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د. احل�شــان �شهـيـد

يعمل  الإ�سالمية،  الدرا�سات  يف  الدكتوراه  على  حا�سل  املغرب،  مواليد  من 

وال�سوؤون  الأوق��اف  ل��وزارة  الإقليمية  باملندوبية  ق�سم  ورئي�س  حما�سرا  اأ�ستاذا 

الإ�سالمية باملغرب.

من موؤلفاته: »نظرية النقد الأ�سويل«، و»منهج النظر املعريف بني اأ�سول الفقه 

و»اخلطاب  مالك«،  الإم��ام  مدونة  يف  ال�سرعي  ال�ستدلل  و»منهج  والتاريخ«، 

املقا�سدي املعا�سر: مراجعة وتقومي«، و»نظرية التجديد الأ�سويل: من الإ�سكال 

اإىل التحرير«، وغريها...

نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي والثقايف 

باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�س.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�س: 22445465 )965+(

نق����ال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

دي�سمرب 2013 م / حمرم 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  160 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 453

ردمك:   978-99966-54-16-9
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

مثل اخلطاب القراآين مو�سوعا للعديد من العلوم التي عرفت ن�ساأتها وتطورها 

عرب تفاعل العقل امل�سلم مع اأنوار الهدايات القراآنية، واإذا كان من البدهي 

ومراحل،  منعطفات  عرفت  واإمنا  واحدة،  دفعة  تن�سج  مل  العلوم  تلك  اأن 

بع�سها  البداهة نف�سها تنطبق على اأن تلك العلوم مل تتبلور م�ستقلة عن  فاإن 

البع�س، واإمنا كان التكامل والتعا�سد منهجا متبعا لدى العلماء يف خمتلف 

احلقول املعرفية، يف علوم القراآن واللغة والأ�سول والكالم واملنطق على حد 

وامل�سطلحية  املفاهيمية  امل�ستويات  والتعا�سد  التكامل  ذلك  �سمل  وقد  �سواء، 

واملنهجية، بل امتد اإىل الآليات والو�سائل.

  وقد نتج عن ذلك كله مناخ معريف مكن العلماء من تعزيز مباحثهم وتقوميها 

وتطعيمها بالنافع الوارد من حقول معرفية جماورة ، مما يقدم مادة خ�سبة 

لتاأ�سي�س فل�سفة )اأو اإب�ستيمولوجية( للعلوم يف احل�سارة الإ�سالمية.

  وقد عمل الباحث احل�سان �سهيد على الك�سف عن الأ�سول املعرفية لذلك 

التكامل، وتقدمي مناذج منه تنتمي اإىل علم اأ�سول الفقه واملقا�سد وعلم احلديث 

يثار  لأن  لي�س ملمحا قابال  التكامل  اأن  التاريخ، وهي مناذج تربز كيف  وعلم 

حوله نقا�س، واإمنا هو قاعدة وقانون حكم ال�ستغال املعريف واملنهجي للعلماء، 

وله قدرة على اأن يحقق التكامل املن�سود بني علوم الن�س وعلوم الكون. 

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام واملهتمني، اإ�سهاما منها 

احل�ساري  املنظور  يف  وتكاملها  العلوم  فل�سفة  على  دالة  معطيات  تقدمي   يف 

الإ�سالمي، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمات





املقدمة الأوىل: يف فل�سفة التكامل املعريف

اإن من مهمات العقل امل�سلم تطوير القراءة املعرفية املتكاملة على م�ستويني 

اأ�سا�سه  القائم  للوحي  املطلقة  املعرفية  القراءة  من  الأول  يبداأ  وجوديني، 

الثاين  اإىل عتبات  وينتهي  والتمثل،  واملعنى  الفهم  التوحيدي يف  البعد  على 

املفتوحة على القراءة املعرفية الن�سبية للكون واحلياة، القائم اأ�سا�سه على 

البعد الإن�ساين يف النظر والتحقيق، حتى يتكامل النظر لديه يف فقه فل�سفة 

وجوده وحدوده و�سهوده. ولعل ما �سارت يف اجتاهه العلوم الإ�سالمية ما يفيد 

واإن  واملقا�سدية،  والفقهية  التف�سريية  املختلفة  باأبعادها  الأوىل  القراءة 

الإن�سانية الأخرى والطبيعية وما �ساكلها وخ�سو�سا  العلوم  ت�ستغل عليه  ما 

مبَدَياتها  الثانية  القراءة  يف  للنظر  اعتبارا  ي�سلح  ما  منها،  الجتماعية 

الإن�سانية واملجتمعية والنف�سية والعالقاتية.

املقدمة الثانية: يف اأبعاد  التكامل املعريف

تنتهي الأبعاد املقا�سدية يف العلوم الإ�سالمية اإىل حتقيق امل�سالح الإن�سانية 

التطور  واإن  الأخروية،  �سعاداتها  �سمن  اعتبارها  و  الدنيوية  متثالتها  يف 

يفيد  املعرفية مبا  الأنظار  تو�سيع  يتطلب  الإن�سانية  التاريخي يف عالقاته 

امل�سلحي  البحث  باب  من  لزاما  فكان  الأبعاد،  تلك  ويحقق  املقا�سد  تلك 

تو�سيع البحث لي�سمل ال�ستمداد من العلوم الأخرى امل�سعفة و امل�ساعدة على 

القرتاب من تلك املقا�سد، ول ميكن اإعدام تلك الفوائد اجلمة يف العتبار 

العلمي واملعريف من العلوم الجتماعية الرا�سخة، واملجربة واملحققة لنف�س 

امل�سالح والأبعاد. ثم لأن تلك املنهجية املعتربة تن�سجم مع روؤية البحث عن 

احلكمة ال�سالة اأنى وجدت لالإفادة منها.

تتميز العلوم يف املجال التداويل الإ�سالمي بتقاطعاتها الكثرية وت�سابكاتها 

املعقدة، اإذ يندر اأن يفتحك الطالع على اأحد ت�سانيفها على باب م�ستقل 

من اأبوابه دون اأن تلحظ ذلك احل�سور الفعلي لعلوم اأخرى، وهذا �سر ف�سول 
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الدرا�سات العلمية يف فقه الأ�س�س املعرفية للعلوم وفهم تطورها عرب ال�سياق 

التاريخي.

بل اإن ذلك التكامل املعريف ل مي�س جانبا واحدا فح�سب بل ميتد اإىل كل 

الق�سايا مبا فيها :

- العلمية املو�سوعية حيث ل ي�سعب على املف�سر يف التف�سري ال�ستغناء على 

علم احلديث واأ�سوله اأو التاريخ اأو اأ�سول الفقه اأو ال�سرية اأو غري ذلك. 

جمالتها  يف  الإ�سالمية  العلوم  اأغلب  ا�ستغلت  اإذ  الآلية  املنهجية  اأو   -

العلمي،  اخلطاب  اإنتاج  يف  وم�سالك  وقواعد  منهجية  اآليات  على  املعرفية 

يجمعها قواعد ال�ستقراء والقيا�س وال�ستنباط،

- اأو املق�سدية الغائية، لأن كل العلوم يف الفكر الإ�سالمي اإمنا اأن�سئت لغاية 

التعبد وتي�سريه، بل اإن العلم اأحد الواجبات واإن مل تكن كذلك، فهي واجبة 

من حيث ل يتم الواجب اإل بها فاأخذت حكم الواجب، وذلك هو جمرى كل 

العلوم بالعتبار امل�سرتك.

وهذا يعود بالأ�سا�س اإىل الق�سود املعرفية امل�سرتكة التي تنتهي اإليها هذه 

العلوم كلها، الآيلة اإىل خدمة الإن�سان داخل الكون وا�ستخالفه فيه.

العلمية  الأ�س�س  فقه  الكربى يف  اأهميتها  لها  وغريها  امل�سرتكات  اإن هذه 

واملعرفية، وذلك على م�ستويات عديدة منها:

اآليان  اأم  بالنظر  العلمني، هل هما علمان مق�سودان  اأول: معرفة طبيعة 

منهجيان يف النظر العلمي؟

اإليها كل علم  ثانيا: معرفة مقا�سد العلمني والأبعاد املنهجية التي يرمي 

والغاية املعرفية التي اأ�س�س عليها.

12



املقدمة الثالثة: يف �سرورة التكامل املعريف

 اإن التكامل املعريف، كما كان يف الع�سور الأوىل لتاأ�سي�س املعرفة الإ�سالمية، 

والذي جت�سد خ�سو�سا يف العقل املو�سوعي ال�سامل ل�ستى املعارف؛ اأي الفقيه 

املجتهد املبنية ثقة اإنتاجه الجتهادي على م�سروطية الإملام بعلوم متنوعة، 

يتعلق  ما  ومنها  ونف�سيته  باملكلف  يرتبط  ما  ومنها  بالوحي  يتعلق  ما  منها 

خ�سو�سا  ملحة  �سرورة  اأ�سحى  فاإنه  الإن�سانية،  ومتغرياته  املعي�س  بالواقع 

التخ�س�سات  بتعدد  واملت�سعب  ال�سريع  بالتطور  املت�سم  الع�سر احلا�سر  يف 

ا�ستفادة  باب  لي�س من  التكامل  التاأكيد على هذا  ومن هنا وجب  الدقيقة، 

علوم املجال الن�سي من علوم املجال الكوين والإن�ساين فح�سب بل من باب 

العلمية  املعرفة  وكليات  ومناهج  باأدوات  الأخرى  العلوم  تلك  اإمداد 

يف جمال الوحي. 

املقدمة الرابعة:يف علل املعرفية للبناء التكاملي

اأن هناك  اأي   وتقوم على العلل املعرفية للبناء التكاملي للعلوم املختلفة، 

دواعي ترتاوح بني ال�سرورة الوجودية واحلاجات الإن�سانية يف اإجراء ثورة 

علمية على م�ستوى الإمداد وال�ستمداد بني خمتلف العلوم، بحيث مل يعد مت�سع 

من التفكري يف مدى ال�ستعانة بعلوم اأ�سدت خدمات عظمى للعقل الإن�ساين، 

وكذا  ال�سيكولوجية،  النف�سية  واملعرفة  ال�سو�سيولوجية  الجتماعية  كاملعرفة 

التاريخية، فعلة مناهج النظر والقراءة توجب ال�ستفادة منها لنجاعتها يف 

الر�سد والتتبع وداعي املنفعة وامل�سلحة املتحققة لالإن�سان يف الكون، تفر�س 

والتاريخية،  الجتماعية  العلوم  تطورات  ال�سوال يف  ال�ستمداد من احلكم 

كما اأنه ب�سبب التنا�سب العميق والتقاطع احلقيق يلزم ا�ستثمار املح�سالت 

املتوافقة مع املنهجية املعتربة يف قراءة العلوم الن�سية.
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املقدمة اخلام�سة: يف �س�ؤال منهجية التكامل املعريف

 يبقى الإ�سكال اجلوهري الذي دندنت حوله الأدبيات املعرفية يف م�ساألة 

م�سروع  يف  املنا�سبة  وال�ساكلة  القومية  املنهجية  �سوؤال  هو  املعريف،  التكامل 

جدلية  حيث  من  الأ�س�س  املختلفة  العلوم  بني  ال�ستمداد  ومطلب  الإم��داد 

النقل والعقل، واملتباينة الأبعاد من حيث جدلية عامل الغيب وعامل ال�سهادة، 

الإن�سان،  وم�سلحة  الإن�سانية  منفعة  جدلية  حيث  من  املقا�سد  واملفرتقة 

وكذا املتعددة املو�سوعات من حيث جدلية املادة والروح. لكن تلك التباينات 

اجلدلية ل تعدم ح�سور م�سرتكات بني كافة اجلوانب املذكورة ت�سفع يف تليني 

ال�سبل وتذليل العقبات املنهجية واملو�سوعية يف بناء م�سرتك معريف بني تلك 

تكامل  بناء  يف  اأهميتها  لها  مبداخل  املغاليق  تلك  كل  فتح  ثم  ومن  العلوم، 

يجيب على ال�سوؤال املنهجي املفرت�س �سلفا.
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الف�صل الأول

درا�صة مفهومية

 





.)METHODE( اأول: يف املق�س�د باملنهج

يتوقف النظر يف مو�سوع اأ�س�س واأ�سول درا�سة منهج التكامل املعريف على 

بيان املق�سود بكلمتي  املنهج والتكامل باعتبارهما امل�سطلحني املركزيني 

يف املو�سوع. ونبداأ باملنهج:

قوله  يف  وذل��ك  منهاج،  ب�سيغة  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  منهج  كلمة  وردت 

املنهاج  اإذ  املعنى،  نف�س  ولهما   
)((

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں}  } تعاىل 

اأن نافعا �ساأل عبد اهلل  ، وجاء يف الإتقان 
)((

الوا�سح يف الدين هو الطريق 

، قال: ال�سرعة الدين، 
)((

ڱ  ں} بن عبا�س [ عن قوله تعاىل{ 

�سمعت  اأما  نعم  قال:  ذلك  العرب  تعرف  وهل  قال:  الطريق،  واملنهاج 

با �سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، وهو يقول:  اأ

)((

لقد نطق املاأمون بال�سدق والهدى              و بني  لالإ�سالم  دينا ومنهاجا

وال�سراط  وال�سبيل  والطريق  »ال�سرعة  ال�سالم:  عبد  بن  العز  وق��ال 

اإىل  اأدى  الطرق، ويعرب عن كل عمل  واملنهاج مبعنى واحد، وهي  وال�ساكلة 

.
)((

خري اأو �سر«

الطريق  على  الدللة  من  منهج،  لكلمة  ال�سطالحي  املفهوم  تطور  وقد 

معينة  غاية  بلوغ  يف  املعتمد  امل�سلك  اأو  املادية،  تركيبته  ح�سب  املر�سوم 

اأو هدف حمدد اإىل دللت اأخرى.

فاملنهج عند اأهل املنطق هو:»فن التنظيم ل�سل�سلة من الأفكار العديدة، 

)- املائدة، 8)

)- الك�ساف، )/8)6

)- �سورة املائدة، اآية 8) { ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں}.

)- الإتقان يف علوم القراآن، لل�سيوطي، )/0))

)-  الإمام يف بيان اأدلة الأحكام، العز بن عبد ال�سالم، درا�سة وحتقيق خمتار بن غريبة، �س)6) 
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اأجل  من  اأو  جاهلني،  بها  نكون  حني  احلقيقة،  عن  الك�سف  اأج��ل  من  اإم��ا 

.
)((

الربهنة عليها لالآخرين حني نكون بها عارفني«

املعقدة  الق�سايا  ومعاجلة  الأمور،  تف�سري  اأمناط  من  منطا  يعني  قد  و 

املنا�سبة  املناهج  من  منهج  اإىل  فيلجاأ  ودرا�سة،  حتليل  اإىل  حتتاج  التي 

ال�ستقرائي  واملنهج  ال�ستنباطي  املنهج  ذلك  ومثال  ذلك،  حتقيق  يف 

الريا�سي.. اأو  القيا�سي  اأو 

ولذلك يعرف البع�س كلمة منهج، يف ال�سطالح املعا�سر، باأن�ها »الطريق 

القواعد  من  طائفة  بوا�سطة  العلوم،  يف  احلقيقة  عن  الك�سف  اإىل  امل��وؤدي 

العامة التي تهيمن على �سري العقل، وحتدد عملياته، حتى ت�سل اإىل نتيجة 

ياأخذ بها  التي  القواعد  اأو  البع�س الآخر املنهج »اخلطة  .ويعترب 
)((

معلومة«

.
)((

الباحث يف الدرا�سة العلمية«

ال�سئلة  لالإجابة عن  الفيل�سوف  ي�سلكه  الذي  ال�سبيل  هو  املنهج  اإن  وقيل 

التي تعر�س له، فهو بذلك ي�ستند اإىل قواعد مقررة بطريقة عملية يف توجيه 

)((

روؤيته«

حمولة  ذا  ومذهبا»اأيديولوجيا«  معينا،  فكريا  اجتاها  اأي�سا،  يعني،  وقد 

فكرية بكل اأبعاده الثقافية، من حيث اأ�س�سه و منطلقاته وغاياته ومقا�سده، 

وهو ال�سائع يف الأدبيات املعا�سرة، حينما نتحدث مثال عن املنهج الإ�سالمي 

املعياري، اأو املنهج الو�سعي، اأو البنيوي..، ب�سيغة اأخرى »املنهج ح�سب هذا 

ال�سياق يعني العقل الذي ت�سكل وتكون عرب �سريورة تاريخية، حتى اأ�سبح مع 

)-  مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، �س).

)-  مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، �س).

)- منهج البحث يف العلوم الإ�سالمية، حممد الد�سوقي، دار الأوزاعي، ط)، )0))/)98).،�س))

4-  La philosophie dans les pas de socrate, jean bardy, lharmattan, 2008,paris,39.
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. 
)((

الزمن �سلطة يفر�س نف�سه، يف كل جمال من جمالت املعرفة«

فاملنهج اإذن تتقاطع فيه اأربعة اأبعاد ت�سكل دللته ال�سطالحية، فهو يدل:

املو�سوع  املعتمد عليه يف معاجلة  العلمي  املنطلق  اأي  الأ�سا�س،  اأول: على 

قيد الدرا�سة.

والنظر يف مباحث  ال�ستدلل  املعترب يف  الطريق  اأي  امل�سلك،  ثانيا: على 

تناول مو�سوعات  اإليها يف  امل�ستند  العلمية  ال�ساكلة  املو�سوع. وكذا  وق�سايا 

البحث ب�سكل عام.

ثالثا: على اخللفية املذهبية واخل�سائ�س املرجعية التي حتكم اجتاهات 

النظر واأدبيات البحث يف املو�سوع.

العلمية  بالدرا�سة  املق�سودة  الكربى  الكليات  اأي  واملق�سد  الغاية  رابعا: 

والأبعاد القيمية املرامة من البحث.

فيكون مفهوم املنهج املق�سود على �سبيل الإجمال، هو: ذلك الت�سور العام 

الذي يحكم البحث يف املو�سوع  اإىل جانب الأ�س�س  امل�ستند اإليها و امل�سالك 

العلمية املعتربة يف درا�سته. 

ثانيا: الأبعاد العلمية للمنهج

اإن الأبعاد املحددة للمفهوم املنهجي يف النظر العلمي اأو�سع من اأن تق�سر 

مو�سوعية  اإىل  بالنظر  حم��دودة،  معينة  وجهات  �سيقة،  خا�سة  جوانب  يف 

العتبار  توقف  اإىل  اإ�سافة  العلمية،  املعرفة  ومت��دد  البحث  واإج����راءات 

ي�ستدعي  مما  التاريخي،  جانبه  يف  وت��ط��وره  املنهجي  للبحث  الخ��ت��زايل 

مراجعة مو�سعة ت�ستجيب لأدبيات النظر املنهجي والإحاطة ال�ساملة املوفية 

بالغر�س املعريف يف البحوث.

)- منهج البحث الجتماعي بني الو�سعية واملعيارية، حممد اأمزيان، �س7.
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العلمي  للبحث  املوؤ�س�سة  املنهجية  الق�سايا  فاإن  الفرتا�س  على هذا  بناء 

اجتاها  �سكلت  كربى  اأربعة  باأبعاد  ارتباطها  يكتمل  خ�سو�سا  ال�سلف  عند 

عاما يف كتاباتهم واإنتاجاتهم.

لذلك فاإن التجاوب العلمي والعملي مع املفهوم ال�سطالحي للمنهج يح�سن 

با�ستكمال  وذلك  للمفهوم،  والرتاديف  اللغوي  التعدد  م�ستوى  اإىل  يرتقي  اأن 

ال�ساكلة،  وجهة  النظرية  جانب  حيث  من  له،  املوؤ�س�سة  اجلوانب  يف  النظر 

وزاوية التطبيق، وبعد التقومي، وكلها م�ستويات اأ�سا�سية متنح النظر �سورة 

واعية عن املنهج العلمي املعتمد عليه بخ�سائ�سه و�سروطه.

لكلمة  العام  ال�سطالحي  املفهوم  اإىل  بالأ�سا�س،  التف�سري،  هذا  ويعود 

منهج، بكافة جوانبه.

اإليها  امل�ستند  العلمية  واملرجعية  املعرفية  اخللفية  بالنظرية:  فاملق�سود 

يف اخلطاب العلمي، فهذا اجلانب يبحث يف منهج النظر من حيث الت�سور 

العام الذي يحكم اخلطاب العلمي ملو�سوع الدرا�سة.

الدرا�سة  يف  املعتربة  العلمية  والطرق  العام،  ال�سبيل  بال�ساكلة:  وامل��راد 

العام  امل�سلك  من حيث  النظر  منهج  يبحث يف  وجانبها  للمو�سوع،  العلمية 

املجتاز يف مدار�سة اخلطاب العلمي املو�سوع.

للقواعد  التنزيلي  والتوظيف  امليداين  الإعمال  التطبيق:  من  واملفهوم 

العلمية، واملبادئ الفكرية يف درا�سة املباحث العلمية، فاجلانب املعني ينظر 

يف منهج البحث من حيث تفاعل الأداة مع املجال يف املو�سوع.

واملعنى املرام بالتقومي: هو ر�سد الق�سد العلمي والغاية الفكرية امل�ستهدفة 

منهج  يبحث  به،  املخ�سو�س  فاجلانب  املق�سود،  اخلطاب  حم��ددات  من 

النظر من حيث كليات الدر�س العلمي.
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يف  النظر  اأح�سب  وبيانات،  مباحث  تت�سمن  كربى  جوانب  اأربعة  فهذه 

اأبعادها كفيل بتمثل �سامل للغايات واملقا�سد املرجوة من العتبار املفهومي 

للمنهج.

وبذلك تنتظم عناوين اجلوانب الأربعة الكربى يف املفهوم العام للمنهج، 

فهو النظرية مبعناه العلمي واملرجعي، وهو ال�ساكلة مبعناه امل�سلكي الطرقي، 

وهو التطبيق مبعناه العملي التنزيلي، وهو التقومي مبعناه الغائي املق�سدي. 

ثالثا: يف مفه�م عل�م ال�حي. 

اأي  ال�سرعية  الن�سو�س  يف  الناظرة  العلوم  تلك  الوحي  بعلوم  واملق�سود 

الوحي �سواء كان قراآنا اأو �سنة، ونتجت عنها علوم متعددة ل�سيقة بها كعلم 

الفقه والأ�سول واحلديث والتف�سري والكالم وما �ساكلها من العلوم. 

رابعا: يف مفه�م عل�م الك�ن. 

املق�سود بعلوم الكون، هي العلوم الباحثة يف الظواهر املخ�سو�سة بالكون 

الطبيعية  العلوم  اأي  الطبيعة،  املخلوقات وكذا  الإن�سان وغريه من  فيها  مبا 

علم  متعني مبا يف ذلك  دون حتديد  اأ�سنافها  بكل  الجتماعية  و  والنف�سية 

والجتماع  باأنواعها  ال�سو�سيولوجيا  اأو  الجتماع  علم  اأو  العمران  اأو  التاريخ 

الب�سري اأو الجتماع ال�سيا�سي اأو علم النف�س �سواء الرتبوي اأو الإن�ساين. 

خام�سا: يف مفه�م التكامل العلمي. 

يعنى بالتكامل ذلك التمادد يف اخلدمات والتبادل يف املنافع العلمية بني 

العلوم، اأي هو ما يعرب عنه بثنائية الإمداد وال�ستمداد يف كل علم م�ستند اإليه 

يف بناء معرفة مفيدة تعود على الإن�سان والكون بالنفع والتنمية وال�سالح.
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الف�صل الثاين

ن�صاأة العلوم الإ�صالمية وتطورها

 





العلوم  لن�سوء  املعرفية  واجل��ذور  التاريخية  الأ�س�س  يف  النظر  ي�سعف  قد 

وذلك  واملق�سدية،  الغائية  باأبعادها  املرتبطة  الإ�سكالت  فقه  الإن�سانية يف 

الواقع  يف  الوجودية  ومتثالتها  اإعمالها  و�سروط  تفعيلها  مظاهر  حيث  من 

ال�سوؤالت امل�ساحبة، لأن  اأجوبة عن باقي  التما�س  الب�سري، كما يعني على 

اأوجه التفكري يف بدايات ظهورها وظروف تاأ�سي�سها تبني عن مدى حمددات 

العقل الباحث على اإ�سارات ال�ستهداف و جهات التق�سيد التي ر�سمها الفكر 

الإن�ساين لتلك العلوم.

املعرفية،  اآثاره  وتتبع  التاريخي،  القتفاء  هذا  ر�سد  الف�سل  هذا  يتناول 

علها تظفر بفهم اأعمق لأحد اأهم الإ�سكالت العلمية املتعلقة بوجود العلوم يف 

الفكر الإ�سالمي، وفل�سفة تاأ�سي�سها، اإ�سهاما منها يف البحث عن اأوجه البيان 

»الب�ستمولوجي« لتلك الق�سايا.

وعلى هذا التاأ�سي�س النظري تظهر اإ�سكالت لها ارتباط بن�ساأة العلوم من 

اأهمها خطورة مدى اإن�ساء علوم جديدة كعلم مقا�سد ال�سريعة، وبيان مدى 

�سحة ذلك يف النظر العلمي وثباته يف الواقع الوجودي بني العلوم من حيث 

ال�سرورات وامل�سوغات.

فكيف تطور مفهوم العلم على م�ستوى املو�سوع والدللة؟ وكيف مت اإن�ساء 

العلوم يف الفكر الإ�سالمي؟

و ماهي الأ�س�س العلمية واملنهجية التي قامت عليها ؟

و ماهي القيم املق�سدية من وجود تلك العلوم؟

وهل هناك حاجة ملحة لتاأ�سي�س علم جديد هو علم مقا�سد ال�سريعة؟

تلك الأ�سئلة وغريها هي حمور هذا الف�سل.
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اأول: تط�ر مفه�م العلم 

الأول  م�ستويني،  على  نوعيا  تطورا  العلم  ملدلول  النظرية  املعرفة  عرفت 

تقادم  جانب  حلق  والثاين  والبحث،  الدرا�سة  مو�سوع  املعلوم  جانب  مي�س 

الزمن على حقيقة العلم وفعله التاريخي فيه.

اأما الأول:م�ست�ى امل��س�ع

 فقد عرف مفهوم العلم تغيريا متواليا يف ال�سياق الزمني، فحقيقة العلم 

كانت مرتبطة باإدراك حقيقة الوجود وخالق الوجود يف بداياتها الأوىل، 

وما له عالقة بذلك من فقه اآياته الكربى ومعرفة اأفعاله يف الكون والعباد 

الخت�سا�سات،  بح�سب  ذلك  بعد  العلم  مفهوم  حتدد  كما  خلقه،  و�سائر 

اإذ العلم هو الإدراك اخلا�س بتخ�س�س معني كالفقه مثال والتف�سري واأ�سول 

الفقه ونحو ذلك من العلوم.

واأ�ساليب  واملناظرة  بالتناظر  بال�ستغال  العلم  عرف  معينة  مرحلة  ويف 

املناظرين،  مقارعة  يف  والرباهني  الأدل��ة  و�سحذ  اخل�سوم  مع  احلجاج 

كما انح�سر العلم فيما بعد فيمن متر�س على فقه اخلالف و�سبط امل�سائل 

اخلالفية، حتى �سمي العامل من بلغ �ساأوا عاليا يف ذلك.

تاريخية  العلم يف مرحلة  اإحيائه م�ساألة تغري مفهوم  الغزايل يف  ويو�سح 

واجلدل  الكالم  بعلوم  وعالقته  مثال،  الفقه  علم  عن  يتحدث  وهو  معينة، 

يكن  مل  الفقه  فعلم  تالهم،  ومن  ال�سحابة  عهد  عليه  املرتتب  واخل��الف 

الأحكام،  وا�ستنباط  الفتيا  اإر�سال  على  حامد  ب��ي  اأ ح�سب  مقت�سرا 

واإمنا كان جتتمع فيه ثالثية الفتيا ومعرفة اخلالق وتويل ال�سلطة وتوابعها، 

لكن قهر الزمن وتغري الأحوال انح�سرت دللت العلم الفقهي ومعانيه يف 

نطاق �سيق حم�سور يف �سناعة اجلدل والكالم واخلالف، يقول رحمه اهلل 
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»ولقد كان ابن عمر [ منهم، وكان اإذا �سئل عن الفتيا يقول لل�سائل اذهب 

اإىل فالن الأمري الذي تقلد اأمور النا�س و�سعها يف عنقه، اإ�سارة اإىل اأن الفتيا 

يف الق�سايا والأحكام من توابع الولية وال�سلطنة، وملا مات عمر [ قال ابن 

م�سعود مات ت�سعة اأع�سار العلم، فقيل له اأتقول ذلك وفينا جلة ال�سحابة، 

فقال مل اأرد علم الفتيا والأحكام اإمنا اأريد العلم باهلل تعاىل، اأفرتى اأنه اأراد 

�سنعة الكالم واجلدل فما بالك ل حتر�س على معرفة ذلك العلم الذي مات 

مبوت عمر ت�سعة اأع�ساره، وهو الذي �سد باب الكالم واجلدل و�سرب �سبيعا 

بالدرة ملا اأورد عليه �سوؤال يف تعار�س اآيتني يف كتاب اهلل، وهجره واأمر النا�س 

.
)((

بهجره«

وكان حاذقا يف  الفقه،  اأ�سول  علم  اأي�سا مبن �سبط  العلم  اخت�س  وقد   

نقف  ال�سياق  هذا  ويف  الفقهية،  بالفروع  واإحلاقها  الأ�سولية  القواعد  بيان 

على ن�س ثمني لأبي حامد الغزايل يك�سف عن تطور مفهوم العلم نورده على 

طوله لأهميته يف هذا الباب، يقول يف الإحياء »اللفظ الثاين: العلم، وقد كان 

يطلق ذلك على العلم باهلل تعاىل وباآياته وباأفعاله يف عباده وخلقه، حتى اأنه 

ملا مات عمر [ قال ابن م�سعود رحمه اهلل لقد مات ت�سعة اأع�سار العلم، 

العلم باهلل �سبحانه وتعاىل، وقد ت�سرفوا  فعرفه بالألف والالم، ثم ف�سره 

مع  باملناظرة  ي�ستغل  مبن  الأكرث  يف  �سهروه  حتى  بالتخ�سي�س؛  اأي�سا  فيه 

احلقيقة،  على  العامل  هو  فيقال  وغريها،  الفقهية  امل�سائل  يف  اخل�سوم 

جملة  من  يعد  به  ي�ستغل  ول  ذلك  ميار�س  ل  ومن  العلم،  يف  الفحل  وهو 

ال�سعفاء ول يعدونه يف زمرة اأهل العلم، وهذا اأي�سا ت�سرف بالتخ�سي�س، 

ولكن ما ورد من ف�سائل العلم والعلماء اأكرثه يف العلماء باهلل تعاىل وباأحكامه 

)- الحياء، )/9).
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وباأفعاله و�سفاته، وقد �سار الآن مطلقا على من ل يحيط من علوم ال�سرع 

ب�سيء �سوى ر�سوم جدلية يف م�سائل خالفية، فيعد بذلك من فحول العلماء 

�سببا مهلكا  و�سار ذلك  املذهب وغريه،  وعلم  والأخبار  بالتف�سري  مع جهله 

 .
)((

خللق كثري من اأهل الطلب للعلم.«

ويوؤكد الغزايل اأن التطور التاريخي الذي زاد من تغري املفاهيم العلمية قد 

نزع جمموعة خ�سائ�س متيز بها العلم حينئذ الذي عرف بعلم الفقه، ومل 

يرتك له غري خا�سية واحدة، هي التي حافظ عليها وتواتر التوا�سع عليها 

فح�سب  الفقه  تفاريع  من  الإكثار  خا�سية  وهي  بعد،  فيما  العلماء  بني 

وقادة  الفقه  زعماء  هم  الذين  »فالفقهاء  الغزايل:  يقول  غ��ريه،  دون 

ومالك  ال�سافعي  خم�سة؛  املذاهب  يف  اأتباعهم  كرث  الذين  اأعني  اخللق، 

واأحمد بن حنبل واأبو حنيفة و�سفيان الثوري رحمهم اهلل تعاىل، وكل واحد 

بعلوم الآخرة وفقيها يف م�سالح اخللق يف  منهم كان عابدا وزاهدا وعاملا 

فقهاء  اتبعهم  فهذه خم�س خ�سال  تعاىل،  اهلل  وجه  بفقهه  ومريدا  الدنيا، 

تفاريع  واملبالغة يف  الت�سمري  وهي  واحدة،  على خ�سلة  الع�سر من جملتها 

الواحدة  وهذه اخل�سلة  لالآخرة،  اإل  ت�سلح  ل  الأرب��ع  لأن اخل�سال  الفقه، 

.
)((

ت�سلح للدنيا والآخرة«

والأمر نف�سه م�س علم الكالم الذي تغري مفهومه وتطور جماله من مرحلة 

املنفعة  جللب  وال�سنة  بالقراآن  ال�ستغال  طبيعته  يف  فالأ�سل  اأخ��رى،  اإىل 

يرتبط  وما  وجوده  على  وال�ستدلل  وعال،  جل  اخلالق  معرفة  يف  لالإن�سان 

الكالم  علم  عليه  ي�ستمل  ما  حا�سل  اأن  الغزايل:»فاعلم  يقول  بذلك، 

الأدلة التي ينتفع بها فالقراآن والأخبار م�ستملة عليه، وما خرج عنهما  من 

واإما م�ساغبة  بيانه،  �سياأتي  البدع كما  اإما جمادلة مذمومة، وهي من  فهو 

)- الغزايل، اأبو حامد، اإحياء علوم الدين، )/0).

)- اإحياء علوم الدين، )/0).
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ترهات  اأكرثها  التي  املقالت  بنقل  وتطويل  لها،  الفرق  مبناق�سات  بالتعلق 

وهذيانات تزدريها الطباع، ومتجها الأ�سماع، وبع�سها خو�س فيما ل يتعلق 

بالدين، ومل يكن �سيء منه ماألوفا يف الع�سر الأول، وكان اخلو�س فيه بالكلية 

.
)((

من البدع«

اإل اأن علم الكالم انحرفت به ال�سبل اىل ق�سايا لي�س من �سلب اهتماماته 

الأوىل التي نذر نف�سه للبحث فيها وحتريرها، فتغري حاله مما تاأ�س�س عليه 

تغري  »ولكن  الغزايل  يقول  بعيدة،  اأخ��رى  اهتمامات  اإىل  به  ن��اأى  حال  اإىل 

الآن حكمه اإذ حدثت البدعة ال�سارفة عن مقت�سى القراآن وال�سنة، ونبعت 

جماعة لفقوا لها �سبها ورتبوا فيها كالما موؤلفا، ف�سار ذلك املحذور بحكم 

ال�سرورة ماأذونا فيه، بل �سار من فرو�س الكفايات، وهو القدر الذي يقابل 

.
)((

به املبتدع اإذا ق�سد الدعوة اإىل البدعة، وذلك اإىل حد حمدود«

واأما الثاين: م�ست�ى الدللة:

 وهو اجلانب الذي متدد فيه مفهوم العلم يف خا�سيته الدللية، وذلك 

عرب �سياقاته التاريخية، فمن دللته على البحث والنظر يف بادي الراأي 

مكامن  كل  زوال  بعد  علمية،  حقيقة  اإىل  حتوله  اإىل  لالأ�سياء،  والروؤية 

وذلك  و�سماتها،  املعرفة  حقائق  فيه  حت�سل  اأن  اإىل  والظنون،  ال�سبه 

اأن يبلغ درجة عليا من املعرفة التي تقيمه على  بعد الإقرار بعلميته، اإىل 

»واإىل  يقول  النظر،  يف  الدبو�سي  عند  الق�سوى  املرتبة  وهو  الفقه،  قدم 

اأول ما يرى بغالب راأيه من غري يقني  هذا تناهي حد العلم فريى القلب 

في�سري  عليه  يقر  ثم  علما حقيقة،  في�سري  ال�سبهة  تزول  ثم  اإليه،  فيميل 

وقد  فقها،  في�سري  عليهما  فيقف  وحكمته  معناه،  يف  ينظر  ثم  معرفة، 

)- اإحياء علوم الدين، )/7).

)- اإحياء علوم الدين، )/7).
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.
)((

القراآن« بالفقه يف جميع  احلكمة   ] ف�سر عبد اهلل بن عبا�س 

مدلولتها  وتغري  العلوم؛  تطور  يف  الزمن  اعتمال  دواع��ي  اأهم  من  ولعله 

املتكامل  والن�سوء  الزمن  عرب  املرتاكم  الن�سج  اإىل  ال�سديد  افتقارها 

يف املعرفة، وتلك طبيعة اأي علم مهما علت درجته وكربت قيمته، وقد اأ�سار 

اأبو الوليد اإىل هذا املعنى احلا�سل يف تطور علم الفقه واأ�سوله، وحاجة كل 

منهما اإىل ترتيب زمني يف الن�سوء والتكامل، يقول رحمه اهلل »فهذه �سناعة 

اإل يف زمن طويل. ولو رام  النظر فيه  الفقه. والفقه نف�سه مل يكمل  اأ�سول 

ا�ستنبطها  التي  احلجج  جميع  على  يقف  اأن  نف�سه  تلقاء  من  اليوم  اإن�سان 

النظار من اأهل املذاهب؛ يف م�سائل اخلالف التي وقعت املناظرة فيها بينهم 

يف معظم بالد الإ�سالم ما عدا املغرب - فكان اأهاًل اأن ي�سحك منه، لكون 

ذلك ممتنعًا يف حقه مع وجود ذلك مفروغًا منه. وهذا اأمر بني بنف�سه، لي�س 

يف ال�سنائع العلمية فقط، بل ويف العملية. فاإنه لي�س منها �سناعة يقدر اأن 

.
)((

ين�سئها واحد بعينه

ثانيا: يف تاريخ العل�م ون�ساأتها  

تنزع الأ�سول املعرفية لن�ساأة العلوم اإىل جوهر الوعي الكلي بحقيقة الوجود، 

يف  وفل�سفي  مادي  ارتباط  من  ذلك  يك�سف  مبا  وتف�سريا.  وفقها  فهما 

الذي  الإن�ساين ومنطلقاته،  للنظر  فتوؤ�س�س  الذات عموما  اأما فهم  احلياة، 

ي�ستك�سف به الإن�سان مكوناته الأ�سيلة �سواء ما نزع اإىل اجلوانب الروحية 

الوجودية  املعارف  يق�سد  الكون  وفقه  فيه،  املادية  بالهوام�س  ارتبط  ما  اأو 

والإلهية القائمة على توجيه الأنظار يف العالقة الوثيقة بني التمثل الثقايف 

لالإن�سان واملعرفة العتقادية يف الوجود، يف حني ي�سري تف�سري ذلك الإدراك 

)- الدبو�سي، �س67).

)- ف�سل املقال، �س92،93.
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وبيان  الإن�سان  ملحيط  الفل�سفي  للتف�سري  تخ�سع  علمية   معارف  اإنتاج  اإىل 

واملتفرعة عنها  النا�سئة  العلوم  الب�سري. فكانت كل  اأوجه حقائق الجتماع 

وجودها  الإن�سانية،وخدمة  احلقائق  ا�ستيعاب  اإىل  املعرفية  اأبعادها  تنتهي 

بالفعل وامتداد ح�سورها بالقوة.

