضايا الواقعية أو امليتافيزيقية.
 .2اإلدراك القبلي اإلخباري

وهو ال يكون صادقاً ومتطابقاً إال يف قضايا حمدودة جمملة ،كما يف مبدأ
السببية .وقد يكون صادقاً من حيث املبدأ القبلي وإن مل يتحتم التطابق مع
نتائجه اإلخبارية ،كاجلاري مع احلسابات االحتمالية .وهناك قضايا أخرى

مع ّرضة للطعن والتشكيك ،سواء كان اإلخبار فيها عن قضايا واقعية أو

ميتافيزيقية ،مثل الربهنة على نفي التسلسل ،مما ال يعنينا حبثها هنا.
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 .3اإلدراك البعدي اإلخباري

وهو ما يقبل الصدق ،وقد يكون املوضوع املثبت شهودياً أو غيبياً ميتافيزيقياً،

لكن الواسطة تتمثل يف الواقع أو ما يرتكز عليه .وميكن تقسيم هذا اإلدراك إىل

إدراكني:
أ

ب

إدراك استنتاجي

إدراك إضافي

وهذا يكاد يعتمد كلياً على ما يصوره
املوضوع اخلارجي  -كالواقع  -دون أن يضيف
العقل إليه شيئاً من عندياته ألجل التصديق،
إال بالقدر اليسري جداً ،إذ به يت ّم حتويل
التصديق من قوته االحتمالية املتامخة إىل
التصديق التام.
نقصد به ما يقدّمه العقل من دالالت إخبارية
أو تصديقية كاشفة عن الواقع والتشريع،
وليست هي من املستنتجات املنطقية ذات
الصفة املنضبطة .لذا يتفاوت هذا اإلدراك
قوة وضعفاً ،فاإلضافة القوية جتعل الداللة
مصطبغة بالصبغة العقلية ،يف حني إن ضعف
هذه اإلضافة جيعل الداللة موضوعية ،سواء
كانت واقعية أو نصية ،وبالتالي فنحن
منيز بني القضية العقلية وما يقابلها من
القضيتني الواقعية والنصية؛ استناداً إىل
مقدار اإلضافة العقلية قوة وضعفاً ،ألن
العقل يف القضايا البعدية  -ويف مجيع
األحوال  -يداخل غريه من املوضوعات
كالنص والواقع ،وليس باإلمكان التمييز
بني نشاطه اخلاص واملوضوع املد َرك إال بنحو
ما يفرزه من اإلضافة التصديقية.
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ففي القضايا االستقرائية تكون اإلضافة العقلية ضعيفة ،إذ تتخذ دور اجلامع

ملقادير الدالالت اليت تفرزها هذه القضايا .بينما يف القضايا غري االستقرائية؛
مثل قضايا االستدالل بالشاهد على الغائب والقياس التمثيلي وما إليهما،

تكون اإلضافة العقلية قوية ،مما جيعل هذه القضايا أقرب إىل العقليات ،وإن
اعتمدت على نص أو واقع ،ما مل تكن هذه املوضوعات ذات قوة احتمالية كبرية،

إذ ستطغى عليها الصبغة املوضوعية أكثر من الصبغة العقلية.

ويف هذا السياق نستنتج أنه ال ميكن للقضية البعدية اإلخبارية أن تستغين عن

حتكم القضية العقلية القبلية .وعلى العموم ال ميكن بناء قضية واقعية دون
استناد للضرورات القبلية .فالبعدي حيتاج إىل القبلي بالضرورة ،يف حني ال
يلزم العكس ،كاحلال مع احلسابات الرياضية ،وهي عقلية حمضة .ويف مجيع

األحوال ال ميكن االستغناء عن حتكم املبادئ القبلية الضرورية يف القضايا

البعدية ،مباشرة وغري مباشرة.

كيف ينشأ اإلدراك؟

1

تنشأ املعرفة يف بدايتها على شكل انطباعات نفسية ال شعورية ،وهي
شبيهة باملصادرات من وجه.

2

3
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يعود سبب هذه االنطباعات إىل عوامل معينة؛ هي العادة
والتأثري االجتماعي واملؤثرات اخلارجية ذات األثر احلاد على
نفس اإلنسان.

إن املعرفة (االنطباعية) باملبادئ العقلية تأتي متأخرة عن املعرفة بوجود
األشياء أو الشعور بها.

أما املرحلة األخرى فتتصف مبا للفرد من قدرة على التصور التجريدي واملنطقي
للقضايا ،فيدرك فكرة الضرورة وارتباط القضايا يف توقف بعضها على البعض اآلخر.
وهنا باستطاعته إدراك أن املعرفة ال تتم هلا قائمة من غري التسليم ببعض القضايا األولية
كمبدأ عدم التناقض.
واإلدراكان القبلي والبعدي ينقسمان إىل قسمني كما يلي:

2

1
اإلدراك القبلي
البحت.

3
اإلدراك القبلي
االخباري.

4
اإلدراك البعدي
االستنتاجي.

اإلدراك البعدي
اإلضايف.

وعلى ضوء هذا التقسيم يكون القسمان األوالن ضمن القضايا العقلية البحتة .بينما
يندرج القسم الثالث ضمن قضايا املوضوع اخلارجي ،كالواقع مث ً
ال .يف حني يتفاوت القسم
الرابع بني أن يطغى عليه التأثري العقلي فتكون قضيته عقلية ،أو التأثري املوضوعي فتكون
قضيته موضوعية .وبالتالي يتصف هذا القسم بالنسبية باعتباره حمل تداخل بني قضيتني
أو أكثر.
تعب عما أطلقنا عليه (العقل القبلي غري
ننتهي مما سبق إىل أن الداللة العقلية عندما ّ
اإلخباري) فإنها ال تشكل مورداً للنزاع والصدام مع الواقع  ،إذ ال عالقة لوظيفة هذا العقل
باإلخبار عن الواقع اخلارجي ،وبالتالي فهو ليس حم ً
ال للتعارض والنزاع مع داللته ،فكل

منهما يسري يف اجتاهه اخلاص بال تقاطع وال تعارض  ،لكن تتمثل احلالة اليت ميكن أن
يتولد فيها التعارض والتضاد مع داللة الواقع بتلك اليت تنتمي إىل ما أطلقنا عليه (العقل
القبلي اإلخباري)  ،فوظيفة األخري هو اإلخبار القبلي عن املوضوع اخلارجي ،وبالتالي جاز
أن يكون إخباره مصادماً ملا تدل عليه الداللة الواقعية البعدية ،ويف هذه احلالة ال جمال
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لرتجيح األوىل على الثانية ،إذ ال معنى ألحقية الداللة اإلخبارية إال لكونها تتطابق مع
املوضوع اخلارجي كالواقع.
على أن ذات ما قدرناه ينطبق على النص الدِّيين يف مقارنته بالواقع ،فيجري النص
جمرى العقل القبلي ،إذ تارة ال خيرب عن الواقع بشيء وبالتالي ال جمال للتعارض معه،
وأخرى خيرب عنه فترتجح بذلك داللة الواقع عند التعارض؛ مما يقتضي العمل على
توجيهه الوجهة القريبة إن أمكن ذلك ،أو إيكال علمه إىل اهلل تعاىل ،أو يتم طرحه عندما
ال يكون قطعي الصدور.
وعلينا أن منيز بهذا الصدد بني الواقع كحاكم وكمحكوم .فهو حاكم على ما سواه
عندما يكون مصدراً للحقائق املوضوعية ،ال سيما حني التعارض .أما عندما يكون كاشفاً

عن احلقوق واملصاحل فإنه يكون حمكوماً ،إذ حيقق ما تبتغيه املقاصد الكلية العامة من
ترجيح هذه القيم على أضدادها عند التعارض.
لكن للنص اعتباراً آخر حني مقارنته بالعقل ،فهو أشبه بالواقع الذي يفرز الداللة
البعدية ،وأن للعقل يف القبال داللتني؛ إحداهما قبلية ال إخبارية ،وأخرى قبلية إخبارية ،أي
أنها خترب عما يفرتض أن يكون عليه النص من حمتوى معنوي.

الخطاب والحجج الثالث
كيف نعرف أن النص ُحجة ملزمة جيب التمسك به واالمتثال له عندما يدل على
األمر والنهي؟
فلو قيل إن حجيته نابعة من اهلل تعاىل؛ لقلنا كيف ّ
دل ذلك؟
فلو قيل إنه من خالل ما أفاده النص؛ لوقعنا بالدور.
ولو قيل إن حجيته بذاته ال غري ،حيث ذاته كاشفة عما فيه ،القتضى أن يكون كل نص
لغوي يتضمن األمر والنهي دا ً
ال على اإللزام واحلجة ،وهو غري صحيح.
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ولو قيل إن حجيته نابعة عن الدليل العقلي الصرف ،لكان غري صحيح أيضاً ،فالعقل يف
حد ذاته  -كمصدر قبلي  -ال يدرك هذه احلجية للنص.
وبذلك ال يبقى لنا إال القول بأن حجية النص هي رهينة النظر إىل الواقع ،وبالذات واقع
النبوة وما تتل ّبس به من حاالت كاشفة ،كتلك اليت يطلق عليها (املعجزة) ،استناداً إىل
منطق االحتماالت وقرائن االستقراء الدالة على صدق الرسالة.
ونقول بأن الداللة الواقعية ال تنفصل  -كما عرفنا  -عن االعتبارات العقلية من أمثال
منطق االحتمال وما إليه ،كذلك فإنه ال معنى للداللة الواقعية دون الكشف العقلي،
فبالعقل تتبني الداللة الواقعية وتتكشف ،وليس لنا من طريق آخر للواقع أو لغريه دون
العقل وكشفه ،لكن مع هذا هناك متايز وتفاوت بني العقلني القبلي والبعدي ،وسبق أن
عرفنا بأنه ال يصح االعتماد على العقل القبلي يف كشف القضايا اإلخبارية إذا ما استثنينا
الصور الضرورية والوجدانية مما ال ميكن دحضها عرب العقل البعدي؛ سواء كان األخري
معباً عن داللة الواقع أو غريه.
ّ
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الفصل الثالث
الديني والمنهج الواقعي
الخطاب ِّ
لقد سبق أن حددنا الواقع وأقسامه بغض النظر عن أي اعتبار إضايف ،وقلنا بأنه ينقسم
إىل واقعني وصفي واعتباري .لكن عند أخذ عالقة الواقع باخلطاب الدِّيين فسيضاف إىل
ذلك نوعان آخران من الواقع النسيب:
واقع
التنزيل

وهو ما يتحدد بظروف شبه اجلزيرة
العربية يف عصر النيب ،أو وقت نزول
اخلطاب الديين أو القرن السابع
للميالد.

الواقع
الظرفي

أي ما يتعلق بالظروف اخلاصة عند
املرحلة السابقة ،كبعض األعراف
والتقاليد اليت ليس هلا صفة العموم
والشمول.

وال شك أن اخلطاب الدِّيين ليس معنياً بالنوع األخري من الواقع ،إمنا يعين مبا تبقى من
أقسامه ،أي الواقع املطلق ،وواقع التنزيل .والسؤال الذي يرد بهذا الصدد :هل اختذ اخلطاب
الدِّيين من واقع التنزيل حموراً مركزياً لتعميم أحكامه على غريه من الواقع العام ،بال
ختصيص وال استثناء؟ أم أنه اختذ من الواقع املشار إليه صورة منوذجية لألحكام؛ فكان
من غري اجلائز تعميمها على سائر الظروف واألحوال كيفما اتفق؟ وهو ما نعتقده كما
سنثبت ذلك الحقاً.
وأول ما سنعاجل به هذه املسألة هو أن نطرح سؤا ً
ال قد يش ّكل اليوم هاجساً ينتاب الفكر
اإلسالمي حول عالقة اخلطاب أو التشريع بالواقع .وميكن ضبطه بالصيغة التالية:
ما هو نوع التعامل الذي جلأ إليه اخلطاب الدِّيين إزاء القضايا املشخصة للواقع ،فهل
كان يطبق منطقاً ماهوياً أو وقائعياً؟ وما هو املاهوي وما هو الوقائعي؟
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الماهوي

الوقائعي

مستمد من معنى املاهية ،أي الطبيعة
النوعية للشيء كأمر ثابت يتصف
بالكلية والعموم.

مستمد من معنى الواقع ،وهو ذلك
الشيء املشخص وامللتبس مع غريه من
املصاديق والصفات والطبايع اجلزئية،
التغي واملرونة.
وأهم خصوصياته هي
ّ

تتصف املاهية بالطبيعة الكلية اليت ال
تقبل التغري وال االلتباس.

يتصف الواقع بالطبيعة اجلزئية ذات
التغي والتل ّبس الدائمني.
ّ

كلما كانت القضية ماهوية فهي ثابتة.

كلما كانت غري ثابتة فهي واقعية.

فاإلميان مث ً
ال ذو طبيعة حمددة من الناحية الكلية ،وبالتالي ال ميكن مجعه مع طبيعة
أخرى ،بل يبقى املفهوم كالكائن الفرد الذي ميتنع عن االنفتاح على الغري والتل ّبس به ،ما

مل يكن يف األصل متضمناً لعدد من املفاهيم الثابتة .إذ تصبح هذه املفاهيم ضمن حقيقته
الذاتية الثابتة من غري انتزاع ،وهي وبالتالي ليست مورداً للتل ّبس مثلما هو احلال مع

الواقع .وهذا يعين أن اإلميان كمفهوم هو غريه كواقع.
والسؤال الذي يرد بهذا الصدد :هل كان تعامل اخلطاب الدِّيين مشخصاً مع املشخصات
اخلارجية نابعاً عن اعتبارات املاهية ،أم عن تل ّبسات الواقع وتغرياته؟ فمث ً
ال عندما دعا
اخلطاب الدِّيين املؤمنني إىل حماربة املشركني وقتاهلم وغريها من األحكام ،هل صدرت
هذه األحكام طبقاً للعناوين العامة الكلية كالشرك والكفر ،حبيث كلما وجد الشرك
والكفر ُط ِّبق عليهما حكم احملاربة ،أم أنها صدرت بالنظر إىل مالبسات الواقع املتل ّبس مبثل
هذه الصفات مع غريها من الصفات األخرى مل يُعلن عنها صراحة؟
التعامل حبسب التفكري املاهوي جيري على مسار واحد طبقاً ملا هو معلن من ماهيات،
فيطبق هذه املاهيات ولو بطرق متعددة من االستنتاجات البيانية الصرفة املعزولة عن أخذ
الواقع بنظر االعتبار ،يف حني يكون التعامل حبسب التفكري الوقائعي خمتلفاً.
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وهنا حنن نسمي هذا التفكري بالوقائعي وليس الواقعي،

الواقعي

ألننا بصدد وقائع حمددة تعامل معها اخلطاب الديين ،ال
مطلق الواقع واعتباراته املختلفة ،وبالتالي فالعالقة بني
املنهجني الوقائعي والواقعي تتحدد بكون األخري يتضمن

الوقائعي

األول.
فمث ً
خص
نص اخلطاب على وجوب حماربة املشركني ،وعلمنا يف الوقت ذاته أنه ّ
ال إذا ّ
البالغني واستثنى منهم النساء والشيوخ؛ فستتشكل لدينا بذلك حصيلة من املفاهيم
العامة أو املاهيات الكلية ،وهي الشرك والبلوغ والرجولة .فلو أننا وجدنا مصداقاً حيمل هذه

املواصفات؛ لكانت حماربة املشركني واجبة مفروضة طبقاً ملنطق التفكري املاهوي.

يف حني إن احلال حبسب منطق التفكري الوقائعي خمتلف ،فقد يتفاوت احلكم وخيتلف
حبسب ما عليه الواقع ،إذ جتب حماربة الشرك وهو أمر مفروغ منه ،لكن حنن مطالبون
باحرتام القيم احلسنة حيثما كانت ،فقد جيتمع الشرك مع هذه القيم يف شخص واحد،
وكما سبق أن َع ِل ْم َنا بأن املصاديق املتنافرة ميكن أن جتتمع وتتزاحم يف الواقع ،لذا يقتضي

العمل نوعاً من املوازنة والرتجيح ،تبعاً ملا تقتضيه األهمية واألولوية.

مع هذا يتقوم منطق التفكري الوقائعي باالعتماد على حتكم ماهيات املقاصد الكلية أو
العامة ،فقد يكون الواقع حام ً
ال لصور الضرر والفساد؛ مما يدعو املقاصد لتغيريه ،وهي من
هذه الناحية حاكمة عليه عند التعارض.
وعموماً نقول :إن املنطق الوقائعي يعمل وفق ما حتدده ماهيات املقاصد الكلية ،وهو بهذا
االعتبار ميارس تفكرياً ماهوياً ،كما أنه ميارس نوعاً من القياس ،إال أن نتائجه ختتلف عن منط

التفكري املاهوي الذي يعمل وفقاً ملنطوقات املاهيات النوعية لألحكام من غري إضافة واقعية.

وحقيقة إن ظاهر النصوص الدينية إذا ما ّ
مت التعامل معها بنحو التجزئة واالنفصال
كحقائق مغلقة ،فإنها تدل على النمط املاهوي .لكن ما الذي مينع اخلطاب من ذكر
التفاصيل الدالة على املسلك الوقائعي؟ فهل يعقل أنه يريد غري ما يظهره من معنى؟
49

موجز كتاب
النظام الواقعي

إليضاح املوقف منهجياً ال بد من حتديد الشروط اليت يتوقف عليها صدق املسلك
املاهوي وسالمته .وهذه أبرزها:
من الشروط األساسية لصحة املنطق املاهوي هو أن ال تتضارب مضامني
النصوص فيما بينها .إذ يؤدي مثل هذا التضارب إىل جعل املاهية الواحدة
متضاربة يف ذاتها .فال ميكن على هذا الضوء بناء أي قياس منطقي طاملا
تناقضت املقدمات ،خالفاً ملا عليه املنطق الوقائعي ،بل على العكس فإن
أوال

تضارب مضامني النصوص يؤيد املنطق األخري متاماً ،إذ إن حل مثل هذا

التضاد ال يكون إال بأخذ تغايرات الواقع بعني االعتبار ،فعليها ينشأ تربير
التعارض واالختالف بني األحكام ،كما إن التفكري الوقائعي يتضمن
االعرتاف جبدلية اخلطاب مع الواقع ،فأحدهما يؤثر يف اآلخر ،وحبسب
هذا التفكري فإن النص يظل حام ً
ال النعكاسات واقع التنزيل وتأثريه،
وبالتالي يتعذر فهمه من غري أخذ هذا الواقع بعني االعتبار.

ثانيا

ثالثا

أن ال يتضارب مع حقيقة الواقع بأي حنو كان ،لضرورة استلزام أن تكون
املاهية مطابقة للخارج.
أن ال يفضي النهج املذكور إىل التعارض مع مقاصد الشريعة العامة،
كالتعارض مع مبدأ العدل والقيم األخالقية.

ومن الناحية املبدئية ال ميكن تبين النهج الوقائعي إذا ما افتقر إىل احلجة والتربير
الشرعي ،فالضرورة تقتضي البحث يف األدلة اليت تثبت كونه مقبو ً
ال لدى اخلطاب الديين،
وعلى األقل ال بد من إثبات عدم وجود ما يعارضه شرعاً بأي حنو كان .فبدون األمر السابق
يصبح هلذا النهج تأسيس خارج اعتبارات الدائرة التشريعية ،كالذي يتصف به املسلك
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العلماني املعارض لدائرة التشريع الديين .ومن الناحية التشريعية يتقوم النهج الوقائعي
بعدد من االعتبارات واألدلة ،أبرزها:

1

2

معلوم أن الواقع يشكل مصدراً معرفياً تتقوم على ضوئه سائر املصادر

املعرفية ،مبا فيها املعرفة الناشئة من النص.

يستفاد من اخلطاب يف الكثري من النصوص ما يؤكد صحة االعتماد

على الواقع كمصدر معريف ال غنى عنه ،مثلما يستفاد منه الدعوة إىل

اتباع طريقة العقل الوجدانية.

3

تتضمن نصوص اخلطاب قضايا كثرية ال ُتفهم باتساق من غري

عرضها على الواقع .فلو اكتفينا مبجرد اللفظ والبيان اللغوي،

ألفضى اخلطاب إىل التضارب مع الواقع.

لقد جلأ اخلطاب الديين يف كثري من األحيان إىل ممارسة تغيري

4

األحكام عرب النسخ والنسأ والتدرج فيها ،وكل ذلك مما يناسب
التفكري الوقائعي بعيداً عن املنطق املاهوي ،وعلى هذه الشاكلة أبدى
اخلطاب الكثري من التعارض يف األحكام واملواقف مبا يتعذر فهمها من

غري النظر إىل الواقع واملقاصد الكلية العامة.

5

طبقاً حلقائق الواقع أنه ال ميكن األخذ بعموم وإطالق الكثري من
النصوص الدينية ،وبالتالي ال بد من ختصيصها وتقييدها .فمث ً
ال يف

قوله تعاىلَ { :زعَمَ ال ّ َذِينَ كَفَرُوا أَن ل ّ َن يُبْعَثُوا﴾ ،ال ميكن التمسك
بعموم اآلية نظراً إىل الواقع وداللة آيات أخرى ،بل ال بد من ختصيصها

ببعض الكافرين.
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6

جند يف أحيان معينة أن تطورات الواقع ترغمنا على إعادة النظر لفهم
النص ،حبيث أن إبقاء الفهم معزو ً
ال عن هذه التطورات يفضي إىل

التضارب مع الواقع.

لكن إذا ك ّنا نضطر يف كثري من األحيان للرجوع إىل الواقع لفهم معنى النص ،وإن
مل جند إشارة لغوية تل ّوح بذلك ،فإنه يف قضايا أخرى كثرية لسنا مضطرين للرجوع إىل
الواقع للتحقق من املعنى .فهي قضايا حمتملة يتنازع عليها املنهجان املاهوي والواقعي،
وبالتالي كيف ميكن ترجيح الفهم الواقعي مع أن ظاهر النص مييل إىل الفهم املاهوي؟
إن معاملة اخلطاب للقضايا اخلارجية املشخصة ال ميكن محلها على املعنى املاهوي
كما تشبثت به طريقة النهج البياني للنظام املعياري .ودليلنا على ذلك ما سنراه من
املسارات احلرة اليت سلكها اخلطاب ملعاجلة هذه القضايا .وميكن حتديدها على حنو
اإلمجال حبسب الفقرتني التاليتني:
إن من بني املسارات احلرة اليت سلكها اخلطاب ما يتعلق بتعارضات
الظواهر النصية .فمن الناحية اللغوية الصرفة جند نصوص اخلطاب
متعارضة ،وقد أدى ذلك إىل اضطراب الطريقة البيانية واضطرارها
لألخذ ببعض التعارضات على حساب البعض اآلخر ،أو العمل على تقنني
هذه التعارضات عرب عمليات التخصيص والتقييد والنسخ وما إليها،
أوال

ومع هذا مل تفلح يف حل التعارضات لكثرتها.
هكذا فإن ما تدل عليه التعارضات اللفظية يتناقض والنهج املاهوي.
إذ لو طبقنا عليها هذا النهج ألدى بنا األمر إىل فرض وإسقاط مقالة
التناقض والتضاد على أصل اخلطاب ،فيصبح بعضه مناقضاً للبعض
اآلخر ،بل وتكون املاهية املنتزعة عنه ماهية متناقضة ،وكذا تتناقض
كل النتائج املرتتبة عليها ،وهو َف َرض غري مقبول.
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كما إن من بني املسارات احلرة اليت سلكها اخلطاب ما يتعلق مبنهج
ثانيا

التنويع والتغيري ،وهو ما ال يتسق وتعامل املسلك املاهوي للقضايا ،فهو
ال ميلك سوى نهجاً أحادياً للتعامل ،طبقاً ألحادية املاهية اليت ال تتقبل
االنفتاح والتل ّبس بغريها كما عرفنا.

لكن إذا كان هذا هو حال اخلطاب الدِّيين فما هو املوقف العملي الذي ينبغي علينا
ممارسته إزاء القضايا اخلارجية املشخصة؟ إن حالنا هنا بني أمرين:
إما أن نتعامل مع هذه القضايا طبقاً للنهج املاهوي فنخالف بذلك ما سلكه اخلطاب من
جانب ،كما سنقع يف دوامة ال تنتهي من التناقضات والصدام مع مقاصد التشريع والواقع..
أو ال بد من سلوك النهج الوقائعي فنكون بذلك قد حققنا الغرض من اعتبار اخلطاب
مصدر إرشاد وإهلام ،ونكون قد رفعنا عن أنفسنا حرج التناقضات والصدام مع املقاصد
والواقع ،وإن ك ّلفنا ذلك عدم التقيد بالكثري من األحكام اليت انتهى إليها اخلطاب ،إذ
العربة يف املقاصد ال األحكام ذاتها.
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ويالحظ أننا يف الطرح اجلديد قد ق ّربنا الصورة إىل ذهن القارئ وإن بقيت غشاوة تعرتيها
مبا ال يتسع اجملال اآلن لرفعها .لكنا نشري فقط إىل نقاط أربع بهذا الصدد:

1

إننا لو انتهجنا املسلك املاهوي ،أو التزمنا باألحكام املقررة لدى
اخلطاب بشكل تام ومطلق ،لكان من احملتم تعريض هذه األحكام إىل

الصدام مع املقاصد العامة والواقع.

عبنا عنه من عدم التقيد بالكثري من أحكام اخلطاب طبقاً للنهج
إن ما ّ

2

الوقائعي؛ ال يُقصد منه فك القيد واالنفصال عن هذه األحكام ،إمنا
تغي
يفسر صلتها بالواقع اخلاص طبقاً للمبدأ األصولي القائل :إن ّ
ّ

تغي احلكم ،األمر الذي جيعل املعاجلة بعيدة كلياً
املوضوع يفضي إىل ّ

عن الطرح العلماني.

3

إن فهم النص ليس بوسعه أن يكون متسقاً ،يف كثري من األحيان ،ما
مل تؤخذ الداللة الواقعية بعني االعتبار ،وهو ما يؤكد صدق النهج

الوقائعي.

من الناحية املبدئية إن القضية كلما ارتبطت بالواقع املباشر كلما

4

كانت قابلة للنقض والتغيري ،وكلما هي غري قابلة للنقض والتغيري
فهي ال ترتبط بالواقع املباشر ،وبالتالي فالنهج الوقائعي قائم على
مسلمة النقض والتغيري الرتباط قضاياه بالواقع املباشر ،خالفاً للنهج

املاهوي الذي ال يع ّلق قضاياه على األخري .لكن احلصيلة عكسية ،حيث

يتسم األول باالتساق مع الواقع خبالف الثاني الذي يناقضه.
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وينطبق ما سبق ذكره على التعارضات اليت أثارها اخلطاب الدِّيين حول القضايا
التوصيفية والغيبية للمشخصات اخلارجية ،مثل مسائل الثواب والعقاب والتكفري والتفسيق
وما إليها .فأحياناً جند القضية الواحدة يلوحها عدد من األحكام املتعارضة ،ومن ذلك

قوله تعاىل{ :ومن يقتل مؤمن ًا متعمد ًا فجزاؤه جهنم خالد ًا فيها﴾ .وهو من حيث الظاهر يقع يف

معارضة مع قوله تعاىل{ :قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل

إن اهلل يغفر الذنوب مجيع ًا﴾.

وغالباً ما ال يفي الرجوع إىل ذات النصوص حلل التعارضات الواردة فيها ،فكان ال بد من
أن تتدخل داللة خارجية يستعان بها لفهم التعارض والتمايز ،إذ تكشف هذه التعارضات
عن تلونات الواقع وتناقضاته ،فال ميكن أن جتتمع ضمن أحكام ماهوية واحدة ،ال سيما
وأن للوجدان العقلي دوراً مميزاً جبعل األمور تتخذ متاسكاً منطقياً يتفق مع القيم اليت
تؤكدها مقاصد اخللق والتشريع ،وبالتالي فمن املمكن تفكيك اإلطالقات الظاهرة
للنصوص ،ومنها النصوص املتعارضة ،وحتويلها إىل مضامني غري مطلقة أو ماهوية.
ونشري أخرياً إىل أن النظام املعياري ال حي ّرم اللجوء إىل الواقع مطلقاً .فأحياناً يضع له

حدوداً هامشية ،وأخرى يلجأ إليه عند االضطرار ،تبعاً للحاجة الزمنية ،لكنه من حيث املبدأ

يتعامل مع القضايا تعام ً
ال ماهوياً طبقاً لبيان النص.

النص والحاجة إلى الداللة الواقعية
ليست لدينا قضية  -فيما نقدمه من هذه البحوث  -أهم من تلك اليت تؤكد على عالقة
الواقع بضبط الفهم اخلاص بنص اخلطاب .فنحن على يقني من أنه ال ميكن فهم النص
باتساق ما مل يتم االرتكاز على الداللة الواقعية.
ومن األمور الواضحة الدالة على ضبط الداللة الواقعية للفهم ما سيأتي عرضه لعدد
من النصوص القرآنية كالتالي:
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نقرأ مث ً
ال قوله تعاىل{ :فوجدا فيها جدار ًا يريد أن ينقض﴾ ،ونعلم بوضوح أنه ال يفهم

بغري قرينة الواقع الدال على أن املراد ليس الظاهر من اإلرادة ،باعتبار أن احلس كاشف
على انعدام اإلرادة يف اجلدار ،مثلما محلها أبو احلسن األشعري على اجملاز.
ومثل ذلك يقال يف قوله تعاىل{ :واسأل القرية اليت كنّا فيها والعِري اليت أقبلنا فيها﴾ ،وقوله:

{وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة﴾ ،حيث املراد يف ذلك أهل القرية وليس ذاتها باعتبارها -

حسب داللة الواقع  -ليست مورداً للسؤال وال مورداً للظلم واإلدراك ،لذلك محلها الشافعي

على اجملاز.
نفسر النصوص اليت تتحدث عن قضايا الواقع جمم ً
ال من غري النظر إليه
ثم كيف ّ
ومعرفة أحواله ،كاآليات اخلاصة بالسنن االجتماعية ،مثل آية التسخري ،وآية دفع الناس،
وآية تغيري األنفس ،مع أن الكشف  -هنا  -متبادل بني النص كمجمل والواقع كمفصل؟
نفسر بعض القضايا العقائدية اليت هلا عالقة باملشخصات اخلارجية ،مثل
بل وكيف ّ
قضية القضاء والقدر؟ إذ نعلم أن النصوص فيها متعارضة ،وأن هذا التعارض ال ينكشف
إال بالنظر إىل الواقع ومعرفة قوانينه ،وبالتالي مل جند هلذه املشكلة ح ً
ال داخل املألوف
من نظامي تراثنا املعريف اإلسالمي (الوجودي واملعياري) ،حيث الواقع غائب عن االعتبار
والنظر ،كالذي اتضح لنا خالل حلقات املشروع السابقة.
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مما الحظناه سابقاً أن اخلطاب الدِّيين مل يؤسس لطريقة الواقع بشكل واضح وصريح،
أو أنه  -بعبارة أخص  -مل يذكر شيئاً حول مراعاة الواقع لفهم النص صراحة .وعليه قد
يقال :كيف يصح لنا االعتماد على الواقع كأصل وهو مل يستمد من قول الشارع وبيانه؟
ولعل اجلواب ببساطة أن األمر ال حيتاج إىل مثل هذا الكشف الصريح؛ طاملا كان التعامل
مع الواقع تلقائياً ال يستغنى عنه عادة .ففي مجيع األحوال إن الواقع معتمد عليه كأصل
أساس ،كما يف السرية العقالئية للناس ،فال حيتاج إىل ذكره ،مثلما ال حيتاج إىل التصريح
مببادئ عامة صحيحة يستند إليها الناس وإن مل يفكروا بها عادة ،مثل مبدأ السببية وامتناع
اجتماع النقائض.
ويدرك العلماء جدوى تلك اليت هلا ارتباط خمصوص بأسباب النزول واليت هلا عالقة
بوقائع حمددة تكشف عن معنى ال يستبان من ظاهر النص ،فأثر الواقع هنا واضح والذي
يعب عنه األصوليون مبقتضيات األحوال.
ّ
يعب عن
كذلك يدرك العلماء أنه ليس كل ما مل يُصرح به مباشرة من الشرع ال ّ
مراد الشرع ،فالقول بأصل العقل مل يصرح به كأصل ،وكذا قاعدة املصاحل واالستحسان
ومقاصد الشرع ،ومثل ذلك القياس والتعدي إىل ما هو غري منصوص فيه .لذا فاالعتماد
يأت حبسب منطوق الشرع صراحة ،إمنا هي من املوارد االجتهادية
على مثل هذه املوارد مل ِ

اليت اختلف على حجيتها الفقهاء.

واحلال ال خيتلف عما حنن بصدده من أمر الواقع ،بل إنه يفوق ما ذكرناه بكثري،
باعتباره مصدراً أولياً يدين اخلطاب الدِّيين باحلجية ،كما أن بدونه ال ميكن ضبط فهم
أغلب نصوص هذا اخلطاب.
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القسم الثاني :الواقع وفهم الخطاب
الفصل الرابع
البعد الحضاري والفهم
رغم أن التشريع مصدره خطاب علوي متنزل من مساء التجرد واإلطالق إىل عامل الطبيعة
َ
يتعال على الواقع ومل يصادره ويسلب حقيقته املتغريةّ .
ولعل
والتجدد؛ إال أنه مع ذلك مل
أول ما يالحظ هو أن اخلطاب اإلهلي نزل منجماً يف ظروف خاصة هي ظروف شبه اجلزيرة
العربية يف ذلك الوقت ،فمحدودية هذه الظروف مل متنع اخلطاب من أن يتن ّزل بلغة وهيئة

ال خترج عن الطابع العام للمجتمع العربي البدوي ،حتى أق ّر الكثري من األعراف والعادات
واألحكام والشعائر اليت كانت متارس آنذاك ،وقام بتهذيب بعضها.
ومن بني هذه األحكام والشعائر
كما ذكرتها املصادر اإلسالمية :شعرية
احلج والعمرة وكسوة الكعبة ،وحتريم
القتال يف األشهر احلرم ،وغسل اجلنابة،
وقطع يد السارق ،والطالق والظهار،
واالجتماع يـوم العـروبة  -اجلـمعة -
للـوعظ والتـذكري ،والـدية ،والقراض أو
املضاربة ،والـعاقلـة ،والـقـصاص ،وغريها.
إضافة إىل بعض النظم اليت هذبها
اإلسالم بشيء من التغيري ،مثل نظام
اخلمس يف الغنائم ،فض ً
ال عما استبقاه
اإلسالم من النظم اليت كانت مألوفة
لدى اجملتمعات العاملية آنذاك ،مثل
نظام الرق واجلزية.
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إن هذا العرض اخلاطف ملا استبقاه اإلسالم من أحكام وأعراف يثري يف نفوسنا تساؤ ً
ال عن

خصها اخلطاب اإلهلي وجعلها موضع املخاطب املعين.
معرفة الطبيعة العقلية العربية اليت ّ

فهل هي عقلية بدوية أم متحضرة؟

رأى ابن خلدون أثناء تعليله لعلة تأخر العرب عن العجم أن عرب اجلاهلية كانوا (بدواً)
مل يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين باعتبار أن العلوم من مجلة الصنائع اليت هي
منتحل احلضر .وهذا ما يوحي بأن العرب ال ميلكون العقلية احلضارية اليت متتاز باإلنتاج
واإلبداع ،خبالف غريهم من املوالي.
ويف الوقت احلاضر انقسم املفكرون بني مردد لوجهة النظر اليت ثبتها ابن خلدون ،وبني
معرتض عليها .إذا اعترب املعرتضون أن العرب كانوا يف قمة التحضر واملدنية ،واستشهدوا
باآليات اليت تتضمن إحياء بأن العرب ميلكون عق ً
ال رشيداً.
كال املوقفني صادق بداللة القرآن ،فهو يف ّرق بني األعراب وغريهم ،أي بني
والواقع أن ِ

البدو واحلضر ،وهو ما جيعل العرب آنذاك منقسمني على ذاتهم بني عقليتني ،عقلية بدوية
متتاز باجلهل والعصبية ،وعقلية حضرية ُحليتها املعرفة والرشد.
فهل كان ّ
جل اهتمام اخلطاب اإلهلي وعنايته منصباً على العقلية البدوية ذات اجلهل
انصب على العقلية احلضرية املتنورة؟
والعصبية ،أم أنه
ّ
لعل من الواضح أن قطب الرحى من عناية اخلطاب إمنا هو هذه األخرية ،ال األوىل اليت
ظلت هامشية داخل جسد اجملتمع العربي آنذاك.
إن ما سبق من عرض خاطف ملا استصحبه اإلسالم من أحكام وأعراف سابقة ،مع ما
يالحظ من الطريقة اخلاصة للخطاب يف العمل على تغيري األحكام ،سواء بالتدرج أو النسأ
أو النسخ أو غريها ،كل ذلك يؤيد حقيقة عدم تعالي اخلطاب عن الواقع الذي نزل فيه.
ومع أن للخطاب عالمات ومؤشرات عديدة تؤكد أنه جاء للناس كافة ،وأنه حيمل رسالة
عظمى فيها من اهلدى واألحكام الشمولية واملقاصد الكلية ما جيعله مناسباً لكل زمان
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ومكان ..إال أنه رغم كل هذا مل يسلك طريق التحرر من ظروف الواقع ،كما مل يك ّبل
نفسه بقيود مطبقة فيه ،بل سعى إلقامة اجلدل بني هذا وذاك.
موجه  -أساساً  -إلفهام احلاضرين ال
وقد اعتقد املتأخرون من األصوليني أن اخلطاب ّ
الغائبني واملعدومني ،طاملا كان تنزيله تنزي ً
ال مشافهاً .وملّا كانت مهمة اخلطاب األساسية
هي إفهام احلاضرين ،فال بد من األخذ يف االعتبار ما تقتضيه املهمة من مراعاة اخلطاب
ومالبسات الظروف واألحوال احمليطة بهم ،حيث ال ميكن إنشاء الفعل اخلاص باإلفهام من

غري أخذ تلك اخلصوصية من املالبسات الظرفية.

وبالتالي فلو كان اخلطاب عالقاً بواقع آخر خمتلف عن واقع اجلزيرة العربية ،لتوقعنا
أنه سيحاكي ما يناسب هذا الواقع ،ولكانت هناك أحكام ختتلف متاماً عن هذه األحكام

اليت ألفناها واليت هي نتاج البيئة العربية يف ذلك الوقت.

وكل هذا يدل على أن اجملتمعات األخرى معنية بالغرض الدِّيين أكثر مما ُتعنى
يعب
بالنص الدِّيين وأحكامه املعهودة .فالغرض الدِّيين ثابت ال يتغري ،وهو على الدوام ّ
تضمنه
عن ضرورة اإلميان باهلل  -واليوم اآلخر  -مع العمل الصاحل .فهذا هو جممل ما ّ
القرآن الكريم وأغلب ما دلت عليه آياته الكرمية باحلث والتأكيد.
وبعبارة أخرى ،ميثل الغرض الدِّيين رسالة السماء اخلالدة لكل األديان ،وهو مقدّم على
النص مثلما هو مقدّم على التشريع ،فال ميكن انتقاص هذه الرسالة عق ً
ال وشرعاً ،يف حني
ليس األمر كذلك مع النص والتشريع.
ونشري إىل أنه يف حاالت كثرية جند النصوص احلرفية للخطاب الدِّيين تبدو كأنها
نظام مغلق من املعنى تضيق بأن ميتد إليها أي جديد معريف ،أو جيعلها خمصوصة وعالقة
بالظروف املالبسة لعصر النص ،فيتصورها املتصور -كما هو واضح لدى طريقة النهج
البياني للنظام املعياري -أنها حبدودها احلرفية تنطبق وحتيط بكافة اجملتمعات واألطوار
احلضارية على مدى التاريخ ،وهذا أمر مل يقصده اخلطاب ،بل ال ميكن أن يفعل ذلك أبداً
باعتباره يتضارب مع حقيقة الواقع املتغري.
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رغم ذلك نعتقد أننا لو ك ّنا نعيش يف ذلك الطور احلضاري كما عاصرته طريقة
النهج البياني للنظام املعياري لكان من املتوقع أن ال نفهم من اخلطاب أو نصوصه احلرفية
إال هذا النظام املغلقّ ،
لكن دخولنا يف عصر حضاري آخر خيتلف عن ذلك الطور من احلضارة
أحالنا إىل فهم جديد ملتعلق اخلطاب ،فالتغريات اجلذرية يف الواقع احلديث وصدامها مع
الفهم التقليدي قد اضطرنا إىل إعادة النظر يف الفهم.

شواهد ألثر الواقع على تغيير فهم النص
من املفيد أن نأتي بعدد من الشواهد اليت تبدي تأثري الواقع على تغيري فهم النصوص،
سواء على صعيد االعتقاد أو األحكام ،ليتبني لنا حجم الفارق بني فهمنا املعاصر والفهم
القديم.
 .1على صعيد االعتقاد

نقرأ قوله تعاىل{:وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر

قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون﴾ ،وقوله{ :إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ،وحفظ ًا

من كل شيطان مارد﴾ ،وكذا قوله{ :ولقد زيّنا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها
رجوم ًا للشياطني﴾ .فحول هذه اآليات نرى من الطبيعي أن حتصر الطريقة

التقليدية  -للمنهج البياني  -رؤيتها يف الدالالت اللفظية الظاهرة لتضفي
عليها بعداً منطقياً مغلقاً من اإلطالق على صعيد الواقع ،كما هو ظاهر
من النص ،وتتصور أن الغاية من خلق النجوم ال تعدو كونها هلداية املسافر
يف طرق الرب والبحر ،وللزينة ،وللحفظ ورجم الشياطني ،دون أن خيطر بباهلا
حالة ما إذا كان السفر جواً ،ودون أن خيتلج يف نفسها إمكانية االستغناء عن
استخدام النجم للهداية .كل ذلك يصعب أن يرد يف ذهنية مل ينكشف هلا
أسرار وتطورات الواقع التكويين كما انكشف هلا مفاهيم الكتاب التدويين .وهي
وحدّد يف النص؛ بتربير ينساب
لذلك ال تسمح بوجود تص ّور مضاف إىل ما ورد ُ
من النص ذاته بعد إضفاء الطابع املنطقي اإلطالقي عليه.
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 .2على صعيد االعتقاد أيضًا

كذلك نقرأ قوله تعاىل{ :إن اهلل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف
األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غد ًا وما تدري نفس بأي أرض متوت إن اهلل

عليم خبري﴾ .فاآلية حبسب فهم الطريقة البيانية تتضمن مخسة علوم استأثر بها

الباري تعاىل على العباد.

َّعى أنه من ضمن العلوم املستأثر بها
ويهمنا من اآلية علم ما يف األرحام املد َ
على العباد ،حيث أصبحت معرفة حالة اجلنني ومتييزه إن كان ذكراً أو أُنثى
من احلقائق العلمية املؤكدة ،وذلك عرب عدد من الطرق واالختبارات؛ مثل
التصوير الداخلي ،والكشف عن عناصر احلامض النووي حول اجلنني وهو يف
مراحله األوىل ،لكن حبسب الطريقة البيانية يكون هذا العلم من العلوم املستأثرة
وفقاً لنص اآلية أو مما ورد حوهلا من األحاديث ،إذ جاء يف بعضها أن من ضمن ما
ال يعلمه إال اهلل تشخيص الذكورة واألنوثة.
مهما يكن فنحن نعلم اليوم أنه مع ظهور احلقيقة العلمية فإن الفهم التقليدي
لآلية قد َ
فقد مربراته .فمن جانب ليس لآلية داللة صرحية على االستئثار ،أما
الروايات الواردة حوهلا فال ميكن التعويل عليها ملخالفتها للواقع العلمي.
 .3على صعيد األحكام الشرعية

جند الكثري من األحكام الشرعية قد جتدد فهمها بفضل ضغوط الواقع

وتطوراته .ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل{ :وأعِدُّوا هلم ما استطعتم من قوة

ومن رباط اخليل .﴾..فغالباً ما كان الفهم ال يتعدى حدود إمكانات الظرف

احلضاري السائد وقيوده ،ال سيما عند حلاظ العناية اليت أبداها اخلطاب إزاء
عقلية اجملتمع املالبسة لذلك الظرف.
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ويف تفسري معنى القوة ،اشتهر عند العلماء أن القوة تعين الرمي استناداً إىل بعض
األحاديث مثل( :أال إن القوة الرمي) ،بل من العلماء من اعترب أن الرمي وركوب
اخليل من احلق ،ومن تركها كان كافراً بالنعمة .بينما جند أن املعاصرين
بعدما رأوا التطور يف أساليب احلرب احلالية رأى أن إعداد القوة خيتلف باختالف
درجة االستطاعة يف كل زمان ومكان ،وبالتالي جيب على املسلمني يف العصر
احلاضر أن يأخذوا بإعداد القوة مبقاييسها يف العصر احلديث.
وهكذا يتضح أنه بفضل التطور احلديث للواقع أدرك العلماء املعنى اجلديد
ملفهوم اآلية بالشكل الذي أخرجها عن الفهم التقليدي وإغالقه ،إذ ّ
مت التعويل
على املعنى اللغوي للفظة القوة واالبتعاد عن املعنى الظاهر املتل ّبس ببيان

األحاديث.

كان ميكن اخلروج عن الفهم املغلق للقوة كما لدى الطريقة البيانية للنظام
املعياري ،بتحويل النص إىل صورة إرشاد ،ال إىل نظام منطقي إطالقي مغلق.
هكذا كان من احملتم أن تفهم أمثال اآليات الكرمية السابقة مبا يتناسب ويتسق مع
ظروف احلضارة يف ذلك الوقت .فحيث أن تلك الظروف مل تتطور بالسرعة واحلجم كما
هو احلال مع ظروفنا احلديثة؛ لذا كان من الطبيعي أن تستلهم العقلية السائدة  -آنذاك -
النظام التوقيفي (التعبدي) من اخلطاب ،وجتعله جيري جمرى الواقع ذاته .فهي مل تستعن
إال بإشكالية النص والعقل ،إذ كانت خطوات الواقع أشبه بالسكنات الدائرة على بعضها
البعض ،إذا ما قارناها باخلطوات احلديثة املتصاعدة واملتسارعة االمتداد .بينما كان شغل
العقل دائراً  -يف الغالب  -حول الدالالت املعيارية وامليتافيزيقية املتعالية ،وبالتالي فلم يبق
زجه وإقحامه يفالنظام املنطقي
إال النص ،وهذا ما جعل الطريقة البيانية تعمل على ّ
املغلق .فليس هناك من منافس ،ال من العقل الذي يعرتف بانسحابه من امليدان ،وال من
الواقع الذي كان حيبو آنذاك حبو الطفل الصغري مقارنة مبا عليه اليوم.
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واحلقيقة إن ما قامت به هذه الطريقة من إضفاء الطابع املنطقي اإلطالقي على النص؛

يتسق فع ً
ال مع وضع اخلطاب .إذ استهدف األخري مشافهة اجملتمع األول بالصورة اليت
تتمظهر مبظهر ذلك املنطق من النظام املغلق للمعنى ،وقد أراد من ذلك حماكاة ما
يناسب فهم هذا اجملتمع استناداً إىل ظروفه اخلاصة بدل القفز على الواقع املعاش أو التجرد
عنه ،رغم أن دالالته اليت تتمظهر خارج حدود النص اخلاص؛ مل تكن قاصدة ذلك النظام
املغلق أبداً .لذلك نقول بأن اخلطاب كان يريد شيئاً آخر غري ما يظهره من الصيغ اللغوية.
ولو عقدنا مقارنة بني الروحني احلضاريتني القدمية واحلديثة حول عالقة اإلنسان

بالنص والواقع؛ لرأينا أن الروح األوىل ميالة إىل جعل النص مفسراً للواقع ومقوماً له يف
الوقت نفسه ،بينما التطور احلضاري احلالي قد دمغ روح العصر اجلديدة ألن متيل وخبطى
حثيثة إىل السري باالجتاه املعاكس ،فللظرف احلضاري بال شك تأثريه على الفهم وحتويل
االجتاه من النص إىل الواقع أو العكس .فإذا كان جمتمع عصر النص يفهم اخلطاب
مباشرة عرب أداة اللغة ولسان احلال وظروفه اخلاصة ،فإن اجملتمعات التالية مل يكن بوسعها
االقتصار على الفهم اللغوي للنص مبعزل عن روح العصر.
مع ذلك ال بد من التذكري بإن ما تأثر بالواقع من قضايا اخلطاب هي تلك اليت هلا

مساس باجلانب احلضاري لإلنسان ،أما تلك اليت تنعزل نسبياً عن هذا اجلانب ،كالعبادات
اخلالصة ،فتكاد مل تتأثر بذلك ،إذ ظلت حيادية ُتستقى من منابع اخلطاب ذاته.
ال بد أن تنزيل اخلطاب على مدى أكثر من عشرين سنة مشلت أحداثاً وظروفاً كثرية
وعبت عن ظاهرة أخرى نطلق
عبت عن ظاهرة انشداد اخلطاب حنو هذه الظروف ،كما ّ
ّ

عليها ظاهرة الفصل أو املَ ْفصلية ضمن اخلطاب ذاته ،وذلك لكون األحداث اليت جرت
خالل تلك الفرتة هي أحداث بعضها منفصل عن البعض اآلخر ،سواء كانت عائدة إىل
موضوع واحد ،أو إىل موضوعات متعددة ،مما أوجد حاجة لتكوين علم خاص أطلق عليه

علم أسباب النزول.
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إن الرتابط َّ
املؤلف بني ظاهرتي املفصلية واالنشداد من جهة ،وبني اإلطالق اللفظي
متيز به النص الدِّيين من جهة ثانية ،جيعل من حقيقة اخلطاب ليست إطالقية ،وال
الذي َّ
مغلقة أو متعالية على الواقع العام.
فهناك جدل بني اإلطالق الذي يبديه النص من جهة ،وبني االنشداد إىل الظرف
املتع ّلق به من جهة ثانية ،وهو اجلدل الذي يتمظهر بني اإلطالقات ذاتها والذي ال ُيل
ويكشف عما يستبطنه من حقيقة إال من خالل مفصلية اخلطاب .فظاهرة االنشداد اليت
تدعو إىل اإلغالق تتحول إىل صورة انفتاح وجتدد ومشول بفعل اجلدل مع اإلطالق وعرب
املفصلية اليت حت ّول صيغة اإلطالق إىل نسبية كما يستهدفها اخلطاب.
وتتم هذه العملية حبل اإلطالق وتفكيكه من خالل ضرب اإلطالقات املتقابلة بعضها
بالبعض اآلخر ،وهي السمة البارزة يف اخلطاب اليت مت ّيزه عن غريه من اخلطابات األخرى،
إذ بعضه ال يفسر إال بالبعض اآلخر ،مما جيعله نافذ الشمول واحليوية ،فإثراء هذه العملية
يتميز بها اخلطاب اإلهلي عن غريه من
من اجلدل هو ما يبعث على اهلداية واإلرشاد كما َّ
اخلطابات ،إذ يصبح النص متحو ً
ال  -يف هذه احلالة  -مما ظاهره نظام إطالقي ومنطقي
مغلق إىل حقيقة أخرى نسبية يدل عليها اخلطاب ذاته بذاته.
هذه الطريقة من التعامل اإلرشادي جتعل من الظرف منوذجاً أو مثا ً
ال من األمثال

اليت يضربها اخلطاب للناس {لعلهم يتفكرون ..وما يعقلها إال العاملون﴾ ،وفيها من

الذكرى ما ينفع املؤمنني ،ال سيما أن أحكام هذا الظرف وغريه من الظروف حمكومة
مبقاصد كلية ثابتة تؤطر كل زمان ومكان ،كالذي أكد عليه اخلطاب ذاته ،فاملقاصد
هي جوهر التشريع الدِّيين وروحه الثابتة ،وبدونها يفقد التشريع معناه ،بل إنها كانت وما
زالت مصدر إهلام ملختلف التشريعات البشرية على طول التاريخ ،وهي من فضل اهلل تعاىل

على عباده.
وعموماً نعتقد أن األحكام اإلهلية هي أحكام منوذجية جاءت مناسبة لظرف حمدد
بداية القرن السابع للميالد ،أي أنها ليست مركزية كاليت يصورها الفقهاء ،واألحكام
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بهذا االعتبار ليست قابلة للقياس وال االستصحاب ،كما أن ما نع ّول عليه يتنافى مع
االختالف احلاصل بني األصوليني حول ما إذا كانت العربة بعموم اللفظ أم خبصوص
السبب؟ فطبقاً ملبدأ النمذجة اآلنف الذكر؛ يصبح العمل مبنطق (املقاصد الدينية)
عم ً
ال ال غنى عنه ،وهو خيالف كال املقالتني األصوليتني :عموم اللفظ وخصوص السبب.

وأخرياً نشري إىل أن جمتمع اجلزيرة مل يكن يف وضع يؤهله معرفة احلقائق كما هي
دفعة واحدة ،لذلك أُخضع لتجارب وخربات خمتلفة غايتها تعليمه كيف يتم الربط بني
اخلطاب والواقع ،أو كيف ميكن فهم اخلطاب يف عالقته بهذا الواقع .األمر الذي ّ
دل عليه

السلوك املتغاير للتشريع النبوي ،وعلى شاكلته سلوك الصحابة وتشريعاتهم املبنية على
مراعاة املقاصد العامة وجتاوز الفهم احلريف أحياناً.
هكذا نعرف بأن اجلزيرة العربية ليست مركزاً يستقى منها األحكام لتوزع على سائر
دوائر اخلليقة مدى الدهر ،بل هي منوذج ّ
مت اختياره ليطبق عليه شطر من األحكام املناسبة
للظروف اخلاصة ،أما سائر الظروف فأمرها خمتلف ،إذ ال يشرتط أن يُطبق عليها نفس هذه
األحكام ،سواء بالقياس أو االستصحاب ،إذ كالهما ال يتسقان مع طبيعة الواقع املتغري،
وبالتالي فإن ما يعنينا من األحكام هو العربة واإلرشاد.
ونرى أن القول بأن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان؛ هو قول صحيح متاماً إذا
ما اشرتط فيه أن يكون الفهم غري متوقف على الصيغ البيانية الصرفة ،بل ال بد من ا ّتباع
املقاصد العامة للتشريع مع أخذ الواقع بعني النظر واالعتبار.
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الفصل الخامس
الواقع وتعارضات النص (نموذج موقف الخطاب من أهل الكتاب)

هناك فارق جذري بني طريقة االجتهاد البيانية وبني تلك اليت سلكها اخلطاب الديين،
إذ تعامل األخري مع املشخصات اخلارجية طبقاً للوقائع ال املاهيات ،يف حني حولت الطريقة
البيانية هذا التعامل مما هو وقائعي إىل شكل ماهوي ثابت؛ استناداً إىل الظهور اإلطالقي

الذي اعتمده اخلطاب ،األمر الذي ساقت باجتاهه مقولتها اليت تنص بالعربة يف عموم
اللفظ ال يف خصوص السبب.
أما النهج الوقائعي فيحظى بنوعني من املؤشرات املؤيدة والكاشفة عن فحوى هذا
التعامل ،هما:
النوع األول

النوع الثاني

إن الظهورات االطالقية ألحكام

النص تتضمن التعارض ،وهو ما

إن اخلطاب قد تعامل مع الواقع

ال يتفق مع التعامل املاهوي ،لكونه

بـ ـ ـ ــاملالمسـ ـ ــة والـ ــتفاع ـ ـ ـ ــل وليس
االستعالء والتجريد ،فهو مل يُن ّزل

ميكن أن تكون املاهية الواحدة

لظروف الواقع ومالبساته .األمر

يفضي إىل التناقض ،إذ كيف

عرضة حلكمني متضادين؟! لذلك
ال جمال إلفناء هذا التعارض

إال بتحويل الظهورات اإلطالقية
لألحكام إىل موارد نسبية تبعاً

إسقاطياً ،بل تن ّزل سياقياً مبراعاته

الذي يتسق مع التعامل الوقائعي
دون املاهوي ،كما أسلفنا.

للعالقة مع الواقع ،وهو مبدأ ما

يستند إليه النهج الوقائعي.
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وعلى العموم ندرك أن اخلطاب ال مييل إىل التعامل املاهوي إال ضمن دائرة الكليات
العامة من الثوابت واملقاصد ،وهي اليت تتخذ صفة توجيه األحكام مبا يناسب الوقائع دون
التأثر بها.
على ذلك فاملهمة اليت سنقوم بها يف هذا الفصل هي تعرية املنهج البياني للنظام املعياري
وإبطال نهجه املاهوي كما خلعه على اخلطاب الدِّيين طبقاً لإلطالقات اليت أبداها األخري.
إذ سنعرض ثالثة مناذج تفي بصيغة الظهور اإلطالقي.
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 .1النموذج األول

تبدي آية السلم اليت تتحدث عن الصلح مع املشركني {وإنجنحواللسلمفاجنح
هلا﴾..؛ إطالقاً لقبول السلم عند ميل املشركني إليه .لكن جند يف قباهلا آية

أخرى تأمر بقتل املشركني من غري شرط ،وهي املسماة بآية السيف ،حيث

يقول تعاىل يف سورة التوبة{ :فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث

وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد .﴾..فهذه اآلية تتحدث

بنفس املعيار من اإلطالق ،لكنها تعارض األوىل.

وقد فتح هذا احلال على الطريقة البيانية باباً من االضطراب والتشويش
تبعاً لتبين النهج املاهوي .إذ وقف املفسرون القدماء موقفاً يشوبه االختالف
الشديد للتوفيق بني النصني دون مراعاة لظرفية كل منهما غالباً.
هكذا يتضح مدى االضطراب يف مواقف الطريقة البيانية حبكم نهجها املاهوي.
مع أن وجود تعارض إطالقي ،هو يف حد ذاته ،كاشف عن املسار النسيب لألحكام
املتخذة يف هذا الشأن ،وذلك بضرب اإلطالقات بعضها بالبعض اآلخر .فآية
السلم تعكس حالة االنشداد إىل ظرف بصيغة املطلق ،وكذا احلال يف ما
يعارضها من آية السيف ،وأن الذي يتحكم يف هذين املطلقني املتعارضني هو
حد املفصلية ،ففيه يتبدل جدل املطلقني إىل لون من النسبية.
مهما يكن فالفهم الذي يرى أن بعض اآليات السابقة قد أبطل حكم ما قبلها
إبطال املطلق للمطلق ،سيفضي إىل تعارض مطبق مع نفس املبادئ الثابتة
اليت محلها اإلسالم ،بذات الدالالت اليت تتخلل نفس اآليات اليت تقع معها
املعارضة ،واليت منها العدل وعدم االعتداء وعدم اإلكراه يف الدين ،وغري ذلك

من املؤشرات اليت تؤكدها اآليات من أمثال قوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا
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قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾{ ،وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال

تعتدوا﴾{ ،ال إكراه يف الدين﴾.

فالذي يرى مجيع تلك اآليات منسوخة بآية السيف ،يصطدم مع ما فيها
من دالالت ثبوتية تلوح هدف الشريعة وما تقوم عليه من مبدأ ،وهي دالالت
تفوق حد احلكم ذاته .فاملقصد على خالف احلكم ليس قاب ً
ال للنسخ ،إذ
تتكشف به علة احلكم ومربر وجوده ،وبالتالي فإن احلكم مقيد بهذه العلة
وجوداً وعدماً .وهو أمر ينطبق على ما حنن بصدده من آية السيف ،حيث
متتلك الداللة الواضحة لعلة احلكم ،وعليه ال بد من ختصيص احلكم فيها
مبوارد العلة رغم عموم اللفظ.
هكذا فبقدر ما تتصف به األحكام من نسبية وانشداد إىل الواقع اخلاص
وظروفه ،بقدر ما يعكس هذا األمر من وجود مقاصد مطلقة ثابتة تعمل على
تغيري تلك األحكام وتوجيهها بالشكل الذي ال يتناقض معها.
 .2النموذج الثاني

تعترب آية اجلزية من أواخر اآليات اليت نزلت بشأن أهل الكتاب ،و ُذكر بأنها
نزلت حني أمر النيب[ أصحابه بغزوة تبوك مع الروم ،إذ يقول تعاىل:

{قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرِّمون ما حرَّم اهلل ورسوله

وال يدينون دين احلق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن

يد وهم صاغرون﴾ .وال ريب أن نص اآلية يفيد وجوب دفع اجلزية وجوباً
الزماً.
مع هذا فالسؤال الذي يرد بهذا الصدد :هل أن الوجوب املشار إليه يفيد
(م ْن) تفيد البيان اجلنسي
اإلطالق أم ال؟ الذي اعتربه املفسرون هو أن داللة ِ
ال التبعيض .القول بالتبعيض يدل أن ظاهر النص يريد احلكم على مجاعة
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من أهل الكتاب وليس كلهم ،على عكس كونها تفيد البيان اجلنسي ،إذ يكون
ظاهر النص بصدد مجيع أهل الكتاب.
لكن رمبا يقال بأن احلكم يف اآلية جاء معلقاً على من وصفهم اهلل تعاىل

بأنهم {ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرِّمون ما حرَّم اهلل ورسوله وال يدينون

دين احلق﴾ .لكن واقع السرية يشهد على عدم وجود متايز يذكر بهذا الشأن
حول معاملة أهل الكتاب ،إذ كانت املعاملة باجلزية والصغار شاملة للجميع
بال متايز قائم على العقيدة وما شاكلها من املواصفات األخرى املذكورة يف
النص .وبهذا يفيد ظاهر النص اإلطالق.