ول ت�سذ علوم الزمن الإ�سالمي عن ال�سياق التاريخي لعلوم باقي الأزمان 

معرفية  اجت��اه��ات  عرفت  واإن  والتاأ�سي�س،  الن�ساأة  يف  اأ�سولها  حيث  من 

وم�سارات اإدراكية مغايرة، يف جانب املقا�سد الإن�سانية والغايات الوجودية، 

والتطور  والن�سوء  العهد  �سابقة  لعلوم  ي�سكل طفرة جديدة  القراآين  فاملنهج 

والإنتاج، ويوؤ�س�س لنطالقة مغايرة يف م�سار علوم حديثة التاريخ بالتكوين 

والإعمال �ستعرف تاأثريا وتاأثرا معها، اإما من حيث التكامل املعريف، اأو من 

حيث ال�ستعارة املنهجية اأو التق�سيد الكوين.

العقل  �سغلت  التي  واحل�ساري  الثقايف  ال�ستئناف  مهمة  اأن  �سك  ول 

اإن�ساء  �سبل  خارطة  ر�سمت  التي  هي  واملعرفية  العلمية  باآلياته  الإ�سالمي 

العلوم الإ�سالمية بخ�سائ�س مميزة و اأدوات م�ستقلة ت�ستجيب لل�سرورات 

الداعية لفهم الذات الإن�سانية، وفقه احلياة الكونية، وتف�سري الق�سايا الكلية 

للعالقة بني الإن�سان والن�س والوجود.

ولعله من امليزات الالفتة يف ظهور العلوم الإ�سالمية اأن اأغلبها، اإن مل تكن 

كلها، مت اإن�ساوؤها على حمامل ال�سرورات ال�سديدة يف طلب غايات الإن�سان 

الجتماع  يعي�سها  متثالت  لها  اإن  اأي  احلياتية،  ق�ساياه  وخدمة  الوجودية 

داخلها  يف  حتمل  وه��ي  املعريف  تاريخها  عرب  تكونت   اأنها  كما  الب�سري، 

خادمة  اأخ��رى  علوم  تفتق  يف  ذلك  ويبدو  بقائها،  وقوة  ا�ستمرارها  عوامل 

لبقائها وا�ستمرارها، وتلك م�ساألة لها اأهميتها اخلا�سة يف التكامل العلمي 

و»الب�ستمولوجي« للعلوم الإ�سالمية.
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ثالثا: العل�م الإ�سالمية الأ�سلية والتبعية.

اإن الدار�س لتاريخ العلوم الإ�سالمية منذ ن�ساأتها وم�سالك تطورها ت�ستوقفه 

ثالثة مالحظ اأ�سا�سية:

الأول: اإن اأغلب هذه العلوم تفتقت بدايتها يف ن�سق عملي وظيفي يف مواقع 

الوجود بعيدا عن التجريد والنظر، كعلوم الفقه واللغة والعقيدة والتف�سري 

واحلديث، اأي اإنها علوم ا�ست�سحبت بنيتها مع تفاعالت الإن�سان والكون.

الثاين: اإن اأغلب هذه العلوم ما اأن تطور بها الزمن وا�ستدت بها اأحوال 

ل�سريورتها  ومالزمة  لها  تبعية  علوما  رحمها  من  اأجنبت  حتى  الإن�سان 

التاريخية، كاأ�سول الفقه بالن�سبة للفقه واأ�سول اللغة بالن�سبة للغة واأ�سول 

احلديث اإزاء احلديث وهكذا...، لأجل ت�سويب اأخطائها وت�سوية م�سارها.

واأبعدتها  والأخ���رى،  الفينة  بني  تراجعا  عرفت  العلوم  هذه  اإن  الثالث: 

والغايات  املقا�سد  التطور عن هذه  الزمن وقهر  النا�سئة من غلبة  العوامل 

التي لأجلها اأن�ساأت وحدتها واأقامت بنية عمرانها. وبناء على هذه املالحظ 

تثري ف�سول الدار�س اأ�سئلة عديدة، منها �سوؤال الدواعي احلقيقة لولدة تلك 

العلوم اجلديدة، والعلل املوؤثرة يف ذلك، ومنتهى بعدها الإ�سكايل من حيث 

التاأ�سي�س والتق�سيد؟. ثم هل لعلل ح�سورها تف�سريات تن�سجم مع حقائقها 

الأوىل ومبادئها الإن�سائية؟

علم  اإن�ساء  ا�ستحالة  عن  الب�سري  التاريخ  يف  ال�سننية  القاعدة  تف�سح 

كانت  كيفما  دواف��ع  غري  من  اأو  ق�سد،  دون  من  عبثا  وتاأ�سي�سه  العلوم  من 

.
)((

خ�سائ�سها معرفية اأو علمية

لذلك، من غري الأجدى ف�سل النب�س التاريخي لبع�س العلوم الأ�سولية عن 

)-  ملزيد من التف�سيل ميكن النظر يف نظرية العتبار يف العل�م الإ�سالمية، لعبد الكرمي عكيوي، 

من�سورات املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ط) 9)))/009).
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العلوم املنتجة، بالنظر اإىل الرتابط التاريخي الوثيق، بل املو�سوعي احلاكم 

يف هذا التعلق، فال ميكن مثال احلديث عن ال�سروط التاريخية لن�سوء علم 

اأ�سول الفقه، دون اإرجاع النظر يف ذلك اإىل بدايات الت�سكل املو�سوعي لعلم 

الفقه، وهكذا مع علم اللغة واأ�سول اللغة وعلم احلديث واأ�سول احلديث.

اإن الظهور املتاأخر للعلوم »الأ�سولية« اأو التبعية ال�سابطة ملجالتها الأ�سلية 

لعملية يوؤكد اأن هذه العلوم الأولية عرفت ق�سورا مو�سوعيا و�سرفا وا�سحا 

عن الأبعاد العلمية املر�سومة �سلفا لها، و اإل ما الغاية من وجودها يف �سورة 

قواعد و�سكل مبادئ تظهر يف غالبيتها اإما و�سعا حلكم اأو تقريرا مل�ساألة  

اأو ت�سحيحا لق�سية.«وبني اأنه كلما كانت العلوم اأكرث ت�سعبا، والناظرون فيها 

اإليها من تقدمهم، كانت  اأمور مل ي�سطر  اإىل  الوقوف عليها  م�سطرون يف 

.
)((

احلاجة فيها اإىل قوانني حتوط اأذهانهم عند النظر فيها اأكرث«

ومثال ذلك علم اأ�سول الفقه الذي اأن�سئ على �سيغ دالة على هذا القانون 

البيان  يف  اجل��ازم��ة  وع��ب��ارات��ه  امل��وؤك��دة  ق��واع��ده  ت�سكيالت  يف  ظهر  حيث 

والتقرير.

)-  ابن ر�سد، حممد اأبو الوليد، ال�سروري يف اأ�س�ل الفقه، حتقيق جمال الدين العلوي، دار الغرب 

الإ�سالمي، ط)، )99)، بريوت لبنان، �س)).
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رابعا: العل�م الإ�سالمية، بداية ت�سكلها ومقا�سدها ال�ج�دية.

1: ال�حي وتفتق العل�م الإ�سالمية.

الراجح اأن بدايات ت�سكل العلوم يف الفكر الإ�سالمي تعود اإىل علوم خم�سة، 

كان مبداأ تفتقها مرتبطًا مبعني الوحي،  اأي الن�س القراآين والن�س احلديثي، 

ال�سياق  عرب  عنها  املتنا�سلة  الأخ��رى  العلوم  كل  اأ�سا�س  العلوم  هذه  وتعترب 

التاريخي، وهي املطلوبة بالعتبار الأول والق�سد الأ�سلي، كما �سيت�سح فيما 

بعد، وما �سواها مطلوب لغريه ومق�سود على �سبيل الو�ساطة و ال�ستخدام.

والتف�سيلي  ال��وج��ودي  الن�سق  خ�سو�سيات  �سمن  العلوم  ه��ذه  وتنتظم 

اإن�ساين متكامل يف عالقته مع  الإن�سان امل�سلم، والتي يجمعها ناظم  حلياة 

الكون والوجود، تنتهي اأبعادها الق�سدية عند كلية العبادة {ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ})�سورة الذاريات:اآية: 6)( وقد نبه اأبو حامد الغزايل 
على ما ي�سري اإىل ذلك بقوله: »فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكالم، 

لأن  جزئية  علوم  والتف�سري،  واحلديث،  واأ�سوله  الفقه  من  العلوم  و�سائر 

املف�سر ل ينظر اإل يف معنى الكتاب خا�سة، واملحدث ل ينظر اإل يف طريق 

ثبوت احلديث خا�سة، والفقيه ل ينظر اإل يف اأحكام اأفعال املكلفني خا�سة، 

اأدلة الأحكام ال�سرعية خا�سة، واملتكلم هو الذي  اإل يف  والأ�سويل ل ينظر 

.
)((

ينظر يف اأعم الأ�سياء، وهو املوجود«

فما هي املواقع املعرفية واحل�سارية لهذه العلوم الأ�سا�سية العتبار، �سمن 

اأطراف القراءة الإن�سانية للوحي والوجود؟

الإن�سانية يف جمال  القراءة  ت�سبح  التف�سري:  علم  وظه�ر   – ال�حي 

الن�س القراآين بقدر ما تتيحه اخلربة والقدرة على ا�ستكناه املعاين املطلقة 

)-  الغزايل اأبو حامد، امل�ست�سفى من علم الأ�س�ل، حتقيق حممد �سليمان الأ�سقر، موؤ�س�سة الر�سالة، 

ط)، 7)))/997)، )/6)-7).
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الذي  التف�سريي،  العقل  اإليه  ما خل�س  وذلك  الن�سو�س،  اأودعت يف  التي 

مل يعط مفاتيحه اإل ملن اأوتي ت�سريفا. فكانت بذلك البداية احلقيقية لعلم 

التف�سري.الذي اإليه ترد كافة املعارف الأخرى ا�ستعانة وتبيينا، »اإذ كتاب اهلل 

.
)((

تعاىل ل يتف�سر اإل بت�سريف جميع العلوم فيه«

ا�ستح�سار  القراآين كان لزاما  للن�س  الكلية  التالوة  اأنه على امتداد  كما 

الكربى  معانيه  تف�سري  حيث  من  الإلهي،  للخطاب  الإن�ساين  الفهم  اأ�س�س 

وتاأويلها وفق الق�سايا التاريخية املتعينة، فا�ستح�سر علم التف�سري باعتباره 

مطلوبا ت�ستدعيه ال�سرورة العلمية لتحقيق قيم التعبد وال�ستخالف وال�سهود 

�سعب  جتعله  ما  القدا�سة  من  له  اأ�سبحت  التف�سري  علم  اإن  بل  الكون،  يف 

الإدراك ل ينال اإل لذوي خ�سو�سية وت�سريف كالدعاء الذي خ�س به النبي 

. كما اأنه 
)((

] ابن عبا�س [ حيث قال »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التاأويل«
علم ل ي�ستقيم للعامل يف واحد من العلوم النظر فيه كما قال الزخم�سري:« 

اإن اأمال العلوم مبا يغمر القرائح واأنه�سها مبا يبهر الألباب القوارح من 

غرائب نكت يلطف م�سلكها، وم�ستودعات اأ�سرار يدق م�سلكها، علم التف�سري 

 حتى تكتمل لديه 
)((

الذي ل يتم لتعاطيه واإجالة النظر فيه كل ذي علم...«

خ�سو�سيات القراءة يف الكتاب املوجبة لفقه احلياة والكون.

احلديث: على الرغم من المتداد ال�سرعي للن�س  وعلم  ال�حي – ال�سنة 

ڀ     ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ }  القراآين �سمن مكون الوحي { 

القول  جوانب  من  احلديثي  النبوي  املثال  اأن  اإل   ،)4،3 النجم:اآية  )�سورة 

)-  ابن عطية، عبد احلق بن غالب، املحرر ال�جيز يف تف�سري الكتاب العزيز، حتقيق عبد ال�سالم 

عبد ال�سايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 007)/8)))، �س)) .

)-  رواه اأحمد والطرباين.

وعي�ن  التنزيل  حقائق  عن  الك�ساف  حممد.  بن  حممود  اهلل  جار  القا�سم  اأب��و  الزخم�سري،    -(

الأقاويل يف وج�ه التاأويل. الدار العلمية للطباعة والن�سر.، �س)).

35



ال�سياق  يف  ا�ستثمارها  ينبغي  التي  املثالية  للتجربة  اأ�س�س  والتقرير  والفعل 

الب�سري، لعتبارات تاأكيدية وتقريرية ل تخرج عن ذلك الن�سق، وهو الأمر 

الذي عجل بظهور علم احلديث وفقهه ومتثله.

لكن واإن تاأخرت العناية باحلديث ال�سريف كتابة وحفظا وتدوينا، اإل اأن 

ا�ستح�ساره يف �سريورة التعبد والفهم ال�سليم للن�س القراآين، بدا جليا يف 

م�ساحبة اجليل الفريد للنبي ] وا�ستهدائهم بهديه والحتكام اإليه يف حالة 

ال�سجار والت�سليم بق�سائه: { ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

)�سورة  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ }« 
الوفاء  بح�سب  تلقائية  وحدة  يف  التنا�سق  ذلك  وا�ستمر   )(6 الحزاب:اآية 

للن�س احلديثي وفاء �سمنيا للن�س القراآين.

الإن�سان: تر�سو مطالب القراءة املعرفية  خلق  من  والغاية   – ال�حي 

للن�س القراآين بناء على علم التف�سري عند املعاين املق�سودة بالق�سد الأ�سلي 

من خلق الإن�سان ابتداء، وت�ستعني يف فقه الق�سايا العقدية والإميانية لالإن�سان 

التي تي�سر �سبل العبادة والتدين، فكان لزاما من تاأ�سي�س العلم املخ�سو�س 

ال�سياق:»واأما  هذا  ال�ساطبي يف  اإ�سحاق  اأبو  العقيدة.يقول  علم  وهو  بذلك 

العلم،  نا�سئ عن  الت�سديق وهو  القلوب وهو  اأعمال  فاإنه عمل من  الإميان 

والأعمال قد يكون بع�سها و�سيلة اإىل بع�س، واإن �سح اأن تكون مق�سودة يف 

اأنف�سها، اأما العلم فاإنه و�سيلة، واأعلى ذلك العلم باهلل، ول ت�سح به ف�سيلة 

عنه  عرب  وقد   .
)((

باهلل« الإميان  وهو  مبقت�ساه،  ي�سدق  حتى  ل�ساحبه 

بو حامد الغزايل يف الن�س ال�سابق بالعلم الكلي من العلوم الدينية. اأ

و ل تنفك ال�ستعانة بعلم العقيدة عن ال�سروط املو�سوعية لن�سوء علمي 

املتكامل  الإن�ساين  احل�سور  يف  مهمة  فقرة  ميالأ  باعتباره  والتف�سري  الفقه 

)-  ال�ساطبي، اأبو اإ�سحاق. امل�افقات يف اأ�س�ل ال�سريعة. حتقيق عبد اهلل دراز. بريوت، لبنان : دار 

الكتب العلمية، ))))/)99). �س))-)).
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لال�ستخالف، ويتمثل ذلك يف جانب التوحيد والعبودية للخالق الواحد، وهي 

املهمة التي اأ�سندت لهذا العلم منذ بداياته الأوىل، وعليه فاإن ق�سايا الإميان 

والتوحيد والربوبية وبيان العقيدة اجلديدة اعتربت جوهرية يف تر�سيخ مبداإ 

التعبد الإن�ساين.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن علم العقيدة املق�سود هنا لي�س هو علم الكالم 

اأو علم التوحيد مبا هو »علم احلجاج عن العقائد الإميانية بالأدلة العقلية، 

مرحلة  ميثل  ذلك  لأن   »
)((

الإ�سالم متكلمي  اأو  باملتكلمني  اأ�سحابه  وي�سمى 

علمية اأخرى مل ي�ستقل فيها علم العقيدة عن جماله بعد.

للن�س  واجلزئية  الكلية  القراءة  تفتقر  الت�سريع:  و���س��رورة   – ال�حي 

للوجود  مكن  ما  وذلك  وبيانه،  بتف�سريه  الكفيلة  املثلى  الآلية  اإىل  القراآين 

ال�سر  اإن  بل  للوحي،  الكونية  القراءة  عملية  اأط��راف  �سمن  موقعه  اللغوي 

تلك  من  �ساعف  العربي  الل�سان  اأي  اللغوي  باجلانب  املرتبط  الإعجازي 

م�سروع  يف  اأحقيته  اللغة  علم  فمنح  العتبارية،  والأهمية  امللحة  احلاجة 

البداية مع تلك العلوم القارئة.

مرحلة  يف  العربي  الل�سان  على  اللغوي  التمكني  يف  الت�سكيك  ميكن  ول   

ي�ستقيم  لن  والقوة  الفعل  من جانب  الوجودي  ثباته  اأن  اإل  الوحي،  قبل  ما 

اإل مع الفر�س القراآين املتمثل يف ن�سو�س الوحي، لأن هناك قيمة م�سافة 

به،  املرتبط  للذكر  وال�سالمة  احلفظ  مكونات  مع  ان�سجمت  الل�سان  لهذا 

فاللغة باعتبارها ل�سانا تداوليا مت�سبعا بال�سروط وال�سوابط ال�سليقية اأكدت 

اإي�ساح  من  يعلم  »ل  لأنه  الوحي،  بداية  منذ  الدائم  وح�سورها  ا�ستقرارها 

جمل علم الكتاب اأحد جهل �سعة ل�سان العرب وكرثة وجوهه، وجماع معانيه 

 ،
)((

وتفرقها، ومن علمه انتفت عليه ال�سبه التي دخلت على من جهل ل�سانها«

)-  الن�سار، علي �سامي. ن�ساأة الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم. دائرة املعارف، ط9، )99). )/8).

)-  ال�سافعي، حممد بن اإدري�س.  الر�سالة. حتقيق اأحمد حممد �ساكر. دار الفكر، 09))، �س0).
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مراحل  يف  اإل  ح�سورها  ت�سجل  مل  والأ�سولية  القاعدية  اعتباراتها  اأن  اإل 

الوجودي  الحتفاء  يف�سر  ما  وذلك  بعد،  فيما  �سنذكرها  ولأ�سباب  متاأخرة 

وال�سروري باملنطق اللغوي يف مرحلة ما بعد الن�س.

والنزول  التداويل  الل�سان  بني  احل�سور  يف  والتكامل  التنا�سق  لهذا  فكان 

يف  والقاطع  ال�سروري  والتاأكيد  التنزيل،  ثباتية  يف  الكبري  الأث��ر  القراآين 

�سمان ا�ستمرارية حفظ  الذكر.

الو�سيط  الق�سد  يتمثل  والبيان:  التف�سري  واآلية  القراآن   – ال�حي 

اأو املطلوب من فعل القراءة الإن�سانية للن�س القراآين يف حتقيق التمثل العملي 

لالأحكام ال�سرعية ذات ال�سبغة الكت�سابية وفق الأدلة التف�سيلية الراجعة 

اإىل الن�سو�س الكلية للقراآن الكرمي، وينح�سر ذلك يف فقه اخلطاب ال�سرعي 

الذي ي�سمن الولوج املنا�سب وال�سحيح للمق�سود القراآين والنهائي الذي هو 

فقه العقيدة، لذلك مل يتخلف علم الفقه عن احل�سور مند البدايات الأوىل 

حل�سور الن�س ال�سرعي.

ال�سرعي  البدء من �سرورة فقه اخلطاب  الفقهية يف  املعرفة  ن�ساأت  وقد 

العام، الذي يحمل جماع الكليات الفقهية حتى يتحقق يف ال�سعي الإن�ساين، 

فكانت الأحكام الفقهية يف متثالتها تت�سرف على العهد النبوي م�سخ�سة 

وماثلة مع ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، ومل تكن حركة علمية منتظمة، 

بوادرها  ظهور  م��ع  اإل  املنهجية،  واخل�سائ�س  العلمية  الع��ت��ب��ارات  يف 

مواهب  تفتق  النبوية، حيث عرف حينها  التوجيهات  مع  وبداياتها، خا�سة 

بع�س ال�سحابة ح�سب كل علم.

فالفقه يف هذه املرحلة اأف�سح عن جتلياته املق�سدية، من حيث هو ت�سريف 

عملي لالأحكام ال�سرعية يف الواقع الإن�ساين، يطلب به امل�سلم مق�سد العبادة 

والت�سبيح بحمد الرب اخلالق. 
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2: ت�سنيف العل�م ومراتب ال�ظيفة

�سبقت الإ�سارة اإىل اأن كل العلوم املرتبطة باملجال التداويل الإ�سالمي تعود 

اإىل الن�س القراآين، باعتباره املعني الأول الذي وجه الأنظار  يف م�سدرها 

النزول  الأول من  للق�سد  الأ�سول اخلادمة  وا�ستنباط  املعارف،  ابتكار  اإىل 

ين�سب  ل  املعني  هذا  اأن  كما  والتدين،  التعبد  �سالمة  هو  الذي  والتنزيل، 

وو�سلها  املعرفية،  الأنظار  متكني  يف  العلمية  والو�سائل  الآليات  التما�س  يف 

بالثابت الإن�ساين مع الكون، فظهر علم  الفقه ون�ساأ علم  احلديث وابتكر 

علم العقيدة وعلم اللغة وعلم التف�سري.

ن�ساأتها  منذ  بينها  املعريف  والتداخل  العلوم  بني  التاريخي  الت�سابك  اإن 

العلم  من  الأول  اأو  الأ�سلي  بالق�سد  املق�سود  العلم  حتديد  يف  يحا�سرنا 

ر�سم اخلط  كما مينعنا من  الثاين، من جهة،  اأو  التبعي  بالق�سد  املطلوب 

التاريخي لعلم من العلوم يف �سورته املتعينة واجللية، ال�سيء الذي يدفعنا 

اإىل تقديرات حتققها قرائن مو�سوعية وعلمية نرجحها على الظن الغالب، 

وبناء عليه ميكن ت�سنيف هذه العلوم اإىل �سنفني:

عل�م اأ�سلية: وهي العلوم التي اأن�ساأت يف بدايتها على اأ�سا�س ال�ستيعاب 

بالتنزيل  مق�سودة  اإنها  اأي  الإن�ساين،  الوجود  مواقع  يف  منها  والتحقق 

والتطبيق والعمل الإفرادي. ويدخل يف ذلك علم التف�سري وعلم الفقه وعلم 

لتلك  اعتبارات خادمة  لها  التي  العلوم  اللغة وغري ذلك من  وعلم  العقيدة 

منهجية  اأبعاد  و  مبا�سرة  ارتباطات  لها  علوم  فهي  والأه���داف،  الق�سود 

العمل  حيث  من  املتلقي  الإن�سان  ومع  الأ�سل،  حيث  من  القراآين  املنهل  مع 

والإعمال.

عل�م تبعية: وهذه العلوم يطلق عليها ا�سم علم على �سبيل اجلواز لأنها 

ا�ستحدثت من اأجل خدمة املقت�سيات العلمية للعلوم املو�سوعية، فهي و�سائل 

واآليات خا�سة ل�ستكمال مهمة العلوم الأوىل، والبحث يف �سروطها وحتقيق 
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النظر يف م�سائلها �سرب من التجريد والنظر البعيد عن الأ�سول العلمية، 

لأنها قامت على اأ�سا�س م�سكالت علمية حا�سلة يف امل�سادر، ل يف تطبيقات 

وتنزيالت تلك الأ�سول، فاأ�سول الفقه مثال مت تاأ�سي�سه بعدما حل ال�سعف 

تدع  مل  واإل  مهمته،  ا�ستكمال  عن  وق�سوره  للفقه،  العملية  الإمكانات  يف 

العلوم  هذه  لأن  ثم  وح�سور،  قيامة  للفقه  تكون  حني  تقعيده  اإىل  ال�سرورة 

كان لها ورود م�سمر يف العلوم الأ�سلية واإن مل يتم ال�ستدلل على اإيحاءاتها 

ب�سورة وا�سحة ومتعينة، فهي جزء ل يتجزاأ منها، وجتريدها عن جذورها 

نظر يف الغالب يجانب �سالمة النظر و�سحة العلم.

كما اأن مقت�سيات ال�سروط الواقعية وال�سرورة ال�سرعية التي اأملت العناية 

التاريخي  ال�سياق  يف  ح�سورها  اأي�سا  وا�سرتطت  الأ�سلية،  بالعلوم  الالزمة 

والتق�سيد  بالتطوير  رهينة  العلوم  تلك  جعلت  الر�سالة،  بداية  منذ  لالأمة 

ا�ست�سحبت  نف�سها  املقت�سيات  وهذه  والعمل،  التمثل  م�ستوى  العملي على 

اإنقاذا  اأن�سئت  التي  الرديفة  املنظمة  للعلوم  العلمي  العتبار  ت�سويغ  يف 

وت�سحيحا للعلوم الأ�سلية، فكان ذلك ال�ست�سحاب مبنيًا على قاعدة اإمتام 

الواجب. وذلك ما اأملح اإليه ال�سبكي بخ�سو�س احلاجة اإىل اأ�سول الفقه كما 

اأ�سول اللغة، لأنه ملا »ف�سدت الأل�سن وتغريت الفهوم فيحتاج اإليه كما يحتاج 

.
)((

اإىل النحو«

والعناية  حفظها  الواجب  العلوم  اأمهات  اأي  الأولية  العلوم  �سكلت  فاإذا 

اأ�سا�سية  بها درا�سة وفقها ومتثال يف احلياة الإن�سانية باعتبارها مداخل 

قيامها  من  يقوي  ما  ف��اإن  احل�ساري،  وال�ستخالف  الكونية  العبادة  يف 

وي�ستعري  اأي�سا،  اأ�سا�سها  من  ليعترب  غايتها  ت�ستكمل  حتى  �ساأنها  واإ�سالح 

احلكم الأ�سلي املندرج يف خا�سية الوجوب بناء على القاعدة امل�سهورة »ما 

قاعدة  ال�ساطبي يف  اإىل ذلك  اأ�سار  وقد  واج��ب«  فهو  به  اإل  الواجب  يتم  ل 

)-  ال�سبكي، تاج الدين ال�سبكي، الإبهاج يف �سرح املنهاج، دار الكتب العلمية، ط)، )0))/)98)، �س)/7.
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احرتازية من دخول ما ل ينبني عليه عمل قائال:«كل م�ساألة ل ينبني عليها 

عمل فاخلو�س فيها خو�س فيما مل يدل على ا�ستح�سانه دليل �سرعي، واأعني 

.
)((

بالعمل عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب �سرعا«

وفق  وازدهارها  العلوم  تلك  قيام  يف  املتعني  الواجب  متامية  فاإن  لذلك 

املتطلبات الأ�سا�سية يف الكون والوجود مت�س العلوم ال�سابطة املركبة اإ�سافيا 

مع الأ�سول، كعلم اأ�سول الفقه واأ�سول احلديث واأ�سول اللغة واأ�سول التف�سري 

العمل  تالزمية  �سرط  معها  ت�ست�سحب  اأن  ينبغي  والتي  العقيدة،  واأ�سول 

يف م�سائلها، وقد ذكر ابن تيمية كالما يف هذا ال�سياق يق�سي فيه بوجوبية 

اإمتام  �سبيل  على  وذلك  ال�سرعي،  اخلطاب  فقه  يف  للغة  الفهمي  الإعمال 

واجب  فر�س  ومعرفتها  الدين،  من  العربية  اللغة  نف�س  »فاإن  فقال:  وجوبه 

فاإن فهم الكتاب وال�سنة فر�س، ول يفهم اإل بفهم اللغة العربية، وما ل يتم 

، وهو الأمر الذي ا�ستوجب احل�سور التاريخي 
)((

الواجب اإل به فهو واجب«

لهذه العلوم واإن�ساءها على �سبيل التق�سيد العلمي، بحفظ وتفعيل املعارف 

العلمية امل�سخ�سة يف الفقه والتف�سري واحلديث واللغة والعقيدة.

3: ت�سكل العل�م: يف القيم املق�سدية.

تتمثل يف معادها  الإ�سالمي خ�سو�سية متفردة عن غريها  الزمن  لعلوم 

ارتبط  الفعلي  وجودها  لأن  له،  املالزمة  ون�سو�سه  الوحي  معني  اإىل  الأول 

لها،  امل�ساحب  النبوي  التاريخ  رحم  يف  وتكونت  القراآنية،  الر�سالة  ببداية 

الأمر الذي يجعل النظر يف تاريخ العلوم يربط ا�ستحداثها من حيث املقا�سد 

العلمية مع القيم الكربى اخلا�سة بتلك الر�سالة.

)- ال�ساطبي، اأبو اإ�سحاق. امل�افقات يف اأ�س�ل ال�سريعة. حتقيق عبد اهلل دراز. بريوت، لبنان : دار 

الكتب العلمية، ))))/)99). �س)).

دون  الفكر،  دار  اأ�سحاب اجلحيم،  امل�ستقيم، خمالفة  ال�سراط  اقت�ساء  اأحمد،  تيمية،  ابن   -(

طبعة. رقم 

41



يتحقق ال�سياق الوجودي للعلوم الإ�سالمية الكربى احلاكمة وهي علم الفقه 

وعلم التف�سري وعلم العقيدة وعلم احلديث وعلم اللغة يف تناغمها مع كليات 

مق�سدية، وهي التعبد الإلهي وال�ستخالف الأر�سي وال�سهود الإن�ساين.

ڄ  ڄ  {ڄ  الكرمية  الآية  معنى  يف  ذلك  ويت�سور  الإلهي:  التعبد 

ڃ ڃ ڃ})�سورة الذاريات:اآية: 6)(، ومن الآيات الدالة على هذا 
تعاىل:{گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں   قوله  اأي�سا  املعنى 

ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻ})�سورة هود:اآية 2،1 (، وقوله �سبحانه { ٱ     ٻ     
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ})النبياء:))(. 
قال ال�ساطبي »بل اأدلة التوحيد هكذا جرى م�ساق القراآن فيها، اإل تذكرة، 

اإل كذا، وهو وا�سح يف اأن التعبد هلل هو املق�سود من العلم. والآيات يف هذا 

الإ�سالمية  العلوم  يف  البحث  من  الغاية  فاإن  لذلك   .
)((

حت�سى« ل  املعنى 

، و»ما مت ذلك اإل بتكون الذهنية الإ�سالمية 
)((

ل تخرج عن خدمة العقيدة

على مبداأ التوحيد املعريف املتاأتي من التوحيد الإمياين، الذي �سلك قدرات 

الإن�سان املعرفية يف خط واحد، وهو ما جعلها تتجه اإىل اهلل الواحد يف كل 

 .
)((

ما تروم من احلقيقة«

- ال�ستخالف الأر�سي: اإن ال�ستخالف الإن�ساين يف الأر�س وعد اإلهي 

يف ال�سنن احل�سارية، حتقيقه الوفاء كلما متثل الإن�سان  ال�سروط الإميانية، 

وبني  الأر���س  يف  ال�ساحلة  القيم  ذي  العمل  لواحق  من  ي�ستتبعها  وما 

املق�سد الأ�سمى من تفعيل القيم العلمية لالإن�سان يف الوجود.  النا�س،وهو 

)-  ال�ساطبي، اأبو اإ�سحاق. امل�افقات يف اأ�س�ل ال�سريعة. حتقيق عبد اهلل دراز. بريوت، لبنان : دار 

الكتب العلمية، ))))/)99). �س))، وقال يف مو�سع اآخر« كل علم �سرعي فطلب ال�سارع له اإمنا يكون 

حيث هو و�سيلة اإىل التعبد به هلل تعاىل«.�س)).

)-  الد�سوقي، حممد، منهج البحث يف الع�م الإ�سالمية، دار الأوزاعي، ط)، )0))/)98)، �س 8)).

العاملي  املعهد  ت�سدر عن  املعرفة،  اإ�سالمية  والعمران، جملة  الإمي��ان  املجيد عمرالنجار،  )- عبد 

للفكر الإ�سالمي،ع8، �س)، ذواحلجة7)))/اأبريل997)، �س)6.
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ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   {ڤ  

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ}  )�سورة النور: اآية: ))(.

- ال�سه�د الإن�ساين : يبقى ال�سهود الثقايف نهاية التكليف الإلهي لالإن�سان 

هي  مبا  الأم��ة  اإن  ثم  عليه،  املعرو�سة  بالأمانة  الوفاء  ا�ستحقاقات  وغاية 

م�ستاأمنة يف الوجود والكون بحكم مقت�سيات الو�سطية وم�ستلزمات اخلريية 

ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   تعاىل{  لقوله 

ۓ   ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۋ}                    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓ  
لالأمم  والبيان  البالغ  على  م�ستاأمنة  اأي�سا   فهي  ع��م��ران،اآي��ة:)8(،  )اآل 

الأخرى عمال بامليثاق الإلهي املاأخوذ ومقت�سيات ال�سهادة الإن�سانية املتعينة. 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  القراآين{ڤ  الهدي  على  �سريا 

})البقرة،اآية: )))(. ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

من  الكربى  الغايات  هذه  حول  الدائر  التكليفي  الإن�ساين  التق�سيد  اإن 

الوجود الب�سري ل متر اإل عرب متثالت واقعية، و ت�سخي�سية للقيم الإن�سانية 

املطلوب العناية بها، والهتمام بقدرها علما وعمال.

خام�سا: تط�ر العل�م، من العل�م الأ�سلية اإىل عل�م اأ�س�لها

تاريخ  العلوم يف  اأمهات  والبيان متثل  الذكر  ال�سالفة  ال�ستة  العلوم  كانت 

الفكر الإ�سالمي التي عنونت جماعه وكلياته الكربى، و التي تفرعت عنها 

باقي العلوم واملعارف املتوالية عرب التاريخ و الثقافة.

فكيف تخلقت العلوم الأخرى ال�سابطة وما موقعها من ال�سياق الوجودي 

وال�سرط التاريخي لن�سوء العلوم املو�سوعية؟
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1- من فقه احلياة اإىل فقه الأ�س�ل: 

ل ي�ستقيم اجلدل يف م�ساألة تخلق اأ�سول الفقه يف رحم الجتهادات الفقهية 

، غري اأن تعمريه علما م�ستد العود قائم 
)((

 على زمن الفقه النبوي
)((

الأوىل

الأركان مل يكتب له اإل يف اأزمنة متاأخرة عن ذلك، الأمر الذي يدعو �سرورة 

واإمكانات  م�سوغاتها  و  العلم،  هذا  يف  البحث  دواعي  حول  ال�ستفهام  اإىل 

ا�ستمرارها عرب تاريخ العلمني.

الفقهي  النظر  �سبط  هو  الفقه  اأ�سول  علم  لن�سوء  �سروري  داع  اأهم  اإن 

املو�سوعي  الجتاه  اإما �سبط يف  ابتداء،  له  املوكولة  العلمية  البو�سلة  وفق  

املتعلق بالتمثل العلمي ال�سليم لن�سو�س الوحي تعبدا وا�ستخالفا، اأو �سبط 

يف الجتاه امل�سلكي املر�سوم �سليقة ومتثال يف الجتهاد والنظر، فتم البحث 

يف التاأ�سي�س لقواعد علمية و�سوابط اأ�سولية يتو�سل بها يف اإ�سالح و�سبط 

اأ�سول  علم  مع  ظهوره  بداأ  ما  وهو  قوته  اإىل  يعود  حتى  الفقهي،  الجتهاد 

»واعلم  خلدون:  ابن  يقول  ال�سياق  هذا  ويف  ال�سافعي،  اجتهاد  على  الفقه 

اأن هذا الفن من الفنون امل�ستحدثة يف امللة، وكان ال�سلف يف غنية عنه مبا اأن 

ا�ستفادة املعاين من الألفاظ ل يحتاج فيها اإىل اأزيد مما عندهم من امللكة 

العلوم  وانقلبت  الأول  ال�سدر  وذهب  ال�سلف  انقر�س  الل�سانية،)...(فلما 

القوانني  اإىل حت�سيل هذه  واملجتهدون  الفقهاء  احتاج  �سناعة،)...(  كلها 

�سموه  براأ�سه  قائما  فنا  فكتبوها  الأدل��ة،  من  الأحكام  ل�ستفادة  والقواعد 

، وبذلك ميكن القول: اإن ظهور علم اأ�سول الفقه كان ظهورا 
)((

اأ�سول الفقه«

)- ملزيد من التف�سيل ميكن مراجعة مثال، حممد الد�سوقي، نح� منهج جديد لدرا�سة علم اأ�س�ل 

الفقه، جملة اإ�سالمية املعرفة، ي�سدرها املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ع)، �س)، رم�سان 6)))/

يناير996)، �س))).

الفقه.  اأ�س�ل  املحيط يف  البحر  الدين.  بدر  الزرك�سي،   ال�ساأن،  الزرك�سي يف هذا  انظر كالم   -(

حتقيق حممد حممد تامر. بريوت. دار الكتب العلمية. ط). ))))/000).  �س).

)-  املقدمة، م�سدر �سابق، �س503،504.
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ا�ستثنائيا وظرفيا عك�س اأ�سله الفقه الذي بداأ وجوده �سروريا �سياقيا. وذلك 

ما اأ�سار اإليه ال�ساطبي ملا تنبه اإىل بداية خروج علم اأ�سول الفقه عن مهمته 

فقهية  فروع  عليها  ينبني  ل  الفقه  اأ�سول  يف  مر�سومة  م�ساألة  بقوله:»كل 

اآداب �سرعية اأو ل تكون عونا يف ذلك، فو�سعها يف اأ�سول الفقه عارية،  اأو 

لكونه  اإل  الفقه  اإىل  باإ�سافته  يخت�س  العلم مل  اأن هذا  يو�سح ذلك  والذي 

.
)((

مفيدا له، وحمققا لالجتهاد فيه فاإذا مل يفد ذلك فلي�س باأ�سل له«

2- من تف�سري الن�ص اإىل اأ�س�ل التف�سري.

ن�ساأ  التي  النبوة،  الوقتية عن مرحلة  امل�سافات  الأزمان وتباعد  مع توايل 

لدى  وامل��دارك  الأفهام  املن�سهرة يف  بقواعده  التف�سري حمت�سنا  علم  فيها 

ال�سحابة ومر�سدهم الأول، حيث مل يحن بعد زمن �سوؤال البحث يف قواعد 

تف�سري  اأ�سحى  النبوية،  بالتوجهات  دوما  ا�سرت�سد  لأنه  ونظامه،  التف�سري 

الن�سو�س وفهمها ي�سكو من �سعف ا�ستمرار الو�سع ال�سليم املرتبط بالتعبد 

من فتور يف تطور علم التف�سري ورقي مناهجه، مع اإغفال الق�سايا الكربى 

لعلم التف�سري كالنا�سخ واملن�سوخ واأ�سباب النزول واملحكم واملت�سابه وغريها، 

النظر  تر�سيد  يف  منهجيا  منحى  تنحو  مدونات  ظهور  يف  �سببا  ذلك  وكان 

الباين والتف�سريي كتدوين ابن تيمية ملقدمة »تت�سمن قواعد كلية تعني على 

ومعقوله  ذلك  منقول  يف  والتمييز  ومعانيه،  تف�سريه  ومعرفة  القراآن  فهم 

فاإن  الأقاويل.  بني  الفا�سل  الدليل  على  والتنبيه  الأباطيل  واأنواع  بني احلق 

الكتب امل�سنفة يف التف�سري م�سحونة بالغث وال�سمني والباطل الوا�سح واحلق 

بقوله:»واعلم  الأمر  هذا  اإىل  مقدمته  يف  خلدون  ابن  اأ�سار  وقد   ،
)((

املبني«

يفهمونه  كلهم  فكانوا  بالغتهم  اأ�ساليب  وعلى  العرب،  بلغة  نزل  القراآن  اأن 

)-  ال�ساطبي، اأبو اإ�سحاق. امل�افقات يف اأ�س�ل ال�سريعة. حتقيق عبد اهلل دراز. بريوت، لبنان : دار 

الكتب العلمية، ))))/)99). �س9).

الرتاث  مكتبة  ن�سار،  حممود  حممود  حتقيق  التف�سري،  اأ�س�ل  يف  مقدمة  اأحمد،  تيمية،  ابن    -(

الإ�سالمي، �س)).
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ويعلمون معانيه يف مفرداته وتراكيبه ...ومل يزل متناقال بني ال�سدر الأول 

الكثري من ذلك  الكتب فكتب  ودونت  املعارف علوما  وال�سلف، حتى �سارت 

اإىل  �سيدعو حتما  الذي  الأمر   ،
)((

ال�سحابة« فيه عن  الواردة  الآثار  ونقلت 

علم  اإح��داث  اإىل  الأنظار  فاجتهت  للتف�سري،  العلمي  الو�سع  اإنقاذ  �سرورة 

اأ�سول التف�سري حتى ي�ستعيد تف�سري اخلطاب ال�سرعي هيبته وت�سوب الأفهام 

وجتنبها الزلل.

3- من اعتقاد الأ�س�ل اإىل اأ�س�ل العتقاد.

ق�سية العقيدة، كما الق�سايا الفقهية العملية، ا�ست�سحبها الإن�سان امل�سلم 

يف تاريخ حياته متثال واعتقادا، انطالقا من الفهم القراآين والتوجيه النبوي 

فاتخذ العلم بها م�سلكا يف التلقني والبيان وال�سرح، اإل اأن مع تقادم الثبات 

على قيم الإميان امللقنة �سلفا تخلفت القلوب عن الوفاء بحاجاتها العقدية، 

اإثر ق�سور النظر يف البيان العقدي وورود اأخطاء يف ذلك، واحتدام اخلالف 

واجلدل يف امل�سائل الكالمية، وذلك ما نبه عليه الأ�سعري عازما على التاأليف 

يف قواعد علم العقيدة فقال: »فاإنه ل بد ملن اأراد معرفة الديانات والتمييز 

بينها من معرفة املذاهب واملقالت وراأيت النا�س يف حكاية ما يحكون من 

والديانات من بني مق�سر فيما يحكيه  النحل  املقالت، وي�سنفون يف  ذكر 

وغالط فيما يذكره من قول خمالفيه، ومن بني معتمد للكذب احلكاية اإرادة 

الإ�سالمي  العقل  من  كله  ذلك  فتطلب    ،
)((

يخالف...« من  على  الت�سنيع 

الإمياين،  ال�ساأن  ت�سبط  نظرية  واأ�سول  علمية،  قواعد  اإر�ساء  يف  التفكري 

اأ�سول  علم  فظهر  ال�سحيحة،  العقيدة  �سلب  حقيقة  عن  الزلل  وجتنبه 

البع�س،  ي�سميه  كما  الكالم  اأو علم  الدين  اأ�سول  العقيدة ممثال يف علم 

لأن »اأمهات العقائد الإميانية معللة باأدلتها العقلية واأدلتها من الكتاب وال�سنة 

)-  املقدمة،م�سدر �سابق، �س86).

)-  الأ�سعري، اأبو احل�سن، مقالت الإ�سالميني، واختالف امل�سلني، حتقيق اأحمد جاد، دار احلديث 

القاهرة، 0)))/009)،  �س8.
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اإليها العلماء وحققها الأئمة،  كثري، وعن تلك الأدلة اأخذها ال�سلف واأر�سد 

اإل اأنه عر�س بعد ذلك خالف يف تفا�سيل هذه العقائد اأكرث مثارها من الآي 

املت�سابهة فدعا ذلك اإىل اخل�سام والتناظر وال�ستدلل بالعقل وزيادة اإىل 

يف  �سرورية  وجهة  بذلك  فاعترب   ،
)((

ال��ك��الم« علم  بذلك  فحدث  النقل 

الإ�سالح والتمكن من نا�سية ال�سبيل ال�سوي والقوي يف ت�سحيح العتقاد. 

4- من ورود احلديث اإىل علم اأ�س�ل احلديث.

الن�س  وتف�سري  احلديث  فقه  على  املبا�سر  النبوي  الإ�سراف  اأ�سهم  لقد 

القراآين يف فهمها الفهم ال�سليم، الذي يخدم مقا�سد التعبد وال�ستخالف 

التحكيم  يف  الف�سل  الكلمة  الإ�سراف  لذلك  كان  كما  الإن�ساين،  وال�سهود 

النبوي لق�سايا امل�سائل الطارئة عهد الرعيل الأول، فاتخذ العلم باحلديث 

النبوي حفظا وفهما منهجا تلقائيا ي�سمر اأ�سول وقواعد ل حتتاج اإىل اإثباتها 

بالنظر وبيانها بالتدليل، بل اإن التحكيم النبوي اأرجاأ كل ذلك اإىل اأجل غري 

م�سمى �ستتم ت�سميته حني اختلف ال�سحابة فيما بعد، وافتقر اإىل الأ�سانيد 

ال�سحيحة التي ت�سمن �سحة احلديث و�سالمة فهمه.

فلما كرث الو�سع و�سكك يف اأقوال من�سوبة اإىل املحكم الأول، اجته العقل 

امل�سلم اإىل بناء تلك القواعد واإحداث الأ�سول اجلديدة التي تنخل احلديث 

النبوي بتمييز ال�سحيح من ال�سعيف وال�سليم من املو�سوع وت�سنيف الرواة، 

وهو العلم الذي ا�سطلح عليه با�سم علم اأ�سول احلديث.

5- من ا�ستثمار اللغة اإىل �سبط اللغة

ما حدث لباقي العلوم حدث لعلم الل�سان العربي ومتثالته الفعلية يف فقه 

والرعاية،  احلفظ  يف  العلمي  التبادل  ذلك  حيث  من  ال�سرعي،  اخلطاب 

غري اأن التغريات التاريخية التي ح�سلت ملجتمع ما بعد العهد النبوي على 

ثقافات  وتوارد  اللغوي،  املجال  على  جديدة  األ�سنة  توافد  من  اخل�سو�س، 

)-  املقدمة، �س ))).
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متنوعة على احلقل الثقايف الإ�سالمي، عجل بخد�س �سالمة الل�سان العربي، 

كما حلقه ما يعرف باللحن والف�ساد املوؤثرين يف ذلك احلفظ املتبادل، يقول 

ابن خلدون يف بيان ال�سياق التاريخي لن�ساأة علم اأ�سول اللغة: »ثم �سارت 

الإعراب  واأحكام  اللغة  مو�سوعات  يف  الكالم  من  �سناعية  الل�سان  علوم 

ملكات  كانت  اأن  بعد  ذلك  يف  الدواوين  فو�سعت  الرتاكيب  يف  والبالغة 

من  تتلقى  و�سارت  ذلك  فتنو�سي  كتاب،  ول  نقل  اإىل  فيها  يرجع  ل  للعرب 

العرب  بل�سان  القراآن، لأنه  اإىل ذلك يف تف�سري  الل�سان، فاحتيج  اأهل  كتب 

،  فكان ذلك كافيا يف ا�ستحداث علم منهجي �سابط 
)((

وعلى منهاج لغتهم«

ا�ستكمال  اللغة،  اأ�سول  علم  بذلك  فت�سكل  هاته،  احلفظ  مبهمة  ينه�س 

ذات  له  املوكل  ل�سانها  حفظ  خالل  من  ابتدائها  يف  للغة  املتعينة  للوظيفة 

اأنت  اإذا  العلم  باب من  »وهو   : قدره  رفعة  ويقول اجلرجاين يف  الوظيفة، 

الدين  يف  ا  اأثر  له  وراأيت  �سريفة،  ومعان  جليلة  فوائد  على  اطلعت  فتحته 

عظيما وفائدة ج�سيمة، ووجدته �سببا اإىل ح�سم كثري من الف�ساد فيما يعود 

اآخر  اإىل   
)((

»... بالتاأويل  يتعلق  فيما  اخللل  اأنواع  واإ�سالح  التنزيل  اإىل 

القول يف اأهمية العلم بالقواعد اللغوية ومبادئها القيمة على �سالمة الل�سان 

العربي...

�ساد�سا: مقارنة بني العل�م الأ�سلية والعل�م التبعية.

1: يف العملية والنظرية:

النظر  على  تاأ�سي�سا  الذكر-  �سبق  -كما  الكربى  العلوم  اأمهات  تفتقت 

وال�سهود  الأر���س��ي  وال�ستخالف  الإل��ه��ي  التعبد  وه��ي  مقا�سد  حتقيق  يف 

بالوحي،  الإن�سان  عالقة  يف  ووجودية  نهائية  مقا�سد  باعتبارها  الإن�ساين، 

فرتتب على ذلك ح�سور هذه العلوم؛ كعلم الفقه والتف�سري واللغة واحلديث 

)-  املقدمة، م�سدر �سابق، �س486،487.

)-  اجلرجاين عبد القاهر، دلئل الإعجاز يف علم املعاين، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب 

العلمية،  �س8).
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العلوم  اأم��ا  الإن�ساين،  الوجود  مواقع  يف  ومتثليا  عمليا  ح�سورا  والعقيدة 

التبعية التي ن�ساأت بعدها اإمنا تكونت على اأ�س�س نظرية جتريدية؛ تبحث يف 

حتقيق غايات وجودية لتلك العلوم وخدمتها ليتم التمكن فيها، فغلب عليها 

اأ�سول الفقه واأ�سول الدين وعلم اأ�سول اللغة  طابع التجريد والنظر؛ كعلم 

وغريها. فهذه العلوم لها بعد نظري من جانب ال�ستثمار التبعي واإن كان لها 

بعد عملي من جانب الق�سد الأ�سلي، ويف نف�س ال�سياق يعترب ابن خلدون 

.
)((

اأن م�سائل علم الكالم كالم �سرف ولي�ست براجعة اإىل عمل

2: يف الق�سدية والآلية:

النظر  ارتبط  علوما  هناك  اأن  هو  والآلية؛  الق�سدية  بخا�سيتي  املراد 

العليا  القيم  مع  واملبا�سرة  الق�سوى  ب�سرورتها  الأول  بالق�سد  فيها 

للكيان الإن�ساين، وهي قيم التعبد وال�ستخالف وال�سهود، وعلوما اأخرى 

اإمنا ا�ستعني بها لأجل حتقيق ال�سروط الأ�سا�سية لعتبار الق�سد الأول، فهي 

علوم اآلية اإمنا ا�ستفرغ الو�سع يف در�سها بالق�سد التبعي ل الأ�سلي، وذلك 

اإله ابن خلدون بقوله:»وهذا كما فعل املتاأخرون يف �سناعة النحو  اأ�سار  ما 

واأكرثوا  فيها  الكالم  دائرة  اأو�سعوا  لأنهم  الفقه،  واأ�سول  املنطق  و�سناعة 

من التفاريع وال�ستدللت مبا اأخرجها عن كونها اآلة، و�سريها من املقا�سد، 

.
)((

ورمبا يقع فيها اأنظار ل حاجة بها يف العلوم املق�سودة«

3: يف القراءة والت�سحيح:

قراءة  قراءته  بق�سد  الوحي  كتاب  يف  النظر  اإىل  امل�سلم  العقل  توجه    

يف  املعرفية  مقت�سياتها  وبيان  والوجودية،  الإن�سانية  ملتطلباته  ت�ستجيب 

التمثل، فتمخ�س عرب تلك القراءة انبثاق تلك العلوم الأوىل الأمهات، التي 

)-  اأنظر املقدمة، م�سدر �سابق، �س)))

)-  املقدمة،م�سدر �سابق،  �س)9)
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بكل  الزمن  دواعي  اأن  غري  وال�سرورية،  املثالية  القراءة  مبثابة  اعتربت 

عن  القراءة  بتلك  انحرفت  وغريها،  واملعرفية  الجتماعية  تداعياتها 

م�سارها امل�ستقيم ومقا�سدها املر�سومة، مبا تطلب الأمر النظر يف ت�سحيح 

تلك العلوم القارئة واإنقاذها من الزيغ، فتكفلت العلوم املنهجية الآلية باأداء 

تلك املهام املنوطة بها.

اأ�سول الفقه واأ�سول احلديث واأ�سول العقيدة واأ�سول اللغة ظهرت  فعلم 

ا�ستجابة لتطوير النظر العلمي والفهم العقلي، ولعل كلمة اأ�سول ت�سري اإىل 

والفقه  الإ�سهام،  بق�سد  والبحث،  النظر  ملبادئ  والتاأ�سي�س  التقعيد  معنى 

يف بلوغ ا�ستنتاجات �سائبة واجتهادات �سحيحة
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الف�صل الثالث

اأ�ص�س التكامل املعريف

بني علوم الوحي وعلوم الكون





وعلوم  الوحي  علوم  بني  املعريف  التكامل  »اأ�س�س  عنوان  على  راأيي  ا�ستقر 

الأ�سلي  بالق�سد  اإم��ا  مطلوبة  معارف  كلها  العلوم  ب��اأن  لثقتنا  ال��ك��ون«،  

بح�سب  الواجب  باإمتام  اأو  ال�سروري  بالواجب  واإم��ا  التبعي  بالق�سد  اأو 

ب�سرف  كذلك  فهي  الإن�سانية  للمعرفة  اأ�سندت خدمة  وكلما  الخت�سا�س، 

النظر عن اخت�سا�سها املجايل وحيا كان اأو كونا اأو اإن�سانا.

اأول: يف اأ�سا�ص القراءة .

ي�سلح اعتبار القراءة اأ�سا�سا يف نظرية التكامل املعريف بني العلوم املختلفة، 

والإن�سان،  وال��وج��ود  بالكون  املت�سلة  وغريها  بالوحي  املت�سلة  خ�سو�سا 

اأي  الإلهي،  للوحي  املطلقة  املعرفية  القراءة  من  اأنظارها  تبداأ  الأوىل  لأن 

التوحيدية  بالأبعاد  املت�سلة  القراءة  وهي  امل�سطورة،  ال�سرعية  الن�سو�س 

يف فهم الن�سو�س والتما�س املعاين ومتثل الأحكام، وتنتهي كل تلك الأبعاد 

والكون  للوجود  الن�سبية  العلمية  القراءة  املفتوحة على  الثانية  عند �سرفات 

والإن�سان املت�سلة بالأهداف الإن�سانية العقلية، والطبيعية يف النظر والبحث، 

النظر  يف  ال��ورود  ثابتة  املعرفية  الأبعاد  يجعل  القراءة  يف  التكامل  هذا  اإن 

العقلي والفقه الطبيعي لعالقة الإن�سان بالوحي يف هذا الوجود، لذلك فاإن 

اقت�سار العقل الإن�ساين على اإحدى القراءتني دون التما�س ثمرات الثانية، 

وا�ستثمارها يف القراءة الأخرى �سيعيق الفهم الكلي وال�سامل حلقيقة الوجود 

كما �سيق�سر من فوائد الفقه الكلي حلقائق الوحي.

ثانيا: يف اأ�سا�ص امل�سلحة.

امل�سالح  حتقيق  اإىل  الإ�سالمية  العلوم  يف  املقا�سدية  الأب��ع��اد  تنتهي 

الأخروية،  �سعاداتها  �سمن  اعتبارها  و  الدنيوية  متثالتها  يف  الإن�سانية 

واإن التطور التاريخي يف عالقاته الإن�سانية يتطلب تو�سيع الأنظار املعرفية 

البحث  باب  من  لزاما  فكان  الأبعاد،  تلك  ويحقق  املقا�سد  تلك  يفيد  مبا 

امل�سعفة  الأخ��رى  العلوم  من  ال�ستمداد  لي�سمل  البحث  تو�سيع  امل�سلحي 
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الفوائد  تلك  اإعدام  ميكن  ول  املقا�سد،  تلك  من  القرتاب  على  وامل�ساعدة 

اجلمة يف العتبار العلمي واملعريف من العلوم الجتماعية الرا�سخة واملجربة 

واملحققة لنف�س امل�سالح والأبعاد. ثم لأن تلك املنهجية املعتربة تن�سجم مع 

روؤية البحث عن احلكمة ال�سالة اأنى وجدت لالإفادة منها.

ثالثا: يف اأ�سا�ص الحتياط

ي�سعب اجلزم باإمكانات الإفادة من العلوم الكونية الجتماعية يف �سورتها 

املتعينة املعا�سرة على وجه الكلية والإطالق، وذلك لأ�سباب كثرية تتلخ�س 

البحث  يف  امل�سلوكة  املنهجيات  تداخل  اأولها  ومتداخلة،  عديدة  عنا�سر  يف 

باملو�سوعيات املعلومة، وثانيها عدم الت�سليم بغرابة العلوم الجتماعية عن 

العلوم الإ�سالمية ابتداء، وثالثها مدى �سحة النتائج الجتماعية و�سالحيات 

انتقالها اإىل احلقل الإ�سالمي، اإل اأنه على الرغم من ذلك يبقى النظر م�سلما 

املنظومات  �سمن  باحلكمة  الأحقية  يف  والت�سريعي  العقدي  الأ�سا�س  على 

املغايرة ما اأمكنت حقيقتها وثبت وجودها، لذلك نعترب اأن تقادم احل�سور 

الإ�سالمي  الدر�س  يف  الجتماعية  للعلوم  والقوة  بالفعل  واملنهجي  العلمي 

اأقل  العلوم الجتماعية على  اإىل طلب ال�ستمداد من جتليات تطور  يدفعنا 

تقدير دون العلوم الجتماعية من اأ�سا�سها لأن منها ما اأ�س�سه ابتداء العلماء 

امل�سلمون كعلم الجتماع وعلم التاريخ مع ابن خلدون.

خ�سو�سا،  العلمي  ال�ستمداد  يف  التوازين  اجلانب  اإغفال  ينبغي  ل  كما 

»الذي ياأخذ من املناهج الأ�سولية بقدر احلاجة اإليها و�سول للفهم املن�سبط 

الإن�سان  ب�سوؤون  يت�سل  فيما  ال�سحيحة  وال�سنة  الكرمي  القراآن  لن�سو�س 

واملجتمع، كما ياأخذ من مناهج العلوم الجتماعية احلديثة بقدر احلاجة اإليها 

.
)((

فيما يت�سل بفقه الواقع الجتماعي والإن�ساين دون جتاوز اأو �سدود«

)- اإبراهيم عبد الرحمن رجب، التاأ�سيل الإ�سالمي للعلوم الجتماعية، دار عامل الكتب، الريا�س، 

ط)، 6)))/996)، �س99).
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رابعا: يف اأ�سا�ص التنا�سب.

من حيث البتداء ال�سروري والأ�سا�س العلمي، ل ميكن للنظر الإ�سالمي 

مرتبطا  يكون  اأن  اإل  �سعادتهم  وحتقيق  معا�سهم  واإ�سالح  النا�س  حياة  يف 

يالم�س  حتى  الإن�سانية  وظواهرها  املجتمعية  وق�ساياها  حياتهم  بتفا�سيل 

�سحيح النظر و�سوابه، فكان من اأهم ال�سروط امللزمة مثال للفقيه املجتهد 

فالفقيه  وماآلهم،  بحالهم  املكلفني  بواقع  معرفته  وامل�ستجدات  النوازل  يف 

والجتهاد  الإفتاء  ميكنه  ل  بحيث  بال�سرورة،  اجتماع  وعامل  نف�س  عامل 

اإل بناء على معطيات نف�سية لدى املكلف اأو اجتماعية داخل املجتمع وبحكم 

اأ�سا�س  اأن  ويبدو  حلالتهم،  العام  وفقهه  النا�س  لأو�ساع  وتتبعه  خمالطته 

التنا�سب بني علوم الوحي وعلوم الكون له ح�سور قوي وفاعل، كما اأن ت�سعب 

الكثرية فر�س على  العلمية  التخ�س�سات  م�سائل الجتهاد وتفرعها وتطور 

تخ�س�سات  من  املكونة  املوؤ�س�سات  اإىل  الفرد  من  النتقال  الجتهاد  مبداأ 

متعددة، مبا فيها تخ�س�سات علمية اجتماعية لتي�سري �سبل النظر الفقهي 

اجلزئي اخلا�س والكلي العام .

خام�سا: يف اأ�سا�ص الجتهاد التكاملي.

الجتهاد  اإىل  اللجوء  املخت�سة على �سرورة  العلمية  الدوائر  اأجمعت  اإذا 

املنا�سبة  ال�سرعية  الأحكام  البحث عن  و  الفقهي،  امل�ستوى  املوؤ�س�ساتي على 

املوؤ�س�ساتي  التكامل  ذلك  اإىل  املعا�سر  الفقه  حاجة  فاإن  املتجددة،  للوقائع 

اأ�سحى من باب اأوىل، بالنظر اإىل خطورة ذلك املجال التقعيدي يف تقوية 

الجتهاد الفقهي وتاأهيله وال�ستناد اإىل مبادئه وتقريراته. 

ولأن الوقت املعا�سر اأ�سبح زمن التخ�س�سات الدقيقة واملتعددة املعتمدة 

من  اأكرث  حمتاجة  الإ�سالمية  العلوم  فاإن  التحقيقية،  العلمية  املناهج  على 

الب�سري  الوجود  مواقع  مت�س  لأنها  العلوم،  تلك  من  ال�ستفادة  اإىل  غريها 

لت�سافها بال�سمة العلمية وارتباطاتها املبا�سرة بالواقع الإن�ساين، ول ريب 
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.
)((

اأن هذا اأمر يحتاج حتقيقه اإىل جهد جماعي مت�سافر عليه

الفقه  ع��امل  هو  واملنهجي  العلمي  ال�سابط  ه��ذا  يف  الأ�سل  ف��اإن  لذلك، 

ي�سكلون معه موؤ�س�سة  الذين  التخ�س�سات  باقي  واأ�سوله، وغريه من علماء 

جتديدية ي�ستمد منهم العون يف تاأ�سي�س القواعد واملبادئ على نحو �سليم؛ 

العار�سة  الطارئة  واملتغريات  والجتماعية  الثقافية  اخل�سو�سيات  يراعي 

لالإن�سان املعا�سر، وهذا ل ي�سكل اأبدا تعار�سا مع �سابط التخ�س�س،فالواقع 

املعا�سر اليوم »يعرف تطورا كبريا يف العلوم بق�سميها الإن�ساين والطبيعي، 

والفقيه يف اأم�س احلاجة اإىل معرفة هذه العلوم يف بناء فتاويه واجتهاداته، 

واإذا ا�ستع�ست عليه هذه املعرفة كان من الواجب عليه ال�ستعانة بالعلماء 

التي  التخ�س�سات  باقي  ح�سور  اأن  كما   ،
)((

تخ�س�سهم« مبجال  املتمكنني 

وا�ستمداد؛  وا�ستعانة  اإمنا هو ح�سور عون  الفقهي  التجديد  موؤ�س�سة  ت�سكل 

يف اإطار التكامل العلمي بني علم الفقه وباقي العلوم الأخرى، على م�ستوى 

اإمنا هو »بوا�سطة معارف حمتاج  التقعيد والتاأ�سيل. فاإن التمكن من ذلك 

اإليها يف فهم ال�سريعة اأول، ومن هنا كان خادما لالأول ويف ا�ستنباط الأحكام 

ثانيا، لكن ل تظهر ثمرة الفهم اإل يف ال�ستنباط، فلذلك جعل �سرطا ثانيا، 

واإمنا كان الأول هو ال�سبب يف بلوغ هذه املرتبة لأنه املق�سود والثاين و�سيلة، 

يكون  وتارة  تارة،  فيها  جمتهدا  بها  عاملا  الإن�سان  يكون  املعارف  هذه  لكن 

حافظا لها متمكنا من الطالع على مقا�سدها غري بالغ رتبة الجتهاد فيها، 

وتارة يكون غري حافظ ول عارف اإل اأنه عامل بغايتها، واأن له افتقارا اإليها 

راجع  فيها  ينظر  م�ساألة  له  عنت  اإذا  بحيث  فيها،  يجتهد  التى  م�ساألته  يف 

اإل مب�سورتهم  املتعلقة مب�ساألته فال يق�سي فيها  املعارف  بتلك  املعرفة  اأهل 

املذكورة،  املعارف  نيل  يف  بها  يعتد  مرتبة  الثالث  املراتب  هذه  بعد  ولي�س 

)- انظر ال�سريري، جتديد علم اأ�سول الفقه، �س9)).

ط)،  العلمية،  الكتب  دار  الواقع،  يف  الجتهاد  اإىل  الن�س،  يف  الجتهاد  من  بعمر،حممد،   -(

009)، �س))).
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وال�سافعي يف علم  فيها كما كان مالك يف علم احلديث  فاإن كان جمتهدا 

الأ�سول فال اإ�سكال واإن كان متمكنا من الطالع على مقا�سدها كما قالوا 

يف ال�سافعي واأبي حنيفة يف علم احلديث فكذلك اأي�سا ل اإ�سكال يف �سحة 

اجتهاده؛ واإن كان الق�سم الثالث فاإن تهياأ له الجتهاد يف ا�ستنباط الأحكام 

.
)((

مع كون املجتهد يف تلك املعارف كذلك فكالثاين واإل فكالعدم«

ول بد، اإذن، من �سرورة العتبار للو�سع العلمي املعا�سر، الذي يقوم على 

املنوطة  مهامه  اإمتام  على  الفردي  الن�ساط  قدرة  لعدم  »املوؤ�س�سي«؛  العمل 

موؤ�س�سة  �سيغة  يف  والآراء  الأفكار  يف  الجتماع  بذلك  اأوىل  والجتهاد  به، 

بالتخريجات  تهتم  املعا�سرة،  العلمية  التخ�س�سات  خمتلف  ت�سم  علمية 

الجتهادية؛ وذلك لت�سعب الخت�سا�سات العلمية من جهة، وملا يرتتب على 

املجتهد  اأن  ذلك  ككل؛  واملجتمع  الفرد  اآثار يف حياة  من  فقهي  اجتهاد  كل 

املطلق »مل يعد موجودًا،كما اأنه مل يعد من املنتظر وجوده، واإمنا الذي يوجد 

ا�ستنباط  يتمكن من  الذي  اأي  املجتهد اجلزئي،  يت�سور وجوده هو  اأو  الآن 

.
)((

احلكم يف م�ساألة دون غريها اأو يف باب فقهي دون غريه«

وقد اأ�سبح هذا التوجه �سرورة ملحة، رغم ما يواجه ذلك من اإ�سكالت 

الدقيقة،  التخ�س�سات  لبع�س  املتوا�سل  العلمي  التنا�سل  يف  تتمثل  عميقة 

واملتنوعة،  املتعددة  املعارف  هذه  ا�ستيعاب  عن  الجتهادي  العقل  ق�سور  و 

مما يدعو اىل تو�سيع مفهوم الجتهاد وفق الهذا التقدير بحيث»ين�سجم مع 

اآنذاك  املختلفة،  الظواهر  مع  به  نتعامل  اأن  والذي ميكن  ال�سالم  مقا�سد 

رمبا يكون لدينا فقه من نوع اآخر، لي�س الفقه يف الأحكام اجلزئية ال�سرعية 

املعروفة واإمنا فقه ن�ستطيع ان ن�سميه فقه الواقع، فالدرا�سات الجتماعية 

)- املوافقات، )/99.

)- عطية، جمال الدين. » جتديد الفكر الجتهادي »، جملة ق�سايا اإ�سالمية معا�سرة. خا�س بفل�سفة 

الفقه،  ع)) )))))/000)(. �س)8).
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. كما اأن هذه ال�سرورة ل تتعلق بكرثة 
)((

املختلفة تعد نوعا من فقه الواقع«

لوجود  واإمن��ا  فح�سب،  اأحكام  لها  لي�س  التي  اجلزئية  والوقائع  امل�سكالت 

امل�ساكل  تلك  جزئيات  فوق  هي  التي  العامة،  والأو�ساع  املعقدة،  الظواهر 

، الأمر الذي يدعو اإىل التفكري يف �سيغة م�ستقبلية اأخرى منا�سبة 
)((

والوقائع

»ينبغي  احلا�سر  الع�سر  يف  الجتهاد  جتزوؤ  اأن  على  الجتهاد،  ملوؤ�س�سة 

اأن يق�سد به ما يعرف بالتخ�س�س، فاملجتهد مع توفره على �سروط الجتهاد 

املجتهدون  يق�سم  اأن  ميكن  ولذلك  فقهي،  جانب  يف  متخ�س�سًا  يكون 

اإىل جمموعات متخ�س�سة، كل واحدة منها تنظر يف باب من اأبواب الفقه 

.
)((

اأو من الق�سايا املعا�سرة املطروحة«

�ساد�سا: يف اأ�سا�ص التكامل املعريف واملتغريات.

ال�ستعانة  حيث  من  ي�سبقه  وال��ذي  املبحث  هذا  بني  وثيقة  عالقة  هناك 

لدى  ال��روؤي��ة  اكتمال  وم��دى  الفقهي  الجتهاد  يف  التكاملية  العلوم  بباقي 

املوؤ�س�سة التجديدية لعامل الواقع؛ بكل جتلياته وتغرياته ودقائقه وتفا�سيله، 

الأمر الذي يي�سر فقه واإدراك املداخل الأ�سا�سية يف اعتبار �سالمة التجديد، 

تغري،  قد  الب�سري.فالواقع  الوجود  مواقع  يف  وغاياته  مقا�سده  وحتقيق 

ولذا  بينهما،  والو�سل  الواقع  واإدراك  الن�س  اإدراك  على  مبناها  و»الفتوى 

يجب اأن يت�سمن علم الأ�سول، وهو علم يتكلم عن املجتهد، اأداة فهم الواقع 

اجلديد، وهذا لي�س موجودا يف اأ�سول الفقه املوروث والذي كان يتعامل مع 

)((

واقع ثابت«

)- العلواين، طه جابر، عن اإبراهيم عبد الرحمن رجب، التاأ�سيل الإ�سالمي للعلوم الجتماعية، دار 

عامل الكتب، الريا�س، ط)، 6)))/996)، �س201،202.

)- احميدان، زياد حممد. مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، �س06).

)- الروكي، حممد. » الجتهاد الفقهي، منطلقاته واجتاهاته، الجتهاد الفقهي اأي دور و اأي جديد«.  

ندوة من تن�سيق الرباط املغرب، من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، ط)، 996). �س99. انظر 

اأي�سًا: الجتهاد الفقهي، منطلقاته واجتاهاته، يف املرجع نف�سه. �س)).

)- جمعة، علي، جتديد علم اأ�سول الفقه، الواقع واملقرتح، جملة امل�سلم املعا�سر، ع)))/6))، �س)).

58



الفقهي  والجتهاد  الأ�سويل  للتجديد  املوؤهلة  املوؤ�س�سة  فعلى  لذلك 

نعتقد غريها كفياًل باإجناح تلك املهمة، �سواء كان فردا اأو جمموع  التي ل 

اأفراد لهم نف�س الهتمام، اأن ت�سع يف العتبار حقيقة هذا ال�سابط الواقعي، 

بتجلياته الكربى مبا يف ذلك الإن�سان والعامل.

واحتياجاته  �سروراته  م�ستوى  على  تغيري  من  عليه  طراأ  وما  -الإن�سان: 

وكمالياته، وما اأ�سبح عليه من تعقد عالقاته الجتماعية مع الآخرين وتطور 

وترية حياته ال�سريعة واملت�سابكة. وهذا مدخل اأ�سا�س لتحقيق املناط اخلا�س 

يتمكن  لكي  املجتهد  الفقيه  الري�سوين:»اإن  يقول  املتعينة.  احلالت  وفق 

من حتقيق املناط، �سواء العام اأو يف م�ستواه اخلا�س، ل بد له اأن يكون عارفا 

خبريا ب�سريا بالواقع، الذي فيه يجتهد وفيه يفتي، ول بد له اأن ي�ستح�سره 

، كما ينبغي مراعاة هذا التغري 
)((

وياأخذه بعني العتبار وهو يجتهد ويفتي«

الأ�سري  اأو  اجلماعي  الفردي،اأو  امل�ستوى  على  �سواء  الإن�سان  يف  احلا�سل 

بالنظر اإىل طبيعة كل خ�سو�سية . 

فقه  و  الدولية  العالقات  على  الوا�سحة  املتغريات  بر�سد  -وال��ع��امل:   

ال�سيا�سية  التكتالت  ح�سور  وم��دى  والدينية،  والعرقية  الإثنية  التطورات 

الأهلية  واملجتمعات  احلكومية،  وغري  احلكومية  واملنظمات  والجتماعية 

والوثنية  الدينية  تالوينها؛  بكل  اجلديدة  العقدية  التوجهات  و  واملدنية 

اأن »اأحوال العامل والأمم وعوائدهم ونحلهم ل تدوم على  والطبيعية، ذلك 

وترية واحدة ومنهاج م�ستقر، واإمنا هو اختالف الأيام والأزمنة وانتقال 

والأم�سار،  والأوق��ات  الأ�سخا�س  يف  ذلك  يكون  وكما  ح��ال،  اإىل  حال  من 

، كل هذه املتغريات وغريها ل بد 
)((

فكذلك يقع يف الآفاق والأقطار والأزمنة«

من ا�ستح�سارها يف عملية الجتهاد والتجديد؛ لأنها �ستم�س جوانب الجتهاد 

)- الري�سوين، الجتهاد، الن�س، الواقع، امل�سلحة، �س0).

)- ابن خلدون، املقدمة، 0)).
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الفقهي �سواء كان فرديا اأو جماعيا اأو دوليا. ولأن تنزيل احلكم ال�سرعي من 

الن�س اإىل الواقع »ل بد اأن تراعى فيه جمموعة من ال�سروط اأبرزها معرفة 

.
)((

الأحوال واملوؤثرات التي توؤثر يف الواقع وتنقله من حال على اآخر«

ط)،  العلمية،  الكتب  دار  الواقع،  يف  الجتهاد  اإىل  الن�س،  يف  الجتهاد  من  بعمر،حممد،   -(

009)، �س))).
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الف�صل الرابع

التكامل املعريف

بني العلوم وم�صاألة املنهج

 





املبحث الأول: يف املعرفة الت�اترية

على  اأ�سا�سا  تقوم  الإ�سالمية  املعرفة  اإن  قلنا  اإذا  ال�سواب  قد ل جنانب 

كما  و�سالمته،  تاأكيد اخلرب من حيث �سحته  �سواء يف  التواترية،  املنهجية 

هو باد وموؤكد يف ال�سناعة احلديثية، اأو من حيث قطعية املعنى ويقينيته، 

كما هو ال�ساأن بالن�سبة لال�ستدلل املعنوي املت�سافر للن�سو�س ال�سرعية على 

املعنى الواحد.

اجلانب  مبراعاة  هذا  املنهجي  تاأ�سي�سهم  امل�سلمون  العلماء  وظف  وقد 

التواتري من حيث اللفظ يف احلديث من جهة،وهو »ما تواترت روايته على 

 وكذا اجلانب التواتري من حيث املعنى، 
)((

لفظ واحد يرويه كل الرواة«

باأن »يروي ق�سم منهم  الرواة،  األفاظ  اأي ما اختلفت فيه  اأخرى،  جهة  من 

تكون م�ستملة على قدر  الوقائع  اأن هذه  اأخ��رى، غري  واقعة  واآخ��رون  واقعة 

 .
)((

م�سرتك بينهم«

وكان غر�س العلماء من وراء ذلك التاأ�سي�س العلمي اإ�سفاء �سبغة القطع 

والعلم ال�سروري على النتائج املتو�سل اإليها ولتاأكيد اإثباتاتهم الأ�سولية.

فا�ستثمار ال�ستقراء ي�ستقي �سرعيته من ح�سول العلم واليقني يف املعرفة 

كعلم  ال�سرعية،  العلوم  عرفتها  املنهجية  التطبيقات  لأن  للخرب،  التواترية 

بذاتها  قائمة  م�ستقلة  �سياغة  م�سوغة  عليها  ال�ستغال  قبل  احلديث، 

الفقهاء  املعتمدة عند  الو�سائل  اإحدى  اأخرى، وقد كان ال�ستقراء  علوم  يف 

يف اأبواب كثرية من الفقه الإ�سالمي، مثل »اإح�ساء اأنواع املياه وحتديد دماء 

وال�ستدلل  احلمل،  مدة  اأق�سى  وحتديد  وال�ستحا�سة،  والنفا�س  احلي�س 

ال�ستقراء  لدليل  الأ�سويل  ال�ستعمال  وهذا   ،
)((

الوتر« �سالة  فر�سية  على 

)- منهج النقد يف علوم احلديث، نور الدين عرت، �س)0).

)- اأنظر نف�س املرجع، �س06).

)- طرق الك�سف عن مقا�سد ال�سارع، نعمان جغيم،�س60)، 
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عند الفقهاء اإمنا يجد م�سوغه الأ�سا�س يف حتكيم املبداإ التواتري حل�سول 

القطع يف املعرفة الفقهية.

واإذا كان اخلرب املتواتر، اإفادته العلمية معتمدة يف احتادها من جه�ة »كل 

 مع ا�سرتاك يف روايات 
)((

خرب وقع العلم مبخربه �سرورة من جهة الإخبارية«

لفظية اأو معنوية،و لهذا العتبار يكون اإفادته العلمية قطعية عند العلماء اإل 

ما كان من بع�س ال�سذوذ، ول ي�سح اأن يوؤخذ ممن يقولون بعك�س ذلك عدد 

، فاإن هذا عني م�سلك التتبع وعني طريق ال�ستقراء، لأن 
)((

يبلغ حد التواتر

يوؤلفها  وفروع متعددة  لعملية ت�سفح جلزئيات كثرية  اإعمال  ال�ستقراء هو 

معنى واحد كذلك، كما اأن اإفادة هذا النوع من اخلرب القطع والعلم اليقني 

عند اأهل الأ�سول، ل مينع من اإفادة ال�ستقراء القطع اأي�سا كما يرى ذلك 

على  كلما جاز  على جميعهم  الكذب  يحق جتويز  لأنه ل  ال�ساطبي،  الإم��ام 

، كما اأن 
)((

انفرادهم، »وكل ذلك حمال معلوم امتناعه وتعذره عن العامل«

»من اأنكر ما تنقله الكافة لزمه اأن ل ي�سدق اأنه كان يف الدنيا اأحد قبله لأنه 

.
)((

ل يعرف كون النا�س اإل باخلرب«

ومن ثم فاإن منهج ال�ستقراء الذي وظفه الأ�سوليون  قائم يف اأ�سا�سه على 

اعتبار اأهل احلديث والأ�سول للخرب املتواتر من جهة، وعلى اعتبار القطعية 

امل�ستفادة عندهم منه اأي�سا لأن »الثابت باملتواتر من الأخبار علم �سروري 

.
)((

كالثابت باملعاينة«

)- اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول، )/)))

)- اأنظر اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول، )/6))

)- متهيد الأوائل وتلخي�س الدلئل، ابن الطيب الباقالين، �س8))

)- الف�سل يف امللل والهواء والنحل، لبن حزم، )/8))

)- املحرر يف اأ�سول الفقه، لأبي �سهل ال�سرخ�سي، )/8)
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اأكرث  ال�ستقراء يف  ل�ستثمار  املنهجي  التاأ�سي�س  هذا  ال�ساطبي  اأكد  لقد 

من منا�سبة، لإ�سفاء العلمية على النتائج والك�سوبات التي و�سل اإليها.