مع هذا قد يكون التشديد الوارد يف النص ال عالقة له باالعتقاد الصرف أو
اجملرد ،بداللة ما ورد من نصوص أخرى تبدي تساحماً يف هذا األمر؛ مثل آية
اإلكراه أو الرشد ،مما قد جيعل فهم النص مشروطاً بأخذ اعتبار الظرف
الذي نزلت يف ظله اآلية مورد البحث ،حيث إنها ،وكما أشرنا ،نزلت يف سياق
الظرف املتعلق بغزوة تبوك مع الروم ،وهم الذين اتصفوا بالعداء والكيد خالفاً
نص عليه دينهم من السالم والتسامح وعدم مشروعية القتال.
ملا ّ
يظل اجلانب األهم من املوضوع هو البحث عن داللة اإلطالق يف الوجوب،
فهل الوجوب املشار إليه يفيد اإلطالق على حنو احلقيقة مثلما هو ظاهر
النص؛ حبيث كلما وجدت املصاديق من أهل الكتاب لزم مطالبتهم باجلزية
مع الصغار؟ وذلك طبقاً للقياس املنطقي املستفاد من النهج املاهوي.
وكذا فإن صورة القياس املنطقي اليت مرت معنا تنطبق على مبدأ الصغار
لدى الدائرة البيانية وعموم النظام املعياري .إذ يُعترب الصغار الوارد يف اآلية
واجباً كاجلزية بنص صريح القرآن .فاحلكم يف اآلية ّ
دال على أن الدافعني
لضريبة اجلزية جيب أن يكونوا صاغرين أو ذليلني.
والواقع أن أغلب الفقهاء فهموا الصغار بالشكل احملدد حسب الوثيقة العمرية،
دون األخذ بالصورة الوصفية الواردة يف اآلية ،كأن يكون دفعها هو الصغار.
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وبالتالي أصبحت الوثيقة أهم تطبيق للمنطق املاهوي كما جلأ إليه الفقهاء
وهو حيددون معنى الصغار وموقفهم العام من أهل الذمة .فللوثيقة تأثريها
الكبري على القرارات الفقهية اليت أنتجها الفقهاء .وهي أيضا كانت سلكاً
يتسلك بها امللوك والسالطني بني احلني واآلخر ،كلما رأوا احلاجة الزمنية
تبعث على ذلك.
مالحظات نقدية

م ْط َلق جرى تثبيته حول املوقف من أهل الكتاب ،بال
خنلص مما سبق إىل وجود فهم ُ َ

متايز ،ودون حلاظ السياق الظريف للنص ومالبساته .مع أن هناك ثالث حقائق تتعارض مع
النتائج املتولدة عن ذلك الفهم ومنطقه املاهوي ،وهي كالتالي:
النتائج املتولدة عن الفهم املاهوي للصغار وكذا بعض الشروط
(املستحبة) اليت سطرها الفقهاء؛ هي نتائج وشروط تتصادم مع أخالقيات
اإلسالم وال تتفق مع ما يتسم به من العدل والرمحة ،ولكونها ذات صبغة
إطالقية أو ماهوية فقد ُو ّظفت من قبل امللوك والسالطني لتلعب دوراً يف
احلياة السياسية واالجتماعية بني احلني واآلخر ،مداً وجزراً.

أوالً

ما يهمنا مبدئياً هو أنه ليس من املقبول تأسيس النظرية الفقهية على
أصل مصادم لروح القرآن وأخالقه ،أو ملبادئه ومقاصده ،تبعاً للتمسك
بالنهج املاهوي .فحسب النهج الوقائعي إن من املمكن أن تكون بعض املواقف
حازمة وشديدة كر ّد على ما يبادره املقابل من فعل عدائي ،دون أن تتخذ
الشكل املبدئي الدائم استناداً للنهج املاهوي.
وبعبارة أخرى ،إن اعتبار األحكام مفتوحة نسبياً بعيداً عن اإلطالق
واإلغالق؛ ال يعين جتاوزها ملبادئ القيم ومقاصد التشريع ،وعلى رأسها
مبدأ العدل الذي هو األصل املتفق عليه يف مجيع العقود ،ومنه عقد الذمة.
وبالتالي ال ميكن تق ّبل ما يتحدث عنه املسلك البياني من تعذيب أهل

الذمة وتعريضهم لإلهانات اجلسدية يف بعض األحكام اليت ألزمهم بها.
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يالحظ أن ما آل إليه املوقف الفقهي من أهل الذمة حبسب النهج املاهوي
هو السقوط يف املفارقة والتناقض ،فهو من جانب يلتزم بالشروط العمرية
ثانيًا

للصغار ،لكنه من جانب آخر يسوق ما
أو ما يشاكلها حبسب فهم الغالبية َ
بوسعه من األحاديث اليت تأمر بعدم ايذاء الذميني وظلمهم .ومن ذلك ما
ذكره الفقهاء من النصوص الكثرية عن النيب وصحابته املوصية باملعاملة
بأهل الذمة خرياً ،مثل قول النيب[ :من ظلم معاهداً ..فأنا حجيجه.
َّ
لنغض الطرف عما آل إليه املسلك البياني يف مثل تلك النتائج اليت
ال تتفق مع أخالق اإلسالم ،ونتجه صوب القضية احملورية من الكشف عن
صحة النهج الوقائعي يف فهمه للخطاب ،بدالالت مستمدة من اخلطاب
وشرعه ،فسنجد قرائن عديدة تشري إىل ما حنن بصدده كاآلتي:

1

نصت عليها مجلة من اآليات
هناك بعض اإلطالقات املعارضة كاليت ّ

القرآنية؛ من قبيل قوله تعاىل{ :ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم
يف الدِّين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن
اهلل حيب املقسطني﴾ .إذ ميكن أن يقال بأن الشطر األخري من هذا

النص ال يتسق مع ما جاء يف آية اجلزية من األمر املطلق بقتال أهل

ثالثًا

الكتاب أو دفع اجلزية مع الصغار ،ال سيما إذا ما محلنا معنى الصغار
على اإلذالل كما هو موقف املنهج البياني يف الغالب .إذ كيف ميكن
التوفيق بني األمر بالرب والقسط من جهة ،وبني قتاهلم أو إذالهلم من

جهة أخرى؟!

 2هناك بدائل خمتلفة ومفتوحة قد مارسها النيب األكرم [ وأصحابه
دون االلتزام بصرامة اإلطالق الظاهر يف نص آية اجلزية ،مما يتسق
متاماً مع النهج الوقائعي؛ فقد ورد عن النيب [ أنه كان يأخذ من
بعض الذميني اجلزية ويصاحل البعض اآلخر مثل نصارى جنران.
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ومثل ذلك ما فعله اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب يف
مصاحلته لبين تغلب من النصارى وغريهم ،فبدل أن يأخذ
منهم اجلزية ضاعف عليهم الصدقة وأعفاهم منهما.

3

من ناحية أخرى ،مل يكن مقدار اجلزية حمدداً بقدر
معني ،كما إنها غري معينة باجلنس ،بل يعود أمر ذلك
إىل املصلحة واجتهاد ولي األمر ،كما هو رأي العديد من
السلف ،األمر الذي يفسر علة ما سلكه عمر بن اخلطاب
من جعل اجلزية على ثالث طبقات خمتلفة؛ هم األغنياء
واملتوسطون والفقراء .لذلك اختلف الفقهاء يف تقدير
اجلزية ،بل جلأ العديد منهم إىل حتديدها حتديداً
ممطلقاً طبقاً للنهج املاهوي.

إن املستفاد من معاملة النيب األكرم وخلفائه الراشدين
4
ُ
ألهل الذمة هو أن ما فرض عليهم من جزية إمنا كان
كضريبة بدل النصرة واحلماية اليت توفرها الدولة هلم.
فهي مل ُتفرض على العجزة والنساء والشيوخ واألطفال
واملرضى ورجال الدِّين عندما ال تكون هلم خلطة مع الناس،
تطوع الذمي يف اجليش اإلسالمي.
بل وكانت ُتلغى فيما لو َّ
بعد هذا االستعراض ندرك أننا أمام صيغ شرعية خمتلفة ألساليب التعامل مع أهل
الذمة ،سواء من حيث االعتبارات املعنوية ،أو من حيث اجلزية كضريبة مادية .إذ نقف أمام
تعارض بني ما رأيناه من اإلطالق اللفظي للنص الذي يبدي وجوب االلتزام بدفع اجلزية
إن ّ
مع الصغار ،وبني ما شهدناه من سرية مغايرة تثبت حقيقة عدم اإلطالق .وهو أمر ْ
دل على
شيء فإمنا يدل على األثر العميق الذي حتدثه متايزات الواقع من نتائج وأحكام خمتلفة.
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وعليه ال ميكن فهم اخلطاب الدِّيين فهماً صحيحاً ومتسقاً ما مل يتم األخذ باعتبارات
النهج الوقائعي ،وهو النهج الكاشف عن أثر الدالالت الواقعية اليت تعمل على فك اإلطالق
اللفظي للنص وحتويله إىل منط من اإلجراء النسيب.
ونسأل كيف يُسند احلكم ويستصحب من حضارة إىل أخرى مغايرة؛ كالذي يتبناه
النهج املاهوي؟! فعلى سبيل الفرض ،لو ُقدّر للنيب [ أن يعيش بيننا اليوم ،فهل سيحافظ
على نفس األحكام املنزلة قبل أكثر من ( 1400سنة) ،رغم عمق التطور احلضاري؟ وهل
أن تغريات األحكام اليت حدثت خالل عصر النص ال عالقة هلا بأثر الواقع؟ وإذا كان األمر
هكذا فما هو مربر التغاير والعمل باألحكام املعارضة ونسخها أو تأجيلها؟
ونعتقد بأن هذه التساؤالت ال متلك إجابة شافية لدى الدائرة البيانية أو النظام املعياري.
فأقصى ما ميكن أن جياب عليه هو الرتكيز على النهج التعبدي ،ولو مبصادرة الواقع وإلغاء
كل من العقل والوجدان.
ولنا أن نقول بأن فكرة التمايز طبقاً للحدود العقائدية هي فكرة مربرة متاماً يف زمن
الرسالة وما قبلها وبعدها .فهي إحدى األساليب اإلجرائية اليت حافظت على متاسك
اجلماعة ودميومتها ،لكنها ليست األسلوب الوحيد للتعامل والتطبيق ،فمث ً
ال كان التمايز

ال َق َب ِلي هو التمايز الشائع يف الوسط العربي وعدد من األوساط قبل عصر الرسالة ،وحالياً
جند فكرة األوطان حبدودها اجلغرافية هي األسلوب املتبع للحفاظ على وحدة اجلماعة،

وهو أسلوب ال بد أن يقوم بدوره على التمايز يف احلقوق والواجبات بني ذلك الذي ينتمي
إىل البلد وغريه من الغرباء الوافدين.
وقد عرفنا بأن اخلطاب الدِّيين مل يتخذ أساليب (ممطلقة) للتمايز ،فاملمارسة املطروحة،
ْ
وجدت هلا خرقاً من ذات التشريع ،وذلك عند حلاظ الوالء وعدم
كما يف اجلزية والصغار،

العداء من الطوائف الدينية األخرى ،مثلما د ّلت عليه حاالت اخنراط الذميني يف صفوف
اجليش اإلسالمي ،فهي ظاهرة دالة على الوالء والنصرة واملودة ،لذلك قوبلت برفع اجلزية
والصغار.
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وتشري هذه الداللة إىل أنه من غري املمكن اختاذ حكم اجلزية والصغار مبعزل عن فهم
الواقع .مبعنى أن هذين احلكمني قد تشكال بفعل طبيعة ما كان عليه السياق الظريف أو
التارخيي .وبالتالي فال ضرورة تقتضي احلفاظ عليهما أو على اجلمع بينهما.
يف مسألة أخرى ،ظهرت بعض اآلثار من النصوص حتذر من تو ّليهم والتودد إليهم ،كما

هو احلال يف قوله تعاىل{ :يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن اهلل ال يهدي القوم الظاملني ،فرتى الذين يف قلوهبم

مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهلل أن يأتي بالفتح أو
أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني﴾.

وال شك أن هذا التحذير يدل على مواصفات الشر اليت أبدتها مجاعات أهل الكتاب
واملشركني ضد دين احلق وأهله ،كالذي يشري إليه ما جاء من ذكر ألسباب نزول تلك
اآليات على ما نقلته التفاسري اإلسالمية ،هلذا فهو ال يعد حكماً مطلقاً غري قابل لالنفتاح
كما حاول النظام املعياري تصويره ،وذلك بتحويل ظاهر اإلطالق اللفظي للنص إىل شكل
مغلق من املعنى حبسب النهج املاهوي.
هكذا يتضح مما سبق بأن مورد النفرة اليت د ّلت عليها بعض النصوص كان بصدد ما
جاء من جحود وعداء وحماربة للمسلمني من قبل املشركني وأهل الكتاب ،وهو أمر خيتلف
فيه احلال من وضع إىل آخر ،ومن واقع إىل غريه.
 .3النموذج الثالث

إن ّ
حل التعارضات اإلطالقية ال يصدق فقط على األحكام التكليفية اليت
نطق بها اخلطاب كما رأينا ،بل يصدق أيضاً على ما ُذكر من أوصاف
وأحكام غيبية تلوح املشخصات اخلارجية .ولعل أبرز مثال على ذلك ما جاء

يف قوله تعاىل{ :ومن يبتغ غري اإلسالم دين ًا فلن يُقبل منه وهو يف اآلخرة

من اخلاسرين﴾ .ففي اآلية مستويان من اإلطالق ،أحدهما ما جاء يف
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الشطر األول من اآلية ،وهو قوله تعاىل{ومن يبتغ غري اإلسالم دين ًا﴾ ،واآلخر
قوله تعاىل{ :فلن يُقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين﴾ .وميكن
معاجلة املستويني من اإلطالق ،من خالل البحث يف حمورين ،ترد يف كل

منهما بعض االحتماالت اليت تقابل اإلطالق املناط به كالتالي:

المحور
الموضوعي

المحور
الحكمي

إذ ميكن أن نتساءل :هل جيوز التمسك باإلطالق الوارد
يف اآلية وتطبيقه على كل من مل يدخل اإلسالم بأي
حنو كان ،أو ال يصح التمسك بهذا اإلطالق ،مما جيعل
املصاديق ليست عامة وكلية وإمنا عبارة عن مجاعات مل
تعينهم اآلية بالتشخيص؟ وبعبارة أخرى هل إن احلكم
باخلسران وعدم القبول يلوح كل من مل يدخل اإلسالم
أم بعضهم؟
إذ قد يقال إنه سواء فرضنا أن اآلية تصدق على مجاعات
بعينها أو على كل من مل يدخل اإلسالم قاطبة ،لكن هل
يصح التمسك باإلطالق احلكمي من اخلسارة وعدم
القبول ،أم هناك داللة أخرى جتعل من اخلسارة وعدم
القبول نسبيني ،كأن يصدقا يف موارد دون أخرى؟

المحور الموضوعي
يالحظ يف هذا احملور أن هناك عدداً من اآليات تعارض اإلطالق الوارد يف النص اآلنف
الذكر ،كتلك اليت تبدي أن اهلل يتقبل األعمال الصاحلة بإطالق تارة ،ومن غري املسلمني
بالتحديد تارة أخرى.
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دعنا يف البداية نذكر مستويات من التصوير اخلطابي لغري املسلمني:
أوال :هناك آيات تبدي مدحًا لبعض من الكتابيين لِما يمتازون به من
صفات

هناك آيات تبدي مدحاً لبعض من الكتابيني ِلا ميتازون به من صفات ،أهمها

قبول احلق والتصديق به عند مساعه ،فاملدح عام ومقصود للصفات ذاتها،
بغض النظر عن علة نزول هذا املدح وهو إميان البعض من أهل الكتاب بالدين

اجلديد .ومن ذلك قوله تعاىل{ :لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود
والذين أشركوا ،ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى،

ذلك بأن منهم قسيسني ورهبان ًا وأهنم ال يستكربون .وإذا مسعوا ما أُنزل إىل

الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق ،يقولون ربنا آمنا فاكتبنا
مع الشاهدين .وما لنا ال نؤمن باهلل وما جاءنا من احلق ونطمع أن يدخلنا ربنا

مع القوم الصاحلني .فأثاهبم اهلل مبا قالوا جنات جتري من حتتها األهنار خالدين
فيها وذلك جزاء احملسنني﴾.

وامللفت للنظر يف مثل هذه اآليات هو أن اخلطاب الدِّيين أوىل خصوصية
لذكر التمايزات احلاصلة بني أهل الكتاب أنفسهم ،فبعضهم يتصف بالصدق
واإلميان واملودة واخلشوع.
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ثانيا :هناك آيات تبدي بإطالقها قبول ما يصدر عن أهل الكتاب من
اإليمان باهلل واليوم اآلخر والعمل الصالح دون قيد ما تستلزمه الرسالة
الجديدة وما تقتضيه

ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل{ :إن الذين آمنوا والذين هادوا
والنصارى والصابئني من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صاحل ًا فلهم أجرهم

عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون﴾ .فاآلية حبسب ذاتها مطلقة وعامة
غري خمصوصة جبماعة دون أخرى ،لذلك عدّها البعض منسوخة .وهذا

اإلطالق يبقي املعارضة قائمة ما مل يتم حلها من خالل االستعانة بداللة
أخرى مستقلة.
هكذا يظهر عندنا مشكلة هذه اإلطالقات املتعارضة ،فبعض اآليات تتوعد
أهل الكتاب واملشركني والكافرين بالعذاب .يف مقابل ذلك آيات تبدي مدحاً
لبعض الكتابيني وتق ّبل األعمال منهم .وحماوالت املفسرين يف حل التعارض
مل حتل املشكلة نظراً لوجود آيات تدعم وتؤيد بوضوح اإلطالق الظاهر يف

قوله تعاىل{ :ومن يبت ِغ غري اإلسالم دين ًا فلن يُقبل منه وهو يف اآلخرة من
اخلاسرين﴾.

وبالتالي هل من املمكن حل مشكلة هذه اإلطالقات بداللة أخرى تستمد هذه املرة ال من
النص فقط ،وإمنا من الواقع واعتبارات املقاصد والوجدان أيضا؟

نعم هناك آيات تدعم بوضوح اإلطالق الوارد يف اآلية {ومن يبتغ غري اإلسالم دين ًا فلن يُقبل
منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين﴾ ،لكن يف القبال هناك نصوص أخرى تبدي القيود

اليت يصح عندها مثل تلك األحكام والنتائج األخروية ،فالكثري من النصوص تشري إىل
عدد من املواصفات واملالزمات اليت تربر حكم الذم والوعيد .فالقرآن الكريم يصف أهل الكفر
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بأوصاف ذميمة من اجلحود والعناد واحملاربة والتكذيب والصد عن سبيل اهلل ،إذ كذبوا
النيب وناصبوا له العداوة والبغضاء من غري حق وال حجة ،مع علمهم وشهادتهم بصدق

الرسالة اجلديدة ملا أُلقي عليهم من احلجج والبيانات التامة ،كيف وقد قال تعاىل{ :وما
كنا معذبني حتى نبعث رسوالً﴾ ،وهو أمر يتفق مع الوجدان واملقاصد ،مما يدل على أن ما

استهدفه اخلطاب من وعيد هو أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات واملالزمات.

لكن هل ميكن أن نعترب الصفة املشار إليها هي صفة كل من مل ينتم إىل اإلسالم قدمياً
ِ
وحديثاً؟ وإذا كان األمر يصدق غالباً يف عصر التنزيل؛ فهل يصح لنا تعميم ذلك ليشمل
ما عليه حاضرنا ومستقبلنا كذلك.
وبعبارة أخرى ،هل حيق لنا أن نتساءل عن مصري ذلك الشخص الذي ال يتصف
وإن ّ
باجلحود والعناد وال بالشر والفساد ،بل هو من أهل الصالح وحسن النية ْ
ضل السبيل

جبهله ،اجتهاداً أو تقليداً كما هو حال غالبية الناس ،وسواء نتج ذلك عن قصور أو تقصري،
فكيف يعقل أن يكون أمثاله ساقطاً مبثل ما يسقط به أهل الطغيان والفساد؟ وكيف ميكن
املواءمة بني مثل هذه احلالة وما تتصدره مقاصد اخللق والتشريع من ضرورة العدل؟
وبنا ًء على ما سبق يتقرر وجود دائرة غري حمددة بالكفر واإلسالم ،فال هي من دائرة

ينتم إىل
الكفر ،وال هي من دائرة اإلسالم .وبالتالي ليس بالضرورة أن يتصف كل من مل ِ
اإلسالم بالكفر ،أو أن يكون كافراً.
ولقد انتقد رشيد رضا مجهور املفسرين مبا اقتضته تفاسريهم من نفي أن يكون من
أهل الكتاب أحد متمسك بدينه خملصاً فيه ،عام ً
ال بأوامره ونواهيه ،معترباً ذلك غري
معقول وال موافق لطبيعة البشر من ميل بعض الناس للمغاالة يف الدِّين وبعضهم لالعتدال
وبعض ثالث للفسوق والعصيان .هلذا مل حيكم القرآن على أمة بالضالل والفسق بنص عام
يستغرق كافة األفراد.
وخنلص مما سبق إىل أن النهج املاهوي يعجز عن حل مشكلة التعارضات اإلطالقية،
ومهما ّ
مت القيام بعملية التوجيه والتخصيص وسائر اآلليات البيانية املقننة األخرى لفهم
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اخلطاب؛ فإن ذلك ال جيعل منه نسقاً قادراً على االتساق مع ما يبديه الواقع من التلونات
والتغايرات اليت تأبى االجتماع حتت مظلة حكم ماهوي واحد ،إذ يفضي األمر إىل الصدام
مع العدل الذي يرتبع على رأس مقاصد اخللق والتشريع.

الحكمي
المحور ُ
أما خبصوص احملور ُ
احلكمي من اآلية موضع البحث ،وهو احملور املتعلق باإلطالق

اخلاص باخلسارة وعدم القبول ،فيالحظ أنه يتعارض أيضاً مع إطالقات أخرى ،وأن هذه
التعارضات ال ُت ّل إال بداللة الوجدان واملقاصد مع حلاظ متايزات الواقع ،فمن النصوص

اإلطالقية املعارضة قوله تعاىل{ :هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان﴾ ،وقوله{ :فمن

يعمل مثقال ذرة خري ًا يره ،ومن يعمل مثقال ذرة شر ًا يره﴾.

وألجل التوفيق بني هذه اإلطالقات املتعارضة يرد احتمال أن يكون بعضها حاكماً على

البعض اآلخر وخمصصاً له فيما هو خارج عن دائرته ،كأن تكون آية اخلسران هي احلاكمة
حبيث ختصص اجلزاء باملسلمني فقط ،أو تكون اآليات املقابلة هي احلاكمة فتخصص
اخلسران وعدم القبول مبا هو خارج دائرة اإلحسان وعمل اخلري ،فلو أن الرتدد وارد بهذا
الشكل من التعارض؛ لقلنا إن الوجدان شاهد على أن آية اخلسران ليس بوسعها أن ختصص
اجلزاء باملسلمني ،وبالتالي ليست هي احلاكمة على ما يقابلها من اآليات املشار إليها ،يف
حني إن العكس هو مما يشهد به الوجدان ويتفق مع مقاصد اخللق والتشريع .أي أن اآليات
األخرية هي اليت ينبغي أن تكون حاكمة على ما قبلها.
وقد يكون ما قصده اخلطاب من اخلسارة وعدم القبول إمنا هو ذلك املتعلق مبوارد
العبادات باخلصوص ،من حيث إنها حق اهلل تعاىل من جهة ،وباعتبارها من املوارد املخصوصة
لكل دين ،وبالتالي فال عالقة لذلك باملعامالت اليت تتصف بالعمومية وعدم التخصيص،

وهي مما يدركها العقل ابتداء وتأسيساً.
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وال شك أن هذا التمييز مربر ،إذ إن نسخ شريعة لشريعة أخرى ال ميكن أن يكون على
إطالق ،وإمنا ضمن موارد التعبد والعبادات مع أخذ اعتبار جتددات الواقع ،وبالتالي فمن
املعقول أن ال يتقبل اهلل تعاىل تلك العبادات املنسوخة ،وكذا املعامالت اليت حتتاج إىل
تغيري حبسب جتددات الواقع ،خبالف غريها من موارد السلوك واملعامالت املبنية على الفهم
العقلي العام ،مثل موارد القبح كالسرقة والقتل بدون حق والظلم والعدوان.
لكن مع ذلك التخصيص والتوجيه لقصد اآلية هو جمرد احتمال غري قوي .فاملعنى
الذي ذكرناه وإن كان يف حد ذاته صحيحاً إال أن انطباقه على فهم اآلية يفتقر إىل الدليل.
وطبقاً للنهج الوقائعي فإن الدليل األقوى يتعلق باملخاطب األصلي ،وهو الشاهد احلاضر
الذي شافهه اخلطاب وقصده باملعنى ،كالذي م ّر علينا من قبل.
هكذا نصل يف النهاية إىل طرح التساؤل التالي:
هل يصح أن نلقي أحكاماً ونصف أفراداً ومجاعات حمددة مبثل ما فعله اخلطاب؟
وبعبارة ثانية ،إذا عرفنا بأن األخري مل ميارس منهج (التمنطق) كما تبناه أصحاب املسلك
املاهوي ،فهل خيولنا ذلك إصدار ذات األحكام تبعاً للمسلك املذكور؛ رغم تباعد املسلكني
وافرتاقهما عن بعض؟!
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اإليمان والقيم في القرآن
يف الدِّين عموماً واإلسالم خصوصاً نواجه عالقتني حملورين مركزيني ،سواء على صعيد
خطاب الدِّين ذاته ،أو على صعيد املتلقي ..وميكن إمجاهلما بكل من عالقة اإلنسان بربه،
وعالقته بأخيه اإلنسان.
المحور األول :عالقة اإلنسان بربه

وتتمثل مبحور اإلميان باهلل مبا حيمل من مضامني ختتلف عن تلك اليت
يقتصر فيها اإلنسان على االعتقاد بان له خالقاً أوجده ..فاملفهوم الدِّيين

خيتلف عن املفهوم الفلسفي والعلمي ،اذ ال يستقيم األول من دون عالقة
روحية يتكثف فيها اإلحساس بالعاطفة واخلشوع والنشوة واحلب والطمأنينة
مع اإلميان بالرعاية فض ً
ال عن الرغبة يف الطاعة والتسليم ..فهي كعالقة

الطفل بأمه .ويف اإلسالم حتديداً تتطلب هذه العالقة أن تكون مباشرة بني

العبد وربه من دون وسيط ،وتتضمن ركيزتني:

1
تعرب عن اإلحساس الروحي يف تعلق
اإلنسان خبالقه؛ معرتفاً بربوبيته
وشاكراً لنعمه وراضياً بقضائه
وقدره ،وداعياً إىل حمبته ورضاه.

2
أن تكون العالقة مباشرة من دون
شراكة وال وساطة أو شفاعة.

فهذا هو اهلدف الذي جاء ألجله اإلسالم ،وهذا هو مربر الصراع الذي خاضه
ضد ما عرب عنه بالشرك .فليس يف القرآن الكريم قضية استقطبت االهتمام
مبثل هذا احملور يف عالقة اإلنسان بربه ،حيث اإلميان من جهة ،والشرك من

جهة ثانية .فأحد املفهومني يقع يف تضاد مع اآلخر.
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الشرك

اإليمان

اعتقاد املشركني بوجود وسطاء
أو شركاء ال غنى عنهم يف اخللق
والتنزيل.

تأسس على االعتقاد بالوحدانية
اإلهلية يف اخللق من دون شريك وال
وسيط لزومي.

اختاذهم ملا دون اهلل أولياء يُعبدون ،أو
ليقربوهم إىل اهلل زلفى عرب الشفاعة

والتوسل والعبادة{:وَالَّذِينَ َّات َخ ُذوا
ّ

مِنْ دُونِهِ أولياء مَا نَعْبُدُهُمْ ِإ َّل لِيُقَرِّبُونَا إىل
ال َّلهِ ُزلْفَى﴾.

جيعل التضرع والعبادة والتقرب وقضاء
احلاجات والدعاء كلها حمصورة باهلل
وحده بال وسطاء وال شفعاء.

هكذا إن لكل من الشرك واإلميان ركيزتني متكاملتني يعربان عن حجم وكثافة كل
منهما .وهو احملور األساس الذي صدح به اإلسالم مبا ال ينافسه حمور آخر ،كالذي تدل
عليه أغلب اآليات القرآنية بإطالق.
المحور الثاني :عالقة اإلنسان باآلخر

فهو مكمل للسابق وإن اعرتاه االلتباس دون الوضوح الكايف .فالكثري من
النصوص القرآنية تقرن العمل الصاحل مع اإلميان كطوق جناة ،بل وتوحي
أن هذا العمل هو من لوازم اإلميان ،وذلك يف قبال لوازم الشرك والكفر.
ومع أن اإلميان كان واضحاً حبسب ما أفادته أغلب اآليات الكرمية ،لكن
لوازمه املتمثلة بالقيم األخالقية أو العمل الصاحل مل تكن واضحة بسبب
تعارض بعض النصوص.
إن العمل الصاحل مرتبط بالسلوك ومرهون بالقيم األخالقية ،وقد حدد
القرآن الكريم موقفه املبدئي من كليات هذه القيم بشكل واضح ال لبس فيه،
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إمنا ظهر االلتباس يف جزئيات القيم وتطبيقاتها دون الكليات .ففي النص
القرآني ترد املطالبة بالعدل واإلحسان والرب واملعروف والتعاون والرتاحم
والتكافل وغريها.
لكن االلتباس ظهر يف القيم اجلزئية لألخالق نتيجة جدل اخلطاب الدِّيين
مع واقع التنزيل ،فبدت بعض النصوص منافية هلذه القيم .ومع أخذ اعتبار
ما عليه مالبسات واقع التنزيل يزول هذا االلتباس.
وحقيقة احلال أن هناك عدداً من العوامل أدت إىل ظاهرة التباس القيم
األخالقية يف ذهن املسلم ،منها التمسك بالنص الدِّيين اجملرد دون ربطه
بواقع التنزيل ،ومنها اعتبار النص حاكماً على القيم دون العكس ،كالذي
ر ّوج إليه األشاعرة والفقهاء ،ألن ذلك خيضع ملشيئة اهلل يف خلقه وملكه،
وهو يفعل ما يشاء ،وال يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .وحتى الذين قالوا
ممض هلا؛ جند كالمهم متأثراً
باستقاللية القيم األخالقية وأن الشرع
ٍ

باملقاالت الكالمية اجملردة دون أن يرقى إىل الواقع الفعلي.

هذه هي الفجوة العميقة اليت ترسخت لدى ذهن املسلم منذ بزوغ العلوم
اإلسالمية وحتى يومنا هذا .فما زلنا نشهدها يف تعامالت املسلمني فيما
بينهم أو مع اآلخرين ،وأصبحت مشاهدها املختلة عادية ال يرمش هلا جفن
أو يه ّز هلا ضمري .فلم تعد القيم األخالقية حاضرة لدى املتدين ،بل ما حيضر
هو النص الدِّيين أو سرية السلف.
والتعامل مع الثغرة السابقة حيتاج إىل أداتي كل من الواقع والعقل ،فبالواقع
ميكن رفع التعارضات الدينية عرب ربط مفاصل النص بوقائع التنزيل .أما
بفعل العقل تتأسس القيم األخالقية تبعاً للفطرة البشرية ،وجعل النص

الدِّيين حمكوماً هلا ال حاكماً عليها ،وأي جتاوز هلذه القيم يعين جتاوزاً
للعقل ذاته.
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القسم الثالث :ظاهرة نسخ األحكام وتغييرها
الفصل السادس
النسخ في الخطاب
نعلم أن اخلطاب موظف أساساً لتغطية الواقع ،وبالتالي فمن احملال فهمه بنص جمرد
من غري عالقة باألخري .فاالقتصار على النصوص اجملردة يبقي التعارض بني املطلقات قائماً،
أو جيعل اخلطاب بعضه يتضارب مع البعض اآلخر ،وعليه ال ميكن حل مثل هذا التعارض إال
بفهم الواقع التفصيلي الذي نزل فيه اخلطاب.
فنحن نعلم أن آية النسخ {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها﴾..؛ نزلت  -كما
ذكر املفسرون  -ألن املشركني قالوا :أترون إىل حممد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم

ويأمرهم خبالفه .وكذا هو حال علة نزول آية التبديل {وإذا بدلنا آية مكان آية واهلل أعلم مبا
يُنزّل قالوا إمنا أنت مُ ْفتَر ،بل أكثرهم ال يعلمون﴾ ،حيث جاء عن ابن عباس أنه قال :كان إذا نزلت

آية فيها شدة ثم نزلت آية فيها لني ،تقول قريش :واهلل ما حممد إال يسخر بأصحابه ،اليوم

يأمرهم بأمر ،وغداً ينهاهم عنه؟ ماهو إال مفرت ،فأنزل اهلل تعاىل{ :وإذا بدلنا.﴾..
والواقع إن العديد من قضايا اخلطاب اليت ظاهرها التضارب بني املطلقات تعرب عن
تضارب األحوال والظروف ،بل وتكشف عن ظاهرة اجلدل بني جهتني؛ نص اخلطاب ومظاهر
إطالقه من جهة ،واالنشداد للظرف والواقع من جهة أخرى .وليس هناك أمر أهم من هذا
التضارب الذي يهدي الباحث إىل منطق االسرتشاد .فاملطلق حني يتضارب مع مطلق
غريه ال يعين إفناءه والقضاء عليه ،بل وال يعين بالضرورة أن يكون أحدهما خمصصاً ومقيداً
لآلخر ،بل األوىل أن يتحول األمر إىل نوع من النسبية.
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ما هو النسخ؟
القول جبواز ووجود نسخ يف القرآن والسنة يكاد يكون جممعاً عليه بني العلماء ،فلم ينكره
على ما قيل إال املفسر واملتكلم املعتزلي أبو مسلم االصفهاني ،حيث نقل عنه قوله يف النسخ
بأنه غري واقع ،ويأول ما يراه اجلمهور نسخاً بأنه من باب انتهاء احلكم النتهاء زمنه ،ومثل

هذا ال يعترب نسخاً ،وهو يستدل على ذلك بقوله تعاىل{ :ال يأتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه﴾ .وحديثاً َّألف الدكتور أمحد حجازي السقا كتاباً مساه (ال نسخ يف القرآن).

مهما يكن فمن املعلوم أن للنسخ أهمية كبرية ملعرفة األحكام والتشريع ،حتى نقل عن
لقاص :أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال :ال .قال :هلكت وأهلكت .مع ذلك
اإلمام علي قوله
ٍّ

فقد اختلف الفقهاء واملفسرون حول حتديد مواضع النسخ وقضاياه ،ويزداد األمر تعقيداً
حينما يتعلق مبعرفة ناسخ احلديث من منسوخه ،حتى أن اإلمام الزهري كان يقول :أعيا

الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول اهلل [ من منسوخه.
ومن الناحية اللغوية يُقصد بالنسخ أنه مشتق عن معنيني:

1

2

اإلزالة أو إبطال شيء وإقامة آخر مقامه ،إذ يقال  -مث ً
ْ
نسخت الشمس
ال -
الظل إذا أزالته وح ّلت حمله ،ونظريه قوله تعاىل{ :فينسخ اهلل ما يلقي
الشيطان﴾.
النقل ،كأن يقال نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخته .ومن معاني
النسخ التبديل ،كما يف قوله تعاىل{ :وإذا بدّلنا آية مكان آية﴾،
ومبعنى التحويل كتناسخ املواريث ،أي حتويل املرياث من واحد إىل آخر.

أما من حيث االصطالح فقد ُع ّرف النسخ شرعاً بأنه اإلعالم بزوال ،مثل احلكم الثابت
مرتاخ عنه على وجه لواله لكان احلكم األول ثابتاً.
بالدليل الشرعي بدليل آخر شرعي،
ٍ

وهو بهذا االعتبار ميثل نوعاً من التخصيص ،حيث إنه ختصيص يف األزمان .والنسخ بهذا
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املعنى ليس له عالقة باإلخبار والوعد والوعيد وأمور العقائد ،بل تتحدد عالقته باألحكام
من األمر والنهي واإلباحة.
وقد اختلف العلماء فيما إذا كان ميكن للقياس واإلمجاع أن ينسخا النص أو ال .حيث
أجاز مجاعة نسخ القرآن والسنة بالقياس .وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم بأن القياس
ينسخ به املتواتر ونص القرآن ،وحكى عن آخرين بأنه مما ينسخ به أخبار اآلحاد فقط.
وقال بعض إمنا جيوز النسخ بالقياس اجللي ال اخلفي ،كما هو احلال مع رأي أبي القاسم
األمناطي ،وهو من أصحاب الشافعي .ورأى مجاعة جواز النسخ بكل من القياسني اجللي
واخلفي ،معللني بأن ما جاز التخصيص به جاز النسخ به بال فرق .وهناك من اعترب النسخ
جيوز بالقياس القطعي دون الظين كما هو احلال مع اإلمام الغزالي .وذهب بعض املعتزلة
وعيسى بن أبان من علماء احلنفية إىل جواز النسخ بدليل اإلمجاع.
بل ذهب مجاعة من العلماء إىل اعتبار الناسخ واملنسوخ من وظيفة اإلمام أو ولي األمر؛
ينسخ ما شاء له من األحكام .ومثل ذلك جعل الفيلسوف أبو نصر الفارابي لرئيس املدينة
دوراً يف النسخ والتشريع ال خيتلف عن ذلك العائد إىل اخلطاب الديين.
لكن يف قبال هؤالء صرح القرطيب أنه بعد وفاة النيب واستقرار الشريعة أمجعت األمة أنه
ال نسخ ،ولدى مجهور العلماء أن يف القرآن الكريم ثالثة أنواع من النسخ كالتالي:

2

1
ما نسخ تالوته
وحكمه معًا.

3

ما نسخت تالوته

ما نسخ حكمه

دون حكمه.

دون التالوة.

والضرب األخري من النسخ هو الذي أُلفت ألجله الكتب واملصنفات ،وهو الذي يعنينا.
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لقد ع ّد املهتمون بعلوم القرآن اآليات اليت ُن ِسخت ،فوصل عدد قضايا النسخ عند ابن

اجلوزي ( ،)247وعند ابن حزم ( ،)214وعند ابن سالمة ( ،)213وعند ابن بركات (،)210
وعند أبي جعفر النحاس ( ،)134وعند عبد القاهر البغدادي ( )66قضية .وهناك من حسبها
تقارب العشرين آية كما هو احلال مع السيوطي يف (اإلتقان).
ويف القبال نرى اإلمام اخلوئي من املعاصرين يعرتض على أغلب ما ُع ّد من النسخ من
اآليات .فهو يتقبل ظاهرة النسخ لدى أفراد حمدودة جداً من اآليات.
على أن النسخ مل ينحصر يف القرآن الكريم ،بل طال السنة النبوية ،حيث اعتربت الكثري
من األحاديث منضوية حتت عنوان الناسخ واملنسوخ .وكذا احلال مع النسخ الدائر بني
القرآن والسنة ،حيث أجاز العلماء نسخ السنة بالقرآن ،لكنهم اختلفوا يف النسخ املعاكس،
ومل جيوزه الكثري منهم.
والواقع إن أغلب اخلالف حول تعيني القضايا اليت هلا عالقة بالنسخ يعود إىل املوقف من
التخصيص والتقييد إن كان يعد من النسخ أم ال؟ وهو اخلالف الذي حيدد مفهوم السلف
واخللف عن املراد بالناسخ واملنسوخ .فقد ذكر العلماء أن النسخ عند املتأخرين هو ذلك
الذي يرفع احلكم جبملته .أما عند املتقدمني من السلف فالنسخ عندهم أعم منه عند
املتأخرين ،فقد يطلقون على تقييد املطلق نسخاً ،وعلى ختصيص العموم بدليل متصل
أو منفصل نسخاً ،كما يطلقون على رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً :ألن

مجيع ذلك مشرتك يف معنى واحد ،وهو أن النسخ يف االصطالح املتأخر اقتضى أن األمر
املتقدم غري مراد يف التكليف ،وإمنا املراد ما جيء به آخراً ،فاألول غري معمول به ،والثاني هو
املقصود بالعمل.
وعند احلنفية أن ختصيص العام غري املقارن أو املتصل يكون نسخاً ،وكذا خبصوص
التقييد والزيادة.
وقد وضع املتأخرون من األصوليني قواعد للتفريق بني النسخ والتخصيص .وحاصل
هذه القواعد أن أصبح من املمكن نظرياً التفرقة بني النسخ والتخصيص ،لكن من الناحية
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العملية قد يكون األمر موضع التباس ملعرفة إن كان يف القضية نسخ أو ختصيص؟ فض ً
ال
عن كونه موضع اختالف بني العلماء.
وقد أورد البعض احتماالت النسخ والتخصيص ،فهناك من يرى أن تأخر اخلاص عن العام
أو العكس هو عبارة عن نسخ له .وهناك من يرى أن ذلك يعتمد على حضور وقت العمل،
حيث بعد احلضور يعد نسخاً
لعدم جواز تأخري البيان عن
وقت احلاجة ،أما قبله فليس
بنسخ .بل من العلماء من اعترب
أنه حتى بعد حضور العمل فإنه
ال داللة له على النسخ ،حيث
ميكن أن تكون هناك مصلحة
تقتضي إخفاء اخلصوصيات.
تغيات يف األحكام ضمن عنوان النسخ ،سواء النسخ الذي جرى يف إطار
إن ما جيري من ّ
القرآن الكريم وحده ،أو السنة النبوية وحدها ،أو نسخ السنة للقرآن أو العكس ..كل ذلك
جيعل الفهم مييل إىل اعتبار الشريعة اإلسالمية ذات طبيعة دينامية حلملها الطابع النسيب
يف أغلب أحكامها .األمر الذي يكشف عن العالقة املؤكدة من التفاعل واجلدل احلاصل
بني النص والواقع .أو بني الكتابني التدويين والتكويين .فرغم أن وظيفة الكتاب األول هي
التشريع والتأثري عليه ،لكن ذلك ال يتجاوز حقيقة ما يف الكتاب األخري من اختالف وتباين
وقابلية للتغري والتجديد؛ إىل احلد الذي جيعله يؤثر أثراً بارزاً على صياغة التشريع .وهذا
يعين أن التشريع مل يكن وليد النص وحده ،وإال لكان صيغة واحدة وقالباً ثابتاً ال يقبل

التغيري وال التكثر .بل لعل من البداهة احلكم بأن للواقع أثره العميق على تغاير التشريع.
على أن التفاعل واجلدل بني النص والواقع ال يسري يف اجتاه عشوائي من غري ضوابط
حتكمه وتعمل على توجيهه .فمن املعلوم أن هناك حدوداً وأُطراً تعد الغاية من عملية
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املعب عنها باملقاصد واملصاحل العامة اليت يسعى الشارع اإلسالمي إىل
التشريع ،وهي ّ
حتقيقها ،واليت تتصف حباكميتها على األحكام والواقع .ومن ذلك نعلم بأن األحكام
اإلهلية ليست هي الغاية من الشريعة واخلطاب ،بل إنها وسيلة لتحقيق غاية عظمى تتمثل
يف غالبها باملصلحة البشرية.
واستنادا إىل ما سبق فإن ما أطلق عليه الفقهاء عنوان التخصيص ،ال يش ّكل ختصيصاً
باملعنى الذي رموا إليه ،وكذا فيما يتعلق بالتقييد .بل ينسحب األمر كذلك على النسخ،
فهو ليس بنسخ إال على حنو اجملاز ال احلقيقة .ذلك أنه إذا س ّلمنا بتلك الكثرة مما أطلقوا
تغي أحوال الواقع وتبدّل
عليه التخصيص والتقييد والنسخ ،وعلمنا أنها كانت لدواعي ّ
ظروفه ،فمن الناحية املنطقية يكون من غري املعقول التوقف عند ذلك احلد من التغيري
والتبديل.
هكذا فإن التسليم بأن العمومات واملطلقات كلها أو أغلبها ال خيلو من التخصيص
والتقييد؛ له داللة على مبدأ املغايرة تبعاً لتغاير الظروف واألحوال ،وقد أصبح من اجللي
بأن العبادات رغم أنها ثابتة أو تكاد تكون كذلك؛ إمنا هي األخرى خضعت هلذا التغاير
والتنويع ،فمث ً
ال إن الصالة والصيام ال تفرضان على املكلفني بنمط واحد ال يقبل املغايرة،
إذ خيضع ذلك إىل األحوال والظروف املؤثرة ،فاملريض واملسافر والشيخ الكبري العاجز هلم
أحكامهم اخلاصة بهم ،فال يعامل الكل معاملة واحدة ،فلكل حكمه حبسب حاله وظرفه،
والذي حيكم هذه الصور املختلفة مبدأ التيسري ورفع احلرج والتسامح .وكذا احلال يف
املعامالت واحلدود والتقديرات ،حيث إنها تشهد ظاهرة كربى من التنويع والتغاير يف
األحكام .بل يكاد التشريع اإلسالمي كله يكون على هذه الشاكلة يف تغطيته للواقع.
وبالتالي فإن حقيقة التشريع ما هي إال حقيقة املغايرة والتنويع ،ومن الظلم اعتباره ينحى
منحى واحداً ال حييد عنه ،أو أنه يشكل قالباً معداً سلفاً ال يقبل التغيري ،أو ال عالقة له
بتأثري الواقع.
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النسخ ودوران العلة
من املهم أن نفهم بأن عملية تبديل احلكم كما مارسها اخلطاب اإلهلي ال تعين بالضرورة

ال للحكم الشرعي تعطي ً
تعطي ً
ال تاماً ومطلقاً .ففي آية النسخ {ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ

خبري منها أو مثلها}..؛ جاءت كلمة ننسها اليت تقرأ  -كما هو مشهور  -بثالث قراءات هي:
( َن ْن َسهاُ ،ن ْن ِسهاْ ،
ننسأها).
وقد ذهب الزركشي يف (الربهان يف علوم القرآن) إىل أن أغلب ما اعترب من النسخ إمنا هو
من النسأ ،وبعضه ما يرجع لبيان احلكم اجململ .وبذلك يكون قد ع ّول على مفهوم مشخص
تتجلى فيه حقيقة اجلدل بني اخلطاب والواقع.
فمث ً
ال نقرأ قوله تعاىل يف اآليتني املتتابعتني التاليتني{ :يا أيها النيب حرض املؤمنني

على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني ،وإن يكن منكم
مائة يغلبوا ألف ًا من الذين كفروا بأهنم قوم ال يفقهون .اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم

ضعف ًا ،فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني
بإذن اهلل واهلل مع الصابرين} ،ونالحظ بأن العالقة بني هاتني اآليتني ليست عالقة إلغاء

مطلق مبطلق ،بل هي على ضوء ذلك الفهم عالقة نسأ وإرجاء ،حيث يكون حكم اآلية
األوىل مؤج ً
ال حتى يصبح املؤمن ذا قوة تعادل مضاعفات قوة عدوه.
إن ذلك الفهم يعطي داللة على عدم إلغاء أي حكم من األحكام الشرعية للنسأ من
الناحية النظرية ،إذ كل حكم يصبح مؤج ً
ال أو مرجئاً حتى يرد ما يناسبه من الظرف

واخلصوصية ،وهو معنى أن احلكم يبقى معلقاً ونسبياً .لكن دون أن يغيب عن البال أن هذه
«النسبية» حتددها قواعد ثابتة هي دالالت املقاصد اليت حتيط باحلكم ،فض ً
ال عن مقاصد
اخلطاب العامة ككل.
من الناحية املبدئية يتوقف حكم املنسأ على مدار العلية خبالف النسخ كما ذهب إىل
ذلك أغلب املتأخرين ،وهو أن ما شرع لسبب ثم زال سببه ال ُي َعد من املنسوخ ،فاحلكم يدور
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مدار علته ،فلو حضرت العلة حضر احلكم ،ولو زالت زال معها .فالفارق بينهما هو ان النسخ
عبارة عن إزالة احلكم حتى ال جيوز امتثاله ،بينما النسأ هو تبديل احلكم حبكم آخر لعلة
تطرأ فتقتضي ذلك احلكم مثلما كان احلكم األول سارياً لعلة تقتضيه ،مما يعين انتقال

احلكم إىل آخر النتقال علته ،وبالتالي جاز عودته بعودة العلة.

طبقاً للجانب اللغوي إنه ملا كان معنى النسخ هو اإلزالة والتبديل واإلبطال؛ لذا فكل
ما يدخل ضمن عنوان تغيري احلكم ،سواء كان التغيري عبارة عن إبطال احلكم ورفعه كلياً،

أو إزالته للتخفيف ،أو زوال علته إن كانت مذكورة ،أو غري ذلك ..فكلها يُعد نسخاً أو من

مصاديق ذلك املعنى العام.

وكما يذكر البيضاوي تبعاً لصاحب (احلاصل) بأن النسخ ملا كان عبارة عن رفع

احلكم ،فإنه ال فارق فيه كنسخ ،سواء كان الرفع لزوال العلة أو لشيء آخر .ففي مجيع

األحوال ال يكون النسخ إال عن سبب ،وال يوجد تغيري يف األحكام من غري سبب وعلة مؤثرة،
سواء علمنا بتشخيصها أم مل نعلم .هلذا يصبح كل ما اعتربه املتأخرون من النسأ داخ ً
ال

ضمن أقسام النسخ.

نعم ميكن القول بأن هناك مجلة من األحكام املنسوخة ليس من املمكن إرجاعها ،وذلك

لعدم علمنا بعلة نسخها على وجه التحديد ،كما يف قضايا العبادات .فقد ُعدّت هذه
القضايا داخلة ضمن عنوان النسخ باعتبارها مرفوعة رفعاً مطلقاً من غري عودة .ويف القبال

نرى أحكاماً ملغية ال ميكن العودة إليها هي األخرى ألن ظروفها قد تغريت دون أن يؤمل هلا

العودة من جديد.

وهنا نعود من جديد إىل عالقة اخلطاب بالواقع وتأثري كل منهما على اآلخر .فهل ترد

شبهة الشرك واملنازعة لو أننا اعتربنا النسخ ال يقتصر على ما أفاده اخلطاب الديين ،بل

للواقع دوره هو اآلخر سواء رضينا بذلك أم مل نرض ،فتلك هي سنة اهلل تعاىل يف أمره
وتكوينه.

لو قيل إن ما يشرتط يف احلكم املنسوخ هو ليس فقط عدم صحة عودته إىل حياض
التكليف من الناحية الواقعية ،بل حتى من الناحية النظرية أيضاً .فمث ً
ال إن األحكام اليت
96

تغي
تقوم على العادات واألعراف السائدة يف عصر النص واليت ميكن أن تتغري كلياً نتيجة ّ
الواقع ال تعد منسوخة باعتبارها ميكن أن تعاد مرة أخرى ولو من الناحية النظرية ،كما هو
احلال يف ظاهرة الرق واجلزية ونصيب املقاتلني من الغنائم وغريها ،فكل هذه القضايا ال تعد
من األحكام املنسوخة حبسب ذلك االعتبار ،إمنا املنسوخ هو ذلك الذي ال يصح استعادته
بأي شكل من األشكال ،سواء من الناحية الواقعية أم النظرية.
ومع أن هذا قد يصدق يف جمال العبادات اليت مل يعلم عللها وأسبابها ،إال أنه ال يصدق
يف غريها من املعامالت اليت يعلم أسبابها .هلذا فإن آية السيف بنظر الكثري ورمبا أغلب
العلماء كانت ناسخة لغريها ،وقد عرفنا أن بعضهم أوصل مقدار ما هو منسوخ عنها إىل
ما يزيد على املائة آية من اآليات اليت تأمر باإلعراض عن املشركني والصفح عنهم ،مع أن
اآلية معللة يف النص بعلة ال ميكن االدعاء أنها ثابتة ال تقبل التغيري ،مما يعين جواز العودة
إىل احلكم اخلاص باملنسوخ تبعاً لتغري العلة.
وال يتبني من اخلطاب الدِّيين اشرتاط مثل تلك القيود اليت ع ّول عليها املتأخرون .فهو
ال يزيد على التأكيد بأن تبديل األحكام أو نسخها يعد من احلق الذي ال ريب فيه .ونرى أن
تقييد مفهوم النسخ بشرط عدم دوران العلة ،كما وضعه املتأخرون ،ليس مفيداً.
لقد ظهر النسخ كتبديل حكم عوض حكم آخر مراعاة لظروف الواقع وما أفرزه من
حاجات وضرورات ومتطلبات .وهو مع هذا التبديل ال ميس الدالالت الثابتة للمقاصد اليت
تتحكم باحلكم وجوداً وعدماً ،ومن ذلك يتجلى منهج االسرتشاد الذي يستعني به الفكر
البشري كموجه عام يراد منه االنشداد حنو احملكمات والثوابت لتلك املقاصد وملكات
األحكام.
إن ظاهرة النسخ يف اخلطاب هي ظاهرة هامة يف التشريع اإلسالمي ،ذلك أنها مل ولن
تنتهي مبا تعرب عن تبديل حكم عوض حكم آخر لتبدل الظروف واألوضاع .فعلى الرغم من
أن إطالق لفظة النسخ مل ترد يف الغالب إال معلقة بذيل اخلطاب ،إال أن مدلوهلا احلقيقي
ال ينحصر بهذا احلد ،فالنسخ مبا هو عملية تبديل للحكم ال يسعه أن يتوقف حبال ،فإذا
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ما قارنا الظروف احملدودة ملرحلة اخلطاب الدِّيين واملتمثلة بتلك السنوات القصرية مع
الظروف اهلائلة املستجدة اليت ظهرت خالل أكثر من أربعة عشر قرناً؛ تبني لنا أن عملية
النسخ ال ميكن هلا أن تتوقف حبال مادامت هناك أحداث جديدة وظروف وتطورات متصاعدة،
فالنسخ يعيد ذاته يف آفاق مفتوحة ال تعرف السدود واالنغالق.
إننا لو أخذنا اعتبار تأثري عنصر الزمن على األحكام ،لكان ميكن تقرير قاعدة عامة،
وهي أنه كلما كانت تغريات األحداث والظروف كبرية ،كلما كان ضغط احلاجة للعمل
تغي الزمن من روح عصر إىل روح عصر آخر
بالنسخ والتشريع كبرياً أيضاً .مما يعين أن ّ

جيعل من ضغط احلاجة دافعاً ملمارسة عملية التشريع والنسخ بالشكل الذي يتناسب مع

عمق الفارق واالختالف بني الروحني.
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الفصل السابع
الديني وتغايراته
التشريع ِّ
من املتفق عليه بني أهل اإلسالم -سواء أهل الس ّنة أو الشيعة -هو أن السنة النبوية قد
مارست أدواراً خمتلفة من التشريع؛ تارة بعنوان التشريع العام أو الدائم ،وأخرى بعنوان

الرئاسة واحلاكمية ،وثالثة بلحاظ الظرف واحلال اخلاصني .وال شك أن الدورين األخريين
تغي األحكام.
هما املعنيان ببحث إشكالية ّ
إن السرية النبوية ما هي إال تطبيق حي للمبادئ القرآنية ،فهي من هذه الناحية تعد
ترمجان القرآن .وملّا كان األخري يقر مبدأ النسخ وتغيري األحكام؛ لذا فال غرابة أن نشهد ما
تزخر به هذه السرية من التغيري نتيجة اختالف الظروف وتبعاً للمقاصد الشرعية وحتقيق
املصاحل؛ إىل احلد الذي ميكن القول بأنه ال توجد قاعدة عامة من قواعد السلوك املوضوعة
إال وجبنبها ما يستثنى منها حفاظاً على تلك املقاصد واملصاحل.
وقد سبق أن عرفنا ما يعنيه التسليم بعدم وجود عمومات أو مطلقات تامة .فالعمومات
واملطلقات هلا خمصصات ومقيدات .وقد اعتربنا مثل هذه االستثناءات جاءت تبعاً لتغاير
الظروف واألحوال ،وقلنا إن حقيقة التشريع ما هي إال حقيقة املغايرة والتنويع ،وقد شهد
بذلك القرآن الكريم ،وكذلك السنة النبوية اليت بلغت فيها املغايرة أقصى ح ّد ممكن،
سواء على صعيد العبادات ،أو املعامالت واحلدود والتقديرات.
ومع أنه ال يُدرك أحياناً مغزى املغايرة والتنويع لدى التشريع ،سواء يف القرآن الكريم أو
السنة ،إال أن الغالب يف ذلك هو مما يُعلم مقاصده اليت تستهدف مراعاة حاجات العباد
وحتقيق مصاحلهم على النحو األمت.

 .1تغايرات التشريع في العصر النبوي
من بني املغايرات املفهومة اليت جاءت بها السرية النبوية ،أو كما ُنقل عنها ،ما ُعرف
للس َلم يف بيع املعدوم ،حيث ُنقل أن النيب [ قد نهى عن بيع ما ليس عند
بتخصيصها َّ
الس َلم.
اإلنسان ورخص يف َّ
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ويف احلدود منع النيب قطع يد السارق يف الغزو خشية حلاقه باملشركني ،كما وأسقط
غيها النيب [ تبعاً الختالف
احلد عن التائب قبل القدرة على اإلمساك به .ومن الفتاوى اليت ّ
الظرف؛ افتاؤه مبنع ادخار حلوم األضاحي ،ثم غري الفتوى إىل اإلباحة تبعاً لتغري الظرف.

هلذا أق ّر األصول ّيون بأن املخالفة القطعية لواقع احلكم اإلهلي ال تدل أحياناً على
غي اجملتهد رأيه أو عدل املق ّلد إىل األخذ برأي جمتهد آخر لعذر ما.
احلرمة؛ كما لو ّ
وجاء عن ابن تيمية قوله :الشريعة مجيعها مبنية على أن املفسدة املقتضية للتحريم إذا
عارضتها حاجة راجحة أُبيح احملرم .فمن ذلك ما يذكر جواز التوسل إىل فداء األسارى
بدفع املال للكفار.
النبي ومبدأ والية األمر

تأت بوصفه
يتفق الكثري من الفقهاء على أن بعض األحكام الصادرة عن النيب [مل ِ
مشرعاً عاماً أو مبلغاً لألحكام ،وإمنا بوصفه حاكماً ورئيساً للمسلمني ،كممارساته يف

الشؤون السياسية واالقتصادية والقضائية واإلدارية وما إليها .وقد ُذكرت مناذج هلذه
الكيفية من األحكام القلقة غري الثابتة أو الدائمة .وميكن أن يدخل ضمن هذا اإلطار أغلب
ما م ّر معنا .يضاف إىل ذلك ما شهدته سرية النيب [ من أنه مل يلتزم بتطبيق حد
التخميس للغنائم يف بعض املواقف ،إذ مل يلجأ إىل التخميس يف غنائم حنني ،بل أعطى
الطلقاء الكثري ومل يعط األنصار شيئاً ،ويف معركة بين النضري وزع أرض اليهود على فقراء
قسم نصفها وحبس
املهاجرين وحدهم ومل يعط سواد األنصار شيئاً ،وكذا يف خيرب حيث ّ

النصف اآلخر ،ويف فتح مكة مل يقسمها بني الغامنني.

وقد وظف بعض املعاصرين بعض هذه احلوادث من السرية النبوية لدعم نظرية «األحكام
الوالئية أو الرئاسية».
النبي وممارسة النسخ

هناك مجلة من التغريات اليت مارستها السرية النبوية ُعدّت ضمن الناسخ واملنسوخ رمبا
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لعدم العلم بعللها احلقيقية .فقد جاء يف عدد من األحاديث قول عدد من الصحابة أن
حديث النيب كان بعضه ينسخ بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً.
ومن مجلة األمثلة اليت ُعدت ضمن املنسوخ ما جاء يف قول النيب :كنت نهيتكم عن
زيارة القبور ،أال فزوروها .وقد ذكر العلماء عدداً كبرياً من األحكام النبوية اليت تضمنت
إطار النسخ والتغيري.