ففي نظره ال�ستدليل وبحثه الربهاين مل�ساألة كون ال�سارع قا�سدًا باأحكامه 

املحافظة اإىل القواعد الثالث، ال�سرورية، واحلاجية، والتح�سينية، مل يخل�س 

اإىل الدليل املنا�سب واملعترب يف اإثبات هذه الق�سية اإل بال�ستقراء القاطع، 

املفيد  اخلرب  يف  التواتر  �سرط  اإعمال  مقت�سيات  مع  اإعماله  ي�ستقيم  الذي 

للعلم القطعي كما �سلف، مركزا يف ذلك على املعنوي منه باخل�سو�س.

املعنى:  يف  التواترية  املعرفة  رائ��د  باعتباره  اهلل  رحمه  ال�ساطبي  يقول   

واجلزئية،  الكلية  اأدلتها  يف  والنظر  ال�سريعة،  ا�ستقراء  ذلك  »ودليل 

وما انطوت عليه من هذه الأمور، على حد ال�ستقراء املعنوي الذي ل يثبت 

بدليل خا�س، بل باأدلة من�ساف بع�سها اإىل بع�س، خمتلفة الأغرا�س، بحيث 

ثبت  ما  حد  على  الأدل��ة  تلك  عليه  جتتمع  واحد  اأمر  جمموعها  من  ينتظم 

عند العامة جود حامت و�سجاعة علي [، وما اأ�سبه ذلك فلم يعتمد النا�س 

على  ول  خم�سو�س،  دليل  على  القواعد  هذه  يف  ال�سارع  ق�سد  اإثبات  يف 

وجه خم�سو�س، بل ح�سل لهم ذلك من الظواهر والعمومات، واملطلقات 

اأعيان خمتلفة، ووقائع خمتلفة، يف كل  واملقيدات، واجلزئيات اخلا�سة يف 

كلها  ال�سريعة  اأدلة  األفوا  حتى  اأنواعه،  من  نوع  وكل  الفقه،  اأبواب  من  باب 

دائرة على احلفظ على تلك القواعد هذا مع ما ين�ساف اإىل ذلك من قرائن 

اأحوال منقولة وغري منقولة .

)((

وعلى هذا ال�سبيل اأفاد خرب التواتر العلم ..«

بال�ستقراء،  النظر  وا�سح يف طلب  مقولته  ال�ساطبي من خالل  فم�ستند 

فهو يقيم قيا�سا منهجيا دقيقا لفرع يتمثل يف ال�ستدلل مبنهج ال�ستقراء 

على الأ�سل والأ�سا�س املتمثل �سلفا عند علماء احلديث والأ�سول، يف منهج 

)- املوافقات،)/9)،
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ح�سول العلم يف اخلرب، وذلك لعلة جامعة بينهما وهي اخلا�سية التواترية  

املفيدة للعلم واملعرفة اليقينية، عند كل واحد منهما.

اآحاد  فيه  اعترب  لو  »اإذ  املذكور  الن�س  عقب  كالمه  من  يفهم  ما  وه��ذا 

للظن،  مفيدا  عدالته  فر�س  على  منهم  واحد  كل  اإخبار  لكان  املخربين 

فال يكون اجتماعهم يعود بزيادة على اإفادة الظن. لكن لالجتماع خا�سية 

لي�ست لالفرتاق: فخرب الواحد مفيد للظن مثال، اإذا ان�ساف اإليه اآخر قوي 

الظن، وهكذا خرب اآخر واآخر، حتى يح�سل باجلميع القطع الذي ل يحتمل 

النقي�س. فكذلك هذا، اإذ ل فرق بينهما من جهة اإفادة العلم باملعنى الذي 

.
)((

ت�سمنته الأخبار«

تخريجاته  جل  عليه  بنى  ال��ذي  املنهجي  مذهبه  يعزز  اآخ��ر،  مو�سع  ويف 

امل�ساألة جمموع  اأدلة  ا�ستقراء  من  فاإذا ح�سل  فيقول«  والأ�سولية،  الفقهية 

.
)((

يفيد العلم فهو الدليل املطلوب وهو �سبيه بالتواتر املعنوي«

فال مانع اإذن عند الإمام ال�ساطبي من توظيف الدليل ال�ستقرائي مادام 

ح�سول العلم بامل�ساألة ينتج بت�سافر اأدلة جموعة على اإفادة ذلك، لأن هذا 

الت�سابه  واأوج��ه  �سيان  فالأمر  الأخبار  يف  املعنوي  بالتواتر  نقبل  يجعلنا  ما 

ظاهرة بينهما »لأنه متى علمنا ح�سول العلم علمنا اأن الأ�سول املوجبة للعلم 

 
)((

حا�سلة على �سبيل التمام والكمال«

الأخبار  متحي�س  يف  التواتري  املنهج  ا�ستلهام  الأ�سوليون  ح��اول  لقد 

ل�سرط  امل�ستكمل  للقطع من املظنون غري  املفيد  املعلوم منها  والتوقف عند 

ا�ستعملوه كثريا  املعنوي فيه، وقد  بالغا باجلانب  العلم، واهتموا اهتماما 

)- نف�س امل�سدر،)/39،40.

)- نف�س امل�سدر، )/)).

)- املعامل يف اأ�سول الفقه، فخر الدين الرازي، �س136،137.
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يف بيان جملة قواعد �سرعية وكلية، مبوازاة مع منهج ال�ستقراء، كما فعل 

اأبو اإ�سحاق يف اإثبات قاعدة رفع احلرج يف ال�سريعة.

على  ثبت  »اإمن��ا  مثال،فهو  حامت  بجود  العلم  كح�سول  املعنوي،  فالتواتر 

وقائع  بنقل  تخ�سي�س،  غري  من  العموم  وعلى  تقييد،  غري  من  الإط��الق 

اجلود،  معنى  يف  متفقة  الوقوع  يف  خمتلفة  احل�سر،  تفوت  متعددة  خا�سة 

يكن  به على حامت، وهو اجلود، ومل  كليا حكم  لل�سامع معنى  حتى ح�سلت 

.
)((

خ�سو�س الوقائع قادحا يف هذه الإفادة«

ولكي يربط ال�ساطبي بني هذا النوع من ال�ستدلل على امل�سائل والأحكام، 

نف�سه  املنهج   اأن  اعترب  �سرعية،  واأ�سول  قواعد  من  اإثباته  ب�سدد  هو  وما 

�سالح ومفيد اأي�سا يف تقرير رفع احلرج يف الدين، فقال بعد ذكر جمموعة 

من الأدلة املت�سافرة على حتقيق رفع احلرج »..اأي جزئيات كثرية يح�سل 

من جمموعها ق�سد ال�سارع لرفع احلرج، فاإنا نحكم مبطلق رفع احلرج 

اعتبار  ثبت  ف��اإذا  لفظي،  عموم  فكاأنه  بال�ستقراء  عمال  كلها،  الأب��واب  يف 

، اأي اإنه كما يثبت ال�ستدلل 
)((

التواتر املعنوي، ثبت يف �سمنه ما نحن فيه«

املعنوي  بال�ستقراء  العمل  فاإن  ما  اأو حكم  ما  علم  لإف��ادة  املعنوي  بالتواتر 

اأن يقوم عليه ويوؤ�س�س عليه، لأنه ل توجد فروق وا�سحة،  امل�سابه له ميكن 

تقدح يف اعتبارنا له واأخذنا به يف اإثبات مثل تلك امل�سائل والكليات.

)- املوافقات،)/))).

)- نف�س امل�سدر، ن �س.
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املبحث الثاين: يف املعرفة ال�ستقرائية 

العلمي  العمران  عليها  قام  التي  الكربى  الأ�س�س   اأحد   ال�ستقراء  يعترب 

ملفكري الإ�سالم وخا�سة الفقهاء و الأ�سوليني منهم، باعتباره  الأن�سب يف 

البحث والأجدى يف الو�سول اإىل النتائج املرجوة من حيث القطع والعلمية.

واإن املتاأمل يف فل�سفة البحث والنظر عند الأ�سوليني من خالل كتاباتهم 

منهجي  بعد  على  اأ�سا�سها  يف  قائمة  اأنها  بجالء،  له  �سيت�سح  وتاآليفهم، 

قواعد  �سورة  يف  الأ�سولية  املعرفة  بنائهم  خالل  من  ذلك  ويبدو  �سرف، 

جتمع جزئيات كثرية و�سوابط تندرج حتتها اأحكام متعددة، توحي مبعانيها 

ال�ستقرائية للن�سو�س ال�سرعية.

بينها  وهل  العلمية؟  دللت��ه  هي  وما  الأ���س��ويل؟  ال�ستقراء  مفهوم  فما 

وبني دلللته لدى املناطقة من اختالف؟، هذه الأ�سئلة وغريها حتاول هذه 

ال�سفحات البحث فيها.

اأول: يف  معنى ال�ستقراء.     

ال�ستقراء لغة: من ا�ستقراأ ي�ستقرئ ا�ستقراء.

وا�ستقراأه طلب اإليه اأن يقراأ، وا�ستقراأ الأمور، تتبع اأقراءها ملعرفة اأحوالها 

اإىل  اأر�س  تتبعها يخرج من  وا�ستقراها وتقراها  البالد  وخوا�سها، واقرتى 

.
)((

اأر�س،وا�ستقراأ اجلمل الناقة، تركها لينظر اأ لقحت اأم ل

جمالت  بتعدد  ال�ستقراء  معاين  فتتعدد  ال�سطالحية،  الوجهة  من  اأما 

الخت�سا�س.

فعند املناطقة، عرفه اأر�سطو باأنه »حكم على اجلن�س لوجود ذلك احلكم 

حميط  ال��ع��رو���س)/)0)،  ت��اج  ���س)6،  املحيط،  منظور)/9))،القامو�س  ال��ع��رب،لب��ن  ل�سان   -(

املحيط�س))7.
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يف جميع اأنواعه، مثال ذلك اجل�سم اإما حيوان اأو اإن�سان اأو جماد، وكل واحد 

،فهو »ل يريد 
)((

من هذه الأق�سام متحيز فينتج عن ذلك اأن كل ج�سم متحيز«

بالأمثلة اجلزئية يف هذا ال�سياق، اأفرادا بل يريد اأنواعا، مبعنى اأنك تنظر 

اإىل بقرة واحدة، ل على اأنها فرد قائم بذاته، بل على اأنها عينة متثل نوعا 

.
)((

باأ�سره«

لوجود ذلك احلكم يف جزئيات  كلي  »ال�ستقراء هو كل  �سينا:  ابن  وقال 

ال�ستقراء  وهو  اأكرثها  واإم��ا  التام،  ال�ستقراء  وهو  كلها  الكلي،اإما  ذلك 

 
)((

امل�سهور«

وعرفه الغزايل يف معيار العلم باأنه »هو اأن تتبع احلكم يف جزئيات كثرية، 

داخلة حتت معنى كلي،حتى اإذا وجدت حكما يف تلك اجلزئيات حكمت على 

النتائج  ، فال�ستقراء على هذا املعنى، يعمل على ربط 
)((

ذلك اجلزئي به«

وبنياتها  الظواهر  ه��ذه  ت�سبط  التي  القوانني  بتحديد  وذل��ك  بالأ�سباب 

الداخلية. 

بجميع  الكلي  ال�سيء  تعرف  هو  »ال�ستقراء  بقوله:  اخل��وارزم��ي  وعرفه 

كلي  على  »احلكم  هو  عنده  فال�ستقراء  اجلرجاين،  اأما   ،
)((

اأ�سخا�سه«

لوجوده يف اأكرث جزئياته، واإمنا قال يف اأكرث جزئياته، لأن احلكم لو كان يف 

هكذا  وي�سمى  مق�سما،  قيا�سا  بل  ا�ستقراء،  يكن  مل  جزئياته،  جميع 

.
)6(

لأن مقدماته ل حت�سل اإل بتتبع جزئياته«

)- اأنظر املعجم الفل�سفي، جميل �سليبا)/)7.

)- املنطق الو�سعي يف فل�سفة العلوم، زكي جنيب حممود،)/)6).

)- النجاة يف املنطق واحلكمة املنطقية والفل�سفة الإلهية،�س)9، وانظر اأي�سا الإ�سارات والتنبيهات 

)/8))، وال�سفاء �س7))، لنف�س املوؤلف.

)- معيار العلم،�س))).

)- مفاتيح العلوم �س)9.

6- التعريفات،�س)7.
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تقاربا  واإن  معنيان  فله  الرتبية،  علماء  ا�سطالح  يف  ال�ستقراء  اأما 

من حيث امل�سمون، فالأول، هو منط من ال�ستدلل، ينتقل مبوجبه الفكر 

اإىل ا�ستخال�س حكم كلي يتم تعميمه  من مالحظة ودرا�سة حالت جزئية 

على باقي احلالت املت�سابهة للحالة املالحظة .

اإىل  املثال  ومن  الكل،  اإىل  اجلزء  من  التدرج  على  املتعلم  قدرة  والثاين، 

القاعدة، ومن احلالت اجلزئية اإىل الكليات والأفكار العامة، وي�سمل القدرة 

.
)((

على ربط احلقائق بع�سها ببع�س للو�سول اإىل فكرة جديدة اأو قانون عام

ول يبتعد مفهوم ال�ستقراء عند علماء الفقه والأ�سول عما �سبق ذكره 

من تعريفات.

يعرفه اأبو حامد باأنه »عبارة عن ت�سفح اأمور جزئية لنحكم بحكمها على 

. 
)((

اأمر ي�سمل تلك اجلزئيات«

يغلب  حالة  على  جزئياته  يف  احلكم  »تتبع  باأنه  القرايف  الإم��ام  وعرفه 

.
)((

على الظن اأنه يف ال�سورة النزاع على تلك احلالة«

لثبوته  كلي  يف  احلكم  ثبات  اإ هو  املظنون  »ال�ستقراء  الرازي  وقال 

.
)((

بع�س جزئياته« يف 

اأما ابن قدامة، فال�ستدلل بال�ستقراء عنده »هو عبارة عن ت�سفح اأمور 

.
)((

جزئية ليحكم بحكمها على مثلها«

)- معجم علوم الرتبية، م�سطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، جمموعة من املتخت�س�سني،)6).

)- امل�ست�سفى، �س))، والتعريف اأثبته يف حمك النظر اأي�سا، �س)7.

)- �سرح تنقيح الف�سول، �س8)).

)- املح�سول 6/)6).

)- رو�سة النا�سر، )/))).
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ال�ساطبي  الإمام  اأودعه  الذي  ذاك  ال�ستقراء  تعاريف  اأو�سح  من  ولعل 

يف موافقاته  بقوله هو« ت�سفح جزئيات ذلك املعنى ليثبت من جهتها حكم 

عام، اإما قطعي واإما ظني، وهو اأمر م�سلم عند اأهل العلوم العقلية والنقلية، 

 .
)((

فاإذا مت ال�ستقراء حكم به يف كل حكم تقدر«

اأما من املعا�سرين فقد حدده قطب م�سطفى �سانو باأنه »ا�ستدلل بثبوت 

 ،
)((

اجلزئيات« لتلك  الكلي  الأمر  يف  ثبوته  على  بناء  اجلزئيات،  يف  حكم 

اإثبات  يف  »ي�ستخدم  ال��ذي  امل�سلك  باأنه  اأم��زي��ان  حممد  حممد  عرفه  كما 

الكل  اإىل  البع�س  على  احلكم  من  النتقال  على  ويعتمد  العلمية  احلقيقة 

عليها  التجارب  واإي��راد  اجلزئيات  مبالحظة  وذلك  التعميم،  �سبيل  على 

كلما اأمكن ذلك، ثم الرتقاء اإىل نتائج عامة يف �سورة قوانني ت�سيف جديدا 

 .
)((

اإىل املعرفة العلمية«

حالة  يف  حقيقة  نعرفه  ما  على  به  ن�ستدل  ال�ستقرائي  فالدليل  وعليه 

اأو حالت جزئية لي�سبح حقيقة يف كل احلالت امل�سابهة لالأوىل من خالل 

.
)((

بع�س العالقات امل�سوغة لهذا الت�سابه

بعد هذا اجلرد املتنوع لأهم تعاريف ال�ستقراء عند كل من اأهل الفل�سفة 

اخلروج  اأخ��رى، ميكن  والأ���س��ول من جهة  الفقه  واأه��ل  واملنطق من جهة، 

باملالحظ الآتية:

اأ- اإن ال�ستقراء يف اأ�سله دليل م�سرتك بني خمتلف التخ�س�سات العلمية، 

فهو منهج بحث وتتبع جلملة اأفراد و جزئيات واأنواع تر�سد اإىل تكوين و�سياغة 

)- املوافقات، )/))).

)- معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه، �س60.

)- منهج البحث الجتماعي بني الو�سعية واملعيارية، �س70).

)- اأنظر:

Mill Stuart ,Systeme De Logique, Paris ,Librairie Philosophique.. Pierre Mardage, 
Ed 1988, P324.
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قاعدة عامة، وقانون مطرد ي�ستمر يف بيان وك�سف حقائق الأمور.

ب- اإن منهج ال�ستقراء يف الفل�سفة اليونانية، وخا�سة املنطق الأر�سطي، 

يتفرع عنه ا�ستقراء تام يفيد القطع والعلم اليقيني، كما يتفرع عنه ا�ستقراء 

الناق�س  فال�ستقراء  والأ�سوليني،  الفقهاء  اأما جمهور  الظن،  يفيد  ناق�س 

يفيد الظن الراجح الذي يرتقي اإىل مرتبة القطع،لغلبة الظن فيه. 

املالحظة  م�سائل  العقلية  العلوم  يف  لال�ستقراء  املادية  الأ�س�س  من  ج- 

والتجربة ثم و�سع الفرو�س، وهذه عنا�سر اأ�سا�سية تف�سي اإىل نتيجة، هي 

القاعدة اأو القانون ال�ستقرائي، اأما يف علمي الفقه واأ�سوله فيختلف الأمر 

اإذ يتم الرتكيز فيهما على تتبع اجلزئيات واقتفائها،  ومن ثم  يف بع�سها، 

تعميم النتيجة املتحقق منها يف تلك الفروع، وهذا ما يوؤدي اإىل حكم عام 

�سامل كلي.

فال�ستقراء اإذن:

- عملية علمية ا�ستدللية.

- القائم بها متخ�س�س يف العلم املبحوث فيه.

- منهجه تتبع وت�سفح كل اجلزئيات والأفراد للم�ساألة اأو اأغلبها.

- غايته �سياغة حكم كلي اأو قاعدة عامة م�ستغرقة لكل الفروع اأو اأكرثها.

- فائدته ال�ستدلل به على بيان امل�سائل الأخرى وفهم اخلطاب جملة.

ثانيا:  حجية  ال�ستقراء.

 اختلف الفقهاء والأ�سوليون حول حجية دليل ال�ستقراء، ويعود ذلك اإىل 

اأ�سباب نذكرها عقب التعرف على كل مذهب من املذاهب.

وا�ستقراء  تام  ا�ستقراء  �سربان  التقليدي،  تق�سيمه  بح�سب  فال�ستقراء، 

ناق�س.
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اأما ال�ستقراء التام: فهو حجة عند جميع الفقهاء والأ�سوليني، لأنه �سرب 

من ال�ستدلل العقلي املنطقي الذي ل يدع جمال للعاقل لل�سك يف حجيته 

والظن يف دللته.ويف هذا يقول الناظم:

فاإن يعم ذي ا�ستقاق             فهو حجة  بالتفاق

وقال ال�سارح:»فالتام هو اأن يعم ال�ستقراء غري �سورة ال�سقاق اأي النزاع، 

جميع  يف  بالتتبع  اإثباته  بوا�سطة  الكلي،  ذلك  يف  احلكم  ثبوت  يكون  ب��اأن 

جزئياته ما عدا �سورة التنازع، وهو دليل قطعي يف اإثبات احلكم يف �سورة 

.
)((

النزاع عند الأكرث ول خالف يف حجيته«

بني  النزاع  حمل  كان  ال��ذي  فهو  التام،  غري  اأو  الناق�س  ال�ستقراء  اأم��ا 

العلماء، اأما املالكية وال�سافعية واحلنابلة فيعترب عندهم حجة يف ال�ستدلل 

لأن الغالب الأكرثي يف راأيهم كحكم الكلي العام، فيلحق الفرد النادر اخلارج 

بالأعم الأغلب.

الناق�س املفيدة للظن:  بيانه لدللة ال�ستقراء  القرايف بعد  الإمام  يقول 

فاعترب  الغزايل  الإمام  .اأما 
)((

الفقهاء« وعند  عندنا  حجة  الظن  »وهذا 

اأن ال�ستقراء »اإن مل يكن تاما مل ي�سلح اإل للفقهيات، لأنه مهما وجد الأكرث 

.
)((

على منط غلب على الظن اأن الآخر كذلك«

عليه  يغلب  راجحا،  ظنا  يفيد  الغزايل  الإمام  عند  الناق�س  فال�ستقراء 

ميل اإىل القطع، الذي يرفعه اإىل مرتبة احلجية املعتربة، وعلى هذا ال�سبيل 

ثبت عند الإمام ال�سافعي اأن »اأقل �سن احلي�س ت�سع �سنني واأن اأقله يوم وليلة 

واأكرثه خم�سة ع�سر، وغالبه �ست اأو �سبع،..ومعلوم اأن ال�سافعي مل ي�ستقرئ 

اأكرثهن بل ول حال ن�سفهن  العامل يف زمانه ول حال  ن�ساء  حال جميع  

)- نرث البنود على مراقي ال�سعود، لل�سنقيطي، �س)/)6).

)- �سرح تنقيح الف�سول، �س8)).

)- امل�ست�سفى، �س)).
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ول ما يقرب منه ف�سال عن ن�ساء العامل على الإطالق للقطع بعدم ا�ستقرائه 

الإمام  م�سلك  هو  هذا  وك��ان   ،
)((

عليه« املتقدمة  الأع�سار  جميع  حال 

.
)((

ال�سافعي يف تقرير كثري من اأحكامه ال�سرعية وقواعده الأ�سولية

وهو راأي اإمامنا ال�ساطبي كما تبني وكما �سيت�سح اأكرث فيما بعد، لأنه عادة 

ما يقيم معرفته العلمية يف علوم ال�سريعة على قاعدة »اأن الغالب الأكرثي 

معترب يف ال�سريعة اعتبار العام القطعي« ثم قاعدة »غلبات الظنون معتربة 

يف ال�سريعة«.

ول يفيد حكم ال�ستقراء الناق�س ل القطع ول الظن عند الإمام الرازي 

اختالف  جل��واز  الكلي  يثبت  ل  »اجلزئي  قولهم:  ال�سائع  من  ب��اأن  وي�ستدل 

اجلزئيات يف الأحكام، وا�ستقراء بع�س اجلزئيات، مع عدم ا�ستقراء البع�س 

يكون حكمه  اأن  الباقي جلواز  احلكم يف  يثبت  فال  ا�ستقراء جزئي،  الآخر 

.
)((

خمالفا ملا ا�ستقرئ، فاحلكم على الباقي بوا�سطة هذا ا�ستقراء باطل«

دلياًل م�ستقاًل يف  الناق�س ب�سفته  بال�ستقراء  يعرتفوا  فلم  اأما احلنفية 

اإثبات الأحكام ال�سرعية، ذهابا منهم اإىل اأنه راجع اإىل القيا�س اإذا دل على 

.
)((

و�سف معترب جامع جلميع اجلزئيات، اأو اأنه راجع اإىل العرف والعادة

اأما ابن حزم فكان اأكرث �سراحة يف موقفه من ال�ستقراء بنوعيه، اإذ حذر 

طالب احلقيقة والعلم اأن ل يعتمد اإل على ما مت من ا�ستقراء فقال: »ينبغي 

لكل طالب حقيقة اأن يقر مبا اأوجبه العقل، ويقر مبا �ساهد واأح�س، ومبا قام 

ال�ستقراء  اإىل  اإل  ي�سكن  ل  واأن  املذكورين،  النا�س  اإىل  راجع  برهان  عليه 

اأ�سال، اإل اأن يحيط علما بجميع اجلزئيات التي حتت الكل الذي يحكم فيه، 

)- نرث البنود على مراقي ال�سعود، لل�سنقيطي، �س)/)6).

)- انظر منهجية حممد بن اإدري�س ال�سافعي، عبد الوهاب اأبو �سلمان،�س39،40.

)- انظر تف�سيل ذلك الجتهاد يف ما ل ن�س فيه،الطيب خ�سري ال�سيد،)/))).

)- اأ�سول الفقه الإ�سالمي، وهبة الزحيلي)/7)9.
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اإل على  ول يحكم  ي�ساهد،  يقطع يف احلكم على ما مل  يقدر فال  فاإن مل 

.
)((

ما اأدركه، دون ما مل يدك«

فدللة ال�ستقراء الناق�س عند ابن حزم ل تقوى على طلب احلق وعلى 

وحتكما  تكهنا  يكون  ل  ال�ستقراء  اأن  »يعني  وهذا  اليقينية،  املعرفة  اإدراك 

اإل اإذا كان ا�ستدلل بال�ساهد على الغائب، وت�سوية بني طرفني ل مت�ساويني 

كاخلالق واملخلوق والطبيعة وما فوقها، والإن�سان واهلل، اأما اإذا كان تو�سيعا 

وتعميما لنتائج جتاربنا على جتارب اأخرى  مل نخربها، فاإن اطراد حوادث 

 
)((

ذلك« لنا  ينتج  عقال،  معلوم  ذلك  وكل  و�سببيتها،  وا�ستمرارها  الطبيعة 

احلالت،  جميع  يف  قطعية  حجة  واعتباره  اإليه  الركون  يجوز  ل  وبالتايل 

اإ�سقاط القيا�س من ال�ستدلل عنده موؤثر يف اإ�سقاط ال�ستقراء ابتداء  لأن 

و من باب اأوىل.

هذا  ولعل  بنوعيه،  ال�ستقراء  حجية  من  الأ�سولية  املواقف  اأه��م  ه��ذه 

الختالف بني العلماء مرده اإىل اأمور اأهمها:

دليل  اإع��م��ال  ع��ن  تغني  اأوىل  جهة  م��ن  اأخ���رى  اأدل���ة  ورود  اأن  الأول: 

ال�ستقراء على حالته الظنية، ل يف حالة اعتباره واعتماده من حيث الأ�سل 

كما هو ثابت عند احلنفية.

الثاين:اأن دليل ال�ستقراء ل ي�سح ال�ستناد اإليه يف اإدراك احلقائق العلمية، 

القطع،  التما�س  الإطالق يف  لأنه غري �سالح على  به  ول ميكن الحتجاج 

ال�ستقراء  يف  القادحة  املنطقية  بالعتبارات  ما  حد  اإىل  متاأثر  راأي  وه��و 

الناق�س، وعلى ذلك �سار ابن حزم الظاهري.

تركي  املجيد  عبد  اأر�سطو،  الأ�سويل من منطق  ابن حزم  موقف  اأي�سا  اأنظر  التقريب،�س66)،   -(

اأعمال ندوة الفكر العربي الثقافة اليونانية، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، الرباط، �س89).

)- ابن حزم والفكر الفل�سفي باملغرب والأندل�س، �سامل يفوت، �س6)) .
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به  الحتجاج  يف  و�سحيح  ال�ستدلل  يف  معترب  الظن  غالب  اأن  الثالث: 

لأنه مبثابة العام الكلي املفيد للقطع، لأن النوادر واآحاد اجلزئيات ل يقدح 

تخلفها يف �سالمة الكليات و قطعيتها. وعلى ذلك راأي الإمام ال�ساطبي وباقي 

املالكية وكذا ال�سافعية .

ثالثا: يف دللة ال�ستقراء التام.

قطعية ال�ستقراء التام:

ل يختلف اأهل العلوم النقلية اأو العقلية يف اأن ال�ستقراء التام يفيد القطع 

والعلم اليقيني، بل هو من حيث اأ�سله، مت على متام حكم اأو معنى يقوم عليه 

بح�سب ال�سرورة املنطقية والعقلية، فال ينتج عنه اإل قانون عام مطرد خال 

من ال�سذوذ ول يتطرق اإليه احتمال.

اأحكام  على  يدل  اأن  يعدو  ل  اجلزئيات  لكل  املح�سي  التام  فال�ستقراء 

قطعية وعلوم يقينية بالطبيعة، فثبت بهذا كما قال الغزايل اأن ال�ستقراء اإن 

كان تاما رجع اإىل النظم الأول و�سلح للقطعيات، فيح�سل من هذا اأن التام 

.
)((

يفيد العلم

فيه  الثابت  املنطقي  القيا�س  ا�سم  ال�ستقراء  من  النوع  هذا  على  ويطلق 

.
)((

العلم والقطع عند اأهل املنطق

العلمية  املناهج  يف  النظر  اإع��ادة  موجة  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  هنا  يفوتنا  ول 

قد  الأخ���رية  الآون���ة  يف  العلمي  البحث  عرفهما  اللذين  الفكرية،  وال��ث��ورة 

لدى  اأ�سبح  الذي  بال�ستقراء،  النظر  منهج  حول  جديدة  ت�سورات  اأفرزتا 

بع�س املذاهب املنهجية ل يلبي الرغبة القطعية يف كل �سروبه، ولي�س و�سيلة 

)- انظر معيار العلم، �س8))، امل�ست�سفى )/)).

)- انظر معجم م�سطلحات اأ�سول الفقه، �س60.
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. لأنه يف نظر اأ�سحابه يتميز 
)((

يقينية للح�سول على علم قطعي اأو م�سبوط

 منها :
)((

بخ�سائ�س

اأول:اإن نتائج ا�ستدلله لي�ست بال�سرورة �سحيحة.

ثانيا:واأنه ل ينطلق بال�سرورة من مقدمة اأو مقدمات منطقية.

وانطالقا من ذلك فم�سكل ال�سك يف ال�ستقراء ممكن،عند البع�س الآخر، 

لأنه من الوا�سح اأن النا�س مييزون بني ما هو �سائب اأو غري �سائب يف الغايات 

.
)((

ال�ستقرائية

ونعود اإىل التمثيل يف هذا املطلب مبا جعلته مثال يف ا�ستثمار ال�ستقراء 

التام، لالرتباط الوثيق الذي يجمعهما ولأنه يخدم نف�س الغر�س.

حيث  العقول،  لق�سايا  ال�سرعية  الأدلة  وموافقة  تالزم  م�ساألة  ذلك  ومن 

ا�ستدل ال�ساطبي على هذه القاعدة بعدة وجوه، من بينها وجه ال�ستقراء التام 

الذي يفيد القطع بها، حيث اعترب اأن مورد التكليف هو العقل، وذلك »ثابت 

، وهذا الأمر م�سلم لأن متام ال�ستقراء وا�ستغراقه 
)((

قطعا بال�ستقراء التام«

لكل الفروع امل�ستقراأة ين�ساأ عنه القطع واليقني بالعلم املح�سول.

كما يوؤكد ال�ساطبي هذه القطعية من خالل موافقته مل�ست�سكل اأو معرت�س 

مع  الكلية  بالقاعدة  والقطع  العلم  ح�سول  بعد  اجلزئي  اعتبار  مدى  على 

»لأن  عليها  للوفاق  منا�سبة  غري  راآها  التي  التف�سيالت  بع�س  على  حتفظه 

ال�ستقراء قطعي اإذا مت، فالنظر اجلزئي بعد ذلك عناء، وفر�س خمالفته 

 Antoine Arnould et Pierre Nicole,La Logique ou Lart De Penser , Paris , )- انظر : 

Librairie Philosophique J,Vrin,2ed, P259

 Pranab ,Kumar  Sen ,Logic Indution Humanities Press Atlantic Highlands,  -(

Ed 1980, P98

 Hacking,  Ian, The Emergence Of Probability,  Cambridge university  press, )- انظر: 

Ed, 1984, P 176

)- املوافقات، )/9).
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غري �سحيح، كم اأنا اإذا ح�سلنا من حقيقة الإن�سان مثال بال�ستقراء معنى 

بالكلي  عليه  فاحلكم  حيوان،  وهو  اإل  اإن�سان  يوجد  اأن  ي�سح  مل  احليوانية 

.
)((

قطعي ل يتخلف«

امل�ستخل�سة  ونتائجه  ال�ستقراء  اأحكام  اأكرث قطعية  اإ�سحاق  اأبو  وليبني 

من كماله، نلفيه ي�ساوي يف القطعية بني الأ�سول الكلية الثابتة بال�ستقراء 

ومن تتبع الفروع والأفراد، وبني الأ�سول املعتربة بالأدلة القطعية املعينة، 

تاأخذ  كما  القوة،  حيث  من  عليه  ارتفاعها  حالة  عنها  ترجيحها  حد  اإىل 

قد  قطعيا  كان  اإذا  الكلي  »والأ�سل  يقول:  الثابتة  الأ�سول  كباقي  حكمها 

و�سعفه،  املعني  الأ�سل  قوة  بح�سب  عليه  يربى  وقد  املعني   الأ�سل  ي�ساوي 

املعينة  الأ�سول  �سائر  حكم  امل�سائل  بع�س  يف  مرجوحا  اأنه قد يكون  كما 

.
)((

الرتجيح« باب  يف  املتعار�سة 

ويف جمال التقعيد لأ�سول الفقه واإثبات يقينيتها املفيدة القطع، ا�ستثمر 

ال�ستقراء الكلي التام اأ�سلوبا مهما للو�سول اإىل ذلك، فاعترب دللة اأ�سول 

الفقه يف الدين قطعية ل ظنية، وترجع بالأ�سا�س اإىل وجهني »اأحدهما اأنها 

ترجع اإما اإىل اأ�سول عقلية وهي قطعية، واإما اإىل ال�ستقراء الكلي من اأدلة 

ال�سريعة وذلك قطعي اأي�سا، ول ثالث لهذين اإل املجموع منهما واملوؤلف من 

.
)((

القطعيات قطعي«

املفيد  العلم  منه  يح�سل  الإ���س��ارة،  �سبقت  كما  التام،  فال�ستقراء 

لأنه  العلمية،  نتائجه  عن  التغا�سي  اأو  خمالفته  ميكن  ل  الذي  للقطع، 

فروع  عليها  وتنبني  املكلف  تلزم  عديدة،  �سرعية  اأحكام  عنه  ترتتب 

اعتبارها. ينبغي  اأخرى  فقهية 

)- املوافقات،)/).

)- املوافقات،)/7).

)- املوافقات، )/19،20.
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وتبقى من اأهم الإ�سكالت املطروحة يف جمال بحث دللة ال�ستقراء التام 

ومنهجه العلمي يف علوم ال�سريعة عند الأ�سوليني هو مفهوم التمام اأو الكلية 

تتبع  يت�سور  كيف  اإذ  ال�سرعية،  الأب��واب  تلك  يف  ال�ستقراء  اإىل  املن�سوبة 

وت�سفح كل اجلزئيات والفروع املندرجة حتت ذلك احلكم من دون ا�ستثناء، 

اإذا علمنا تعذر ذلك على كل تقدير يف  اأو تقييد؟، خا�سة  ومن دون نق�س 

الذي  الأ�سا�س  عن  يت�ساءل  البع�س  جعل  ما  وهذا  الإن�سانية،  العلوم  جمال 

يعتمد عليه يف النتقال من اجلزئي اإىل الكلي، اأي من احلوادث امل�ساهدة 

اإىل غري امل�ساهدة، معتربا اأن طرق ال�ستقراء ل جتيز هذا التمام والتعميم  

.
)((

بل »يربهن على �سدق الفر�سية بالن�سبة اإىل احلقائق امل�ساهدة ل غري«

»الأوىل  م�ساألتني:  يف  ال�ستقراء  عملية  درا�سة  يحدد  الآخ��ر  البع�س  لكون 

م�ساألة املبداأ اأو املبادئ التي تقوم عليها فكرة املنهج التجريبي نف�سه، وثانيا 

امل�ساهدة  لنا النتقال من احلالت اجلزئية  الذي ي�سمن  ال�سمان  م�ساألة 

.
)((

اإىل و�سع القانون العام«

هذا بالإ�سافة اإىل اأن »قطعنا بالنتيجة ال�ستقرائية يتوقف على ا�ستح�سار 

كل اجلزئيات وتتبعها ب�سكل مطلق، فاإن ال�ستقراء �سيكون بال�سرورة ناق�سا 

عملية  اأن  يعتقد  البع�س  ف��اإن  وعليه   .
)((

مي�سر« غري  ذلك  ح�سول  م��ادام 

ا�ستثنائي  هو  ملا  اإل  نهائية  لي�ست  مراقبة  ا�ستح�سار  عرب  تتم  ال�ستقراء 

 
)((

ول يتم الو�سول بها اإىل احلقيقة يف املعرفة العلمية اإل باإق�ساء الأخطاء

اأو احلالت غري املن�سجمة مع املبداأ العام.  

العلوم  م��ي��دان  يف  الأ�سوليني  وب��ح��وث  درا���س��ات  على  ينطبق  ه��ذا  فهل 

)- املنطق، جميل �سليبا، �س)8).

)- مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي،�س70).

)- اأر�سطو، عبد الرحمن بدوي،�س80/79.

Robert Blanch , L induction Sientifique Et Les Lois Naturelles ,2Ed, 1975, P91 ،:اأنظر -(
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ال�سرعية، ذلك ما نحاول معاجلته يف املطلب الثاين من هذا املبحث.

- متامية ال�ستقراء:

الأ�سوليني  بع�س  تعريفات  اإي���راد  املفهوم  ه��ذا  حترير  يف  املفيد  م��ن   

فال�ستقراء عند  اإ�سارات مهمة يف �سبط ذلك،  لأنها  حتمل  لال�ستقراء 

واإن  للقطعيات  و�سلح  الأول،  النظم  اإىل  رجع  تاما  كان  »اإذا  اأبي حامد: 

اإل للفقهيات،لأنه مهما وجد الأكرث على منط غلب  يكن تاما مل ي�سلح  مل 

بح�سب  ال�ستقراء  ق�سم  الغزايل  اأن  ويظهر  كذلك«،  الآخ��ر  اأن  الظن  على 

التق�سيم املنطقي، غري اأنه قدمنح لعلوم ال�سريعة خ�سو�سية املجال التداويل 

والطبيعة العلمية بح�سبانها ال�ستقراء التام له من العتبار الظني على غري 

ما ا�ستقرئ، وبهذا ينذر ورود ا�ستقراء تام، وعلى فر�س وروده فهو قطعي، 

ذلك  جزئيات  »ت�سفح  فهو  ال�ساطبي  تعريف  اأما  بالظني،  يلحق  وماعداه 

املعنى ليثبت من جهتها حكم عام، اإما قطعي واإما ظني، وهو اأمر م�سلم عند 

اأهل العلوم العقلية والنقلية، فاإذا مت ال�ستقراء حكم به يف كل حكم تقدر 

.
)((

وهو معنى العموم املراد يف هذا املو�سع«

وما ينفعني يف هذه امل�ساألة هو ال�سق الثاين من التعريف الذي:

اأهل العلوم العقلية  - ي�سلم فيه ال�ساطبي با�سرتاك مفهوم ال�ستقراء بني 

والنقلية.