 .2تغايرات التشريع في عصر الخالفة الراشدة
مل يشهد تغيري األحكام درجة من االتساع طبقاً للمصلحة ومراعاة الظروف واألحوال
مثلما شهده احلال يف عهد الصحابة ،حيث كانوا يراعون املصلحة ويش ّرعون طبقاً
العتبارها ،وال يهملون أسباب النزول واملالبسات املتعلقة باآليات واألحكام ،ومن ثم يقررون
األحكام طبقاً ملا يناط بها من أحوال ومصاحل .وقد بلغت تغريات األحكام حداً كبرياً حينما
اتسعت الفتوحات اإلسالمية ،مثلما هو احلال يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب.
فمن ذلك ما قام به عمر ] من منع إعطاء رواتب من بيت املال إىل األشخاص املؤلفة
نص على إعطائهم هذا السهم .كما أنه أوقف تنفيذ حد
قلوبهم ،مع أن القرآن الكريم ّ
السرقة يف عام اجملاعة املسمى عام الرمادة واكتفاءه بتعزير السارق بد ً
ال من قطع يده .إذ
من شرائط احلد أن ال يكون السارق مضطراً ،واعترب عمر أن ذلك من الشبهات ،ويف الشبهات
تدرأ احلدود .وكذا أنه منع تقسيم أراضي سواد العراق ومصر وتوزيعها على الفاحتني الذين
طالبوه بها حمتجني عليه بنصوص من القرآن والسنة .كما استحدث اخلليفة الراشد
توزيعاً جديداً للعطاء بني الناس .إذ كان العطاء يف عهد النيب وأبي بكر بالتساوي ،لكن

غي من هذه السرية تبعاً ملا ظنه الصواب حبسب املرحلة الظرفية اليت م ّر بها عهده ،فلم
عمر ّ
يساو بالعطاء بني الناس ،واشتهر عنه أنه قال :إن أبا بكر رأى يف هذا املال رأياً ،ولي فيه رأي
ِ

آخر ..وإني ال أجعل من قاتل رسول اهلل [ كمن قاتل معه! .وغري ذلك أمثلة كثرية يف
بطون الكتب.
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ولعل هذا اخلليفة هو أول من تن ّبه إىل املفاد النسيب لألحكام ،كما د ّلت على ذلك
سريته؛ إن مل نقل إن النيب األكرم [ هو أول من مارس هذا الدور احليوي ّ
ودل عليه .فلو
سلمنا بأن ما يصدر عن النيب كان يف الغالب يأتي باعتبارات النبوة والتشريع الثابت مثلما
يدعيه املنهج البياني عادة؛ فسيكون اخلليفة الثاني هو أول من ن ّبه على أساليب املغايرة،
ورمبا بفضله اهتدى املنهج البياني يف تأسيسه ملا أطلق عليه األحكام السياسية أو الوالئية،
متييزاً هلا عن األحكام الثابتة.
واملالحظ أن بعض التغيريات اليت مارسها عمر بن اخلطاب يصدق عليها أن تكون نسخاً
أو ً
نسأ لبعض األحكام .وخيطئ بعض املعاصرين ،كالشيخ أبي زهرة ،حني تصور بأن عمر مل
خيالف أي نص جزئي وإمنا كان يطبق النصوص تطبيقاً حسناً حبسب املصاحل ،ذلك أن العمل
مبوجب املصاحل وإن اتسق مع املقاصد لكنه يف حد ذاته يقتضي خمالفة جزئيات النصوص.
أما عن الفتاوى واألحكام اليت شهدت التغيري واالستحداث لدى سائر الصحابة؛ فهي
كثرية جداً ،منها:
روي عن ابن مسعود أنه كان يؤاخذ ِّ
املطلق حبسب ما نواه .كما ورد عن ابن عباس أن
رج ً
ال جاءه فقال :أَملن قتل مؤمناً توبة؟ قال :ال إال النار ! فلما ذهب ،قال له جلساؤه :ما
هكذا كنت تفتينا ،فما بال هذا اليوم؟ قال :إني أحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً .فبعثوا
يف أثره فوجدوه كذلك.
وعلى نفس الشاكلة فيما فعله عثمان يف حرقه للمصاحف ومجعه للقرآن على حرف
واحد من األحرف السبعة ،إذ جاء بأن الصحابة يف عهده خشوا على األمة االختالف يف
القرآن ،فرأوا أن مجعهم على حرف واحد أسلم وأبعد عن الوقوع يف االختالف .كما قام هذا
اخلليفة برتك القصر يف السفر إذ مسع أن الناس افتتنوا بالقصر ،وفعلوا ذلك يف منازهلم،
فرأى أن السنة رمبا أدت إىل إسقاط الفريضة خوف الذريعة.
ويف عهد التابعني جرى هناك العديد من التغيري يف األحكام ،مثل ما ورد يف إجازتهم
لتسعري السلع تسهي ً
ال للناس ودفع املشقة والضرر عنهم ،وذلك بعد أن تغريت الظروف عما
كانت عليه من قبل.
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الفصل الثامن
التغيير الفقهي وأنماطه الواقعية
تعب
ميكن القول إن املمارسة الفقهية مبا ّ
عن نوع من التشريع االمتدادي املستند إىل
قواعد معتربة كالعقل والقياس واملصاحل
واالستحسان والعرف وغريها؛ مل تستطع
بدورها أن تتخلى عن ظاهرة النسخ يف األحكام
والفتاوى .فضغط احلاجة الزمنية الذي حدا
بها إىل ممارسة التشريع االجتهادي؛ هو نفسه
جعلها تقوم بعملية النسخ ذاته .وهناك مربرات
عديدة لتربير هذه اآلليات من تبديل األحكام؛
كلها تعود يف النتيجة إىل ما أفرزه الواقع من
حاجات ومصاحل وتغري يف الظروف واألحوال.
وقد مارس الفقهاء خمتلف أنواع التغيري

لألحكام ،انطالقاً من احلاجات الزمنية
وضغوطاتها ،مبا يف ذلك تغيري بعض أحكام
النص ،وإن أنكروا من الناحية املبدئية العمل
مبثل هذا التغيري يف اجتهاداتهم ،دفعاً لشبهة

الوقوع يف االجتهاد يف قبال النص ،أو االجتهاد مع وجوده ،أو العمل على ممارسة النسخ
يف األحكام ..وواقع احلال أن هناك الكثري من املمارسات االجتهادية اليت جاءت نتائجها
خمالفة ألحكام النص .ويدخل ضمن هذا اإلطار تلك اليت ع ّولت على ختصيص النص
باملصلحة والعرف ،وسنعرف أن األخرية ال ختتلف عن تلك املفضية إىل خمالفة حكم النص
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كلياً .وعليه أضحت العملية االجتهادية وتبديل األحكام ال تف ّرق بني حكم النص وغريه؛
مادامت الظروف تتنوع واألحوال تتبدل.
واملمارسات التغيريية لألحكام كما مارسها الفقهاء تندرج ضمن ثالثة أمناط كاآلتي:
 .1وحدة الدليل االجتهادي

تعب عن تبديل احلكم
إن أخف حاالت التغيري وأقلها وطأة ومؤونة هي تلك اليت ّ
حبكم آخر مع وحدة الدليل .وغالباً ما حيصل هذا االعتبار نتيجة تبدل العرف
لتغي الظرف حتى لو بدا ظاهر
والعادة ،األمر الذي جيعل من احلكم متغرياً تبعاً ّ
املوضوع ثابتاً .فالكثري من الفتاوى الفقهية تنشأ وتتغري تبعاً ملا متعارف عليه من
معامالت لفظية وسلوكية.

علي حرام،
(أنت َّ
ومن ذلك ما قاله القرايف يف إيقاع الطالق الثالث بقول الزوج ِ
أو احلرام يلزمين) :إياك أن تقول إنا ال نفهم منه إال الطالق الثالث ألن مالكاً

قاله ،أو ألنه مسطور يف كتب الفقه ،ألن ذلك غلط ،بل ال بد أن يكون ذلك
الفهم حاص ً
ال لك من جهة االستعمال والعادة كما حيصل لسائر العوام.

أما يف املعامالت السلوكية ،فقد يتدخل العرف فيما يُعد يف املبيع عيباً مسوغاً
لفسخ البيع أو ال يعد .يضاف إىل أن للعرف اجلاري دخ ً
ال أكيداً يف حتديد قبول
لباس الناس مبا خيرجه عن (لباس الشهرة) .فمث ً
ال كان كشف الرأس خيتلف

حبسب البقاع ،فهو لذوي املروءات قبيح يف البالد املشرقية ،وغري قبيح يف البالد
املغربية ،فاحلكم الشرعي خيتلف باختالف ذلك ،فيكون عند أهل املشرق قادحاً

يف العدالة ،وعند أهل املغرب غري قادح.

ويُع َرف مثل هذا االختالف بني الفقهاء بأنه اختالف ُع ْرف وزمان ال اختالف نظر

وبرهان .لذلك وردت الكثري من القواعد الفقهية اليت تؤكد على أهمية العرف

والعادة يف عالقتهما بتحديد نوع احلكم الشرعي الوضعي ،اليت منها ما ذكرته
م َّكمة ،واحلقيقة ترتك بداللة العادة،
جملة األحكام العدلية ،من قبيل :العادة ُ َ
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واملمتنع عادة كاملمتنع حقيقة ،والعادة تعترب فيما لو َّ
اط َردَت أو غلبت ،واستعمال
الناس حجة جيب العمل بها ،والعربة للغالب الشائع ال النادر ،واملعروف ُعرفاً
تغي األحكام
كاملشروط شرطاً ،والتعيني بال ُعرف كالتعيني بالنص ،وال ينكر ّ

بتغري األزمان ...اخل.

 .2تعارض الدليل االجتهادي

كما هناك منط آخر من التغيري حيصل عند التعارض بني األدلة االجتهادية ،مما
يقتضي العمل بالرتجيح .فمث ً
ال إن الفقهاء يرجحون احلاجة ال ُعرفية واملصلحة

املقدرة يف الواقع على القواعد واألدلة االجتهادية كالقياس واالستصحاب
وغريهما.

إن ترجيح املصاحل على القواعد القياسية واألصول االجتهادية؛ يفرتض ضمناً

وجود تعارض بني هذه األدلة ،األمر الذي يعكس حالة تغيري احلكم أو نسخه.
فالدليل الفقهي إذا عارض دلي ً
ال قبله فإنه يفضي إىل إلغائه ،أو إلغاء احلكم

الذي يستند إليه.

هناك اعتبارات متعددة لتغيري احلكم طبقاً لتعارض األدلة .فقد يؤلف اجملتهد
اجتهاداً ما ثم يغريه ،أو ينظر إىل مصلحة ما تعدله عما يفرتض طرحه من
يغي حكمه تبعاً ملصلحة ما من املصاحل ،أو طبقاً
اجتهاد وحكم ،أو يأتي من ّ
لعرف ما من األعراف .ويعد العرف من أعظم الدواعي الذي يستند إليه الفقهاء

يف تغيري احلكم .هكذا فالطريق إىل تغيري األحكام ونسخها بفعل الواقع  -ضمن
تعارض األدلة  -غالباً ما ينفذ من خالل املصلحة والعرف.
فبالنسبة للمفقود  -مث ً
ال  -إذا مل تثبت وفاته وكان متزوجاً ،فبطريقة

االستصحاب يكون املفقود كاحلي؛ وبالتالي حيرم على زوجته أن تتزوج بآخر،
يف حني إنه مبراعاة حقوق الزوجة وحاجاتها ،طبقاً لقاعدة املصلحة املرسلة أو

االستصالح ،ينقلب األمر إىل جواز زواجها.
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كما أن القواعد القياسية توجب بأن ال جيوز دفع الدِّين لغري صاحبه إال بوكالة
أو والية ،لكن الفقهاء تركوا هذا احلكم يف بعض احلاالت ،كما يف البنت البكر
البالغة إذا قبض أبوها  -أو جدها عند عدم األب  -املهر من زوجها حني زواجها،
إذ اعتربوا هذا القبض نافذاً للعرف والعادة ما مل يصدر من البنت نهي عن دفع
املهر إىل سواها.
وعلى هذه الشاكلة ذكر ابن القيم عدداً من األحكام الواقعة حتت تأثري مبادئ
العرف واحلاجة واملصلحة ودفع الضرر؛ لوالها الختذت قالباً مغايراً ومضاداً من
األحكام ،منها تضمني األجري املشرتك ،ومنع الوصي من املضاربة مبال اليتيم يف
الزمن املتأخر لفساد الناس ،وعدم إجارة الوقف أكثر من سنة يف الدور وأكثر
من ثالث سنني يف األراضي ،وسقوط الشفعة إذا أق ّر طلب التملك شهراً عند

اإلمام حممد دفعاً للضرر ،وبإفتاء العلماء بالعفو عن طني الشوارع للضرورة.

 .3التعارض مع النص

من املعلوم أن ظاهرة تغيري األحكام مل ولن تتوقف عند حدود تعارضات األدلة ،بل
تتجاوز هذه احلدود لتصل إىل أحكام النص ذاته .مع أن املبدأ العام عند الفقهاء
هو عدم االجتهاد عند وجود النص .لكن بفعل احلاجات الزمنية جرى ألحكام
النص الكثري من التغريات .وليس هناك من تربير هلذه العملية إال االعرتاف بأن
النص كمادة لغوية ال يفي بسد حاجات الواقع العام ،وبالتالي كان ال بد من
االسرتشاد بعالقته مع واقع التنزيل ،مع التظلل مبقاصده العامة واخلاصة.
وغرضنا هنا االهتمام بالشواهد الدالة على دور الواقع يف تغيري األحكام ،ومنها
أحكام النص:
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حول تغيري أحكام النص بالتقييد والتخصيص؛ يالحظ أن الفقهاء وإن حافظوا
على اإلمجال يف امتثال مثل هذه األحكام ،لكن ذلك ال يعفيهم من ممارسة
التغيري يف شطر منه ال ينبئ به اجلانب اللغوي للنص وال تفرضه الضرورة
العقلية أو احلسية اليت هي مبثابة املنصوص .فالفقهاء مل يتوقفوا عند تقييد
النص وختصيصه طبقاً للقرائن اللفظية واحلالية ،وال طبقاً لإلمجاع والسرية
فحسب ،بل أضافوا إىل كل ذلك مصاحل الواقع وحاجاته .وهم ال يعدون هذه
املمارسة تعطي ً
ال للنص أو نسخاً حلكمه بالكامل ،بل يعتربونها توفيقاً اضطرهم
إليها ضغط احلاجة.
وغالباً ما فسروا األمر اعتماداً على مبدأ العرف ،لكنهم مع ذلك حتفظوا من
األخذ بهذا األمر إال ضمن شروط مقبولة كالتالي:

1

أن يكون العرف َّ
مطرداً أو غالباً.

2

أن يكون العرف املراد حتكيمه يف التصرفات قائماً عند إنشائها .فالعرف
احلادث ال عربة به يف احلكم ،لذا قالوا ال عربة بالعرف الطارئ .وعليه
جيب أن تفهم النصوص التشريعية حبسب مدلوالتها اللغوية والعرفية
خالل عصر النص.

3

أن ال يعارض العرف تصريح خبالفه ،من قبيل العقود اليت نهى عنها
اإلسالم؛ مثل بيع املالمسة واملنابذة وغريها ،ونكاح الشغار وإثبات ولد الزنا،
إذ للعرف داللة ليست صرحية ،والقاعدة الفقهية تقول :ال عربة للداللة
يف مقابلة التصريح.

 4أن ال يكون يف العرف تعطيل لنص ثابت أو ألصل قطعي يف الشريعة.
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مبثل الشروط السابقة متسك الفقهاء حبجية العرف يف ختصيصه حلكم النص.
ورأى كل من احلنفية واملالكية أن العرف أصل مستقل خيصص العام منه النص
العام ،ويقيد املطلق ،ويُقدَّم على القياس.
على أن قبول الفقهاء ملبدأ العرف العام يف ختصيصه للنص وتقييده؛ جعلهم يفهمون
النص فهماً ال يتقيد حبرفية املنصوص كلياً ،فهم بذلك قد أ ْو َلوا لتأثري األحوال

العامة للواقع دوراً يف فهم النص.

هناك الكثري من القضايا اليت تق ّبلها الفقهاء مع أن فيها ختصيصاً وتغيرياً بالعرف

احلادث أو بغريه مما فرضته احلاجات الزمنية .وهو أمر يدعو إىل طرح القضية ال
على مستوى التخصيص فحسب ،بل وعلى تبديل احلكم الك ّلي برمته إن وجد له

مطرح من الفهم يتسق مع ما كان عليه واقع التنزيل.

فهذا ال خيتلف عما قام به الفقهاء من ختصيص النص وتقييده ،سواء بالعرف أو
بغريه .ففي مجيع األحوال يتسق هذا الفهم مع ما عليه الواقع ولو خالف بذلك

ظاهر النص ،سواء كانت هذه املخالفة مفضية إىل التخصيص ،أو أنها تفضي إىل
ربط النص بالواقع القائم أو اخلاص بالتنزيل .ف ِكال الفهمني يتأسسان -ولو بدرجات-

على األخذ بروح الشريعة دون الوقوف عند احلرفية اللفظية الصرفة من النصوص.

على أن بعض الفقهاء مل يقتصر يف التخصيص على العرف العام وال القائم وال

جمرد العرف كمبدأ ،إذ أورد ابن العربي واعتمد عليه الشاطيب من أن أبا حنيفة
ومالكاً ي َريان ختصيص عموم النص بأي دليل كان؛ من ظاهر أو معنى ،ويستحسن

مالك أن خيصص باملصلحة.

فمث ً
ال أفتى أبو حنيفة ومالك جبواز دفع الزكاة للهامشي مع ورود احلديث باملنع.
تغيت األحوال واختل نظام بيت املال وضاع حق اهلامشيني منه أف َت َيا بذلك،
إذ ملا ّ
دفعاً للضرر عن هذه الطائفة ،وحفظاً هلا من الفقر ومذلة احلاجة.
ومذهيب مالك والشافعي ال يأخذان بإطالق النهي الوارد يف أحاديث سفر املرأة
وحدها ،حيث أجازا حج املرأة وحدها من غري حمرم إن كانت يف رفقة مأمونة .األمر
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الذي فهما النهي املنصوص عن سفرها وحدها هو عند اضطراب األمن وخوف الفتنة
فحسب.
ب ـ الواقع وتغيير الحكم
لقد تعدى الفقهاء حدود ختصيص حكم النص وتقييده كالذي اطلعنا عليه قبل
قليل ،وقاموا بإجراء اإلدخاالت اإلضافية عليه تارة ،ونسخه تارة أخرى ،بتعليل مرده
إىل املقاصد الشرعية اليت هي مبثابة احلاكم على احلكم ذاته مع وجود احلاجة
وتغي الظروف واألحوال .والفارق األساس بني هذا النوع وما قبله ،هو أن يف هذا النوع
ّ
تغيرياً حلكم النص بكافة صوره وتطبيقاته ،خالل فرتة معينة أو حمل معني .يف حني
إن التغيري يف النوع السابق يعمل على استثناء بعض مصاديق احلكم من التطبيق،
طبقاً للمصلحة أو احلاجة أو العرف أو غري ذلك.
وتغيري حكم النص تارة يكون طبقاً لعلة منصوصة أو مفهومة من لفظ النص ،وأخرى
بغري ذلك وهو الغالب .فمث ً
ال على احلالة األوىل إن األساس يف اعتبار الصمت يف

استئذان الفتاة البكر يف النكاح هو العرف القائم يف ذلك الوقت؛ طبقاً حلديث
عائشة كما روي يف الصحيحني ،إذ جاء أنها سألت النيب فقالت :يا رسول اهلل
ُتستأمر النساء يف أبضاعهن؟ قال :نعم .قلت :فإن البكر تستأذن فتستحي ،قال :إذنها

صماتها .وواضح أن نص احلديث إذنها صماتها قائم على اعتبار العرف طبقاً
للسياق .وقد اتفقت آراء الفقهاء على أن هذا احلكم مبين على ما معروف يف البكر
تغي العرف
من اخلجل عن إظهار رغبتها يف الزواج عند استئذان وليها هلا ،لكن اليوم ّ
يف كثري من البلدان وأصبح ال يكفي فيه صمت الفتاة البكر ،إذ بلغت من اجلرأة حداً
تعرب فيه عن رأيها لفظاً فيعترب إذنها كإذن الثيب ،يؤخذ بالعرف ألن أساس حكم

تغي فيتغري بتغريه.
النص قام على اعتبار العرف وقد ّ
واملثال كما هو واضح دال على تغري حكم النص ك ّلياً استناداً إىل املفهوم من لفظ
النص وسياقه الداللي .لكن هناك أمثلة كثرية تشهد على تغيري الفقهاء ألحكام
النص بدالالت هي ليست مأخوذة من النص ذاته ،بل من الواقع وما يفرضه من
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اعتبارات .ومن ذلك ما قاله الزبري بن البكار :قلت لعبد امللك بن املاجشون وقد
رأيته يأكل الرطب بقصعه ،كيف تفعل هذا ،وقد نهى رسول اهلل [ عن تقصيع
الرطب؟ فقال :إمنا نهى رسول اهلل [ عن تقصيع الرطب حيث كان أكله يتشبع
به ،وقد جاء اهلل بالرخاء واخلري ،واملراد ها هنا بالتقصيع أكل الرطبة يف لقمة،

وذلك يكون مع الشبع ،فإذا مل يكن غريها فأكلها يف لقم أثبت للشبع.
يكتف بظاهر العدالة يف الشهادة لتفشي الكذب
ومن ذلك أيضاً إن بعض الفقهاء مل ِ
وانتشار اجلرأة على شهادة الزور ،مع أن النص العام بعدالة املسلمني كان يقتضي

االكتفاء بظاهر العدالة مثلما هو احلال يف زمن رسول اهلل [ وصحابته.
كذلك جاء يف باب الوقف من كتاب (ملحقات العروة الوثقى) للسيد كاظم
اليزدي أن ظاهر إمجاع اإلمامية هو أن الوقف ال يتم إال مع الصيغة اللفظية الدالة
عليه صراحة ،ألن لفظ( :وقفت وتصدقت) ورد يف حديث أهل البيت ،ومع اعرتاف
اليزدي بصحة النص وثبوت اإلمجاع فقد أفتى بعدم وجوب الصيغة ،وكفاية
املعاطاة بالوقف ،استناداً إىل ما جرت عليه سرية الناس وعاداتهم من أن يبنوا املسجد
للصالة ،ويغرسوا األشجار لالنتفاع العام ،ويرتكوا أرضهم للدفن من غري إجراء
صيغة ،ويكون ذلك وقفاً عندهم.
على أن بعض األحكام املتبدلة ال يتوقع هلا أن تعود إىل ما كانت عليه يف السابق.
فهي بالتالي معدودة حبكم املنسوخة أو امللغاة؛ استناداً إىل ما جتدد من واقع وظروف
ال تتسق مع ما عليه األحكام السابقة .فهذا هو النسخ اخلاص بنمط تعارض الواقع
مع حكم النص.
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وتغير األحكام
القوانين الحديثة
ّ
تغيت يف العصر احلديث الكثري من األحكام مبا فيها املنصوصة ،كالذي جرى مع
لقد ّ
القوانني املدنية والقضائية منذ أواخر العهد العثماني وإىل يومنا هذا .ففي أواخر العهد
العثماني ّ
مت إلغاء عقوبة الرجم يف الزنى وقطع اليد وإلغاء ح ّد الردة .كما أُلغيت اجلزية

و ّ
مت فرض التجنيد اإلجباري على األقليات غري املسلمة أسوة باملسلمني .واعتربت شهادة

الذمي مساوية لشهادة املسلم أمام القانون؛ فواجهت لذلك ردود فعل عنيفة بني املسلمني،
ّ
مثلما رفض النصارى مساواتهم باليهود .كما ّ
نص على
مت وضع قانون اجلنسية ،والذي ّ
أجنبية املسلم غري العثماني.
ومجيع هذه القوانني وغريها مما عملت بها البلدان اإلسالمية – فيما بعد وحتى يومنا
هذا  -هي قوانني ختالف ما كانت عليه أحكام النص ،لذلك كان إقراراها أول األمر يعد
منكراً لدى املسلمني ،لكنها ما لبثت أن أصبحت مألوفة بال أدنى مضايقة.
ومن أبرز االهتمامات اليت شهدها العصر احلديث ظاهرة األخذ واالستفادة من املذاهب
اإلسالمية املختلفة ،بغية تسديد حاجات الواقع ولو بتجاوز الشروط اليت اشرتطها الفقهاء
القدماء .كذلك فقد اضطر املقننون للقيام بالبحث عن اآلراء املختلفة حتى لو كانت
معدودة يف السابق من الشواذ املهملة أو املرتوكة اليت ال يصح العمل بها لضعف الدليل
عليها ،وكذا لو كانت منسوبة إىل صحابي أو فقيه مهجور من السلف ،أو منسوبة إىل من
يعدون من أصحاب البدع كاخلوارج والشيعة ومن على شاكلتهم .ومثل ذلك البحث يف
النص إلعادة صياغة فهمه من جديد ومن ثم إضفاء الطابع الشرعي على ما يراد تقنينه
وتقدميه.
فمن ذلك أنه ّ
مت تقييد رغبة الرجل يف تعدد الزوجات واألخذ ببعض ما تشرتطه املرأة
يف العقد ،وأن للزوجة اليت غاب زوجها سنة فأكثر حق طلب الطالق بائناً .وبفعل هذه
املقرتحات قامت ضجة كبرية كان من آثارها أن نام املشروع يف أضابري وزارة العدل إىل
أن استيقظ يف (سنة  ،)1929فقد صدر املرسوم بقانون رقم ( 25لسنة  )1929واقتصر على
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ما جاء باملذاهب األربعة ومل يتجاوزه ،فأخذ باملقرتحات السابقة مع بعض التعديل ،إذ
كانت مستقاة من هذه املذاهب وترك ما مل يكن يف هذا النطاق إال يف الطالق بلفظ الثالث
والطالق املعلق ،وطرحت فكرة منع تعدد الزوجات وما من شأنه أن يؤدي إليها ،كما طرح
اإللزام بكل شرط تشرتطه الزوجة ألن ذلك قد يؤدي إىل العبث باحلياة الزوجية.
كذلك فقد اضطر املقننون احملدثون إىل جتاوز آراء الفقهاء يف بعض األحكام ليضعوا
الصيغة اليت تتناسب والتحوالت احلديثة للواقع ،فقرروا بأن مدة احلمل ينبغي أن ال تتجاوز
السنة ،مع أن آراء املذاهب األربعة تتجاوز هذه املدة؛ لكن التقنينات احلديثة جتاوزت هذه املدد
لكونها مدعاة لالستغالل السيء من قبل املطلقة ،إذ قد يكون بإمكانها أن تدعي بأن عدتها
مل تكتمل رغم فوات أكثر من سنة عليها لتضمن نفقتها من مطلقها ،كما هلا احلق يف أن
تأخذ نصيبها من تركة الزوج إن مات وهي مل تزل يف العدة املزعومة ،هلا ولوليدها احلامل
به .فلمثل هذه املشاكل تقرر لدى القانون املصري أن ال تقبل دعوى املطلقة إن كان طالقها
قد فات مدة السنة.
كل ما سبق ال يتسق مع وجهة النظر البيانية اليت تضع شروطاً وحدوداً للرأي ،مثل أن
ال يتجاوز الرأي أصول املذهب الذي يدين به الفقيه ،وأن ال يعمل باآلراء الشاذة ،وكذا أن
ال ميارس االجتهاد يف النص مبا خيالف آراء املذاهب املعتربة والسلف.
هلذا فعلى الرغم من أن صياغة جملة األحكام العدلية مل تتجاوز يف أغلبها عما هو مقرر
داخل املذهب احلنفي ،إال أن عدداً من التعديالت القليلة اليت اعتمد فيها على غري هذا

املذهب ،كان كافياً ألن ميتنع شيخ اإلسالم  -كأعلى مرجع قضائي يف السلطنة العثمانية
 عن إصدار أي فتوى بشأنها ،وأوجب ذلك على سائر املفتني التابعني له ،كالذي أشار إليهرشيد رضا يف معرض تشخيصه للمرض املتفشي يف واقعنا اإلسالمي من اجلمود والتقليد.
كذلك إن األخذ عن النص أو الصحابي أو غريه ممن عرف بالشواذ واإلهمال ال يصح
هو اآلخر ما مل ميارس الفقيه ذات اآلليات االجتهادية للوصول إىل املطلب ،أي ما مل يكن
جمتهداً غري متأثر بنوازع تربير الواقع واالنصياع حتت رمحة ضغوطه .فقد جرى البحث عن
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أي سند قريب يربر ما يراد تقنينه من القرارات اليت تتفق مع مطالب احلاجات الزمنية ،لكن
هذا العمل ال يفي بالغرض وال يقنع الباحث على الصعيد املعريف .فهو ال يفي بالغرض لكونه
يقدّم حلو ً
ال جزئية ،رغم تفاقم املشاكل االجتماعية ،وبالتالي ستظل عملية البحث عن

السند الرتاثي غري منتهية ،أي أن الغطاء الشكلي الذي يتحرك خلفه املقننون سيظل قائماً.
أما أنه غري مقنع للباحث االبستمولوجي ،فذلك ألن الفقهاء يلجأون إىل احللول عند

االضطرار مبجاراة الواقع من غري تنظري .فهم من الناحية النظرية ال يعرتفون بدور الواقع
يف املمارسة االجتهادية ،لكنهم عملياً يتبعون خطواته الواحدة تلو األخرى .وبالتالي فال
غنى عن البحث يف الواقع وصلته بالتشريع كمبنى أصولي ،أي العودة للنظر من جديد يف
العالقة اجلوهرية اليت تربط اخلطاب بالواقع الستلهام التقنني منها.
تبقى اإلشارة إىل أن التغريات الفقهية احلديثة قد تأثرت بلوائح القوانني الغربية ،وذلك
بعد اإلحساس بأن الفهم التقليدي ال يفي مبتطلبات احلياة العصرية ،وألسباب سياسية
باتت مكشوفة.
فقد غطت القوانني الغربية أغلب نواحي الفقه التشريعي ،كالذي حدث يف مصر والدولة
العثمانية منذ القرن التاسع عشر ،فأخذت التشريعات الغربية تنبسط على خمتلف أبواب
الفقه بالنسخ والتعديل واإلضافة ،كما هو حال القوانني التجارية واجلنائية واإلدارية ،ومل
َ
يبق من التشريعات اإلسالمية إال املعامالت املدنية األخرى اليت ُد ّونت هلا جملة األحكام

العدلية (عام 1876م) .ومن بني األعمال اليت ظهر فيها التطعيم الغربي ما قام به السنهوري
يف وضعه للقانون املدني اجلديد للعراق املشار إليه عام (1936م) والصادر (عام 1953م) ،وهو
مؤلف من خمتلف املذاهب الفقهية ومطعم بأحكام القوانني األوروبية .وهو احلال الذي
مشل خمتلف الدساتري املطروحة للبلدان اإلسالمية.
وليس من سبب وجيه جعل الفقهاء املقننني يضطرون إىل التوفيق والتلفيق بني اآلراء
الفقهية ،أو االستنجاد بالقوانني الغربية ،سوى افتقارهم إىل التمسك مبقاصد الشرع
والتعويل على الواقع ،وهو العنصر الذي أواله اخلطاب الدِّيين ّ
جل اهتماهه.
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الفصل التاسع
إشكالية تغيير األحكام
كثري ما يذكر أن لألزمان تأثرياً على تغيري األحكام ،فهي قاعدة مس ّلم بها لدى أغلب

املذاهب الفقهية .لكن القائلني بهذه القاعدة مل يضعوا صيغاً ثابتة ومنتظمة يفهم منها
حدود ما ميكن للزمان أن يؤثر فيه على تغيري األحكام .فإذا كانت األحكام االضطرارية
اليت تعنون ضمن العناوين الثانوية هي مما يدخل ضمن هذه القاعدة ،وكذا األحكام اليت
يتحدد نوعها ضمن طبيعة العرف املؤثر ،فإن غريها مما يعد من األحكام الوسيلية يواجه
صورتني خمتلفتني من املوقف يف الفقه التقليدي:
أحدهما

ترى أن األحكام املنصوصة ال تقبل
التغيري سواء كانت مقصدية أو
وسيلية ،فأي تغيري هلا من غري
ضرورة واضطرار مؤقتني هو مبثابة
االجتهاد يف قبال النص ،وال شك
أن هذه الصورة تعد متسقة يف ذاتها
وإن كانت متخلفة لعدم انسجامها
مع تطورات الواقع.

األخرى

فهي وإن كانت أفضل حا ً
ال من
األوىل ملا لديها من بعض املراعاة
لتطور الواقع؛ إال أنها تقف متذبذبة
كداللة على عدم اتساقها يف ذاتها،
فهي تتحيز لبعض األحكام فتجيز
تغيريها دون أن تفعل الشيء نفسه
مع مثيالتها من األحكام األخرى
وبغري سبب معقول.
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وقد أشار كثري من الفقهاء يف كتاباتهم إىل لزوم العمل بتغيري الفتوى تبعاً لألحوال
والظروف والزمان واملكان .بل إن الواقع هو الذي ن ّبه الفقهاء على مقالة الزمان واملكان
تغي األحكام ،وهو ذاته الذي فرض نفسه على الشافعي ليغري الكثري من
يف تأثريهما على ّ

آرائه وفتاويه حني انتقل إىل مصر فأطلق عليها املذهب اجلديد يف قبال مذهبه القديم.
وهو ذاته الذي جعل األخذ باملصاحل املرسلة واالستحسان مشروعاً .ويكفي أن نعلم أنه حبكم

اخلربة واملمارسة العملية ألبي حنيفة بالسوق والتجارة اختذت فتاويه طابعاً خاصاً ،حيث
كان يرتك العمل بالقياس لصاحل العرف واالستحسان ،ال سيما عندما يتعلق األمر مبوارد
البيع والشراء .وكذا كان اإلمام مالك يعمل باالستحسان واملصلحة املرسلة تأثراً بتعامل
اخللفاء الراشدين مع األمور املستجدة ،مما يعين تأثره بواقع الدولة وأحكامها اليت فرضها
الواقع بقوة.
لكن رغم قيمة وأهمية ما ن ّبه له العلماء من ضرورة اعتبار الواقع يف اإلفتاء دون اجلمود

على ما عليه السلف ،إال أن ذلك ال حيل املشكلة من أساسه ،بل يبعث على صور التذبذب
واالزدواجية كما هو حاصل فع ً
ال لدى هذه الطريقة ،فهي تتبنى موقفاً واضحاً إزاء تعاملها

مع األحكام الوسيلية للخطاب اإلهلي ،فالكثري من األحكام قد عاجلت أوضاعاً خمصوصة
يصعب سحبها إىل واقع آخر ،بل إىل خمتلف الظروف واألمكنة واألزمنة ،رغم أن دالالتها
اللفظية الظاهرة تفيد اإلطالق وعدم التقيد بظرف ما أو بسياق تارخيي حمدد.
إزاء هذا املشكل جند العلماء اجملددين وإن أقروا مبدئياً تقسيم األحكام إىل ثابتة
ومتغرية؛ إال أن قصدهم باألحكام املتغرية يأتي على أنواع:
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1

منها تلك اليت تعود إىل تطبيقات احلكم الشرعي الك ّلي واليت يصح
تغيريها تبعاً لتغري بعض قيودها من العادات واألحوال واألعراف وما
شاكلها.

2

منها ما كانت يف األصل تعاجل موضوعات طارئة واضحة اخلصوصية
ال يصح سحبها وتعميمها على خمتلف الظروف.

وعلى هذه الشاكلة ما يقوله مجاعة من أن اختالف األحكام فيما بينها يأتي أحياناً
تبعاً الختالف التدابري السياسية املتبعة؛ كل حبسب ظرفه وزمانه وما تقتضيه املصلحة،

وهي اليت أطلق عليها البعض (األحكام الوالئية) واليت ميارسها املعصوم بصفته حاكماً
ورئيساً للمسلمني ال بصفته نبياً ـ أو ما على شاكلته كاإلمام املعصوم ـ مبلغاً لألحكام،
كممارساته لشؤون اإلدارة والقضاء والسياسة.
وقد أخذ هذا التمييز لألحكام يروج يف العصر احلديث تبعاً لضغط احلاجات الزمنية،
لكن اإلقرار به صراحة ّ
مت منذ زمن بعيد.
هذا وقد قال بعض العلماء أن السياسة يشرتط فيها أال ختالف ما نطق به الشرع .لكن
نصت عليها الشريعة وجدت
هذا ال خيلو من املالبسة ،ذلك أن العديد من األحكام اليت ّ
تغي الظروف واألحوال واملصاحل ،مع
تغيرياً لدى الصحابة والفقهاء بتربير ينساق من ّ
مراعاة مقاصد الشرع .هلذا كان األوىل أن يقال بأن شرط السياسة هو أن ال ختالف روح
الشريعة ومقاصدها ،وليس اجلانب احلريف منها.
أما األحكام العادية فقد أق ّر العلماء تبعيتها للعادات يف الثبات والتغريّ .
وأكدوا فيه

ضرورة األخذ بهذا القانون ،وكشفوا عن لزوم تغيري فتاوى اجملتهدين عند جتدد أعراف
الناس وعاداتهم.
لكن ما سبق ال يعد تغيرياً للحكم الشرعي بكليته ،وإمنا تغريت مصاديقه وتطبيقاته ،أي
تغي مبوارد التطبيق ،وأن للحكم الك ّلي الواحد قابلية على
أن
التغي يف األحكام  -هنا  -هو ّ
ّ
التطبيق لصور كثرية عديدة حبسب مواصفات سببية خاصة.
ويالحظ أن تغيري األحكام املستندة إىل تطبيقات احلكم الشرعي الك ّلي جيعل أغلب
الفتاوى واألحكام قابلة للتبديل ،وهو أمر يربر ما قاله عمر بن عبد العزيز ومالك من
أنه تنشأ فتاوى للناس بقدر ما أحدثوا .وإىل ما سبق حيتمل أن يكون مراد ما ع ّلقه أمحد
الناصري على ما حكاه القرايف عن الشافعي قوله مبا معناه :دأبت يف قراءة علم التاريخ
ألستعني به على الفقه ،حيث ع ّلق عليه الناصري بقوله :إن جل األحكام الشرعية مبين
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يطرد ّ
على العرف ،وما كان مبنياً على العرف ال بد أن ّ
باطراده وينعكس بانعكاسه ،وهلذا
ترى فتاوى الفقهاء ختتلف باختالف األعصار واألقطار بل واألشخاص واألحوال ،وهذا
السبب بعينه هو السر يف اختالف شرائع الرسل عليهم الصالة والسالم وتباينها.
وقد كان الشيخ حممد عبده يقول :ما أض ّر بالفقه شيء كاجلهل بالتاريخ ،ألننا لو
حفظنا تاريخ الناس ،ومنه عاداتهم وعرفهم ومصاحلهم يف البالد اليت كان فيها اجملتهدون
الواضعون هلذا الفقه؛ لكنا نعرف من أسباب خالفهم ومدارك أقواهلم ما ال نعرفه اليوم .فما
كان ذلك اخلالف جزافاً وال عبثاً .أمل تر أن الشافعي وضع بعد جميئه إىل مصر مذهباً

جديداً غري املذهب القديم الذي كان عليه أيام مل يكن خبرياً بغري احلجاز والعراق.

على هذا فإن االختالف احلاصل بني الفقهاء طبقا ملا سبق ينشأ مبا كان يعرف
لديهم بأنه اختالف عرف وزمان ال اختالف نظر وبرهان.

مشاكل الطريقة البيانية
عرفنا ،كما هو واضح ،بأن علماءنا اجملددين ال يقفون عند حد املسطور من فتاوى
تغي األحكام الشرعية ضمن ضوابط ،إما لضرورة
غريهم من السلف ،كما أنهم يقرون ّ
مؤقتة ،أو طبقاً لكون األحكام عادية أو ألنها والئية ختتلف باختالف األوضاع .لكن رغم
ذلك ال خيلو األمر من مجلة إشكاالت أساسية كاآلتي:
ال يوجد متييز حاسم يفصل األحكام العادية املتغرية والوالئية

عن غريها من األحكام .لقد ظن البعض أن ما أجراه النيب وخلفاؤه

من سياسة جزئية حبسب املصلحة قد أوهمت الكثري بأنها شرائع

أوالً

عامة الزمة لألمة إىل يوم القيامة .بل يزداد األمر فظاعة عند أولئك

الذين ال يع ّولون إال على ما نطق به الشرع ،فريفضون كل ما يستند
إىل مرجعيات أخرى ملعرفة احلق والصواب ،وذلك للوهم السائد بأن
كل ما ليس مستمداً من الشرع فهو خمالف له ،وبالتالي فهم غري
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مستعدين لتفسري أحكام النصوص تبعاً للنحو الوالئي أو العريف أو غري
ذلك ،مما جعل ابن القيم يندد بهم ،معو ً
ال على ضرورة فهم كل من
الواقع والشريعة وتنزيل أحدهما على اآلخر بال انفصال وال قطيعة.
هكذا فإن تغييب الواقع ومنعه من املشاركة يف الفهم كقرين
للخطاب؛ هو السبب الرئيس وراء الكثري من املخ ّلفات الفقهية
اخلاطئة .إن مل نقل إن هذه السقطة ظلت عالقة بالنتاج الفقهي دون
أن تنفع معه مقاالت التعويل على األحكام الوالئية والعادية ،إذ مل يتم
إخضاع األحكام هلذه األخرية إال عند احلاجة واالضطرار ،أو على األقل
إنه مل يتبني املنهج الذي يتحدد فيه ما هو قابل للتغيري عن غريه،
بسبب اخللل املتعلق بعد إخضاع الواقع للفهم والدرس ومن ثم تنزيل
الشريعة عليه .ويزداد األمر خطورة بالنسبة للقضايا العامة ،كالشؤون
السياسية وما إليها.
ال توجد تفرقة يف املعاملة املبدئية بني األحكام املوضوعة وضعة

وسيلية وبني غريها املعدة مقصدية .ف ِكال النوعني من األحكام (الوسيلية
واملقصدية) منظور إليه نظرة الثبات ،فهما معتربان من األحكام املطلقة
املغلقة طبقاً للنهج املاهوي ،باستثناء القليل منها واليت تعامل معها

الفقهاء معاملة انتقائية.
ثانيًا

ويالحظ أيضاً أن الفقهاء أقروا مبشروعية ما فعله عمر بن اخلطاب

من تغيري بعض األحكام بسبب جتدد الظروف ،كما هو احلال مع سهم

املؤلفة قلوبهم املص ّرح به يف القرآن .والواقع لوال أن هذا اخلليفة فعل ما

فعل لكان من الصعب أن جيرؤ فقيه على التحرش مبثل هذه األحكام،
حتسباً من السقوط يف حبال االجتهاد يف قبال النص ،ال سيما عندما
يكون احلكم منز ً
ال يف القرآن الكريم وصرحياً غري مقيد بشيء.
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ومن اجلدير ذكره هو أن بعض املعاصرين التفت إىل مفاد ما

صنعه عمر ] من اجتهاد رغم وجود النص الصريح ،فبنى على

ذلك رأيه يف صحة االجتهاد حتى مع وجود النص القطعي الداللة
والثبوت مع قيد أن يكون متعلقاً باملتغريات الدنيوية ،إذ يكون احلكم
متوقفاً يف مثل هذه الصورة على ما حيققه من مقصد ومصلحة

وليس على صراحة النص وحرفيته.
لقد اختلف الفقهاء يف شرعية تغيري األحكام تبعاً للصور اليت سبق

احلديث عنها ،وهم حتى يف دائرة املتفقني ال يتفقون على موارد تطبيق

املنهج املتبع ،فما يراه بعضهم من أن احلكم جيوز تغيريه قد ال يراه غريه
ممن يتفق معه من حيث املبدأ .يضاف إىل أنه حتى يف دائرة الفقيه الفرد

ثالثًا

قد يعمل على تغيري بعض األحكام اليت ظاهرها اإلطالق يف النص من

غري قيود خاصة تقيدها ،لكنه ال يعمم ذلك على مثيالتها من األحكام
املندرجة حتت طائلة األحكام الوسيلية واليت ميكن فهمها طبقاً للسياق
الظريف .على هذا ال يوجد منهج حمدد مييز بني األحكام اليت يصح
تغيريها عن غريها من األحكام الثابتة ،بل األصل لدى الفقهاء هو بقاء

احلكم وإطالقيته ما مل يدل دليل يفرض نفسه على تغيري احلكم.

هكذا يتبني لنا تناقض الطريقة الفقهية اليت تقبلت مقالة جواز تغيري األحكام طبقاً
للعرف والعادة ،أو تبعاً لتأثري الزمان واملكان .فهي من ناحية تعرتف بضرورة تغيري الفتاوى

اليت عليها الفقهاء القدماء حني يتغري الواقع أو الزمان واملكان ،كما إنها تتقبل أحياناً
تغيات الواقع أو الظروف تبعاً لربط احلكم بعادته
العمل بتغيري األحكام الشرعية بفعل ّ
أو مبقصده ومصلحته ..لكنها مع ذلك ال تضع ضوابط خاصة يفرز من خالهلا ما يقبل
التغيري عن غريه ،بل ملّا كان األصل لديها هو بقاء احلكم ثابتاً ما مل يثبت خالفه طبقاً
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ُعول عليه استناداً إىل أمارات
للنهج املاهوي ،وحيث أن إثبات اخلالف هو أمر اجتهادي قد ي َّ

أخرى غري النصوص الشرعية ،لذا فغالباً ما يتعرض القائل باخلالف إىل التشنيع باتهامه

أنه جيتهد يف قبال النصوص الصرحية ،كما جرى احلال مع أبي يوسف الذي حاول أن
يربط بعض ما ورد حول الربا بالعرف السائد يف عهد الرسالة.
ورغم أن قائمة تغيري األحكام الشرعية للنصوص عديدة ،ومجيعها هلا موجهاتها
االجتهادية ،ورغم أن التعويل على ختصيص حكم النص وتقييده باالجتهاد مس ّلم به لدى

الكثري من املذاهب الفقهية ،كما رغم أن الصحابة كثرياً ما كانوا جيتهدون يف النصوص
الصرحية وينسبونها إىل ظروفها اخلاصة مثلما هو حال املمارسات ال ُع َم ِريَّة ..فرغم كل

ذلك فإن الفقهاء ظلوا ينادون بعدم جواز تغيري حكم النص القاطع الصريح ،بل ويشنعون
على كل من يسعى لفهم جديد جبعل أحكام النص مرنة وقابلة للتغيري.
إننا نقف يف مفرتق طرق :فإما أن نتبع الطريقة احلرفية ونرفض أي إمكانية لتغيري
األحكام الوسيلية كتلك اليت حتدد موارد الزكاة أو السبق والرهان بدعوى أنها منصوصة
من قبل الشرع وال اجتهاد يف قباله ،أو أننا مندد املساحة لقبول مبدأ جواز التغيري ليشمل
خمتلف األحكام الوسيلية عندما يقتضي األمر ذلك .ومن اخلطأ أن جنزئ يف األمر فنح ّكم
مبدأ التغيري على بعض األحكام دون غريها مع انتفاء علة الرتجيح.
فالسؤال املطروح هو :متى ال جيوز تبديل األحكام؟ فالفقهاء يتفقون على أن النص إن
كان صرحياً وقاطعاً يف سنده وداللته فإن حكمه يكون ثابتاً ،ال يقبل التغيري وال التبديل

مهما تعاقبت األزمان وتغريت األحوال ،كقوله تعاىل{ :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه
وبالوالدين إحسان ًا﴾ ،وكقوله ّ
جل شأنه:
{وأحل اهلل البيع وحرم الربا﴾.
ّ

وهذا الذي يقوله الفقهاء ال خيلو من إيهام ،فابتداء إن األمثلة املذكورة ليست قاطعة
يف داللتها التفصيلية على خالف ما ص ّوره النص ،كما يف الربا والبيوع الذين هما من حيث
التفصيل مورد اختالف بني العلماء ،فموارد الربا خمتلف حوهلا ،كما إن بعض البيوع قد
حترم رغم عدم وجود نص خاص عليها ،بل ملا يعلم أو يظن أنها جتلب ضرراً معتداً به ،وعليه
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كال احلالني أن النص الشرعي ال يفيد الداللة القاطعة على املعنى الواحد ،بل هو
ففي ِ

لذات السبب ليس مبنأى عن ختصيص العلماء له بأدلتهم االجتهادية ،كما يف االستحسان
وغريه ،ولو غضضنا الطرف عن ذلك فسنالحظ أن النص يتوقف مبدئياً عند املوارد اليت
يفرتض فيها داللة قاطعة للنص الشرعي مبا ال خترج عن املعنى الواحد ،بينما يسكت
عن احلاالت اليت حيتمل للواقع أن يكون له دور لتحديد داللة النص .فنحن جند نصوصاً
صرحية املعنى ،لكنها ساكتة عما إذا كان للواقع أو الظرف دور لتحديد هذا املعنى؟ وهي
ما تشكل أغلب األحكام ،ال سيما تلك املعتربة من أحكام الوسيلة .فما هو العمل إزاءها؟
هل ُتعامل مثل األحكام القليلة اليت ال تقبل التغيري اكتفاء بالنص طبقاً للنهج املاهوي؟

أو يالحظ ما عليه الواقع تبعاً للنهج الوقائعي ،وبالتالي تكون عرضة للتغيري والتبديل؟

وحبسب الفرض األخري تصبح صفة القطع ووضوح الداللة لألحكام نسبية .إذ يتعني
على هذا الفرض أن يكون معنى األحكام واضحاً عند أخذنا بنظر االعتبار عالقة النص
أو اخلطاب بواقع التنزيل ،األمر الذي خيتلف فيه احلال عند النظر إىل عالقته بواقع آخر
مغاير ،وبالتالي ال بد من مراعاة هذا الواقع مع أخذ املقاصد الشرعية بعني االعتبار ،مما
جيعل األحكام عرضة للتغيري والتبديل بنوع من القطع أو االطمئنان.
ونشري إىل أن من اخلطأ التفرقة بني أحكام القرآن الكريم وأحكام السنة النبوية وفقاً
للمطلق والنسيب ،كما ذهب إىل ذلك الشيخ املعاصر املرحوم حممد مهدي مشس الدين؛
معترباً أن الكثري من السنة النبوية ورمبا أغلبها نسيب لتعلقها بالظرف اخلاص ،خالفاً
ملا جاء يف القرآن الكريم الذي تتصف أحكامه باإلطالق .وخطأ هذا االجتاه يتمثل يف
إسباغه الصبغة اإلطالقية على األحكام القرآنية ،وأنه بذلك ال يدع جما ً
ال للعمل باملقاصد

الشرعية وفقاً لتغريات الواقع.

موضوع الحكم وتحليل عناصره
تغي ‹‹املوضوع›› مبعناه التقليدي.
تغي احلكم ال يتوقف بالضرورة على ّ
يتضح معنا بأن ّ
فقد يكون األخري على ما هو عليه ،ومع ذلك جيوز أن يتغري احلكم تبعاً لتغري الظروف
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واألحوال ،استناداً إىل املقاصد الشرعية .وهذا يعين أنه ال يصح إلغاء حكم النص إلغاء
مطلقاً ،بل الصحيح هو إبقاؤه مع ّلقاً لغاية تكرر الظروف واخلصائص املؤثرة عليه من
جديد ،ولو على الصعيد النظري ،طاملا هناك ظروف تارخيية يستبعد عودتها مرة أخرى.
وليس هذا باجتهاد يف قبال النص الذي ال نشك يف حرمته ،بل هو فهم لروح اخلطاب
والنص عرب الدالالت والقرائن احمليطة به من هنا وهناك .إذ ينبعث التفكري من النظر إىل
مقاصد الشرع ذاتها دون النظر إىل حرفية األحكام ،لذا كان ال بد من مراعاة عالقة النص
تتغي األحكام املناطة به بالتبع وفقاً
تغي هذا الواقع فال بد من أن ّ
فلما ّ
بواقع التنزيلّ ،

للمقاصد.

و هناك أحكام ال تقبل التغيري وهي مبثابة أم األحكام ومصدر التشريع ،كمقاصد الشرع
األساسية ،مثل احلكم بالعدل ونفي الضرر وغري ذلك ،كما هناك أحكام فرعية هلا القابلية
على الثبات  -نسبياً  -باعتبارها تنسجم مع خمتلف الظروف واألحوال؛ كأحكام العبادات
وبعض أحكام املعامالت.
وحبسب فهم طريقة االجتهاد التقليدية او البيانية إن الضابط لتحديد عناصر موضوع
احلكم يتمثل -أساساً -بالنقل والسماع فقط ،أي ينحصر مبا قررته الشريعة ونطقت به
من نصوص دون حساب الظروف واألحوال بعني االعتبار .وعليه يتوجب أن يتصف املوضوع
بالقابلية على الثبات مهما طال الزمن وتغريت الظروف.
وعلى الصعيد الواقعي أن االرتباط القائم بني احلكم واملوضوع حبسب هذا الفهم ال بد أن
يكون ارتباطاً ذاتياً غري قابل لالنفكاك ،مثلما ال ينفك احلكم عن موضوعه يف عامل اجلعل

اجملرد .األمر الذي جيعل من احلكم حكماً تعبدياً لذات املوضوع املنصوص عليه حرفاً ،وهو
ما يرفعه إىل مستوى اإلطالق واإلغالق ،فليس للتطور احلضاري أثر على خلخلة مثل هذه
العالقة طاملا كان املوضوع املنصوص عليه حاضراً.
هكذا تتحدد مشكلة الطريقة البيانية بطبيعة فهمها للموضوع دون احلكم ،رغم ما
لذلك من أثر على األخري؛ باعتبار أن وجوده يتوقف على األول وال بد.
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أما حبسب فهمنا فاألمر خيتلف متاماً ،إذ املوضوع الذي نعده مبثابة العلة يف فعلية احلكم
ليس منتزعاً بكامله عن النقل والسماع ،أي ال يصح أن نعتربه مستمداً مما هو منصوص يف

الشريعة فقط ،فمن الواضح أن أغلب أحكام الشريعة كانت مقررة تبعاً ملالبسات األحوال
والظروف السائدة .وبالتالي فعناصر املوضوع تكون وليدة تأثري عاملني :اخلطاب والواقع.
فهما غري منفصلني ،كما تدل عليهما ظواهر التدرج والنسخ والتبديل يف األحكام.
نعم ،إن األحكام الشمولية وتلك اليت ال تتأثر مبجريات الواقع وتغرياته كما يف العبادات،
ولو بالنحو النسيب ،كلها ميكن اعتبارها ثابتة وقادرة على جتاوز الواقع ،بل وباستطاعتها
يغي األحكام مبا يتفق
العمل على تغيري هذا األخري وإصالح ِق َي ِمه ،األمر الذي من شأنه أن ّ
مع ما يطرأ على الواقع من تغيري .وعليه فإن ساحة األحكام املتغرية هي ساحة واسعة جداً،

وإن مرونة الواقع تنعكس على مرونة التشريع وتغيري األحكام ،فاألخري يتبع األول ،أي إن
تغيري األحكام يتبع تغري الواقع ،كأن يكون منشأ التغيري تابعاً لوجود مصلحة عقالئية أو
تسديد حاجة أو للضرورة أو لسياسة ما أو لبعد نظر يبعث على مصلحة عامة مستقبلية ،أو
املوجهات اليت تتسق مع مقاصد الشرع وعدالته.
غريها من ِّ
وهكذا يتحدد التقابل بني الطريقتني البيانية املاهوية ،واجلديدة الوقائعية كاآلتي:
البيانية
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يطغى عليها احلرفية.

تتق ّوم بالروحية واملعنى.

هلا نظرة تعبدية تتفاوت ضيقاً وسعة.

هلا نظرة اجتهادية عقالئية.

تقوم على حتكيم املطلقات مما يؤدي إىل
االنغالق.

تقوم على حتكيم النسبية مما يؤدي إىل
االنفتاح واملرونة.

إن أهم ما يف منهج الطريقة البيانية أنها تكرس ظاهرة القياس واالستصحاب ،فتحكم
على كل زمان طوال التاريخ ،وعلى كل مكان يف األرض ،من موقع حلظة ما عاشتها الرسالة
السماوية احملمدية ومن نقطة شبه اجلزيرة العربية.
وإذا كان األمر يف النص الدِّيين مربراً ،فإن احلال يف النهج بعد ذلك خمتلف ،إذ ال
ميكن تطبيق احلكم ذاته ما مل تتماثل الشروط الواقعية كما كانت يف عصر النص وفقاً
ملقاصد التشريع ،وهو ما مل يعمل به النهج البياني ،لتجريد النص عن الواقع وتغييبه
لتلك الشروط وفقا للفهم املاهوي.
واملُعطى املنطقي املستخلص من هذه الطريقة أنها كي تكون م ّتسقة يف نظامها املعريف
ال بد من أن تعترب ظروف ما بعد الرسالة إما أن تكون مشابهة ملا استقرت عليه األحكام آخر
التنزيل ،أو يف أحسن األحوال تعدها مشابهة للدورة اليت دارت عليها الشريعة ،مما يقتضي

وكال األمرين ّ
بي البطالن ،فما ظهر
التدرج يف األحكام مثلما كان عليه منهج اخلطابِ ،
ويظهر من ظروف ال ميكن اعتباره يفي مبا استقر من أحكام .فمقالة استقرار األحكام ال
تتفق مع ما حصل وحيصل من تغريات الواقع وتطوراته ،وهو ما يتنافى مع ثبات األحكام
كما عرفنا .بل إن هذه املقالة ذاتها ال تتسق حتى مع منطلقات االدعاء ذاته .وإذا قيل ال بد
من التدرج مبثل ما كانت عليه الشريعة من تدرج؛ قلنا هذا حيصل فيما لو كانت ظروف
التدرج يف الرسالة مشابهة ملا عليه بعدها ،وهو أمر ق ّلما حيصل.
وإذا ما كنا نع ّد التشريع عاماً وشام ً
ال ال حيدّه مكان أو زمان ،فإن من البداهة أن يتموضع
التشريع اجلزئي ضمن كليات القواعد الثابتة ،وأن يتقلب طبقاً ملا يناسب تلك الكليات
دون أن ينحرف عنها ،فاالحنراف هو ضيق يف التشريع وحقيقته الظلم لعدم مراعاة حقوق
االختالف والتباين يف األحوال والظروف ،ومناقضته لتلك الكليات.
من جهة أخرى ،رغم أن القواعد العامة ذات صفة الشمول ال تقبل التطبيق والتحديد
اإلجرائي وسط الظروف املتغرية للواقع املتجدد ،إال أن هلا سلطة تتجلى مبا يشرع من
تطبيقات جزئية تقبل التغري والتبديل تبعا لتغري الواقع وجتدده.
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فمث ً
ال إن آييت املصابرة الناسخة واملنسوخة دالتان يف صياغتهما اجملردة الثابتة على أن
اجلماعة املؤمنة ال ينبغي هلا أن تنهزم من املعركة إن كان لديها القوة الكافية للقتال.
لكن هذه الصورة اجملردة غري قابلة للتطبيق اإلجرائي ،حيث حتتاج إىل تقدير الكم الذي
ُتعرف فيه تلك القوة ،وهو أمر خيتلف من منظور إىل آخر .لذا فاحلاجة ماسة إىل التحديد

اإلجرائي مبا يالئم الظرف املعاش ،وحيث إن الظرف خيتلف من وضع آلخر ،لذا كان ال بد
من تغيري احلكم تبعاً لذلك .وهذا يدل على أحكام الدستور يف النظام اإلسالمي ينبغي أن

يكون مرناً ومؤقتاً بال ثبات ،إال يف إطار التشريعات الكلية ومقاصدها أو تلك اليت هلا صفة
الدميومة من غري تأثر بتجدد الواقع ،ولو نسبياً.
فعلى ضوء مقاصد الشرع ميكن الكشف عن

األحكام املطلقة الثابتة على النحو الكلي ،ف ِل َكي

تكون ثابتة مطلقة ال بد من إحراز كونها تتفق مع
هذه املقاصد دائماً.
ورغم أن القواعد العامة ذات صفة الشمول ال
تقبل التطبيق والتحديد اإلجرائي وسط الظروف
املتغرية للواقع املتجدد ،إال أن هلا سلطة تتجلى مبا
يشرع من تطبيقات جزئية تقبل التغري والتبديل
تبعاً
لتغي الواقع وجتدده .ورغم أن التحديدات
ّ
اإلجرائية تتخذ طابعاً تدافعياً أو تناقضياً ،حيث
بعضها يدافع ويناقض البعض اآلخر طبقاً لتدافع

الواقع واختالف شؤونه ،إال أنها مع ذلك تنطوي -
مجيعاً  -ضمن دائرة تلك املبادئ من غري مدافعة وال
تناقض .وبهذا يتبني تالحم املبادئ مع التطبيقات
املتباينة من حيث حاجة كل منهما إىل اآلخر.
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مخاطر القول بمبدأ جواز تغيير األحكام
هناك عدد من الشبهات ميكن أن ترد على مبدأ جواز تغيري األحكام ال بد من طرحها
ومناقشتها ،وهي كالتالي:

1

إن القول مببدأ تغيري األحكام يفضي إىل نسخ الشريعة شيئاً فشيئاً ،وهو
ما ينايف اعتبارها خالدة.

2

إن القول بهذا املبدأ دال على نسبية الشريعة ال إطالقها ومشوهلا.
إن القول به ال يتسق مع ما جاء يف بعض اآليات القرآنية مثل قوله تعاىل:

3

{اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دين ًا﴾،

4

إن القول به يعين أن التشريع ناقص حيتاج إىل من يكمله ،وأن اهلل ال يسعه
ما يسع للبشر فعله.

5

إن القول به يبعث على الفوضى والتضارب يف حتديد األحكام ،كما يبعث
على األهواء واملصاحل الذاتية ،وكذا تربير الواقع حتى لو كان فاسداً،
ووضع ما يف الدِّين ما ليس منه.

وقوله{ :ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴾

وبناء
الجواب نقضًا
ً
من حيث النقض والبناء ،إنه لو صدقت الشبهات السابقة لكانت صادقة أيضاً حبق
كل من يعرتف بتغيري األحكام ،مهما كانت قليلة وحمدودة ،وهو ما جيعل أغلب الفقهاء

واملذاهب موضع شبهة ِّ
واتهام ،وهنا ميكن أن نردد بوحي من بعض املأثورات القدمية القول:
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فلريم نظريتنا حبجر ،إذ مجيعنا يشرتك يف هذه احلالة ضمن
َمن كان منكم بال خطيئة
ِ

(كلمة سواء).

والشكل االنتقائي الذي اضطر إليه الفقهاء ال خيتلف عن املسار الذي اخرتناه يف املآل
واملثول أمام تلك الشبهات ،فهو اآلخر معين باملساءلة واالستجواب بال فرق .فاملوافقة
اجلزئية على صحة تغيري األحكام مهما كانت قليلة وحمدودة سوف جتر عرب الزمن
واختالف الظروف إىل املزيد من التبديل تبعاً لضغط احلاجة الزمنية ،وهو أمر يثري مثل
تلك الشبهات ،فيقال فيه إنه يفضي يف النتيجة إىل نسخ أحكام الشريعة ،كما إنه ال يتسق
مع اآليات اليت ذكرناها ،ويتنافى مع إطالقية احلديث النبوي اآلنف الذكر ،وبالتالي فهو
دال على نسبية الشريعة ال إطالقها ومشوهلا ،كما إن الالزم عنه القول بنقص التشريع
وأن اهلل ال يسعه ما يسع لإلنسان فعله ،كذلك يقال فيه أنه يبعث على الفوضى وتضارب
حتديد األحكام ،كما يبعث على األهواء واملصاحل الذاتية ،وكذا تربير الواقع حتى لو
كان فاسداً ،ووضع ما يف الدِّين ما ليس منه.
هكذا يستوي احلال بني املنهجني أمام الشبهات املطروحة ،فهي إما أن تصدق عليهما
معاً دون فرق وال متييز ،أو أنها وهمية وبعيدة عنهما ،فمجرد االعرتاف جبواز تغيري أحكام
قليلة حمدودة هو يف حد ذاته يثري املساءلة أمام الشبهات اآلنفة الذكر .ويكفي أن نعلم بأنه
سبق لبعض القدماء أن طرح مثل تلك الشبهات بوجه الفقهاء الذين يع ّولون على بعض
مبادئ االجتهاد املسلم بها ،كالقياس واملصاحل واالستحسان ،فقد ساقها الشافعي ضد
غريه من الفقهاء الذين يعملون باملصلحة واالستحسان ،ففي معرض نقده ملبدأ املصلحة
واالستحسان اعترب أن من استحسن فقد شرع.
لكن الفقهاء جيدون أنفسهم  -كما يبدو  -واقعني يف احلرج النفسي إن اعرتفوا مببدأ
تغيري األحكام ،خشية ذهابها وزواهلا ،وهو ما فرض عليهم عدم االتساق وا ّتباع السلوك
املتذبذب كلما اضطروا إىل مواجهة ما تفرضه عليهم احلاجات الزمنية.
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الرد على الشبهة األولى
وهو أن يقال بأن العمل مببدأ جواز تغيري األحكام ال يفضي بالضرورة إىل نسخ الشريعة،
بل على العكس إن العمل به حيقق سالمة احلفاظ عليها من النسخ والتبديل ،فيما لو
روعيت مقاصد الشرع وأهدافه .فدوام الشريعة ليس بثبات بقاء جزئيات األحكام إذا ما
كانت على حساب فوات املقاصد ،أما بقاء املقاصد وحتقيقها هو يف حد ذاته يضمن خلود
الشريعة وصحة التشريع.

الرد على الشبهتين الثانية والثالثة
وباملعنى السابق فإن التشريع يصبح بقدر ما هو نسيب بقدر ما هو مطلق شامل ال يقبل

احلد واالنتهاء ،فهو نسيب من حيث الوسيلة ،لكنه مطلق من حيث املقاصد والغايات ،فض ً
ال
عن العبادات اخلالصة والتعبديات.
أما حول ما ذكرنا من اآليات القرآنية فاملالحظ أنها جمملة بداللة كثرة االختالف

يف تفسريها ،وأغلب ما ورد من التفسري ليس له عالقة مبا حنن فيه ،خصوصاً آية إكمال
الدين ،إذ يف اآلية شقان ،أحدهما يتعلق بإكمال الدين ،واآلخر بإمتام النعمة .وقد اختلف
املفسرون حول معنى كل منهما.
أما قوله تعاىل{ :ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴾ ،فقال الطربي إن املقصود به هو:

ما ضيعنا إثبات شيء منه .ونقل قول ابن عباس بأن معناه :ما تركنا شيئاً إال قد كتبناه
يف أم الكتاب.
إن ما جاء من نصوص وأحكام يعد كافياً من حيث املبادئ األساسية ،مع شيء من
التطبيقات اليت يعلم من خالهلا االجتاه الذي تريده الشريعة بفعل التفاعل مع جمريات
الواقع .ففي هذه احلدود ال حاجة لذكر التفاصيل ،ال سيما أن التفصيل ال ميكنه تغطية
مساحة الواقع بأبعاده املكانية والزمانية .وبعبارة أخرى ،إن البيان الذي أكد عليه اخلطاب،
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كما يف الذكر احلكيم ،هو بيان تام ال غبش فيه من حيث اإلمجال ،إذ البيان  -هنا  -ال
يتنافى مع الفهم اجململ .أما التفصيل فيمكن حتصيله عرب دراسة الواقع؛ ضمن عملية
تستهدف تفكيك اجململ دون اخلدش بالبيان.

الرد على الشبهة الرابعة
أما فيما يتعلق بشبهة نقص الشريعة وحاجتها لإلكمال من قبل البشر على حساب ما
وضعه صاحب األمر ّ
جل وعال ،فاملالحظ أن شبيه هذه الشبهة ميكن أن يرد يف عامل التكوين،
من حيث إن إعمار األرض دال على نقصها وأن اإلنسان استطاع أن يفعل من البناء واإلعمار
ما مل يستطع أن يفعله الباري تعاىل ،مبا يف ذلك اإلجنازات اخلاصة بتسديد حاجات
البشر .وعليه هل يصح أن يدّعى ويقال بأن عامل التكوين ُخلق يف األصل ناقصاً حتى جاء
اإلنسان إلكمال ما مل يفعله اخلالق؟!
فالشبهة ال ترد إال حينما يكون فعل اإلنسان مبعزل عن املشيئة اإلهلية .فاهلل سبحانه
هو الذي اختار هذه الس ّنة الكونية اليت من شأنها دفع اإلنسان إىل إجناز ما يصبو إليه من
أهداف وطموحات ،رغم أن حتقيق ذلك ال يتم إال عرب سلسلة طويلة من جتارب الفشل
والنجاح ،بل وتقديم القرابني من األضاحي ضمن مسلسل الصراع كما تفرضه الصريورة
التارخيية.
على أن نفس ما ذكرنا ميكن أن جياب به على شبهة النقص يف التشريع ،ذلك أننا

لو اعتربنا التشريع جاء بثوابت ختص مقاصد الشرع ومكارم األخالق ،وأنه أعطى صوراً
مناسبة لألحكام الزمنية كعالج لبعض صنوف الواقع؛ ملا اعترب ذلك من النقص طاملا
كانت الغاية هي االسرتشاد بتعاليم الوحي والواقع عرب التاريخ مبا يفرضه عليه الزمن من
جدل ثالثي األبعاد ،وهو اجلدل اخلاص بكل من :الوحي والعقل والواقع .فمن حيث الس ّنة
التكوينية ليست هناك طريقة للتعلم أهم من الثالوث اجلدلي للعقل اإلنساني مع الواقع
وعطاء الوحي .فهو مدرسة اإلنسان الكربى.
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الرد على الشبهة الخامسة
تظل لدينا الشبهة األخرية اليت مفادها أن القول مببدأ جواز تغيري األحكام يبعث على
الفوضى وتضارب األحكام ،كما يبعث على ا ّتباع األهواء واملصاحل الذاتية ،وكذا تربير

الواقع حتى لو كان فاسداً ،ووضع ما يف الدِّين ما ليس منه.

فاملالحظ أن هذه الشبهة ختتلف عن غريها يف كونها ذات طبيعة تقنية أو عملية،
فهي ليست معرفية مثل سابقاتها .هلذا فعالجها يعتمد على طبيعة ما يُقدّم بصددها من
مقرتحات عملية .وأرى أن أفضل الوقاية من السقوط يف براثن مفاد هذه الشبهة هو العمل
املؤسسي املنبين على االجتهاد اجلماعي ضمن ضوابط العلم والتقوى .كما ال بد من التفرقة
يف األحكام بني ما هو قطعي وغري قطعي ،شبيه مبا كان عليه األمر لدى السلف القدماء ،إذ
كان العديد منهم ال حيرم وال حيلل إال بنص صريح ،وإمنا يقول أكره وأستحسن .ويصح
واحل ِل َّية .أما غري القطعي فينبغي أن يتخذ عناوين
أن يكون القطعي متعلقاً بعناوين احلرمة ِ

الرأي من املنع والكراهة ،أو التجويز واالستحسان.
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القسم الرابع :مبدأ الوجدان العقلي
الفصل العاشر
التشريع العقلي
لقد سبق حتديد مفهوم الوجدان العقلي يف (علم الطريقة) .فهو ذلك الذي يتعلق

بعقل اإلنسان عامة من دون تأ ّثر بالظروف واألحوال الشخصية ،وهو من هذه الناحية يكون
مصدراً لألحكام القبلية اإلخبارية والقيمية .وعادة أن ما يُبتلى به لدى الدراسات الدينية،
ومنها االجتهادات الفقهية ،هو ذلك املناط بالقيم األخالقية .ورغم أن األخرية تعترب من
الضرورات العقلية ،مثلما فصلنا احلديث عنها يف حلقة (النظام املعياري)؛ إال أن الفقهاء
والبيانيني ومن على شاكلتهم أخذوا يع ّولون على النصوص الدينية حتى وإن خالفت هذه
القيم .لذلك كان ال بد من طرح اإلشكالية اليت تربط الدِّين بالقيم املشار إليها؛ لكونها

متثل أعظم جت ّليات مبدأ الوجدان العقلي ،ومن ثم إظهار أزمة االجتهاد الفقهي لعدم

اكرتاثه بهذا املبدأ واصطدامه بقيمه الثابتة..

والدين
القيم األخالقية
ِّ
بداية نتساءل :ما هي طبيعة العالقة اليت تربط الدِّين باألخالق ،واألخالق بالدين؟
فنحن نعلم أن هناك عالقة وثيقة بينهما ،ال سيما أن الدِّين مليء بالقضايا األخالقية كما
يعرب عنها النص املقدس .بل نعتقد أن جوهر الدِّين قائم على القيم األخالقية ال العكس.
فالنصوص الدينية تتلبس يف تشريعاتها بالقضايا األخالقية واملعيارية ،وينبسط هذا احلال
على خمتلف املسائل األخرى ،مبا فيها الوجودية أو اإلخبارية ،لذلك مت توظيفها من قبل
ِع ْل َم ْي الكالم والفقه ،وهما علمان دينيان يتناوالن كل ما يتعلق بالنص الديين ،وبالتالي

فلهما عالقة بالقيم األخالقية تباعاً.
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إن لألخالق ميزة جتعلها ختتلف عن الطبيعة الوصفية أو اإلخبارية ،فهي تتحدث عما
ينبغي أن يكون وليس عما هو كائن كما يف القضايا الوصفية .وهي من هذه الناحية
تشرتك مع املطالب الدينية .فأغلب ما يرتكز عليه الدِّين هو ذات ما ترتكز عليه القيم
األخالقية ،فهو وإن حتدّث عن القضايا اإلخبارية الوجودية لكن غرضه ليس الوصف
والتقرير ،بل طلب الطاعة واخلضوع.
مع هذا نتساءل عن الفرق بني األخالق والدين ،فكالهما يعاجلان ما ينبغي أن يكون
ويتحدثان عن احلقوق والواجبات املعيارية؟ فهل هما وجهان لعملة واحدة؟ أم أن أحدهما
قائم على اآلخر؟ أم لكل منهما كيانه وإن مت االشرتاك فيما بينهما يف املوقف واملوضوعات؟
أو أنهما متعارضان رغم كونهما معياريني؟
وهنا نصادف ثالثة كيانات يشرتك بعضها مع البعض اآلخر يف مساحة قد تتسع وقد
تضيق ،وهي الدِّين والعلم واألخالق .فلكل من هذه الكيانات جوهره اخلاص املتميز عن غريه،
ولواله النتفى هذا الكيان من دون أن تقوم له قائمة مستقلة .فهناك مشرتكات موضوعية
بني الدِّين والعلم ،فكالهما يتناول مسائل وجودية مشرتكة ،والشيء نفسه مع املشرتكات
اخلاصة بني الدِّين واألخالق .ورغم أن االرتباط احلقيقي بني الدِّين والعلم يرتد يف األساس
إىل العالقة بني العلم والفهم الدِّيين وليس الدِّين ذاته .ويف مقابل ذلك يفرتق الدِّين
عن العلم يف أن للدّين طابعاً أخالقياً خبالف العلم الذي تتصف طبيعته باحملافظة على
احملتوى الوصفي اإلخباري عما هو كائن فحسب.
إن العلم هو معرفة موضوعية للطبيعة ،وإن النص الدِّيين حيمل بدوره معرفة قابلة
للفهم .فالنص الدِّيين يقابل الطبيعة من جانب فيكون موضوعاً للفهم ،كما من جانب
آخر يقابل العلم يف إنتاج املعرفة .ولكل من العلم والفهم موضوعه اخلاص ،فالطبيعة لألول،
والنص للثاني.
ومثلما أن العلم عبارة عن معرفة ،وأن النص يتضمن هذه املعرفة من خالل اللغة ،فإن
القيم األخالقية تتضمن بدورها القضايا املعرفية اليت ختصها .وإذا كان مصدر الدِّين هو
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الوحي املتجسد يف نص لغوي حمدد ،ومصدر العلم هو الطبيعة ،فإن مصدر القيم األخالقية
هو الوجدان العقلي .فهي نابعة من ذات العقل من دون أن متتلك مصدراً خارجاً عن هذا
الكيان .لذلك كان البحث فيها من نصيب الفلسفة.
إن املصدر العقلي للقيم األخالقية جيعلها واضحة ال تقبل التشكيك ،وهي من هذه
الناحية ال ختتلف عن قضايا كثرية يكون مصدرها العقل وان اختلفت طبيعتها إن كانت
تتصف بالضرورة أم ال؟ وتعترب القيم األخالقية من القضايا املتصفة بالضرورة ،وحيث إنها
تتصف بالضرورة فذلك يقتضي أن تكون عقلية وجدانية ،وهي من هذه الناحية ُتطرح

يف قبال الفهم والدّين معاً ،فكالهما معنيان باختاذ مواقف هلا عالقة بالقيم األخالقية؛
سلباً وإجياباً وحياداً .أما العلم فهو ذو طابع حمايد ،فكما عرفنا أنه ال جيتمع مع القضايا

األخالقية يف موضوعات مشرتكة ،لكنه قابل للتوجيه األخالقي سلباً وإجياباً.

لقد تع ّرض كل من الدِّين وفهمه إىل مواقف صرحية تتعلق بأساسيات القيم األخالقية
املشرتكة .وجند يف الفهم الدِّيين انقساماً واضحاً ازاء صدقية هذه القيم ومصدرها تبعاً
الختالف منظومات الفهم ،وعلى رأسها منظومات تراثنا اإلسالمي .فهي تتبنى أطروحات
خمتلفة حوهلا إىل درجة الوقوع يف املفارقات والتناقضات أحياناً .على النحو التالي:
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1
األشاعرة

يرون أن القيم األخالقية وإن كانت عقلية لكنها ليست مستقلة
بذاتها ،بل تتوقف على شرط أساس يتمثل باملُلك ّية .واملُلك ّية هي

اليت حتدد صفة احلقوق ،فاملالك عندما يكون متفرداً ومطلقاً
يف ملكه فله متام احلق األخالقي ،وكنا قد مس ّيناه منطق (حق

امللكية).

2

المعتزلة
والزيدية
وأصوليو
اإلمامية

3
البيانيون

وهم أصحاب منطق (احلق الذاتي) ،وهؤالء اعتربوا القيم
األخالقية عقلية ومستقلة من غري شروط ،مبعنى أن للحقوق

صفة ذاتية غري عارضة.

ما حيدد القيم األخالقية هو النص الديين ال العقل .وهنا يلتقي

أصحاب هذه النزعة مع األشاعرة يف اعتبار أن ما حيدد القيم يف

النص الدِّيين.
النتيجة هو ّ

فللمنظومة الفقهية رأي يكاد يكون موحداً لدى مجيع املذاهب ،حيث تعترب النص هو
ما حيدد القيم األخالقية ال العقل ،فحتى بالنسبة للمذهب الذي جيعل العقل مصدراً من
مصادر التشريع ،فإنه ال مينحه الثقة الكافية ،وال يتيح له فرصة التشريع ،بل ويرجح عليه
الظنون املعتربة من نصوص الرواية واحلديث ،مربراً ذلك بوجود مصاحل خفية جتعل
النص خمالفاً للقيم العقلية.
الذهن البشري ال يفهم ملاذا يكون حكم ّ
وعن طبيعة العالقة بني هذه القيم والدِّين ،جند أن لكل منهما أص ً
ال خمتلفاً ،فاألصل
الدِّيين عائد إىل النص اللغوي املقدس ،إذ بدونه ال ميكننا التع ّرف على أي قضية دينية .يف
حني يعود أصل القيم األخالقية إىل ضرورات العقل اجملرد.
هذا فيما خيص موقف الفهم الدِّيين من القيم األخالقية ،وهو موقف متعدد املشارب .أما
عن طبيعة العالقة بني هذه القيم والدّين ،فاملالحظ أن لكل منهما أص ً
ال خمتلفاً ،فاألصل
138

الدِّيين عائد إىل النص اللغوي املقدس ،إذ بدونه ال ميكننا التعرف على أي قضية دينية .يف
حني يعود أصل القيم األخالقية إىل ضرورات العقل اجملرد.
ولدى الدِّين مواقف كثرية تتفق مع القيم األخالقية ،كما جند فيه مواقف حيادية،

لكن السؤال املطروح :هل جند فيه ما يعارض هذه القيم؟

مبدئياً ميكن تصنيف تعامل الدِّين مع القيم إىل حنوين ،أحدهما مرتبط باملبادئ

األخالقية العامة ،واآلخر يقتصر على القضايا التطبيقية اجلزئية .وهلذه األخرية عالقة
بالقيم مباشرة وغري مباشرة .والشيء املؤكد هو أن الدِّين حيرتم املبادئ األخالقية ويقدسها،

فهو يدعو صراحة إىل اتباعها كمقاصد مقدسة من غري انتهاك .كما أن تعامالته التطبيقية
مشحونة هي األخرى بااللتزام بهذه املبادئ .لكن تظهر يف املقابل بعض التطبيقات اليت قد

تبدو معارضة هلا ،مثل موقف الدِّين من اآلخر املختلف؛ كاملشرك والكافر والكتابي ،ومثل

الرق وحقوق املرأة وحتديد العقوبات ،بل وحتى املوقف من عذاب اآلخرة غري
موقفه من ِّ

املنقطع أو طويل األمد..

إن أهم ما يف املوضوع هو أن النص الدِّيين يكشف بشكل واضح وصريح بأن للقيم األخالقية
ال مستق ً
أص ً
ال ،فمن اخلطأ إرجاعها إىل الدِّين أو النص ذاته .فهو حني يأمر بالعدل فإنه

يفرتض بأن ماهية العدل موضوعة مستقلة وغري مستقاة من النص ذاته.

وتقف هذه احلقيقة حاجزاً أمام الفرضية األشعرية يف تأسيسها لألخالق على الدين،

كذلك فيما خيص التصور الفقهي للعالقة الكائنة بني النص واألخالق .وقد تضمنت هذه
القضية مشكلة ما زلنا نعاني من تبعياتها السلبية إىل يومنا هذا .فاملسالك الفقهية ،ومنها

التوجهات الدينية املتشددة ،مجيعها يربر انتهاكه للحقوق البشرية بدعوى الرجوع إىل
النص الديين ،من دون االلتفات إىل أن النص الذي يدعون إليه هو ذاته ّ
حيث على االلتزام
بالقيم األخالقية وميتثل ألحكامها.

ومن وجهة نظرنا أن أصل اخلطأ الذي ترتكبه املنظومات الفقهية واآليديولوجية مردّه

إىل ظاهرة عزل النص عن واقع التنزيل .فهذه آفة التفكري الرتاثي الذي ما زالت آثاره املنافية
للقيم األخالقية سارية إىل يومنا هذا.
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العقل واالجتهاد
تواجه طريقة االجتهاد تهمة بارزة حول معاجلتها للقضايا الفقهية وفق املنهج البياني
ومسلكه املاهوي .فبحكم اعتمادها  -يف األساس  -على النصوص ،ال سيما نصوص احلديث؛
وباعتبار ان هذه النصوص تعاجل  -يف الغالب  -قضايا جزئية تظهر مبظهر املطلق الشامل؛
فقد َّ
تشكل من ذلك قالب ذهين جزيئي منفصل عن كليات مقاصد الشرع ،وجمرد عن
اعتبارات الواقع.
هكذا فبفعل املبالغة يف التفكري يف اجلزئيات تولدت ظاهرة الغبش عن الكليات ،وبفعل
االنغماس الكلي يف النصوص تولدت حالة االغرتاب عن الواقع وحقائقه ،وعن العقل وما
يفرضه من نتائج منطقية.

المدارس الفقهية وتغييب العقل
ليس بني املذاهب الفقهية من أطلق العقل كمصدر من مصادر الكشف عن التشريع
صراحة غري مذهب اإلمامية اإلثنى عشرية ،وكذا ما ينسب إىل بعض املعتزلة والفقهاء.
قد يقال إن عنوان العقل ورد ضمن أنواع األدلة اليت توصل للحق .فمن الناحية التارخيية

واص ْل بن عطاء هو أول من حدد املصادر العامة لطريقة
جند أن مؤسس املذهب االعتزالي ِ

اإلنتاج املعريف لكل من علم الكالم والفقه معاً.

ومن حيث التحقيق يالحظ أن حجة العقل ال تساوي القياس الفقهي ،فمن جهة أن
تلك احلجة أعم من اعتبار اجلانب العقلي أو االجتهادي للقياس الفقهي ،كما من جهة

أخرى أن القياس حيمل داللة االرتباط بالنص خالفاً ملا هو احلال يف حجة العقل الذي
له داللة االستقالل ،فأحدهما ال يعين اآلخر .ومنه نفهم ملاذا مل يرادف العلماء بينهما،
حيث وضعوا العقل كمصدر أساس للعقيدة والكالم ومل يضعوا القياس ،ووضعوا القياس
كمصدر للفقه ومل يضعوا العقل.
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العقل عند االتجاه السني
أما يف الوسط السين فمن الواضح أن رجاله حيصرون التشريع يف النصوص دون العقل،
وعلى رأيهم أن هذا األخري ال ميكنه إدراك أدلة األحكام بذاته .فهذا هو املوقف العام ألهل
السنة ،حيث ال جند من يعرتف بدور العقل املستقل يف التشريع إال من ش ّذ منهم ،كالعز بن

عبد السالم الذي رأى بأن مصاحل الدنيا كلها ُتعرف بالعقل من خالل الضرورات والتجارب
والعادات والظنون املعتربة ،خالفاً ملصاحل اآلخرة اليت ال تدرك اال بالشرع.
نعم جعل الغزالي عنوان العقل ضمن أصول األدلة الفقهية ،وهي عنده عبارة عن الكتاب
والسنة واإلمجاع ،مضافاً إليها دليل العقل واالستصحاب الدالني على براءة الذمة يف األفعال

قبل ورود السمع .لكن كما هو واضح فهو يعد هذا الدليل مق ّيداً باحلال قبل ورود الشريعة،
وهو ما يطلق عليه (الرباءة األصلية) .أما مع وجودها وورودها فليس للعقل شأن ميكن أن
يستكشف به احلكم مستقب ً
ال.
وإذا كنا نعتقد بأن قسطاً كبرياً من املسؤولية يقع على عاتق األشاعرة يف إبطاهلم لدور
العقل يف التشريع أو الكشف عن األحكام ،بسبب التنظري الذي آلوا إليه يف قاعدة احلسن
والقبح الشرعيني؛ فإن القسط اآلخر من املسؤلية يتحمله  -قبلهم  -الشافعي ،باعتباره
املنظر األول ألصول الفقه.
يعط أي دور مم ّيز للعقل
مع ذلك فإن هذا اإلمام الذي مارس التنظري والتقعيد مل ِ
يف التشريع واالستكشاف ،فغياب العقل هو الظاهرة البارزة يف مشروعه ،فهو يلتزم بالبيان
التام لنص اخلطاب فال يدع جما ً
ال ملشاركة غريه يف التشريع؛ باستثناء القياس للضرورة
واالضطرار.
ويالحظ أنه حتى لو أ ّو ْلنا مبادئ االجتهاد اليت تقول بها بعض املذاهب اإلسالمية
واعتربناها مبادئ عقلية تتباين يف االستقاللية من حيث عالقتها بالنص ،كالقياس أو
املصاحل املرسلة أو االستحسان أو االستصحاب أو الرباءة األصلية أو غريها ،فإنها مع ذلك
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تظل مهملة غري فاعلة إال عند غياب النص ،بل غالباً ما يكون العمل بها على حنو االضطرار
أو تبعاً لضغط احلاجات الزمنية.
واإلمامية وإن اختلف علماؤها حول ما يريدونه من املعنى اخلاص بالعقل كمصدر
استكشاف وتشريع ،إال أن ما استقر عليه املتأخرون هو أنه ينحصر مستق ً
ال يف دائرة التحسني
والتقبيح العقليني.
من هنا يتضح اختالف مكانة العقل يف علم الفقه  -أو الرأي واالجتهاد تساحماً  -عما هي
عليه يف علم الكالم ،فكثرياً ما ُيتج به يف القضايا العقائدية قبال ظواهر النصوص للكتاب
والسنة ،فينتهي األمر بهذه النصوص إىل التأويل والتوجيه ،أو الرتك واإلبطال .مما يعين أن
العقل يف علم الكالم له اعتبار تأسيسي ،أو أن له جع ً
ال على حنو التأسيس ال التبعية.
أما يف الفقه فاألمر
خيتلف متاماً ،ذلك أن
هذا العلم ال حيتاج إىل
العق ـ ـ ــل

للتأسيس

من

اخلارج ،فتأسيس اخلطاب
الدِّيين بالعقل هو يف حد
ذاته يصحح عمل البناء
الفقهـ ـ ـ ــي .واألهم من هذا
هو أن علم الفقه مل جيعل
العقل موضعاً للتعارض
مع النص كما يفعل علم
الكالم ،إمنا االعتماد على
بيانية النصوص هي احلالة
الراكزة واملستقرة.
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إن إهمال العقل يف الفقه جعل املمارسة االجتهادية تصطدم أحياناً بالنتائج العقلية
القطعية دون أن تشعر ،أو أنها جتاهلت ذلك طبقاً ملسلكها االستصحابي يف إبعاد العقل عن
االستكشاف والنفي واإلثبات .وهنا بيت القصيد!
فحتى االجتاه الشيعي رغم اعرتافه مبرجعية العقل للكشف عن التشريع ورغم ما صرح
به بعضهم كالشيخ النائيين من أنه لو عزل العقل عن احلكم هلدم أساس الشريعة؛ إال
أنه من الناحية العملية ظل هذا االجتاه يتعامل مع العقل تعام ً
ال سلبياً كما سنعرف.

العقل عند االتجاه الشيعي
يعترب الدليل العقلي القطعي كاشفاً عن احلكم الشرعي ،ويعرب عنه بقضية التالزم
بني العقل والشرع طبقاً لقاعدة (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) .لكن خضع هذا
فسره بعضهم بالرباءة األصلية
الدليل لتفسريات عديدة بني األصوليني الشيعة .فقد ّ
واالستصحاب ،وقصره بعضهم على الثاني ،فيما ذهب بعض آخر لتفسريه بلحن اخلطاب
وفحواه ودليله ،مضافاً إىل وجوه احلسن والقبح .وأضاف آخرون ك ً
ال من مقدمة الواجب
واجبة ،ومسألة الضد ،وأصل اإلباحة يف املنافع واحلرمة يف املضار ،وكذلك الرباءة األصلية
واالستصحاب ،وما ال دليل عليه ،ولزوم دفع الضرر احملتمل ،وقاعدة شغل الذمة اليقيين
يستدعي فراغاً يقينياً ،واألخذ باألقل عند الرتديد بينه وبني األكثر .أما املستقالت العقلية
فقد مت حصرها يف مسألة واحدة هي التحسني والتقبيح العقليني باعتبار ان الشرع ال
يشارك حكم العقل العملي إال فيها.
وتنص القضية األخرية كما يقول أبو القاسم القمي :ان كل ما يدرك العقل قبحه
فال بد أن يكون من مجلة ما نهى اهلل عنه ،وما يدرك حسنه فال بد أن يكون مما أمر به ،فإذا
استقل العقل بإدراك احلسن والقبح ..فيحكم بأن الشرع أيضاً حكم به كذلك ،ألنه تعاىل
ال يأمر بالقبيح وال ينهى عن احلسن.
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واعترب البعض أن من وظائف العقل إدراك املصاحل واملفاسد ،وأن األحكام تابعة هلا،

مما يعين صحة استكشاف العقل هلذه األحكام تبعاً إلدراك تلك املصاحل واملفاسد ،فكما
يقول صاحب (فوائد األصول) من أنه ال سبيل إىل إنكار تبعية األحكام للمصاحل واملفاسد
يف املتعلقات ،وأن يف األفعال يف حد ذاتها مصاحل ومفاسد كامنة مع قطع النظر عن أمر
الشارع ونهيه وأنها تكون عل ً
ال لألحكام ومناطاتها ،كما إنه ال سبيل إىل إنكار إدراك العقل

لتلك املناطات.
والبعض جعل إطباق العقالء على مصلحة الشيء أو فساده هو الضابط الوحيد املعول
عليه يف إقرار املالزمة بني العقل والشرع.
ويالحظ أن الدليل العقلي وضع  -يف الغالب  -بصورة غري مستقلة عن البيان أو النص،
فهو يعتمد عليه وموظف خلدمته .فاالجتاه الشيعي يقر بأن العقل يف الفروع خبالف
األصول يعجز عن الكشف عن احلكم الشرعي بشكل مستقل ،باستثناء حاالت خاصة وقليلة
كتلك املتعلقة باحلسن والقبح .لكن حتى يف هذه القضية الواضحة جند بعض املتأخرين
الشيعة قد انفرد ونفى املالزمة بني حكم العقل وحكم الشرع؛ رغم قوله بنظرية احلسن
والقبح العقليني.
وجند أن ما ص ّوره الشيخ الكاظمي من إنكار املالزمة بني احلكمني العقلي والشرعي؛
هو ذاته قد هيمن على السلوك الشيعي من الناحية العملية ،بل وعلى السلوك اإلسالمي
قاطبة ،فاالجتاه الشيعي يعترب العقل غري قادر على اإلدراك القطعي للمصاحل واملفاسد
احلقيقية يف الواقع.
ويندرج حتت هذا التعامل مجيع القضايا الفقهية تقريباً ،سواء كانت بسيطة عادية،
أو عظيمة خطرية ،ومنها ما يتعلق بنظام السلطة واحلكم واعتبارات احلرية الفردية
واالجتماعية والتعامل مع احلقوق العامة لإلنسان.
فهذه القضايا وغريها ال تبحث ضمن إطار املصاحل واملفاسد العقلية املندرجة حتت
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عنوان احلسن والقبح ،وإمنا تبحث حبسب ما يؤدي إليه النظر املنبثق من التفكري البياني،
املعب عنه
رغم أن هذا النظر ال يفضي يف الغالب إىل ما هو أقوى من الظن ،وهو الظن ّ

باملعترب ،متييزاً له عن الظن العقلي املبعد .فبنظر الفقهاء تكون األحكام تابعة للمصاحل
احل ِّلي يف (النهاية) ،وإن العقالء قد
اخلفية والشرع كاشف عنها ،كما ّ
نص عليه العالمة ِ
يتوهمون ما هو أقرب إىل واقع الشرع على أنه أبعد ،وما هو أبعد عن هذا الواقع على أنه
أقرب ،وبالتالي فال جمال لكشف احلقائق إال عن طريق الشرع؛ لكونه حميطاً بكل اجلهات
وعاملاً بكثري مما مل تصل إليه العقول .فمع أن املع ّول عليه عندهم كون املقياس يف باب

احلجج هو األقربية إىل واقع الشرع ،إال أن معرفة هذه األقربية ال ميكنها أن تكون بالنظر
العقلي املنفصل عن الشرع ولو على حنو السلب ،وذلك من حيث العلم بعدم ردع الشارع عن
األخذ مبا يعتقد أنه أقرب إىل ذلك الواقع.
لكن حبسب هذا املنظور تصبح األحكام تعبدية ال ُتعلم مصاحلها بالنظر العقلي ،وأنه ال
معنى لالستدالل على ظرفية بعض األحكام أو ختصيصها بوقائع حمددة أو اعتبارها مما
تقع حتت دائرة األحكام املولوية القابلة للتغيري ،إذا ما كانت ظواهر النصوص الدالة على
مثل هذه األحكام تتصف باإلطالق والعموم دون وجود ما خيصصها ويقيدها حبسب القرينة
اللفظية ،حيث إنها ميكن ان ُتربر بنفس تلك احلجة ،ف ُيفرتض وجود مصاحل خفية جتعل

العقل عاجزاً عن الكشف عن ظرفية األحكام أو تقييدها وختصيصها .األمر الذي جيعل من
األحكام أحكاماً تعبدية ال تقبل التوجيه والتفسري بغري ما يفيده الظاهر اإلطالقي للنص.
مما يعين بالتالي وجود التعارض بني ما يدركه العقل املستقل من فهم واضح معلل ،وبني
ما ينطق به النص من حكم ظاهر خمالف.
واملسألة ال تتوقف عند حدود القضايا املعيارية من األحكام الشرعية ،وإمنا ميكن أن
تنسحب وتطال األحكام التقريرية اليت هلا عالقة بالكشف عن الواقع املوضوعي ،ذلك أنه
بنفس تلك احلجة من احتمال وجود مصاحل حقيقية خافية على العقل البشري ،ميكن
أن يدّعى وجود حقائق خفية يعجز العقل عن إدراكها وراء ما ينطق به النص الذي ظاهره
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خيالف ما يدركه العقل من القضايا املوضوعية واخلارجية .فمث ً
ال إن بعض النصوص
تنهانا عن التعامل مع بعض األجناس البشرية حبجة أنهم من اجلن لكن عقلنا وإدراكنا
الواقعي يك ّذب ذلك ،إذ ليس فيهم ما خيتلفون به عن غريهم من البشر.

شواهد الصدام مع العقل
لقد أدت طريقة االجتهاد البيانية إىل الصدام مع العقل ومقاصد التشريع عرب حالتني
من التعارض.
1

الحالة األولى

2

هلا عالقة بالنص الروائي.

الحالة الثانية

هلا عالقة بتقنية االجتهاد النظري
خارج حدود منطوق النصوص.

ولكل منهما شواهد عديدة ،كالذي يتبني أدناه..

1

تعارض العقل مع النص

من أبرز الشواهد اليت تتعلق بتعارض العقل مع النص؛ ما ورد حول دية أصابع املرأة
حيث روى عن اإلمام الصادق قوله بأن دية قطع إصبع واحد من أصابع املرأة هي عشر
من اإلبل ،وقطع إصبعني منها هي عشرون من اإلبل ،وقطع ثالث أصابع منها يكون
ثالثني ،أما قطع أربع أصابع فديته عشرون من اإلبل .وحبسب الرواية إن أبان الذي
كان حاضراً عند اإلمام الصادق تعجب وقال :يا سبحان اهلل يقطع ثالثاً فيكون عليه
ثالثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؛ إن هذا كان يبلغنا وحنن بالعراق فنربأ ممن
قاله ،ونقول :الذي جاء به شيطان .فأجابه الصادق بالقول :مه ً
ال يا أبان ان هذا حكم

رسول اهلل ،إن املرأة تقابل  -ويف رواية تعاقل  -الرجل إىل ثلث الدية ،فإذا بلغت الثلث
رجعت إىل النصف .يا أبان إنك أخذتين بالقياس ..والسنة إذا قيست حمق الدين.
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ومع أن يف هذا احلديث مفارقة باعتباره يتضمن ختفيف الدية رغم تضاعف حجم
اجلرم دون سبب معقول ،إال أن فقهاء اإلمامية أوردوه وما يتضمنه من حكم دون
تشكيك .وقد ع ّلق املرحوم حممد جواد مغنية على هذا احلديث بالقول :إنه صريح

يف أن عقولنا ال تدرك هلذا احلكم سراً وأنه تعبدي حمض.

وورد ما مياثل احلديث املذكور يف املصادر السنية ،حيث التزم به مجاعة من فقهاء
التابعني وبعض أئمة املذاهب األربعة ونسبوه إىل الرسول [ .إذ جاء أن املالكية
واحلنابلة يرون أن دية جراح املرأة كدية جراح الرجل فيما دون ثلث الدية الكاملة،
فإن بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إىل نصف دية الرجل .مع هذا فإن هذا احلكم مل
يستسغه احلنفية والشافعية الذين رأوا أن اجلناية على ما دون النفس يف املرأة تقدر
حبسب ديتها ،لذلك تكون الدية نصفاً .وع ّلق الشافعي :كنا نقول به ثم وقفت

عنه وأنا أسأل اهلل اخلرية ألنا جند من يقول السنة ثم ال جند نفاذاً بها عن النيب [
والقياس أوىل بنا فيها.
ويالحظ من كل ما سبق أن الفقهاء ،سواء يف الساحة الشيعية أو السنية ،مل حيتكموا
إىل الوجدان العقلي إزاء مضمون الرواية اآلنفة الذكر رغم أنها من اآلحاد اليت ال
تفيد علماً ،وأنها تتعارض تعارضاً قطعياً مع مبادئ احلقوق الطبيعية والعدالة اليت
هي على رأس الثوابت العقلية ومقاصد التشريع.
فاملنهج الفقهي معزول عن القيم األخالقية والروح القرآنية العامة خلضوعه حتت
هيمنة منطق الرواية .ويرد بهذا الصدد شواهد كثرية دالة على هذا املطلب ،منها
وجود عدد من الفتاوى العنصرية اليت تتعارض مع القيم الوجدانية ،كفتوى الكثري
من الفقهاء بكراهة التعامل مع بعض األقوام واألجناس ،كما يف البيع والشرائع
والتزويج.
كما من الفتاوى املعارضة للقيم األخالقية والروح القرآنية الفتوى اليت تقول
إن ولد الزنا كافر ،واليت صرح بها مجاعة من الفقهاء .وال شك أن هذا احلكم ال
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يُقبل عق ً
ال ووجداناً ،إذ ال ذنب للولد يف كفر أبويه أو جناستهما ،وهو يتصادم مع

املقاييس الشرعية ،مثل قاعدة عدم الوزر{ :وال تزر وازرة وزر أخرى﴾ .فض ً
ال عن أن

الكافر الكتابي طاهر بال أدنى شك ،بداللة أن اهلل تعاىل أجاز الزواج من الكتابيات.

وعلى هذه الشاكلة عدد من الفتاوى الدونية اخلاصة بالنساء ،مثل النهي عن
تعليمهن الكتابة وسورة يوسف وتركهن ب ّلهاً ،وأنه يقطع الصالة كل من املرأة
واحلمار والكلب األسود.
وعلى هذه الشاكلة فتاوى مثل رضاع الكبري كما يف صحيح البخاري ومسلم ،وأسوأ
منها فتوى التفخيذ واالستمتاع بالرضيعة كما لدى كل من السنة والشيعة.
وأخرياً الفتاوى اليت جتمد على إمضاء الكثري من األحكام الشرعية دون مراعاة
للمقاصد والوجدان العقلي ،مثل األحكام املتعلقة بتحريم الرسم والنحت لكل ما
فيه روح من احليوان واإلنسان.

2

تعارض العقل مع االجتهاد النظري

من الشواهد اليت يتعارض فيها االجتهاد النظري للفقهاء مع حكم الوجدان العقلي

ومقاصد التشريع ما ذكره حممد جواد مغنية من وجود عدد ال حيصى يف كتب

الفقهاء مما ال يتفق مع املبادئ اإلسالمية ،منها بعض اإلمجاعات اليت اتفق عليها
فقهاء الشيعة رغم أنها تتعارض مع عدالة اإلسالم ومبادئه اإلنسانية .مثل ما أمجع
ال فحبسه حائ ً
عليه فقهاء الشيعة من أنه إذا ظلم قوي عام ً
ال بينه وبني عمله الذي

يد ّر عليه وعلى عياله القوت؛ قالوا :أن القوي آثم يستحق الذم والعقاب ،ولكن ال

جيوز احلكم عليه باملبلغ الذي ف ّوته على العامل ،وبالتالي ال حيكم عليه بالعطل
والضرر .لكن لو غصب دابة َضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم ال.
وعلى هذه الشاكلة ما ظهر من فتاوى أفضت إىل هدر األموال وتبديدها ،مثل تلك

املتعلقة بصرف اخلمس؛ كفتوى دفنه كله أو نصفه ،أو إلقائه يف البحر.
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ومن ذلك أيضاً ما ذكره الشيخ زين الدِّين العاملي يف (املسالك) من احليل احملرمة،

وكذا الشيخ النجفي والبحراني ،وهو أنه إذا كرهت املرأة زوجها ،وأرادت انفساخ

عقد الزواج ،فارتدت عن اإلسالم انفسخ العقد وبانت منه ..فإذا رجعت بعد ذلك إىل
اإلسالم ُقبل منها ومتت احليلة.
وكذا هو احلال فيما جاء يف كتاب (الفقه على املذاهب األربعة) من أنه إذا أراد رجل

أنت طالق ،حيكم القاضي بصحة
أنت طاهر ،فسبق لسانه وقالِ :
أن يقول لزوجتهِ :

الطالق .فبحكم الصنعة الفقهية اعتاد الفقهاء أن يتعبدوا باللفظ ،وكأنه علة ال
بد من أن يأتي معلوله على سنخه وشاكلته ،فعندهم كما يقول قاسم أمني :متى
ُذكر اللفظ مت األثر الشرعي.

هكذا تتبني حاجة الفقه إلعادة النظر يف موقفه من العقل وإجياد الضوابط اليت

خترجه عن أحكام اهلوى .وكذا تتبني احلاجة إلعادة النظر يف املوقف من الروايات
اليت غالباً ما حتوم حوهلا الشكوك من كل جانب ،إذ تصطدم تارة بالعقل ،وأخرى
بالواقع ونظام اخللقة ،وثالثة باملقاصد ،ناهيك عما ينتابها من كثرة التعارض

ومشاكل أخرى كثرية.

ضده
مكانة العقل واإلشكاالت المثارة ّ
تأتي اإلشكاالت املتعلقة باملمارسة العقلية على شاكلة ما سبق عرضه حول خماطر
القول مببدأ تغيري األحكام .فقد يتصور الكثري بأن االعتماد على العقل يف التشريع يفضي
إىل إبطال الشريعة أو تعطيلها ،ناهيك عن أن ذلك يثري يف حد ذاته االختالف الرتفاع
الضوابط .وقدمياً كان السلف ميتعضون من إبداء الرأي الذي فيه رائحة العقل والبعد
عن النص.
لكن أول حماولة مبدئية للتنظري يف مبادئ االجتهاد والرأي جندها لدى الشافعي ،فقد
كان هذا اإلمام القرشي أول من استدل على املنع من التدخل العقلي ،جاع ً
ال حدود الرأي
ال تتعدى القياس باعتباره ظل النص وتابعه.
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كما أن الشاطيب الذي أقام تنظرياً واسعاً ملقاصد الشرع طبقاً للمصاحل املعتربة وجد
نفسه  -يف الوقت ذاته  -مضطراً إىل وصد الباب بوجه املمارسة العقلية ،فعمد إىل نقد
العقل بصورته املستقلة .فعلى رأيه أن العقل عاجز عن إدراك مصاحل الدنيا من غري شرع،
العتبارين:

1

بالشرع ال العقل قد تبني ما كان عليه أهل الفرتة (اجلاهلية) من احنراف
األحوال عن االستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل يف األحكام.

2

أنه لو كان للعقل قدرة تامة على إدراك مجيع تلك املصاحل ملا كان
الشرع حباجة إىل ذكرها ،والكتفى بذكر مصاحل اآلخرة فحسب.

وبالتالي فقد انتهى إىل إقرار كون العادة حتيل استقالل العقول يف الدنيا بإدراك
مصاحلها ومفاسدها على التفصيل ،لكنه مع ذلك أق ّرها بعد وضع الشرع أصوهلا.

كذلك اعترب الشاطيب أن االعتماد على العقول يف حتديد املصاحل يفضي إىل التضارب
واالختالف لعدم توفر الضابط.
مع ذلك فإن ما ذكره الشاطيب ال يتسق مع ما نعلمه من كثرة االجتهادات والتغيريات
اليت ظهرت يف عصر اخللفاء الراشدين ،كتلك اليت مارسها عمر بن اخلطاب قبال العديد
من النصوص والسرية النبوية ،وكان على رأسها اجتهاده يف مقدار عقوبة شارب اخلمر
وكيفية تنفيذها.
وعلى صعيد الوسط الشيعي سبق أن أثار الشيخ الطوسي شبهة االعتماد على العقل
وأبطلها وهو بصدد إقرار فقدان القرائن اليت تصحح األحاديث املوجودة ،معترباً أنه يلزم
من ذلك ترك أكثر األخبار واألحكام حبيث ال حيكم فيها بشيء ورد الشرع به ،وهذا حد
يرغب أهل العلم عنه ،ومن صار إليه ال حيسن مكاملته ألنه يكون معو ً
ال على ما يعلم ضرورة
من الشرع خالفه .وتابعه يف هذا األمر رجال اإلمامية بال خالف.
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وعلى ذلك شاع القول بأن ما موجود من بيان أو نصوص يكفي لسد وتغطية مجيع
ما يستحدث من واقع وقضايا ،حتى بغري حاجة إىل األحكام العقلية .وقد سبق ان أشار
الشيخ أبو جعفر الطوسي إىل ما موجود من وفرة خربية كافية لتغطية مسائل األحكام

كافة .وحديثاً رأى السيد الصدر أن البيان كاف يف الشمول لتناول خمتلف قضايا األحكام
حتى مع عدم األخذ بالدليل العقلي النظري الذي يستند إليه األصوليون وخيالفهم عليه
اإلخباريون.
وإىل اليوم مازالت نزعة اإلحجام واخلوف من املمارسة العقلية يف التشريع سارية ،حتى
اعتربت خطرة على الشرائع السماوية ،كالذي صوره عبد الوهاب خالف وهو يف معرض رده
على الطويف.
وميكن تلخيص اإلشكاالت املطروحة ضد املمارسة العقلية يف تأسيس األحكام أو
استكشافها كالتالي:
1
إن املمارسة العقلية املستقلة
تبعث على طرح األحكام الشرعية
وإلغائها كلية.
2
إنها غري قابلة للضبط واالنضباط،
وتتأثر باألهواء واملصاحل اخلاصة.
3
إنها توقع يف األخطاء الكثرية وإن
مل يدركها املدرك.

4
إنها عاجزة عن إدراك املصاحل
يكتف
الدنيوية ،بداللة أن الشرع مل ِ
بذكر املصاحل األخروية وإمنا جاء
أيضاً بتعليم املصاحل الدنيوية ،وأنه
بالشرع ال العقل قد تبني ما كان
عليه أهل الفرتة (اجلاهلية) من
احنراف األحوال عن االستقامة
وخروجهم عن مقتضى العدل يف
األحكام.
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5
إنها ال تتفق مع مقالة كمال
الشريعة وبيانها ومتامها ،وال مع
منطق (حالل حممد حالل إىل
يوم القيامة وحرامه حرام إىل يوم
القيامة).
6
وجود األحاديث الناهية عن العمل
بها يف إدراك األحكام ومناطاتها.

هذه هي اإلشكاالت اليت ُتطرح عادة
ضد املمارسة العقلية .لكن لو س ّلمنا
مبصداقيتها لكان بعضها على األقل
يصدق على مجيع املذاهب اليت تعول
على االجتهاد والرأي .فهذه االجتهادات
تضطر أحياناً لتغيري األحكام تبعاً ملراعاة
املقاصد أو املصاحل أو غري ذلك من
االعتبارات ،ومع ذلك ال يصح أن يقال
بطل الشريعة أو تلغي أحكامها.
إنها ُت ِ
أما اإلشكال عن عجز العقل عن إدراك

املصاحل الدنيوية فإنه لو صدق النطبق أيضاً على مجيع املذاهب اليت تعول على املصاحل
واالستحسان ،ومنهم الشاطيب الذي أثار مثل هذا اإلشكال.
وكذا ميكن القول إن االجتهادات البيانية للفقه غري قابلة للضبط واالنضباط باعتبارها
تعود إىل الفهم ،والفهم خمتلف حوله أصو ً
ال وفروعاً ،األمر الذي جيعلها مفضية للوقوع يف
األخطاء الكثرية ،بداللة ما لدينا من آراء كثرية للمسألة الفقهية الواحدة .وهو ما أدى إىل
تكوين علم خاص أطلق عليه اخلالفيات ،مما ليس معنوناً يف أي علم من العلوم اإلسالمية
األخرى.
وكذا جيوز أن يقال بأن تلك االجتهادات تبعث على األهواء ملا حتمله من مرونة يصعب
ضبطها ،األمر الذي تشهد عليه فتاوى ما يسمون (وعاظ السالطني) ،وهم الذين ال خيلو
منهم عصر وال زمان .فهم يستخدمون نفس األساليب االستداللية املعول عليها ،فيصبح من
الصعب كشف ما يف ذواتهم من الدوافع الدخيلة ،ال سيما وحنن نعلم أن اإلنسان ،مهما بلغ
من التجرد ،فإنه يبقى عاجزاً عن إجياد رصيف آخر خارج الطوق الذي تفرضه عليه ثقافة
البيئة وروح العصر ،مما يؤثر على حتديد آرائه ونتاجه االجتهادي.
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وكذا ميكن أن يقال بأن تلك االجتهادات تتنافى مع مقالة بيان الشريعة أو متامها
وكماهلا .إذ مع هذا البيان والكمال ليس مثة حاجة لالجتهاد الذي هو منبع االختالف
وموطن األخطاء وموضع زالت االقدام ،وكل ذلك ال يتفق مع ما عليه الشريعة من الكمال
والبيان.
كذلك فإن وجود عدد من األحاديث الناهية عن املمارسة العقلية ميكن أن يعم حبسب
إطالقها ـ وحبسب غريها من األحاديث ـ مجيع صور االجتهاد األخرى .فلسان هذه األحاديث
واضح يف احلث على جتنب الوقوع يف األخطاء الناجتة عن الظنون االجتهادية إلدراك
األحكام ،وهو أمر ينطبق على مجيع صور االجتهاد اليت ميارسها الفقهاء على مر العصور.
أما من حيث اجلواب عن اإلشكاالت السابقة فنقول :إن حجية الوجدان العقلي هي حجية
ذاتية تستغين عن جعل الشارع ،وأي مساس بها ميثل يف حد ذاته مساساً بالشرع ،إذ ال يتقوم

الشرع إثباتاً إال بهذه احلجية أو هذا الوجدان .كما ميكن القول بأن توكيد هذه احلجية
ينبع من الشرع ،ال من حيث التصريح مبكانة العقل وقيمته وكذا احلث على ممارسته كما
جند ذلك يف العديد من نصوص القرآن واحلديث؛ إمنا أيضاً من حيث ما يزودنا به منهج
االستقراء ومنطق االحتماالت من نتيجة مؤكدة مفادها صدق قضاياه مبا جيعل العمل
به مشروعاً حسب ضوابط ال غنى عنها .وإذا أضفنا إىل ذلك أن الوجدان العقلي يستهدي
بهدي مقاصد الشرع وتوجيهاته كأحد أبرز الضوابط اليت يناط بها يف عالج مزامحات
الواقع وما يفرضه من تشابك يف قضايا املصاحل واملفاسد؛ علمنا كم هو حجم الضرورة
وجسامة املسؤولية امللقاة على عاتق مثل هذه املمارسة االجتهادية.
على ذلك كيف جتوز املقارنة واملوازاة بني احلكمني الوجداني واالجتهادي التقليدي،
فيوضع احلكم األول جنب الثاني ،أو يُدرجان حبسب الرتتيب ،مع أن احلكم األخري غالباً ما
ال يرقى إىل نوع معتد به من الظنون العقالئية النوعية؟!
إن طريقة االجتهاد البيانية بضوابطها املعروفة ال تثمر يف الكثري من قراراتها إال نتائج
ضعيفة .بل إن الوسيلة اليت تتبعها قائمة على مقدمات ضعيفة ،فكيف يوثق بالنتائج اليت
تفرزها وحتسبها نتاجاً شرعياً خالصاً؟!
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كما أن حجم ما نراه من االختالف بني الفقهاء حول القضية الفقهية الواحدة ،يض ّعف
من مصداقية طريقة االجتهاد البيانية ،حيث إن اآلراء املختلفة إما أن تكون كلها خاطئة،
أو باستثناء واحدة منها صحيحة .لكن شتان بني هذه الطريقة وبني ممارسة الوجدان
العقلي .فأحكام هذه املمارسة إن مل تكن قطعية فإنها متامخة للعلم ،أو على األقل يكون
الظن فيها قوياً ال يقارن مبا عليه الصور اليت تعكسها مرآة طريقة االجتهاد البيانية ،ال
سيما حينما تستهدي بهدى الشورى وتوظف لعملها دراسة الواقع وما تقتضيه من معرفة
العلوم اإلنسانية الكفيلة بالبحث امليداني.
إذاً حنن بصدد بيان كيف أن االستقراء الشرعي يثبت صحة التعويل على الوجدان
العقلي .ومن ثم بيان أن املقاصد هي املرشدة هلذا السلوك ،األمر الذي يعطي نتائج خمالفة
ملا عليه الطريقة البيانية.

مع منهج االستقراء
ليس هناك طريقة أهم من منهج االستقراء يف الكشف عن احلقائق وفهم القضايا ،واليت
منها قضايا الدِّين واإلسالم املعريف .ويعد الشاطيب من القلة الذين عزوا لالستقراء دوراً
هاماً يف الكشف عن املوارد الكلية للشريعة ،وسعى ألن جيعل منها منبعاً للقطع واليقني.

هلذا كان من املفيد أن نوظف هذه الطريقة للبحث عن مدى التوافق بني األحكام العقلية
واألحكام الدينية ،وذلك يف املسائل اليت ميكن للعقل إدراكها ،كما يف قضايا احلسن

والقبح وقضايا املصاحل واملضار وما على شاكلتها.

وسبق أن طرقنا هذا الباب اجلديد ،وب ّينا أن التوافق يف األحكام بني التشريعني العقلي
والديين يكاد يكون تاماً .وطبقاً ملنطق االحتماالت يُستبعد أن يكون هذا التوافق صدفة

واعتباطاً ،وبالتالي كان ال بد من ر ّد أحد التشريعني لآلخر ،أو أن الشيء ال يُفسر إال طبقاً
حملور مشرتك حبيث ال ميكن عزل أحدهما عن اآلخر ،األمر الذي يفسره كون األحكام

يأت بهذه األحكام على حنو التأسيس،
الدينية هي إمضاءات لألحكام العقلية ،فالشرع مل ِ

بل على حنو اإلمضاء والتبعية.
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العقل وإشكال نسخ الشريعة
نرى أن هذا اإلشكال يصدق يف حالة واحدة ،وهي فيما لو افرتضنا أن العقل حييد النظر
عن مقاصد الشرع .أما مع أخذ هذه املقاصد بعني االعتبار فاألمر خيتلف ،رغم أن هذا األخذ
قد يفضي إىل تغيري األحكام اجلزئية ،وذلك عندما تتغري الظروف وتصبح هذه األحكام
معارضة ملا عليه املقاصد .إذ ال يعقل اجلمود على هذه األحكام ألنه يعين خرقاً للمقاصد

ومن ثم هدماً للدين الذي جاء من أجلها.

فعلى هذا املبنى ال يصدق مثل ذلك اإلشكال ،حتى مع افرتاض القطع بوجود احلكم
الشرعي .أما مع عدم القطع باحلكم فإن املوازنة هي احلاكمة ،إذ ال بد من التعويل على
العمل بالقضية اليت هلا درجة احتمالية أعظم مقارنة بغريها.
إذاً فالعمل بالعقل ال يفضي إىل نسخ الشريعة ،ال سيما إذا أحسن توظيفه طبقاً لبعض
الضوابط؛ وعلى رأسها النظر إىل كليات الشريعة ومقاصدها ،فهي قد ترتقي بالعمل
باحلكم العقلي إىل حد العلم أو االطمئنان.

العقل وإشكال العجز عن إدراك المصالح
أعجب ممن يدعي أن العقل عاجز عن إدراك املصاحل الدنيوية ،إذ هل للعقل وظيفة أخرى
أهم من إدراك مثل هذه املصاحل؟! وهل يعقل أن تكون هذه اهلبة اإلهلية موضوعة فقط
لقراءة اخلطاب والبحث عن مصاحل اآلخرة؟!
وال شك أن الفائدة من ذكر الشرع هلا ليس ألجل التوكيد والتنبيه والتذكري فحسب،
بل األهم من ذلك ما يف الشرع من توعد بالعقاب لغرض الردع عن االحنراف ،فالنفوس
ختاف  -يف الغالب  -مما يتوعد به الشرع وال ختاف مما تستهجنه العقول ،فرتتدع بسبب
األول دون الثاني .وبهذا تتبني حكمة الشرع من ذكر املصاحل الدنيوية رغم أن العقل قادر
على إدراكها.
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فقد أمضى الشرع مجلة من املصاحل كانت معهودة يف اجلاهلية باعتبارها حممودة
تتقبلها العقول ،وكان منها :الدية والقسامة والقراض وكسوة الكعبة واالجتماع يوم
العروبة  -اجلمعة  -للوعظ والتذكري ...اخل .كما نهى عن مجلة أخرى من العادات
واألعراف املنحرفة آنذاك ،يشهد عليها الوجدان بالقبح والفساد ،كتحرميه استباحة
األموال واألعراض والربا واسرتقاق املـَ ِدين وغريها.
نعم رمبا يستثنى من ذلك بعض األمور اليت ال ندرك مغزاها إىل اليوم على وجه القطع
واليقني ،مثل علة عدم إلغاء الشريعة لنظام الرق ،مع أنها تتبنى أصالة تساوي الناس وحتث
على حترير الرقبة وتض ّيق من منابعها.
مع ذلك ميكن حل هذا املشكل عرب مقاصد الشرع اليت تعاجل  -أحياناً – تناقضات ما
تفرضه الظروف واألحوال املختلفة .فالتضارب يف املوقف من حرية اإلنسان ميكن رفعه
بلحاظ املقاصد .إذ األصل املؤكد هو أن الناس أحرار ألنهم يصدرون عن نفس واحدة
ويتساوون يف اخللقة ،أما علة إبقاء التمايز أو إقرار نظام الرق فما زالت غائبة عن األنظار،
وال يقنع ما ذهبت إليه بعض التصورات احلديثة من أن اجملتمع آنذاك كان بأمس احلاجة
للرق العتبارات العمل االقتصادي املعين بتحقيقه ،ولواله ما استطاع أن تقوم للمجتمع
قائمة.
على أن جهلنا لعلة عدم إلغاء نظام الرق ال يضر بسالمة التصور املنطقي من الناحيتني
الوجدانية العقلية والشرعية.

العقل وإشكال األخطاء واألهواء
ال ينكر أن للوجدان العقلي أخطاءه ،فهو غري معصوم عن األوهام والنتائج اخلاطئة ،لكن
امليزة اليت ميتاز بها هذا الوجدان عند اخلطأ هو أنه جيد يف الغالب طريقه حنو الصواب؛
عرب اخلربة مع الواقع وما يرتتب عليها من حقائق .فهو يعتمد على الواقع يف تأسيسه
لألحكام والتقديرات ،سواء باخلربة واحلس ،أو باالختبار واملماحكة ،أو من خالل أُفق التوقع
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واالنتظار ،أو عرب ما يكشف عنه الزمن .ومسرية البشرية من أ ّوهلا إىل آخرها قائمة على
سالسل متنوعة من حماوالت اخلطأ والصواب.
فالوجدان العقلي خيتلف عن سائر اإلدراكات غري املتكئة على الواقع ،ومنها املمارسات
االجتهادية البيانية اليت يصعب عليها إدراك األخطاء واختيار اآلراء بوسائلها املعروفة.

العقل وإشكال نقص الشريعة
إذا كنا قد علمنا أن أحكام الشريعة تطابق قرارات الوجدان العقلي ،وعرفنا أن لألوىل
طبيعة إمضائية مقارنة بالوجدان ،فإن ما يناط بهذا األخري من وظيفة الكشف عن األحكام ال
يستلزم منه نقصان الشريعة ،بل كماهلا ،وذلك ملا حتمله من الطابع اإلمضائي واملطابقة،
وملا حتث عليه -تبعاً هلذا -من حق املمارسة الوجدانية.

العقل وإشكال نهي الحديث عن الممارسة العقلية
أما حول األخبار الناهية عن املمارسة العقلية؛ فتعارضها أخبار أخرى حتث على هذه
املمارسة .ومن ذلك األحاديث اليت تعد العقل حجة باطنة ،وشرعاً من الداخل ،وأنه مما
يعبد به الرمحن ويكتسب به اجلنان .وهي أحاديث قيل فيها إنها متواترة .بل من األخبار ما
يوصي بعدم قبول شيء من غري عرضه على الوجدان العقلي املفضي إىل نوع من الطمأنينة،
ومن ذلك ما روي عن النيب [ قوله :استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ،أو قوله:
استفت قلبك واستفت نفسك ،الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ،واإلثم
ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر ،وإن أفتاك الناس وأفتوك.
مع هذا فحتى لو صحت األخبار الناهية عن املمارسة العقلية يف إدراك األحكام ،فإن من
املمكن ختصيصها يف اجملاالت التعبدية اليت ال يلوح منها معنى معلوم.
157

موجز كتاب
النظام الواقعي

مبادئ وضوابط
أخرياً فإن املبادئ والضوابط اليت تتحكم ببناء األحكام كما ندعو هلا هي كما يلي:

1

2

ممارسة الوجدان العقلي يف القضايا اليت ميكنه إدراكها ،كالقرارات

اليت تتخذ يف املعامالت احلضارية.

دراسة الواقع وفحصه عن كثب اعتماداً على أصول املنهج العلمي ،ال

سيما فيما يتعلق بالدراسات اإلنسانية وكل ما له عالقة بعالج الواقع

وتقرير األحكام.

وتغي كل من حاجات الواقع واألحكام الشرعية،
التعرف على ثبات ّ

3

4

5

وحماولة الفرز بني احلاجات اليت هلا القابلية على الثبات وتلك اليت
التغي ،وكذا بالنسبة لألحكام اليت تتأثر بتلك
هلا القابلية على
ّ
وتغياً واليت ينبغي أن تتأسس على ضوئها.
احلاجات ثباتاً ّ

النظر إىل مقاصد الشرع واهلدي بهديها من غري زيغ وال احنراف.
العمل لتأسيس األحكام طبقاً لضوابط حمددة من العملية الفقهية
واخلربة الواقعية واالختصاص وحسن السليقة واالعتدال مع ال ّتدين
والتقوى ،وأن ال يكون ذلك مبعزل عن الشورى ،حيث إنها صمام األمان
من اهلوى الشخصي ،وبها يتحقق أكرب قدر ممكن من العلمية كما

هو واضح.
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القسم الخامس :مبدأ المقاصد الدينية
الفصل الحادي عشر
المصلحة ودورها في التشريع
المصلحة لدى المذاهب الفقهية
املصلحة هي إحدى األصول
املرجعية

لتحديد

األحكام

االجتهادية لدى عدد من املذاهب
الفقهية .واملقصود بها بوجه
عام هي كل ما جيلب نفعاً
ويدفع ضرراً .وبعض التعاريف

ق ّيدها باحملافظة على مقاصد
الشرع كي تكون مقبولة .فمث ً
ال
ع ّرفها الغزالي بأنها احملافظة
على مقصود الشرع ،أو املقاصد
الضرورية

اخلمسة.

وع ّرفها

الطويف بأنها السبب املؤدي إىل
مقصود الشارع عبادة أو عادة.
ورغم ما اشتهر من انفراد
املالكية بالقول باملصلحة؛ إال أن
الزركشي اعرتض على ذلك

معترباً أن العلماء يف مجيع
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املذاهب يكتفون مبطلق املناسبة ،وال معنى للمصلحة املرسلة إال ذلك .وكذا قال القرايف
بأنها عند التحقيق يف مجيع املذاهب ألنهم يقومون ويقعدون باملناسبة ،وال يطلبون شاهداً
باالعتبار ،وال نعين باملصلحة املرسلة إال ذلك.
ومسيت املصلحة املرسلة أو املطلقة باعتبار أن وظيفتها تتحدد بالقضايا اليت مل يرد
فيها حكم نص ،ال باالعتبار وال باإللغاء ،أو أنها مما مل يشهد هلا شاهد معني من الشريعة
باالعتبار.
وأغلب الظن أن الذي جعل مالكاً يع ّول على املصلحة هو ما رأى عليه العمل بني الصحابة
إبان عهد اخلالفة الراشدة ،إذ كان سلوكهم ال خيلو من العمل بها عندما حيتاجون إىل
شيء من النص .ولعل أول عمل مصلحي قام به هؤالء بعد وفاة النيب [ هو مجع املصحف.
وهذه مناذج عدة على املصلحة املرسلة كالتالي:

1

اتفاق الصحابة على مجع املصحف يف عهد أبي بكر ،وذلك خشية
اندثار ال ُق ّراء أو احلفظة بفعل القتل باحلروب فيذهب بذلك قرآن

كثري.

اتفق الصحابة على حد شارب اخلمر بثمانني جلدة يف عهد عمر بن

2

اخلطاب الذي استشار الصحابة فأشار عليه اإلمام علي بهذا العدد.

وعلى رأي البعض أن مستندهم يف ذلك هو الرجوع إىل املصاحل

والتمسك باالستدالل املرسل.