- ويربط فيه بني دللة مفهوم ال�ستقراء ودللة مفهوم العام.

- ويركز فيه بقوة على اجلانب املعنوي يف العملية ال�ستقرائية.

فكيف ميكن فهم التمام يف ال�ستقراء على �سوء هذه املعطيات اجلوهرية؟ 

وما اأوجه الت�سليم به بني اأهل الخت�سا�س النقلي والعقلي؟ وما �سر الربط 

بني دللة العام ودللة ال�ستقراء عنده؟

)- املوافقات، )/))).
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لوجود ذلك  املنطقي حكما على اجلن�س  باملفهوم  التام  ال�ستقراء  يعترب 

الخت�سا�س  ه��ذا  اأه��ل  ي�سفه  ال��ذي  وه��و   ،
)((

اأن���واع���ه جميع  يف  احلكم 

فرد  منه  يخرج  ل  التام  اأن  اأي   ،
)((

املنطقي القيا�س  اأو  بالقيا�س املق�سم 

اأو نوع واحد من الأن��واع فهو حكم ي�سمل كل اجلزئيات  الأف��راد  من  واحد 

جمال  يف  للورود  قابل  اأو  وارد  املعنى  هذا  فهل  ا�ستثناء.  دون  من  والفروع 

العلوم ال�سرعية التي يعمل فيها ال�ساطبي؟.

واملالحظ اأن املطلع على اإنتاجات الأ�سوليني يف هذا ال�سدد، باخل�سو�س، 

املنطق،  علم  واأه��ل  املنطق  علم  على  والبني  الوا�سح  حتاملهم  ي�ستوقفه 

واآلياتهم التي يوظفونها يف مناهج البحث التي ل تتنا�سب مع طبيعة البحث 

للقاعدة  ال�ساطبي  مناق�سة  التمثيل  �سبيل  على  وخذ  ال�سرعية،  العلوم  يف 

، التي وظف يف فقهها بع�س 
)((

ال�سرعية )كل م�سكر خمر وكل خمر حرا م(

باملعنى  اأخلوا  حتى  الفل�سفية،  اعتباراتهم  املنطقية  للمناهج  املتحم�سني 

والق�سد ال�سرعي، فلم تتخل�س لهم امل�ساألة ومل يفد الإتيان بها فقال معقبا 

عليهم:»واعلم اأن املراد باملقدمتني هاهنا، لي�س ما ر�سمه اأهل املنطق على 

وفق الأ�سكال املعروفة، ول على اعتبار التناق�س والعك�س، وغري ذلك واإن جرى 

.
)((

الأمر على وفقها يف احلقيقة فال ي�ستتب جريانه على ذلك ال�سطالح«

وقال منتقدا اأي�سا م�سالكهم:»فاأتى الفال�سفة اإىل تلك الأ�سول فلقفوها 

اأو تلقفوا منها فاأرادوا اأن يخرجوه على مقت�سى اأ�سولهم وجعلوا ذلك عقليا 

.
)((

ل �سرعيا ولي�س الأمر كما زعموا«

)- �سبق ذكر هذا التعريف مع اأر�سطو يف مطلب تعريف ال�ستقراء.

)- اأنظر ال�سفاء، لبن �سينا،�س9))، و كذا التعريفات للجرجاين،�س)).

)- رواه م�سلم رقم )00)، اأنظر تخريج ال�سيخ م�سهور )/60).

)- املوافقات، )/9)).

)- العت�سام،)/)).
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�سبيل  على  واإعماله  اعتباره  اأ�سا�س  يف  قادحا  ال��راأي  هذا  يكن  مل  فاإذا 

الكلية والإجمال، فال �سيء مينع من ت�سوره وفهمه على وفق القدح يف منهج 

ال�سرعية،  العلوم  جمال  يف  ا�ستثماره  ملدى  النقد  توجيه  ووفق  به  التعامل 

يف  ي�سع  الذي  ال�سيء  املتع�سف.  الإعمال  ذلك  عليها  جرى  التي  بال�سورة 

توظيف  على  العمل  لت�سويغ  ال�ساطبي  الإمام  اأمام  املعبدة  الأر�سية  نظرنا 

واملنطقي يف موا�سع كثرية من الق�سايا ال�سرعية بال�سكل  الفل�سفي  املنهج 

يف ا�ستعارة الآليات  الذي يراه منا�سبا وفعال، ووفق ال�سوابط التي ر�سمها 

املنطقية ومنها اآلية ال�ستقراء يف جماله.

لكن ملا نبحث يف اأوجه الربط التي و�سل به ال�ساطبي م�سلك ال�ستقراء مع 

م�سلك العام وم�سلك التواتر املعنوي، يف فقه اخلطاب ال�سرعي، نفهم اأكرث 

حقيقة التمام والإطالق املراد عنده.

املعنوي  »العموم  بالعموم  يق�سد  اأن��ه  هو  الأ�سوليني  وبني  بينه  والفرق 

كانت له �سيغة خم�سو�سة اأول، فاإذا قلنا يف وجوب ال�سالة اأو غريها من 

اأن ذلك  معنى ذلك  فاإمنا  عام،  اإنه  اأو غريه:  الظلم  الواجبات ويف حترمي 

ثابت على الإطالق والعموم بدليل �سيغة اأول، بناء على الأدلة امل�ستعملة هنا 

.
)((

وهي ال�ستقرائية املح�سلة مبجموعها القطع باحلكم«

الدالة  ب�سيغها  القطع  مبلغ  بالغة  م�ساألة  ال�ساطبي  عند  العموم  فدللة 

عليها اأو باأدلتها املتعددة القائمة لأنها ثابتة من جهتني كما يوؤكد ذلك.

الأوىل: ال�سيغة الدالة على ذلك العموم القطعي.

والثانية:جهة ال�ستقراء املعنوي التام، وقد اأ�سهب يف بيان هذا املاأخذ مبثال 

�سريح عليه ملا كان يقعد مل�ساألة رفع احلرج يف ال�سريعة اإذ قال: »فكذلك اإذا 

فر�سنا اأن رفع احلرج يف الدين مثال مفقود فيه �سيغة عموم  فاإنا ن�ستفيده 

من نوازل متعددة خا�سة خمتلفة اجلهات متفقة يف اأ�سل رفع احلرج ..فاإنا 

)- املوافقات، )/)9).
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فكاأنه عموم  بال�ستقراء،  كلها عمال  الأب��واب  رفع احلرج يف  نحكم مبطلق 

.
)((

لفظي فاإذا ثبت اعتبار التواتر املعنوي ثبت يف �سمنه ما نحن فيه«

املعنى  معه  ا�ست�سحب  عندهم  التام  فال�ستقراء  الأ�سوليني،  باقي  اأما 

الذي تواتر عند املناطقة، بتتبع كل اجلزئيات بدون ا�ستثناء، حتى يتم تعميم 

اإمتام  �سرورة  من  حزم  ابن  اإليه  ذهب  ما  ذلك  ومن  واإطالقه،  احلكم 

يعد  فال�ستقراء  واإل  باحلكم  القطع  يتم  حتى  كلها  للجزئيات  التتبع 

التحقيق  يف  ميح�س  اأن  اإىل  احلق  عن  الباحث  دعا  يعتربحيث  ل  ناق�سا 

اأن يحيط علما بجميع اجلزئيات  اإل  اأ�سال،  و»اأن ل ي�سكن  اإىل ال�ستقراء 

يقطع يف احلكم على  يقدر فال  فاإن مل  فيه،  التي حتت الكل الذي يحكم 

.
)((

ما مل ي�ساهد، ول يحكم اإل على ما اأدركه، دون ما مل يدك«

الأ�سويل  ال�ستقراء  اأن  اإثباته من ن�سو�س  اإذن من خالل ما مت  فيظهر 

فاأبو  البحث،  ومنهج  الدرا�سة  جمال  بح�سب  املنطقي  نظريه  عن  يختلف 

اإ�سحاق يوؤ�س�س لعتباره ال�ستقراء التام يف عالقته مع العموم، و املق�سود 

بالتمامية اأو الكلية عنده يف ال�ستقراء تلحق اجلانب املعنوي من اخلطاب 

ال�سرعي اأكرث من غريه، وهذا الأمر يتعذر معه ا�ستيفاء كل الفروع واجلزئيات 

حقها من النظر والت�سفح. وعليه ي�سعب ح�سول مطلق التعميم والتمام، 

ذلك »اأن ح�سول القطع يف املعرفة التواترية  ل يتوقف على نقطة اأو مرحلة 

علم  له  يح�سل  حتى  كثرية  ظنية  جزئيات  يتتبع  يظل  فامل�ستقرئ  بعينها، 

القطعية ل ي�سرتط  املعرفة  قطعي مب�ساألة ما ويف حلظة ما، وح�سول تلك 

امل�ستحيالت  من  ذلك  كان  واإل  وح�سرها  اجلزئيات  جميع  ا�ستنفاد  فيها 

.
)((

املنطقية«

)- املوافقات، )/))).

)-  التقريب،�س66).

اإ�سالمية  جملة  �سواحلي،   يون�س  املوافقات،  منوذج  الإ�سالمي،  النظر  مناهج  يف  ال�ستقراء   -(

�س72،73. املعرفة، 
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التام يف  اأن مفهوم ال�ستقراء  نتيجة مفادها  اإىل  وبهذا، ميكن اخللو�س 

ذلك  جزئيات  ت�سفح  هو  ال�ساطبي  الإم��ام  عند  ال�سرعي  اخلطاب  جمال 

املعنى اإىل احلد الذي يطمئن فيه امل�ستقرئ اإىل ح�سول القطع املطلق واإن 

مل يتم ذلك فعليا على وجه عملي، مع وجود اإمكانات تخول رد ما ميكن اأن 

يكون ا�ستثناء عار�سا، وقد اأف�سح ال�ساطبي عن هذا املفهوم ب�سكل يقرتب 

القواعد  اإىل  اخللق  �سبط  ال�سارع  ق�سد  كان  »وملا  قال:  ملا  الت�سريح  من 

العامة، وكانت العوائد قد جرت بها �سنة اهلل اأكرثية ل عامة، وكانت ال�سريعة 

مو�سوعة على مقت�سى ذلك الأمر امللتفت اإليه اإجراء القواعد على العموم 

العادي ل العموم الكلي التام الذي ل يختلف عنه جزئي ما، فليكن على بال 

اإمنا تنزل على العموم  اأن القواعد العامة  من النظر يف امل�سائل ال�سرعية، 

.
)((

العادي«

فاملق�سود اإذن بالتمام والكلية عند ال�ساطبي غريه عند باقي الأ�سوليني، 

فلدى الأول ل يخرج على املفهوم املرتبط بنطاق علوم ال�سريعة دون ارتباطه 

فالتمام  الأ�سوليني  باقي  اأما  واملنطق،  الفل�سفة  اأهل  عند  ال�سائع  باملفهوم 

عندهم ينطبق على ما توا�سع عليه املناطقة.

رابعا:  دللة ال�ستقراء الناق�ص.

مادامت اإمكانية ح�سول عملية ال�ستقراء التام �سعبة الورود وال�ستثمار 

الختالف  اإىل  بالنظر  فيها،  الوقوع  ون��ادرة  ال�سريعة،  علوم  جم��الت  يف 

احلا�سل بينها وبني جمالت علوم املنطق والفل�سفة، فاإن ح�سول ما هو اأدنى 

بال�سرورة،  وحا�سل  قائم  اأمر  فيها  العملية  تلك  من  التمام  حيث  من 

وهو الأكرث ا�ستخداما يف فقه اخلطاب ال�سرعي.

وال�ستقراء الناق�س هو ال�سرب الذي اعتمده الأ�سوليون يف بناء الأحكام 

الكلية الفقهية وحترير امل�سائل الأ�سولية.

)- املوافقات، )/198،197، 00).
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قطعية ال�ستقراء الناق�ص 

حماولة  التو�سيح  يف  وال��زي��ادة  البيان  يف  الإ�سهاب  ب��اب  من  يكون  قد 

اإىل  بالنظر  الأ�سوليني،  عند  الناق�س  ال�ستقراء  قطعية  على  ال�ستدلل 

تعلق  هو  اإمنا  ال�ستقراء  بعملية  والكلية  التمام  تعلق  اأن  من  تقريره  مت  ما 

اأ�سا�سه جمازي على �سبيل الثقة يف ما مل ي�ستقراأ انطالقا من الفقه العام 

للق�سد ال�سرعي، و�سابطه ح�سول الطمئنان عند النف�س بتمام املعنى يف 

باقي الق�سايا ال�سرعية الأخرى، ول تربطه �سلة دللية مع املفهوم املنطقي 

الناق�س  »ال�ستقراء  لأن  ثم  املق�سم،  املنطقي  القيا�س  اأو  التام  لال�ستقراء 

، اإل اأن هذا املذهب 
)((

لي�س معناه -على �سفة الإطالق- عدم احتمال اليقني«

الذي التزمه الأ�سوليون ي�سكل مثار جدل وا�سع يف الأو�ساط العلمية واملنطقية 

نف�سي  م�سكل  هو  مما  اأكرث  منطقي  جوهره  ال�ستقراء  م�سكل  تعترب  التي 

انتظام  باأن وجود  القائلة  اعتبار احلقيقة  ي�سوغ  اإذ »كيف  بالثقة،  له �سلة 

.
)((

من احلالت املالحظة دليل على اأنها ت�ستمر على العموم؟«

لكن ثمة اأمر دقيق ميكن اأن يكون مفتاح تف�سري ح�سول الدللة القطعية 

تقارب ملمو�س بني  واإن كان هناك  الوقوف عنده،  اإىل  الناق�س يدفعنا  يف 

بينهما من حيث  والناق�س لنعدام فروق جوهرية  التام  ال�ستقراء  مفهوم 

الدللة القطعية.

الناق�س  ال�ستقراء  �سرعية  الأ�سوليون  عليها  بنى  التي  القواعد  من 

يف اإثبات جمموعة من الأحكام والكليات، قاعدة »اإن الغالب الأكرثي معترب 

الأغلبي  الناق�س  ال�ستقراء  فقطعية   
)((

القطعي« العام  اعتبار  ال�سريعة  يف 

)- مدخل اإىل علم املنطق، -املنطق التقليدي- مهدي ف�سل اهلل،�س 0)) .

2- Sydney Choemker, “Properties, Causation, And Projectibility”, Proceedings Of 
Conference At The Gueen’s College,  Oxford, 21-24 August 1978, Ed , Clarender 
Press, Oxford, 1980, P293.

)- املوافقات، /)).
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عند  والعام  التام  ال�ستقراء  يف  احل�سم  مت  كما  فيها،  حم�سوم  الأك��رثي  اأو 

الأ�سوليني و املناطقة، يقول الدكتور اأحمد الري�سوين:»وعلى هذا فاإن الثابت 

اأن ا�ستقراء حالت كثرية ولي�ست اأكرثية اإذا اأعطانا اطراد يف حكمها فاإنه 

يعطينا اأي�سا رجحانا يف كون نظائرها لها نف�س احلكم، ويبقى اأن الرتقاء 

القطع  اإىل  بنا  ت�سل  قد  القوة  من  مزيدا  يعطينا  الأكرث  اإىل  الكثري  من 

.
)((

اأو ما يقرب منه«

قيمته  من  ينق�س  ل  ال�ستقراء  عن  واجلزئيات  الأف��راد  بع�س  فتخلف 

العلمية ودللته القطعية يقول الإمام ال�ساطبي: اإن »الكلية يف ال�ستقرائيات 

وبهذا   ،
)( (

اجل��زئ��ي��ات« بع�س  مقت�ساها  ع��ن  تخلف  واإن  �سحيحة، 

الفروع، ومل يدع  امل�ستثنيات واخلوارج من  قد و�سع هوام�س لتاليف  يكون 

والكلية،  التمام  وحدود  الأكرثية  الأغلبية  حدود  بني  لتحول  لها جمال 

الكليات  يف  القطعية  املعرفة  ح�سول  اأم��ام  معتربة  غري  نظره  قي  ن��ه��ا  لأ

ال�ستقرائية بذلك ال�سكل.

ويف م�ساألة احليل التي تكون �سببا يف اإ�سقاط واجب اأو اإباحة حمرم، يقول 

الإمام ال�ساطبي:»احليل يف الدين باملعنى املذكور غري م�سروعة يف اجلملة، 

خ�سو�سات  يف  لكن  وال�سنة،  الكتاب  من  ينح�سر  مال  ذلك  على  والدليل 

.
)((

يفهم من جمموعها منعها والنهي عنها على القطع«

بل ذهب الإمام اإىل اأبعد من ذلك، اإذ اعترب اأن الدلئل الظنية جتري يف 

ال�سرع جمرى الدلئل القطعية، م�ساألة قام عليها الدليل القطعي، ول ميكن 

.
)((

باأي حال من الأحوال اإ�سقاط اعتبار الظن مبعار�سة القاطع

)- نظرية التقريب والتغليب،�س09).

)- املوافقات، )/)).

)- املوافقات،)/88).

)- اأنظر نف�س امل�سدر،)/))).
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ومن جهة اأخرى، يذهب �سراج الدين الأرموي اإىل اأن ال�ستقراء الناق�س 

ل يفيد اليقني جلواز اأن يكون حكم نوع من جن�س خمالف لغريه، والأظهر اأنه 

.
)((

ل يفيد الظن اإل ملنف�سل وحيث يفيده فهو حجة

اأما ابن النجار احلنبلي، فال�ستقراء عنده مراتب بح�سب درجات اجلزئيات 

امل�ستقراأة وعلى ذلك فاإنه تنعك�س دللته على تلك املراتب يقول:»فهو ظني 

اأكرث كان  ويختلف فيه الظن باختالف اجلزئيات فكلما كان ال�ستقراء يف 

من  تقرتب  مرتبة  اإىل  ي�سل  قد  الناق�س  ال�ستقراء  اإن  اأي   ،
)((

ظنا« اأقوى 

القطع، اإذا ما كانت نتيجته ال�ستقرائية غالب الظن فيها، وذلك معترب عند 

اأهل الأ�سول اعتبار العام القطعي كما قال ال�ساطبي.

وال�ستقراء عند الإمام القرايف هو: »تتبع احلكم يف جزئياته على حالة 

يغلب على الظن اأنه يف �سورة النزاع على تلك احلالة، با�ستقراء الفر�س يف 

جزئياته باأنه يوؤدى على الراحلة فيغلب على الظن الوتر لو كان فر�سا ملا اأدي 

، لأن غلبات الظنون 
)((

على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء«

 يف فهم اأ�سول اخلطاب ال�سرعي.
)((

معتربة

و يخل�س بعد ا�ستقرائه جلملة من الن�سو�س ال�سرعية الدالة على تعليل 

الأحكام ال�سرعية، وتتبعه لها يف القراآن وال�سنة ب�سكل غري كلي وغري تام لكل 

الفروع الن�سية اإىل اأنه »اإذا دل ال�ستقراء على هذا وكان يف مثل هذه الق�سية 

.
)((

مفيدا للعلم، فنحن نقطع باأن الأمر م�ستمر يف جميع تفا�سيل ال�سريعة«

)- التح�سيل من املح�سول، )/))).

)- �سرح الكوكب املنري، �س09).

)- �سرح تنقيح الف�سول،8)).

)- املوافقات، )/))).

)- املوافقات، )/).
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اإل اأنه لبد من القول يف الأخري، واإن كان ال�ستقراء الناق�س »يطرح م�سكال 

فل�سفيا من الناحية املنطقية لأن اعتماد معطيات اأولية ل تقوى على اإثباتها 

بهذا النوع من ال�ستقراء فاإن اعتماده يف البحث يف مثل هذه العلوم الأخرى 

 لأجل ذلك يت�سور ال�ستقراء يف بع�س الأحيان باأنه 
)((

اأ�سبح �سرورة علمية«

ال�ستقرائية ل ميكن  ال�ستنتاجات  لأن  »ل ميكن عر�سه معفى من اخلطاأ 

املقدمات  اأن  رغم  قطعا،  �سحيحة  خال�سات  اإىل  تعود  اأنها  على  اإظهارها 

.
)((

املنطقية اأي ت�سوير الأحداث اأو الوقائع اخلا�سة كلها �سحيحة«

تبقى  وت�سفحه  اإحاطته  يف  الناق�س  ال�ستقراء  دلل��ة  ف��اإن  ذلك  ورغ��م 

قطعية عند الأ�سوليني، واإن كان هذا النق�سان احلا�سل فيه يعود يف اأ�سوله 

العلمية اإىل وجوه متعددة، فقد يكون النق�سان:

الكلي  الأ�سل  حتت  املندرجة  الفروع  جميع  ا�ستيفاء  عدم  م�ستوى  على 

يلحقها  امل�ستقراأة  غري  الفروع  اأن  ذلك  و�سابط  ال�ستقرائية،  النتيجة  اأو 

�سبيهتها  مثل  باأنها  امل�ستقرئ  عند  حا�سل  ليقني  بال�سرورة  الكلي  احلكم 

امل�ستقراأة.

املعنى  حتت  الدخول  عن  اجلزئية  الآح��اد  بع�س  تخلف  م�ستوى  على  اأو 

القطعية،  الكلية  يف  القدح  على  قدرتها  لعدم  كذلك  معتربة  لأنها  الكلي، 

الكليات كما هو مقرر  اآحاد اجلزئيات ل يقدح يف  اأن تخلف  و�سابط ذلك 

عند اأبي اإ�سحاق.

- علة قطعية ال�ستقراء الناق�ص.

يتبني مما �سبق اأن ا�ستقراء الفروع واجلزئيات غري املكتمل الذي تنق�سه 

اأفراد معينة حتول دون اكتماله ومتامه، اإما من جهة عدم اإحلاق ال�ستقراء 

)- ق�سايا فل�سفية،جمال الدين بوقلي ح�سن، �س)9).

2- Jennifer Trusted, Logic Of  Scientific Inference ,An Introduction, British Library, 
First Published ,GB, P6.
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بها، اأو من جهة تخلفها عن مقت�سى الكلية اخلا�سة، فهو يفيد الظن الغالب 

املعترب يف ال�سريعة اعتبار العام القطعي، فكيف ي�سوغ الأ�سوليون مذهبهم 

يف القطع به؟ وما هو تعليلهم يف ذلك؟ 

فال�ساطبي، مثال، ملا ا�ستفرغ و�سعه يف اإثبات الكليات الثالث، ال�سروريات 

�سرعت  التي  القطعية  الق�سايا  من  والتح�سينيات،واعتبارها  واحلاجيات 

مل�سالح العباد، اعرت�سته يف بحثه ال�ستدليل بع�س اجلزئيات التي قد تقدح 

اإىل  م�سكال  يعتربه  ذلك مل  لكن  قطعية،  نتائج  من  اإليه  و�سل  ما  تخرم  اأو 

احلد الذي يزيل عن ا�ستدلله ال�ستقرائي قي جانبه الناق�س دللته العلمية 

عليه  بالتبع.يقول  قطعيتها  ال�ستقرائية  الكليات  عن  الأول،ويرفع  بالق�سد 

للم�سالح اخلا�سة  �سرعت  كانت قد  اإذا  الثالث  الكليات  رحمة اهلل: »هذه 

فاإن  ال�سروريات  يف  اأما  اأمثلة:  اجلزئيات،ولذلك  اآحاد  تخلف  يرفعها  فال 

العقوبات م�سروعة لالزدجار، مع اأنا جند من يعاقب فال يزدجر عما عوقب 

م�سروع  ال�سفر،  يف  فكالق�سر  احلاجيات  يف  واأم��ا  كثري،  ذلك  ومن  عليه، 

حقه  يف  والق�سر  ل��ه،  م�سقة  ل  املرتفه  وامللك  امل�سقة،  وللحوق  للتخفيف 

م�سروع. والقر�س اأجيز للرفق باملحتاج، مع اأنه جائز اأي�سا مع عدم احلاجة. 

واأما يف التح�سينيات فاإن الطهارة �سرعت للنظافة على اجلملة مع اأن بع�سها 

 .
)((

اأ�سل امل�سروعية« على خالف النظافة كالتيمم، فكل هذا غري قادح يف 

فكل ما ذكره ال�ساطبي من فروع فقهية، الظاهر فيها خمالفة الكليات يف 

اطرادها وقدحها يف عمومها، ل متثل جزئيات قادرة على تغيري ثبات تلك 

الكليات التي ح�سل العلم بها عرب م�سلك ال�ستقراء، لأن »الأمر الكلي اإذا 

كونه  عن  يخرجه  ل  الكلي  مقت�سى  عن  اجلزئيات  بع�س  فتخلف  كليا  ثبت 

كليا. واأي�سا فاإن الغالب الأكرثي معترب يف ال�سريعة اعتبار العام القطعي، 

.
)((

لأن املتخلفات اجلزئية ل ينتظم منها كلي يعار�س هذا الكلي الثابت«

)- املوافقات، )/40،41.

)- املوافقات، )/)).
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عن  حت��دث  حينما  الت�سويغ،  ه��ذا  مثل  اإىل  ال��غ��زايل  الإم���ام  اأ���س��ار  وق��د 

اإىل  رجع  تاما  كان  اإذا  ال�ستقراء  اأن  بهذا  »فثبت  فقال:  ال�ستقراء عموما 

النظم الأول، و�سلح للقطعيات واإن مل يكن تاما مل ي�سلح اإل للفقهيات، لأنه 

.
)((

مهما وجد الأكرث على منط غلب على الظن اأن الآخر كذلك«

�سمن  م�ستقرئ  غري  هو  ما  الكلي  يف  ت��درج  الغزايل،  عند  الظن  فغلبة 

مظانها،  يف  ومتتبعة  م�ستقراأة  الأكرثية  اجلزئيات  مادامت  منها  امل�ستقراأ 

وهذا الت�سور للم�ساألة يخالف يف اأ�سا�سه الراأي القائل باأن »التحليل ال�سكلي 

اأوجه  حتديد  على  ذاتها  حد  يف  ق��ادرة  غري  ال�ستقرائي  الحتمال  لقواعد 

الغالب  فالظن    .
)((

ال�ستقرائي« للتعليل  امل��ربرة  القواعد  تلك  بني  الربط 

راجح يف بلوغ اليقني والقطع لديه، كما هو عند ال�ساطبي. واإىل هذا اأ�سار 

املتخلفات  يف  اأو  النزاع  ملا بني عدم عمل �سورة  العطار يف حا�سيته  اأي�سا 

الحتمالت  لأن  القطع  اإفادة  يف  يقدح  »ل  قال  اإذ  ال�ستقرائية،  الكليات 

اأن  من  العلم   التواتر  اإف��ادة  يف  قالوا  كما  العادي  القطع  تنايف  ل  البعيدة 

.
)((

احتمال التواطوؤ على الكذب ل ينايف اإفادته العلم ال�سروري«

ل�سبب  اإفادته  يف  علميًا  دللته  يف  قطعيًا  الناق�س  ال�ستقراء  يكون  وقد 

اآخر يتعلق بو�سع اجلزئيات والأفراد التي قد تبدو متخلفة قادحة من حيث 

الظاهر لكنها غري داخلة األبتة �سمن جزئياته املق�سودة اأو الأفراد املرادة، 

من حيث مقت�ساها الأ�سلي التي قد وجدت ملا هي اأوىل به، وهو ما اأ�سار اإليه 

الكليات  ت�سريع  اإثبات  فيها ق�سد  يجتهد  التي  امل�ساألة  نف�س  اإ�سحاق يف  اأبو 

للم�سالح، حيث قال:»فاجلزئيات املتخلفة  قد يكون تخلفها حلكم خارجة 

لكن  داخلة عندنا  تكون  اأو  اأ�سال،  فيه  داخلة  تكون  الكلي فال  عن مقت�سى 

)- امل�ست�سفى،�س)).

2- P89  Georg, Henrik, Van, Wright, The Logical Problem, 2Ed, 1957,Green .Wood Press, 
Publishers, Westerport.

)- حا�سية العطار، �س86).
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عار�سها على اخل�سو�س ما هي به اأوىل،  فامللك املرتفه قد يقال اإن امل�سقة 

التي مل  العقوبات  اأو نقول يف  تلحقه، لكنا ل نحكم عليه بذلك خلفائها، 

اآخر  اأمر  ثم  بل  فقط،  الزدج��ار  لي�ست  امل�سلحة  اإن  �ساحبها،  يزدجر 

على  اأي�سا  زجرا  كانت  اإن  و  لأهلها  كفارات  احلدود  لأن  كفارة،  كونه  وهو 

للكلي. فعلى كل تقدير  اأنه خادم  اإيقاع املفا�سد. وكذلك �سائر ما يتوهم 

.
)((

ل اعتبار مبعار�سة اجلزئيات يف �سحة و�سع الكليات للم�سالح«

وعلى اجلملة ميكن ح�سر اأهم الأ�سباب التي ي�سوغ بها اأهل الأ�سول قطعية 

ال�ستقراء الناق�س يف جمال العلوم ال�سرعية يف �ستة مبادئ اأ�سا�سية :

يخرم  ل  الكلي  مقت�سى  عن  واجلزئيات  الأف��راد  بع�س  خروج  اإن  الأول: 

و�سعه الكلي، وبالتايل ل يقدح يف اإفادته القطع والعلم اليقني.

الثاين:اإنه يف حالة تخلف بع�س اآحاد هذه اجلزئيات وخروجها عن مقت�سى 

الكليات، فاإنها ل تنتظم بكاملها لتن�سئ يف ا�ستقاللها كليا اآخر، مبقدوره اأن 

ي�ساهي الكلي الأ�سلي اأو يقف معار�سا يف وجه اطراده.

الثالث: اإن املتخلفات اجلزئية واإن ظهرت قادحة ومعار�سة لالأ�سلي الكلي، 

فاإنها قد تكون �سرعت اأو وجدت للدخول يف اأ�سل كلي اآخر، ويف خدمة جانب 

اأوىل من اجلانب الأول.

الرابع:اأن الأدلة اإذا تعددت عند الباحث اأو امل�ستقرئ يف اجلزئيات، فاإنها 

العام  مقام  تقوم  ظنيات  جملة  مبجموعها  فتكون  البع�س،  بع�سها  تدعم 

القطعي ال�سحيح، كما اأ�سار اإىل ذلك ال�ساطبي، »واإذا تكاثرت الأدلة ع�سد 

.
)((

بع�سها بع�سا ف�سارت مبجموعها مفيدة للقطع«

بالتواتر  ي�سمى  ما  بني  وا�سعا  فرقا  يجدون  ل  الأ�سوليني  اخلام�س:اإن 

)- املوافقات، )/)).

)- نف�س امل�سدر، )/)).
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الن�سية  ال�سرعية  الفروع  جمال  يف  ال�ستقراء،  ودليل  الأخبار  جمال  يف 

اأو من حيث اللفظ، فاإذا كان العلم التواتري  املتواردة اإما من حيث املعنى 

ل ميكن حتديده بعدد معني من الأفراد، وبالتايل مهما ا�ستوعب من اأفراد 

�سيبقى قا�سرا عن التمام فكذلك ال�ستقراء الناق�س يف الفروع ال�سرعية.

الكلية  ال�ستقرائيات  يف  واآحادها  اجلزئيات  بع�س  تخلف  اإن  ال�ساد�س: 

يف جمال العلوم ال�سرعية والإن�سانية عموما ل يقدح يف القطع بها بخالف 

ال�ستقرائية.  الكليات  �ساأن  »هذا  ال�ساطبي:  يقول  الأخرى،  العقلية  العلوم 

واعترب ذلك بالكليات العربية، فاإنها اأقرب �سيء اإىل ما نحن فيه، لكون كل 

واحد من القبيلني اأمرا و�سعيا ل عقليا. واإمنا يت�سور اأن يكون تخلف بع�س 

ملثله  ثبت  لل�سيء  ثبت  »ما  نقول  كما  العقلية،  الكليات  قادحا يف  اجلزئيات 

عقال« فهذا ل ميكن فيه التخلف البتة، اإذ لو تخلف مل ي�سح احلكم بالق�سية 

.
)((

القائلة »ما ثبت لل�سيء ثبت ملثله«

من  متفرقة  موا�سع  يف  الأ���س��ول��ي��ون  اعتمدها  عنا�سر  جمموعة  ه��ذه 

موؤلفاتهم يف ت�سويغ اإ�سفاء املعرفة القطعية على دللة ال�ستقراء الناق�س، 

كما اأنها م�ستندات علمية يف اإعمال ال�ستقراء ب�سكل عام يف ق�سايا فقهية 

وم�سائل اأ�سولية عديدة. 

مع  تتباين  الأ�سوليني  عند  ال�ستقراء  دللة  اأن  �سبق  ما  خالل  من  تبني 

دللته عند املناطقة، فاإذا كانت دللة ال�ستقراء التام اأوالكلي تفيد القطع 

والعلمية عند كل منهما، فاإن دللته يف �سورته الناق�سة اأو غري التامة تفيد 

القطع املف�سي اإىل قطعية العمل باأحكامه وتقريراته لدى الأ�سوليني عك�س 

معناه ودللته عند اأهل املنطق الذين ل يعتربونه البتة يف جمالهم التداويل 

دليال قطعيا يفيد العلمية واليقني. 

)- املوافقات، )/)).
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املبحث الثالث: املعرفة القيا�سية والتمثيلية

يح�سر القيا�س ب�سكل قوي باعتباره اأداة ي�ستعان بها يف البيان، وال�ستدلل 

على املطالب املخت�سة عند العلماء امل�سلمني، ويظهر ذلك مثال؛ يف ا�ستدلل 

عن  الك�سف  يف  ال�ستقراء  لدليل  القطعية  احلجية  على  الأ�سوليني  بع�س 

املقا�سد الكلية، ليتح�سل له القطع يف امل�ساألة ب�سكل منا�سب وجمدي، لذلك 

انتبه اإىل دليل ال�ستقراء قيا�سا على املعرفة التواترية يف اخلرب، فاإذا كان 

التواتر يفيد القطع يف الأخبار، فاإن ال�ستقراء اللفظي واملعنوي للن�سو�س 

اإنتاج  وهي  الإعمال،  علة  نف�س  يف  لحتادهما  الإف��ادة  نف�س  له  واجلزئيات 

املعرفة القطعية يقول: »وعلى هذا ال�سبيل اأفاد خرب التواتر العلم اإذ لو اعترب 

اإخبار كل واحد منهم على فر�س عدالته مفيدا  لكان  اآحاد املخربين،  فيه 

لالإجماع  لكن  الظن،  اإف��ادة  على  بزيادة  يعود  اجتماعهم  يكون  فال  للظن، 

اإليه  ان�ساف  فاإذا  مثال  للظن  مفيد  واحد  فخرب  لالفرتاق،  لي�ست  خا�سية 

اآخر قوي الظن، وهكذا خرب اآخر واآخر، حتى يح�سل باجلميع القطع الذي 

ل يحتمل النقي�س،فكذلك هذا اإذ ل فرق بينهما من جهة اإفادة العلم باملعنى 

اأدلة  ا�ستقراء  من  ح�سل  »فاإذا  اأي�سا:  وقال   .
)((

الأخبار« ت�سمنته  الذي 

بالتواتر  �سبيه  وهو  املطلوب،  الدليل  فهو  العلم،  يفيد  جمموع  امل�ساألة 

امل�ستفاد من كرثة  وجود حامت    ] ب�سجاعة علي  كالعلم  هو  بل  املعنوي، 

.
)((

الوقائع املنقولة عنهما«

ويف نف�س ال�سياق، ينتقد ال�ساطبي الأ�سوليني الذين تهاونوا يف الأخذ بدليل 

ال�ستقراء، حتى يقطعوا ببع�س الأدلة الأ�سولية كالإجماع مثال، ولو قا�سوا 

احتجاجهم  على  و�سحته،  املعنى  قطعية  على  الدالة  الن�سو�س  ا�ستقراء 

بالتواتر املعنوي يف القطع بالأخبار، حل�سل لهم القطع يف حجية الإجماع، 

)-  املوافقات، )/9)-0).

)-  املوافقات، )/)).
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اإىل  اللتفات  اأدى عدم  امل�سلكي، فقال منبها:»وقد  الت�سابه  بناء على ذلك 

هذا الأ�سل وما قبله اإىل اأن ذهب بع�س الأ�سوليني اإىل اأن كون الإجماع حجة 

ظني ل قطعى؛ اإذ مل يجد يف اآحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع، فاأداه 

.
)((

ذلك اإىل خمالفة من قبله من الأمة ومن بعده«

ومن القيا�س املنطقي الوا�سح واجللي يف ال�ستعمال عند الأ�سوليني ن�سوق 

كتاب  من  الكربى  امل�سائل  اإح��دى  ال�ساطبي  اإ�سحاق  اأبو  به  ا�ستهل  ما  هنا 

املقا�سد؛ حيث قرر على طريقة املناطقة الكبار املتمر�سني قائال: »كل من 

ابتغى يف تكاليف ال�سريعة غري ما �سرعت له، فقد ناق�س ال�سريعة، وكل من 

ناق�سها فعمله يف املناق�سة باطل، فمن ابتغى يف التكاليف ما مل ت�سرع له، 

.
)((

فعمله باطل«

وتق�سيمها الربهاين بح�سب امل�سالك املنطقية، يكون على ال�سورة الآتية:

كل مناق�س لل�سريعة...........عمله باطل........مقدمة �سغرى

املبتغي يف تكاليفها غري مقا�سدها...مناق�س لل�سريعة....مقدمة كربى

املبتغي يف تكاليفها غري مقا�سدها.....عمله باطل..........نتيجة.

يف  الأ�سا�سية  الأدوات  اأحد  خلدون،  كابن  اأي�سا،  املوؤرخني  عند  والقيا�س 

على  وا�ستغاله  اهتمامه  علو  دام  فما  العمراين،  والعتبار  التاريخي  النظر 

وهو  اأي�سا،  وا�ستثماره  القيا�س  ا�ستخدام  عن  ينفك  ل  فاإنه  ال�ستقراء، 

بناء  ومزلت  مغالط  وقعوا يف  الذين  الأثبات  للموؤرخني  انتقاده  وجه  الذي 

الأثبات  اأقدام كثري من  القيا�س والعتبار، يقول: »فقد زلت  اإغفالهم  على 

ونقلها  اأفكارهم  وعلقت  والآراء  الأحاديث  هذه  مثل  يف  احلفاظ  واملوؤرخني 

.
)((

عنهم الكافة من �سعفة النظر والغفلة عن القيا�س«

)-  املوافقات، )/8).

)-  املوافقات، )/))).

)-  املقدمة، )).
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يوقعهم يف  رواياتهم  املوؤرخني يف  قبل  من  القيا�س  اإىل  ال�ستناد  واإغفال 

املغالط ل حمالة، لأن الأخبار »اإذا اعتمد فيها على جمرد النقل ومل حتكم 

الجتماع  يف  والأح���وال  العمران  وطبيعة  ال�سيا�سة  وقواعد  العادة  اأ�سول 

الإن�ساين ول قي�س الغائب منها بال�ساهد واحلا�سر بالذاهب فرمبا مل يوؤمن 

علم  اأن  كما   .
)((

ال�سدق« جادة  عن  واحليد  القدم  ومزلة  العثور  من  فيها 

التاريخ من حيث خ�سائ�سه اخللدونية نظر )فكر عقلي( وحتقيق )بحث 

داخل  يحدث  ما  تف�سر  واأ�سباب  علل  عن  بحث  و)تعليل(  احلقيقة(  عن 

 و بداية لأجراء 
)((

احلياة الب�سرية) العلة مبداأ ي�سعه العقل لفهم مايوجد(

القيا�سات املمكنة واجلائزة.

)-  املقدمة، 0).

التاريخية ونقد احلكاية عند ابن خلدون، عبد احلق من�سف، جملة عامل الفكر، عن  )- املعقولية 

املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، املجلد7)، يوليوز �ستنرب، 008)، �س)7.
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املبحث الرابع: املعرفة املنطقية

اإن اأغلب العلماء النظار الذين اأجنبتهم احل�سارة الإ�سالمية لهم ن�سيب 

وافر وحظ غري ي�سري من املعرفة املنطقية، اإما من حيث درا�ستها وتعلمها، 

لتكامل  بذلك  موؤ�س�سني  كتاباتهم،  يف  وتوظيفها  ا�ستثمارها  حيث  من  اأو 

معريف اأ�سيل بني املعرفتني ال�سرعية والعقلية، وبالرجوع اإىل �سريهم العلمية 

التاريخ  اأ�سول  ال�سريعة وعلم  اأ�سول  يت�سح ذلك بجالء، و�سنتخذ من علم 

العمراين اأمنوذجني يف بيان ال�ستناد العلمي على الفكر املنطقي يف البناء 

الكلي التكاملي للمعرفة. ولعل ال�ساطبي وابن خلدون لي�سا با�ستثناءين من 

املوافقات،  وخا�سة  املنطقية  بالروح  مفعمة  كتاباته  فالأول  احلكم،  هذا 

والثاين ل تخلو مقدمته من اأنظار منطقية وفل�سفية.

ويعترب كتابا املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة واملقدمة من اأنف�س الكتب التي 

اأ�سول  وعلم  ال�سريعة  اأ�سول  علم  يف  الإ�سالمية،  العلمية  للثقافة  اأرخ��ت 

التاريخ العمراين، اإذ يعرفهما املبتداأ يف طلب العلم املخ�سو�س واملجتهد يف 

اأ�سوله، بالنظر اإىل الأ�سلوب املعتمد يف الكتابة، والطرق امل�سلوكة يف النظر، 

والغايات املق�سودة يف الدرا�سة، فكيف مت ا�ستثمار املعرفة املنطقية يف بناء 

تكامل معريف بني العلوم ال�سرعية والعقلية ؟ 

.
)((

املطلب الأول: يف مفه�م املنطق

نادرة هي املوا�سع التي خ�س�سها كل من ال�ساطبي وابن خلدون للكالم 

والعت�سام  املوافقات  يف  ومبثوثة  متناثرة  موا�سع  وهي  املنطق،  علم  يف 

اأفرد علم املنطق  ابن خلدون  اأن  بينهما هو  اأن ما ميايز  اإل  وكذا املقدمة، 

ال�سابع ع�سر من  الف�سل  ال�سديد، وهو  قلته واخت�ساره  بف�سل خا�س على 

)-  ملزيد من البيان اأنظر �سهيد، احل�سان،  منهج النظر املعريف بني اأ�سول الفقه والتاريخ، ال�ساطبي 

وابن خلدون اأمنوذجا، �سل�سلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، ))0)/))))، 

ع)))، ط)، �س76.
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اجلزء املخ�س�س للعلوم واأ�سنافها من كتاب املقدمة، حيث طرقها بالتعريف 

والبيان، كما منح رديفته الفل�سفة ف�سال اآخر، كما ذكر معا�سره ابن اخلطيب 

وتاأليفا  درا�سة  املنطق  بعلم  عنايته  على  يدل  ما  كل  الإحاطة  كتابه  يف 

مل ي�سلنا منه �سيء، فقال: »وخل�س كثريا من كتب ابن ر�سد وعلق لل�سلطان 

معا�سره  اأما   ،
)((

املنطق..« يف  مفيدا  تقييدا  العقلية  العلوم  يف  نظره  اأي��ام 

معر�س  يف  اإما  املنطق  ذكر  فيها  عر�س  قليلة  باإ�سارات  فاكتفى  ال�ساطبي 

الردود والنقود واملقارنات، كما ح�سل يف الف�سل الأخري من لواحق كتاب 

الجتهاد من املوافقات، اأو على �سبيل الرتباط وال�ستباه كما نلحظ ذلك 

يف حماوراته و حمادثاته عن م�سائل التح�سني والتقبيح والتعليل واملعتزلة.

الظفر  العلمية  ال�ساطبي  اإنتاجات  متتبع  على  �سهال  فلي�س  عليه،  وبناء 

واملتابعة  املنطقي  القول  ح�سور  من  الرغم  على  للمنطق  خا�س  بتعريف 

العقلية عنده، فيما ت�سخ�س غالبا يف عدد من املفردات املنطقية، كالعقل 

والراأي والنظر والعتبار، واملقدمات والنتائج والتعليل وال�سبب.

وتعاريف  حدودا  مو�سوعاته  لغالب  يجعل  الذي  خلدون  ابن  عك�س  وهذا 

بها  يعرف  قوانني  »هو  ق��ال:  حينما  مثال  املنطق  كعلم  املركزية،  لكلماتها 

املفيدة  واحل��ج��ج  للماهيات  للمعرفة  احل���دود  يف  الفا�سد  م��ن  ال�سحيح 

.
)((

للت�سديقات«

ال�سحة  ملعرفة  املنطقي  يعتمدها  علمية  وو�سائل  اآليات  عنده  فاملنطق 

ملاهيات  والتعريفات  احل��دود  يف  �سواء  واخل��ط��اأ،  البطالن  من  وال�سواب 

جهة  على  بع�س  اإىل  بع�سها  الكليات  تلك  »جتمع  ب��اأن  امل��ج��ردة،  الأ�سياء 

التاأليف لتح�سل �سورة يف الذهن كلية منطبقة على اأفراد يف اخلارج فتكون 

)- ابن اخلطيب، ل�سان الدين، الإحاطة يف اأخبار غرناطة،،حتقيق حممد عبد اهلل عنان، ال�سركة 

امل�سرية للطباعة والن�سر، القاهرة، ط)، )9))/)97)، )/96.

)-  ابن خلدون، عبد الرحمن، املقدمة، دار اجليل، بريوت لبنان.، ))).
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ولإدراك   ،
)((

الأ�سخا�س« تلك  ماهية  ملعرفة  مفيدة  الذهنية  ال�سورة  تلك 

احلجج والأدلة امل�ستعملة يف الدللة على �سدق الأنباء، باأن »يحكم باأمر على 

اأمر، فيثبت له ويكون ذلك ت�سديقا، وغايته يف احلقيقة راجعة اإىل الت�سور، 

لأن فائدة ذلك اإذا ح�سل اإمنا هي معرفة حقائق الأ�سباه التي هي مقت�سى 

.
)((

العلم«

العلوم  خلدمة  و�سيلة  يكون  اأن  خلدون  اب��ن  عند  املنطق  علم  يعدو  ول 

املتعارفة  العلوم  اأن  اعلم  يقول:»  ودنيوية،  دينية  لغايات  بالتعلم  املق�سودة 

من  كال�سرعيات  بالذات  مق�سودة  علوم  �سنفني:  على  العمران  اأه��ل  بني 

التف�سري واحلديث والفقه وعلم الكالم وكالطبيعيات والإلهيات من الفل�سفة، 

وعلوم هي و�سيلة اآلية لهذه العلوم كالعربية واحل�ساب، وغريهما لل�سرعيات 

طريقة  على  الفقه  ولأ�سول  الكالم  لعلم  اآلة  كان  ورمبا  للفل�سفة،  كاملنطق 

، فاملنطق يبقى يف الأخري عند ابن خلدون:
)((

املتاأخرين«

- ماهيته :اآلت وقوانني وو�سائل.

- فائدته: متييز ال�سحة من البطالن، وال�سواب من اخلطاأ.

- غر�سه: معرفة الأ�سياء على حقيقتها واإدراك احلجج املفيدة املنتجة.

بالنفع  تعود  والتي  والعلم  بالبحث  املق�سودة  العلوم  خدمة  - غايته: 

على الإن�سان يف كل حال.

لكن ال�سوؤال الذي يح�سر بقوة بعد هذا اجلرد، هو:هل هذا الفقر البادي 

على كتابات الإمام والعالمة يف العناية باملنطق واأبعاده له دللت حم�سورة 

قراءتها يف مواقف معادية منه، اأم اأن الأمر له اعتبار مغاير؟.  

)-  امل�سدر نف�سه، ))).

)-  امل�سدر نف�سه، ))).

)-  نف�سه، )9).
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املطلب الثاين: امل�قف من املنطق.

اأ- م�قف ال�ساطبي من املنطق:

ميكن القول اإن الأداة القطبية يف ال�ستغال على املنطق هي العقل، لذلك 

فاإنه عادة ما يذكره الأ�سوليون ترميزا اإىل الراأي والجتهاد بالق�سد الأ�سلي، 

عند  املنطق  علم  يف  النظر  ويقوم  التبعي،  بالق�سد  وفل�سفته  املنطق  واإىل 

اأبي اإ�سحاق على قاعدة منهجية اأوردها يف بدايات املوافقات، كما بث معناها 

غري ما مرة يف كتاباته، وهذه القاعدة هي:»اإذا تعا�سد النقل و العقل على 

امل�سائل ال�سرعية، فعلى �سرط اأن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتاأخر العقل 

.
)((

فيكون تابعا، فال ي�سرح العقل يف جمال النظر اإل بقدر ما ي�سرحه النقل«

من  ال�ساطبي  الإم��ام  موقف  بعمق  يلخ�س  وجازته،  على  الن�س،  وه��ذا 

العتبارات العقلية واملنطقية يف املباحث ال�سرعية والعلوم النقلية عامة، وهذا 

 يف 
)((

ما يف�سر قول الدكتور اأحمد الري�سوين فيه باأنه متاأثر بالنظرة الأ�سعرية

هذه امل�ساألة، وباخل�سو�س اإدراك امل�سالح الإن�سانية باإعمال النظر العقلي، 

اأو ما ا�سطلح عليها يف علم الكالم مب�ساألة التح�سني والتقبيح.

ولعل املطلع على النظر الثاين من كتاب لواحق الجتهاد من املوافقات، 

�سيجد ما يغنيه يف هذا الباب عن غريه، فقد ف�سل فيه ب�سكل وا�سح العلل 

»اأن التزام  اإعمال الأ�سول املنطقية وا�ستثمارها، من ذلك  املوؤثرة يف ترك 

ال�سطالحات املنطقية والطرق امل�ستعملة فيها مبعد عن الو�سول اإىل املطلق 

يف الأكرث، لأن ال�سريعة مل تو�سع اإل على �سرط الأمية، ومراعاة علم املنطق 

 .
)((

قي الق�سايا ال�سرعية مناف لذلك«

العلمية،  الكتب  ال�سريعة، حتقيق عبد اهلل دراز، دار  اأ�سول  اإ�سحاق،املوافقات يف  ال�ساطبي،اأبي   -(

بريوت لبنان،))))/)99)، )/ )6.

)- اأنظر الري�سوين، اأحمد، نظرية املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي،، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 

دار الأمان،ط)، ))))/)99).، �س))).

)- املوافقات، )/9)).
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وقد اأدرج لذلك مثال، يب�سط فيه موقفه ويبني فيه راأيه يف امل�ساألة، م�سددا 

ال�سرعية،  والق�سايا  املنطقية  املنهجية  الأ�س�س  ينب  الف�سل  �سرورة  على 

والأقرب يف التمثيل للم�ساألة، حديث الر�سول ] )كل م�سكر خمر وكل خمر 

ال�ستدلل على  املنطق يف  لعلم  املتحم�سني  اعتمده بع�س  الذي   ،
)((

ح��رام(

والنتائج  باملقدمات  املتعلقة  املنطقية،  م�سالكهم  وتخريج  اأ�سولهم،  اإعمال 

يف القيا�س املنطقي ومنهج ال�ستقراء، فقال: »ومن هنا يعلم ما قاله املازري 

يف قوله عليه ال�سالة وال�سالم:  )كل م�سكر خمر وكل خمر حرام(، قال: 

فنتيجة هاتني املقدمتني كل م�سكر حرام، قال: وقد اأراد بع�س اأهل الأ�سول 

اأن ميزج هذا ب�سيء من علم اأ�سحاب املنطق، فيقول اإن اأهل املنطق يقولون 

خمر«  م�سكر  »كل  فقوله  مبقدمتني،  اإل  النتيجة  ت�سح  ول  القيا�س  يكون  ل 

ويف  ههنا،  الأ�سويل  لهذا  اتفق  اإن  وهذا  �سيئا،  بانفرادها  تنتج  ل  مقدمة 

ومعظم  اأقي�ستها  �سائر  يف  ي�ستمر  ل  فاإنه  ال�سريعة،  يف  مو�سعني  اأو  مو�سع 

اجلهة،  هذه  من  يعرف  ول  امل�سلك،  هذا  فيها  ي�سلك  ل  الفقهية  الأقي�سة 

باأنه  الرب  يف  التفا�سل  وال�سالم  ال�سالة  عليه  حترميه  عللنا  لو  اأنا  وذلك، 

مطعوم كما قال ال�سافعي، مل نقدر اأن نعرف هذه العلة اإل ببحث وتق�سيم، 

فاإذ عرفناها فلل�سافعي اأن يقول حينئد: كل �سفرجل مطعوم وكل مطعوم 

ال�سافعي  ال�سفرجل ربوي، قال و لكن هذا ل يفيد  النتيجة  ربوي. فتكون 

فائدة، لأنه اإمنا عرف هذا و�سحة هذه النتيجة بطريقة اأخرى، فلما عرفها 

من تلك الطريقة اأراد اأن ي�سع عبارة يعرب بها عن مذهبه، فجاء بها على هذه 

ال�سيغة. قال ولو جاء بها على �سيغة اأراد مما يوؤدي منه مراده مل يكن لهذه 

املتاأخرين  األفينا بع�س  ملا  نبهنا على ذلك  واإمنا  ال�سيغة مزية عليها. قال 

 .
)((

�سنف كتابا اأراد اأن يرد فيها اأ�سول الفقه لأ�سول علم املنطق«

)- رواه م�سلم يف كتاب الأ�سربة، باب بيان اأن كل م�سكر خمر، رقمه )86).

)- املوافقات، )/ 249،250.
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اأمور  على  يوؤكد  اأنه  كما  ال�ساطبي،  راأي  مع  ين�سجم  هذا  امل��ازري  فكالم 

اأ�سا�سية يف هذا ال�سدد:

فقد يقع توافق وا�سح بني املقولت املنطقية وغريها من الق�سايا ال�سرعية، 

وهذا اأمر جد وارد يف مو�سع اأو مو�سعني اأو اأكرث، لكن ذلك اأ�سعف من اأن 

يعترب يف عداد القواعد واملبادئ التي تتلقى بالقبول التام، اأو مبثابة امتداد 

.
)((

لتلك الأ�سول الفل�سفية واملنطقية وا�ستمرارا ملنهجها كما يزعم البع�س

كما يذهب البع�س الآخر اإىل اأن اأثر املنهج الأر�سطي على العرب كان جد 

غري   ،
)((

املالحظة على  تعتمد  التي  العلوم  بناء  على  �ساعدهم  فقد  مهم،  

اأن هذا القول لي�س على اإطالقه، لأنه لو كان كذلك لتم اإ�سقاط ال�ستقراء 

اأر�سطو  الناق�س من مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم، الذي مل يعتربه 

ذلك  ورود  ف��اإن  وعليه   احلقائق،  معرفة  يف  العلمية  القواعد  �سمن  من 

التالزم اأو التوافق يف بع�س احلقول العلمية ل يعني بال�سرورة ح�سولها يف 

كالأقي�سة  لي�ست  ال�ستقرائية  والكليات  ال�سرعية  الأقي�سة  لأن  املواطن،  كل 

)- كثريا ما تطالعنا كتابات ا�ست�سراقية تزعم اأن مناهج البحث الفل�سفي يف الإ�سالم -بل الوحي- 

ما هما اإل ا�ستمرار للفل�سفة اليونانية وحكمتها، انظر مثال،

- وبوزورت، �ساخت، تراث الإ�سالم،، كتاب املعرفة، ترجمة موؤن�س واإح�سان �سدقي العمد، مراجعة 

فوؤاد زكريا، ط)، 988).، )/67.

- كوربان، هرني، تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية،، ترجمة ن�سري مروة، ح�سني قبي�سي، مراجعة وتقدمي 

مو�سى ال�سدر، عارف تامر،من�سورات عويدات، ط)، 996).، �س)6.

)- اأنظر :

Dugat,Gustaf, Histoire Des philosophes Musulmans Et Des Theologiques De(632/1258), 

Ed, Oriental Press Amesterdam, 1973, P320.

بل بالغ ر�سار  مالزر اإىل حد القول ب�«اأن الفال�سفة امل�سلمني يعتربون الفل�سفة الإغريقية كخزينة كنز 

حقيقة الكون«.

Malzer, Richard, L’evel de Philosophie Islamique, Societe nationale D’edition  ET De 

Diffusion; Alger,Oran P21/22.

ملزيد من التف�سيل، انظر التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم، عبد احلليم حممود، دار الكتاب اللبناين، 

بريوت لبنان، ط )0))/)98)، من �س))) اإىل )6). 
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املنطقية وال�ستقرائيات املنطقية، لذلك، فقد »اأدرك مفكرو الإ�سالم متام 

اليوناين،حيث  املنهج  يخالف  البحث  يف  منهج  و�سع  من  لبد  اأنه  الإدراك 

اإن هذا املنهج الأخري اإمنا هو تعبري عن ح�سارة خمتلفة، وت�سور ح�ساري 

على  الإ���س��الم  علماء  بها  ق��ام  التي  العنيفة  احلملة  ه��ذا  ويثبت  خمتلف، 

-منطق يونان- وتاريخ هذه احلملة العنيفة وا�سح و�سوحا بالغا يف كتابات 

اأحيانا بني املنهجني يف بع�س املباحث  ، و ما ح�سل من توافق 
)((

امل�سلمني«

العلمية ل ي�ستمر بالقوة يف �سائر الأقي�سة لالختالف املنهجي بينهما.

اأن جل مناهج الأقي�سة ال�سرعية ل يتبع فيها هذا ال�سبيل،  اإ�سافة اإىل 

مناهج  عليها  يقوم  التي  اجلهة  نف�س  من  ونتائجها  اأحكامها  تعرف  ول 

الفل�سفة املنطقية، كما تبني ذلك مع مثال ال�سفرجل وعالقته بربا التفا�سل 

عند ال�سافعي.

ي�سح،  ل  القيا�س  اأن  زعمهم  رد  يف  الباجي  اأ�سار  املعنى  هذا  واإىل 

ول يتم من مقدمة واحدة، واأن املقدمة الواحدة قد تنتج، فقال: »وقد زعمت 

فيها  يكون  ول  واح��دة  مقدمة  من  يتم  ول  ي�سح  ل  القيا�س   اأن  الفال�سفة 

القائل  قول  اإحداهما  ف�ساعدا،  مقدمتني  القيا�س من  ينبني  واإمنا  نتيجة، 

مقال موجب  واملقدمة عندهم  فاعل«.  قادر  »كل  والثانية  »كل حي قادر« 

�سيئا ل�سيء اأو �سالب �سيئا عن �سيء. فاملوجب كقولنا كل حي قادر وال�سالب 

 
)((

كقولنا كل حي لي�س مبيت. وهذا لي�س من القيا�س ب�سبيل ول به تعلق.«

ت�سوراتهم  مفندا  العت�سام،  يف  املوقف  بنف�س  ال�ساطبي  احتفظ  وقد 

وتعامالتهم حيال الأ�سول ال�سرعية، معتربا ذاك تع�سفا يف ا�ستعمال العقل، 

)- الن�سار،علي �سامي،  ن�ساأة الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم،، دائرة املعارف، ط9، 9/1995،1).

الغرب  الرتكي،دار  املجيد  عبد  حتقيق  الأ�سول،  اأحكام  يف  الف�سول  اإحكام  الوليد،  الباجي،اأبو   -(

اأي�سا ابن تيمية،  الرد على املنطقيني، دار املعرفة،  )/)))، انظر  الإ�سالمي، ط). ))))/)99)، 

بريوت، تقدمي �سليمان البدري، دط.، �س90).
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تلك  اإىل  الفال�سفة  »فاأتى  فقال:  اأ�سولهم،  مقت�سيات  وفق  تطويعه  بق�سد 

الأ�سول فلقفوها اأو تلقفوا منها، فاأرادوا اأن يخرجوه عن مقت�سى اأ�سولهم، 

.
)((

وجعلوا ذلك عقليا ل �سرعيا ولي�س الأمر كما زعموا«

بعد حترير النظر يف موقف ال�ساطبي من العتبار املنطقي �سمن الق�سايا 

ال�سرعية، يجدر البحث يف اجلواب عن �سوؤالني هامني :

به  تتعلق  اإطالقيته،اأم  على  ماأخوذ  البيان  �سالف  ال�ساطبي  موقف  - هل 

بع�س ال�ستثناءات العلمية؟

- و ما هي حدود العتبار املنطقي لبع�س امل�سائل املنهجية عنده؟ 

ب- م�قف ابن خلدون من املنطق.

املق�سودة  الآل��ي��ة  العلوم  �سمن  املنطق  �سنف  فقد  خ��ل��دون،  اب��ن  اأم��ا 

املعرفة  واإكمال  خدمة  يف  عليه  يعتمد  مكمل  علم  فهو  لذاتها،  ل  لغريها 

ال�سرورة  ا�ستدعت  اإن  وهذا  واملعارف،  العلوم  يف  وغائي  مق�سود،  هو  مبا 

ا�ست�سحابه يف البحث والنظر، وكان هذا اأهم موؤاخذاته على امل�ستغلني بعلم 

املنطق، كفخر الدين الرازي، يقول رحمه اهلل: ».. ثم تكلموا فيما و�سعوه 

اإنه فن براأ�سه ل من حيث  من ذلك كالم م�ستبحرا ونظروا فيه من حيث 

الإمام فخر  فعل ذلك  واأول من  وات�سع،  فيه  الكالم  للعلوم فطال  اآلة  اإنه 

.
)((

الدين بن اخلطيب«

وما فتئ ابن خلدون يحذر من املعرفة املنطقية وخا�سة رديفتها الفل�سفية، 

لذلك وجب الت�سهري بها حتى يكون امل�ستغل بها مدركا لوجوه �سررها، بل اإن 

هذه العلوم وخا�سة املنطق والفل�سفة، ل جدوى من درا�ستها، لأنها ل تخدم 

عبد  اهلل  عبد  ريا�س  فهر�سة  ال��رتاث،و  حتقيق  مكتب  العت�سام،عناية  اإ�سحاق،  اأبو  ال�ساطبي،   -(

الهادي،ط997/1،1417).،)/)).

)-  املقدمة، ))).
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عار�سة  العلوم  »هذه  اهلل:  رحمه  يقول  بها،  النا�س  اهتمام  رغم  العمران 

يف العمران كثرية يف املدن و�سرره يف الدين كثري فوجب اأن ي�سدع ب�ساأنها 

.
)((

ويك�سف عن املعتقد احلق فيها«

مل يتوقف حت�سي�س احل�سرمي بخطورة الفل�سفة واملنطق من جانب اأثرها 

على الدين فح�سب، بل اإن منهجهما العلمي ل يف�سي بال�سرورة اإىل نتائج 

فيها،  الأخطاء  اإمكانات  وبالتايل  الأح��وال،  كل  يف  يقينية  و  �سادقة  علمية 

النفكاك  ي�ستوجب  الذي  الأمر  بقوة،  واردة  باإعمالها  املغالط  واحتمالت 

عنهما، والتخلي عن النظر بهما، يقول: »ومن هنا يتبني اأن �سناعة املنطق 

غري ماأمونة الغلط لكرثة ما فيها من النتزاع وبعدها عن املح�سو�س فاإنها 

تنظر يف املعقولت الثواين ولعل املواد فيها ما ميانع تلك الأحكام وينافيها 

.
)((

عند مراعاة   التطبيق اليقيني«

موقف  بت�سجيل  ن�سلم  جتعلنا  والوا�سحة  ال�سريحة  النطباعات  هذه  اإن 

الفل�سفية  املقولت  مع  للتعامل  والراف�س  املنطق،  لعلم  ال�سلبي  خلدون  ابن 

وقوانينها.

لكن من جانب اآخر، نقف على بع�س الإ�سارات تلطف من موقفه املناه�س، 

الدعاءات  كل  فند  اأن  فبعد  العتبارات،  بع�س  يف  ممانعته  بعدم  وتوحي 

واأفكارهم،  مواقفهم  املناطقة  عليها  يوؤ�س�س  التي  العقلية  والآراء  الفل�سفية 

مل يتوقف عند مزية حت�سب لهم يف ح�سول العلم واملعرفة، اإل ما كان من 

اإ�سارته اإىل ثمرة واحدة ح�سب تعبريه، وهي فائدة ترتيب احلجج  لتح�سيل 

ملكة ال�سواب والقطع يف بع�س الرباهني، لذلك فهو ل يعار�س اإعمال بع�س 

اآلياتهم، ب�سرط ح�سول ثمرتها.

)-  امل�سدر نف�سه، 66).

)-  نف�سه، 600.
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 يقول رحمه اهلل: »فهذا العلم كما راأيته غري واف مبقا�سدهم التي حوموا 

علمنا  فيما  له  ولي�س  وظواهرها،  ال�سرائع  خمالفة  من  فيه  ما  مع  عليها، 

اإل ثمرة واحدة، وهي �سحذ الذهن يف ترتيب الأدلة واحلجج لتح�سيل ملكة 

اجلودة وال�سواب يف الرباهني، وذلك اأن نظم املقايي�س وتركيبها على وجه 

.
)((

الأحكام والإتقان، هو كما �سرطوه يف �سناعتهم املنطقية«

كما اأن علم املنطق يتوفر على قوانني ومبادئ يف النظر تن�سد ال�سواب يف 

ت�سل�سل علمي واإتقان من �ساأنها �سلوك الطريق املنا�سب والتما�س احلقيقة 

فيها  الناظر  ف�»ي�ستويل  والغاية،  بالق�سد  تفي  تكن  مل  واإن  ال�ستدلل،  يف 

بكرثة ا�ستعمال الرباهني، ب�سروطها على ملكة التقان وال�سواب يف احلجج 

وال�ستدللت، لأنها واإن كانت غري وافية مبق�سودهم، فهي اأ�سح ما علمناه 

.
)((

من قوانني الأنظار... هذه ثمرة هذه ال�سناعة«

ورغم ذلك كله، فتبقى للمنطق �سماته املتفردة التي ل تليق مبلكة الن�سان 

وجبلته الطبيعية، املائلة اإىل ما هو ب�سيط وفطري، يقول احل�سرمي »فاملنطق 

اإذا اأمر �سناعي م�ساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على �سورة فعلها ولكونه 

اأمرا �سناعيا ا�ستغني عنه يف الأكرث ولذلك جتد كثريا من فحول النظار يف 

اخلليقة يح�سلون على املطالب يف العلوم دون �سناعة املنطق ول �سيما مع 

.
)((

�سدق النية والتعر�س لرحمة اهلل«

املطلب الثالث: ال�ستثمار املنطقي عند ال�ساطبي

يعود الختيار املنهجي يف ال�ستغال على بع�س قواعد واآليات املنطق عند 

البحث  اأ�ساليب  بني  املنهجي  التكامل  اإىل  حقيقته،  يف  اإ�سحاق،  اأب��ي 

والنظر، ل اإىل ارتباط الإمكان املطلق القائم على اأ�سا�سي ال�سرورة والكلية. 

العقلية، كال�ستقراء  النظر  اآليات  ا�ستثمار بع�س  ولذلك جنده ل ميانع يف 

)-  املقدمة، )7).

)-  املقدمة، )7).

)-  امل�سدر نف�سه، )9).
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واإجراء الأمر وفقها، وذلك عرب �سرطني:

الأول: كونه منهجا يف القطع و العلم، اأي ملا كان املنهج العقلي اأحد املناهج 

املعتمدة يف ال�ستدلل، وحت�سيل اليقني والقطع، فاإنه ل ممانعة يف ا�ستثماره 

من  اأ�سال  يخرم  ول  لها،  موافقا  م��ادام  ال�سرعيات  يف  اأي�سا  وا�ستخدامه 

العرتا�سات  لبع�س  اإي��راده  بعد  الأمر  هذا  اإىل  الإمام  اأ�سار  وقد  اأ�سولها، 

على اإعمال الأدلة العقلية ويف مقدمتها ال�ستقراء، فقال: »فاإن قيل اقتنا�س 

املعاين الكلية من الوقائع اجلزئية غري بني من اأوجه: اأحدهما: اأن ذلك اإمنا 

ممكن يف العقليات ل يف ال�سرعيات، لأن املعاين العقلية ب�سائط ل تقبل يف 

الرتكيب، ومتفقة ل تقبل الختالف، فيحكم العقل فيها على ال�سيء بحكم 

الو�سعيات  بخالف  عنده،  حمال  خالفه  فر�س  لأن  وغائبا،  �ساهدا  مثله 

فاإنها مل تو�سع و�سع العقليات، واإل كانت هي بعينها، فال تكون و�سعية، هذا 

واإذا مل تو�سع و�سعها، واإمنا و�سعت على وفق الختيار الذي ي�سح  خلف، 

معه التفرقة بني ال�سيء ومثله، واجلمع بني ال�سيء ونقي�سه.مل ي�سح مع ذلك 

اأن يقتن�س فيها معنى كلي عام من معنى جزئي خا�س«.

فكان رده لهذا العرتا�س غري ممانع يف اإعمال ذلك ال�ستدلل يف املجال 

ال�سرعي معتربا »اأنه ميكن يف ال�سرعيات اإمكانه يف العقليات. والدليل على 

ذلك قطع ال�سلف به يف م�سائل كثرية كما تقدم التنبيه عليه، فاإذا وقع مثله، 

ال�سطراري،  للعقلي  مماثل  ال�سرعي  الختياري  الو�سع  اأن  يف  وا�سح  فهو 

.
)((

لأنهم مل يعملوا به حتى فهموه من ق�سد ال�سارع«

العمل  لإمكانية  ال�سوابط  بع�س  و�سع  ال�ساطبي  الإمام  اأن  اإذن،  فيظهر، 

بالدليل العقلي يف املوارد ال�سرعية، و منها:

-ح�سول القطع به يف كثري من امل�سائل ال�سرعية.

- اعتماد ال�سلف له يف تخريجاتهم الفقهية واجتهاداتهم الأ�سولية.

)- املوافقات،)/))).
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- ا�ستثماره فيما كان موافقا للفهم من ق�سد ال�سارع .

الثاين : تركيبا على ال�سمع وحتقيقا للمناط، ل ميكن لالعتبار املنطقي 

اأن يكون لدى الإمام ال�ساطبي على �سبيل البتداء وال�ستقالل يف ا�ستثماره، 

الأ�سول  على  تركيبي  لت�سور  وفقا  العقلية  واآلياته  اأدلته  توظيف  ميكن  بل 

اأو حتقيقا ملناطها، لكونها غري  اإ�سنادي يف الو�سول اإىل العلم  اأو  ال�سمعية، 

الإمام  دعوة  هي  وتلك  الكلية.  بذاتها  ال�سرعية  الأم��ور  يف  للنظر  منا�سبة 

الغزايل لطالب العلم »اأن ل يدع فنا من فنون العلم ونوعا من اأنواعه؛ اإل وينظر 

، فكل اآلية عقلية كانت 
)((

فيه نظرا يطلع به على غايته ومق�سده وطريقته«

اأو منطقية تخدم الهدف واملق�سد ال�سرعي ل حرج يف ا�ستثمارها مادامت 

غايتها نبيلة وعلمية منا�سبة لالأ�سول ال�سرعية، وهذا ما يف�سر ا�ستغال اأبي 

.
)((

حامد على اآليات املنطق لرد الق�سايا و التف�سريات املنطقية

»الأدلة  قائال  مقدماته  اإحدى  يف  هذا  ت�سوره  ال�ساطبي  الإمام  اأكد  وقد 

العقلية اإذا ا�ستعملت يف هذا العلم فاإمنا ت�ستعمل مركبة على الأدلة ال�سمعية، 

اأو معينة يف طريقها، اأو حمققة ملناطها، اأو ما اأ�سبه ذلك،ل م�ستقلة بالدللة؛ 

.
)((

لأن النظر يف اأمر �سرعي، والعقل �سارع، وهذا مبني يف علم الكالم«

ال�ستقراء  دليل  املجال،  هذا  يف  العقلية  بالأدلة  يق�سده  ما  اأه��م  ومن 

»اإمنا  يقول:  وال�ستدلل،  النقد  يف  القطعي  الدليل  ينعدم  حني  امل�ستعمل 

الأدلة املعتربة هنا امل�ستقراأة من جملة اأدلة ظنية ت�سافرت على معنى واحد 

 .
)((

حتى اأفادت القطع«

العلمية،  الكتب  دار  الدين،  �سم�س  اأحمد  هوام�سه،  كتب  العمل،  ميزان  حامد،  اأب��و  الغزايل،   -(

بريوت،ط989/1،1409).،�س))).

)- ينظر جممل فل�سفة اأبي حامد يف:  فروخ، عمر، تاريخ الفكر العربي اإىل اأيام ابن خلدون،دار العلم 

للماليني، بريوت لبنان ط)، )98)، �س492،493.

)- املوافقات، )/)).

)- املوافقات، )/)).
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املنطق  من  ال�ساطبي  ل��الإم��ام  املبدئي  املوقف  رغ��م  اأن��ه  يت�سح  وبذلك 

والفل�سفة، فاإنه ل يرى مانعا من تع�سيد ال�ستدلل وتقويته باأدلة عقلية لها 

�سمات املنطقية والعتبار العقلي بالإ�سافة اإىل الأ�سل النقلي، وهذا املذهب 

 .
)((

ل يقدح يف كلية املوقف الثابت

ب- ال�ستثمار املنطقي عند ابن خلدون:

اأكرث  اأن العالمة احل�سرمي  الذي يظهر من خالل تتبع مواقف الرجلني 

حتفظا على �سبيل الحتياط يف التعامل مع الآليات املنطقية وتفا�سيلها، واإن 

مل ميانعا كالهما من ا�ستثمارها بال�سكل الذي يخدم العلوم املق�سودة يف 

غاياتها، وتتمثل اأهم جتليات حتفظ ابن خلدون يف ا�سرتاطه املرتاكم لعدد 

من ال�سوابط، منها:

)- المتالء من ال�سرعيات: اإن كان لبد من النظر يف اآليات علم املنطق 

البيان  يف  عليها  وال�ستغال  العلمية  ال�ستدللت  يف  ا�ستثمارها  ثم  وم��ن 

والإي�ساح، فينبغي على املقبل عليها اأن يكون ريانا من علوم ال�سريعة ابتداء، 

ومطلعا على مطالب التف�سري والفقه وما ارتبط بهما من علوم امللة، وذلك 

ما يق�سده ال�ساطبي ب�سرط الرتكيب على ال�سمع وحتقيقا للمناط حتى يكون 

حفظا و�سونا له، يقول ابن خلدون: »وليكن نظر من ينظر فيها بعد   المتالء   

من ال�سرعيات والطالع على التف�سري والفقه ول يكنب اأحد عليها وهو خلو 

.
)((

من علوم امللة فقل اأن ي�سلم لذلك من معاطبها«

)- اآلية املنطق: ي�سنف علم املنطق عند ابن خلدون �سمن العلوم الآلية 

درجة  فاإن  لذلك  العمران،  يف  املوؤثرة  الغائية  للعلوم  اخلادمة  الو�سائل  اأو 

يوحي  فيها  النظر  وتدقيق  م�سائلها  وتفريع  فيها  الكالم  بتو�سعة  الحتفاظ 

)- الإمام ال�ساطبي واخل�سائ�س العامة لفكره، متيم احللواين، جملة دار احلديث احل�سنية، ع))، 

7)))/996). �س)8).

)- املقدمة، )7).
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بالتق�سيد اإىل غائيتها، وهذا اأمر ل يليق، مما يتطلب القت�سار يف النظر 

فيها على بعدها الآيل الو�سيلي فقط، يقول: »واأما العلوم التي هي اآلة لغريها 

مثل العربية واملنطق واأمثالها فال ينبغي اأن ينظر فيها اإل من حيث هي اآلة 

لذلك الغري فقط ول يو�سع فيها الكالم ول تفرع امل�سائل لأن ذلك   خمرج   

اإطالة  ، ثم لأن 
)((

اآلة له ل غري« اإذ املق�سود منها ما هي  لها عن املق�سود 

النظر فيها كذلك ملهاة عن غريها، ورمبا »يكون ذلك عائقا عن حت�سيل 

العلوم املق�سودة بالذات لطول و�سائلها مع اأن �ساأنها اأهم والعمر يق�سر عن 

 .
)((

حت�سيل اجلميع على هذه ال�سورة«

عند  كذلك  املنطقي  ال�ستغال  �سروط  فيها:من  ال�ستبحار  عدم   -(

البيان وال�ستدلل،  املاآخذ املوفية بالغر�س يف  ابن خلدون تعلم واقتنا�س 

يف باقي العلوم املح�سوبة على خدمة العمران الب�سري، دون تعميق النظر 

واملق�سد،  الغاية  عن  اأبعد  هو  ما  اإىل  ب�ساحبه  تناأى  التي  تفا�سيلها  يف 

للعمران  املنا�سب  احل��ال  يف  وو�سعه  املنطق  تو�سيف  بعد  جن��ده،  لذلك 

الب�سري، يوؤكد على �سرورة هذا احل�سبان، كما »يجب على املعلمني لهذه 

الغر�س منها  املتعلم على  وينبهوا  �ساأنها  ي�ستبحروا يف  اأن ل  الآلية  العلوم 

ويقفوا به عنده فمن نزعت به همته بعد ذلك اإىل �سيء من التوغل فلريق 

.ويقول 
)((

له« خلق  ملا  مي�سر  وكل  �سهال  اأو  �سعبا  املراقي  من  �ساء  ما  له 

من  اأن  بال�ستقراء:  موجود  »وهذا  ال�ساأن:  هذا  يف  اهلل  رحمه  تيمية  ابن 

ح�سن الظن باملنطق واأهله اإن مل يكن له مادة من دين وعقل ي�ستفيد بها 

.
)((

احلق الذي ينتفع به، واإل ف�سد عقله ودينه«

)- املقدمة، )9).

)- امل�سدر نف�سه، )9).

)- نف�سه، )9)-)9).

)-  بن تيمية، نق�س املنطق، حتقيق وت�سحيح حممد بن عبد الرزاق حمزة، �سليمان عبد الرحمن 

ال�سنيع، حممد حامد الفقي، املكتبة العلمية، بريوت لبنان، 70))/))9)،�س 09).