3

160

ومثل ذلك زواج امرأة املفقود بعد أربع سنني من انقطاع خربه لرتجيح
مصلحة الزوجة ،حيث أنها من احلوادث البكر اليت حدثت يف عصر

اخلليفة عمر ،وكذا تدوين الدواوين.

4

5

أن اخللفاء الراشدين قضوا بتضمني الص ّناع عند تلف أو ضياع ما يف
ُص ِلح الناس إال
أيديهم من أمانة ،وقال اإلمام علي بهذا الشأن :ال ي ْ

ذاك.

جواز الضـ ـ ـ ـ ــرب للمتهم

ليقر باملسروق.

6

جواز قتـ ـ ـ ــل اجلماع ـ ـ ــة
بالواحد.

ويالحظ أن الكثري من األمثلة املذكورة هي من االستحسانات حبسب االصطالح .وهناك
تداخل بني االستحسان واالسرتسال ،كما يشري إليه الشاطيب بتعليقه على بعض الشواهد
اخلاصة برتك الدليل باملصلحة ،فيقول:فإن قيل :هذا من باب املصاحل املرسلة ال من باب
االستحسان ،قلنا :نعم ،إال أنهم صوروا االستحسان تصور االستثناء من القواعد ،خبالف
املصاحل املرسلة.
يالحظ أن مجيع هذه األمثلة تتضمن عنصراً مشرتكاً ال يُبقي احلكم الشرعي على
حاله مثلما هو عليه من قبل ،سواء ذلك الذي يُستمد من النص ،أو من اإلمجاع ،أو من
القياس ،حيث هناك شرط مضاف على املمارسة الشرعية لألحكام ،وبالتالي فإن هذه
األمثلة تعود إىل االستحسان ال املصلحة؛ باعتبار أن من وظائفه ختصيص العام وتقييد
املطلق كما سنعرف.
وليس املالكية وحدهم من انفرد بقبول املصلحة واالقتناع حبجيتها ،وإمنا وافقهم على
ال مستق ً
ذلك احلنابلة ،إال أنهم مل جيعلوها دلي ً
ال وإمنا اعتربوها عائدة إىل ضرب من
ضروب القياس .بينما منع العمل بها كل من مذهب الشافعي والظاهرية .يف حني أجازت
اإلمامية اإلثنى عشرية االستناد إليها حبدود قطعية العقل ال غري.
أما فيما يتعلق باملذهب احلنفي فنجد بعض االلتباس ،إذ ُّات ِه َم أصحابه بأنهم ال يأخذون

باملصاحل املرسلة ،إال أن بعض العلماء حتدث عن استناد أبي حنيفة يف أحكام املعامالت إىل
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املصلحة .كما أن األحناف كانوا يع ّولون على املصلحة ويرجحونها على القواعد القياسية
كما هو حال ما يسمى االستحسان.

بين المصلحة واالستحسان
لالستحسان عدد خمتلف من املبادىء واملفاهيم املستخلصة من تعاريف العلماء له.
فقد ع ّرفه النسفي احلنفي بانه العدول عن قياس إىل قياس أقوى منه ،أو هو دليل يعارض

القياس اجللي .وعرفه الكرخي احلنفي بأن يعدل اإلنسان عن أن حيكم يف املسألة مبثل
ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه يقتضي العدول عن األول .ومن املالكية ع ّرفه

أبو بكر بن العربي وتابعه الشاطيب بنفس القول :االستحسان عندنا وعند احلنفية هو
العمل بأقوى الدليلني .فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد ،فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان
ختصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى .وع ّرفه الطويف بقوله‹‹ :أجود تعريف
لالستحسان أنه العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص ،وهو مذهب أمحد››.
واالستحسان له وظيفة جديدة ال تتضمن تلك املبادئ ،أال وهي التضييق من املساحة
اليت ميكن أن يشغلها حكم النص فيما لو ترك وحاله .فعلى األقل ال يقتصر االستحسان لدى
املالكية على إبراز االستثناء والرتجيح من القواعد العامة لألدلة االجتهادية فيما ال نص فيه
كالقياس ،وإمنا يضاف إليه ما يدخل ضمن االستثناء اخلاص بعموم النص الشرعي.
هكذا فطبقاً للوظيفة اجلديدة يصبح لالستحسان أدوار متعددة كما يلي:

1
االستحسان عبارة عن ترجيح دليل
اجتهادي على آخر مثله ،كرتجيح
القياس اخلفي على الظاهر.
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2
االستحسان عبارة عن استثناء
لعموم النص بدليل اجتهادي،
فيكون الدليل خمصصاً هلذا
العموم أو حاكماً ومقدماً عليه.

3
االستحسان عبارة عن استثناء لقاعدة
عامة اجتهادية بدليل اجتهادي آخر،
فيعمل على ختصيص هذه القاعدة
أو احلاكمية عليها ،كتخصيص
القياس باملصلحة أو العرف.

وإذا انتزعنا من هذه الوظائف
واخلصائص تعريفاً لالستحسان فإنه

يكون كالتالي:

جعل

الدليل

االستحسان هو
االجتهادي حاكماً على دليل العموم
يف النص ومقدماً على غريه من األدلة
االجتهادية األخرى ،سواء بالرتجيح أو
بالعدول والتحكيم (التخصيص).

شروط المصلحة
إن أول شرط أساس اتفق عليه العلماء هو أن جمال األخذ باالستصالح جيب أن يكون
خارج حدود دائرة العبادات ،ال سيما تلك اليت ال يدرك مغزاها على وجه التحديد.
إال أن احلال مع القياس واالستحسان خمتلف ،إذ ال ميكن قبول الدعوى اليت تقول
بأن العلماء اتفقوا على أن يكون هذان املبدءان جاريني خارج حدود العبادات على إطالق،

فهذا الزعم يعارضه املسلك الذي عليه الصحابة والعلماء فيما لو أُخذ على إطالقه.
فهناك شواهد كثرية تثبت أن هؤالء أجروا القياس واالستحسان حتى يف دائرة العبادات
والتقديرات واحلدود وما إليها.
فالقياس وإن كان فع ً
ال يدور على احلوادث اليت ال نص فيها؛ إال أن مرجعه فهم النص،
وبالتالي فقد يرد يف العبادات وغريها ما ميكن أن يناط به لتحديد احلكم على احلوادث
اجلديدة ،وذلك عندما تكون هذه العبادات مفهومة املعنى لينشأ منها القياس ،وعلى حد
قول الشاطيب إن كثرياً من العبادات هي كالعوائد هلا معنى مفهوم هو ضبط وجوه
املصاحل .فمن هذه الناحية ان العلماء أجروا القياس يف العبادات وما إليها .ومن ذلك
القياس الذي قدرت به عقوبة شارب اخلمر ،فكما عرفنا أنه مل يرد هناك حد لتلك العقوبة
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يف عهد النيب [ وملا جاء عمر أراد حتديدها فاستشار الصحابة ،فأشار عليه اإلمام علي
بثمانني جلدة مستد ً
ال بدليل قياسي هو أنه :إذا شرب سكر ،وإذا سكر هذى ،وإذا هذى
افرتى ..وقد نقل العلماء هذا احلد وقبلوه حتى ولو كان نتاج القياس ،وعلى رأسهم اإلمام
مالك يف (املوطأ) الذي نقل بأن الذي أشار عليه هو اإلمام علي.
وكذا احلال يقال حول االستحسان ،إذ إن من ضمن ما يعنيه هو ختصيص النص؛
لذا فهو يقبل التأثري على العبادات واحلدود وما إليها ،وإال فما معنى تغيري عمر للحد عام
اجملاعة.
إذاً ،إن االجتهاد لدى الصحابة والعلماء يف القضايا اليت ال نص فيها ال ينحصر كله يف
دائرة املعامالت ،إذا ما استثنينا املصلحة املرسلة باعتبارها عقلية شبه حمضة ال عالقة هلا
بالنص رغم ما هلا من عالقة مبقاصد الشرع العامة.
مهما يكن فإن جمال املصلحة املرسلة لدى العلماء ينحصر فع ً
ال يف املعامالت ذاتها .لكن
مع ذلك اختلف العلماء يف سائر الشروط اليت حددوا بها حجيتها .فإذا كان اإلمامية
يوردون شرطاً واحداً هو قطعية العقل باحلكم؛ فإن الغزالي من الشافعية يزيد على ذلك
فريى أنه ال بد من شروط ثالثة كما يلي:

1

2
أن تكون ضرورية داخل ـ ــة
ضمن مقصود الشرع من
الضرورات اخلمس دون
سواها ،واليت هي :احلفاظ
على ِّ
الدي ـ ـ ــن والنفـ ـ ـ ـ ـ ــس
والعقل والنسل واملال.
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3
أن تكون كليـ ـ ـ ــة ال
جزئية.

أن تكون قطعية أو شبه
قطعية ال ظنية.

و ذكر الشاطيب يف (االعتصام) أن شروط املصلحة عبارة عما يلي:

1

أن تكون مالئمة ملقاصد الشرع دون أن تتنافى مع أصل من أصوله وال
دليل من أدلته.

2

3

أن تكون عقالئية حبيث تتقبلها العقول عند عرضها عليها .لذا
ال مدخل هلا يف التعبدات.

أن تكون راجعة إىل حفظ أمر ضروري ،أو رفع حرج الزم يف الدين .فرجوعها
إىل حفظ الضروري من باب ما مل يتم الواجب إال به وجب .أما رجوعها
إىل رفع احلرج فراجع إىل باب التخفيف يف قبال التشديد.

ال مستق ً
وقد يقال إن بعض الشروط املذكورة ال جيعل من املصلحة دلي ً
ال ،فشرط رفع
احلرج يف الدِّين مث ً
ال ال حيتاج إىل استقاللية املصلحة ،ذلك أن دليل رفع احلرج هو من
القواعد الشرعية املقررة اليت يتأسس بها احلكم.
ورمبا جياب على اإلشكال بأن حكم املصلحة ليس يف حد ذاته داخ ً
ال ضمن حفظ األمر
الضروري أو رفع احلرج ،وإمنا هو مقدمة (عقلية) يلزم عنها ذلك ،ولو على سبيل الظن ال
القطع.
ومع هذا ال نرى أن حكم املصلحة مما يتوقف على هذين األمرين ،كما ال نرى لزوم
الشرط القائل بأن تكون املصلحة عامة ال شخصية .إذ يكفي جلريان حكمها اعتبارها
عقالئية ومالئمة ملقاصد الشرع العامة.
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ولكننا نرى أن شروط املصلحة تكون
على النحو التالي:

1

أن تكون مبنية على البحث
واالستقصاء ل ُيعرف أنها مصلحة
حقيقية .ومن ذلك إنها لو عرضت
على العقول لقبلتها.

2
أن تكون مصلحة ذات شأن يعتد به
قوة أو منفعة.

3
أن ال تكون معارضة ملصلحة أخرى
أهم منها وأقوى ،سواء منصوص
عليها أو غري منصوص.

4
أن تكون مما يتسق مع مقاصد
الشرع والفطرة اإلنسانية ،حبيث إن
العمل خبالفها يقتضي التضارب
مع هذه املقاصد أو الفطرة.
فمن هذه النقاط يتبني أن العمل
باملصلحة إمنا هو عمل باملقاصد ،أي
إن هذه األخرية هي احملددة لطبيعة
املصلحة الالزمة.
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شرعية العمل بالمصلحة
ما هو الدليل على شرعية وجوب العمل
باالستصالح؟
انساق سائر الفقهاء التابعني يقلدون
أئمتهم يف القضايا اليت نصوا عليها أصو ً
ال
وفروعاً ،ومنها أصل املصلحة ،مما جعل
قضاياهم غري قابلة للحسم .لكن بعض
املتأخرين تقدم يف صياغة الدليل خطوة،
رمبا بدأت أول األمر بالغزالي ثم تكاملت عند
الشاطيب .فبخصوص املصلحة نرى الغزالي
ال يعود بها إىل دليل معني وإمنا إىل أدلة
كثرية ال حصر هلا من الكتاب والسنة وقرائن
األحوال وتفاريق األمارات ،مما جعله يعتربها
حجة قطعية ال تقبل اخلالف.
مهما يكن فإن مفاد هذا السلوك مستمد
من الدليل االستقرائي وإن مل يسمه ،فض ً
ال

عن أن ّ
ينظر له .وقد استمر هذا احلال إىل أن
جاء الشاطيب فأواله ّ
جل اهتمامه يف كتابه
(املوافقات) ،حيث استطاع ان يؤسس هذا

املنهج اجلديد ومن ثم يعيد صياغة القضايا
األصولية بعد عرضها على حمك االستقراء،
فكان من نتائج هذا اجلهد أن خرج بإثبات
العديد من القضايا األصولية على حنو

القطع ،بينما كان املتقدمون ال يولون أهمية إال لتتبع النصوص املباشرة احملصورة ذات
األفق غري املتعدد الوجوه ،مما جيعل قضاياهم ال تفيد إال الظن .األمر الذي ن ّبه عليه
الشاطيب يف بعض كلماته.
و ُي َعد الشاطيب حبق صاحب منهجية جديدة يف التنظري لالستقراء يف الشرعيات ،فبفضل
وعيه االستقرائي استطاع أن يدلل على العديد من القضايا األصولية ،ومنها املصلحة اليت
أناطها مبرجعية شرعية راسخة وقاطعة .األمر الذي جعله يقف على أرض صلبة قوية بعيداً
عن الظنون والتكهنات اليت ُملئت بها كتب الفقه واألصول ،فلم يعد االهتمام منصباً على
نصوص أحادية غالباً ما تبعث على الظن أو ما دونه ،سواء من حيث السند أو املنت والداللة،
وإمنا أصبح الشاغل يف االهتمام هو البحث القائم على جتميع الظنون جتاه معنى حمدد
إلفادة القطع منها.
وال شك أن طريقة الشاطيب تتجاوز مبدأ رد املصلحة إىل دليل اجتهادي آخر كالذي
فعله احلنابلة يف إرجاعها إىل القياس .فعملية االستقراء تنطوي على تتبع مراعاة الشارع
للمصلحة يف خمتلف املواضع والقضايا ،فيتولد من ذلك أصل مستقل مقصود هو ما
يطلق عليه املصلحة ،واليت تتنافى مع القياس أحياناً فتتقدم عليه .هلذا يرى الشاطيب بأن
الشريعة كلها ترجع إىل حفظ مصاحل العباد ودرء مفاسدهم ،وعلى ذلك دلت أدلتها
عموماً وخصوصاًّ ،
دل على ذلك االستقراء .وهو بهذا يعترب مجيع أحكام الشريعة حبسب
االستقراء ال ختلو من مصلحة ضمن مصاحل ثالث هي الضرورات واحلاجيات والتحسينات،
ولكل منها ما يكملها.
يغي -يف واقع األمر -حقيقة
لكن رغم ذلك علينا أن نعرتف بأن ما قام به الشاطيب مل ّ
اخلالف بني الفقهاء ،حيث رهنوا أنفسهم يف التبعية الفقهية دون النظر إىل أصل الدليل.
عرض ألمثلة كثرية من األحكام الشرعية ،يف
وما يعنينا هو ما قام به الشاطيب من
ٍ

املعامالت والعبادات والتقديرات ،تدخل ضمن عناوين النهي لوال أن الشريعة راعت فيها
جوانب املصلحة والتيسري .مثل القرض فإنه ربا يف األصل ألنه الدرهم بالدرهم إىل أجل،
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لكنه أبيح ملا فيه من الرفقة والتوسعة على احملتاجني حبيث لو بقي على أصل املنع لكان يف
خبر ِصها  -أي تقدير ما على النخل من الرطب
ذلك ضيق على املكلفني .ومثله بيع ال َع ِريَّة ِ

املعري
 متراً ،فإنه بيع الرطب باليابس ،لكنه أبيح ملا فيه من الرفق ورفع احلرج بالنسبة إىل ِواملُع َرى .ولو امتنع مطلقاً لكان وسيلة ملنع اإلعراء ،كما إن ربا النسيئة لو امتنع يف القرض
المتنع أصل الرفق من هذا الوجه ،إىل غري ذلك مما ال حيصى .ومجيعه يشري بل يصرح
باعتبار املصاحل للعباد ،وأن اإلذن دائر معها أينما دارت ،حسبما بينته مسالك العلةّ ،
فدل

ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها االلتفات إىل املعاني.

منهج الشاطبي وترجيح المصلحة على النص
ميكن توظيف طريقة الشاطيب يف االستقراء ألوسع مما أرادت إثباته .فهي إذا كانت
دالة على مراعاة الشارع ملصاحل الواقع ،ويؤيده ما عليه سجية الصحابة من العمل وفق هذا
املبدأ بال اعرتاض ،وهو ما يكشف عن املوافقة الشرعية؛ فإن مآل هذه الطريقة هو االنسياق
إىل جعل حجية املصلحة ال تصدق مع القضايا غري املنصوص فيها فقط ،بل حتى مع تلك
اليت يرد فيها النص العتبارين:
ما دلل عليه الشاطيب من صحة مبدأ االستحسان ،إذ تبعاً

1
االعتبار
األول

لالستقراء الحظ مجلة من القضايا اليت عدلت فيها الشريعة
عن قواعدها ومقتضياتها نزو ً
ال عند املصلحة ،فأدرك أن ذلك

دال على صحة ختصيص النص بها .لكن إذا علمنا أن هذه

الداللة تكشف عن أن مالك التغيري  -ولو يف حدوده اجلزئية

 إمنا هو املصلحة ذاتها؛ أضحى ال فارق حينها بني أن يكونالتغيري جزئياً أو كلياً مادامت املنافاة مع املالك حاصلة.
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بطريقة االستقراء اعترب الشاطيب املصاحل مقاصد شرعية
مستهدفة من قبل أحكام النصوص مبختلف صنوفها وأنواعها،
سواء يف العبادات أو املعامالت أو احلدود والتقديرات .األمر الذي
يقضي بضرورة تقديم املقاصد على الوسائل عند التعارض ،مما
يدل على صحة حاكمية املصلحة على غريها من األحكام ذات
الصفة الوسيلية ،وبالتالي جاز تغيريها مبا يتفق مع تلك املقاصد.
هكذا يتبني أن طريقة الشاطيب يف التأسيس جتر وال شك
إىل وجوب األخذ باملصلحة ليس يف القضايا غري املنصوص
فيها ،وإمنا حتى يف غريها من القضايا املنصوصة ،وإذا أردنا أن
نضع املزيد من االعتبارات الدالة على صحة هذا املنهج فيمكن
مالحظة النقاط التالية:

2
االعتبار
الثاني

1

حبسب االستقراء يالحظ أن الشرع قد اتبع منهج تنويع
األحكام وتغيريها استناداً إىل املصاحل .األمر الذي اعترب
ذلك دلي ً
ال على حجية االستحسان .وهو ما يكشف عن

2

إن ما يربر ترجيح املصاحل على األحكام الشرعية عند
التعارض هو أن االستقراء دال على أن األوىل هي املقصودة
من األحكام ،وأن الشارع كان حريصاً على مراعاتها
ّ
وتوخيها .بينما األحكام ليست  -يف الغالب  -سوى وسائل
لتحقيق تلك املصاحل .ومن الواضح أن املقاصد تتقدم
على الوسائل وترتجح عليها عند املعارضة.

3

إن ما يظهره االستقراء من التنويع والتغيري لألحكام
طبقاً للمصاحل اليت أوالها الشارع ّ
جل اهتمامه؛ ال يفسر
إال على ضوء حدوث عناصر جديدة يف الواقع عملت على

كون املصلحة هي املالك املع ّول عليه يف التنويع والتغيري.

تغيري املوضوعات اليت تناط بها األحكام.
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4

العالقة بني املصلحة والضرر هي عالقة ضدية ،حبيث إذا
وجد أحدهما انتفى اآلخر وبالعكس ،كما ذهب إىل ذلك
العديد من الفقهاء .وحيث إن هذا الضرر منهي عنه شرعاً،
لذا كان املوقف من التعارض احلاصل بني الضرر وحكم
النص ،هو إما العمل بنفي الضرر وترك احلكم ،أو العمل
باحلكم رغم ما يفضي إليه من الضرر .لذلك ال يصح
العمل باحلكم ما دام يسبب الضرر املعتد به.

5

طاملا عرفنا أن هناك شواهد عديدة اضطر فيها الفقهاء
إىل تغيري حكم النص ،وذلك من خالل جلوئهم إىل
املغية هي أحكام وسيلة ثبت عدم
املقاصد ،واعتبار األحكام َّ

صالحيتها اإلطالقية أو غري املشروطة .فهذا املربر هو يف
حد ذاته يشفع ألن تؤدي املصلحة دورها من احلاكمية
عند تعارضها مع احلكم.

6

يضاف إىل ذلك إن قبول الفقهاء ألصل االستحسان
املتضمن ختصيص عموم النص باملصلحة ،كفيل حب ّد
ذاته للسماح بتغيري احلكم بكامله.
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الطوفي والمصلحة
يعد جنم الدِّين الطويف احلنبلي أول من جترأ على توسعة حجية املصلحة وبسطها
إىل احلد الذي أجاز من خالهلا تغيري حكم النص يف رسالته املسماة (يف رعاية املصلحة)،
وذلك من خالل توظيف املنطلقات املعتمدة يف إثبات املصلحة واالستحسان ،وهي املنطلقات
الكاشفة عن مراعاة الشرع للمصلحة .كتلك اليت وظف هلا الشاطيب الدليل االستقرائي
على ما مر معنا .لكن املالحظة اليت تسرتعي االنتباه هي أن نظرية الشاطيب رغم ما هلا من
قيمة ،العتمادها على املنطق االستقرائي ،مل تستطع أن تستكشف اجلديد مثلما سبق إليه
الطويف يف ترجيح املصلحة على حكم النص.
فالطويف قد توصل إىل ما مل يتوصل إليه الشاطيب فيما بعد ،فرغم السبق الزماني وعدم
الوعي بالدليل االستقرائي كانت نظرية الطويف أكمل مضموناً مما عليه نظرية الشاطيب،
وأن هذه األخرية كانت مقطوعة الصلة باألوىل ،بل ميكن القول إن املضمون املعريف لنظرية

الطويف بلغ حداً مل يصل إليه تاريخ الفقه اإلسالمي إىل يومنا هذا .ومن املؤسف أن البناء
الذي أسسه الطويف يف هذا اجملال مل جيد من يرعاه وسط الفقهاء ،مما جعل والدته يتيمة.

النتاج التراثي ونظرية الطوفي
ميكن اعتبار نظرية الطويف نتاجاً طبيعياً للتطور الذي أفضى إليه الفقه اإلسالمي عرب
مراحله التارخيية ،وذلك لعدد من املربرات الرتاثية اليت سبقتها ووجدها الطويف حاضرة
أمامه ،وهذه أبرزها:
نظرية الغزالي يف قبوهلا جلواز ترجيح املصلحة على حكم النص

1

واإلمجاع  -ولو ضمن شروط  -جيعل نظرية ترجيح املصلحة على حكم
النص مفتوحة وليست ممنوعة باألصل ،أو مرفوضة مجل ًة وتفصي ً
ال ،إذ

تصبح اإلشكالية حمددة بالشروط والقيود فحسب.
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2

لعل من املدارك الرتاثية اهلامة نظرية االستحسان للمالكية القائمة

على ختصيص النصوص باملصلحة.

ال شك أن قواعد فقهية من أمثال (الضرورات تبيح احملظورات)

3

و(احلاجة تنزل منزلة الضرورة) و(املشقة تبعث على التيسري) وما إليها؛
املوجهات اليت ساهمت يف إلفات نظر الطويف إىل صحة
ميكن أن تعد من ِّ

حجية ترجيح املصلحة واعتبارها أقوى من حكم النص واإلمجاع.

كذلك ما توصل إليه الفقهاء من أن الشرع موضوع لتحقيق مصاحل

4

اإلنسان كمقصد أساس تدل عليه خمتلف األحكام الشرعية يف مجيع

أبواب الفقه ،سواء كانت املصاحل ضرورية أو حاجية أو حتسينية ،وهي
اليت أخذت من الشاطيب ّ
جل اهتمامه يف كتابه (املوافقات) واليت ّ
سخر

هلا منهجه املميز يف االستقراء.

هناك عدد من املواقف واملقاالت اليت أطلقها الفقهاء مما يتسق

5

ونظرية الطويف ،منها مقالة تأثري الزمان واملكان على تغيري األحكام،
أو قول بعضهم :إن األحكام تتغري بتغري الزمان ،بل باختالف الصورة
احلادثة.

هكذا خنلص إىل أن نظرية الطويف هلا ما يربرها حبسب املقاالت والنتائج اليت أحدثها
الفقه خالل مراحل تطوره عرب العصور.
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أدلة نظرية الطوفي
أما األدلة الفعلية اليت جلأ إليها الطويف فيمكن تقسيمها إىل ما يلي:
إكثار الطويف من األمثلة الشرعية اليت تكشف عن مراعاة الشرع

للمصلحة واعتبارها من املقاصد يف قبال أحكام الوسيلة .وهو بهذا

1

يتبع الطريقة االستقرائية يف تتبع النصوص الوافرة اليت تثبت مراعاة
الشرع للمصلحة ،كي يستخلص النتيجة املنطقية بوجوب تقديم
املقاصد على الوسائل ،وبالتالي تقديم املصلحة على سائر األحكام

والنصوص وكذا اإلمجاع عند التعارض.

تقديم الطويف ألمثلة عديدة حاول من خالهلا أن يبني كيف أن الشرع

2

رجحوا العديد من املصاحل على
من جانب ،والصحابة من جانب آخرّ ،
أحكام النص ،بل وعلى اإلمجاع أيضاً ،مع األخذ بعني االعتبار عدم

تبلور هذا املصدر التشريعي عند الصحابة.

ومن حيث االستدالل بالنص فإن الطويف بنى نظريته تعوي ً
ال على فهم

وحتليل احلديث النبوي (ال ضرر وال ضرار) ،ومن ثم توظيفه ضمن

3

إطار اعتبار املصلحة مقصودة ومرجحة على غريها .فهو يفهم النفي
يف احلديث النبوي املشار إليه بأنه نفي عام إال ما خصصه الدليل،

وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا احلديث على مجيع أدلة الشرع،

وختصيصها به يف نفي الضرر وحتصيل املصلحة.

هذه هي نظرية الطويف اليت تتسق مع قول بعض األصوليني :حيثما توجد املصلحة
فثم شرع اهلل .أو كما قال العز بن عبد السالم :الشريعة كلها مصاحل إما تدرأ مفاسد أو
جتلب مصاحل .ومثله ما ذهب إليه الدوالييب يف كتابه (املدخل إىل أصول الفقه) معترباً
قاعدة املصلحة مستقاة من روح الشريعة وبالتالي صحة بناء احلكم فيها.
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بل جند دعماً هلذه النظرية من قبل بعض ر ّواد اإلصالح يف عصرنا احلديث .فاملالحظ
أن رشيد رضا قام بنشر رسالة الطويف يف أحد أعداد جملته (املنار) ،وأيد ما جاء فيها من
نظرية.

الشبهات حول الترجيح بالمصلحة
هناك بعض الشبهات حول موقف الطويف من املصلحة وما فهمه من قاعدة (ال ضرر وال
ضرار) ،كما يلي:

1
الشبهة
األولى

هناك إشكال فين حول اعتبار الطويف للحديث النبوي خمصصاً

لغريه من األحكام أو النصوص واإلمجاع ،مع أن املخصص
حبسب االصطالح جيب أن يكون أخص مطلقاً من العام ليصح
تقدميه عليه.

إن قاعدة (ال ضرر وال ضرار) حبسب نظر البعض ومنه النظر

الشيعي ال يستفاد منها ترجيح املصاحل على حكم النص ،بل
إنها تقتصر فقط على مواضع الضرر واإلضرار .مبعنى أنه ال

يغري من األحكام إال حبدود ما ينشأ عنها من ضرر.

2

مع هذا ميكن اإلجابة على ما سبق باعتبارين:

الشبهة
الثانية
االعتبار األول
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فيما يفهم من املصلحة من حيث
إنها ضد الضرر ،فانتفاء أحدهما
يعين حضور الثاني ،وعلى هذا
الفهم يسقط اإلشكال من أساسه،
وهو ذاته ما ع ّول عليه الطويف من
اعتبار الضرر نقيض املصلحة.

االعتبار الثاني

فبما تتضمنه املصلحة من الكمال
املعترب عقالئياً .وهي وإن كانت غري
مستمدة من نفس احلديث اآلنف
الذكر ومالبساته اخلاصة؛ إال أن
القرائن املختلفة اليت تقصدها
الشريعة مبا فيها تطبيق قواعد
النسخ والعمل باالستثناءات أو عدم
االلتزام بالتطبيق الك ّلي واحلريف؛
كل ذلك ال يفهم باتساق إال على
حنو النظر إىل املصلحة كمقصد
كلي أساس.

هناك نقد على صعيد التطبيق ،فالبعض اعترب أنه مبوجب

نظرية الطويف فإن املصلحة تقتضي الرخصة يف العديد من

األحكام الثابتة احلرمة مثل الربا .لكن يرد على هذا النقد أمران:

3

األول

الشبهة
الثالثة

الثاني

هو أن الطويف صريح يف عدم تطبيق
نظريته على ما يعلم قطعيته من
الشرع ،ورمبا يدخل الربا ضمن
األحكام القطعية الواضحة بال
أدنى احتمال حسب هذه النظرية.
هو أن منع الربا فيه مصلحة
مقصودة كما ورد يف العديد من
النصوص ،وبالتالي فليس فيه ما
يستشكل على النظرية .يضاف
إىل ذلك أن العقل الفقهي عموماً
ونظرية الطويف خصوصاً ال يقبالن
األخذ مبطلق املصاحل.
175

موجز كتاب
النظام الواقعي

يرى البعض أن التعويل على قاعدة املصاحل كمبدأ رئيسي

4
الشبهة
الرابعة

يفضي يف حد ذاته إىل فتح اجملال للعقل ألن يضع أحكامه على
حساب النص ،مما يعين نسخ النصوص ومن ثم نسخ الشريعة

ذاتها أو تعطيلها .مع أن اصطالح النسخ هنا هو غري ما استقر

عليه رأي الفقهاء ،فهم ال يعدون التخصيص بالرأي واالجتهاد
من النسخ ،وإمنا يشرطون فيه رفع احلكم ك ّلية ،والطويف ال
يقول بالرفع.

نظرية الطوفي والفكر اإلمامي
معنى
لقد اعتربت قاعدة (ال ضرر وال ضرار) يف الوسط الشيعي ثابتة لألخبار املتواترة
ً
ولظاهر الكتاب فض ً
ال عن اإلمجاع والعقل .لكن فهم هذه القاعدة مل يتضمن اعتبارات
املصلحة وعنوانها ،كما مل يستفد منها الرتجيح على حكم النص عند التعارض ،بل إنها
تقتصر على مواضع الضرر واإلضرار فحسب .وبالتالي فإنها رافعة للتكليف وليست مشرعة.
لكنها مع ذلك تواجه إشكا ً
ال ،فهي معارضة للتكاليف الشرعية الثابتة اليت تتضمن طبيعتها
الضرر واإلضرار؛ كاألضرار اليت يسببها اجلهاد بالنفس واألموال على اجملاهدين ،والصيام
على الصائمني ،واحلج على احلجاج ،والزكاة على املزكني ،وضرر قطع اليد بالنسبة
للسارق ،واجللد بالنسبة لشارب اخلمر ،والقصاص وسائر احلدود والتعزيرات ،فهل يلزم
ختصيص هذه القاعدة بتلك األحكام للتنايف الوارد بينهما؟
إن فهم قاعدة (ال ضرر وال ضرار) لدى اإلمامية ّ
ظل يدور حول الضرر املنصوص عليه يف
القاعدة وضمن حدود خاصة كالضرر املعتد به؛ ال مطلقه وال عمومه .هلذا قيل إنه لو بُين
العمل بعموم هذه القاعدة حلصل منه فقه جديد .كما أن الفكر الشيعي ال يعرتف حبكومة
املصلحة على سائر األدلة الشرعية ،بل يقتصر على ما فيه ضرر.
اخلالف األساس بني الطويف والفكر الشيعي يتحدد يف عالقة املصلحة بالضرر .فالطويف
يرى أن املقابلة بينهما عبارة عن الضدية والتناقض بال واسطة ،فوجود املصلحة هو يف حد
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ذاته يعد نافياً للضرر ،والعكس صحيح .يف حني إن الفكر الشيعي يكتفي جبعل العالقة بني

الطرفني عالقة خمتلفة تتضمن العموم واخلصوص ،حبيث إن فوات املصلحة ال يعرب دائماً
عن حضور الضرر ،أو لكون املصاحل احلقيقية هي تلك اليت يقررها الشرع ،وإن ما يدركه
تعب عن نوع من األوهام العقلية.
العقل من مصاحل خمالفة ال بد من أن ّ
وعليه فإن للفكر الشيعي ثالثة اعتبارات لرفض نظرية الطويف:
االعتبار األول

إن الفكر الشيعي ال يرى الضدية بال
واسطة بني املصلحة والضرر كما
هو احلال لدى نظرية الطويف .هلذا
فهو وإن مال إىل وجوب دفع الضرر؛
إال إنه يف الوقت ذاته ال جييز
التعويل على مبدأ املصلحة إال
ضمن شروط تتحدد مبنصوصيتها
الشرعية أو بقطعيتها العقلية،
وعدم منافاتها ملا ورد به الشرع.

االعتبار الثاني

إن هذا الفكر يرفض املصلحة
املرسلة كلياً حينما تكون ظنية ال
قطعية.
االعتبار الثالث

إن املصلحة العقلية لدى هذا
الفكر ال ختصص عاماً وال تقيد
مطلقاً وال تغري حكماً ،وكل ما
يبدو فيه من منافاة حلكم النص
يأول بكونه من أوهام العقل ،وإن
املصلحة احلقيقية هي تلك اليت
تكون مستبطنة يف حكم النص
على إطالق.
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بين الطوفي والخميني
نشهد اليوم تطوراً كبرياً جرى على يد السيد اخلميين يف تعديل االجتاه لدى الفكر
الشيعي وضوابطه الفقهية ،نتيجة لالحتكاك بالواقع وضغط احلاجات الزمنية بعد تأسيس
الدولة اإلسالمية اجلديدة .فقد أعاد اخلميين ما سبق أن انفرد به الطويف يف التعويل على
وجسد هذا املبدأ ضمن القرارات اليت
املصلحة وترجيحها على حكم النص عند التعارضّ .
اختذتها الدولة اإلسالمية ،حتى اعتربه بعض التابعني من الفقهاء بأنه صاحب طريقة
جديدة يف االجتهاد مل يسبق هلا غريه من علماء املذهب ،ال سيما وأنه أق ّر بتأثري الزمان
على عملية االجتهاد وتقرير األحكام .فمن املعلوم أن فقهاء الشيعة ينكرون العمل باملصلحة
(الظنية) وال يقرون مرجعيتها حتى حبدود ما ال نص فيه ،لكن احلال لدى اإلمام اخلميين
شيء خمتلف متاماً ،إذ أخذ على عاتقه مبدأ العمل باعتبارات املصلحة اخلاصة حبفظ

النظام مقدماً إياها على غريها من األحكام واألدلة الشرعية ،وعلى رأسها أحكام النص.

وقبل أن نبني دعوة هذا اإلمام ال بد من التذكري بأن فكرة املصلحة عند الشيعة أخذت
تعيد نفسها يف العصر احلديث بصيغة أخرى مقيدة بوالية األمر ،أي بالتشريع الذي يقيمه
ولي األمر لتنظيم احلياة السياسية واإلدارية واالجتماعية ،فهي من هذه الناحية تكون
ذات صبغة والئية ختص النظام السياسي ،مثلما سبق إىل ذلك االجتاه السين يف إقرار
األحكام الوالئية ،فأطلق اإلمام باقر الصدر على هذه العملية (سد منطقة الفراغ) ،وهي
تشمل األحكام اليت يصيغها ولي األمر مما مل يرد فيها نص تشريعي عام .أما فيما عدا هذه
املصلحة املناطة باألحكام الوالئية؛ فما زال الفقه الشيعي ال يعرتف بها .وبالتالي فهو يقيد
املصاحل االجتهادية باحلاكمية السياسية.
وشبيه بهذا احلال جند اخلميين حيدد جمال األخذ باملصلحة وترجيحها .فهو يقيد
املصلحة حبدود نظام احلكم السياسي فحسب ويرجحها على النص عند التعارض .فقد دعا
إىل تكوين جملس فقهي لتشخيص مصلحة النظام ،أو استنطاق الواقع بعيداً عن فضاء
النص وسائر اعتبارات األدلة التقليدية أو البيانية املوروثة .ومن ذلك إنه أصدر فتوى عام
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(1988م) أعرب فيها عن أن احلكومة اإلسالمية متثل سلطة السيادة املطلقة اليت وكلها
اهلل سبحانه وتعاىل إىل الرسول [ ..وأن هذا أهم حكم من األحكام اإلهلية ،وله أسبقية على
كل األحكام اإلهلية الثانوية.
ومن األمثلة اليت ساقها على ذلك :وضع يد الدولة على أمالك خاصة ملشاريع عمومية
ورئيسية :مثل بناء الطرق اجلديدة وفرض اخلدمة العسكرية اإلجبارية والتجارة اخلارجية
وجباية الرسوم اجلمركية والضرائب على املصنوعات وعلى األفراد وفرض التسعري
للمنتجات والبضائع واخلدمات ،وغريها.
وبالتالي فإن سر العالقة اليت جعلتنا جنمع هذين الف ِقيه ْ
َي هو ما انفردا به من اجتهاد

رج َحا فيه املصلحة العقلية على النص عند تعارضه معها ،أي أنهما أجازا تغيري حكم
خاص َّ

النص بهذه املصلحة .ومعلوم أنه مل يقل بذلك أحد قبل الطويف وال بعده من الفقهاء سوى
روح اهلل املوسوي اخلميين.

إيران وتجديد االجتهاد
شهد الفقه الشيعي بعد الثورة اإلسالمية يف إيران حتو ً
ال جديداً جعله خيتلف عما
كان عليه من قبل .فألول مرة يف تاريخ هذا الفقه يصرح عامل المع بضرورة أخذ اعتبار
املصلحة وشروط الزمان واملكان يف تشريع األحكام ،معترباً اجتهادات القدماء إمنا جاءت
طبقاً لشروط ظروفهم من الزمان واملكان .فهذا ما صرح به اإلمام اخلميين مشرياً إىل أنه ال

يبغي من ذلك إجياد فقه جديد خيتلف عن الفقه التقليدي مثلما هو احلال لدى النجفي
صاحب املوسوعة الفقهية الشهرية (جواهر الكالم) .لكن واقع احلال أنه جتاوز طريقة النجفي
وغريه ممن رمسوا الصورة التقليدية للفقه ،خصوصاً وأنه اعترب احلكم الفقهي قد يكون
له موضوع هو غري الظاهر من املسألة ،وأنه أدخل يف احلساب الشروط الزمانية واملكانية
يف التشريع االجتهادي ،كما أنه أجاز التعارض بني املصلحة يف نظام الدولة اإلسالمية
واألحكام اجلزئية ورجح األوىل على الثانية عند التعارض ،فكل ذلك يعد جتاوزاً ملا كان،
وهو بداية الثورة على الفهم التقليدي.
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وتربير ما حدث مستمد من التحوالت اليت مرت بها األحكام والفتاوى عرب التاريخ دون
أن يغطيها شيء من التنظري والتربير .فقد تهيأ للخميين أن يضع النقاط على احلروف ،إذ
كان كل من ي ْ
َق ِدم على رأي جديد يتجاوز اعتبارات السلف يواجه حشداً من االعرتاضات،

وبعد عملية اجلدل والصراع بني الرفض والقبول ينتهي األمر  -عادة  -لصاحل األخري تبعاً
للحاجة الزمنية.
ويظل املبدأ العام الذي يتحكم بطريقة الفقهاء التقليديني هو بطالن االجتهاد عند
وجود النص ،إال ما كان له عالقة بفهمه حسب الصور اللفظية .لكن ما جاء به اخلميين
هو غري تلك الصورة ،حيث إنه تقبل االجتهاد حتى مع وجود النص ،األمر الذي يرفضه
فقهاء الطريقة التقليدية أو البيانية؛ معتربين هكذا اجتهاد هو يف قبال النص ،وإنهم على
ذلك اعتربوا األحكام مؤبدة غري قابلة للتغيري ،وهو ما يفسر عدم اهتمامهم مببدأ تأثري
الزمان واملكان على األحكام ،خصوصاً وأنه متداول لدى فقهاء السنة منذ زمن بعيد .فمع
ذلك ال توجد إشارة توحي بقبول هذا املبدأ ولو حبدود الفتاوى االجتهادية غري املنصوص
فيها كالذي يعمل به فقهاء السنة ،فكيف احلال مع األحكام اليت تعود إىل النص ذاته؟!
وحبسب الطريقة اجلديدة للخميين أصبح االجتهاد مستنداً إىل مبدأ الواقع خارج نطاق
النص ،ومن ذلك إنه جدد بعض الفتاوى واألحكام خبالف ما هو السائد وسط الفقهاء ،مثل
رأيه حول موارد الزكاة والرهان يف السبق واألنفال والشطرنج واآلالت املوسيقية ،خصوصاً
وأن بعض هذه القضايا ُعدّت من احملرمات يف ذاتها كما أشار إىل ذلك احملقق احللي،
وسبقه يف تأكيد حرمتها شيخ الطائفة الطوسي .لذلك أثارت هذه الطريقة حفيظة
التيار التقليدي من الفقهاء ،فاستشكل عليه عديدون ،بعضهم من تالمذته مثل الشيخ
حممد حسن القديري ،مما جعل اخلميين ّ
يذكره يف رسالة خطية مبا مضمونه :إنه بغري
الفهم اجلديد ملثل تلك القضايا فإن الفقه اإلسالمي سوف ينفصل عن احلياة وال يصلح
تطبيقه بأكثر من حياة الكهوف والصحارى املعزولة.
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أما اآلثار اليت أحدثها اإلمام اخلميين على القضايا اليت واجهتها اجلمهورية اإلسالمية
فهي كثرية ،منها أن هذه الدولة مسحت بتعطيل حكم اجلزية الوارد ذكره يف القرآن الكريم،
حيث مل يرد يف الدستور اإليراني شيء حول اجلزية وقوانني الذمة ،بل صرح الدستور بأنه
على احلكومة وعلى املسلمني أن يعاملوا األشخاص غري املسلمني باألخالق احلسنة والقسط
والعدل اإلسالمي ،وأن يراعوا حقوقهم اإلنسانية.
كما ظهرت دعوة لصياغة األحكام بالتقنني دون االعتماد على فتاوى املراجع ،الختالف
فتاويهم ،وباختالفها تفضي أمور الدولة إىل الفوضى ،ال سيما يف املسائل السياسية
وجه البعض ما جاء يف احلديث الراد عليهم  -األئمة  -كالراد على اهلل
والقضائية .وقد ّ
وهو يف حد الشرك بأنه مق ّيد بزمان النص ،إذ كانت احلكومة بيد السالطني الظاملة،

لذلك دعا األئمة الناس إىل اتباع الفقهاء ورواة احلديث ومن ثم اجملتهدين فيما بعد.

وجتري اليوم يف إيران حركة جديدة من الذوق الفقهي مل تكن مألوفة من قبل ،رغم
أنها ما زالت تفتقر إىل التنظري العلمي املطلوب ،وقد نشأت بفعل تطورات الواقع وما أفرزه
من حاجات جديدة .األمر الذي جعل بعض الفقهاء اجلدد يشكك يف صحة ما كانت عليه
الطريقة التقليدية للفهم الفقهي ،حيث ظهر عجزها وعدم قدرتها على مواكبة احلياة
وحل املشاكل احلديثة.
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الفصل الثاني عشر
نظرية المقاصد ونقدها
ال أعتقد أن هناك مسألة أخطر وأهم من املقاصد العامة للشريعة يف البحوث الفقهية.
ويبدو أن أول الداعني إىل فكرتها هم األشاعرة .فأول من أطلعنا على حبثها هو اإلمام
اجلويين ،ثم تلميذه الغزالي ،حتى بلغ البحث غايته عند الشاطيب الذي اقرتن امسه بها
لكثرة ما أشبعها حبثاً وتفصي ً
يأت من يضيف إليه شيئاً ذا
ال مبا مل يسبقه نظري قبله ،ومل ِ

أهمية بعده.

وتزداد أهمية هذه النظرية وخطورتها عند األخذ بعني االعتبار ما هلا من جنبة كالمية،
وأنها كانت حمط مفارقات بني علمي الكالم والفقه .ولعلم الكالم صفة توجيهية مؤثرة
على علم الفقه ،فمطارح علم الكالم هي مطارح كلية أصولية قد تؤثر بشكل أو بآخر على
توجيه القضايا الفقهية .فمن أبرز األمثلة على ذلك قضايا التحسني والتقبيح اليت ُتبحث
يف علم الكالم ،إال أنه يستفاد منها يف علم الفقه.
لكن بالرغم من الصفة التوجيهية اليت حيملها علم الكالم إزاء الفقه فإنا جند أحياناً
بعض املفارقات اليت تنتاب العالقة بينهما على صعيد املذهب الواحد ،ومن ذلك ما يتعلق
بقضية املقاصد .فرغم أن األشاعرة يع ّولون يف علم الكالم على نفي الغرض والتعليل واحلكمة
يف الفعل اإلهلي ،وبالتالي تنتفي عندهم فكرة املقاصد  -على األقل يف جمال الفعل واخللق،
لكن مع ذلك فإن هذه الفكرة حاضرة لدى املتأخرين منهم على الصعيد الفقهي.
وبذا يتضح أن فكرة األشاعرة تنطوي على التناقض .فنجد لدى املتأخرين من األشاعرة
الذين اعرتفوا بوجود مقاصد وعلل حمددة يف الشرع ،يف حني إنهم نفوا ذلك على صعيد
عامل التكوين .ومن هؤالء اإلمام اجلويين ،وتلميذه الغزالي يف بعض كتبه ،واآلمدي يف
(اإلحكام يف أصول األحكام) ،والشهرستاني يف (نهاية اإلقدام) ،والفخر الرازي يف بعض
كتبه .وقد ع ّد الشاطيب هذا األخري ممن اضطر يف كتبه األصولية إىل أن يدافع عن علل
183

موجز كتاب
النظام الواقعي

األحكام مثلما يف كتابه (احملصول يف أصول الفقه) مبا ال يتسق مع كتبه الكالمية ،إذ
اعترب تلك العلل مبعنى العالمات املع ّرفة لألحكام الشرعية.
فاملقاصد والعلل لدى هؤالء غائبة على صعيد َ
اخللق واإلجياد ،لكنها حاضرة على
صعيد األمر والتشريع ،أو أنها غائبة على حنو الكالم والعقيدة وحاضرة على حنو الفقه
والشريعة .مع ما يالحظ أن اخللق والتشريع كالهما من قبل اهلل تعاىل ،فذاك عبارة عن
َخلقه وتكوينه ،وهذا عبارة عن أمره ونهيه ،وهما عبارة عن كتابني ،تكويين وتدويين .فكيف
يتسق  -إذاً  -القول بوجود مقاصد وأغراض هلل يف التشريع دون أن يكون له مثلها يف اخللق

والتكوين؟!
واملفارقة اليت وجدناها بني الفقه والكالم لدى متأخري األشاعرة؛ جندها بشكل آخر
لدى اإلمامية اإلثنى عشرية .فهي يف علم الكالم تؤمن مببدأ الغرضية ،وأن العقل قادر على
كشف الغرض واحلكمة من الفعل اإلهلي ،كما وتؤمن تبعاً لذلك بغرض التكليف وحكمة

التشريع على النحو اإلمجالي ..لكنها يف علم الفقه ترى العقل عاجزاً عن إدراك مقاصد
األحكام الشرعية وعللها.

مع هذا ميكن القول إن الفقه لدى اإلمامية مل يتقولب على قالب واحد ،بل أخذ أشكا ً
ال
متعددة وأبعاداً تطورية خمتلفة .فإذا كان أغلب املتقدمني منهم أقفلوا الباب بوجه العقل
وأوصدوه ،مع ّولني يف عملهم (االستنباطي) على اجلوانب احلرفية للنصوص بال أدنى
أثر لالجتهاد؛ فإن أغلب املتأخرين كانوا على خالف ذلك ،حيث أبدوا اهتماماً متزايداً
بقضايا االجتهاد وتوظيف العقل ولو ضمن حدود ،حتى إن مجاعة منهم أق ّرت مبا توصل
إليه األشاعرة من أن غرض األحكام هو حفظ املقاصد اخلمسة يف الشريعة (الدين والنفس

والعقل واملال والنسب) ،كالذي يظهر لدى حممد بن مكي العاملي.
واألمر املثري هو ما حدث بعد قيام اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،حيث النقلة النوعية
لصاحل املمارسة العقلية ور ّد االعتبار للنظر يف املقاصد؛ بعد ما كانت يف السابق من القضايا
اليت مينع التحرك يف إطارها ما مل ُتنتزع بشكل صريح من النصوص مباشرة.
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ما هي مقاصد الشريعة؟
تنقسم املقاصد العامة لدى علماء أصول الفقه إىل عدة مراتب من املصاحل .وقد سبق

للجويين ان حدد أصول الشريعة فصنفها يف مخسة :الضروريات ،احلاجيات ،املكرمات أو
التحسينيات ،املندوبات ،التعبديات .ومجيع هذه املراتب عند اجلويين ليس فيها ما يتممها،
خالفاً لرأي من جاء بعده من األصوليني كالغزالي والشاطيب .كذلك إن هذين ال َع َلمني

حصرا املقاصد يف ثالثة فقط هي الضرورات واحلاجيات والتحسينات أو الكماليات ،ولكل

منها ما يتممها ،األمر الذي استقر عليه علماء املقاصد من األصوليني.

المقاصد ومراتبها
اعتقد علماء املقاصد من أمثال الشاطيب أن املراتب الثالث للمصاحل مستنتجة

باالستقراء وشاملة جلميع األحكام ،أي ال يوجد حكم إال وينطوي ضمن مرتبة من هذه

املراتب مع متمماتها .وهي كما يلي:
أ -الضرورات

ويقصد بها احلفاظ على ما هو ضروري للناس بدونه ختتل مصاحلهم وتفسد.
لكن العلماء اختلفوا يف حتديدها ،وأغلبهم حصرها يف مخس ،وإن اختلفوا
حول بعضها .فهي عند الغزالي عبارة عن احملافظة على الدِّين والنفس والعقل
والنسل واملال .وتابعه يف ذلك اآلمدي ،وكذا ما ذهب إليه الشاطيب ،وابن
األزرق والشوكاني .وزاد بعض املتأخرين عليها حفظ األعراض ،حيث أن
عادة العقالء بذل نفوسهم وأمواهلم دون أعراضهم.
واألمثلة اليت تذكر ضمن الضرورات هي كما يلي:
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 .1الحفاظ على الدين

ويدخل فيه ما ُشرع ألجله من أحكام العبادات من الصالة والصوم

والزكاة واحلج واجلهاد وغريها.
 .2الحفاظ على النفس

وينضوي حتته كل ما ُشرع ألجله من األحكام اليت حتفظ النفس
من إجياب املأكل واملشرب واملسكن وامللبس ،وكذا القصاص والدِّية

وحتريم اإللقاء بها يف التهلكة وما إىل ذلك.
 .3الحفاظ على العقل

وأهم ما ُشرع ألجله حتريم املسكرات وعقوبة تناوهلا.
العرض (أو النسب)
 .4الحفاظ على ِ

ويدخل فيه ما شرع ألجله احلدود اخلاصة بالزنا والقذف وما إىل

ذلك.

 .5الحفاظ على النسل

حيث أُحلق فيه ما يعود إىل ال ِعرض أو النسب من األحكام كعقوبة

الزنا والقذف وما اليهما .ورمبا كان األ ْوىل ان يكون هذا األصل
داخ ً
ال ضمن قسم احلفاظ على النفس.
 .6الحفاظ على المال

وألجله يوجد عدد كبري من التشريعات من األحكام االقتصادية؛

كإباحة البيع وسائر العقود املالية واملبادالت التجارية ،وحرمت

ألجله السرقة والغصب والغش وإتالف املال والربا والغرر وما إليها.
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ب -الحاجيات

ويقصد بها حتقيق ما الناس حباجة إليه من رفع املشقة وتيسري أمور حياتهم،
مثل الرخص الشرعية كإفطار املريض واملسافر يف رمضان ،وقصر الصالة

الرباعية للمسافر ،وغري ذلك من الرخص لرفع احلرج عنهم ،كذلك إباحة
العرايا واملساقاة واملزارعة وسائر العقود سداً حلاجة الناس.
ج ـ التحسينات

هي حتقيق ما هو حسن للناس على وفق ما عليه املروءة ومكارم األخالق ،واليت

يدخل فيها أحكام الطهارات وسرت العورات وآداب املعامالت.
د ـ المتممات

شرع الشارع أحكاماً أخرى تتمم حتقيق املقاصد يف املصاحل الثالث .فما يتمم
الصالة  -مث ً
ال  -هو إقامتها مجاعة وإعالنها بطريقة األذان.

العالقة بين المراتب المقصدية
اعترب الشاطيب أن املقاصد الضرورية يف الشريعة هي أصل للمقاصد احلاجية
والتحسينية ،إذ لو فرض اختالل الضروري بإطالق الختل كل من احلاجي والتحسيين،
أما العكس فال يلزم.
فالضروري هو املطلوب .هكذا يرتب الشاطيب مطالب مخسة كالتالي:
2

1

إن الضروري أص ـ ـ ـ ـ ــل
ملا سواه من احلـ ــاجي
والتحسيين.

إن اختالل الضروري
يل ـ ــزم منه اخت ـ ـ ــالل
الباق َي ْي بإطالق.

3

ال يلزم من اختالل
الباق َيي ـْن اختـ ـ ـ ـ ـ ــالل
الضروري.
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5

4

يلزم من اختالل التحسيين
بإطالق أو احلاجي بإطالق
اختالل الضروري بوجه ما.

إن الضروري أص ـ ـ ـ ـ ــل
ملا سواه من احلـ ــاجي
والتحسيين.

نقد النظرية
من الواضح أن لنظرية املقاصد أهمية كربى يف التشريع ،وهي بصورتها املألوفة حتتاج
إىل مراجعة ونقد .لذا سنجعل نقدنا هلا على قسمني ،أحدهما يتناول املراتب الثالث
وعالقاتها ببعضها ،واآلخر يقتصر على املرتبة األوىل ألهميتها ،وذلك كاآلتي:

.1

نقد التقسيم الثالثي للمقاصد

ميكن تقسيم هذا النقد إىل مالحظات إشكالية وأخرى تأسيسية كما يلي:
أ -النقد اإلشكالي

1

2
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يالحظ أو ً
ال أن األصوليني  -منذ الغزالي  -وإن اتفقوا على تصنيف املراتب
املصلحية إىل ثالث؛ إال أنهم مل يتفقوا على أقسام هذه األصناف ،كما
مل يتفقوا على رد األحكام إليها ،وظهر هناك العديد من االختالف يف
التوزيع واإلحلاق .ومن ذلك خالفهم حول قسم األعراض تارة جبعله
مستق ً
ال وتارة جبعله ضمن احلاجيات ،وأخرى بإحلاقه ضمن احلفاظ
على النسل.
يالحظ يف التحسينات أنها هجينة يف أحكامها بني أن تكون دالة على
التجميل والعادات احلسنة ،وبني أن تكون أخالقية حقوقية؛ بعضها
يتفوق  -قوة  -على ما ذكر من األحكام ضمن احلاجيات ،بل وأغلب
أحكام الضرورات .فمث ً
ال إن النهي يف اجلهاد عن قتل الصبيان والنساء،
وهو موضوع يف التحسينات ،ليس ّ
أقل حرمة من شرب اخلمر املوضوعة
ضمن أحكام الضرورات.

كذلك يالحظ أن األحكام ضمن احلاجيات تتفاوت بني أن ال

3

يكون فيها معنى احلاجة وإن تضمنت معنى الرخصة ،وبني ما هو
ال .فحكم التيمم عند فقدان املاء  -مث ً
موضع حاجة فع ً
ال  -ليس

معنياً باحلاجة ،وال أن مصلحة الناس وحاجتهم متوقفة عليه ،رغم
إن تشريعه كان ألجل الرخصة ورفع احلرج التعبدي ال املصلحي
مبعناه القابل لإلدراك ،وبالتالي فإنه ال يدخل ضمن هذا القسم وال

ضمن غريه من املراتب الثالث.

ب -النقد التأسيسي

1

أول ما يالحظ أن العدد املذكور للمراتب أو املصاحل ال يفي باملطلوب،
فمن الواضح أن هناك نوعني من األحكام ال يدخالن ضمنها:

أحدهما

اآلخر

ما أشار إليه اجلويين من األحكام التعبدية اليت ال
يفهم غرضها ومصلحتها ،فما دامت غري مفهومة تع ّذر

وضعها ضمن أي من تلك املقاصد أو املراتب.

أما النوع اآلخر :فهو ما نصطلح عليه املصاحل
احلقوقية الذي ال تشري إليه تلك املراتب بالذكر
على حنو االستقالل ،سواء العامة من هذه املصاحل أو
اخلاصة ،فأحكام هذا النوع تتوزع تارة ضمن الضرورات
اخلمس ،وثانية ضمن احلاجيات ،وثالثة ضمن
التحسينات .لكنها تارة أخرى تستقل بنفسها دون أن
تدخل يف أي مما سبق ،أو أنها تكون أقرب إىل التمايز
فيصح
مما هي إىل االنضمام والتداخل مع غريها؛
ّ
بذلك إفرادها مستقلة.
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فاملصلحة املتعلقة بعزل احلاكم املستبد  -مث ً
ال  -هي مصلحة حقوقية
مستقلة ال ميكن ردها إىل أي من املصاحل السابقة ،فهي ليست حتسينية
باملعنى املألوف ،وال هي راجعة إىل حاجات الناس من دفع املشقة وتيسري
حياتهم ،وال تعود  -كذلك  -إىل الضرورات اخلمس ..بل هي حق خيص
اإلرادة العامة لألمة يف املشاركة باحلكم وتقرير املصري.
 2ليس بالضرورة أن يكون مقصد احلكم ومصلحته مندرجاً حتت عنوان
واحد من عناوين تلك املراتب الثالث .فقد يكون حتت أكثر من عنوان
ومرتبة ،باعتبارات متعددة .فال مانع من أن يقع احلكم من جهة ضمن
دائرة التحسينات ،وأخرى ضمن احلاجيات أو احلقوق أو الضرورات.
فمث ً
ال حيث إن الدية يف العاقلة موزعة على أقارب القاتل؛ لذا فمصلحة
احلكم هي التخفيف ورفع احلرج عن القاتل ،فيقع احلكم ضمن
احلاجيات ،لكن من حيث اعتباره حقاً ال بد من إيفائه بغض النظر عن
اجلهة اليت تقوم بدفعه فإنه يقع ضمن املصاحل احلقوقية اليت يستفيد
منها أولياء املقتول.
إن احلكم قد يفيد أكثر من مقصد ومصلحة بغض النظر عما يرد من
تفاوت بني مقادير هذه املقاصد واملصاحل للحكم الواحد .فقد يطغى
مقصد معني على غريه ،األمر الذي يربر إحلاقه منهجياً ضمن دائرة
حمددة من مراتب املقاصد وأنواعها؛ إن مل يكن موضع التباس الناظرين
واختالف أفهامهم.
لكن يف مجيع األحوال ّ
إن كون احلكم الواحد له قابلية االنضمام إىل
أكثر من عنوان؛ فذلك يُبطل توزيع األحكام ضمن مقاصد حمددة ،ما
مل يُعتقد بنسبية التوزيع ومنهجيته .فهو نسيب مبعنى أن إحلاق احلكم
مبقصد حمدد جاء العتبار معني مع إغفال سائر االعتبارات املؤهلة
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إلحلاق احلكم ضمن عناوينها املناسبة .وهو منهجي لكون التعويل

على مقصد حمدد مع إغفال غريه جاء لبعض املرجحات املنهجية اليت

تض ّعف من قوة مصلحة هذا الغري إزاء ذلك املقصد دون نكرانه .فنكران
املقاصد األخرى يُبعد التوزيع عن طابعه املنهجي ليضفي عليه طابعاً
حقيقياً أو لزومياً.

3

إن إدراك املقاصد تارة يكون عرب النص اخلاص ،وأخرى من خالل

االستقراء الشرعي ،وثالثة عن طريق الواقع والعقل من جهة ما
يدركه األخري من املعاني املتفقة مع األحكام الشرعية .وسواء يف

النهج األول أو الثاني يالحظ أن النتائج املرتتبة عن ذلك تتفق مع
مقررات الوجدان العقلي ،أي أنها عقالئية وممضية لقرارات العقل
وليست تعبدية أو تأسيسية إال على النحو النسيب .فمث ً
ال يتفق العقل

والنقل على قبح السرقة وحرمتها ،فمن هذه الناحية ُتضي الشريعة
قرار الوجدان العقلي ،لكن حتديد العقوبة بقطع اليد هو مما يعجز

العقل عن إدراكه ،رغم إدراكه بأنه جاء للردع كما يظهره الواقع.

وعليه ننبه إىل أن نظرية املقاصد ال ميكن أن تستقيم إال باعتبارين:
التسليم بقدرة العقل  -املزود خبربة الواقع  -على
إدراك املقاصد واملصاحل بغض النظر عن النص .األمر

الذي يفضي إىل قبول قاعدة احلسن والقبح العقلية
األول

اليت رفضها أغلب فقهاء السنة .فهم من جهة اعتربوا
املصاحل احلقيقية هي اليت تقرها الشريعة ال العقل،

أي أنها تأسيسية تعبدية تستوي مع سائر التعبديات
كما ص ّرح الشاطيب .لكنهم من جهة ثانية م ّيزوا بني

األحكام التعبدية اليت ال يُدرك معناها وبني األحكام
املصلحة املُدركة بالعقل.
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التعويل على منهج االستقراء الشرعي للتوصل إىل
حتديد عدد من املقاصد اليت قد ال تبدو واضحة من

النص اخلاص .وهو ما زاوله علماء املقاصد بال أدنى
الثاني

شك .لكنهم مل يربطوا بينه وبني قرارات الوجدان
العقلي اليت تتطابق نتائجه معه تبعاً لذات النهج من
االستقراء ومنطق االحتماالت .األمر الذي يؤكد ما

هم عليه من تناقض.

هكذا فبدون هذين االعتبارين تكون نظرية املقاصد عاجزة عن مقاومة

النهج احلريف املاهوي الذي اعتاد الفقهاء مزاولته بدقة وإتقان .فطبيعة
املنهج املاهوي تبعث على التعبد ،خالفاً للنهج الوقائعي الذي تبعث

طبيعته على توخي املقاصد.

4

إن الغرض من طرح نظرية املقاصد هو تربير األحكام اليت جاءت
بها الشريعة اإلسالمية ،أي إضفاء صبغة املقصد واحلكمة على هذه

األحكام ،ومل يكن الغرض من ذلك تأسيس األحكام وجتديدها.
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.2

نقد نظرية المقاصد الضرورية

لو حصرنا احلديث يف املقاصد الضرورية باعتبارها أهم املقاصد قاطبة فسنرى
أن التقسيم اآلنف الذكر يواجه مجلة من اإلشكاالت ميكن تصنيفها إىل مالحظات
شكلية وأخرى تأسيسية كما يلي:
أ -المالحظات الشكلية

1

إن اعتبار الدِّين قسيماً لسائر أقسام الضرورات يفضي إىل الفصل بينه
تعب عنها الضرورات األخرى .يف حني ما
وبني بقية جماالت احلياة اليت ّ
قصده علماء املقاصد هو األمور العبادية ال غري ،لذا فاألنسب ختصيص

اللفظ بالعبادة دون الدِّين األعم منها؛ ال مبا حيمله من املعارف العقدية
فحسب ،بل مبا يقدمه أيضاً من معارف شاملة ملختلف جماالت احلياة؛
ومنها سائر الضرورات ،سواء كان ذلك على حنو التأسيس ،أو على
حنو اإلمضاء لقرارات العقل.

2

لقد اقرتن ذكر املقاصد الضرورية بلفظ (احلفاظ) ،وتوحي هذه
اللفظة بأن مقاصد الشريعة معنية باحلفاظ على أمر كامل يف األصل،
ال حتقيق الكمال ألمر ناقص أو غري موجود .ويشهد على ذلك أن
موضوعات املقاصد على أرض الواقع ليست كاملة حتى يراد احلفاظ
عليها ،بل هي يف مجيع األحوال ينتابها النقص واالحتياج.

ب -المالحظات التأسيسية

1

المقاصد بين الضرورات والغايات

كثري ما يرد يف الذهن السؤال املتعلق بنوع العالقة اليت تربط
احلاجات املادية لإلنسان حباجاته الروحية .فهل هناك رابطة غائية بني
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احلقيقتني؟ وهل وجد اإلنسان ألجل قضاء حاجاته املادية ،أم للتنعم
بإشباع حاجاته الروحية؟
قبل البت يف املوضوع ال بد من اإلملام ببعض احلقائق األولية:
فمن ناحية حنن نعلم بأنه ال غنى لإلنسان عن النوعني من احلاجات.
كما ونعلم أنهما يتبادالن التأثري فيما بينهما سلباً وإجياباً ،فإشباع
أحدهما يؤثر يف اآلخر.
تعب عن ك ْنه احلياة اإلنسانية وجوهرها ،إذ إن مردّها
فاحلاجات الروحية ّ
إىل املطلق ونفخته الروحية ،وإن اإلنسان مهما سعى إلشباعها فإنه ال
حيقق من ذلك إال على قدر سعيه ،فيظل متصفاً بالنقص واحلاجة يف
قبال فيض املطلق .وعليه لوال هذه احلركة التطورية من اإلشباع غري
املنقطع للحاجات الروحية ملا اختلف اإلنسان عن البهيمة واحليوان.
فهذا هو سر حركة اإلنسان وغاية خلقه ووجوده .ومنه يتبني أن
احلاجات الروحية هي حاجات مقصدية يستهدفها اإلنسان يف حركته
الوجودية مبا أنعم اهلل عليه من النفخة الروحية.
على هذا فإن إشباع احلاجات املادية ليس له غرض يف ذاته ،بل تنبع
ضرورته من كونه شرطاً لتحقيق تلك الغاية من اإلشباع الروحي.
فلواله ملا استطاع اإلنسان العيش ،فض ً
ال عن أن يُشبع ذاته وغاية وجوده.
طبقاً هلذه املقدمة اإليضاحية ،مل يهتم علماء املقاصد يف حبث
الغايات الوجودية خللق اإلنسان؛ إما العتبارات نفي مبدأ الغرضية ،أو
العتبارات إبعاد العقل عن املمارسة االستكشافية ،أي تلك اليت تتضمن
كل احلالني فا َتهم توظيف هذا البحث للكشف
املماحكة مع الواقع .ويف ِ

عن مقاصد التشريع ،فتوقفوا عند حدود احلفاظ على الضرورات مبا
ال يتضمن اللغة التغيريية للواقع وال يعد غاية تشريعية .فاجلمود على
دائرة (احلفاظ) ال يتناسب مع غاية خلق اإلنسان ،يف حني يفرتض
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 -منطقياً – أن يكون هناك اتساق بني املقاصد وغاية اخللق دون اختالف.

والتشريع الذي ال يستهدف حتقيق هذه الغاية وال يستهدي بهديها هو عبث
بال معنى .وواضح أن الضرورات املطروحة يف نظرية املقاصد من احلفاظ على
الدِّين والنفس والعقل والنسل والعرض واملال؛ كلها ال تعرب عن غاية اخللق

من اإلشباع الروحي غري املنقطع كما سبق أن ب ّينا .يضاف إىل حتفظنا من

القيد الذي أورده األصوليون حول اجلهة املعنية بهذه املقاصد ،إذ حصروها
باملسلمني ،وكان األ ْوىل إطالقها على اإلنسان مبا هو إنسان.

إذاً فما ذكره األصوليون من مقاصد هي ليست مقاصد جوهرية وإن

ُس ّلم هلم بأنها من الشروط الضرورية لتحقيق املقاصد احلقيقية ،لكن ليس
بإطالق! .فمث ً
ال إن من ضمن ما ُذكر من املقاصد (النسب) ،رغم عدم عالقته
بهذه املقاصد ،فهو ال حيمل معنى مصلحياً قوياً مقارنة بغريه من الضرورات،
فله بعض املعاني املصلحية على سبيل احلاجة ،ومن ذلك توكيد االنتساب

األبوي ،والتمييز بني األشخاص ،ال سيما عندما ترتادف األمساء .كما أنه

ليس من املسائل التعبدية.

هكذا فإن ما ذكره األصوليون ال يتعدى املقاصد الشرطية ،حيث هدفها

حتقيق مقاصد حقيقية هي غاية التشريع الذي يستهدف سعادة اإلنسان،

ونطلق عليها املقاصد الغائية ،وهي كالتالي:
المقاصد الغائية

وهي تشتمل على جمموعة من القيم أبرزها ما يلي :التع ّبد والتع ّقل والتح ّرر
والتكمل ،ولكل منها ظاهر وباطن ،وذلك كالتالي:
والتوحد
والتخ ّلق
ّ
ّ
1

التعبد
ّ

وهو من حيث الظاهر العمل مبا أمر اهلل به من العبادات
الظاهرة املعروفة ،كالصالة والصوم واحلج وما إليها.
أما من حيث الباطن فهو توثيق الصلة للنفس بني
العبد وربه ،بكثرة الذكر يف القلب على الدوام.
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3
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196

ّ
التعقل

وظاهره املمارسة االستكشافية يف اكتساب العلم
واملعرفة لفهم الظواهر الوجودية ومنها طبيعة اإلنسان
ومنشؤه ومصريه .إذ ميكن توظيف هذه املمارسة لصاحل
اإلنسان بنحو من التثبت والتيقن قدر اإلمكان ،وإال
فالعلم بالنظر والرتجيح من غري هوى وال تقليد.

التحرر
ّ

وظاهره التجرد عن كل ما يعيق حركة اإلنسان
الكمالية يف احلياة من االستعباد واالستغالل والكسل
واالتكال واخلمول واتباع التقاليد واألعراف املنحرفة أو
اليت ال خري فيها .أما باطنه فهو التجرد عن األحوال
النفسية السيئة اليت تعمل على استعباد املرء واستنفاد
طاقته وتضليله ،كاألهواء املضلة والشهوات املميتة
وحجب التقليد املانعة من معرفة احلق والسلوك إليه.
ُ

ُّ
التخلق

وظاهره العمل مبكارم األخالق من العدل واإلحسان
والرمحة والتسامح والتواضع والتودد وحسن التعامل
مع الطبيعة وتسخري األشياء وما إليها .أما باطنه فهو
العمل مبا اصطلح عليه أهل الكشف واألحوال بالتخلية
والتحلية؛ التخلية عن الطباع والصفات النفسية
السيئة ،وإحالل حملها ما يقابلها من حسن الطباع
وطيب الصفات.

التكمل
ّ

وظاهره إكمال مجيع ظواهر األحوال السابقة ،أما

باطنه فإكمال بواطنها من غري حد وال انقطاع.

6

وظاهره السعي حنو إقامة ما أمكن من رابطة األخوة
وتعميق العالقات بني أفراد اجملتمع البشري ،عرب
التعاون والتآلف ملا فيه خري وصالح اجلميع .أما باطنه
فهو جعل مصادر اإلحساس والشعور واإلرادة قائمة على
ميزان موحد من غري تضارب وال تناقض.

التوحد
ّ

وجتدر اإلشارة إىل أن أغلب املذاهب اإلسالمية ظلتـ
ولألسف تعمل طوال تارخيها على خالف هذا املقصد
بالفرقة ونفي االعرتاف بشرعية اآلخر ،توسعة وتضييقاً.

يتبني مما سبق النقاط الثالث التالية:

1

تعترب عالقة الباطن العالقة اهلامة يف كل ما م ّر علينا
من األحوال السابقة ،وذلك ملا هلا من تأثري على حركة
الظاهر.

2

3

إن العالقة بني األحوال السابقة هي عالقة توظيف
وتأثري متبادل.

إنه بفعل تلك األحوال تكون حركة اإلنسان حركة
تكاملية غري متناهية؛ باعتبارها تتجه حنو املطلق أو
الكمال.
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2

المقاصد بين حق اهلل وحق اإلنسان

ناقش العلماء قضية تقديم أصناف الضروريات ،فقدموا الدِّين على ما

سواه .ومع أن تقديم الدِّين على النفس ال يعد قضية حمسومة لدى
كافة األصوليني ،إال أن أغلب العلماء ذهبوا إىل تفضيل األول على

الثاني ومن ثم على سائر املصاحل األخرى قاطبة ،مستدلني على ذلك

باجلهاد ،حيث يضحى بالنفوس من أجل محاية الدِّين وحفظه.

وتستند عملية ترجيح الدِّين على غريه من املصاحل لدى األصوليون
إىل نظرية حق اهلل املطلق يف قبال ما يُسمى بـ حق العبد جمازاً،
إذ ال حق له عندهم يف واقع األمر .فهم يفرقون شكلياً بني احلقني تبعاً
ملسألة جواز االختيار للعبد وعدمه .فبخصوص حق اهلل جند حالتني

كما يلي:

1
التعبدات الدينية اليت هي
من حق اهلل تعاىل لعدم جواز
اختيار العبد فيها بسبب عدم
معقولية املعنى .إذ املعنى -
هنا  -موقوف االعتبار ال جيوز
جتاوزه أو إجراء القياس عليه.

2
املصاحل البشرية كما حددها
اهلل تعاىل يف إلزام الناس على
االمتثال هلا من غري خرية هلم
يف ذلك.

أما حق اهلل فينحصر يف املصاحل اليت أُجيز له فيها االختيار فحسب.
فمث ً
ال إن ديون األفراد بعضهم لبعض تعد من حقوق العباد ،إذ جيوز هلم
إسقاطها والتنازل عنها ،بينما اجلهاد وعقود الربا والغرر هي من حقوق
اهلل وال اختيار للعباد فيها رغم أنها تتعلق مبصاحلهم العامة.
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تضمنه من فصل بني
على أن عيب التقسيم اآلنف الذكر ليس مبا
ّ
ما يعود إىل أمر اهلل وما يعود إىل اختيار البشر ،وإمنا إىل املربرات اليت
غلفته .فاجلمع بني التعبدات واحلقوق البشرية اليت ال خرية للناس
فيها ضمن دائرة حق اهلل؛ وإن كان صحيحاً حبسب موجبات التقسيم
ومربراته ،اال أن خطأه يكمن يف شكلية التقسيم ،وذلك لنكرانه حقوق
البشر يف املصاحل ،سواء كان هلم يف ذلك خرية أو بال خرية ،مما يتسق
مع نظرية احلسن والقبح الشرعيني كما أدىل بها األشاعرة تبعاً ملنطق

(حق امللكية) ،إذ ال اعتبار للمصلحة اال مبا جعلها اهلل مصلحة؛ وفقاً
ملا ميلكه من احلق املطلق .األمر الذي يتساوى فيه التعبد مع املصاحل

البشرية بال أدنى فرق ،فكالهما يصبحان من التعبدات املقررة من قبل اهلل
وحقه املطلق ،وبه ينتفي التقسيم أساساً.
طبقاً هلذا النظر تكون املصاحل اإلنسانية جمرد تعبدات ال دخل للعقل
فيها وال حكم ،بل املصلحة مصلحة بفعل اعتبار الشارع ال غري؛ على ما
أشار إىل ذلك الشاطيب بنفسه.
من هنا كان ال بد من دفع هذا اإلشكال كما ورد لدى النظرية السابقة
اليت تسقط العقل من االعتبار وتتنكر للحقوق اإلنسانية لرتدها إىل حقوق

إهلية صرفة ،وذلك ْ
بأن من ّيز بني احلقني اإلهلي واإلنساني ،ال حبسب مبدأ
االختيار كما يف الطريقة السابقة ،وإمنا حبسب ما يناسب كل منهما
من املرتبة الوجودية .فاحلق اإلهلي ال يتعدى التعبد الذي طالبنا به
الباري تعاىل ملا ّ
من علينا من النعم الوافرة .أما احلق اإلنساني فينحصر
يف الطلب الذي حيقق فيه البشر مصاحلهم احلقيقية املدركة بالعقل
واملعنى ،سواء كان مصدر إدراكها الشرع أو العقل أو الواقع .فالتقابل بني
احل ّقني هو تقابل بني جتلي األثر احلياتي الدنيوي مبعناه اإلجيابي من
جلب املصاحل املعتربة ودرء املفاسد وتقويم احلياة اإلنسانية  -الفردية منها
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واالجتماعية  -تقومياً صاحلاً وسليماً ،وبني ظهور األثر الغييب األخروي
وحق الطاعة من حيث أنه حق هلل باعتباره اإلله اخلالق املنعم.
لكن يالحظ حول ما سبق النقاط األربع التالية:
 1إن التقابل بني حق اهلل وحق اإلنسان ،هو ذاته التقابل املعرب
عنه حبق الطاعة واملصلحة .وملّا كانت مصلحة الدنيا
قسيمة حلق الطاعة ،فإن احلال مع مصلحة اآلخرة شيء
خمتلف ،فهي نتاج االمتثال ل ِكال القسمني ،حق الطاعة
واملصلحة الدنيوية.
 2إن اعتبار املصلحة حقاً عائداً لإلنسان؛ ال يعين أن مطلق
املصاحل اليت يتنعم بها هي من حقه يف قبال حق اهلل ،فأغلب
املصاحل اإلنسانية هي ِنعم تكميلية شاء اهلل تعاىل أن ّ
مين بها
على اإلنسان.
 3إن التقسيم اآلنف الذكر منهجي ونسيب ،فقد يتضمن
احلكم الواحد جوانب تعود إىل حق الطاعة ،وجوانب أخرى
تعود إىل املصلحة .وقد يطغى حق الطاعة على املصلحة أو
العكس ،تبعاً لالعتبارات النسبية ،وأكرب شاهد على ذلك
الصالة ،فهي عبادة وحق هلل ،رغم أنها حتقق -يف الوقت ذاته-
الكثري من املصاحل املعتربة حلياة اإلنسان؛ مثل إصالحها
للمجتمع بنهيها عن الفحشاء واملنكر.
وعليه فالعالقة بني احلقني ليست عالقة تنافر وتضاد ،طاملا
كان بينهما تداخل نسيب .فمصلحة اإلنسان هي أيضاً من
احلقوق اليت يريدها اهلل تعاىل ويأمر بها ،وهي من هذه
الناحية تدخل ضمن اعتبار حق الطاعة ،وإن كانت يف حد
ذاتها مطلباً إنسانياً.
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 4من الناحية املعرفية إن التقسيم السابق يعكس صورة
االختالف املنهجي لفهم اإلشكاليات الدينية ،فقد تصاغ
املعرفة بنسغ نازل من أعلى إىل أسفل ،أو العكس .والفارق بني
املنهجني هو أن األول يعول على النص يف فهمه للواقع وح ّله
لإلشكاليات الدينية .يف حني ينطلق الثاني من الواقع لفهم
النص وحل تلك اإلشكاليات.
ولو غضضنا الطرف عن احلسم ألي املنهجني وما يفضيان إليه من نتائج
يعبان
متغايرة ،نالحظ أننا إزاء عمليتني إحداهما تكمل األخرى ،فهما ّ

عن مفهومني ميكن اختزاهلما بهاتني املقولتني:
تديين الواقع

أي إضفاء صبغة الدِّين على
الواقع ،أو إنزال طبق الغيب
على عامل الشهادة.
والعمليتـ ـ ـ ـ ــان مطلوبت ـ ــان،
فهدف األوىل جعل الدِّين
واقعاً ،يف حني هدف الثانية
هو جعل الواقع ِديْناً.

توقيع الدين

وهي على العكس ،إذ تعين
إضفاء صبغة الواقع على
الدين ،وذلك بتصعيد
لوح عامل الشهادة إىل فوق
وجعل الواقع يتحول إىل
نوع من الديانة.
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عود على بدء
على ضوء ما سبق ميكن تقسيم مقاصد الشريعة إىل نوعني يتعاكسان منهجاً ،لكنهما
يؤطران السلوك التكليفي لإلنسان بتمامه:
1

أحدهما مقاصد الطاعة املعرب عنها
حبق اهلل.

2

اآلخر مقاصد املصلحة املعرب عنها
حبق العبد أو اإلنسان.

وتبعاً ملا سلف ينبغي أن يتخذ منهج حق اهلل السلوك النزولي من النص إىل الواقع ،إذ
ال يدرك هذا احلق إال بوحي من النص ،يف حني يتخذ املنهج اآلخر  -وهو منهج املصلحة -
السلوك املعاكس بالصعود من الواقع إىل النص ،إذ يراعي دراسة الواقع ويقرر على ضوئها
ما يتفق وحاجة اإلنسان.
على أن العالقة بني املقصدين هي عالقة تكاملية ال يستغين فيها الواحد عن اآلخر ،ال
كما كرسته نظرية األشاعرة يف رد املصلحة إىل حق الطاعة ،وال كما آلت إليه نظريات
الغربيني بنفي احلق األخري ونكرانه ،إذ ال يتسق إلغاء املصلحة مع ما عليه جمريات أمور
احلياة وسنن الوجود ،كما إن قطع الصلة عن حق الطاعة جيعل احلياة عبئاً ثقي ً
ال ،لكونه
يفضي إىل االنقطاع عن عامل الغيب وإمداداته الروحية ،مما يشكل خطورة على مصاحل
اإلنسان  -وهو احلبل اآلخر من املقاصد  -وما يرتتب عليه من حرمان حتقيق اإلشباع
للمقاصد الغائية السالفة الذكر.
ومع أن املقصدين أحدهما يكمل اآلخر ،إال أنهما قد يتزامحان عند مورد االمتثال

لألحكام ،فيكون أحدهما معارضاً لآلخر .األمر الذي يتطلب اإلجابة عن السؤال حول أيهما
أرجح عند التعارض يف النظر الشرعي.
202

وبدون شك إن اإلجابة املبدئية عن السؤال املطروح ال تتحدد إال مبعرفة أي منهما أهم
من اآلخر؟ لذا يصح أن ينقلب السؤال املذكور إىل صيغة أخرى مباشرة كالتالي:
هل ُخلق اإلنسان ألجل العبادة بتوفية حق الطاعة ،أو ُشرعت العبادة ألجل اإلنسان؟ وهل
البشر يف خدمة الوحي ،أم العكس هو الصحيح؟
يالحظ أن أغلب األحكام تصطبغ بالصبغة احلضارية ،فيما تنحسر
األحكام العبادية بعدد قليل .فمن ذلك حرمة االعتداء والكذب

1

والغيبة والنفاق وإحلاق الضرر بالنفس واآلخرين ،ومكافحة الظلم
وبسط العدل وفرض الزكاة وقمع اإلجرام والقصاص وشرط العدل

يف احلاكم والقاضي والشهادة وسد الذرائع إىل الفساد وضمان الضرر

امللحق بالغري ومحاية احلقوق.

كما يالحظ أن أغلب املقاصد العامة للشريعة هي مقاصد حضارية،

2

مبا يف ذلك املقاصد الضرورية والغائية .فباستثناء التعبد جتد سائر

املقاصد األخرى كلها تتضمن عنوان املصلحة .وهي حبسب املنهجية
اليت وضعناها  -سابقاً  -ال تدخل ضمن دائرة مقصد حق الطاعة.
ليكن يف معلومنا أن اجلانب العبادي من الدِّين يرتهن فعله بشروط
صح التعبد وال قام .فالصالة والصوم
حضارية أو مصلحية؛ لوالها ما ّ
واحلج وغريها من العبادات  -مث ً
ال  -تسقط أو ختفف عندما ال تكون

3

هناك استطاعة أو حيصل منها احلرج والعسر الشديد .األمر الذي

جيعل من تلك الشروط مقدمة وحاكمة على غريها من التعبديات.

وبالتالي فإن اعتبار املصلحة هي الغاية واألهم من حيث النظر الشرعي

حبق الطاعة.

203

موجز كتاب
النظام الواقعي

لكن قد يقال إن حق الطاعة مرجح على املصلحة بداللة أن الشرع أجاز

أن يغفر للعبد كل ذنب كما يف قوله تعاىل{ :قل يا عبادي الذين

4

أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل أن اهلل يغفر الذنوب مجيع ًا}،

واستثنى من ذلك الشرك كما يف قوله تعاىل{ :إن اهلل ال يغفر أن

يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء} .مبعنى أنه ألزم العبد باإلميان
بالتوحيد إلزاماً يفوق غريه من الواجبات واملصاحل.

واجلواب هو أن اإلميان بالتوحيد ال يدخل ضمن دائرة حق الطاعة ،ذلك ألن هذا احلق
ليس له من مربر إال اإلميان بالتوحيد ذاته ،لذا فلو دخل األول يف الثاني حلصل الدور.
يضاف إىل أن من غري املعقول أن تتعارض املصلحة مع اإلميان بالتوحيد لينشأ من ذلك
الرتجيح .ناهيك عن أن هذا اإلميان هو من العوامل اهلامة اليت تساهم يف حتقيق مصاحل
اإلنسان؛ كتحريره وختليقه وتوحيده وتعقيله وتكميله .فض ً
ال عن أن النظر إىل اآليات اليت

تتوعد مرتكيب جرائم القتل والفساد يف األرض مما هلا عالقة مباشرة مبصلحة اإلنسان ال
تقل صرامة عما توعدت به اآلية السالفة عن الشرك.
هكذا خنلص إىل أن املصلحة تعترب من زاوية نظر الشرع أهم وأرجح من حق الطاعة.
وهي نتيجة ختالف ما استقرت عليه الطريقة البيانية ،ما جعلها ال تبدي اهتماماً بدراسة
الواقع ومعاجلة حاجاته ومتطلباته.

تقسيمات أخرى للمقاصد
مثلما سبق أن قسمنا املقاصد إىل نوعني يؤطران سلوك التكليف اإلنساني ،هما مقاصد
حق الطاعة واملصلحة ،فمن املمكن كذلك إجراء تقسيمات أخرى عليها ،فتقسم مث ً
ال إىل
مقاصد وسيلية وأخرى غائية وثالثة شرطية ضرورية ،مع األخذ بنظر االعتبار ما يكون
بينها من حدود نسبية .إذ متثل األوىل من جانب غاية لبعض األحكام ،لكنها تعترب من
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ثان وسيلة لغاية أخرى ،وهذه األخرية قد تكون بدورها شرطاً ضرورياً لتحقق غرض
جانب ٍ

ثالث يتمثل يف ما سبق ان أطلقنا عليه املقاصد الغائية اليت هي غاية التشريع قاطبة.
فالقصد من أحكام احلدود  -مث ً
ال  -هو الردع ،وهذا الغرض ليس يف حد ذاته مقصداً غائياً،

بل وسيلة لتحقيق مقصد آخر يشكل الغاية من احلدود ،وهو محاية اجملتمع وسالمته.

لكن هذا األخري بدوره يعترب شرطاً ضرورياً لغاية أخرى بدونه خيتل حتقيقها ،وهي املسماة
املقاصد الغائية.
ومن التقسيمات األخرى للمقاصد هو أنها إما أن تكون خاصة أو عامة .فاألوىل ختتص
بعدد حمدود من األبواب واألحكام خبالف الثانية اليت تتشعب لتطل على عدد كبري منها،
كالعدل الذي هو من املقاصد احلقوقية .لذلك تندرج املقاصد اخلاصة ضمن مقاصد

الوسيلة لتحقيق األغراض العامة .فمث ً
ال إن القصد من وجوب الضعفية يف شهادة املرأة
مقارنة بالرجل هو التثبت من الشهادة ،وهو مقصد خاص غرضه حتقيق املقصد العام
املتمثل يف احلكم بالعدل.

بين الفهم المقصدي والتعبدي للدين
ميكن للفكر الدِّيين أن جيعل من نظرية االستخالف قاعدته للتحرك تبعاً للمقاصد،
فهي جامعة ألصلني هامني على مستوى االعتقاد والسلوك ،هما االميان باهلل الواحد
والعمل الصاحل .فهي نظرية تستقطب عدداً من القضايا ،هدفها بناء (اإلنسان الصاحل)
وفقاً ملنظومة القيم.

وال يتعلق مفهوم (اإلنسان الصاحل) هنا باجلانب الفردي لإلنسان ،كما ال يتعلق
باجملتمع ككل ،ال سيما أن الصورة األخرية ال ختلو من طوباوية من الصعب حتقيقها،
ويبقى أن يتعلق املفهوم باإلمكانات الواقعية لعدد كبري من األفراد والشرائح االجتماعية
اليت تتقبل التغيري تبعاً هلذا املنطق اإلنساني ،كما هلا القدرة على التأثري اإلجيابي وسط

اجملتمع استناداً إىل ما حتمله من قوة يف املنطق والقيم .وأبرز مقومات هذا اإلنسان هو
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أنها ال متيز بني عرق وعرق ،وال بني مذهب وآخر ،وال دين وآخر ،وال بني مسلم وغريه ،إال
بقدر ما ميتلك من عناصر ومقومات الصالح ،فهي نزعة إنسانية عامة تستهدي بقوله ّ
جل

وعال{:يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب ًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
اهلل أتقاكم}.

وحبسب الفهم التعبدي للدين هناك مسألتان ،إحداهما اآلليات كوسائل ،واألخرى
اجلاهزية من التشريعات اجلزئية اليت تلعب  -يف الغالب  -دور الغاية لتلك الوسائل ،واليت
متثل لديه عني الدِّين ذاته .ومنه يفهم قول اإلمام الغزالي« :امللك والدين توأمان ،فالدين
أصل والسلطان حارس ،وما ال أصل له فمهدوم ،وما ال حارس له فضائع».
وكال املسألتني معرضتان للنقد الذاتي .فإذا بدأنا بالغاية ،فإن مفادها اعتبار الدِّين
هو عني اجلاهزية من التشريعات اليت يراد تطبيقها عرب تلك الوسائل أو اآلليات .فالدين

هو الشريعة ،والشريعة هي الدين .ومن املمكن ان تأخذ املسألة بُعداً آخر ،وهو اعتبار تطبيق
تلك اجلاهزية عني العدل ،فكل ما يطرح خالف تلك اجلاهزية ليس من العدل وال من
الدِّين يف شيء .فالشريعة هي العدل ،والعدل هو الشريعة .وقد يعين هذا أن من غري املمكن

االرتكاز على الوجدانيات العقلية لتقرير ما هو عدل وإنصاف ،تأثراً باملوقف األشعري.
وبالتالي ال توجد مراعاة ملا ميكن أن تفضي إليه النتائج من تطبيق تلك اجلاهزية من

التشريعات ،وما قد تفضي إليه األمور خالف اهلدف املنشود ،وهو بناء اإلنسان الصاحل .بل
حنن على ثقة بأن التطبيق ال بد من أن يسفر عن نتائج هي خالف العدل ومقاصد الدين،
باعتبارهما ليسا الزمني عن تلك املفاصل الشرعية بالضرورة ،بل األمر يتوقف على طبيعة
الواقع والظروف ،وحيث إن هذين األخريين يف حالة تغري مستمر؛ لذا فمن احملال أن تناسب
تلك املفاصل طبيعة العدل واملقاصد على الدوام .فقد جاءت املفاصل الشرعية وفق ما
كان عليه الواقع من أحوال ،وبالتالي ال يعقل أن تكون ثابتة كثبات املقاصد ،فهي ذات
طبيعة إجرائية جزئية قد تتفق مع املقاصد أحياناً ،وقد تتضارب معها أحياناً أخرى ،وكل
ذلك يعتمد على طبيعة الواقع وتغرياته غري املتناهية.
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إذاً ال ميكن للفهم السابق أن يقيم الدِّين من دون أن يع ّرضه للتشويه واإللغاء .فإما أن
يعب عن
يعب الدِّين عن مقاصده بغض النظر عن طبيعة ما تكون عليه التشريعات ،أو ّ
ّ
جاهزية التشريعات فحسب ،أي دون أخذ اعتبار ما عليه املقاصد ذاتها ،ومن احملال واقعاً أن

يكون الدِّين جامعاً بني املقاصد وجاهزية التشريعات أو ثباتها ،فاالهتمام بأحدهما يلغي
اآلخر ويهدمه.
هكذا فاملقاصد هي املعنية بتحديد ما هي التشريعات املناسبة وفق ما عليه الواقع املتغري،
أما العكس فغري صحيح ،مبعنى أن التشريعات ليست معنية بتحديد املقاصد.
وإذا كان هذا األمر ينطبق على ما اعترب غاية ،فإنه ينطبق على اآلليات باألولوية،
فهي األخرى ال ميكن اعتبارها تعبدية وال توقيفية ،بل كل ذلك خيضع ملوجهات املقاصد
مبراعاة ظروف الواقع وأحواله.
أما حبسب الفهم املقصدي للدين ،فال توجد وسائل تعبدية ثابتة لتحقيق تلك املهمة
السامية؛ غري العمل بالقيم الوجدانية واألخالقية وترسيخ حاالت الصلة باهلل .فليس هناك
تفصيل يتعلق بطبيعة آليات النظام السياسي فض ً
ال عن غريه من آليات ال ُنظم األخرى.
فمث ً
ال ال يوجد هناك ما ينص على آليات التنصيب ولوائح الدستور العام وطبيعة العالقة

بني احلاكم واحملكوم.
وعلى الصعيد السياسي حنن نعلم بأن األنبياء مل يُطلب منهم أن يكونوا قادة سياسيني،
مثلما ُطلب منهم التبليغ بدواعي النبوة والرسالة .أو أنهم غري مكلفني بهذا األمر ما مل
يبايعهم الناس ،ال سيما أن بعض األنبياء والرسل مل يتولوا هذه املهمة ومل يطلبوها.
كل ما ميكن قوله أن قيادة النيب لألمة على املستوى اإلداري قد متت بشكل تلقائي لعدم
وجود زعامة مسبقة.
وخيطئ أصحاب الفهم التعبدي حينما جيعلون آليات النظام السياسي ،أو غريه من
ال ُنظم االجتماعية ،جزءاً متأص ً
ال يف اللحمة الدينية ال تقبل اخللع واالنفصال ،حاهلا يف
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ذلك كحال الصالة والصيام إن مل تكن أبلغ منها ،وكأنها الشعريات النابتة يف حجر
الرخام (املرمر) ،فمن املعروف أنه ال ميكن عزهلا عنه ّ
بأي شكل من األشكال ما مل يتم
تهشيمه كام ً
ال.
وحيث أنه ال يوجد تصور حمدد ثابت آلليات ال ُنظم االجتماعية ميكن رصده يف طيات
النص الديين ،فهذا يعين أن هناك أشكا ً
ال عديدة مفتوحة قابلة للتطبيق .وبالتالي فآليات

هذه ال ُنظم ختتلف عما عليه سائر آليات القضايا الدينية التعبدية كالصالة والصيام
واحلج وغريها .ومن ثم فبقدر ما تكون آليات هذه ال ُنظم باعثة على خلق أجواء مناسبة
لبناء (اإلنسان الصاحل) بقدر ما تكون مطلوبة.

ومن الناحية النظرية ميكن أن نتصور نوعاً من األفضلية لنظام يعتمد على املوجهات

الدينية والوجدانية يف صور التعامل مع الوقائع واألحداث ،مع أخذ اعتبار االجتهاد يف
الواقع بكل مالبساته والعمل طبقاً ملعطياته حتت حاكمية تلك املوجهات مبا فيها املقاصد

الدينية .لكن حيث إن الواقع ما زال يفتقر إىل مثل هذه الصورة ،فإن اخليار ال يتم مبعزل عن
حلاظ طبيعة الربامج املقدمة ،والظروف اليت تنفذ فيها ،مع القدرة على التنفيذ .وبالتالي
فاملطلوب هو كل ما ميكن أن يقربنا حنو بناء ذلك اهلدف املنشود؛ سواء ّ
مت األمر عرب

وسيلة دينية أو وسائل أخرى قد تكون أجنع منها ،ال سيما عندما تعمل على إشاعة احلريات

العامة واملساواة بني الناس أمام القانون.

على أن عالقة (اإلنسان الصاحل) باملقاصد الدينية هي عالقة ضرورية غري قابلة لالنفكاك،

فال ميكن تصور أحدهما دون اآلخر .فالغرض من الدِّين ال حييد عن هذا املطلب النبيل.
وليس األمر كذلك مع آليات ال ُنظم االجتماعية وعلى رأسها النظام السياسي ،حيث ال
ميتنع أن يكون الدِّين حمايداً إزاءها إذا ما استثنينا مطالبته جبملة من القيم واملوجهات

ذات العالقة املباشرة بالغرض الدِّيين اآلنف الذكر .مما يعين أنه ال يوجد نظام حمدد
تفصيلي؛ سواء استع ّنا بالنظريات الشيعية أو السنية.
ونرى القول بأن النظم احلديثة قاطبة مل توفق بعد إىل الصواب يف تعاملها مع الشعوب
احملكومة ،وإن الداء فيها متنوع ،إذ قد يتمثل يف ابتعادها عن الروح الدينية وقيمها السامية،
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كما قد يتمثل يف إهماهلا للموجهات الوجدانية املناطة باملمارسة والتطبيق؛ كاإلخالل يف
العدالة والتمييز واالضطهاد ،أو لكونها ال تعري أهمية للمقاصد الدينية واعتبارات احلقائق
الواقعية .فال خيلو نظام من نظم احلكم احلديثة دون أن ميسه داء أو أكثر مما قدمنا.
تعب عن طموح (اإلنسان الصاحل) سواء كانت مصطبغة بالصبغة الدينية
وبالتالي فهي ال ّ
أو العلمانية.
يبقى أن اخليار الدميقراطي هو اخليار املطلوب ،وأن التيار الدِّيين هو أقوى التيارات اليت
ميكنها توظيف هذا اخليار يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،إىل ح ّد قد يفضي التحقيق فيه  -دينياً
 -إىل اعتباره واجباً متعيناً قبال غريه من اخليارات ،فهو خيار اسرتاتيجي ال تكتيكي ،فاملكسب

فيه معلوم ،سواء يف الفوز أو الفشل ،إذ هناك فرص حقيقية لتجنيد الطاقات يف التوعية
والتغيري االجتماعي ،وأن من املمكن االستفادة من احلرية املتاحة وقابلية جمتمعاتنا لقبول
اخلطاب الدِّيين أكثر من غريه.
من القضايا اليت يتحسس منها التيار الدِّيين هو أنه يرى املشاركة يف اجملالس النيابية
ما هي إال تعبري عن الرضوخ لتقبل (املنكر)؛ ملا حتمله أطراف املعارضة من برامج علمانية.
مع أنه ميكن اإلجابة عن هذه احلساسية بأن تلك املشاركة ليست بأعظم من تقبل الفرد
املسلم للمنكر عندما يصعب تغيريه فيعمل بأضعف اإلميان ،وهو الرفض القليب ،تبعاً
للحديث النبوي« :من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل
يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان» .فاجللوس على طاولة اجملالس النيابية فيه حفظ
حلياة اجلماعة ال الفرد وحده ،وإن اخلسارة املعنوية اليت تطال اجلميع يستعاض بها يف
القدرة على تغيري األوساط االجتماعية ،وذلك ألن اخليار الدميقراطي مشروط حبماية
احلريات العامة ،ومنها احلرية الدينية والثقافية واإلعالمية والسياسية.
ومن حيث التقارب يف مواقف الفكر الدِّيين إزاء القضايا العقدية والسياسية ،يالحظ أن
الفرق الدينية كان هلا طابعها االجتهادي ،رغم أنها تتنكر  -يف الغالب  -هلذا االجتهاد وال
تعرتف به .وهي وإن كانت تعددية من حيث الواقع إال أنها أحادية التصور؛ ال جتيز التعدد
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وال تقبل لآلخر االختالف ،وبعضها يتهم البعض اآلخر بالضالل والكفر ،مع أنها ليست
تعددية من حيث الواقع فحسب ،بل متداخلة فيما بينها ،سواء على صعيد املضمون الفكري،
أو على حنو املنهج والطريقة.

يبقى أن نشري إىل الشبهة اليت تقول بأن االعتماد على املقاصد لتأسيس األحكام يعين
االعتماد على ك ّليات مبهمة؛ فكيف ميكن تنزيلها إىل الواقع ،فالعدالة مث ً
ال هي من املفاهيم
الكلية ،وميكن أن يدّعيها الشارد والوارد ،واملوافق واملخالف؟
كذلك ما هي ضمانات العمل بتغيري األحكام وفقاً للشريعة اإلسالمية ،ومن له احلق
بفعل ذلك؟
واجلواب على الشبهة األوىل هو أن املقاصد وإن كانت كليات عامة عاجزة عن التطبيق
حبسب ذاتها ،اال أن ذلك ال مينع من التعامل مع مصاديقها ،مع حلاظ أن هذه املصاديق
تارة تدخل ضمن دائرة األمور الواضحة ،حبيث ال خيتلف حوهلا الوجدان العقلي مبا هو
وجدان نوعي ،وأخرى ضمن املتشابهات ،وبالتالي ختضع للنقاش واألخذ والرد .ومن الناحية
املبدئية إن االعتماد على دائرة الواضحات يكفي لتربير العمل بتلك الكليات ،فهذه الدائرة

هي من مجلة ما أنعم اهلل علينا االستناد إليها ومتييزها عن غريها ،وهي تغطي جزءاً كبرياً

مما حنتاج إليه يف حياتنا.
أما ضمانات العمل بتغيري األحكام وفق الشريعة اإلهلية ،فهي تعتمد على أمرين :نظري
وتقين ،فمن الناحية النظرية إن الضامن يف ذلك هو االستظالل باملقاصد ذاتها ،أما األمر
التقين يف كيفية االستظالل باملقاصد فأقرب الصور اليت حتقق ذلك هو العمل وفق
االجتهاد اجلماعي املشرتك حبسب الشروط والضوابط؛ كاليت أشرنا إليها من قبل.
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القسم السادس :مبدأ الواقع
الفصل الثالث عشر
أثر الواقع على التشريع
سنتعرف يف هذا الفصل على أثر الواقع يف تغيري الرؤى واألحكام ،خالفاً للنهج املاهوي
املتبع لدى الدائرة البيانية اليت مل تست ِعن به يف الفهم واالستنباط ،فلم يكن يعنينا غري
الرتكيز على مناطات األحكام ومالكاتها تبعاً لألشكال احلرفية الظاهرة يف النص ،مما
جعل أفكارها تتضارب أحياناً مع مطالب اخلطاب الشرعي ومقاصده .لذا كان من الواجب
أن نربز مناذج عدة لنكشف من خالهلا عن أثر املبدأ املشار إليه يف حتديد األحكام وتبيان
الفارق بني هذا النهج والنهج السابق.
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دالالت الحكم الشرعي
ال خيلو أي حكم من أحكام الشريعة من أن تتحكم به بعض الدالالت املعرفية حتديداً
وتغيرياً .وهي على أربعة أنواع:
1

الداللة احلرفية للنص.

3

داللة العقل أو الوجدان.

2

داللة املقاصد ،سواء كانت خاصة
أو عامة ،وكذا إن كانت وسيلة أو
غاية أو شرطية ضرورية.
4

داللة الواقع ،سواء كان الواقع عاماً،
أو خاصاً بالتنزيل (واقع التنزيل).

ورغم تعدد الدالالت الكاشفة عن طبيعة احلكم الشرعي ،يالحظ أن بعضها يكشف
عن البعض اآلخر .أي أن بإمكانها أن تلعب أدواراً خمتلفة من الكشف املتبادل .فقد تسبق
الداللة احلرفية فهم الواقع يف الكشف عن مداليله .مثلما قد تن ّبه أحياناً على الداللة
العقلية ،وكذا خبصوص ما تعلن عنه بصدد املقاصد .لكن يف القبال جند ان لداللة الواقع
دوراً هاماً يف فهم طبيعة ما يعنيه النص أو الداللة احلرفية؛ وكذا الكشف عن املقاصد وما
يقرره العقل .ونفس الشيء حول الداللتني املتبقيتني العقلية واملقصدية ولو ضمن حدود،
مثل فهمهما ملراد النص.
وللداللة الواقعية ميزة أخرى ،وهي أنها تكشف عما جيري لبعض األحكام من الضعف
وعدم القدرة على الصمود أمام جتددات الواقع .كما بإمكانها الكشف عما يصيبها من خلل
وتضارب مع املقاصد ،األمر الذي يستدعي تغيريها تبعاً ملصلحة األخرية.
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أ ـ الداللة الحرفية للحكم:

الداللة احلرفية للحكم ،سواء من حيث املنطوق أو املفهوم ،هي داللة تتكشف من حيث
الظهور اللفظي والسياقي للنص ،مع األخذ بنظر االعتبار الفحص والتفتيش يف القرائن
املنفصلة لسائر النصوص واليت هلا دورها يف تأسيس احلكم .وقد نهى األصولويون عن األخذ

بالظهور اللفظي ما مل يتم الفحص عن تلك القرائن.

هذه هي الداللة اليت شغلت أذهان الفقهاء واألصوليني للكشف عن احلكم الشرعي .حتى

إنك حني تطلع على كتب الفقه واألصول جتد بوضوح حجم اجلهد واالهتمام املصروفني
ألجلها .فمباحث الظهور والعام واخلاص واملطلق واملقيد والناسخ واملنسوخ وغريها كلها
معنية بهذا األمر .يف الوقت الذي جتد إهما ً
ال كبرياً لسائر الدالالت األخرى ،إذا ما استثنينا

داللة املقصد اخلاص الذي له حيزه من البحث األصولي والفقهي ضمن عنوان القياس .بل
إن بعضها غاب وعياً عن البحث األصولي والفقهي ،كالداللة الواقعية .أما الدالالت املتعلقة

باملقاصد العامة والعقل فتكاد ختلو من الوظيفة والفاعلية يف التأثري على األحكام إنتاجاً
وتغيرياً ،وكأنها تبحث يف األصول ألجل التقرير ال للتحقيق والبناء ،على ما سيتضح لنا

فيما بعد.

إن تكريس العلماء ّ
جل اهتمامهم يف الداللة احلرفية وتغليب طابع االستغراق يف النص

وتشقيق الكالم؛ إمنا جاء على خلفية االعتقاد بقداسة النص باعتباره كالم اهلل وما يتضمنه
من احلقائق املطلقة ،ال سيما عند أولئك الذين اعتربوا هذا الكالم من الصفات الذاتية األزلية،
بل إن القداسة والطابع اإلمجالي للنص مع ضغط حاجات الواقع؛ كل ذلك قد ساهم يف

تكثري فهم النص وتفصيله ،إىل درجة نعترب فيها العالقة بني العوامل الثالثة من جهة ،وبني
تكثر الفهم واالستغراق فيه من جهة أخرى ،عالقة طردية؛ كلما اشتد األول ازداد الثاني.

يفسر لنا التخوم اليت احتواها تراثنا اإلسالمي يف تعلقه بفهم النص دون أن جيد
فهذا ما ّ
لذلك حداً وال نهاية .حتى أن االهتمام باجلوانب اللغوية والبالغية والنحوية وتقعيدها ما

كان له ذلك الشأن لوال تعلقه بتلك القداسة .وعليه جاءت هذه العلوم املساعدة متأخرة

يف نشأتها عن علوم النص ،كاحلديث والفقه.
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ب ـ الداللة المقصدية للحكم:

يتم التعرف على املقاصد ،سواء اخلاصة منها أو العامة ،تارة باستنباطها من ألفاظ
النص صراحة فتكون راجعة للداللة احلرفية اليت سبق احلديث عنها ،وأخرى بانتزاعها
عرب الداللتني العقلية والواقعية .وما يهمنا يف هذه الفقرة هو حبث املقاصد اليت يستعان
بتحديدها عرب الداللتني األخريتني عند غياب التصريح بها من قبل النص.
وجند للمقاصد أدوار ثالثة؛ بعضها يكمل البعض اآلخر كما يلي:

1

دور الوسيط الذي يستثريه الواقع وما يطرأ عليه من تغريات ،اتساقاً
أو تضارباً.

2

3

دور املشخص للعناصر املؤثرة للواقع أو موضوع احلكم.

دور التحكم ،فبفعل الوساطة وحتديد عناصر املوضوع ميكنها أن تتحكم
يف إنتاج احلكم وتغيريه .أي كما إنها دالة على العناصر املؤثرة للواقع
كما أشرنا إىل ذلك يف النقطة السابقة؛ فإنها كذلك دالة على
مقتضى طبيعة احلكم الواجب امتثاله.

 .1الداللة الخاصة للمقاصد

إن للمقاصد مكانتني ،إحداهما كمدلول تدل عليه بعض الدالالت األخرى،
واألخرى ككاشف أو دال على األحكام إنتاجاً وتغيرياً .وما يعنينا من املقاصد
اخلاصة تلك اليت مل تصرح بها الداللة اللفظية للنص ،إمنا ميكن استكشافها
مبشاركة عدد من الدالالت ،كالداللة املشرتكة للنص مع الواقع أو العقل،
وذلك بنوع من القطع أو احلدس أو االطمئنان ،مثل أحكام احلدود حيث تعلم
بداللة الواقع بأنها للردع ملا يالحظ من وجود الشدة يف العقوبة.
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 .2الداللة العامة للمقاصد

إن املقاصد العامة هي روح الشرع وأساس احلكمة من وجوده .لذلك فمن
األهمية مبكان أن جياز هلا االعتبار يف الكشف عن احلكم الشرعي .فمن خالهلا
يتبني إن كان احلكم يتفق معها أو يتعارض ،وبها ُيدد جمرى تغيري األحكام،

دون املقاصد اخلاصة ،باعتبار أن األخرية ال تقوم هلا قائمة ما مل تتسق مع
األوىل .فاحلدود  -مث ً
ال  -هلا مقاصدها اخلاصة من الردع كما علمنا ،وهي

تتفق مع املقاصد العامة يف محاية اجملتمع وتأمني حياته وسالمته .وكذا

الصالة ،حيث من مقاصدها اخلاصة أنها تنهى عن الفحشاء واملنكر ،والغرض

من ذلك سالمة اجملتمع وصيانته من االحنراف والتحلل.
ج ـ الداللة العقلية للحكم:

لإلدراك العقلي زاويتان من النظر ،أحدهما قبلي ،أي بغض النظر عما عليه املوضوع
اخلارجي سواء كان نصاً أو واقعاً ،واآلخر بعدي يتأسس على ما يتز ّود به من مادة املوضوع

املدرك .وبهذا تتداخل الداللتان العقلية واملوضوعية ،فيصبح العقل مستنتجاً ومضيفاً.

ففي العملية االستنتاجية يقوم العقل باستنساخ مفردات املوضوع ليؤلف منها ما يتسق
والصورة املنطقية حسب مبادئ قبلية يرتكز عليها من غري أن يبدي أي إضافة إخبارية
قبلية كاشفة عن املوضوع اخلارجي ،باستثناء اإلضافة ‹‹احلسابية›› اليت تؤكدها
الدراسات املنطقية ،وذلك بتحويل درجة االحتمال املتناهية القوة إىل اليقني طبقاً للعملية
االستقرائية ،إذ يتم فيها تصفية احلسابات اخلاصة للقضية املدركة ضمن ضوابط
منطقية ،مثل إدراكنا للنصوص الواضحة الصرحية اليت ال حتتاج إىل تأمل ومحل عقلي،
ولو على حنو اإلمجال.
أما ظاهرة اإلدراك اإلضايف فتشري إىل أن للعقل دوراً يف اإلضافة اإلخبارية عند مداخلته
للموضوع املدرك .وتتفاوت هذه اإلضافة ضعفاً وقوة ،حيث تشرتك مع املعطى املوضوعي
لتحديد النتاج املعريف اإلخباري .مع هذا ففي مجيع األحوال يكون املعطى املوضوعي
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صغروياً ال يستغين عن حتكم مبادئ عقلية شاملة وثابتة هي اليت تهيمن على عملية
االستدالل واإلنتاج املعريف.
فللداللة العقلية أهمية خاصة يف الكشف عن فهم النص وحتديد األحكام مبا يتسق
واملقاصد ،كالذي ميارس يف بعض القياسات الفقهية ذات املغزى املقصدي.
كما أن من األمثلة على هذه الداللة ما يتعلق حباكمية بعض العمومات على البعض

اآلخر ،ومن ذلك اعتبار عموم حديث (ال ضرر وال ضرار) حاكماً على سائر العمومات
األخرى لألحكام عند التعارض ،كما عرفنا من قبل .وكذا خبصوص األحكام الفقهية
اليت تستند إىل عدد من القواعد األصولية مثل قاعدة االستصحاب ومقدمة الواجب واجبة
وغريها.
لكن للقضية املعرفية – عموماً – مراتب متباينة من القيم التصديقية كاليت سبق
حتديدها .وينطبق هذا احلال على تلك اليت هلا عالقة بفهم النص واألحكام ،سواء يف
الداللة العقلية أو غريها من الدالالت.
فحول مراتب الفهم واألحكام طبقاً للدالالت الثالث (العقلية والواقعية والنصية) قد
تكون القضية املعرفية تندرج حتت إحدى االحتماالت التالية:
ال غنى عنها يف الفهم ،كالذي يُدرك من اآليات اليت تتحدث

عن قدرة اهلل املطلقة ،كما تشري إليه اآلية الكرمية{ :إن

1

اهلل على كل شيء قدير} ،إذ ال يراد منها القدرة املطلقة اليت

ضرورية

تشتمل على املمتنعات العقلية؛ كالقدرة على خلق الشريك
املماثل وما إليه .وحول التشريع فمثل نفي التكليف بال بيان

الالزم منه احلكم بالرباءة ،وكذا نفي تكليف ما ال يطاق ،واحلكم
بتقديم األهم يف مورد التزاحم بني احلكمني ،وما إىل ذلك.

216

2

وإن مل تصل إىل حد الضرورة؛ مثل خمتلف األحكام التكليفية

قطعية

3
حدسية

اليت نقطع بصحتها كالصالة والصوم والزكاة واحلج وما
إليها.

ال معقو ً
حبيث ال جتد احتما ً
ال قباهلا ،مثل اعتبار قاعدة (ال ضرر

وال ضرار) حاكمة على غريها من األحكام التكليفية.

كما عليه سرية العقالء يف معامالتهم وعالقاتهم ،حيث

االحتمال املقابل ضعيف ال يعتد به ،مثل فهم النصوص اليت
تنهى عن التصوير لذوي األرواح طبقاً للمقاصد كي ال تتخذ

4
عادية
اطمئنانية

للعبادة ،وكذا فهم النصوص اخلاصة بتحديد موارد الزكاة
يف عدد حمدد وحمدود من األشياء طبقاً لظروف احلياة بشبه

اجلزيرة العربية يف عصر النص .ومثل ذلك فهم الكثري من
النصوص غري الصرحية وفقاً للمقاصد؛ كاحلديث القائل:
(ال يقضي القاضي وهو غضبان) ،حيث الغرض منه للتثبت من

احلكم الذي يقضي به ،وحديث( :القاتل ال يرث).

5

يقابلها احتمال ضعيف يعتد به ،كالكثري من القياسات القائمة

ظنية

على جمرد الشبه من وجه دون اعتماد على مالكات األحكام
واملقاصد.

6
شكية أو
وهمية

وقد يكون أدنى من ذلك.
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تلك هي املراتب التصديقية للفهم واألحكام .وتتميز األربعة األوىل منها بأنها معتربة
ومقبولة ،وهي القضايا الضرورية والقطعية واحلدسية والعادية .أما املراتب األخرى فهي
بعيدة عن األخذ واالعتبار.
د .الداللة الواقعية للحكم:

للواقع أقسام متعددة يف عالقته بالنص ،لكن املعترب منها قسمان :الواقع املطلق العام
وواقع التنزيل .وينقسم الواقع املطلق بدوره إىل الواقع الوصفي والواقع االعتباري ،وخيتص
األخري بقضايا القيم مثل اعتبارات املصاحل واملضار ،وهو ما حنن بصدده ،أما األول فيتحدد
بالواقع التقريري أو اإلخباري ،وهو يشتمل على السنن واحلقائق الكونية منها أو البشرية.
أما واقع التنزيل فيختص مبرحلة عصر اخلطاب.
ومثلما أن اإلحاطة بواقع التنزيل ضرورية ال غنى عنها لفهم النص ومقصده ،فكذلك
أن معرفة مضامني الواقع املطلق ال غنى عنها هي األخرى للفهم عموماً .على أن هلذا
الواقع أهمية أخرى يف جمال إدراك األحكام وجتديد النظر فيها أو تغيريها استناداً إىل
هدي املقاصد.

نماذج منتخبة
 .1المشقة في الصوم والواقع

نص الشارع اإلسالمي على إباحة الفطر يف شهر رمضان لكل من املريض واملسافر بقوله
ّ

تعاىل{ :فمن شهد منكم الشهر فليصمه ،ومن كان مريض ًا أو على سفر فعدة من أيام
أُخر} .واحلكمة من ذلك كما يدل عليها ما جاء بعد هذا النص مباشرة من نفس اآلية،
وما عليه الواقع اخلاص ،هي للتيسري ودفع املشقة .إذ ورد التعليل يف اآلية بقوله تعاىل:
((يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر} .كذلك يدل الواقع اخلاص على أن املرض والسفر
يبعثان على املشقة يف جمتمع ال ميتلك وسائل النقل املرحية كما عليه اليوم .أي إن
اجتماع جنسني خمتلفني يف النص ال يفسرهما غري دفع املشقة بداللة الواقع .هكذا يكون
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مالك احلكم حمدداً بدفع املشقة ،فحيث هناك مشقة كتلك اليت تكون يف املرض أو السفر

فإن إباحة الفطر يف الشهر املبارك تصبح قائمة.

لكن السفر يف أيامنا احلاضرة مل يعد يبعث على املشقة يف الغالب مثلما هو احلال
يف السابق .فاذا كانت املشقة هي أهم عناصر موضوع احلكم اخلاص بإباحة الفطر تبعاً

لتحديد املقصد الشرعي؛ فإن مضمون احلكم سوف خيتلف اليوم عما كان عليه سابقاً ،بل
وسوف يتغري الفهم اخلاص مبا يطلق عليه املسافة الشرعية .مما يعين أن ‹‹الواقع›› قد

كشف عن تغري موضوع احلكم بداللة املقصد اخلاص.

لكن جند أن بعض االجتاهات الفقهية أنكرت الداللة املقصدية وبالغت يف ممارستها

احلرفية من خالل منطق الرواية .ورغم أن مضامني األخبار اليت استندت إليها كانت
ختتلف يف مقاييس السفر الشرعي ،إذ بعضها دال على األخذ باملسافة ،وبعض آخر دال على
األخذ بالزمان.
 .2قضايا المرأة والواقع

هناك مجلة من القضايا الشرعية اخلاصة باملرأة هلا عالقة بالواقع .فال شك أن هلذا
األخري تأثرياً على حتديد األحكام املتعلقة بها ،لذا سنقتصر على حبث ثالث منها كما يلي:
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أ .الشهادة

نص القرآن الكريم على أن شهادة املرأة تعادل نصف شهادة الرجل يف قضايا
لقد ّ

التداين ضمن التداوالت املالية ،وفقاً ملا جاء يف قوله تعاىل ..{ :فإن مل يكونا
رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها
فتذكر إحدامها األخرى} وقد اختلف الفقهاء حول داللة هذه اآلية فيما لو

كانت خاصة أو هلا عموم .فالكثري منهم منع شهادة النساء يف قضايا معينة
كاحلدود والدماء ،وزاد بعضهم كل ما خرج عن التداول املالي.
كما أن الكثري من الفقهاء ذهبوا إىل االعتماد على الظاهر احلريف ملنطوق
اآلية ،فحكموا بعدم جواز قبول شهادة النساء يف األمور املالية مهما كان عددهن
ما مل يكن معهن شاهد من الرجال .فاملناط املعول عليه يف املسألة هو الشاهد
الذكوري وليس الكشف عن الواقع .مع أن هذا التصور يفرغ قضية الشهادة من
مقصدها اخلاص بالكشف عن الواقع ،وحيوهلا إىل صورة تعبدية بال معنى .وهو
أمر يناقض ذات ما ع ّول عليه الشارع من تقديم الشاهدين على الواحد ،مع أخذ
اعتبارات التوثيق ،فذلك ال يستقيم اال مع قصد الكشف عن الواقع بإجراء
مناسب يتفق مع أغلب حاالت االبتالء.
واعتمد كل من ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على داللة الواقع يف إقرار التساوي
بني شهادة النساء وشهادة الرجال لبعض املواقف .فبحسب هذا الرأي أنه إذا كان
سبب النصفية يف شهادة املرأة يعود إىل ضعف العقل ال الدين؛ فإن هناك من
الشهادات ما ال خيشى منها الضالل واخلطأ عادة ،لذا يقبل تساويها مع الرجل،
وهي عبارة عن األشياء اليت تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من
غري توقف على عقل ،كالوالدة واالستهالل واالرتضاع واحليض والعيوب حتت
الثياب ،فإن مثل هذا ال ينسى يف العادة.
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طبقاً هلذا التحليل فإنه ال مانع من أن تكون شهادة املرأة مساوية لشهادة الرجل؛
إذا ما ضم ّنا يف العادة عدم خطئها وضالهلا حتى يف القضايا املعتربة عقلية
ومعنوية .إذ لسنا هنا أمام قضية تعبدية ،فالقصد من التشريع بداللة النص
اآلنف الذكر ال خيرج عن معنى التثبت يف الشهادة .وهنا يأتي دور الداللة
الواقعية حلسم القضية.
فلو أقمنا سلسلة متنوعة من االختبارات اإلحصائية النفسية على كل من
الرجال والنساء لغرض املقارنة بينهم والكشف عن دقة ما يعربون عنه من
شهادات حلوادث خمتلفة جتري أمامهم؛ لكنا نصل يف النتيجة إىل أحد فرضني:
1

2

األول

الثاني

إثبات عدم وجود اختالف حمدد بينهما.
اإلقرار بوجود نقص طبيعي وفطري يف اإلدراكات

الشخصية للمرأة.

أما االفرتاض الثالث اخلاص بوجود نقص يف الرجل ال املرأة فهو مستبعد متاماً.
وعلى الفرض األول يصبح ما شهده القرآن الكريم على نقص إدراك املرأة ال يراد
منه جانب الطبيعة واإلطالق كما هو ظاهر النص ،بل قصد اجلانب الظريف
للمرأة يف ذلك الزمان ،لقلة التعليم وضآلة الدور الذي كانت متارسه يف احلياة
االجتماعية العامة.