109



مزلت  من  كذلك  اإليه  يف�سي  ما  اإىل  بالنظر  املعاطب:  من  التحرز   -(

ومعاطب، ينبغي التفطن لذلك مع الت�سلح مبا يكفي من و�سائل واآليات جتنبه 

الوقوع فيها، لذلك ل غنية للمطلع على علم املنطق والفل�سفة واملقدم عليهما 

من التحرز والحتياط، يقول ابن خلدون: »...مع الطالع على مذاهب اأهل 

من  جهده  متحرزا  فيها  الناظر  فليكن  علمت  ما  وم�سارها  واآرائهم  العلم 

معاطبها وليكن نظر من ينظر فيها بعد المتالء من ال�سرعيات والطالع 

اأن  فقل  امللة  علوم  من  خلو  وهو  عليها  اأحد  يكنب  ول  والفقه  التف�سري  على 

.ثم ي�سيف: »فاإذا ابتليت مبثل ذلك وعر�س لك 
)((

ي�سلم لذلك من معاطبها«

ارتباك يف فهمك اأو ت�سغيب بال�سبهات يف ذهنك فاطرح ذلك، وانتبذ حجب 

الألفاظ وعوائق ال�سبهات، واترك الأمر ال�سناعي جملة، واخل�س اإىل ف�ساء 

.
)((

الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه«

)- املقدمة، )7).

)-  امل�سدر نف�سه، )9).
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الف�صل اخلام�س

متثالت التكامل املعريف بني العلوم

  





تتعدد اإمكانات اأوجه التكامل املعريف بني العلوم الإ�سالمية وعلوم احلقل 

الت�سورية  الروؤى  اإىل  بالنظر  املختلفة،  واأطيافه  تالوينه  ب�ستى  الجتماعي 

لديها  بالكون  عالقته  يف  الإن�سان  خدمة  يف  الطموحة  املعرفية  والغايات 

جميعا، ولأن قيام كل تلك العلوم على تكامل داخلي م�سخ�س يف الأ�ساليب 

منهجا ويف املعارف علما ويف الغايات مق�سدا ويف الق�سايا مو�سوعا، فاإن 

التف�سيلي  املقت�سى  ذلك  على  تقوم  اخلارجي  التكامل  هذا  خ�سو�سيات 

وبناء على �سرورات الف�سل بني ما هو منهجي ومو�سوعي وعلمي وغائي يف 

العنا�سر يف كل مكون  بع�س  و�سنقف عند  التكامل.  واإمكانات ذلك  حالت 

من تلك املكونات لبيان املق�سود ل�سعوبة اقتفاء كل ما يليق بالدر�س، ونبداأ 

بالتكامل املنهجي.
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املبحث الأول: يف التكامل املنهجي بني العل�م

من بني ما هو متعارف عليه يف الأو�ساط العلمية والب�ستمولوجية اأن الف�سل 

التحديات  اأك��رب  من  املختلفة  العلوم  يف  معريف  وعلمي  منهجي  هو  ما  بني 

للرتابط  واإمن��ا  والرتتيبي،  الآيل  الوجه  على  ذلك  ل�سعوبة  لي�س  العظمى، 

الوثيق والتمازج الع�سوي بينهما، بحيث ي�سبح املنهج ل�سيقا بالنتائج وتبعا 

اإمكانية  وجدنا  كلما  بينهما  الف�سل  كل ذلك ل مينعنا من  لكن  للمو�سوع، 

حقيقية وجمدية يف تر�سيخ ذلك التكامل ومبا ل ي�سعرنا بعوده على العلوم 

الإ�سالمية بال�سرر.

بع�س  الجتماعية  العلوم  م��ع  تقت�سم  اأن  ال��وح��ي  علوم  حت��اول  وحينما 

املنهجية  امل�سالك  تلك  فيها  ت�ستثمر  مل  اأنها  بال�سرورة  يعني  ل  مناهجها؛ 

اإمنا  ذل��ك،  اإىل  ال�سباقة  هي  تكون  قد  بل  ذل��ك،  يف  متاأخرة  كانت  اأنها  اأو 

ننبه هنا على هذه الآليات باعتبارها اأ�ساليب يف فقه الظواهر الجتماعية 

والنف�سية خ�سو�سا لتي�سري فهم الواقع وفقه الن�سو�س ال�سرعية على �سوء 

تلك الوقائع، لأن الن�س �سامت يف اأ�سله من حيت التنزيل حتى ت�ستنطقه 

الوقائع والق�سايا وحتركه.

اأ- املنهج التجريبي:

لي�ست التجربة اآلية منهجية اخت�س بها النظر العلمي يف املعارف الطبيعية 

والكونية فح�سب، حتى ل ميكن الإفادة منها يف ق�سايا الجتماع والإن�سانية، 

الإن�سان،  جمال  اإىل  الطبيعة  حقل  من  املعرفية  نتائجها  اختالف  بحجة 

التاريخ يف فقه الظواهر وامل�سائل  اإمنا يبقى للتجربة بعدها الإن�ساين عرب 

مع  تاأ�سي�سا  الجتماع  علم  وظفها  وقد  مراحله،  الإن�سان عرب  عاي�سها  التي 

اإذ  للتجربة،  اأورد يف مقدمته كالما فيه ما ي�سبه تعريفا  ابن خلدون الذي 

العلم  عنها  ليح�سل  بالتكرار  املتعددة  املرات  يف  حت�سل  يقول:»التجربة 
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، واإذا كانت التجربة املتواترة يف �سفحات التاريخ واملتكررة يف 
)((

اأو الظن«

�سنائع الن�سان، واملعروفة يف �سنن الكون تنتج حكما علميا، فاإنها يف �ساأن 

ال�سنائع الن�سانية، واحل�سارة الكاملة تفيد عقال ح�سب راأيه ف�»وجب لذلك 

اأن يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقال فريدا، وال�سنائع اأبدا يح�سل 

عنها وعن ملكتها قانون علمي م�ستفاد من تلك امللكة، فلهذا كانت احلنكة يف 

.
)((

التجربة  تفيد عقال واحل�سارة الكاملة تفيد عقال«

م�ستنداته  �سمن  خ��ل��دون  اب��ن  عند  التجريبي  الفكر  مايندرج  وك��ث��ريا 

ال�ستدللية على القوانني العلمية كما هو ال�ساأن يف م�ساألة »اختالف اأحوال 

العمران يف اخل�سب واجلوع وما ين�ساأ عن ذلك من الآثار يف اأبدان الب�سر 

، يقول عن اأهل الأقاليم املعتدلة: »..فاألوانهم اأ�سفى واأبدانهم 
)((

واأخالقهم«

اأتقى واأ�سكالهم اأمت واأح�سن واأخالقهم اأبعد من النحراف واأذهانهم اأثقب 

. وقال 
)((

يف املعارف والإدراكات هذا اأمر ت�سهد له التجربة يف كل جيل منهم«

اأي�سا يف ف�سل خا�س بالحتكار: »ومما ا�ستهر عند ذوي الب�سر والتجربة 

على  يعود  واأن��ه  م�سوؤم  الغالء  اأوق��ات  لتحني  ال��زرع  احتكار  اأن  الأم�سار  يف 

والعتقادي  الديني  احل�سور  هنا  ونالحظ   .
)((

واخل�سران« بالتلف  فائدته 

يف نتائج التجريبية عند ابن خلدون. لذلك فاإن التكامل املنهجي يف م�سلك 

التجرية كان حا�سرا منذ مدة يف الفكر الإ�سالمي قبل تطوير ال�سو�سيولوجيا 

املعا�سرة.

ال�ساطبي  اإ�سحاق  اأبو  وهو  املقا�سديني  الأ�سولني  اأحد  نلحظ  ذلك  واإىل 

)-  املقدمة، )7).

)-  امل�سدر نف�سه، )7).

)-  نف�سه، 97.

)-  املقدمة، 97.

)-  نف�سه، 0)).
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على  بعث  ما  �سرعا  املعترب  »العلم  لكلية  التاأ�سي�س  يف  التجربة  اإىل  ي�ستند 

العمل املانع �ساحبه من اتباع هواه«، فيقول ردا على اأحد العرتا�سات: 

العادية؛  التجربة  وبدليل  يخالفه،  اأن  للعامل  ياأبى  العلم  يف  الر�سوخ  »اأن 

.
)((

لأن ما �سار كالو�سف الثابت ل يت�سرف �ساحبه اإل على وفقه اعتيادا«

الق�سايا  �سمن  ا�ستثمارها  التجريبية  للمنهجية  ميكن  ال�سياق،  هذا  ويف 

الإن�سانية واعتبار نتائجها �سمن منظومة الجتهاد والتاأ�سي�س لقواعد ومبادئ 

علمية مفيدة ونافعة للمجتمع، لكن ما ينبغي الإ�سارة اليه هو اأن علوم الوحي 

متتلك توجيها خا�سا عليه ال�ستناد اإليه يف حتقيق املراد موازاة مع البحث 

الجتماعي، يقول حممد اأمزيان: »وعلى �سبيل املثال فقد ذكر اأحد الكتاب 

ميدان  الختالط يف  مثال من جدوى  يتاأكد  اأن  اأراد  اإذا  الجتماع  اأن عامل 

التعليم، وارتاأى اأن هذا الختالط قد يخفف من حوادث ال�سذوذ اجلن�سي 

والنحرافات املرتتبة عليه، يلجاأ اإىل اختيار مدينة معينة اأو قرية يطبق فيها 

هذه التجربة، وذلك باأن يقبل يف هذه املدر�سة من اجلن�سني ثم يراقب بعد 

واملالحظ  كله،  املجتمع  على  عممت  جنحت  فاإذا  التجربة،  نتائج  ذلك 

الوجهة  من  اإليها  نظرنا  اإذا  التجارب  هذه  اإليها  تنتهي  التي  النتائج  اأن 

الإ�سالمية جند اأنها حم�سو�سة من البداية، ولي�ست للباحث الجتماعي فيها 

.
)((

راأي معترب لتعلقها بالأخالقيات العامة التي يجب احرتامها«

ب- املنهج ال�ستقرائي:

العمران  التي قام عليها  الدعائم الكربى  اإحدى  تعترب قاعدة ال�ستقراء 

وخا�سة  اأي�سا  والتاريخ  الجتماع  علماء  اعتمدها  وقد  خ�سو�سا،  الأ�سويل 

ابن خلدون، بح�سبانها الأن�سب يف البحث والأجدى يف الو�سول اإىل النتائج 

املرجوة من حيث القطع والعلمية اأو ال�سدق وال�سواب.

)-  املوافقات،)/0).

)- منهج البحث الجتماعي بني الو�سعية واملعيارية، حممد اأمزيان، �س97).
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اأما بالن�سبة لالأ�سوليني فنجد اأبا اإ�سحاق قد اعتمد على ال�ستقراء ب�سكل 

اأو�سح من اأن ي�ستدل عليه ملن طالع م�سنفه املوافقات، وهو الذي يذكر غري 

ما مرة اأن دليله على م�سائله ال�ستقراء، كقوله: »والثالث اأن ال�ستقراء دل 

، »هذا الأ�سل وجد 
)((

، »وهذا النظر يع�سده ال�ستقراء اأي�سا..«
)((

على اأن ..«

.
)((

، »..منها ال�ستقراء..«
)((

، »اأولها ال�ستقراء..«
)((

منه بال�ستقراء جمل«

واإن املتاأمل يف فل�سفة البحث والنظر عند الأ�سوليني من خالل كتاباتهم 

العلمية، �سيت�سح له بجالء اأنها قائمة يف اأ�سا�سها على بعد منهجي �سرف، 

مبدر�سة  عرفت  الأ�سولية  املدار�س  �سمن  خا�سة  مدر�سة  ا�ستهرت  حتى 

الن�سو�س  ا�ستقراء  منهج  على  الأ�سولية  قواعدهم  بنوا  الذين  املتكلمني 

ال�سرعية وتتبع الفروع الفقهية.

الخت�سا�س  طبيعة  فاإن  وفل�سفتها،  التاريخية  املعرفة  يخ�س  فيما  اأما 

اأزمنة متكررة ي�ستدعي �سرورة  التاريخي من تواتر الأحداث وكرثتها عرب 

ا�ستح�سار البعد ال�ستقرائي والتواتري يف قراءة الأحداث وتعليلها، والك�سف 

عن اأ�سباب وقوعها يقول ابن خلدون: »وملا طالعت كتب القوم و�سربت غور 

الأم�س واليوم نبهت عني القريحة من �سنة الغفلة والنوم و�سمت الت�سنيف 

رفعت  كتابا  التاريخ  يف  فاأن�ساأت  ال�سوم،  اأح�سن  املفل�س  واأنا  نف�سي  من 

به عن اأحوال النا�سئة من الأجيال حجابا وف�سلته يف الأخبار والعتبار بابا 

.
)6(

بابا، واأبديت فيه لأولية الدول والعمران علال واأ�سبابا«

)-  املوافقات، )/)).

)-  امل�سدر نف�سه، )/))).

)-  نف�سه، )/)0).

)-  نف�سه، )/))).

)-  نف�سه، )/8)).

6-  املقدمة، 6.
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العلل  تلك  اإدراك  و  التاريخية  ب��الأح��داث  مهتم  م��وؤرخ  اإمكان  يف  ولي�س 

الأح��داث  تتبع  اإل  خلدون  كابن  الب�سري  العمران  يف  امل��وؤث��رة  والأ���س��ب��اب 

وا�ستقرائها والعتبار بها بابا بابا، كما اأن ا�ستخال�سه لتلك الكليات الكربى 

والفوائد العامة، ومن مت ال�ستدلل عليها باجلزئيات الواقعية، لدليل وا�سح 

على ا�ستغاله ال�ستقرائي البني.

ج- قان�ن ال�سببية:

ت�سكل العالقة ال�سببية يف الظواهر الجتماعية بني اأ�سبابها ونتائجها اأحد 

جممل  كانت  وقد  ودرا�ستها،  الظواهر  تلك  فقه  يف  البحثية  امل�سالك  اأهم 

ال�سو�سيولوجيني يف تف�سرياتهم، يقول دوركامي »فيجب حينئذ على  اعتماد 

من يحاول تف�سري اإحدى الظواهر الجتماعية اأن يبحث عن كل من ال�سبب 

الفعال الذي يدعو اإىل وجود هذه الظاهرة والوظيفة التي توؤديها، عن كل من 

، واإن هذه امل�سلكية لي�ست بدعا منه يف البيان 
)((

هذين الأمرين على حدة«

العلمي لأنها �سكلت اأحد الأ�سول العلمية عند الفقهاء والأ�سوليني يف املجال 

الإ�سالمي كما عند املوؤرخني اأمثال ابن خلدون الذي يقول يف معرفة النتائج 

الذي  هو  الأم��ور  بني  التنا�سب  »اإن  املعلومة:  املتعينة  الأ�سباب  على  املبنية 

يخرج جمهولها من معلومها وهذا اإمنا هو يف الواقعات احلا�سلة يف الوجود 

اأو العلم واأما الكائنات امل�ستقبلة اإذا مل تعلم اأ�سباب وقوعها ول يثبت لها خرب 

.
)((

�سادق عنها فهو غيب ل ميكن معرفته«

ويبدو هذا التف�سري ال�سببي متنا�سبا مع النظر الأ�سويل الذي ي�ستند اإىل  

قاعدة ال�سببية واعتبارها قانونا عاما مطردا، مع �سرورة ا�ستح�سار املعطى 

الغيبي وعدم تغييبه يف النتائج. يقول ال�ساطبي رحمه اهلل: »فال�سبب ل بد 

النه�سة  مكتبة   ،(97( قا�سم،  ترجمة حممود  دورك��امي،  اإمييل  الجتماع،  علم  املنهج يف  قواعد   -(

امل�سرية، �س)0).

)-  املقدمة،�س))).
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اأن يكون �سببا مل�سبب، لأنه معقوله، واإل مل يكون �سببا، فاللتفات اإىل امل�سبب 

من هذا الوجه لي�س بخارج عن مقت�سى عادة اهلل يف خلقه، ول هو مناف 

لكون ال�سبب واقعا بقدرة اهلل تعاىل، فاإن قدرة اهلل تظهر عند وجود ال�سبب 

وعند عدمه، فال ينفي وجود ال�سبب كونه خالقا للم�سبب، لكن هنا قد يغلب 

اللتفات اإليه حتى يكون فقد امل�سبب موؤثرا ومنكرا، وذلك لأن العادة غلبت 

على النظر يف ال�سبب بحكم كونه �سببا ومل ينظر اإىل كونه مو�سوعا باجلعل 

)((

ل مقت�سيا بنف�سه، وهذا هو غالب اأحوال اخللق يف الدخول يف الأ�سباب«

اأما تطور العلوم الجتماعية احلديثة بفرط توظيفها للقوانني الطبيعة 

لكل  تام  باإق�ساء  الجتماعية  الظواهر  تف�سري  يف  غالت  فاإنها  املادية، 

ما هو غيبي اأو روحي والقت�سار على املتبادلة بني الأ�سباب والنتائج الظاهرة 

املبا�سرة. يقول اإميل دوركامي«ومن الطبيعي جدا اأن يبداأ املرء بالبحث عن 

ال�سبب يف وجود اإحدى الظواهر قبل اأن يحاول حتديد النتائج التي ترتتب 

اأن  اأ�سد املطابقة هو  عليها، ومما يدل على مطابقة هذه الطريقة للمنطق 

حل امل�سكلة الأوىل ي�ساعدنا يف كثري من الأحيان على حل امل�سكلة الثانية ويف 

الواقع تت�سف العالقة الوثيقة التي توجد بني ال�سبب ونتيجته بهذا الطابع 

.
)((

الذي مل يعرتف النا�س به اعرتافا كافيا، وهو اأنها عالقة متبادلة«

د- منهج البحث التاريخي:

يقوم النظر الجتماعي وحتى النف�سي، يف ر�سده للظواهر والق�سايا، على 

البحث يف تاريخها ور�سد مدى التطور احلا�سل يف بنياتها �سعودا واأفول، 

وتف�سري الختالفات النا�سئة عن ذلك التحول فيها، وهذا من �ساأنه اأن يفيد 

لقواعد  التاأ�سي�س  والأ�سول يف  كالفقه  الجتهادية  وخا�سة  ال�سرعية  العلوم 

)-  املوافقات، )/7)).

النه�سة  مكتبة   ،(97( قا�سم،  ترجمة حممود  دورك��امي،  اإمييل  الجتماع،  علم  املنهج يف  قواعد   -(

امل�سرية، �س)0).
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من حيث  اأو  القيم  �سواء من حيث  الجتهاد،  املعتربة يف  والكليات  العلمية 

الزمان واملكان والإن�سان.فمثال �سن الزواج تغري وفق البيانات ال�سو�سيولوجية 

من قرون ما�سية حتى الواقع املعا�سر فلم يعد العقد الأول من عمر الفتاة 

متاحا وممكنا بنية ووعيا وقدرة على الزواج يف الوقت املعا�سر، كما كان يف 

زمن م�سى، واملجتهد اأو الفقيه يلزمه ا�ستثمار املنهجية البحثية التاريخية 

اإطالق  الأمر يف  بينة من  يكون على  الإن�سانية حتى  الق�سايا  يف مثل هذه 

احلكم ال�سرعي املنا�سب، وق�س على ذلك كل امل�سائل الأخرى التي تتطلب 

ر�سدا وقيا�سا تاريخيا.

بالغر�س  تفي  متعينة  معاجلات  عن  لها  والبحث  الظواهر  تف�سري  اإن 

املطلوب اجتماعيا وما تعلق به يلزم بحثها يف �سوء �سياقها التاريخي عادة 

الدرا�سة  تكون  حتى  اأ�سول،  من  فيها  ثبت  وما  ومتغرياتها  تطورها  ور�سد 

منها  ي�ستقي  التي  اخل��ام  امل��ادة  »يعترب  التاريخ  ف��اإن  لذلك  واأوع��ب،  اأ�سمل 

علم الجتماع معلوماته لفهم الظواهر الجتماعية احلالية لوجود عالقات 

�سببية بني الأمناط الجتماعية بني املا�سي واحلا�سر. فالتاريخ يقوم باأدوار 

متنوعة بالن�سبة لعلم الجتماع، فهو من جهة يقدم الوثائق التاريخية حول 

الق�سايا املطروحة، ومن جهة ثانية يعترب مبثابة املخترب الذي ي�ستطيع فيه 

عامل الجتماع اأن ي�ستقرئ الأحداث الجتماعية والتغريات التي طراأت عليها 

.
)((

والعوامل املوؤثرة فيها«

ه� - القيا�سات:

يح�سر القيا�س ب�سكل قوي باعتباره اأداة ي�ستعان بها يف البيان، وال�ستدلل 

مثال؛  ذلك  ويظهر  والأ�سوليني،  الفقهاء  عند  املخت�سة  املطالب  على 

يف ا�ستدللهم على احلجية القطعية لدليل ال�ستقراء يف الك�سف عن الأ�سول 

الذرائع  و�سد  وال�ستح�سان  املر�سلة  وامل�سالح  والقيا�س  كالإجماع  الفقهية 

)- منهج البحث الجتماعي بني الو�سعية واملعيارية، حممد اأمزيان، �س76).
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ونحوها يف غياب الدليل املتعني وكذا ال�ستدلل على قطعية املقا�سد الكلية، 

ليتح�سل لهم القطع يف امل�ساألة ب�سكل منا�سب وجمدي، لذلك جند المام 

ال�ساطبي قد انتبه اإىل دليل ال�ستقراء قيا�سا على املعرفة التواترية يف اخلرب، 

واملعنوي  اللفظي  ال�ستقراء  فاإن  الأخبار،  القطع يف  يفيد  التواتر  فاإذا كان 

للن�سو�س واجلزئيات له نف�س الإفادة لحتادهما يف نف�س علة الإعمال، وهي 

اإنتاج املعرفة القطعية يقول ال�ساطبي: »وعلى هذا ال�سبيل اأفاد خرب التواتر 

العلم اإذ لو اعترب فيه اآحاد املخربين، لكان اإخبار كل واحد منهم على فر�س 

الظن،  اإفادة  على  بزيادة  يعود  اجتماعهم  يكون  فال  للظن،  مفيدا  عدالته 

لكن لالجتماع خا�سية لي�ست لالفرتاق، فخرب واحد مفيد للظن مثال فاإذا 

ان�ساف اإليه اآخر قوي الظن، وهكذا خرب اآخر واآخر، حتى يح�سل باجلميع 

القطع الذي ل يحتمل النقي�س،فكذلك هذا اإذ ل فرق بينهما من جهة اإفادة 

 .
)((

العلم باملعنى الذي ت�سمنته الأخبار«

ويف نف�س ال�سياق وجه انتقاده لالأ�سوليني الذين تهاونوا يف الأخذ بدليل 

ال�ستقراء، حتى يقطعوا ببع�س الأدلة الأ�سولية كالإجماع مثال، ولو قا�سوا 

احتجاجهم  على  و�سحته،  املعنى  قطعية  على  الدالة  الن�سو�س  ا�ستقراء 

بالتواتر املعنوي يف القطع بالأخبار، حل�سل لهم القطع يف حجية الإجماع، 

بناء على ذلك الت�سابه امل�سلكي، فقال منبها: »وقد اأدى عدم اللتفات اإىل 

هذا الأ�سل وما قبله اإىل اأن ذهب بع�س الأ�سوليني اإىل اأن كون الإجماع حجة 

ظني ل قطعى؛ اإذ مل يجد يف اآحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع، فاأداه 

.
)((

ذلك اإىل خمالفة من قبله من الأمة ومن بعده«

ومن القيا�س املنطقي الوا�سح واجللي يف ال�ستعمال ما ا�ستهل به اإحدى 

امل�سائل الكربى من كتاب املقا�سد؛ حيث قرر على طريقة املناطقة الكبار 

)-  املوافقات، )/9)-0).

)-  املوافقات، )/8).
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فقد  له،  �سرعت  ما  ال�سريعة  تكاليف  يف  ابتغى  من  قائال:»كل  املتمر�سني 

ناق�س ال�سريعة، وكل من ناق�سها فعمله يف املناق�سة باطل، فمن ابتغى يف 

.
)((

التكاليف ما مل ت�سرع له، فعمله باطل«

الأ�سا�سية  الأدوات  اإح��دى  اأي�سا  التاريخ  علماء  عند  القيا�س  اعترب  وقد 

انتقاده  يوجه  خلدون  ابن  فهذا  العمراين،،  والعتبار  التاريخي  النظر  يف 

للموؤرخني الأثبات الذين وقعوا يف مغالط ومزلت بناء على اإغفالهم القيا�س 

والعتبار يقول:» فقد زلت اأقدام كثري من الأثبات واملوؤرخني احلفاظ يف مثل 

هذه الأحاديث والآراء وعلقت اأفكارهم ونقلها عنهم الكافة من �سعفة النظر 

 .
(()

والغفلة عن القيا�س«

يوقعهم يف  رواياتهم  املوؤرخني يف  قبل  من  القيا�س  اإىل  ال�ستناد  واإغفال 

املغالط ل حمالة، لأن »الأخبار اإذا اعتمد فيها على جمرد النقل ومل حتكم 

الجتماع  يف  والأح���وال  العمران  وطبيعة  ال�سيا�سة  وقواعد  العادة  اأ�سول 

الإن�ساين ول قي�س الغائب منها بال�ساهد واحلا�سر بالذاهب فرمبا مل يوؤمن 

 .
(()

فيها من العثور ومزلة القدم واحليد عن جادة ال�سدق«

النف�س  وعلم  الجتماع  كعلم  الأخ��رى  الجتماعية  العلوم  اعتمدت  وقد 

على قاعدة القيا�س من خالل ربط احلالت الجتماعية والنف�سية بغريها، 

اأو املقت�سى الواحد، وذلك  اأو ال�سبب الواحد  ل�سرتاكهما يف العلة الواحدة 

يف اطار الت�سخي�س والتف�سري لتلك احلالت، لكن �سوؤال القيا�س يف مثل هذه 

الظواهر  لتلك  املوحد  التف�سري  قطعية  مدى  عن  نت�ساءل  يجعلنا  احل��الت 

والت�سخي�س امل�سابه اللذان يف�سيان اإىل نتائج مطابقة من جهة، وعن مدى 

�سالحية احللول واملعاجلات املنقولة من حالة اإىل حالة م�سابهة يف الف�ساء 

)-  املوافقات، )/))).

)-  املقدمة، )).

)-  املقدمة، 0).
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املجتمعي اأو املجال النف�سي، بالنظر اىل العتبار املزدوج واملتعدد للتكوين 

التي  والعلمية  املادية  الق�سايا  عك�س  والنف�سي  وامل��ادي  الروحي  الإن�ساين 

اثبتت �سالحية القيا�سات يف حقولها املعرفية.

2- يف التكامل امل��س�عي.

العملية  ال�سرعية  الأح��ك��ام  ت�سريف  الفقهي  الجتهاد  مهمات  من  اإن 

التكليفي لالإن�سان،  التف�سيلية وفق مواقع الوجود  العلم بها من الأدلة  بعد 

الإن�سان  لطبيعة  حقيقي  ب��اإدراك  الفقه  ذلك  م��رور  �سرورة  يقت�سي  مما 

املكلف، وحالته ونزعاته الفردية على امل�ستوى اجلزئي ونزعاته اجلماعية 

املجتهد  اأراد  اإذا  املعي�س،  للواقع  حتليلية  مهمة  وتلك  الكلي،  ال�سعيد  على 

الإدراكي  البيان  التكليفي، ويف هذا  الأداء  والأحكام من  الن�سو�س  تقريب 

تتقاطع علوم كثرية على م�ستوى مو�سوعاتها وحمالها وجب ا�ستح�سارها، 

وا�ستدعاء اأ�ساليبها ونتائجها العلمية لتي�سر تلك املهمات، فما هي جتليات 

ذلك التقاطع اأو التكامل؟

- فقه نف�ص الإن�سان: 

ي�سكل  واأدلتها  اأ�سولها  اإىل  امل�ستندة  ال�سريعة  بفروع  املخاطب  املكلف  اإن 

اأحد الأقطاب الكربى يف تنزيل الأحكام ال�سرعية، كما اأنه حمل ومناط ذلك 

العتبار  الق�سوى يف  الأهمية  باإيالئه  املجتهد مطالب  فاإن  وعليه  التنزيل، 

باملجتهد  ح��ري  الفقهي  النظر  ول�ستكمال  عموما،  والجتهادي  الفقهي 

املكلف، وحتى  لالإن�سان  والرتبية  والنف�سية  الإدراكية  اإدراك اخل�سو�سيات 

غري املكلف امل�سمول بخطاب التكليف لدى املكلف امل�سلم؛ اأي وفق العتبار 

الدعوي، ومن اأهم العلوم املعا�سرة امل�سهمة يف ذلك علم النف�س. الذي يقوم 

يف درا�ساته العلمية على مناهج علمية طورت من مردوديته يف فقه النف�س 

وال�ستطالعات  امليدانية،  وال�ستقراءات  النف�سية  كالتجريبية  الب�سرية، 

الجتماعية، وميكن لعلماء ال�سريعة فقهاء واأ�سوليني ا�ستلهام هذه التجارب 
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القواعد  وبناء  الإن�سان،  ح��ال  فقه  يف  بها  وال�ستعانة  واملنهجية  العلمية 

الأ�سولية املنا�سبة له يف تخريج احلكم ال�سرعي املالئم له، والذي �سيحقق 

م�سلحته التي اأرادها له ال�سارع، وكذا يف اإدراك ما ميكن اأن يوؤول اإليه يف 

ت�سرفاته التكليفية. 

بو�سائله  التعرف  باإمكانه  الب�سري  النف�س  علم  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة 

وا�ستطاعته يف  الإن�سان،  املنهجية على معرفة مدى قدرات  العملية  واآلياته 

ال�سروط  اأحد  وال�ستطاعة  والقدرة  التكليفية،  ال�سرعية  الأحكام  ت�سريف 

التي�سري«  جتلب  »امل�سقة  مثال  قلنا  ف��اإذا  التكليفي،  العتبار  يف  الأ�سا�سية 

باعتبارها قاعدة اأ�سولية فللمجتهد اأن يكون مدركا لبداية امل�سقة ونهايتها، 

اأبعاد امل�ساق يف اجلوانب املادية اجل�سدية،  ويف الوقت املعا�سر ل تنح�سر 

اأمرا�س  من  وجودها؛  �ساكل  وما  النف�سية  اجلوانب  تلحق  اأن  لها  ميكن  بل 

نف�سية خطرية، قد تتجاوز اآثارها من حيث امل�سقة الآثار الناجمة عن م�سقة 

الأمرا�س الع�سوية.

�سقه  يف  �سواء  الإن�سان؛  بعلم  املخت�سة  واملطالب  املو�سوعات  تتعدد  كما 

كالكتئاب  اأمرا�س  من  املعا�سر؛  الوقت  يف  املتنا�سلة  فروعه  بكل  النف�سي 

والو�سوا�س القهري اأو اجلنون اأو ما ي�سمى مر�س الزهامير؛ اأو حالت اإن�سانية 

اأمرا�س  موا�سفات  كلها  وهذه  القدرة،  وانعدام  والعجز  كالن�سيان  طارئة 

ال�سرعية  التكاليف  وفق  ت�سرفه؛  ودرجات  املكلف  تخ�س طبيعة  اأو حالت 

تراعيها ال�سريعة يف التكليف ال�سرعي، وكما يحتاج الفقيه اإىل معرفتها حالة 

حالة، ومر�سا مر�سا، عليه مراعاتها باعتبار اخت�سا�سه الأ�سويل يف تقعيد 

القواعد اأو تر�سيخ ال�ستثناءات ال�سرعية يف تنزيل تلك القواعد.

وتلك مناذج فح�سب من املباحث املرغوب ال�ستعانة بها يف تكميل ما ميكن 

اأخرى  واأمرا�س  حالت  عليها  تقا�س  املعا�سر،  الوقت  يف  نق�سا  اعتباره 

يف باقي العلوم املخت�سة بفقه الإن�سان املكلف ككل؛ من علم نف�س تربوي 

يفيد  التكليف  مناط  بالإن�سان  �سلة  له  علم  وكل  م��ادي،  وطب  وتعليمي 
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الأ�سويل يف بناء القواعد الأ�سولية وتفعيلها على م�ستوى التنزيل.

- فقه الظ�اهر الجتماعية:

ال�سلة  ذات  العلوم  ربط  على  حتيل  الجتماعية  الظواهر  يف  البحث  اإن 

املبا�سرة بالجتهاد مبواقع الوجود الب�سري حتى يتم اإحياء غر�سه ومق�سده 

من الإن�ساء الأول، لذلك فاإن من العلوم الإن�سانية ما هو مطلوب بالق�سد 

الجتماعية  العلوم  وخا�سة  به،  املنوطة  مهامه  اإجناز  يف  لالإ�سهام  التبعي 

منها كعلم الجتماع الإن�ساين وعلم النف�س بتعدد �سعبهما. 

و ميكن ال�ستفادة من علم الجتماع من خالل مناهجه العلمية امل�ستثمرة 

يف التاأ�سي�س للنتائج؛ كمنهج ال�ستقراء والتتبع والقتفاء للحالت والق�سايا 

معرفة  يف  والجتماعية  ال�سننية  التجارب  من  وكذا  اجتماعيا،  املعرو�سة 

اخليوط الرابطة بني املقدمات واملالحظ و النتائج، هذه كلها اآليات منهجية 

للمجتهد اأن  ي�ستفيد من نتائجها، اأول يف بناء القواعد و ا�ستنباط الأحكام 

املالئمة، ويفيد اأي�سا من اآلياتها وم�سالكها وتطبيقها على الن�سو�س ال�سرعية 

بح�سب اجلواز واملنا�سبة، لأن »منظومة الأحكام والت�سورات امل�ستنبطة من 

الوحي باعتباره م�سدرا معرفيا غري كافية لتاأ�سي�س الفعل، وذلك ل�سببني:

فاإن  تتاألف من قواعد عامة كلية، وبالتايل  اأن املنظومة املذكورة  الأول:   

والتحديد،  النظر  من  مزيدا  يتطلب  وخا�سة  جزئية  ح��الت  على  تنزيلها 

وهذا ي�ستدعي بدوره مزيدا من البحث والدرا�سة لفهم طبيعة واآليات الفعل 

الفردي والتفاعل اجلماعي.

القائمة  احليثيات  اإدراك  يتطلب  الكلية  القواعد  تطبيق  اأن  ال��ث��اين:   

والظروف امل�ستجدة، ذلك اأن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على تطابق �سروط 

.
)((

الفعل النظرية وظروفه العملية«

�س)،  ع)،  املعرفة،  اإ�سالمية  جملة  الجتماعية،  للدرا�سات  اأ�سولية  منهجية  نحو  لوؤي،  �سايف،   -(

6)))/)99)، �س8).
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ا�ستثمار املعرفة الجتماعية والإن�سانية هي من �سميم فقه  اأن   ول �سك 

الواقع الذي نعتربه �سابطا اأ�سا�سيا يف النظر الجتهادي، لذلك فاإن »الغرب 

العلوم  من  جمموعة  ن�ساأت  اليومي  الربنامج  وتغري  ال��واق��ع  تغري  عندما 

من  ن�ساأت  لكنها  الواقع،  لإدراك  اأداة  باعتبارها  والإن�سانية  الجتماعية 

اأن  اأردنا  هنا  ومن  الإ�سالمي،  املعريف  النموذج  عن  خمتلف  معريف  منوذج 

اإ�سالميا يوجه العلوم الجتماعية والإن�سانية، ويعالج  نبني منوذجا معرفيا 

الجتماعية  العلوم  هذه  من  الأ�سويل  ي�ستفيد  ثم  وموا�سيعها،  م�سائلها 

املنبثقة من النموذج املعريف الإ�سالمي، باعتبارها اأداة يف يده و�سرطا من 

.
)((

�سروطه لإدراك الواقع«

والعمرانية  الجتماعية  القواعد  بع�س  اعتماد  الفقيه  اإمكان  يف  اأنه  كما 

الأع���راف  بع�س  وك��ذا  الأ���س��ول��ي��ة.  ق��واع��ده  تطبيق  يف  اجتماعيا  املنتجة 

وتطبيق  الأ�سولية  القواعد  ت�سغيل  يف  اعتبارها  ينبغي  التي  الجتماعية 

املعروف عرفا كامل�سروط �سرطا، وكذا  بناء على قاعدة  ال�سرعية  الأحكام 

التقاليد القبلية والجتماعية ونحو ذلك. 

اأخرى تي�سر عمل الفقيه  اأدوات معرفية  اإىل  فاإذن، يحتاج علم الجتهاد 

يف التوا�سل مع الواقع، فهو »لي�س له اأداة جيدة يف ذلك، ولكن لي�س له اأداة 

للو�سل بني احلكم الذي تو�سل اإليه وكيفية تنفيذه يف الواقع املعي�س، فهاتان 

النقطتان حتتاجان اإىل اأدوات، وهذه الأدوات هي عبارة عن م�سائل العلوم 

الجتماعية والإن�سانية التي ل ميكن اأن ناأخذها على عالتها، لأنها منبثقة 

   .
)((

من منوذج معريف اآخر غري النموذج املعريف الذي نوؤمن به«

كما اأن العلوم الجتماعية والإن�سانية ت�ساعد على ت�سغيل القواعد الأ�سولية 

يف ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية املنا�سبة واملالئمة للمكلفني، وذلك من خالل 

)- جمعة، علي، جتديد علم اأ�سول الفقه، مرجع �سابق، �س))/6).

)- جمعة، علي، جتديد علم اأ�سول الفقه، مرجع �سابق، �س6).
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الجتماعية  التغريات  ر�سد  كم�ساألة  امل�سرتكة؛  العالقات  ذات  مو�سوعات 

التي توؤثر على حتول �سلم الأولويات يف التمثالت الجتماعية، وال�سروريات 

التقعيد  يف  ا�ستح�سارها  لالأ�سويل  ينبغي  التي  الإن�سانية  امل�سالح  يف 

ويف هذا  متعينة.  مرحلة  الأقل يف  على  املتغرية  للمبادئ  والتقرير  للقواعد 

ال�سياق الدامج بني علم اأ�سول الفقه والعلوم الجتماعية يقول الدكتور علي 

املناهج  من  الأ�سول  علم  يفيد  اأن  املتبادلة:  لال�ستفادة  ندعو  جمعة:»نحن 

الفقه  اأ�سول  منهج  من  والإن�سانية  الجتماعية  العلوم  تفيد  واأن  اجلديدة، 

نف�سه، باعتباره منهجا يبحث عن م�سادر البحث، وطرقه و�سروط الباحث 

بهذه العقلية التي يبحث عن احلجية، والتوثيق والفهم مع مراعاة الظني، 

والقطعي ومرتبة كل منهما، وكذلك املقا�سد واملاآلت والتعار�س والرتجيح، 

وق�سايا الإحلاق، وكيف ي�ستفاد من كل ذلك يف العلوم الجتماعية والإن�سانية، 

وهو اأمر �سينتج عنه تطوير ذلك العلم حني يكون قابال للهجرة اإىل عقول 

.
)((

علماء تلك العلوم«

ال�سرعي  اخلطاب  لفقه  املقعدة  العلمية  القواعد  فاإن  ذلك؛  جانب  اإىل 

اأنها تخاطب املكلف الفرد فاإنها تخاطب املكلفني على �سيغة  وتنزيله، كما 

اجلماعة واملجتمع ككل، الأمر الذي يدعو الأ�سويل اإىل ال�ستعانة باملقدمات 

العلمية والنتائج الجتماعية يف ت�سغيل الأدلة الأ�سولية، و تنزيلها على مواقع 

الوجود الب�سري.