221

موجز كتاب
النظام الواقعي

ب ـ السفر

وردت مجلة من األحاديث حت ّرم سفر املرأة بغري حمرم ،منها ما رواه البخاري يف
صحيحه عن أبي سعيد اخلدري قوله :ال تسافر امرأة مسرية يومني ليس معها

زوجها أو ذو حمرم.
وال شك أنه لو نظرنا هلذه النصوص من زاوية عالقتها بواقع التنزيل؛ لرأينا
أن النهي الوارد فيها مفهوم ومناسب لتلك الظروف واألحوال القائمة؛ حيث ال
أمان لسفر املرأة وحدها يف ظل انعدام األمن وبدائية املواصالت .أي أن القصد من
التحريم معلوم بداللة الواقع املشار إليه .فالنهي املنصوص عن سفرها وحدها
هو فقط عند اضطراب األمن وخوف الفتنة.
مع هذا فهناك احتماالن ميكن متحيصهما من قبل الواقع العام ألجل اإلفادة
تغي الواقع اخلاص .فاذا كنا نعلم أن
منهما بالنظر يف املوقف الذي يفرضه ّ

التحريم بداللة هذا الواقع هو ألجل منع ما قد حيدث من ارتكاب احملرمات
اجلنسية؛ فإن حتقيق هذا املقصد يعتمد على دراسة طبع املرأة يف ظل الظروف
املؤمنة اجتماعياً .فإما أن يكون هذا الطبع ضعيفاً مييل إىل ارتكاب تلك
احملرمات مما ال ينفع فيه األمن االجتماعي ،ومن ثم تبقى مربرات استمرارية
احلكم وثباته قائمة بال تغري ..أو أن طبعها ليس كذلك .وعليه ال جند تفسرياً
معقو ً
ال للنهي إال من حيث أنه نهي باعتبار انعدام ذلك األمن املقرتن بطبيعة

ظروف مواصالت السفر البدائية ،كما هو احلال يف اجملتمعات القدمية .وبالتالي
ال يصح التعويل على اإلطالق الظاهر لتلك النصوص .إمنا يعترب احلكم الوارد
فيها رهني موضوعها املؤطر بالظروف اخلاصة اليت أشرنا إليها قبل قليل.
هكذا يتضح ان احلكم اآلنف الذكر مل يُعرف مقصده إال من خالل واقع التنزيل،
كما ال يعرف إطالقه من نسبيته إال من حيث دراسة الواقع العام.
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ج ـ الحجاب

من املعلوم أن الغرض من حجاب املرأة هو لسد الذريعة عن حدوث اإلثارة والشهوة
ورمبا االعتداء؛ بداللة الواقع وعدد من النصوص ،وبالتالي منعاً ألذية كل من
الرجل واملرأة على السواء .لكن يرد يف األمر احتماالن يتعلقان بكيفية التحجب

والكشف غري السافر للجسم .فبحسب الواقع العام إما أن يكون الطبع البشري
منساقاً إىل التأثر والشهوة عند أي كشف نهى عنه الشارع املقدس ،أو أن النهي
املنصوص كان الزماً العتبارات بعض احلاالت اخلاصة بالواقع ،فإذا ّ
دل الواقع

املطلق على خطأ الفرضية األوىل أصبحت املساحمة يف احلكم الثاني مقبولة

غري خارجة عن الشرع ،ويؤيدها ما ورد من مساحمة يف الكشف احملتشم أمام
ملك اليمني أو اخلدم ،وكذا نفس احلال مع كشف اإلماء ،وأيضاً كبار السن

من النساء ،دفعاً للعسر والتخفيف ،مضافاً إىل ما جرى من حاالت االختالط

واملالمسة عند تضميد جرحى احلرب وسقيهم وما إىل ذلك .لكن مع هذا ال بد

من أخذ املالحظات التالية بنظر االعتبار كما يلي:

1

2

إنه حتى لو فرضنا خطأ الفرضية األوىل وبالتالي جاز الكشف
غري السافر يف األحوال املناسبة؛ فإن ما يلزم هو أن يكون هذا
الكشف معقو ً
ال ال خيرج عن حدود احلشمة املتعارف عليها،
وذلك كي ال يفضي إىل الصدام مع املقصد اخلاص وال جير
إىل أضرار جانبية ولو بعناوين أخرى خمتلفة.
إنه حتى مع فرض خطأ تلك الفرضية قد يلزم اإلبقاء على
احلجاب املعهود كعمل وقائي سداً للذريعة وخشية من توظيف
األمور الشرعية يف غري جماريها الصحيحة ،ال سيما مع كثرة
األهواء وضعف الوعي الرتبوي كما هو مألوف عند الناس.
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3

استناداً إىل الواقع يعترب االلتزام باحلجاب يف احلدود املتعارف
عليه من كشف الوجه والكفني حالة كمالية تصون العالقة
اخلاصة بني الرجل واملرأة ،وهو ال يشكل عائقاً أمام تطور
احلياة واحلركة النسوية عادة ،وعليه فمن الناحية املبدئية إن
املطالبة به تظل واردة ومربرة.

 .3فنون الرسم والواقع

من املعلوم ان أغلب الفقهاء تعاملوا مع نصوص احلديث اليت حرمت الرسم والنحت

لكل ما فيه روح من احليوان واإلنسان تعام ً
ال حرفياً بعيداً عن االحتكام إىل داللة كل من

القصد والواقع وحتوالته .فقد جاء يف بعض النصوص قول النيب [ :إن أشد الناس عذاباً
عند اهلل املصورون .وقوله :إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ،يقال هلم:
أحيوا ما خلقتم.
وقد استوحى الفقهاء من هذه النصوص بأن التصوير يبعث على املضاهاة أو التشبه يف
اخللق ،وهو مما ال جيوز .وكما قال اخلطابي :إمنا عظمت عقوبة املصور ألن الصور كانت
تعبد من دون اهلل ،وألن النظر إليها يفنت ،وبعض النفوس إليها متيل.
وحقيقة إن املضاهاة وتوظيف الصور لغرض العبادة من األمور اليت أكدها الواقع
التارخيي ،األمر الذي يسهل علينا فهم مغزى التحريم الوارد حوهلا ،حيث يتسق مع واقع

التنزيل ،وال يعقل ان يكون النهي عن التصوير تعبدياً ال يفهم معناه .لكن ملّا ّ
دل حتول الواقع
على زوال الغرض اآلنف الذكر يف أكثر البلدان واجملتمعات ،ومنها اجملتمعات اإلسالمية،
إذ أصبح التصوير ال يوظف بقصد املضاهاة والعبادة ،بل ألغراض فنية وعلمية وحتقيقية،
كتلك اليت يستفاد منها يف الطب والكشف اجلنائي؛ لذا فإن بقاء احلكم املنصوص على
ما هو عليه يصبح كالسالبة بانتفاء املوضوع ،حسب تعبري املناطقة.
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 .4الحدود والواقع

حول احلدود وما ورد فيها من كيفيات ،يالحظ أن مقاصدها اخلاصة معلومة بداللة كل

من النص والواقع .فالنص من قبيل قوله تعاىل{ :ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب}،

األمر الذي يدل عليه الواقع ،حيث بالقصاص تزول دوافع الثأر ومسلسل سفك الدماء.
وكذا فإن داللة الواقع تشري إىل أن الغرض من احلدود هو الردع.
لكن ملا كان منشأ اعتبار احلدود يتوقف على ما حتققه من أغراض تتسق مع املقاصد
الكلية العامة؛ لذا فإن أي جتدد للواقع يبعد احلدود عن حتقيق أغراضها اخلاصة ،أو جيعل
من هذه األغراض تتزاحم مع املقاصد العامة؛ فكل ذلك يوجب تغيريها مبا يتسق وهذه
األخرية .حتى إن هناك من يرى جواز ترك اإلمام للحدود يف بعض احلاالت والطوارئ ألجل
ما هو أهم منها .وليس غريباً أن تشهد السرية النبوية واخلالفة الراشدة شطراً من التنويعات
التجديدية لقضايا احلدود استناداً إىل تغريات الواقع والنظر إىل املقاصد .فرغم حمدودية

الظروف وضيقها إال أن ذلك مل مينعها من أن تكون حافلة بالكثري من التنويعات والتغيريات
تبعاً للمصاحل واحلاجات.
فقد منع النيب [ قطع يد السارق يف الغزو خشية أن يرتتب عليه مضرة حلوق السارق
باملشركني محية وغضباً .وهو املنقول أيضاً عن عمر واإلمام علي وأبي الدرداء وحذيفة
وغريهم .كما أسقط احلد عن التائب طاملا اعرتف بذلك واحملارب قبل القدرة عليهما.
علي قام بإحراق الزنادقة الغالة ،بينما كان األمر يف عهد النيب هو قتل الكافر،
واإلمام ٌ

لكنه وجد خطورة املسألة فشدد العقوبة لزجر الناس عن أن يفعلوا مثل ذلك .وسبق لإلمام
علي أيضاً أن نصح اخلليفة الصديق يف إحراق اللوطية بدل قتلهم باعتبار أن العرب مل تكن
تبالي بالقتل وهي قد ألفته خبالف احلرق بالنار حيث مل تألفه بعد.
على هذا ال يصح إسقاط احلدود على الواقع بعد كثرة التحوالت من غري دراسة مفصلة
ألوضاعه؛ ال سيما تلك اليت تلوح أوضاعه االقتصادية والسياسية واالجتماعية والنفسية،
طاملا أنها من أحكام الوسيلة اليت تتأثر مبجريات احلياة والواقع.
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 .5الجهاد والواقع

ليس اجلهاد من التعبديات اليت ال تفهم أغراضه ومغازيه .فالقصد منه بداللة كل من
النص وواقع التنزيل دفع الظلم والعدوان .ويعرتف الفقهاء بصورة عامة مبقاصد اجلهاد،
لكنهم خيتلفون حول مضمونها يف أطروحتني كما يلي:
األطروحة
األولى

وترى أن اهلدف من اجلهاد هو فرض
الدِّين على اآلخرين ولو بالقوة ،اعتماداً
على ظواهر بعض النصوص القرآنية.

األطروحة
الثانية

وترى أن اهلدف منه هو رد الظلم
والعدوان.

طبقاً لألطروحة األوىل فإن األصل يف عالقة اإلسالم باآلخر هو احلرب ال السلم ،وأنه دين
سيف ال دين حمبة وسالم .وأهم ما ع ّولت عليه هذه األطروحة هو إطالقات النصوص اليت
توجب حماربة أهل الكفر ،كما جاء يف آييت السيف واجلزية ،وغريها.
لكن جاء عن بعض الصحابة أن تفسري تلك اآلية مرهون مبا كان عليه واقع املسلمني
أول األمر من القلة ،حيث كان الرجل يُفنت يف دينه لريده الكفار إىل الكفر بعد إميانه ،أو
ليقتلوه أو يوثقوه ،حتى كثر اإلسالم ومل يعد بإمكان الكفار اضطهاد املسلمني أو تعذيبهم،
ومن ثم زالت الفتنة ،مثلما ذهب إىل ذلك ابن عمر ،وهو املتبادر من معنى اآلية عند صاحب
تفسري (املنار).
أما حبسب األطروحة الثانية فإن األصل يف العالقة بني الدولة اإلسالمية وغريها هو السلم،

وأن القتال ال يكون بسبب الكفر ذاته ،وإمنا لدفع الظلم والعدوان .وتظل آية {ال إكراه يف
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الدين} حاكمة على غريها من النصوص ،فتبطل قول من يرى وجوب اإلكراه يف الدِّين

وقتاله ولو كان موادعاً ومساملاً.

وعلى ضوء هذه اآلية وآيات املوادعة والسلم ذهب أغلب الباحثني والفقهاء حديثاً إىل
اعتبار األصل يف العالقة مع الدول غري املسلمة هو السلم ال احلرب ،حمتجني بأن احلرب مل
تكن لغرض االعتقاد ،بل لدواعي دفاعية ووقائية لصد الشر والعدوان.
وعموماً لو أننا عولنا على احلرب يف أصل العالقة مع الدول غري اإلسالمية اعتماداً على

النصوص تبعاً للنهج املاهوي وبغض النظر عما تظهره من تعارضات إطالقية؛ سنرى أنه ال
بد من أن يفضي ذلك إىل الصدام مع املقاصد .فاحلرب بداللة الواقع ليست هي على الدوام

عالجاً ناجعاً؛ حتى مع توفر القوة والقدرة ،فقد خت ّلف من آثار الضرر والدمار ما ال حيمد
عقباه.
أما التعارضات اإلطالقية لنصوص اخلطاب  -حيث يدعو بعضها إىل احلرب فيما يدعو

فسر تفسرياً صحيحاً إال عند االعرتاف بأنها حمكومة
البعض اآلخر إىل السلم  -فهي ال ُت َّ
بفعل التمايزات والتغايرات اليت شهدها واقع التنزيل ،مع األخذ بعني االعتبار حاكمية
املقاصد من العدل وعدم العدوان.
وحبسب املقاصد ال ضرورة لتقييد اجلهاد باحلرب ،سواء كان ألجل فرض الدِّين كما
هو مفاد األطروحة األوىل ،أو ألجل صد الظلم والعدوان كما يف األطروحة الثانية ،أو
ملكافحة ما يطرح من طروحات منافية ملا هو ديين .فحيث أنه من الوسائل ال الغايات؛ لذا
صح أن ختتلف أساليبه وتقدر طبقاً ملا عليه األحوال واألوضاع.
ّ

وبعبارة أخرى ،إن التق ّيد مببدأ املقاصد وحلاظ الواقع جيعل التعيينات املطروحة بشأن
اجلهاد تعيينات غري ثابتة الكيفية .فهناك وسائل خمتلفة لصور اجلهاد ،بعضها ميكن أن
يصطدم مع املقاصد دون البعض اآلخر ،اعتماداً على كشف الواقع ،فقد ال يتسق اجلهاد
احلربي معها ،وعلى العكس قد يكون اجلهاد احلركي غري املسلح مثمراً أكثر من غريه.
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 .6األمر بالمعروف والواقع

ورد حول األمر باملعروف والنهي عن املنكر عدد من األحاديث أبرزها احلديث املأثور:
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك

أضعف اإلميان .وتبعاً للفهم التقليدي املتداول للفقهاء توجد ثالث مراتب للنهي :بالقلب
والقول والقوة .وهناك اختالف يف التسلسل الذي ينبغي اختاذه لتحقيق الغرض ،أقربها
للوجدان ذلك الذي حيملها على التدرج من األيسر فاألعسر.
والسؤال لو أننا مارسنا هذه القوة يف احلاالت اليت ال جيدي فيها النهي اللساني والقليب
نفعاً ،فهل يا ترى سنصل إىل املطلوب األمثل؟
ال شك إن للقوة أثراً إجيابياً يف بعض األحيان ،لكن يف أحيان أخرى  -ال تقل مساحة
عن األوىل  -ليس هلا ذلك املفعول ،بل قد يكون هلا مردود سليب ،خاصة بالنسبة للشعوب
اليت ألفت احلرية.
ويالحظ أننا جند تفسريين للمسألة ،أحدهما تفسري النص من خالل الواقع فحسب،
واآلخر تفسريه من خالل املقاصد وعالقتها بالواقع.
تنضوي مجيع الطرق اليت ذكرناها كوسائل للنهي عن املنكر،

1
التفسير
األول

مبا فيها عامل القوة ،حتت عنوان عام نطلق عليه (النشاط
اإلنساني) .فليس من التأويل بشيء لو فسرنا (اليد) بهذا
العنوان ،إذ ينسجم مع سياق احلديث مثلما ينسجم مفهوم
القوة ،إال أن العنوان األول قد دلنا عليه الواقع بصورة ال تقبل
الشك ،فال يدع جماال للنزاع.
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قائم على افرتاض أن الظهور يف لفظ (اليد) واضح مبعنى القوة،
يوجه طبقاً
لكن مع ذلك فإن احلصر الوارد يف النص ميكن أن ّ
للمقاصد وما ّ
دل عليه الواقع االجتماعي ،وهو أن سبب اقتصار
النص على األساليب الثالثة املذكورة كان لغلبة تأثريها
وإلفة ممارستها يف اجملتمع اإلسالمي القديم ،مقارنة بغريها
من األساليب ،كالذي يصدق مع آية {ومن رباط اخليل} ،إذ
املقصود بها ما هو سائد يف اجملتمع آنذاك ،بشهادة تغري الواقع
احلضاري مع أخذ اعتبار مقاصد الشريعة ،طاملا أن احلكم له
معنى معقول وليس من التعبديات.

2
التفسير
الثاني

 .7الزكاة والواقع

جاء عن موارد الزكاة من احملاصيل ما ُروي عن الشعيب أنه قال:
كتب رسول اهلل [إىل أهل اليمن :إمنا الصدقة يف احلنطة والشعري
والتمر والزبيب .وقد اعتاد الفقهاء يف فتاويهم التوقف عند هذه
األصناف األربعة من الثمار لتحديد الزكاة ،واعتربوا طبقاً للنص

أ

أنه ال زكاة يف غريها من الزروع والثمار .مع أنه ال يعقل أن يكون
احلكم على تلك املوارد تعبدياً وأن غريها من احملاصيل ليس عليها
زكاة .لكن رأى بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة أن هذه األصناف
كانت متثل احملصوالت الرئيسية يف جزيرة العرب ،وأن ما عداها من
مثر مل يكن ما ً
ال له خطر .أي أنه استند إىل الواقع يف فهمه للنص
فاعترب الزكاة فيما هو رائج من احملاصيل ،وبالتالي حكم على الثمار
األخرى بالزكاة ،بل كل ما تنبته األرض من املأكوالت من القوت
والفاكهة واخلضر؛ استناداً إىل قوله تعاىل{:وهو الذي أنشأ جنات
معروشات وغري معروشات ...كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده}.
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واحلال نفسه ينطبق على ما ُذكر من زكاة حبق األنعام وغريها من
األشياء .وقد التفت بعض املعاصرين من اإلمامية إىل ما تتضمنه
الزكاة من معنى مقصدي ،كما أشار إىل ذلك اإلمام اخلميين يف
بعض خطاباته؛ نافياً أن تندرج ضمن التعبديات .ومعلوم أن التصور
احلديث هلذه املسألة قد نشأ بسبب حتوالت الواقع ،أي أن األخري هو
ما ّ
دل عليه ال النص.
وطبقاً للمقاصد فإنه ال ميكن الوقوف عند حرفية النص حول ما

ب

ورد بشأن الزكاة يف النقدين من الذهب والفضة ،كالذي عليه فقه
اإلمامية .فالنقد يف العصر احلديث حتول إىل عمالت ورقية ،والوقوف
عند حرفية النص مينع جريان الزكاة فيها .األمر الذي يفضي إىل
خالف ما قصده الشارع من وضع الزكاة على املال املتداول.
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 .8ربا القروض والواقع

ليس هناك قيمة يقرها وجدان العقل أعظم من العدل .فالعدل على رأس القرارات
الذي يدين له العقل بالصحة والصدق .وهو على رأس األحكام اليت تبشر بها مجيع األديان
السماوية ،وتعرتف به كل األعراف والقوانني الوضعية .كما أنه يقع يف قمة هرم املقاصد
اليت نادت بها الشريعة اإلسالمية.
ويكفينا من كل ذلك ما تطابق عليه العقل والشرع يف ضرورة مراعاته من غري تفريط .فهو
األصل يف كل العقود مثلما صرح بذلك ابن القيم يف أحد عناوين كتابه (أعالم املوقعني).
لكن هل التفتت الطريقة البيانية هلذا املقصد الكلي وهي تتدارس جزئيات األحكام؟
لعل األمر البارز يف هذه الطريقة هو أنها حصرت نفسها يف دائرة االهتمام باجلزئي من
األحكام فحجبها ذلك عن رؤية الكلي .ولعلنا لسنا حباجة إىل التذكري بأن األخذ باجلزئي
إذا كان على حساب الكلي يفضي وال شك إىل هدم الشريعة من جذورها .وكما يقول
الشاطيب :إن اجملتهد تكون خمالفته تارة يف جزئي ،وهو أخف ،وتارة يف كلي من كليات

الشريعة العامة ،كانت من أصول االعتقادات أو األعمال ،فرتاه آخذاً ببعض جزئياتها يف
هدم كلياتها.
هذا هو حال مسألتنا حول إيفاء القروض ،إذ شهدت صداماً حاداً بني املوقف الفقهي
التقليدي الذي جلأ إىل احلرفية من غري نظر إىل الكليات ،وبني مقاصد الشرع وأحكام
العقل .فاملنظور الفقهي لقضية القرض بالعمالت النقدية يعتمد على مبدأ الوفاء باملثل
من غري اهتمام ملا يفرزه الواقع من تغايرات تؤثر على طبيعة احلكم ،نظراً لتدخل املقصد

الكلي املغيب عن الرؤية.
من املعلوم أن القوة الشرائية للنقد يف اجملتمعات القدمية ،ومنها جمتمع عصر الرسالة،
تتصف بضآلة التغري أو الثبات النسيب قياساً مبا عليه العصر احلديث ،واحلاضر منه على
وجه اخلصوص ،وهو عصر التشابك والسرعة واملفاجآت.
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مع هذا فإن ما ُذكر من تغري يف العملة وقيمتها الشرائية ال ميكن مقارنته بالتضخم
احلاصل يف عصرنا احلالي .إذ أخذت احلركة االقتصادية لبلدان العامل تطرأ عليها تغريات
ضخمة بني فينة وأخرى ،وأ ّثر هذا احلال على املستوى املعيشي للفرد ،كما أ ّثر على املستوى
االقتصادي للدولة ،إذ أخذ التغري يصيب القوة الشرائية لألوراق املالية أو النقد باضطراد يف
كثري من األحيان ،مما جعل أغلب البلدان تعاني من التدهور املستمر هلذه القوة.
وما يعنينا من هذا األمر هو كيف ميكن التعامل مع القروض املالية ،إذ ما يعطى من
مال ألجل طويل األمد يسرتد بقيمة ختتلف يف الغالب مع القيمة املعطاة ،ففي مثل هذه
احلالة نكون قد وقعنا بنوع من املقامرة والغرر ،وغالباً ما يكون الدائن هو املصاب باخلسران.
وعليه هل يصح وفاء الدِّين باملثل ،أي بنفس الكمية النقدية للمال ولو مل تساو األصل،
أو يقدّر بقيمة ما حيمله من قوة شرائية عند ابتداء العقد؟
لنوجه هذا السؤال إىل طريقة االجتهاد البيانية لنتعرف على إجابتها ومربراتها.
ما من شك بأن هذه الطريقة تلتزم املوقف املعتاد يف التعامل مع قضايا األحكام من
منطق احلرفية ،ومن ذلك قضيتنا املطروحة حول القرض .فهي تعترب التشريع اخلاص به
ثابتاً ال يقبل التبديل؛ ل ُت ِّ
جنب حاهلا من السقوط يف مستنقع الربا املنهي عنه شرعاً ،حتى

جاء عن النيب [ قوله :كل قرض ج ّر نفعاً فهو ربا .لذا فإن الدائن ال يأخذ من املدين

إال بقدر ما أدانه ،وينطبق ذلك على العمالت النقدية ،رغم دوام ما تتعرض له من اخللخلة
واهلزات ضعفاً وقوة ،ظناً من أن الزيادة املوهومة  -أو النفع املوهوم  -يف الوفاء هي ربا كما
هو مذكور يف املدونات الفقهية من النهج البياني.

ومن حيث الدقة؛ فإن مادة القرض تكون أحد نوعني ،وينعكس ذلك على كيفية إعادتها:
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1

الغالب يف املواد هو االستعمال ال التبادل ،أو أن املقرض أقرض

استعمالية

مادة كان يتعامل معها معاملة استعمالية؛ فإن وفاء حق الدِّين
يصح بإرجاع املثل سواء رخصت هذه املادة أم غلت.

تبادلية كما هو حال العمالت ،ال سيما الورقية منها ،فإن
قيمتها تتحدد مبا يكشف عنه السوق باعتبارها حتمل القدرة

2
تبادلية
سوقية

الشرائية املفرتضة ،وهنا ال يصح الوفاء باملثل ،إذ لو غلت املادة
فإن القيام بر ّد املثل سيشكل ضرراً على املقرتض ،أما لو رخصت
فإن الضرر سيلحق باملقرض .يف حني إن احلفاظ على رأس مال
كال الطرفني دون نقص وال ضرر ،يفرض علينا تعيني القيمة
مبا كانت عليه وقت االقرتاض .فهذا هو العدل الذي تشهد له
العقول والفطرة اإلنسانية.

ال شك أن املعاملة باملثل مربرة متاماً يف جمتمع مل يشهد حتوالت بارزة يف القوة الشرائية
للنقد ،وكذا القيمة التبادلية للمال ،كما هو حال عصر النص .وبالتالي فهي متثل عني
العدل الذي هو األصل يف مجيع العقود .لذلك نهى الشرع عن الربا ملا فيه من الظلم ،واهلل
تعاىل يقول{ :وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تُظلمون}.

لكن هل ينطبق هذا األمر على ما حيدث من حتوالت لقيمة املال املتعامل به يف القرض
كما عليه الوضع يف أيامنا هذه؟ فهل هناك زيادة وربا يتحقق فيه الظلم ويصدق معه

أمثال احلديث النبوي( :كل قرض ج ّر نفعاً فهو ربا)؟ وذلك إذا ما غضضنا الطرف عن أن
التعويل على حرفية هذا احلديث ال يتضارب مع مبدأ عدم املثلية ،لكونه يشرتط يف الربا
وجود املنفعة الزائدة ،واحلال أن املبدأ اآلنف الذكر ال يفضي بالضرورة إىل هذه املنفعة ،بل
يصح أن يقال بأن العكس حاصل اليوم عند تطبيق مبدأ املثلية ،وغالباً ما يكون النفع الزائد

املقرض.
من نصيب املقرتض على حساب ِ
ويالحظ أن األمور قد انقلبت رأساً على عقب .فإذا كان النفع والربا حيصل -غالباً -يف
اجملتمعات القدمية ،وعلى رأسها جمتمع عصر النص ،جملرد اشرتاط الزيادة عند اسرتداد

القرض ،فإن حال اليوم غري ذلك متاماً ،حيث ينشأ يف كثري من األحيان نوع من الغرر
233

موجز كتاب
النظام الواقعي

واملقامرة لدى تطبيق مبدأ املثلية ،مما يفضي إىل النفع (الربا) العائد إىل أحد الطرفني
املقرض أو املقرتض .فشتان بني اليوم والبارحة!
املتعاقدينِ ،
 .9المقدرات المالية والواقع

وينطبق ما سبق عرضه يف الفقرة السابقة على مجيع املقدرات املالية كالدّية ونصاب
الزكاة والكفارات وما إىل ذلك مما قدّره الشرع ،طاملا أن قوتها الشرائية تتعرض إىل التغيري

بفعل تغريات الظروف والواقع ،خالفاً للنهج احلريف املاهوي الذي جلأت إليه الطريقة

البيانية ،إذ حددت املقادير طبقاً لالعتبارات احلرفية اليت وردت يف نصوص الشرع ،سواء
باإلبل أو األبقار أو الشياه أو الدنانري الذهبية أو الدراهم الفضية.

فمثال ُقدِّر نصاب الزكاة بعشرين دينار من الذهب أو مائيت درهم من الفضة أو مخساً
من اإلبل أو أربعني من الغنم أو مخسة أوسق من الزبيب أو التمر .واملالحظ أن القيمة
للتغي والتح ّول.
الشرائية هلذه املقادير أصبحت عرضة
ّ
ولو اتبعنا النهج احلريف املاهوي كما سلكته الطريقة البيانية ،لوقعنا مبشكل املعارضة
مع العدل واإلنصاف ،مثل ما م ّر علينا يف قضية القروض .فمثال قدّرت اللجنة املنتخبة
من علماء املذاهب األربعة الذي اعتمدتها وزارة األوقاف املصرية ،أن تضع للزكاة نصابني
أحدهما مقدر بالذهب واآلخر بالفضة؛ لكنها أفضت إىل جعل أحدهما يفوق اآلخر بأكثر
من ثالثة عشرة مرة حسب العملة املصرية .فهل يعقل أن يكون هناك نصابان متفاوتان إىل
هذا احلد.
وما زالت هذه املشكلة قائمة لدى الفقهاء املعاصرين ،إذ كيف ميكن حتديد معيار متسق
تقاس على ضوئه األنصبة واملقادير الشرعية؟
فقد ذهب بعض العلماء املعاصرين إىل تقديرها تعوي ً
ال على نصاب الفضة ،وذهب آخرون
إىل أن النصاب جيب أن يس ّوى بالذهب ،وذهب غريهم إىل تقدير النصاب باإلبل والغنم.
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والصحيح هو أن نعترب األمر رهناً مبا يُقدّر من قيمة شرائية لألنصبة وقت صدور
التشريع ،مبعنى أن تقدّر القيمة النفعية أو املعيشية لألنصبة آنذاك ،باعتبارها متثل قيماً
حقيقية للناس يف ذلك الوقت ،ثم بعدها يُقدّر ما يقابلها من قيمة تقديرية اليوم .فعلى
هذا املنطق ال يصح احلل القائم على معيار النقد ،سواء كان بالذهب أو بالفضة .وكذا ال
نص عليها الشرع ،باعتبار أن قيمها الشرائية أو
يصح احلل املستند إىل قيم األشياء كما ّ
النفعية معرضة للتغري هي األخرى .واملطلوب هو حتقيق ذات القدر من القيمة احلقيقية
للمنفعة لدى من ُطبق عليهم نص اخلطاب.
وينطبق ذات األمر على تقدير الدّيات ،حيث يالحظ أنه مقدر حبسب أحوال املعيشة
آنذاك ،فال يصح املثول إىل منطق احلرفية ،بل العدل أن تراعى قيمة ما تعادله الدية من
قوة معيشية يف ذلك الوقت لتقدّر على الوضع احلالي .وكذا يقال ذات الشيء يف مجيع ما
ذكره الشرع من تقديرات.
وقريب من هذا املعنى ما سلكه الصحابة من النهج املقاصدي عند الطوارئ ،ومنها تلك
املتعلقة بتغري القوة الشرائية لبعض األموال ،كالذي حصل يف عهد عمر بن اخلطاب ،إذ
روي أنه تعامل مع مثل هذه الظروف مبنطق حتقيق املقصد الشرعي يف تقييم املال بقيمته
األصلية أو ما يقرب منها قدر اإلمكان .فمن ذلك ما رواه أبو داود من أنه كانت قيمة الدية
يف عهد رسول اهلل ( )800دينار أو ( )8000درهم ،حتى استخلف عمر فخطب يف الناس وقال:
إن اإلبل قد غلت ،ففرضها على أهل الذهب ،وهم أهل الشام ( )1000دينار ،وعلى أهل ال َو ِرق،

وهم أهل العراق ( )12000درهم .كذلك أنه رفع دية الفضة يف زمانه ملا رخصت ،ومل ينكر

عليه أحد من الصحابة.
هكذا يالحظ بأن الصحابة كانوا يدركون بأن العربة ليست باحلرفية واأللفاظ ،بل
بروح التشريع ومقاصده.
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 .10قضايا أخرى والواقع

هناك الكثري من النصوص اخلاصة باملعامالت احلضارية ال يفهم هلا مغزى أو معنى
مفيد متى ما ُفصلت عن واقعها املرتهن بالتنزيل .فعند حلاظ هذا الواقع يُعلم ما هلا من
مقاصد ،األمر الذي جيعل أحكامها قابلة للتجديد والتغيري ،كالذي يتضح من األمثلة
التالية:
يالحظ فيما يتعلق بنص احلديث القائل :ال سبق إال يف نصل أو
خف أو حافر أنه لوال داللة واقع التنزيل ما أمكن أن يُعرف القصد

أ

من ذلك ،وهو التشجيع على التمرن لالستعداد احلربي ،إذ يستبعد
متاماً أن يكون احلكم تعبدياً ،وبالتالي فإن حتول الواقع ال بد من أن
يغري احلكم مبا يناسب املقصد املذكور.

يالحظ حول آية النبأ يف قوله تعاىل{ :إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
أن تصيبوا قوم ًا جبهالة} ،أن منطوق اآلية جاء متسقاً مع داللة الواقع،

فهو ميضي ما يكون عليه هذا الواقع عادة .أما املفهوم فهو أمر آخر،
حيث إن الواقع ال يدل عليه مثلما يدل على املنطوق .لكن حيث إن

ب

القصد من اآلية هو التثبت ،لذا فإن مفهومها ال يفضي إىل حتقيق
املقصد من غري معرفة حقيقة الواقع ذاته ،مثلما أن بيان املنطوق
لآلية جاء ممضياً ملا عليه هذا األخري .فسكوت اآلية عن املفهوم هو
إعطاء الصالحية لألمارات األخرى اليت يكشف عنها الواقع للداللة
على احلكم سلباً وإجياباً.
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ومن ذلك أيضاً ما جاء يف آية االستئذان من سورة النور ،حيث يقول

تعاىل{ :ا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل

يبلغوا ا ُحللم منكم ثالث مرات من قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم

من الظهرية ومن بعد صالة العشاء ،ثالث عورات لكم ،ليس عليكم وال عليهم
جُناح بعدهنّ ،طوّافون عليكم بعضكم على بعض ،كذلك يبني
اهلل لكم اآليات واهلل عليم حكيم} .وهي تعين جواز طواف ملك اليمني

ج

والصغار غري البالغني يف غرف أصحابها عدا ثالثة أوقات ال بد فيها
من االستئذان ،باعتبارها فرتات تتكشف فيها العورة عادة ،حيث يضع
الناس ثيابهم أو يكونون بثياب النوم اخلفيفة طلباً للراحة .وهي قبل
صالة الفجر وعند الظهر وبعد صالة العشاء .وواضح أن جدوى احلكم
وغرضه إمنا يعاجل وضعاً عالقاً بواقع التنزيل ،حيث كانت األوقات
الثالثة اآلنفة الذكر هي فرتات االسرتخاء اليت تتكشف فيها العورة،
لكنها ليست حالة شاملة ملختلف الظروف ،ومنها واقعنا احلالي.
يضاف إىل ما سبق هناك أحكام منصوصة أثبت الواقع ظرفيتها
ووجوب تغيريها بعد الكشف عن مقاصدها ولو باملشاركة مع داللة

د

النص ،مثلما جاء يف آية املصابرة وحكم رباط اخليل ،وكذا مجلة
من نصوص احلديث مثل تلك اخلاصة بتحديد حريم األرض وما
إليها ،كما عرفنا من قبل.
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الفصل الرابع عشر
الواقع وضبط الفتوى
إن أهم ما حيتاج إليه األصولي والفقيه
اليوم هو إعادة النظر يف العالقة اليت تربط
الفتوى بالواقع .فما زال هناك عدد كبري
من الفتاوى مل يُرا َع فيها الواقع وشروطه،
بل است ّلها الفقهاء من جمرد النص أو مما
أدى إليه اجتهاد السلف.
وتتخذ عالقة الفتوى بالواقع صوراً
عديدة تستوجب النظر والتحقيق حلل
املشاكل الفقهية والقضاء على حاالت
املعارضة والصدام .ويتخذ الواقع يف أغلب
هذه الصور دور الضابط للفتوى وفهم
النص ،كما يتبني من الفقرات التالية:
 .1يمكــن للواقــع أن ُيبطــل الفتــوى
التــي يــرد تعليلهــا بمــا يتنافــى
وحقائقــه الخاصــة

فمث ً
ال إنه يبطل فتوى كراهة
التعامل مع بعض األقوام ،ألنها معللة
بأنهم من اجلن ،واليت عمل بها العلماء
استناداً إىل بعض الروايات.
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 .2للبعد التاريخي دور في الكشف عن حقيقة الفتوى

ومن ذلك ما جاء حول مسألة جناسة املتنجس أو طهارته ،فهناك ثالثة
مواقف للفقهاء الشيعة :األول أفتى بتنجيسه ،والثاني أفتى بالطهارة وعدم
التنجيس .أما الثالث فسكت عن هذه املسألة.
وحبسب الواقع فإن أرجح هذه اآلراء هو املوقف الثاني .إذ لو صح املوقف األول
لتصورنا مدى العسر الشديد الذي كان يعانيه الناس يف عصر النص وما
تاله من عصور حتى زمن اإلصالحات احلديثة .فغالباً ما كانت أُسر العوائل
كبرية تبتلى بيوتها بكثرة النجاسة ،وتشتد حاجتها للتطهري لكثرة النسل
وقلة املوانع آنذاك ،مع األخذ بعني االعتبار بساطة البيوت وتواضعها.
وذات النتيجة نصلها من الناحية التارخيية الصرفة ،إذ يصعب تصور أن
املسلمني كانوا يعانون العسر من احلكم السابق ومع هذا مل يصلنا شيء
يذكر عن هذه املعاناة.
 .3للتطور التاريخي أثر في الكشف عن بطالن الفتوى

فمث ً
ال عمل هذا التطور على إبطال فتاوى اإلمامية القدمية حول التصرف
باخلمس ،كالفتاوى القائلة بوجوب دفنه يف باطن األرض أو رميه يف البحر أو
إيداعه وحفظه لدى الثقات من واحد إىل آخر حتى ظهور املهدي .وقد استمر
بقاء هذه اآلراء ،ال سيما األخري ،إىل ما يقارب تسعمائة سنة متواصلة ،أي منذ
بداية القرن الرابع وحتى القرن الثاني عشر اهلجري.
ومؤخراً أدرك الفقهاء خطأ ما تبناه أسالفهم من مذاهب الدفن والوصية؛
باعتبارها تفضي إىل هدر الثروة وتضييعها .بل إن األقوال اليت أُعتربت قدمياً
من اآلراء احملتاطة اليت ينبغي األخذ بها ،هي اآلن يف عداد اآلراء املنكرة اليت
يأسف على وجودها الفقيه املعاصر.
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 .4للواقع أثر معارض للفتوى؛ إلى حد يمنعها من التنفيذ والتطبيق

ومن ذلك معارضته لفتاوى الفقهاء اخلاصة بالتعامل مع األرض املفتوحة
عنوة .فهذه الفتاوى على اختالفها أصبحت غري مقبولة الصطدامها مبنطق
الواقع ،ورغم اختالف آراء املذاهب اإلسالمية حول ذلك ،إال أنها مجيعاً مل
تعط مثرة مفيدة.
ِ
 .5للواقع سعة في تقييد إطالق الفتوى

مثل الفتوى اليت تشجع على كثرة النسل طبقاً لبعض األحاديث ،منها ما
روي عن اإلمام الصادق عن النيب [ قوله :أكثروا الولد أكاثر بكم ُ
األمم

غداً .إذ متسك الفقهاء من خمتلف املذاهب اإلسالمية باإلطالق الذي
يبديه احلديث النبوي طيلة قرون ،وما زال الكثري منهم يتبع خطاه دون مراعاة
للواقع ،لكن مجلة من التحوالت اضطرت عدداً منهم  -يف كال الساحتني

السنية والشيعية  -إىل وضع قيود هلذا االطالق تفادياً لألضرار االجتماعية
واالقتصادية.
 .6للواقع أثر في تجريد الفتوى من شروطها ،إما بتبيان عدم جدوى
هذه الشروط ،أو لكونها غير قابلة للتطبيق الدائم

ومن ذلك الفتاوى اليت تشرتط وحدة النظام والنسب القرشي والعصمة يف
احلكم السياسي .وشرط القرشية يعين أن النظام السياسي ال يتصف بأي
صالحية دينية من دونه .لكن يالحظ أن هذا الشرط يتصف بنوع من التعال،
فمن املتعذر تطبيقه على خمتلف حاالت الواقع وتغايراته .لذلك شكك به
بعض القدماء وحاول عدد منهم توجيهه ،فيما نفاه آخرون.
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 .7للواقع أثر في الكشف عن المشاكل االجتماعية التي تنجم عن الفتوى
والحكم

مثل األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية كما واجهها املقننون احملدثون،
كتلك اليت هلا عالقة بالوصية واإلرث وأساليب الزواج والطالق ،مثل فتوى
الطالق بالثالث يف اجللسة الواحدة اليت ذهب إليها مجهور فقهاء أهل السنة.
وكذا السماح يف الزواج املتعدد من غري قيود وشروط .ولعل الشيخ حممد
عبده هو أول من اعرتض على هذا الزواج صراحة؛ مشرياً إىل ما يرتتب عليه
من مشاكل ومآسي .ومثل ذلك تطبيق احلدود بال قيود ،ملا قد ختلفه من آثار
نفسية واجتماعية وخيمة ،كالذي حيدث مع حد الرجم.
 .8للواقع قدرة على الكشف عن نسبية الفتوى وتبيان ظرفيتها الزمانية

مثلما الحظنا ذلك يف فتاوى عديدة؛ كالضعفية يف القتال ،والفتوى اخلاصة
بالعورات الثالث ،ووجوب إعداد رباط اخليل ،وتقسيم الغنائم على اجملاهدين،
وأحكام الرق واجلزية .ويدخل ضمن هذا الباب ما جاء حول العاقلة ،إذ ذهب
مجهور الفقهاء إىل أن العاقلة عبارة عن قرابة القاتل فقط .لكن فقهاء احلنفية
ذهبوا إىل أنهم أهل الديوان ،إن كان القاتل منهم ،وهم اجليش والعسكر الذين
كتبت أساميهم ،أو من الرجال األحرار املقاتلني ،أي أهل الرايات واأللوية،
واستدلوا على ذلك مبا فعله عمر بن اخلطاب .أما لو مل يكن القاتل من
أولئك فإن عاقلته هم قبيلته وأقاربه وكل ما يتناصر بهم .ويعترب هذا الرأي
مالئماً لألحوال تبعاً لتغري الظروف نسبياً .فعلى رأي احلنفية إن نظام العاقلة
قد تطور من األسرة إىل العشرية فالقبيلة ثم إىل الديوان ،ثم إىل احلرفة ثم
إىل بيت املال.
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 .9للواقع سعة في تأييد الفتوى

مثل تأييده للفتاوى واألحكام اليت تتحقق من خالهلا املصاحل واحلقوق.
وهناك العديد من القواعد الفقهية اليت جتد جماهلا الرحب يف االتساق مع
متطلبات الواقع وتسديد حاجاته ،مثل قاعدة ال ضرر وال ضرار.
 .10للواقع سعة في أن يتقدم على الحكم والفتوى

ويأتي هذا التقدم باعتبار ما له من إمكانية الكشف عن احلاالت املوضوعية
اليت يناط بها احلكم أو الفتوى ،عرب الفحص واالختبار .فهو من هذه اجلهة
مقدم على االعتبارات الشرعية اليت تتوسل بالطرق الظنية يف الكشف عن
تلك احلاالت ،كتقدميه يف االستهالل على البيانات الشرعية من الشهادة
والرؤية وما إليها ،وذلك إن كان قول الفلكيني دقيقاً.
ومثل ذلك الروايات املتعارضة اليت تتحدث عن حتديد خروج احليض والقرحة
إن كان من األمين أو األيسر ،حيث يقدم عليها ما يثبته علم الطب.
 .11للواقع قدرة على التحقق من الحاالت الموضوعية التي يشترطها
الفقهاء للفتوى ،إن كانت صادقة أم كاذبة

فمن املمكن  -مث ً
ال  -إجراء الفحص على التقسيم الذي أحدثه مجاعة من
فقهاء اإلمامية حول التمايز يف سن اليأس بني القرشيات والعاميات .فما زال
الفقه اإلمامي يتبنى هذا التقسيم ويفرق جوهرياً يف جانب من الرتكيب
الطبيعي للخلقة بني املرأة القرشية والعامية ،إذ جيعل من مدة اليأس لدى
األوىل أطول من األخرى مبقدار ال يزيد على عشر سنني .وهذا االعتقاد يعد
غريباً باعتباره يضع فارقاً فريدا لنوع اجلنس البشري تبعاً للنسب الدِّيين أو
العرقي.
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 .12للواقع سعة في ترجيح الفتوى على نظيرتها باالستناد إلى حجم
الموافقة معه

وحيضرنا بهذا الصدد اخلالف الدائر حول ثبوت الوالية على تزويج البكر

الصغرية .إذ اختلف الشافعي مع أبي حنيفة يف ذلك .فكان أبو حنيفة يقدر
أن املصلحة من ثبوت الوالية هي لدفع الضرر عن القاصر عقلها ،ومنشأ هذا

القصور هو صغر السن ،هلذا يقاس على البكر الصغرية؛ الثيب الصغرية الحتاد

املناط من مظنة القصور لصغر السن .لكن يف القبال ذهب الشافعي إىل أن
تقدير املصلحة يف ثبوت والية التزويج على البكر الصغرية هو لدفع الضرر عن

اجلاهلة بأمور الزوجية ،وينشأ هذا اجلهل بسبب البكارة أو عدم السابقة يف
الزواج .هلذا يقاس على البكر الصغرية البكر الكبرية أيضاً.
ويالحظ أن املالك الذي يتحرك من خالله كل من أبي حنيفة والشافعي هو
مالك دفع الضرر الناشئ عن قصور اجلهل فيما يتعلق بأمور الزوجية .ومن
حيث الواقع نرى أن حتقيق هذا الغرض يتم عرب اخلربة واملمارسة احلياتية،
سواء كانت هذه اخلربة مباشرة كما يف فعلية الزواج ،أو غري مباشرة بسبب
بلوغ مرحلة الرشد والوعي .وبالتالي فمن حيث الواقع وحتقيق املالك إن ما

يقوله كل من أبي حنيفة والشافعي ال خيلو من صحة ،ومن حيث املبدأ تكون

احلاجة للوالية منحصرة يف حالة البكر الصغرية فحسب .أما الكبرية فال
حتتاج لذلك خالفاً للشافعي ،ورمبا الثيب الصغرية ال حتتاج لتلك الوالية
هي األخرى خالفاً ألبي حنيفة.
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الواقع ومبدأ الموافقة
إن ما أشرنا إليه من مناذج ألثر الواقع على ضبط الفتوى يدعو إىل ضرورة تأسيس
خطوات إجرائية حتقق املصاحلة بني احلكم والواقع دون اإلسقاطات اجلاهزة اليت متارسها
طريقة االجتهاد البيانية .فهناك مرحلتان إجرائيتان يتحقق خالهلما معرفة العالقة
اجلدلية بني الطرفني ،إحداهما قبلية واألخرى بعدية ،وذلك كاآلتي:
 .1المرحلة القبلية

تتحدد هذه املرحلة خبطوتني أساسيتني تسبقان ممارسة تنفيذ احلكم
وتطبيقه

1

تتعلق بدراسة احلكم واختباره من حيث ذاته قبل
تنزيله إىل الواقع ،وذلك بلحاظ ما حيمله من قوة
تشريعية للتطبيق الفعلي ،وكذا ما يتوقع له من قابلية
استشرافية على الصمود واالتساق مع الواقع.

2

تتعلق بدراسة الواقع والتعرف عليه عن كثب.

وتكتسب هذه العملية من دراسة الواقع أهمية خاصة العتبارين:
االعتبار األول

االعتبار الثاني

أن بها ميكن االهتداء إىل

هو ألجل معرفة أُفق التوقع اليت
حيملها الواقع إلمكانية التعايش
وتق ّبل احلكم املراد تنزيله إليه.
والفائدة من ذلك هي جتنب ما قد
تفضي إليه عملية التنفيذ من فشل وما
قد ينجم عن ذلك من أضرار وإحباط.

حتديد موضوع احلكم
بدقة ،وهي مشكلة باتت

مقررة لدى الفقهاء اليوم.
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وعموماً إن القيام باملسح القبلي اآلنف الذكر يتصف باألمور التالية:

1

إن املرحلة القبلية تتضمن خطوتني إجرائيتني تكمل إحداهما األخرى.
فالواقع حباجة إىل حكم ،وال فائدة من هذا األخري بغري األول .لذا ال
يصلح إناطة أحدهما باآلخر ما مل يتم التحقق من اإلمكانات الذاتية
لكل منهما؛ ليتم ال ِقران بينهما مبودة وسالم.

2

ملعرفة الواقع يؤخذ بنظر االعتبار دراسة املوضوع قيد البحث .كما
يؤخذ بعني االعتبار معرفة الروح العامة للعصر اليت يتأثر بها املوضوع
املشار إليه ،مضافاً إىل البحث االستشرايف لتوقع ما سوف يفضي إليه
حال الواقع ،كي ُتقدَّر على ضوئه األحكام املناسبة وما ميكن أن يؤول

إليه احلال عند التنفيذ.

3

قد تتسع دراسة الواقع ،وقد تضيق ،طبقاً لطبيعة احلالة املرهونة
بالبحث .فال شك أن احلاالت الفردية اخلاصة ال تتطلب نفس القدر
الذي تتطلبه احلاالت العامة من الدراسة .وقد يقتضي األمر أن يكون
البحث مستوعباً للمظاهر التارخيية اليت تتشكل فيها الظاهرة قيد

الدراسة وما يستتبعها من تطورات وحتوالت .فلو أردنا -مث ً
ال -اختبار

مبدأ من املبادئ السياسية للتعرف على مدى صالحيته ووفاقه
مع الواقع ،كمبدأ الشورى أو والية الفقيه ،فإن ما يلزم ليس فقط
حلاظ الواقع اخلاص الذي يراد تطبيق املبدأ عليه ،بل حلاظ التجارب
السياسية اليت مرت بها البشرية عرب التاريخ .فالرؤية يف املبدأ ذاته وإن
كانت صحيحة ،لكنها ال تكفي ،بل ال بد من حلاظ طبيعة ما عليه

الواقع موضع التطبيق .وعليه ملّا كان إصالح الواقع هو أهم ما ينبغي
فعله ،فال بد من حقنه جبرعة من األحكام املناسبة.
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4

من الناحية املنطقية إن املسح القبلي السالف الذكر ال يتحقق تبعاً
للقيود والشروط اليت تفرضها العقلية التقليدية من الفهم االجتهادي،
وهي العقلية اليت تتخذ النهج املاهوي وقوالب اللزوم واإلطالق حموراً

جوهرياً ملنظومتها الفكرية .فاحلال الذي ذكرناه ال يتسق إال مع
التسليم سلفاً بالنهج الوقائعي والطابع اإلرشادي بعيداً عن الصيغ
املاهوية من التعبد واإلطالق.
 .2المرحلة البعدية

تستهدف هذه املرحلة الكشف عما حيصل من عالقة جدلية بني احلكم والواقع.
فهي خطوة فحص غرضها الكشف عن حجم املوافقة واملعايشة بني الطرفني
املتزاوجني ،وتتجلى فائدتها يف البحث عن احلد الذي يتحقق فيه أكرب قدر
ممكن من املوافقة .ففي حالة ضعف التوافق وانعدامه ميكن البحث عن مصادر
اخللل واألسباب اليت تقف وراءه لتجنبها.
وتتصف هذه االسرتاتيجية بابتعادها عن إشكالية احلجية اليت تعول عليها
الطريقة البيانية كمحك للقبول واالعتبار .إذ تتأسس اإلشكالية اجلديدة
على النهج اإلجرائي مبا يتضمن الفحص الذي حيقق مبدأ القبول وعدمه
تبعاً للموافقة.
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فقه المآالت
ظهر اليوم شيء من االهتمام املتعلق بلحاظ ما يرتتب على الفتوى
من نتائج ضمن ما يُعرف بالنظر يف مآالت أفعال املكلفني وحتقيق املناط.
ويُعتقد أن حنت مصطلح (مآالت األفعال) والتعريف به جاء ألول مرة على
يد الشاطيب يف (املوافقات).
ومبدئياً إن هلذا املصطلح أهمية خاصة من حيث النظر القبلي يف واقع
األحكام اليت يراد هلا التطبيق وحلاظ ما إذا كان املتوقع أنها تتفق مع
املقاصد الدينية أم ال؟ لكن معاجلة هذا املوضوع ظلت عالقة بذات التصورات
التقليدية دون ان ُيرى عليها تغيري معت ّد به .فنظرية الشاطيب مل تتجاوز
إطار األحكام املنصوص فيها ،ومعاجلته ملقاصد الشريعة مل تتع ّد إطار
يأت بعد الشاطيب من يهتم باملوضوع سوى عدد
التربير كما عرفنا .هلذا مل ِ
حمدود من الباحثني املعاصرين عندما وجدوا فيه سنداً تراثياً يتيح هلم
التفكري يف واقع النتائج املتمخضة عن تطبيق األحكام وفتاوى اجملتهدين.
يغي من الصورة التقليدية اليت أ ِلفها
لكن البحث يف قاعدة املآالت مل ّ

الفقهاء ضمن قواعدهم اخلاصة يف املصلحة واالستحسان وما إليها .فهذه
القاعدة مل ُتقدّم لنا شيئاً جديداً خيص احلاالت اليت تتعارض فيها أحكام
النص مع املقاصد العامة ،كاحلال اجلاري لدى واقعنا احلديث.

وهكذا خنلص إىل أن للداللة الواقعية أهميتها يف الكشف عن مقاصد
األحكام وتغيريها .األمر الذي يفضي إىل اختاذ الواقع معياراً الختبار
األحكام طبقاً للموافقة واملخالفة ،وبالتالي فال بد من توظيف الدراسات

اإلنسانية احلديثة للكشف عن حقائق الواقع وسننه وحاجاته ،ومن ثم
االستفادة منها ليكون التشريع واالجتهاد عقالنيني ،وبغري ذلك ينقلب
األمر إىل ضده.
248

كما خنلص إىل أن هناك ثغرتني أساسيتني حلقتا بطريقة االجتهاد البيانية ،كالتالي:
الثغرة األولى

طبقاً للنهج املاهوي الذي استندت
إليه الطريقة البيانية ،أصبحت
األحكام متعالية ،بل ومتعارضة مع
الواقع ومتنافية مع مقاصد الشرع،
إذ أبعدت الواقع عن أن يكون له أثر
على تشكيل األحكام ،باستثناء بعض
املوارد اهلامشية ،مما ع ّرضها للعديد
من الصدمات وفقاً لتحوالت الظروف
وتغرياتها.

الثغرة الثانية

بقدر ما ركزت الطريقة البيانية على
اجلزئيات من التشريع بقدر ما أبعدت
حاهلا عن النظر إىل ك ّليات التشريع
املعارضة .فتزاحم جزئيات األحكام
قد أفضى إىل عدم االلتفات للك ّليات
العامة.
ويبدو أن هذه احلالة تنطبق على
أغلب الذين حيصرون تفكريهم وسط
تزاحم اجلزئيات يف خمتلف املعارف
اإلنسانية ،مبا فيها العلوم الطبيعية.
مع أن التعارض بني الك ّلي واجلزئي
يفرتض على األقل بطالن أحدهما،
وملا كان من غري املعقول التخلي عن
الك ّلي لضرورته ،فإن البطالن سيطال
اجلزئي ،وهو ليس بطالناً مطلقاً
بالضرورة ،بل قد يتصف بالنسبية
تبعاً لطبيعة العالقة مع الواقع ،ومنه
الواقع النسيب .فاجلزئي إما أن يكون
ال على حنو مطلق ،أو باط ً
باط ً
ال
لوضع ما من الواقع دون آخر.
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القسم السابع :مبدأ الفهم المجمل
الفصل الخامس عشر
الفهم المجمل وعالقته بالواقع والمقاصد
إن من مقتضيات العمل مببدأي الواقع واملقاصد ا ّتباع مسلك الفهم اجململ وطرح ما
يقابله من الفهم املفصل.

مفهوم المجمل ومشكلة التعريف
لعل أول ما يواجهنا من مشكل بصدد التعريف أنه ليس هناك تعريف ميكن اختاذه
لتحديد القضايا اخلارجية حتديداً تاماً يتطابق فيه األمران تطابقاً كلياً .وبعبارة أخرى
إن من املستحيل وضع تعريف تام جامع مانع ،فهو وإن تطابق مع مجلة من املصاديق لكنه
يضيف إليها مصاديق أجنبية ،بل ويعجز عن التطابق مع مصاديق أخرى يفرتض دخوهلا
ال عن أن التعريف مهما كان فإنه يظل حام ً
فيه .فض ً
ال لبصمات اإلمجال .فطاملا أن القضايا
اخلارجية منزوعة من الواقع املشتمل على تغايرات غري حمصورة ،فإن التعريف الذي يقابلها
ال ميكن حصره هو اآلخر.
على أن اإلمجال الذي يتمشكل به التعريف يصدق يف حالتني :إحداهما أن عناصر
التعريف ومضامينه هي بدورها لو أردنا تعريفها لكان من احملال أن نصل إىل نهاية حمددة،
أو أنه ال توجد نقطة مركزية مفصلة تفصي ً
ال مطلقاً ميكن االستناد إليها ،ومن ثم فليس
أمامنا سوى االعتماد على اجململ ،وهو أمر يصدق مع كل تعريف .كذلك فإن التعريف
وإن تطابقت مضامينه مع بعض املصاديق اال أنه يواجه التباساً مع مصاديق أخرى؛ تلك
اليت تشكل احلدود الوسطى أو اليت تقف بني حدين من أنواع املصاديق.
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إذاً فهناك مشاكل ثالث تنتاب التعريف ،جنملها كما يلي:

1

مشكلة النقص وعدم وجود تعريف جامع مانع للقضايا اخلارجية.

2

3

مشكلة عدم وجود حد مفصل يبتدئ منه التعريف لتتأسس
عليه سائر التعريفات للقضايا ،سواء كانت خارجية أو
جتريدية مطلقة.

مشكلة احلدود الوسطى اليت جتعل من التعريف بالقضايا اخلارجية
ملتبساً ومتشابهاً.

وميكن إيضاح طبيعة هذه املشاكل عرب املثال التالي:
عادة ما يع ّرف اإلنسان بأنه حيوان عاقل .وواضح أن التعريف يشتمل على الناس
الناضجني عقلياً ،لكن السؤال املطروح بهذا الصدد :ماذا بشأن اجملانني واألطفال الصغار
من الناس؟ فالتعريف ال يشملهم ،وهو بالتالي ليس جبامع ما مل نعترب هاتني الفئتني
ال تدخالن ضمن مفهوم اإلنسان ،وهو أمر مشكل باعتبار أن النفس البشرية نفس واحدة،
فكيف ينضوي بعضها ضمن ماهية والبعض اآلخر ضمن ماهية ثانية؟!
من جهة ثانية ،كيف ميكن لنا حتديد احلدود الفاصلة اليت متيز بني ما هو إنسان
وما هو غري إنسان؟ فمث ً
ال ما هو حد فاصل اإلدراك ليكون الكائن إنساناً أو غري إنسان؟ هل
اجلنني إنسان؟ وكذا هل الطفل الرضيع إنسان؟
كما من جهة ثالثة ،يالحظ أن عناصر التعريف حتتاج بدورها إىل تعريف ،فاحليوانية
والعقل كل منهما ينطوي على قضايا متفرعة حتتاج إىل تعاريف جترنا إىل غريها ..وهكذا
ضمن سلسلة غري منتهية من التعريفات .وسنواجه يف هذه احلالة مشكلة منطقية جتعل
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من التعريف أمراً غري ممكن ،إذ كيف ميكن تأسيس تعريف مفيد إذا ما كان كل تعريف
ينطوي على ما ال نهاية من التعاريف الضمنية؟ مع ذلك نرى أن هذا اإلشكال يصدق فيما
لو أردنا تعريفاً دقيقاً ومنضبطاً غاية الدقة واالنضباط .وهو ال ينطبق على ما لو اكتفينا
بتعريف ينطوي على مصاديق مس ّلم بها أو مشار إليها باحلس أو املعنى.
إذاً فمرد التعريف يعود إىل اإلشارة املصداقية احملدودة من احلس أو املعنى اليت يتفق
عليها الناس ،ولوال هذا املشرتك ما كان باإلمكان إنشاء أي تعريف على اإلطالق ،بل وال
أمكن إيصال املفاهيم من فرد إىل آخر ،وال الرتمجة وال التفاهم بني البشر على شيء .رغم أن
األمر يعين من جانب آخر أن املفاهيم والرتمجة والتفاهم بني البشر ليست متطابقة املعنى
على السواء عند اجلميع ،فخلف ما يتفق عليه األفراد من املعنى املشرتك للمفهوم ختتبئ
موارد االختالف وااللتباس ،وهو ما يربر صفة إمجالية املفهوم.
هكذا نعرف بأن من احملال أن نصل إىل قضية حمددة حتديداً بسيطاً ومفص ً
ال حتى
النهاية ،فكل قضية جمملة ،وصدقها هو صدق جممل ينطبق على مناذج معينة لكنه
يواجه مشاكل مع مناذج أخرى كاحلدود الوسطى ودقة التطابق مع املصاديق .فما نراه
واضحاً يف أول األمر يبدأ يلتبس عند التفصيل بإجراء حاالت االنطباق والتوافق .وهو ما
جيعل حتديد القضايا ،ومنها القضايا اخلارجية ،قائماً على التحديد اإلمجالي.
وهنا نعود إىل صلب السؤال املركزي الذي بدأنا به البحث :إذ علمنا أن تعريف القضايا،
ومنها اخلارجية والقيمية ،ال ينفك عن التحديد اجململ كما تدل عليه املشكلتان
األخريتان من مشاكل التعريف الثالث اآلنفة الذكر ،لكن ما الذي نعنيه باجململ؟ أو ما
هو تعريف اجململ بالذات؟
كما قلنا إن كل قضية ال ختلو من عناصر جمملة يف عالقتها باملصاديق ،وأن هناك
اختالفا بني القضايا فيما حتمله من النسب اجململة ،فبعضها أشد إمجا ً
ال من البعض

اآلخر .وبالتالي فلدينا قضايا قليلة اإلمجال مقارنة بقضايا أخرى أكثر تعقيداً وإمجا ً
ال،
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طاملا أن القضايا بعضها يتأسس على البعض اآلخر .فما من قضية نعدها مفصلة إال وهي
مفصلة بالنسبة إىل قضية أكثر إمجا ً
ال منها ،مع أنها تظل جمملة بالنسبة إىل غريها.
وهذا يعين أن حتديد اجململ هو حتديد نسيب يف عالقته مبا يقابله من املفصل .فاجململ

هو ما يتصف بالعموم واالشرتاك دون اخلصوص واالنفراد ،وعلى عكسه املفصل.

ومع أن علماء املسلمني ع ّرفوا اجململ بأنه ما مل تتضح داللته ،ويف قباله ّ
املبي الذي

تتضح داللته ،فاملالحظ وعادة ما يشري نفس العلماء إىل ذلك هو أن اجململ ليس ذلك
الذي مل تتضح داللته كلياً وعلى إطالق ،وإال لكان ضمن املبهم ،إمنا له داللة واضحة

مفادها العموم واالشرتاك دون اخلصوص واالنفراد .أي أن القضية اجململة هي مبينة

ومفصلة من جانب دون آخر ،أو أنها علم وجهل ،وبالتالي فإنها متتاز بصفة االحتمال اليت

جتتمع فيها املعرفة واجلهل.

وملا كانت دراستنا متعلقة بالقضايا اللغوية ،وحيث أن هذه القضايا مركبة ،هلذا فإنها
قد حتمل مزجياً من البيان واإلمجال ،أو العلم والتشابه ،األمر الذي يقتضي فهماً خاصاً

للنص ينطلق من حقيقة ما حت ّتمه اللغة من طبيعة إمجالية ملتبسة بالتشابه مع األخذ

بعني االعتبار مالحظتني كما يلي:
الثغرة األولى

حصول ظاهرة التفاوت يف مستوى
اإلمجال والتفصيل لدى الناظرين.
فقد يرى باحث مسألة ما بأنها جمملة
متشابهة إىل حد كبري ،يف حني يرى
آخر أنها ليست بهذا احلد من اإلمجال
والتشابه .لكن سواء هذا أو ذاك فإن
حقيقة النص اللغوي ال يسعها أن
تنفك عن صورة اجململ ّ
قل أو كثر.
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الثغرة األولى

إن التشابه تارة يكون ذاتياً عندما ينبع
من ذات النص وليس بأمر عارض
خارجي ،وأخرى عارضاً بفعل تغايرات
الواقع ،دون أن يكون له عالقة بالنص
ذاته ،فمث ً
ال قد يكون النص اللغوي
ب ّيناً يف تطبيقه على الظرف املقصود
باخلطاب ،لكنه متشابه فيما عدا
ذلك من الظروف.

هكذا خنلص إىل أنه ال ميكن فهم نص اخلطاب فهماً متسقاً إال إذا اعتربنا مضامينه -

ق ّلت أو كثرت  -جمملة متشابهة ،سواء نبع التشابه من النص ذاته ،أو بفعل عارضية الواقع
وتغايراته .وهو ما يتطلب تفعيل الدالالت الثالث (املقصدية والواقعية والعقلية) ،وذلك
حلل االلتباس احلاصل يف هذه املضامني وما يعرتيها من إمجال وتشابه ،دون التغاضي عما
يظهر فيها من بيان وتفصيل.

أقسام المجمل
ّ
واملبي
واملفصل
إن ما يهمنا يف حبث اجململ هو معرفة العالقات الدائرة بني اجململ
َّ
واملتشابه .وبالتالي من املمكن تقسيم اجململ اللغوي إىل قسمني أساسيني؛ هما :اجململ
املتشابه واجململ ّ
املبي ،ولكل منهما تفريعاته اخلاصة كاآلتي:
 .1المجمل المتشابه

يتميز هذا اجململ بكونه متشابهاً يف األصل سواء يف مفصالته أو يف إمجاله ،مبعنى
أنه ال حيمل معنى مشرتكاً واحداً يف إمجاله ،وإمنا يرتدد بأكثر من معنى.
وهذا النوع هو الذي توقف عنده العلماء باعتباره ميثل حقيقة اجململ ،ولواله ما صح
اإلمجال .وقد ذكر علماء األصول والقرآن العديد من الصور للمجمل اللغوي يف
النص وأشاروا إليها بضروب من األمثلة القرآنية ،منها االشرتاك اللفظي واحلذف
واختالف مرجع الضمري واحتمال العطف واالستئناف وغرابة اللفظ وعدم كثرة
االستعمال والتقديم والتأخري .وللمجمل املتشابه صورتان كما يلي:

مجمل جمعي

واملقصود به أن ال تتنافى مفصالت هذا اجململ
 املتشابهة  -بعضها مع البعض اآلخر ،فإذاصدق بعضها فال مانع من أن يصدق البعض
اآلخر معها.
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مجمل تضادي

واملقصود به أن تتنافى مفصالت هذا اجململ
 املتشابهة  -بعضها مع البعض اآلخر ،فإذاصدق بعضها فإن البعض اآلخر يكون كاذباً،
فهي بالتالي حمتمالت بعضها ينايف البعض
اآلخر ،مثل حالة الرتدد فيما لو كان احلكم
الشرعي ملسألة ما هو احلرمة أو احللية.

وينقسم اجململ املتشابه -من جانب آخر -إىل متشابه ذاتي يعود إىل النص سنداً
أو داللة ،وإىل متشابه عارض يتعلق بالقضايا املستجدة اليت يفرزها الواقع واليت
مل يرد حوهلا نص ليحكم عليها بالسلب أو اإلجياب .وسيتضح لنا تفصيل ذلك
فيما بعد.
 .2المجمل المبين

على الرغم من أنه يُشرتط يف اجململ التشابه ،كما يرى العلماء ،لكن يف إضافتنا
للمجمل املبني ما يفيد الغرض؛ لكون القضايا اللغوية مركبة خيتلط فيها البيان
والتشابه من دون فصل.
وللمجمل املبني قسمان :جممل ذاتي حيث التشابه فيه مصدره النص ،وجممل
عارض لكون التشابه فيه نابعاً من عوامل خارجية عارضة.
ومصدر البيان لدى اجململ الذاتي نابع إما من حيث إمجاله أو من حيث بعض
مفصالته .وهو ال بد من أن حيمل عدداً من املفصالت املتشابهة .واستناداً إىل
مصدر بيانيته ميكن تقسيمه إىل قسمني هما :املبني االستقرائي (االستداللي)
واملبني األصلي .وميتاز املبني االستقرائي بأن بيانه اجململ مستمد مما حيمله من
مفصالت ،رغم أن هذه املفصالت ليست ب ّينة من حيث انفرادها وانفصاهلا .لذلك
فالبيان حبسب هذا اجململ هو من النوع املعنوي املشرتك أو العام.
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إذاً لدينا يف اجململ املبني ثالثة أمناط ،هي العارض واالستقرائي واألصلي،
واألخريان ينضويان حتت اجململ الذاتي .وتفصيل احلديث عنها سيكون كما يلي:

أ

المجمل العارض

وميزة هذا النوع هي أن اإلمجال فيه متولد عن العوامل
العارضة .وهو ّ
بي يف بعض أطرافه وليس بإمجاله،
والتشابه يف إمجاله ليس ذاتياً من حيث األصل ،بل ناتج
عن عوامل خارجية .ينقسم اجململ العارض إىل صنفني
ً
منشأ البيان
تبعاً ملنشأ ما حيمله من بيان .إذ تارة يكون
فيه عائداً إىل النص ،وأخرى إىل الوجدان العقلي ،وذلك
فيما لو كانت القضية اخلارجية ضمن ظروف وحاالت
معينة ب ّينة وجداناً؛ الرتباطها بأحكام العقل العملي ،إال
أنها جمملة ومتشابهة فيما عدا هذه الظروف واحلاالت.
وله خصوصيتان متيزانه عن غريه من اجملمالت ،إحداهما
أن البيان فيه مستدل عليه بالطريقة االستقرائية،

أو على األقل إن البيان ناجم عن كثرة ما تدل عليه
القرائن االحتمالية .فالبيان بهذا االعتبار ليس ذاتياً
حبسب املنطوق اللغوي ،كما ميتلك ميزة أخرى

ب

المجمل االستقرائي

متممة ،وهي أن البيان فيه متحقق رغم وجود التشابه
يف مجيع مفصالته ،بل إن الفضل يف توليد هذا البيان

(اجململ) يعود إىل ذات املفصالت املتشابهة ،وأن هناك
تعاضداً بني األطراف املفصلة املتشابهة لتوليد املعلوم

الكلي للمجمل من دون تضاد أو معارضة .ففي اجململ

االستقرائي رغم أن أخذ القرائن منعزلة وجمزأة جيعلها
حمتملة؛ اال أن اجتماعها حنو حمور حمدد مشرتك
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يفضي إىل توليد بيان جممل عام غري خمصص بفرد
ما من أفراده .مع أخذ اعتبار التفاوت احلاصل يف القوة

البيانية لألفراد احملتملة.

وميزته أنه ّ
بي يف إمجاله من حيث األصل أو النص،
كما إن منبع التشابه يف مفصالته يعود إىل النص
أيضاً .فتارة تتصف مجيع مفصالته بالتشابه ،وأخرى
يتصف بعضها بذلك فيما يتصف البعض اآلخر
بالبيان .وعليه فهو على نوعني :بسيط ومركب،
واألول ليس فيه اال متشابهات نهائية ،بينما حيتضن
الثاني مفصالت هي بدورها جمملة تنتهي يف األخري
إىل تفريعات متشابهة نهائية:
ج

1
المجمل األصلي

2
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اجململ األصلي البسيط :وهو عبارة عن جممل
ّ
بي من حيث األصل أو النص ،لكن مجيع أطرافه
املفصلة متشابهة .وفارق هذا النوع عن اجململ
االستقرائي ،هو أن األخري يستمد بيانه اجململ
من أطرافه املتشابهة ،يف حني إن البيان يف اجململ
البسيط مستمد من النص مباشرة أو ذاتياً دون
عالقة باألطراف املتشابهة.
اجململ األصلي املركب :وهو جممل نصي حيمل
مفصالت تكون بدورها جممالت ملا حتتها من
مفصالت نصية ،وهكذا حتى تؤول إىل مفصالت
نهائية متشابهة .فمث ً
ال قضايا العبادات العامة
يعب كل
كالصالة والصوم والزكاة وغريها؛ ّ

منها عن اجململ املبني املركب ،وذلك ملا حتمله

من مفصالت بدورها تكون جممالت ملا حتتها من
تفريعات .ففي هيئة الصالة  -مث ً
ال  -جند مجلة
من املفصالت كالركعات والسجدات والتسبيحات

وغريها.

وحول املقارنة بني اجملم َل ْي البسيط واملركب جند

أن كليهما حيمالن مفصالت متشابهة ،لكن هذه
املفصالت لدى اجململ البسيط هي مفصالت مباشرة
نهائية ال تتفرع بدورها ملا حتتها .يف حني للمجمل

املركب مفصالت بعضها مباشر والبعض اآلخر غري
مباشر ،أو أن بعضها يتوسط من خالل البعض اآلخر،

وأن املتوسطات قد تكون ب ّينة أو متشابهة ،لكن يف مجيع

األحوال ال بد من أن تؤول املفصالت إىل متشابهات
نهائية.
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مالحظات استنتاجية
يتبني مما سبق عدة أمور كالتالي:
حتصل أحياناً مجلة من التداخالت بني اجملمالت السابقة ،فقد
يتداخل اجململ العارض مع اجململ األصلي ،وهو ما ينطبق على
ما ذكرناه من التكاليف العامة .فقد علمنا أن املفصالت املباشرة

1

للتكاليف اخلاصة بالصالة والصوم والزكاة واحلج وغريها هلا
تفريعات أخرى تنتهي إىل متشابهات كتلك املتعلقة بكيفية
الركعة يف الصالة .لكن من ناحية ثانية ،جيوز لألحكام التكليفية
الب ّينة – كالعبادات املذكورة  -أن ختضع حلكم اجململ العارض ،إذ
تنشأ من مبينات هذا اجململ متشابهات عارضة.

إن اجململ الذاتي بصنفيه االستقرائي واألصلي ال بد من أن يتضمن
اجململ العارض يف أي مستوى من مستويات التفريع ،والعكس ليس
ضرورياً .أي ليس بالضرورة ان ينضم اجململ العارض ضمن اجململ

2

الذاتي .إذ إن اجململ العارض الناشئ بيانه عن الوجدان العقلي هو
جممل مستقل عن اجململ الذاتي .فمث ً
ال قد تكون أحكام املصلحة
العقلية واحلسن والقبح العقليني ب ّينة يف موارد موضوعية معينة
يشهد عليها الوجدان ،إال أنها خارج هذه املوارد ميكن أن يكتنفها
التشابه واإلمجال .وبالتالي فلكل جممل ذاتي يوجد جممل عارض،
أما األخري فيمكن أن يكون مستق ً
ال ،كما ميكن أن يكون ضمن اجململ
املذكور بصنفيه.
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ختتلف أقسام اجململ املبني من حيث موضع بيانها :فتارة يكون البيان
يف املفصل دون اجململ ،كما يف اجململ العارض ،إذ املفصل مبني من
حيث األصل .وأخرى يكون يف اجململ ذاته دون املفصل ،كما يف
اجململ االستقرائي واجململ األصلي البسيط وبعض حاالت اجململ

3

املركب .وثالثة يكون يف كليهما ،كما يف احلاالت األخرى للمجمل
املركب .أما من حيث التشابه :فتارة يكون التشابه يف كل من اجململ
واملفصل ،كما يف اجململ املتشابه .وأخرى يف اجململ فقط ،كما يف
العارض ،إذ اجململ هنا طارئ على املفصل املبني .وثالثة يف املفصل
فقط ،كما يف اجململ االستقرائي واجململ البسيط وبعض حاالت
اجململ املركب.
إن اجململ املبني ،وكذا اجململ املتشابه ،يقومان على املفصل املتشابه.

4

لكن ليس يف اجململ املتشابه سوى التشابه ،سواء على صعيد اجململ
أو املفصل ،يف حني ال بد من أن يكون هناك بيان يف اجململ املبني،
سواء على صعيد اجململ أو املفصل أو من خالهلما معاً.
كال
كذلك إن اجململ املبني الذاتي (األصلي واالستقرائي) حيمل ِ
التشابهني الذاتي والعارض ،ومثله اجململ املتشابه الذي ينقسم
بدوره إىل متشابه ذاتي وعارض .أما اجململ العارض فهو حيمل
التشابه العارض فقط.
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إن التشابه يف اجململ تارة يكون مصدره النص ،كما يف اجململ الذاتي
بصنفيه وبعض حاالت اجململ املتشابه .وأخرى بفعل عوامل عارضة

5

نابعة من تغايرات احلاالت واألحوال وظروف الواقع ،كما يف اجململ
العارض .وثالثة بفعل عالقته بصحة صدور النص ،أو ما يطلق عليه
إثبات السند ،كما هو شأن بعض حاالت اجململ املتشابه واجململ
االستقرائي.
يف أحيان معينة قد تبدو بعض األمثلة قابلة للصياغة ضمن أكثر
من منط حمدد من أمناط اجململ.
فمث ً
ال ورد يف بعض الروايات ان أحدهم سأل النيب [ عن وجوب احلج

عند االستطاعة حبسب آية احلج؛ هل املقصود فيها إتيان احلج مرة
واحدة يف العمر أم يف كل مرة تتحقق االستطاعة؟
ففي هذه احلالة ميكن صياغة املثال ضمن منط اجململ األصلي،
وذلك عندما نعترب احلج  -كأمر كلي  -جمم ً
ال له طرفان متشابهان

6

حبسب ما يف ذهن السائل ،وهما إتيان احلج مرة أو كل مرة تتوفر فيها
االستطاعة ،حيث إن ظاهر النص  -حبسب فهم السائل  -ينطوي على
تشابه ذاتي رغم بيانيته اجململة .األمر الذي يربر جعله ضمن اجململ
األصلي.
لكن من ناحية أخرى ،ميكن وضع املثال يف إطار اجململ العارض ،وذلك
إذا ما أخذنا باعتبار أن هذا اجململ ميتلك صفة االحتفاظ حباالت
الشمول دائماً ،إذ ال بد من أن تتوفر فيه خصوصيتان ،إحداهما أن
حتصل حالة مفصلة ومبينة يف الوقت ذاته ،أما األخرى فال بد من أن
ترد إزاء تلك احلالة حاالت جمملة متشابهة ،وهي حاالت الشمول،
األمر الذي ينطبق على املثال املذكور ،فاإلتيان باحلج معلوم ولو ملرة
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واحدة ،والتشابه ينطبق على ما خيص غري هذه املرة؛ فهل هو واجب على
دوام االستطاعة أم ال؟
مع هذا فالصحيح أن من املناسب طي املثال ضمن اجململ األصلي ال
العارض ،تبعاً ملعيار كون التشابه الوارد يف املثال هو تشابه ذاتي وليس
عارضاً عليه من اخلارج ،وأن اتصافه بصفة الشمول مثلما هو حال
اجململ العارض ليس كافياً لتربير انضمامه إليه .إذ نعتمد يف اجململ

العارض على فاعلية عوامل أخرى هي اليت حتقق مضمون هذا اجململ.

إن سالمة اجململ األصلي ومربر وجوده  -وكذا العارض إن كان
منشأ بيانه النص  -يتوقفان على اجململ االستقرائي من جهة السند

7

دون عكس .فلو افرتضنا أن اجململ األصلي ال يربره اجململ السندي
االستقرائي؛ فإن ذلك سيخل بقيمة اجململ األول باعتباره يفتقر إىل
الدليل اخلاص مبصدر صدوره ،طاملا مل تدل على صدقه داللة أجنبية،
مثلما حيصل أحياناً لبعض النصوص من الدعم العلمي احلديث.
مثلما ينقسم اإلدراك إىل فاعل ومنفعل؛ فكذا هو احلال مع النص ،وأن
العالقة بينهما عكسية ،فكلما كان النص فاع ً
ال ومؤثراً كان اإلدراك

8

املتعلق به منفع ً
ال ومتأثراً ،والعكس بالعكس ،وهو ما حيصل بفعل
يعب اجململ األصلي عن
تأثري القبليات املعرفية ،وطبقاً هلذا التقسيم ّ

الدور الفاعل للنص ،يف حني يتخذ اإلدراك دور املنفعل.
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إن سبب اإلمجال والتشابه يف اجململ املبني بشطريه (الذاتي والعارض

9

الذي منشأ بيانه النص) ينبع من الضرورة اللغوية يف حتديدها
لألشياء اخلارجية .فمهما كان حجم الوضوح لدى النص اللغوي
فإنه يظل عاجزاً عن التحديد التام ملاهية األشياء فهماً وحكماً.
إذا كانت مشكلة النص ذات بعدين :فمن جهة إن هلا عالقة بنقص
التحديد ،حيث ال ميكن حتديد املوضوعات اخلارجية مبفهوم دقيق

10

جامع مانع ،فيتعذر احلكم عليها بدقة ،كما إنها من جهة أخرى
ذات عالقة بااللتباس واإلمجال ،حيث ال خيلو التحديد واحلكم من
موارد ملتبسة حتمل يف طياتها اإلمجال ..فإذا كانت هذه هي مشكلة
النص؛ فال مناص  -حينها  -من االعتماد على عناصر أخرى وظيفتها
التدقيق وتاليف النقص املذكور وفك اإلمجال قدر اإلمكان.
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أصناف المجمل والعالقة مع النص
كال اجململني املبني واملتشابه بكل تفريعاتهما،
سنتطرق يف حبثنا للفهم اجململ إىل ِ
كما سنتطرق إىل املنحى العام من الفهم املفصل املألوف ومقارنته بالفهم اجململ ،كاآلتي:

 .1المجمل المتشابه
أ المتشابه النصي

وهو على صنفني؛ أحدهما املتشابه الداللي ،واآلخر
املتشابه السندي:
ويتحقق عندما يكون سند النص متشابهاً ال يفضي
إىل االطمئنان أو العلم بالصدور ،فأغلب النصوص هي
أخبار آحاد تتضمن سلسلة طويلة من السند ،وبهذه
الصورة تتضاعف حالة التشابه واالحتمال ،فالسلسلة
الطويلة تض ّعف من القيمة االحتمالية لوثاقة اجلميع.

 .1المتشابه السندي

وهناك بعض الفوارق بني الرتدد يف السند والرتدد يف
الداللة ،فالرتدد يف السند مع القطع مبعنى الداللة
يفرض وجود احتمال حدوث زيادة أجنبية على اخلطاب
الديين .إذ لو كان السند كاذباً لكان من املرجح أن
تكون الداللة فيه داللة أجنبية على اخلطاب وإن مل
نعلم بذلك .ولو فرضنا أننا أهملنا السند؛ فذلك يعين
احتمال حدوث نقص وحذف لبعض مضامني اخلطاب.
يف حني إن الرتدد يف الداللة مع القطع بالسند يفرض
وجود احتمال لفعل مزدوج يف آن واحد ،وهو إضافة داللة
أجنبية على اخلطاب مع إخراج داللة ذاتية منه ،أي أنه
يقلب ما هو ديين إىل غريه ،والعكس بالعكس ،وذلك
على فرض األخذ بأي من الدالالت احملتملة .أما عند
ترك هذه الدالالت فإنه حيتم انتقاص شيء من معنى
اخلطاب ما مل يكن املعنى مكرراً يف أرجائه األخرى.
265

موجز كتاب
النظام الواقعي

 .2المتشابه الداللي

ب المتشابه العارض

ويتحقق عندما يكون النص  -أو النصوص  -ذا داللة
متشابهة غري قابلة للتحديد البياني اجململ ،وذلك
عند التدقيق يف لغة النص والسياق .واملتشابه بهذا
املعنى ال تأثري له ما مل تساعد على فهمه عناصر
الواقع والوجدان واملقاصد .ومن ذلك ما ورد ذكره
يف القرآن الكريم حول بعض الصفات اإلهلية،
كاالستواء على العرش وإمكان رؤية اهلل وغريها.
ويتحقق عندما جند حادثة جديدة ال ميكن ردها إىل
النص مباشرة ،إذ احلكم فيها حبسب النظر االبتدائي
حكم متشابه .وعالج مثل هذا التشابه ال يستند إىل
القياس وغريه من مبادئ االجتهاد املألوفة ،وإمنا إىل
تلك العناصر الفاعلة الثالثة :الواقع والوجدان
واملقاصد .ومن األمثلة على هذا النوع من التشابه
املوقف من التدخني واالستنساخ وتلويث البيئة واملعاملة
مع البنوك والتأمني وغريها من القضايا املستحدثة.

 .2المجمل المبين
أ

المجمل العارض ومبادئ الفهم الديني

ذكرنا أن للمجمل العارض صنفني أحدهما ينشأ بيانه من النص ،واآلخر يتأصل
بيانه يف الوجدان العقلي ،وسنقصر احلديث هنا على األول دون الثاني.
تتحدد الوظيفة امللقاة على عاتق هذا اجململ بتحويل املبني التفصيلي إىل نوع
من اجململ ،ينطوي على أطراف بعضها مفصلة مبينة والبعض اآلخر متشابهة،
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إضافة إىل الوظيفة اليت ُتتخذ للكشف عن نقص التحديد اللغوي للنص ،أي ذلك
املتمثل يف افتقار صورة اجلامع املانع.
إن الطرف املفصل هو ذلك املشخص تشخيصاً مسبقاً من قبل النص ،أما اجململ
املتشابه فهو ما يتجاوز حالة التشخيص والتعيني إىل مناطق أخرى مشكوكة
حبسب النظر االبتدائي ،واذا أضفنا إىل ما يف النص اللغوي من الضرورة النقصية،
وهو كونه ليس جامعاً وال مانعاً ،فإن األطراف املتصورة للمجمل العارض تكون
أربعة كما يلي:

1

الطرف املبني واملشخص من قبل النص اللغوي ،والذي يتطابق
مع حالة التنزيل ،وهو ما نطلق عليه املنطوق البياني املوجب ،أو
قل إنه املنطوق.

2

الطرف املبني غري املنضم إىل املبني اللغوي أو املنطوق ،وإن كان
حكمه حكم هذا املبني حبسب النظر االبتدائي أو الوجداني،
ولنطلق عليه املفهوم البياني املوجب أو املوافق .وهو أوسع اعتباراً
مما كان األصوليون يسمونه مفهوم املوافقة.

3

الطرف املبني غري املنضم إىل املنطوق البياني ،كما إن حكمه
على خالف ذلك املبني حبسب النظر االبتدائي ،ولنطلق عليه
املفهوم البياني السالب أو املخالف ،وهو أوسع اعتباراً مما كان
األصوليون يسمونه مفهوم املخالفة.

4

يضاف إىل ذلك هناك الطرف املتشابه الذي ال يعلم حبسب
النظر االبتدائي  -على األقل  -إن كان يعود إىل الطرف الثاني
أو الثالث .فهو الطرف الذي حيتاج للممارسة االجتهادية ّ
ليعي
يف أي من الطرفني األخريين يوضع إن أمكن.
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وميكن أن يصور لنا هذا احلال طبيعة األحكام وعالقتها بالواقع تبعاً للمبني
واملتشابه .فكل حكم حيمل بياناً ال بد من أن يتحول إىل تشابه عند االبتعاد عن
دائرة البيان .هلذا جند يف حديث املتشابهات ما حيل هذا األمر اتساقاً مع املقاصد.

بي وإن احلرام ّ
فاحلديث كما يف الصحيحني وغريهما يقول :إن احلالل ّ
بي

وبينهما متشابهات ال يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه
وعرضه .فاملتشابه الذي يلزم اجتنابه هو ذلك الذي يقع يف دائرة وسطى بني
دائرة البيان املوجب وما يعاكسها ،واحلركة من إحدى الدائرتني املتقابلتني إىل
األخرى ال بد من أن متر ببؤرة التشابه أو احلدود اليت ال يعرف إن كانت تعود إىل
الدائرة األوىل أو األخرى ،وكأن لدينا ثالث دوائر ،أحدها للبيان املوجب ،وأخرى
للبيان السالب ،وثالثة تتقاطع بني الدائرتني فتكون متشابهة ال يعرف إن كانت
تعود إىل األوىل أو الثانية.
هكذا يتضح أن اللغة جمملة ال يسعها أن تكون بينة إىل الدرجة اليت تغطي فيه
كافة تفاصيل الواقع .فبقدر ما هلا من بيان بقدر ما فيها من لبس وتشابه ،وال
ميكن القضاء على هذا التالبس واالشتباه ،وإمنا ميكن ختفيفه حسب األنشطة
اليت تقوم بها مبادئ الواقع والوجدان واملقاصد.
أنماط التشابه العارض

للتشابه ضمن اجململ العارض أمناط خمتلفة بعضها يتعلق مبقدار ما عليه
موضوع احلكم املباشر ،وبعضها له عالقة بتغايرات احلاالت والظروف ،كما هناك
منط يرتبط بتغاير النظام االجتماعي أو احلضاري .وكل ذلك ميكن عالجه
طبقاً ألنشطة املبادئ الثالثة اآلنفة الذكر .وعليه فاحلديث عن األمناط السابقة
وتوضيح العالقة الناشئة بينها وبني تلك املبادئ سيكون كالتالي:
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 .1تغاير المقادير

وهو النموذج الذي يكون فيه احلكم مبيناً حبسب بعض املقادير ،لكنه متشابه
يف مقادير أخرى ،بغض النظر عن اختالف الظروف واألحوال .فمث ً
ال ما ورد يف

احلكم من النهي عن تناول اخلمرة ،فمع أن النص القرآني مل حيدد مقدار التناول،
بل ظاهر اللفظ يفيد اإلطالق ،لكن حلاظ مقصد احلكم جيعل املوضوع منقسماً

إىل مقدارين أحدهما مبني واآلخر متشابه ،فالغرض من جتنب اخلمرة هو الضرر
الناتج عن تناوهلا ،وهو أمر جيعلنا نعلم بأن هناك جمم ً
ال له أطراف أربعة:
 .1الطرف المبين (المنطوق)

هو تناول اخلمرة الكثرية ،لعلمنا أن ذلك حيقق املقصد املذكور.
 .2طرف المفهوم الموجب (مفهوم الموافقة)

هو كتناول املخدرات رغم عدم ذكرها ،لكن مقصد احلكم يشملها بال
أدنى ريب.
 .3طرف المفهوم السالب (مفهوم المخالفة)

هو كتناول اخلمرة عند االضطرار إليها كما يف حالة املرض ،إذ
احلكم املوجب ال يشملها.
 .4المتشابه

وذلك عندما تكون اخلمرة قليلة كقطرة أو قطرتني ،لعدم علمنا من
حيث النظر االبتدائي بأن ذلك ميكن أن يشكل ضرراً على اإلنسان،
وبالتالي إذا ثبت أن للخمرة شيئاً من الضرر املعتد به فإن حكمها يكون
كحكم اخلمرة الكثرية ،والعكس بالعكس ،وإن مرد معرفة الضرر إمنا
يعود إىل دراسة الواقع ،أي واقع اخلمرة القليلة.
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 .2تغاير الحاالت والظروف

وهو النموذج الذي يكون فيه احلكم مبيناً حبسب حلاظ بعض احلاالت
والظروف ،لكنه متشابه يف حاالت وظروف أخرى .كذلك فإن له بياناً مفهومياً
على صعيد كل من املوافقة واملخالفة حبسب ما يعرف لذلك من املقاصد.
وكتطبيق هلذه احلالة ما جنده يف حكم قطع يد السارق ،فمنه ميكن انتزاع أربعة
عناوين كما يلي:

1
المنطوق
البياني

2
مفهوم
الموافقة

إذ احلكم فيه مبني؛ على األقل فيما لو كان هناك

استقرار اجتماعي وكفاية اقتصادية وعدم وجود
ضغوط خارجية مانعة.

إذ املعنى املنتزع من حكم السرقة هو الشدة والغلظة ،فاذا
كان هذا احلال ينطبق على سرقة املال عندما يكون
املال ما ً
ال شخصياً؛ فكيف احلال عندما حيدث اختالس

للمال العام يتهدد به الكيان االقتصادي للمجتمع.

3
مفهوم
المخالفة

وقد جسدته السرية النبوية واخلالفة الراشدة .فمع أن

النص القرآني أظهر العقوبة للسارق من غري شروط
مقيدة ،لكننا جند من حيث النصوص األخرى واملمارسة

العملية أن بيان النص مل مينع من وجود استثناءات
وقيود عديدة ،ال سيما تلك اليت ظهرت عند تغاير

بعض الظروف.
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إذ قد نتساءل :إذا كان منطوق احلكم ينطبق على

الظروف املستقرة ،فماذا بشأن الظروف األخرى اليت
تضطرب فيها احلياة االجتماعية الداخلية؟ إن الوقائع

املتغايرة ال ميكن معاملتها بنفس الطريقة املصرح بها

4
التشابه

يف املنطوق البياني إذا أدى الفعل إىل خمالفة املقاصد
الشرعية ،وبالتالي ميكن القول  -مبدئياً  -إنه حينما تثار

القضايا بشكل جديد ،أو حينما يفرز الواقع بتحوالته
حوادث جديدة ،فإن ذلك يبعث على قلب الفهم البياني

إىل فهم جممل ،مما يعين أنه عندما يتجدد الواقع
يصبح املبني جمم ً
ال حيتاج إىل عوامل خارجية تعمل

على تفصيله ،وليس من طريقة ميكنها استيفاء هذه

اخلطوة سوى املقاصد وعالقتها بتحوالت الواقع.
 .3تغاير النظام االجتماعي

فيما سبق تبني أن الختالف الظروف واألحوال دوراً يف إحداث التشابه واإلمجال،

فض ً
ال عن الدور الذي تلعبه يف إحداث القضايا اجلديدة اليت تتشكل عليها أحكام
املوافقة واملخالفة ،وال شك أن اختالف النظام االجتماعي يعرب عن تعقيد أعظم
يف تباين الظروف واألحوال ،وهو بالتالي خيلق املزيد من تلك الصور املتباينة
لألحكام.
فإرث املرأة – مث ً
ال  -هو منوذج مناسب للكشف عن هذه احلالة ،فقد كان
النظام االجتماعي وقت والدة اإلسالم يتعامل مع املرأة باعتبارها عضواً غري منتج،
وهي غري مسؤولة عن أعباء احلياة االقتصادية ،إذ يقع ذلك على عاتق الرجل،
فالرجل هو الذي يعيل املرأة ،وهو الذي يقدم هلا املهر عند عقد الزواج ،بل ويتكفل
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مبعيشتها وتسديد حاجاتها ،لذلك فمن احلق أن يكون له من اإلرث ما يربو على

إرثها؛ إنصافاً ملا يتحمله من كثرة أعباء التبين واملعيشة .لكن لو فرضنا أننا يف
نظام اجتماعي آخر خمتلف عن السابق يسمح للمرأة باإلنتاج والعمل إىل جنب
الرجل ،وأن عليها أن تتحمل أعباء املعيشة بالتساوي مع قرينها ،كما هو احلال
يف الغرب ،فهل يكون إرثها يف هذه احلالة نصف إرث الرجل ،أم هلا حكم آخر؟ من

الواضح أنه إذا كان حكم النص مبيناً بياناً تاماً ،مع أخذ اعتبار ما كان عليه
النظام االجتماعي ،فإن األمر فيما فرضناه من نظام آخر ليس له مثل ذلك
البيان.
فمثال يف النظام اجلديد ،لو أجرينا التسوية يف العطاء لكان الضرر بالرجل
أكرب ،ولو فعلنا ُ
بالض ْع ِف َّية لكان الضرر باملرأة هو األكرب ،لذا ففي هذه احلالة
ال بد من مراعاة فحص الواقع بدقة النتهاج النهج الذي يبعث على ختفيف
الضررين طبقا للمقاصد ،وذلك كحل مناسب هلذا التشابه.
ب

المجمل العارض ومبادئ الفهم الديني

ميكن االستفادة من هذا اجململ على حنوين ،األول من حيث الصدور السندي،
والثاني من حيث الداللة .وبالتالي فهناك جممل سندي كالتواتر بقسميه
اللفظي واملعنوي ،وجممل داللي كالدالالت املفضية إىل املعنى العام املشرتك.
فعندما تكون الداللة النصية ظنية متشابهة فإنها تصبح عرضة للرتك؛ طاملا أنها
ً
منشأ لتكوين بيان
ال تكشف عن بيان النص .لكن عندما تكون الظنون املتشابهة
كلي؛ فعندئذ يصبح هلا فائدة ،وفائدتها ليس يف حد ذاتها ،إذ أنها تظل ظنية ال
تتحول إىل بيان ويقني ،بل مبا تفضي إليه من بيان كلي جممل ،كالذي يستلهم
من خالل االستقراء النصي ،فالرتابط بني النصوص فيما تقدمه من معنى عام
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مستلهم منها مجعاً واشرتاكاً ،ال انفراداً وانعزا ً
ال ،وهو الذي حيقق الفهم اجململ
البياني.
ونشري -أخرياً -إىل أن للمجمل االستقرائي الدور احلاسم يف الكشف عن مقاصد
التشريع مثلما أوضح ذلك عدد من علماء املقاصد وعلى رأسهم الشاطيب.
وبعبارة أخرى ،إذا كان للمقاصد أهمية عظمى على تفصيل كل من اجململني
العارض واألصلي؛ فإن األمر مع اجململ االستقرائي ينعكس ،إذ يرجع إليه الفضل
يف الكشف التأسيسي للمقاصد ،أو أن املقاصد تدين له بالكشف والوظيفة ،يف حني
إنها تعمل على إجالء البيان يف املفصالت العائدة إىل اجململني العارض واألصلي.

ج

المجمل األصلي ومبادئ الفهم الديني

الحظنا يف اجململ العارض أن النص الذي يُعتمد عليه هو نص مبني ،على األقل
يف بعض أطرافه ،أما امليزة اليت ميتاز بها اجململ األصلي فهي أن بيان النص
ينتهي إىل متشابه النص والذي عربنا عنه بالتشابه الذاتي .مما جيعل التعامل
مع اجململ البياني ليس كالتعامل مع املتشابه .فاذا كان ال بد من التعويل
على جممل الواضحات العامة من النص؛ فإن األمر مع ما يتبقى من تفاصيل
متشابهة ينعكس ،وذلك لغياب الوضوح والبيان ،كما يف خمتلف قضايا النص،
سواء تلك اليت تعود إىل العقائد واألصول ،أو تلك اليت ترجع إىل الفقه والفروع،
أو حتى اليت هلا عالقة بالكشف عن ميادين الواقع الكوني واإلنساني.
فمث ً
ال على صعيد العقائد تعترب مسألة التوحيد أبرز حماور اجململ املبني الذاتي،
إذ يفضي الدخول يف تفاصيلها إىل التشابه ،كالذي أدت إليه حماوالت العلماء
فأوقعوا أنفسهم يف خالفات كثرية وعميقة.
أما على صعيد الفقه فاملالحظ أن القضايا الفقهية ميكن أن تندرج حتت هذا
اجململ ،وذلك عندما تكون أصوهلا صحيحة ،لكنها مبتالة يف الفروع.
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فحكم اجلزية على الكتابي  -مث ً
ال  -هو أمر ّ
مبي ومص ّرح به يف القرآن الكريم ،لكن
مقدار اجلزية ليس ّ
ببي وعليه الكثري من االختالف.
ويف مجيع األحوال ال مفر من النظر يف املقاصد العامة للشريعة حلل كل ما
جنده من تشابه ،كما ال بد من مراعاة اليسر والتخفيف يف قضايا العبادة طبقاً
ملراد الشرع ،وأن الرتدد يف أمرين فأكثر يستدعي إتيان أحدهما حبسب اخليار ال
التعيني ،ما مل يكن هناك دواع تفرض ترجيح واحد منها على البقية ،ال بدعوى
إصابة الشرع ،بل بدعوى لزوم ا ّتباع ما هو راجح لدى من يظهر له ذلك فحسب.
هذا فيما يتعلق بالقضايا الفقهية ،أما القضايا األخرى اليت هلا عالقة حبقائق
الواقع وما حوله من سنن تكوينية ونفسية وأخالقية واجتماعية؛ فاملالحظ أن ما
يذكره النص القرآني حوهلا ينطوي على هذا النوع من اجململ املبني ،وبالتالي
ليس هناك حل لفك هذا اإلمجال اال من خالل النظر يف الواقع والبحث يف
حقائقه السننية والتكوينية واإلنسانية .فمن اآليات اجململة البيان ما تتحدث

عن سنن احلياة النفسية واالجتماعية كما يف قوله تعاىل{ :إن اهلل ال يغري ما
بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم} ،وقوله{ :ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض
ولكن اهلل ذو فضل على العاملني}.

وعادة ما يبتلى اجململ األصلي بكثرة املتشابهات املتفرعة ،وإن العلماء مل يفرقوا
من حيث املوقف العملي بني هذه التفريعات وأصوهلا املبينة ،أي أنهم تعاملوا
مع املبينات وتفريعاتها املتشابهة باملستوى ذاته ،وكذا بني األصول املتشابهة
وتفريعاتها ،وهو موضع اخللل الذي ينبغي جتاوزه للفارق املعريف بني األمرين.
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بين الفهمين :المجمل والمفصل
للعلماء املسلمني سلوك منهجي ثابت ،جرى فيما خيص اجململ الذاتي والعارض
واملتشابه ،وهو البحث عن التفصيل واإليغال يف النص أكثر فأكثر ،األمر الذي بعث على
املزيد من اإلمجاالت والتشابهات؛ سواء كان التفصيل واإليغال داخل النصوص املبينة ،أو
النصوص املتشابهة ،أو حتى ضمن ما يتفرع عنهما من قياسات واجتهادات ال تأخذ مبادئ
الفهم الدِّيين املشار إليها بعني االعتبار .ففي مجيع األحوال هناك تعميق حلالة التشابه،
سواء كان التشابه مصدره النص ،أو كان مصدره التفريعات من املمارسات االجتهادية
البعيدة عن منطق تلك املبادئ.
فنجد أن الفقهاء أشبعوا بعض املسائل الفقهية اجتهاداً وتفصي ً
ال عرب التدقيقات
الفقهية اللغوية يف النص ،حيث اإلمعان أكثر فأكثر النتزاع ما يبعث على كثرة اخلالف
واملعارضات ،ومن ثم مزيداً من التشابه؛ وذلك يف مثل مسائل الطهارة والنجاسة واالغتسال،
وغريها مما اختلف حوهلا الكثري من الفقهاء حبسب معاجلاتهم املعهودة من التفصيل دون
احلفاظ على يقني اجملمالت املبينة.
فمث ً
ال إن مسح الرأس يف الوضوء هو من ّ
البي الذي اتفق عليه الفقهاء ،لكن بسبب
منهجهم املفصل قاموا بتوسيع الدائرة إىل سلسلة من التفريعات اخلالفية املتشابهة ،فقد
اختلفوا يف القدر اجملزئ منه إىل آراء كثرية.
املفصل بالتفنن والتدقيق يف األلفاظ
من ناحية أخرى تض ّلع أصحاب منهج الفهم
ّ

احلرفية ،األمر الذي زاد من طائلة املتشابه لكثرة االحتماالت اليت تسفر عن هذه العملية
املخلة باملقاصد.
ويفرض هذا املنهج مزيداً من املشاكل بغري حل .فالتدقيقات اللغوية وتشقيقات
النصوص والتنطع والتفريع كلها موارد تزيد من دائرة الشبهات واالحتماالت .وكل ما
تصنعه هذه الطريقة من ختصيص وتقييد ،وما على هذه الشاكلة من عمليات تعود إىل
التوفيق يف الصيغ اللغوية املتعارضة ،إمنا يبعدها عن جوهر العالج الصحيح ،وهو الرجوع
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إىل الفاعلية اليت ينشط فيها كل من الوجدان والواقع واملقاصد .وقد ينطبق على الفقهاء
مقولة بعض الفالسفة :إن ما ترحبونه من ناحية الدقة إمنا ختسرونه من ناحية املوضوعية.

َى لِقَوْمِهِ
بل نقول إنه ليس من بني املذاهب اإلسالمية َمن قام بذبح البقرة {وَ ِإ ْذ قَا َل مُوس ٰ

ِإنَّ ال َّلهَ يَ ْأمُرُ ُكمْ أَن ت َ ْذبَحُوا بَقَرَةً ،}...وذلك وفقاً ملنهج الفهم املفصل الذي اتكأت عليه
هذه املذاهب باإلمجاع.

ومن آفات هذا املنهج هو أنه يسفر عن اتباع طروحات يشهد الوجدان بأنها خمالفة لروح
الديانة وأهدافها السامية ،كأطروحة املذهبية وترجيح الفرقة على الوحدة ،وهي من أعظم
األمراض املزمنة اليت ّ
تفشت بني املسلمني ،وأصبح من املتعذر عالجها ،ما مل يتم التخلي
عن املنهج املذكور وإبداله مبنهج الفهم اجململ.
وكداللة على ما سبق ،ذلك التأثري الذي سببه منهج الفهم املفصل يف اخلالف املتفاقم
حول القضايا العقائدية ،وعلى رأسها مسألة التوحيد ،فرغم أن النصوص حوهلا كثرية؛
إال أنها بادية اإلمجال ،وهذا ما جعل العلماء ال يكتفون بالفهم اجململ للمسألة ،بل سعوا
وأجهدوا أنفسهم يف البحث عن التفاصيل والتقاط ما أمكن لدعم طروحاتهم حول الكيفية
اليت عليها هذه املسألة .وبالتالي فإننا جند التوحيد لدى املعتزلة هو غري التوحيد عند
األشاعرة ،وعند هؤالء هو غريه عند الفالسفة وكذا الصوفية ،بل حتى عند السلفية جنده
مورداً لالختالف والتباين .مع هذا فاملالحظ يف قضية التوحيد أنها قضية غيبية ال ميكن
معاجلة تفاصيلها من خالل الواقع ،األمر الذي خيتلف عن القضايا املرتبطة بالواقع املباشر
كتلك املتعلقة باملسائل الفقهية.

الفهم المجمل والسلوك السلفي
أول ما يالحظ بهذا الصدد هو أن القرآن الكريم بشهادة السلف اكتفى مبا ن ّزله من
جممالت ،وأنه خبصوص األحكام نهى عن التنطع واإلحلاح يف السؤال .فعدد آيات األحكام
يف الكتاب قليلة جداً قياساً بغريها من اآليات ،والبعض يرى أنها ال تتجاوز املائة أو املائة
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واخلمسني ،أو الثالث مائة آية .األمر الذي يتنافى مع املمارسة اليت جلأ إليها الفقهاء يف
تكثري صور التكليف واألحكام عرب البحث اللغوي .وقد ورد أن بعض األعراب كان يأتي النيب
فيعلمه أمور دينه يف جملس واحد فقط ،مما يكشف عن أن مدار األحكام التكليفية املنصوصة
هي يف غاية الضيق ،وأن ما ألفه الفقهاء من التدقيقات والتنطعات ليس مطلباً دينياً.
وبذلك يتضح أن اخلطاب الدِّيين حيبذ االكتفاء باجململ ويكره اخلوض يف التفاصيل؛
سواء بكثرة السؤال أو بتشقيق النصوص ،وعوضاً عن ذلك فإنه يدفع إىل العمل مبقاصد
الشرع ومراعاة الواقع.
وهذا ما يتسق مع ما كان عليه الصحابة ،فقد ُعرفوا بأنهم مل يكثروا من األسئلة
على النيب ،وقد ع ّد ابن عباس هذه األسئلة وقال أنها ثالث عشرة مسألة فقط .فقد كان
الصحابة يدركون مطالب اخلطاب على إمجاهلا لعلمهم بأسباب النزول ،وكانوا يعملون
على ضوء هذه األسباب حمتفظني بفهمهم اجململ.
املفصل.
لكن الفقهاء الذي أتوا بعدهم مل يسلكوا ذات السلوك فالتزموا مبنهج الفهم ّ
وبالتالي كان اجتهادهم على غري ما كان عليه اجتهاد الصحابة املدعم باملقاصد ،بل كان
اجتهادهم يف النظر النصوص والتدقيق يف نواحيها اللغوية وما يرتتب على ذلك من تفريع
وتفصيل ،ومن ثم بناء الظنون على الظنون.
وقد أدرك أغلب العلماء يف الساحتني السنية والشيعية انسداد العلم ،أي العجز عن
الوصول إىل القطع يف التفاصيل الدينية ،وبعضهم اعرتف حتى بانسداد الطريق هلذا العلم،
لغياب القرائن الدالة على االطمئنان مبؤدى األخبار املنقولة؛ من أمثال الوحيد البهبهاني
واحملقق القمي وصاحب الرياض وغريهم .وهو أمر يتسق مع منطق الفهم اجململ ،لكنهم
رغم ذلك ظلوا حمافظني على مسلكهم التقليدي من الفهم املفصل ،وكان ميكن هلذا
االعرتاف أن يفضي إىل تغيري حاسم وجذري يف أسلوب الفهم والتفكري ،بعيداً عن املناهج
البيانية املتعارف عليها ،وذلك بإدخال عناصر جديدة هلا دورها الفاعل يف حتديد النتائج
املعرفية املرتقبة ،مثل مبادئ الفهم الدِّيين املشار إليها سلفاً.
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مقارنة بين المسلكين المجمل والمفصل
ميكن تشخيص الفروق بني الفهمني اجململ واملفصل حبسب النقاط التالية:
الفرق

الفهم المجمل

الفهم المفصل

 .1العالقة
بالمقاصد

يتسق مع املقاصد من غري
معارضة.

يعمق حالة االنفصال
والتعارض مع املقاصد.

 .2طريقة
معالجة قضايا
الواقع

يولي الواقع أهمية كربى
للمعاجلة والتأثري والتفصيل،
فهو عنده حمل حبث وفحص
ومراجعة من غري انقطاع.

حيد من تأثري الواقع وال
يوليه الكثري من االعتبار

 .3المنزلة
المعرفية التي
يحتلها النص

للنص صفة توجيه الفكر،
أي يتعامل مع النص بوصفه
موجهاً أكثر منه مك ّوناً.
ّ

للنص صفة تكوين الفكر.

 .4إضفاء
القداسة على
نتائجهما
االجتهادية

 .5العالقة باألمة
المسلمة
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النتاج جيعل القداسة
تلوح اجملمالت املستلهمة
من النصوص وال يولي
للمفصالت الظنية مثل هذا
االعتبار .كما يض ّيق هذا
الفهم حدود دائرة النص
وما يرتتب عليها من قداسة،
وينفتح على الواقع بهدي
املقاصد.
هو مسلك توحيدي ،يتسم
بالتخفيف والتقليل يف حدود
التزامات األفراد يف قضايا
األحكام والعبادات.

القداسة مبسوطة على
اجملمالت املعلومة واملفصالت
الظنية بال فارق جذري بني
اجملموعتني.

يعمل على التفريق والتنازع
الرتباطه باملقدس حتى على
مستوى الظنون املنبعثة عن
املفصالت.

وهكذا جند القول بالفهم اجململ جيعلنا نعيد صياغة االجتهاد إن كان يُعد  -يف األساس
 اجتهاداً يف النص أو الواقع؟فإذا ما اتفقنا على أن اجململ ّ
املفصل الذي هو حمل
بي؛ فإن املشكلة تظل دائرة حول ّ
املفصل إما أن يتم عرب النظر يف النص ذاته كما
التشابه واالحتمال ،وبالتالي فعالج هذا ّ
هو مسلك الفقهاء ،أو عرب النظر يف الواقع وهدي املقاصد.
املفصل؛ نشري إىل املالحظات التالية:
وإلبراز مظاهر االختالف بني املسلكني حول طبيعة ّ

1

املفصل الواقعي أوسع قدرة يف التعامل مع قضايا الواقع وحقائقه
إن ّ
املتغرية ،مع احتفاظه باملكانة اليت عليها النص وجممالته املبينة،
خالفاً للمفصل النصي.

إن البحث وفقاً للمفصل الواقعي يتخذ صورة التزاوج بني اجململ

2

3

النصي واملفصل الواقعي ،إذ يقوم هذا األخري بفتح اجملمالت املغلقة يف
املفصل النصي من البحث يف نفس
النص ،خالفاً ملا تقوم به أطروحة ّ
سياق النص إمجا ً
ال وتفصي ً
ال.
مفصل متشابه ترد فيه االحتماالت اليت ال ترقى
املفصل النصي هو ّ
إن ّ

املفصل الواقعي
إىل القطع أو االطمئنان .يف حني ليس مبمتنع على
ّ

بلوغ درجة القطع أو االطمئنان.

إذا كانت املساند الرتاثية تؤكد لنا بأن فهم النص ال يسعه حبال أن

4

يغطي جماالت الواقع املفتوح ،فال غنى يف القبال عن ممارسة االجتهاد

يف الواقع مع هدي املقاصد.
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طبقاً
التوصل إليه من نتائج؛ ال يصح
للمفصل الواقعي فإن ما يتم
ّ
ّ
أن نعزوه إىل الشرع وحكم اهلل تعاىل ،ال ظاهراً وال واقعاً ،إال عندما
يكون األمر قطعياً حبسب الوجدان العقلي دون أدنى ريب .وهنا ال بد
من تقسيم القضايا القطعية العائدة إىل الدِّين إىل قسمني ،فهي إما

أن تكون عائدة إليه بالعنوان األولي ،ومتتاز بأنها مستنبطة من النص

1

الدِّيين على حنو القطع والوضوح التام دون أدنى شك ،كالتوحيد

رب والتقوى والصالة والصوم والزكاة وغريها من القضايا اجململة
وال ّ

الواضحة كما يشهد عليها النص القرآني ..أو أنها تعود إليه بالعنوان
الثانوي ،ومتتاز بأن قطعيتها املباشرة تأتي عرب طريق آخر غري النص،
كتلك اليت يقطع بها العقل طبقاً لبعض الدالالت من اإلدراكات

العقلية اخلاصة ،كاحلسن والقبح ،وكذا املقاصد واملوجهات الدينية
العامة.

املفصل النصي إن مل
املفصل الواقعي أقوى ترجيحاً من ّ
غالباً ما يكون ّ
يْ
ض إىل القطع ،فباخلربة والتجربة ومرور الزمن يكون أكثر قابلية
ُف ِ
املفصل النصي ،العتبارين
على االقرتاب من احلقيقة ،خالفاً ملا عليه ّ
مهمني كما يلي:

2
أو ًال
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املفصل
إن العملية املعرفية يف حالة ظنون
ّ
الواقعي متر بطرق قريبة وقصرية للكشف عن
احلقيقة ،إذ يسهل عليها مراجعة قضايا البحث
طبقاً ملا تعتمده من مولدات قائمة على خربة
الواقع وهدي املوجهات العامة للنص.

ثانيًا

املفصل الواقعي تتقبل املراجعة
إن ظنون
ّ
والفحص والتحقيق بدرجة أقوى كثرياً مما
املفصل النصي؛ إذ من السهل
عليه ظنون
ّ
معاودة الواقع ومراجعته عندما مير بسلسلة
من التغريات والتغايرات .وهذا أمر خيتلف
كلياً عما هو احلال بالنسبة للنظر يف النص،
التصافه باحملدودية والثبات وعدم التغيري.

للنص سوى معلم
إن للواقع معلمني استكشافيني ،يف حني ليس
ّ
استكشايف واحد تتم فيه املراجعة والبحث .كما إن هناك جمالني يتم
التأثري عليهما حبسب االستكشاف األول ،يف حني ليس للثاني سوى
جمال واحد ميكن التأثري عليه .وتوضيح ذلك كالتالي:
وإذا ما قار ّنا بني حروف النص وحوادث الواقع؛ سنالحظ أن األوىل
تتصف باحلصر واحلضور الكامل ،وبالتالي فإنها قابلة لالستثمار
املعريف دفعة واحدة ،كما إن مراجعتها ال تتعدى سوى النظر فيها دون
انتظار إضافة حرفية جديدة .يف حني إن حوادث الواقع ليست حمصورة
أمامنا بكاملها.
املفصل الواقعي وثوقاً وقابلية للمراجعة
هكذا يتضح أن لظنون
ّ
املفصل النصي.
والفحص هي أعظم وأوسع من تلك العائدة إىل ظنون ّ
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الشبهات المثارة حول المجمل
هناك بعض الشبهات ميكن إيرادها ضد منطق الفهم اجململ وجعل التفصيل قائماً على
اعتبارات العقل والواقع واملقاصد ،ومنها ما يلي:
من هذه الشبهات ميكن أن يقال إن منطق الفهم اجململ يتنافى مع
بذل الوسع واجلهد يف االجتهاد ،وهو االجتهاد املرهون ببحث النص

وشروطه الداخلية واخلارجية.

1

واجلواب هو أن هذه الشبهة ال ترد فيما حنن بصدده ،إذ ال ينكر لزوم بذل
اجلهد الكايف يف االجتهاد من حيث هو عمل معريف يراد منه التحقيق،
لكن ليس بالضرورة أن ينصب هذا اجلهد حول النص ما مل يورث لنا
القطع أو االطمئنان ،بل يتحول جهد االجتهاد بالبحث يف قضايا الواقع
وعالقته باملقاصد ووجدان العقل.

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الشاطيب من وجود النص الصريح بأن

معظم أحكام الشرع هي مبينة غري متشابهة ،وكما يقول تعاىل يف آية

2

احملكمات{ :هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هنّ أم الكتاب
وأُخرُ متشاهبات}  ،إذ  -كما يذكر الشاطيب  -إن أُ َّم الشيء هو معظمه

وعامته ،وأن قوله تعاىل {هنّ أم الكتاب} دال على أنها معظمه.

وهناك شبهة أخرى كثرياً ما يلجأ إليها العلماء والفقهاء يف بيان

3

املفصل للنص ،وذلك بأخذ اعتبار ما تدل
صدق طريقتهم من الفهم ّ
عليه آيات إكمال الدِّين وبيان الشريعة وأن كل شيء ميكن إجياده يف

الكتاب أو السنة.
282

وقد جياب على ذلك من جانب املعارضة ،بالقول بأن دالالت ما ذكر
من النصوص أو اآليات مل يتفق على فهمها املفسرون خلفاً عن سلف،
وإن االختالف بينهم هو اختالف كبري .وذلك إذا ما أخذنا باالعتبار
أن مثار االختالف هو التشابه الذاتي دون الرجوع إىل افرتاضات أخرى
خارجية كاالعتبارات األيديولوجية وما إليها.
نعم ،قد جياب على ذلك مثلما فعل الشاطيب بالقول بأن مسائل
اخلالف وإن كثرت فهي ليست من املتشابهات ،إال ما هو نادر ،وعنده
أن األمر يعود إىل نظر اجملتهد وما له من خمارج ومناطات ،ال سيما
وأن اجملتهد ال جتب إصابته ملا يف نفس األمر ،بل عليه االجتهاد بقدر
وسعه ،وبالتالي ختتلف األنظار بإختالف القرائح والتبحر يف علم
الشريعة.
ومن حيث املبدأ قد يكون اخلالف بني العلماء مصدره التشابه يف
النص كالذي ذكرناه ،كما قد يكون مصدره عوامل خارجية أخرى.
على أن كثرة اخلالف يف الرؤى حول قضية جزئية تعد عالمة قوية
بأنها متشابهة وليست ب ّينة ،سواء كانت بنظر املختلفني واضحة أو
غري واضحة ،كالذي يالحظ يف دوائر اخلالف الكبرية بني العلماء.
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كما قد يقال بأن العمل بالفهم اجململ ال يبقي من الدِّين شيئاً،

فالدين من غري تفصيل هو حبكم العدم.

هذه هي أعظم شبهة ميكن أن تثار حول الفهم اجململ .وواقع األمر أن
هناك شبهة معاكسة ترد على مبنى الفهم املفصل ،ذلك أن طبيعة

4

هذا الفهم تبعث على كثرة اخلالف ،إذ تتعدد اآلراء املختلفة للمسألة
الواحدة لتصل أحياناً إىل ما يقارب العشرة .فلو كانت لدينا مسألة
ُطرح فيها مثل هذا العدد املتضارب من اآلراء ،وكل منها يدّعي إصابته

ملراد الشرع أو يظن بذلك؛ لكان يعين أن تسعة أعشار هذه اآلراء  -على

األقل  -هي ليست من الشريعة بشيء ،ولتبني لنا من الناحية املنطقية

أننا نراهن على اإلصابة باحتمال ْ
قدره واحد من عشرة ،وذلك على

فرض أن أحدها يصيب الشرع.

وبالتالي فنحن أمام شبهتني متقابلتني ،كالهما يفتحان الباب أمام تعطيل الشريعة.
إحداهما

تعمل على تعطيلها بطريقة االصطناع،
أي أنها تصطنع شريعة وتتوهم
صدقها ،رغم أن احتمال كذبها وارد

وكبري ،لكثرة اخلالف وذهاب القرائن

الدالة على الصحة.
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األخرى

إنها تعمل على تعطيلها من خالل
إبعاد هذه االحتماالت واإلبقاء على
املعنى املشرتك العام الذي يتصف
باملبني الصحيح ،أو على املعنى
املخصوص طبقاً للمجمل العارض
على ما عرفنا ذلك من قبل.

مهما يكن فقد أفاد بعض القدماء ما هو شبيه بهذه الشبهة؛ حني اعتقد أن عدم التعويل
على خرب اآلحاد يفضي إىل نفي الشريعة ،باعتبار أن األخرية مستمدة من هذا اخلرب
الناقص الذي ال يبعث على االطمئنان لكثرة التباسه بالتشابه واحملتمالت .وهذه هي من

أبرز مشاكل الفكر اإلسالمي اليت مل جتد هلا ح ً
ال بعد.

و التعويل على األخبار مع عدم الوثوق يبعث على اختالق دين جديد مصطنع .وهذا يف
حد ذاته يؤكد عدم جواز ربط الدِّين بالظنون والرتددات اليت تطفح بها الروايات واألخبار.
عب العلماء قدمياً عن كثرة اخلالف حول فتور الشريعة ،فذكر الغزالي بأن
كما ّ
العلماء أمجعوا على جواز فتور الشريعة بالنسبة إىل من قبلنا خالفاً للكعيبَ ،
ألجل قوله
بوجوب مراعاة األصلح على اهلل .أما بالنسبة إىل شريعتنا فمنهم من منع الفتور فيها ،ألنها
خامتة الشرائع ،إذ لو فرتت لبقيت إىل يوم القيامة.
لذا نقول بأن من اخلطأ اعتبار الفهم اجململ يفضي إىل تعطيل الشريعة أو فتورها،
إذ يعرتف هذا املنهج باألحكام املبينة وهو يرى دميومة بقاء الشريعة بكلياتها ومقاصدها،
خالفاً ملنهج الفهم املفصل الذي اعتمد على املتشابهات احملتملة بال دليل ،فقليل مضمون

الصحة أفضل من كثري مشكوك فيه.
نعم طبقاً ملا سبق تكون دائرة ّ
املبي يف الدِّين دائرة ضيقة جداً .لكن يف قباهلا تصبح دائرة
االجتهاد حبسب مبادئ الفهم الديين ،من الواقع والوجدان وهدي املقاصد ،دائرة واسعة بال
حدود .فمث ً
ال يكفينا يف التوحيد من الناحية الدينية االعرتاف بوحدانية اخلالق وصفاته

املقطوع بها ،أما التفاصيل اليت ختص طبيعة الذات والصفات والعالقة بينهما فهي من
القضايا املفصلة اليت ال تعلم بالدين على وجه القطع ،أي أنها من األمور املتشابهة اليت ال
ينبغي إضفاء القداسة الدينية عليها.
وعموماً نقول :بقدر ما ُتض ّيق دائرة الدِّين بقدر ما يُضمن الصواب ،والعكس بالعكس.

ويكفي ذلك من الفائدة ما ال ُتقدّر بثمن..
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الفهم المجمل والتعبدات
تظل هناك شبهة تواجه الفهم اجململ حول موقفه من التعبدات املفصلية ،فهل يتم
الرجوع فيها إىل الواقع والوجدان وهدي املقاصد ،أم هلا سبيل آخر خمتلف؟
واقع األمر أن للمجمل ثالثة أنواع ختص العبادات كالتالي:

1
المجمل
المتشابه

وذلك فيما لو ك ّنا يف شك بنوع حمدد من العبادة أو احلكم،
ففي هذه احلالة ال يرى الوجدان العقلي لزوم اإلتيان بها طاملا
أنها تفتقر إىل البيان اجململ.
وذلك فيما لو ك ّنا نعلم على حنو اإلمجال نوع العبادة املطلوبة،

2

المجمل
المبين
ّ
الذاتي

لكنها مرتددة بني عدد من األصناف التفصيلية ،ففي هذه احلالة
ال يرى الوجدان ضرياً يف إتيان أي منها .فمث ً
ال فيما يتعلق
بالصالة ،نعلم بأنها مؤلفة من ركعات ،لكن هناك اختالفاً يف

كيفية إمتام الركعة مع وجود االختالف يف البسملة والسورة
واإلجهار واإلخفات والتكتيف وما يسجد عليه ،وكذا حول
الوضوء وغريه.
تغي من موضوع
وذلك فيما لو طرأت بعض املستجدات اليت ّ
احلكم وشروط اإلتيان به تبعاً لتبدالت الظروف ،فال بد يف مثل

3
المجمل
العارض

هذه احلالة من حلاظ املقاصد واإلتيان مبا ميكن إتيانه من
العبادة ،ولو على حنو املكافئ والنظري .فمث ً
ال كلنا يعلم عدد
الصلوات اليومية وشروطها ،وكذا صيام شهر رمضان وشروطه،
لكن كيف ميكن تطبيق ذلك يف بالد تبلغ فيها ساعات النهار أو
ال يفوق ساعات اليوم مث ً
الليل عدداً طوي ً
ال؟

286

يبقى  -أخرياً  -أن هناك قضايا يواجهها الباحثون وذوو النزعات املذهبية املختلفة ميكن
عالجها عرب منهج الفهم اجململ كالتالي:

1

3

قضايا مجملة
مبينة ال خالف
حولها.

قضايا مجملة
متشابهة لدى
الجميع.

2
قضايا مجملة
مبينة لدى البعض
وغير مبينة لدى
البعض اآلخر.

4
قضايا مفصلة
مختلف حولها.

واملالحظ يف هذه الدوائر األربع من القضايا؛ أن الدائرة األوىل هي حمل االتفاق اليت
ينبغي قبوهلا ما مل تتصادم مع وجدان العقل والواقع واملقاصد ،وأن الدائرة الثانية هي حمل
االختالف حول القدر الذي يثبت كونها ترقى إىل املبني فع ً
ال أم ال؟
وبعبارة أخرى ،إن منشأ اخلالف ينبغي أن يتح ّول مما هو خالف حول التقرير فيما إذا
كانت صحيحة أو ال؛ إىل خالف دائر حول ما إذا كانت ترقى إىل املبني أم أن فيها من
الشكوك ما جيعلها ليست ب ّينة .ولعل أفضل مثال على ذلك مسألة اخلالف املتعلق بالنص

على اإلمامة ،ذلك أن من اجملدي أن ُتبحث من زاوية غري تلك الزاوية اليت ألف املسلمون
حبثها ،انطالقاً من التدقيق يف مدى بيانيتها وتشابهها ،فما هي القرائن الدالة على بيانيتها؟

كذلك ما هي القرائن الدالة على تشابهها؟ وأي القرائن أقوى وأوضح؟
أما حول الدائرتني األخريتني فإن معاجلتهما مرهونة بعملية االجتهاد عرب الواقع
ووجدان العقل قدر اإلمكان ،وذلك فيما لو أن االختالف له مربراته القوية وأنه ال يدور
حول املسائل التعبدية اليت ال عالقة هلا باالجتهاد املشار إليه .لكن تبقى القضايا التعبدية،
وخمتلف األحكام ،اليت تدخل ضمن إطار اجململ املتشابه ،هي مما ليس عليها إلزام وتكليف،
طاملا أنها مفتقرة للبيان اجململ أو املفصل.
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