والقراآن الكرمي طافح بالآيات التي تتحدث عن البعد اجلماعي والجتماعي 

يف الإن�سان، يف معاجلته للق�سايا الكربى، وذلك باأ�ساليب تف�سريية عقالنية 

التاريخية ال�ستقرائية وقواعد علمية، و»القراآن كاأول  ال�سواهد  اإىل  ت�ستند 

مرجع للح�سارة الإ�سالمية، فاإنه:

اأ- تبنى منهجا و�سعيا وعقالنيا ي�ستند اإىل املالحظة والواقعية وذلك 

)- جمعة، علي، جتديد علم اأ�سول الفقه، مرجع �سابق، �س0).
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يف تف�سريه للظواهر ويف طرح حججه للجن�س الب�سري.

ب-اأكد مبا�سرة اأو بالإ�سارة يف نحو �سد�س اآياته الأهمية الق�سوى للمعرفة 

والعلم لبني الب�سر.

ج- حتا�سى ا�ستعمال احلجج اأو التف�سريات الفل�سفية يف حماولته، مثال 

.
)((

لإقناع غري املوؤمنني بوجود الإله الواحد«

بالإنتاج  القراآين  واملنهجي  املعريف  الر�سيد  هذا  و�سل  من  اإذن،  بد  فال 

العمل  منه  ي�ستفيد  حتى  الب�سرية.  املجتمعات  داخ��ل  الجتماعي  العلمي 

التجديدي الأ�سويل يف اإر�ساء قواعد تراعي تلك املتغريات.

العلل  اإدراك  الجتماعية يف  التغريات  تلك  فقه  ي�سهم  اإىل ذلك؛  اإ�سافة 

العلمية اأو التاريخية التي كانت وراء تلك التحولت والأ�سباب املوؤثرة فيها، 

مما �سيفيد يف ربط تلك العلل بالعلل ال�سرعية، والتاأ�سي�س لقواعد منا�سبة 

الن�سو�س  لفهم  اأهمية  اأك��رث  التعليل  عملية  »لأن  الجتماعية.  للتغريات 

املتعلقة بالفعل الجتماعي وال�سيا�سي، نظرا لأنها ت�ساعدنا على التحرر من 

اخل�سو�سيات الجتماعية والتاريخية، ولعل اآيات القتال يف القراآن الكرمي 

تزودنا باأمثلة هامة بالرتابط بني الن�سو�س القراآنية والظروف الجتماعية، 

اإذ يجد القارئ لكتاب اهلل توجيهات حت�س امل�سلمني على املبادرة اإىل قتال 

اأعدائهم، بينما تاأمرهم اآيات اأخرى باختيار ال�سالم اإذا جنح اإليه الأعداء، 

لذلك فاإن تطوير فهم وا�سح لغايات القتال و�سروط ال�سالم يتطلب عملية 

.
)((

تعليل من�سبطة ودقيقة لآيات القتال«

علم  ف�سي�ساعدنا  الأ���س��رة،  يف  الجتماعي  اجل��ان��ب  على  حتدثنا  واإذا 

)- حممد الذوادي، املقاربة العمرانية اخللدونية للتغري الجتماعي، عامل الفكر، املجلد9)، ع)،يوليو/

�سبتمرب، �س0)0)، �س)7).

�س)،  ع)،  املعرفة،  اإ�سالمية  جملة  الجتماعية،  للدرا�سات  اأ�سولية  منهجية  نحو  لوؤي،  �سايف،   -(

6)))/)99)، �س8).
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الجتماع من خالل الدرا�سات املنجزة حول الأ�سباب الداعية اإىل الطالق 

مثال واآثاره على و�سع اأ�س�س علمية اأ�سولية، يعتمد عليها يف اإ�سدار الفتاوى 

الأ�سري  بال�ساأن  املرتبطة  املنا�سبة  والأحكام  ال�سرعية  للمقا�سد  املراعية 

للتقليل من ذلك، وكذا املبحوثة حول اأ�سباب العزوف عن الزواج، اأو ظاهرة 

�سيوع الزنا واملحارم الجتماعية الأخرى، وكذا اإجناز بحوث حول الظواهر 

البدعية كزيارة القبور و ال�سحر وال�سعوذة وانت�سار ذاكرة املوا�سم وتاأثرياتها 

القانوين  او  املجتهد  منه  ي�ستفيد  كل ذلك  والعقل اجلمعي،  املجتمع  على 

على  الظواهر  تلك  خطورة  تراعي  وت�سريعية  قانونية  مذكرات  اإع��داد  يف 

التدين ال�سليم ونقائه لدى امل�سلم.

 فهذه اأمثلة فقط؛ يقا�س عليها غريها من الظواهر التي تفيد ل حمالة 

يف جتديد النظر الأ�سويل من خالل جوانب التكميل والتطعيم.

من  لعدد  واملكثف  الجتماعي  مب�سحها  الجتماعية،  العلوم  اأن  �سك  ول 

الظواهر الإن�سانية �سواء احلادثة اأو امل�ستحدثة اأو التي هي قابلة للحدوث، 

قادرة على اأن ت�سهم يف تنبيه القيمني على ال�ساأن الجتهادي اأو الفقهي على 

ا�ستح�سارها يف البحث عن الأحكام املالئمة و املنا�سبة اأو التفكري امل�ستقبلي 

يف بناء فقه ذرائعي للحد من التي هي مرتقبة التوقع واحلدوث. 

- ر�سد منظ�مة القيم:

علمية  درا���س��ات  اإج���راء  ال�سو�سيولوجية  الجتماعية  املطالب  م��ن  اإن 

حيث  من  الإن�سانية،  القيم  واأهمها  الإن�ساين  بالفعل  ل�سيقة  ملو�سوعات 

واإذا كانت من فوائد علمية تعود  اأنواعها واأجنا�سها والنافع منها وال�سار، 

العلمية  النتائج  تلك  ا�ستح�سار  فهي  الجتاه  الإ�سالمي يف هذا  الفكر  على 

جزءا  ي�سكل  ذلك  لأن  التغيريية،  املناهج  وخ�سو�سا  الإ�سالح  عمليات  يف 

قويا من الواقع الذي يعي�سه الإن�سان ككل، كما اأن تلك اخلال�سات املعرفية 

تعني اأهل العلوم الإ�سالمية يف بناء نظر اجتهادي جديد يتوافق مع الواقع 
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القيمي، مع احرتام القيم الأخرى لدى غري امل�سلم، كقيم احلرية واحلقوق 

الإن�سانية التعبريية والفنية، التي قد يكون بينها وبني املجال الإ�سالمي بون 

امل�سلم  املجتمع  بني  العري�س  القيمي  الختالف  ن�ستح�سر  وهنا  �سا�سع، 

فهيا  يعي�س  التي  والأمريكية  كالأوروبية  الأخرى،  املجتمعات  من  وغريه 

فقه  يف  الختالف  لذلك  احلقيقي  العتبار  �سرورة  حيث  من  امل�سلمون 

الدعوة والبيان لغري امل�سلمني.

الجتماعية  الدرا�سات  متنحها  التي  ن�سانية  الإ القيم  هي  وعديدة 

التقييم  اأو  البحث  اأو  الر�سد  حيث  من  �سواء  تكامليا  بعدا  الإ�سالمية  و  اأ

التي  الأخطار  اأو  الب�سري،  املجتمع  داخ��ل  غيابها  خطورة  على  التنبيه  اأو 

حتدق يف م�سها بالنوع الب�سري على وجه اخل�سو�س، كقيم العدل بني النا�س 

واحلرية والأمن ومتا�سك الأ�سرة والرتبية وغري ذلك كثري.

- فقه الأعراف والتقاليد:

القوي  العتبار  الإن�سانية  والتقاليد  الجتماعية  لالأعراف  اأ�سبح  لقد 

حتى  وتاأ�سيال،  تقعيدا  والأ�سولية  وت�سريفا  تفعيال  الفقهية  املنظومة  يف 

اعتربت �سمن القواعد الأ�سولية الواجب ا�ستح�سارها واحرتامها يف النظر 

الجتهادي، وحتى يت�سنى الو�سول اإىل تلك املقت�سيات املنهجية والعتبارية 

قراءة  واملوؤكدة  الواجبة  العتبارات  من  اأ�سبح  الجتهادي،  النظر  يف 

يف  امل�سروطة  احلقيقية  الأع���راف  ع��ن  تبني  ق���راءة  الإن�����س��اين  ال��واق��ع 

الجتماع الب�سري واملعتربة يف التوا�سل الإن�ساين، لتح�سيل �سالمة النظر 

يف اعتبار ما هو �سروري ل يعود على �سروري اآخر بالنفي اأو بالإلغاء وملعرفة 

ما هو حاجي اأو حت�سيني كمايل ل يخرم حاجيا اإن�سانيا اأو كماليا. ولعل العلوم 

الأعراف  تلك  ر�سد  يف  برعت  التي  واملناهج  الو�سائل  من  لها  الجتماعية 

والقيام بعمليات م�سح اجتماعي، كما اأن العلوم التاريخية تفيد اأي�سا يف بناء 

التاريخية،  الأزمان  قوتها عرب  ثبات  ومدى  الأعراف  لتلك  تاريخي  ت�سل�سل 
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وقد اأ�سل العلماء امل�سلمون �سمن نظرياتهم الأ�سولية قواعد عرفية اأمثال 

الأ�سول  ونحوها من  و»العادة حمكمة«  �سرطا«  »املعروف عرفا فكامل�سروط 

العرفية والعادية.

3- يف التكامل الغائي 

مبلغ غاية العلوم عموما والإن�سانية والجتماعية على وجد التحديد الك�سف 

عن احلقائق الإن�سانية بغية تو�سيف املعاجلات اخلادمة للم�سالح الإن�سانية، 

وحت�سني منط حياته املعي�سية يف الدنيا، وتلك مقا�سد وغايات ل تتنافى مع 

جميع الت�سكيالت الثقافية واحل�سارية املتنوعة يف الكون، لذلك نرى �سرورة 

الهتمام بتح�سيل الغايات الكربى من العلوم، ولو على اختالف مناهجها 

قانونية  اأو  اجتهادية  لأحكام  اأو  علمية  لقواعد  التاأ�سي�س  وا�ستثمار ذلك يف 

تخدم الإن�سان يف م�ستقبل حا�سره.

اأ- فقه م�ستقبل املكلف

يعترب فقه م�ستقبل الإن�سان يف جمال التكاليف ال�سرعية اأحد الأ�س�س املهمة 

يف بناء الأحكام وتخريجها ب�سكل �سليم؛ يتوافق مع املقا�سد ال�سرعية �سواء 

املاآل،  اعتبار  بقاعدة  الأ�سوليون  ذلك  عن  عرب  وقد  الآج��ل،  اأو  العاجل  يف 

اإليه الأمور بعد الت�سرف التكليفي، وخري من عرب عن ذلك  اأي ما �ستوؤول 

ال�ساطبي حني قال: »النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�سود �سرعًا، كانت 

الأفعال موافقة اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال 

ال�سادرة عن املكلفني بالإقدام اأو بالإحجام اإل بعد نظره اإىل ما يوؤول اإليه 

.
)((

ذلك الفعل.«

وهذا جانب مهم ل يبعد كثريا عن املباحث العلمية ملا ي�سمى حاليا بعلم 

الأ�سوليني  اهتمام  الواجب،  من  بل  �سري؛  فال  امل�ستقبليات،  اأو  امل�ستقبل 

)-  املرجع ال�سابق )/0)).
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املعتربة؛  القواعد  يف  احلا�سل  النق�س  وتكميل  العلم،  بهذا  الفقهاء 

من حيث الآليات املعتمدة يف ر�سد م�ستقبل الإن�سان، وما �ستوؤول اإليه اأحواله، 

حتى تن�سبط الأحكام الفقهية ل�سنن املقا�سد ال�سرعية. ولهذا فاإن ا�ستغال 

والق�سايا  بالكليات  الهتمام  اإىل  �سيدفعه  بامل�ستقبليات  الإ�سالمي  الفقه 

الكربى، عو�س »الن�سغال باجلزئيات واأحكامها فقط، اأي�سا ي�سمح ا�ستيعاب 

الواعي  الدرا�سات امل�ستقبلية يف الفقه الإ�سالمي بفروعه املختلفة بالبحث 

واملن�سبط يف ق�سايا ت�سهد تغريات كربى، وت�سرف على الدخول يف مرحلة 

.
)((

جديدة«

ول ريب اأن ما تطور عليه الأمر من اإح�سائيات علمية ودرا�سات منطقية 

عقلية مفيد يف ر�سد تلك التطورات امل�ستقبلية لالإن�سان على جميع الأ�سعدة؛ 

اأو القت�سادية، كل هذه املجالت  اأو ال�سيا�سية  اأو الجتماعية  �سواء البيئية 

اأعملت فيها بع�س املناهج العلمية الواجب ا�ستثمارها يف ال�ستدلل الفقهي 

بالتوقعات  اخلا�سة  املعرفة  من  �سرب  امل�ستقبل  وفقه  الأ�سويل،  والإعمال 

املمكن حدوثها، فيعمل الإن�سان على تدبري م�ساحله اخلا�سة والعامة وفق 

تلك التوقعات، �سواء على امل�ستوى الجتهادي اأو غريه، يقول املهدي املنجرة 

يف  يكمن  ل  امل�ستقبلية  دور  »اإن  امل�ستقبليات:  علم  يف  املخت�سني  اأحد  وهو 

م�ستقبل  وتخيل  الجتاهات،  حتديد  يف  هدفها  يتجلى  اإذ  نبوءات،  اإ�سدار 

فالأمر  ممكن،  م�ستقبل  اإىل  لتحويله  ا�سرتاتيجيات  واقرتاح  فيه،  مرغوب 

القرارات  �سانعي  م�ساعدة  ق�سد  الختيارات  على  الأ�سواء  بت�سليط  يتعلق 

الواجب  التدابري  على  اطالعهم  مع  املدى،  الطويلة  الأه��داف  نحو  للتوجه 

.
)((

اتخاذها يف احلني ق�سد الو�سول اإليها«

)- بلكا، اإليا�س، جتديد علوم الفقه واملقا�سد يف �سوء امل�ستقبل، جملة الت�سامح،ع0)، 8)))/007)،، 

�س))).

الدار  عيون،  امل�ستقبل،  وما�سي  املا�سي  م�ستقبل  الأوىل،  احل�سارية  احلرب  املهدي،  املنجرة،   -(

البي�ساء، ط)، )99)، �س77).
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الأ�سولية  والقواعد  الأدل��ة  اإىل  امل�ستند  الفقهي  التنزيل  جم��الت  واإن 

ال�سحيحة تتعدد بتو�سع جمالت احلياة الإن�سانية العملية يف مواقع وجوده، 

بالأ�سويل  حري  امل�ستقبل  علم  يطولها  التي  املجالت  تلك  كل  فاإن  وعليه؛ 

الفقيه ال�ستفادة منه يف معاجلتها، وحترير النظر الفقهي فيها، �سواء كانت 

اقت�سادية مبعرفة التوقعات القت�سادية لالإن�سان؛ فردا اأو جماعة اأو دولة 

جمعاء،  الإن�سانية  تخ�س  �سرعية  باأحكام  الأمر  تعلق  اإذا  ككل  العامل  اأو 

اأو كانت �سيا�سية مبحاولة اإدراك وفهم حمتوى الدرا�سات العلمية املنجزة يف 

�ساأن التغريات ال�سيا�سية الطارئة، واإيجاد تكييف �سرعي يتنا�سب واملرحلة 

وعالقاتها  البيئة  اأهمية  عند  بالوقوف  بيئية  كانت  اأو  املعتربة،  ال�سيا�سية 

الت�سريع  يف  الأولية  منحها  ومدى  الب�سرية،  النفو�س  حفظ  مع  املت�سابكة 

كانت  اأو  الإن�سانية،  احلياة  ثبات  يف  الختالل  يقع  ل  حتى  املقا�سدي، 

اجتماعية بالتاأمل مليا يف التغريات الجتماعية الطارئة �سواء على م�ستوى 

الفرد ومعرفة �سرورياته الواقعية اإحتياجاته الإن�سانية، واأي�سا على م�ستوى 

الأ�سرة كاإدراك التوقعات الأ�سرية يف ر�سد عدد ن�سبة الطالق مثال، وخطورة 

ال�سوارع  واأطفال  العنو�سة،  ظاهرة  ومو�سوعات  الن�سل  حفظ  يف  املوقف 

واليتامى، ونحو ذلك مما له ارتباط بالأ�سرة، وبناء قواعد اأ�سولية معتمدة 

يف التخفيف من ذلك، ولنا يف اأ�سل �سد الذرائع وامل�سلحة املر�سلة العتبار 

املنا�سب والأكيد يف هذا ال�سدد كما ثبت عند الأ�سوليني. وبناء على هذا 

�سواء  العلمية  الأنظار  توجيه  يف  اأ�سا�سيا  دافعا  ي�سكل  الوحي  فاإن  كله 

الفقهية اأو الجتماعية الواقعية اإىل فقه م�ستقبل الإن�سان يف خ�سم ق�ساياه 

وم�ساكله. يقول اأمزيان: »اإن الوحي له اأهمية فائقة يف توجيه نظرة الباحث 

نفو�س  الأمل يف  ليجدد  دافعة  قوة  يعطيه  التوجيه  وهذا  امل�ستقبلية،  امل�سلم 

الأمة مب�ستقبلها ويعيد اإليها روح احلركة والنطالق وهو يف نف�س الوقت دليل 

اهلل  واأن  التغيري  �سبيل  لي�سا  والركون  واأن اخلنوع  �سراع  احلياة  اأن  على 

ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم، فالوحي حافز اإىل التغيري، وروؤية 
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.
)((

م�ستقبلية، ولكن الإن�سان نف�سه هو الذي ينجز خطوات هذا امل�ستقبل«

كما يعترب اأحد الباحثني املهتمني بفقه امل�ستقبل اأن الجتهاد الفقهي �سيجد 

»اإن  يقول  حيث  الغفل،  البحثي  اجلانب  بهذا  العناية  اإي��الء  يف  عدة  منافع 

بالدرا�سات  ات�سل  لو  اأ�سياء كثرية  بدوره  �سي�ستفيد  املعا�سر  الفقهي  العقل 

الجتهاد  عملية  اإن  واإ�سكالتها،  موا�سعها  بع�س  يف  وخا�س  امل�ستقبلية 

امل�ستقبل  ت�سمل  اإنها  بل  فقط،  احلا�سر  ول  فقط  املا�سي  على  تن�سب  ل 

اأي�سا، وكثري من الأ�سئلة الفقهية ترتبط زمنيا بامل�ستقبل، وما قاعدة �سد 

يوؤكد  وا�سح  املاآلت-اإل مثال  اعتبار  اأ�سل  فتحها-املتفرعة عن  اأو  الذرائع 

.
)((

هذا اللتفات الفقهي اإىل الزمان الآتي وما يحويه من وقائع واأحداث«

معرفية  تكامليات  اإىل  يحتاج  ما  بقدر  برهنة  اإىل  يحتاج  ل  موؤكد  وهذا 

مهيمنة.

ب- تعليل الأحداث والظ�اهر:

اإن احلديث عن التعليل هنا لي�س هو ما قيل عن ال�سببية هناك حل�سول 

فرق دقيق بينهما، فاإذا كان ال�سبب هو العامل الأ�سا�س يف حدوث الظاهرة 

ومن مت فاإن البحث عنه من�سب حول التف�سري ال�سببي للظاهرة، فاإن العلة 

هنا هي ما بعد ال�سببية اأي البحث يف مدى �سدقية احلدث ومدى اإمكانية 

ربط �سبب الظاهرة بنتيجتها. وقد اأبدع ابن خلدون قبل غريه من املهتمني 

بالعلوم التاريخية والجتماعية يف م�ساألة تعليل الأحداث التاريخية من خالل 

النا�سئة من  اأحوال  التاريخ كتابا رفعت به عن  مقدمته، يقول »فاأن�ساأت يف 

لأولية  فيه  واأبديت  بابا  بابا  والعتبار  الأخبار  يف  وف�سلته  حجابا  الأجيال 

الدول والعمران علال واأ�سبابا وبنيته على اأخبار الأمم الذين عمروا املغرب 

)- منهج البحث الجتماعي بني الو�سعية واملعيارية، حممد اأمزيان، �س97).

ع0)،  الت�سامح،  جملة  امل�ستقبل،  ���س��وء  يف  واملقا�سد  الفقه  ع��ل��وم  جت��دي��د  اإل��ي��ا���س،  بلكا،   -(

8)))/007)، �س))).
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لهم من  والأم�سار وما كان  ال�سواحي منه  اأكناف  الأعذار ومالأوا  يف هذه 

الدول الطوال اأو الق�سار ومن �سلف لهم من امللوك والأن�سار«، ثم ي�سيف 

لأفهام  وقربته  تهذيبا  مناحيه  »فهذبت  املقدمة:  تاأليف  من  ق�سده  مبينا 

العلماء واخلا�سة تقريبا و�سلكت يف ترتيبه وتبويبه م�سلكا غريبا واخرتعته 

فيه  و�سرحت  واأ�سلوبا،  مبتدعة  وطريقة  عجيبا  مذهبا  املناحي  بني  من 

من اأحوال العمران والتمدن وما يعر�س يف الجتماع الإن�ساين من العوار�س 

الدول  اأهل  دخل  كيف  ويعرفك  واأ�سبابها  الكوائن  بعلل  ما مينعك  الذاتية 

من اأبوابها حتى تنزع من التقليد يدك وتقف على اأحوال ما قبلك من الأيام 

والأجيال وما بعدك«.

وينبه املوؤرخ والناقد لفل�سفة التاريخ ابن خلدون على الأخطاء واملغالط التي 

وقع فيها املوؤرخون من خالل النقل دون حتري ال�سواب اأو تعليل ل�سدقيتها، 

يقول:»وكثريًا ما وقع للموؤرخني واملف�سرين واأئمة النقل املغالط يف احلكايات 

اأو �سمينًا، مل يعر�سوها  والوقائع؛ لعتمادهم فيها على جمرد النقل غثًا، 

باأ�سباهها، ول �سربوها مبعيار احلكمة والوقوف  اأ�سولها، ول قا�سوها  على 

ف�سّلوا  الأخبار،  يف  والب�سرية  النظر  وحتكيم  الكائنات،  طبائع  على 

.
)(( 

عن احلق، وتاهوا يف بيداء الوهم والغلط«

التي  واملبادئ  بالقواعد  بالعلم  اإل  الخطاء  تلك  من  ملجاأ  ول  منجى  ول 

ترجع اإليها اآحاد الأحوال والوقائع وتعرّي مبعيارها. يقول ابن خلدون: »العلم 

والأع�سار،  والبقاع  الأمم  املوجودات، واختالف  ال�سيا�سة، وطبائع  بقواعد 

ال�ّسريرِ والأخالق والعوائد والنحل واملذاهب و�سائر الأحوال، والإحاطة  ويف 

بون  اأو  الوفاق  من  الغائب،  وبني  بينه  ما  ومماثلة  ذلك،  من  باحلا�سر 

ما بينها من اخلالف، وتعليل املتفق منها واملختلف، والقيام على اأ�سول الدول 

وامللل، ومبادئ ظهورها، واأ�سباب حدوثها، ودواعي كونها، واأحوال القائمني 

)-  املقدمة، 0).
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بها واأخبارهم؛ حتى يكون م�ستوعبًا لأ�سباب كل حادث، واقفًا على اأ�سول كل 

والأ�سول،  القواعد  من  عنده  ما  على  املنقول  خرب  يعر�س  وحينئٍذ  خرب. 

.
)((

فاإْن وافقها وجرى على مقت�ساها كان، واإل زيفه وا�ستغنى عنه«

ج -الإ�سالح والتغيري:

 تتغيى املعرفة ال�سو�سيولوجية وحتى ال�سيكولوجية وباقي العلوم الل�سيقة 

الوجودية،  بخدماته  يليق  ما  واعتبار  م�ساحله  حتقيق  الإن�ساين  بالفعل 

اإل اأن النزعات الفردية التي ما فتئت تطغى على فل�سفات البحث الجتماعي 

والإن�ساين، جعلت العقل الإن�ساين النازع اإىل الفل�سفة اجلمعية واملجموعاتية 

الجتماعي  الو�سع  وحت�سني  اخلدمات  تلك  اإ�سداء  على  قدرتها  يف  ي�سكك 

واملجموعات الب�سرية . من هذا اجلانب ي�سعب الت�سليم بال�سرتاك املعريف 

مكوناتها  ا�ستثمار  اأو  العلوم  وتلك  الإ�سالمية  العلوم  بني  املنهجي  وحتى 

والفل�سفة  اجلماعي  التكوين  على  مبنية  لأنها  املجال،  هذا  يف  املعرفية 

اجلمعية يف تف�سري الظواهر والبحث لها عن حلول تعود بالنفع على املجتمع 

ككل. لكن يف املقابل اإن كل ذلك ل مينع من الإفادة من تلك العلوم يف حتقيق 

امل�سالح الفردية التي ل تربطها وثاقة �سلة باملجتمع اأو التي يحتاجها الإن�سان 

الظواهر  بع�س  على  البحث  وتركيز  النظر  كتحقيق  النفراد،  �سبيل  على 

الفردية اخلا�سة كالأزمات النف�سية ور�سد املعطيات حولها من حيث الن�سب 

والنت�سار وتاأثرياتها على احلياة العادية للفرد، ومن ثم اخللو�س اإىل حلول 

مالئمة لها. 

)-  املقدمة، ))
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الف�صل ال�صاد�س

التكامل املعريف

وتاأ�صي�س العلوم اأمنوذج املقا�صد





املبحث الأول: يف اجتاهات ا�ستقالل املقا�سد 

الدار�سني  متناول  اإىل   واإخ��راج��ه  وحتقيقه  املوافقات  كتاب  ب��روز  بعد 

والعلماء، وما تاله من م�سنفات لها �سلة مبقا�سد ال�سريعة، زاد الهتمام 

بعلم اأ�سول الفقه، وخ�سو�سا مقا�سد ال�سريعة، ب�سورة لفتة. و قد نتج عن 

هذا البحث املتزايد اختالف امل�ستغلني باخلطاب املقا�سدي حول ا�ستقالل 

م�ستقاًل  علمًا  وعّده  الفقه،  اأ�سول  علم  عن  منفردًا  علمًا  ال�سريعة  مقا�سد 

بني  الآراء  فتنوعت  املتميزة،  وغاياته  املتفردة  وقواعده  اخلا�سة  مبباحثه 

 مقت�سرين على 
)((

موؤيد موافق ومعار�س متحفظ. و�سوف نعر�س تلك الآراء

اأهمها، من حيث قوتها واأهل الخت�سا�س فيها.

املطلب الأول: اجتاه الف�سل 

ومقا�سد  الفقه  اأ�سول  علم  بني  الف�سل  �سرورة  النف�سال  اجت��اه  يرى 

يف  يبحث  منفرد  بعلم  ال�سرعية  املقا�سد  مبحث  ا�ستقالل  ال�سريعة، 

ال�سيخ  اإىل  الجت��اه  هذا  انطالقة  وتعود  الفقه،  اأ�سول  علم  عن  ا�ستقالل 

اإعادة  اإىل  فيه  الذي دعا  ال�سريعة«،  كتابه »مقا�سد  بن عا�سور يف  الطاهر 

فيها،  الفقه  معادن  اأ�سرف  وو�سع  املتعارفة،  الفقه  اأ�سول  م�سائل  �سوغ 

اإذا  »فنحن  يقول:  فهو  ال�سريعة،  مقا�سد  علم  هو  جديد  علم  با�ستخال�س 

اأردنا اأن ندّون اأ�سوًل قطعية للتفقه يف الدين، حق علينا اأن نعمد اإىل م�سائل 

ونعرّيها مبعيار  التدوين،  بوتقة  نعيد ذوبها يف  واأن  املتعارفة،  الفقه  اأ�سول 

فيها  ون�سع  بها،  علقت  التي  الغريبة  الأج��زاء  عنها  فننفي  والنقد،  النظر 

اأ�سرف معادن مدارك الفقه والنظر، ثم نعيد �سوغ ذلك العلم، ون�سميه علم 

.
)((

مقا�سد  ال�سريعة، ونرتك علم اأ�سول الفقه على حاله«

)- �سهيد، احل�سان، اخلطاب املقا�سدي املعا�سر، مراجعة وتقومي، مركز مناء للدرا�سات والبحوث، 

بريوت، لبنان، ط)، ))0).�س)7.

للتوزيع،  التون�سية  ال�سركة  تون�س:  الإ�سالمية.  ال�سريعة  مقا�سد  الطاهر.  عا�سور،  ابن   -(

988)، �س))).
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ه اإىل اإرادة  والذي يظهر اأن داعي ال�سيخ ابن عا�سور اإىل هذا القول مردُّ

تدوين اأ�سول قطعية للتفقه يف الدين، لكون علم اأ�سول الفقه بال�سورة التي 

اأ�سحى عليها ل ي�ستجيب للمعاين القطعية يف ذلك التفقه، من حيث ورود 

اخلالف  على اأغلب م�سائله، واإحلاق اأجزاء مهمة منها مبراتب الظنيات.

املطلب الثاين: اجتاه ال��سل.

ا�ستقالل  اإىل  الداعية  الدعوى  تلك  من  فيتحفظ  الت�سال  اجت��اه  اأم��ا   

اإىل  الجتاه  هذا  بوادر  وتوؤوب  الفقه.  اأ�سول  علم  ال�سرعية عن  املقا�سد 

ما قاله املرحوم عالل الفا�سي وهو يتحدث عن املقا�سد اإذ قال: »املقا�سد 

جزء من امل�سادر الأ�سا�سية للت�سريع الإ�سالمي، واحلكم الذي ناأخذه بطريق 

امل�سلحة اأو ال�ستح�سان، اأو غري ذلك من �سروب املاآخذ الجتهادية يعترب 

حكمًا �سرعيًا، اأي خطابًا من اهلل متعلقًا باأفعال املكلفني؛ لأنه نتيجة اخلطاب 

.
)((

ال�سرعي الذي يتبني من تلك املقا�سد«

فهو يعترب املقا�سد جزءا ل يتجزاأ من الأ�سول املعتمدة يف تخريج الأحكام 

ال�سرعية، وما ا�ستخل�س منها بناء على املقا�سد ل فرق بينه وبني غريها من 

الأ�سول الأخرى.

الدين عطية،  املعا�سرين جمال  من  الجت��اه  رواد هذا  اأب��رز  من  اأن  كما 

اأ�سول  علم  عن  ال�سرعية  املقا�سد  ف�سل  يف  الت�سرع  عدم  اإىل  يدعو  الذي 

الفقه، بل الأجدى، يف نظره، اإجراء حماولت علمية لتفعيل ذلك الرتابط 

بني مقا�سد ال�سريعة وعلم الأ�سول، يقول: »واأنا ل�ست متاأكدًا من غلبة فائدة 

ا�ستقالل علم املقا�سد؛ اإذ يرتكز اهتمامي حاليًا على ربطه بعلم الأ�سول، 

واإدخاله �سمن اآليات ال�ستنباط؛ لأن هذا مك�سب اأ�سا�سي اأخ�سى اأن يتعطل 

.
)((

اإذا عجلنا با�ستقالله عن علم اأ�سول الفقه«

)- الفا�سي، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها. مرجع �سابق. �س)).

)- الرفاعي، عبد اجلبار، )من�سق احلوارات(، مقا�سد ال�سريعة، اآفاق التجديد، دم�سق: دار الفكر، 

وبريوت: دار الفكر املعا�سر، ط)، ))))ه /)00)م، �س9)).
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ا�ستقالل  اأن  معتربًا  �سريح،  ب�سكل  عا�سور  ابن  راأي  عطية  عار�س  بل 

املقا�سد بعلميتها �سيكون له الأثر ال�سلبي على كال العلمني، فقال: »اأما راأي 

ابن عا�سور يف تاأ�سي�س علم م�ستقل ملقا�سد ال�سريعة وترك علم اأ�سول الفقه 

حالها،  على  الأ�سول  يجّمد  اإذ  »العلمني«؛  بكال  �سار  اأنه  فاأرى  حاله،  على 

ويحرمها من روح املقا�سد، كما اأنه يبعد املقا�سد عن الدور الوظيفي الذي 

.
)((

تقوم به حاليًا، والذي ينبغي اأن نحر�س على تطويره«

»عالقة  كتابه  يف  بّية  ابن  ال�سيخ  راأي  املوقف  هذا  جانب  اإىل  وي�ستوقفنا 

هي  ال�سريعة  مقا�سد  اأن  فيه  يرى  الذي  الفقه«،  باأ�سول  ال�سريعة  مقا�سد 

من  جمموعة  تداخل  عن  حديثه  �سياق  يف  يقول  وعينه.  الفقه  اأ�سول  ذات 

اأن  اإىل  املباحث بني املقا�سد والأ�سول: »...مق�سودنا من هذا هو الإ�سارة 

للو�سائج  اأمثلة  وامل��دارك  املناحي  وهذه  بعينها،  الفقه  اأ�سول  هي  املقا�سد 

احلميمة والتداخل والتوا�سل. ولو اأمعنا النظر واأعملنا الفكر لأ�سفنا اإليها 

. واإمنا مت ا�ستدعاء النظر والبحث يف مقا�سد ال�سريعة بو�سفها 
)((

غريها«

جزءًا من اأ�سول الفقه، لأجل ال�ستنجاد بها يف م�سائل الأ�سول، وهو ما عرب 

عنه بقوله: »...اإنه ي�ستنجد باملقا�سد يف اأكرث من ع�سرين منحًى من م�سائل 

.
)((

الأ�سول«

وبناء على التالزم العلمي والتكامل املنهجي بني علم اأ�سول الفقه ومقا�سد 

ال�سريعة، راأى ابن بّيه اأن علم اأ�سول الفقه يف حاجة ما�سة اإىل التفعيل، اأكرث 

من اإحالل علم مقا�سد ال�سريعة حمّله، اأو ا�ستحداثه علمًا م�ستقاًل، منبهًا 

اإىل �سرورة ا�ستثمار املقا�سد وال�ستنجاد بها يف ذلك التفعيل وال�ستثمار، 

)- عطية، جمال الدين. نحو تفعيل مقا�سد ال�سريعة، هريندن: املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ط)، 

9)))ه/008)م، �س67).

للرتاث  الفرقان  موؤ�س�سة  لندن:  الفقه،  باأ�سول  ال�سريعة  مقا�سد  عالقة  اهلل.  عبد  بيه،  ابن   -(

الإ�سالمي، مركز درا�سات مقا�سد ال�سريعة، ط)، 006)م، �س))).

)-  املرجع ال�سابق، �س99.
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فيها  باملقا�سد  ال�ستنجاد  يجب  التي  املجالترِ  »ف��اإن  قوله:  يف  ذلك  يظهر 

وا�ستثمارها تتمثُل اأوًل: يف تفعيل اأ�سول الفقه على �سوء اإعمال املقا�سد 

الأقي�سة  وا�ستنباط  وال�ست�سالح،  ال�ستح�سان  دائ��رة  لتو�سيعرِ  بنيتها؛  يف 

.
)((

ومراعاة املاآلت والذرائع، اإىل اآخر ما اأ�سرنا اإليه....«

وهذا الجتاه يحتفظ لنف�سه براأي عدم اإقالة مقا�سد ال�سريعة من حمى 

علم الأ�سول، ومن وظيفتها الأ�سا�سية املتمثلة يف تفعيل اأ�سول الفقه وتطوير 

اآليات ا�ستثماره؛ لأّن ذلك �سيوؤثر -ل حمالة- على روحه الت�سريعية. 

املطلب الثالث: اجتاه التكامل.

الجتاه  هذا  يقوم  حيث  دقيق،  ميثاق  ي�سبقه  والذي  الجتاه  هذا  بني 

يف اأ�سا�سه على اعتبار �سرورة التكامل املعريف بني علم اأ�سول الفقه ومبحث 

مقا�سد ال�سريعة، وذلك من جوانب ثالثة:

وفق  جاء  ال�سرعية  املقا�سد  يف  البحث  ن�سوء  اأن  ومفاده  �سياقي:  تكامل 

ال�سياق التاريخي الذي ظهر فيه علم اأ�سول الفقه، اأي اأنه لول علم اأ�سول 

الفقه ملا عرفت مقا�سد ال�سريعة وهو الذي فتح اآفاق النظر فيها.

تكامل منهجي: ومعناه اأن النظر الفقهي يتطلب اإعمال قواعد علم اأ�سول 

الفقه واأدلته، مبا يف ذلك قواعد واأدلة فقه املعاين واملقا�سد.

تكامل علمي: ويق�سد به اأن البنية املعرفية لعلم اأ�سول الفقه مرتبطة 

يف اأ�سل البتداء بفقه املعاين واملقا�سد، وميكن القول اإن علم اأ�سول الفقه 

املقا�سد  لأن  ثم  ال�سرعية،  واملقا�سد  املعاين  فقه  قواعد  اأ�سا�سا  هو 

التكليفي،  الوجود  مواقع  وفق  عليها  ويبنى  وت�ستثمر  تتحدد  ال�سرعية 

اأي اإنه ل اعتبار لتلك املقا�سد واملعاين اإل موجهة وم�سرت�سد بها يف تنزيل 

)-  املرجع ال�سابق، �س7)).
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املكلفني  بتغري مقا�سد  اإمكانية تغيريها وحتقيقها مرتبط  اإن  اأي  الأحكام، 

ونياتهم وحالتهم وماآلتهم يف الواقع الإن�ساين.

ومقا�سد  الفقه  اأ���س��ول  علم  بني  التكاملية  التمثالت  ه��ذه  ف��اإن  لذلك، 

ملا �سين�ساأ عن  العلمي على �سبيل ال�ستقالل،  الف�سل  يتعذر معها  ال�سريعة 

ميثل  الذي  الفقهي  لالجتهاد  واملعرفية  الأ�سولية  البنية  يف  خلل  من  ذلك 

الق�سد الأ�سا�س منهما على ال�سواء.

وميكن اعتبار راأي ال�سيخ اأحمد الري�سوين اأمنوذج هذا الجتاه الذي يرتدد 

يف منح ال�ستقاللية التامة لعلمية مقا�سد ال�سريعة، حيث يقول:»هل �سيف�سي 

بنا التو�سع يف مباحث املقا�سد اإىل حتقيق ما دعا اإليه ال�سيخ حممد الطاهر 

بن عا�سور من ا�ستخال�س مقا�سد الدين وقطعياته، وت�سمياتها با�سم علم 

مقا�سد ال�سريعة، اأم اأن املقا�سد جزء ل ينبغي اأن يتجزاأ عن اأ�سول الفقه، 

، اإل اأن ال�سيخ الري�سوين بعدما 
)((

كما يرى عدد من الأ�سوليني املعا�سرين«

احتار يف اإطالق موقفه من خالل الت�ساوؤل حول علمية املقا�سد وا�ستقاللها،  

وركن  علم  »فاملقا�سد  فقال:  الفقه  اأ�سول  علم  من  ركنًا  بو�سفه  قيده 

.
)((

من علم... والعربة بامل�سميات ل بالأ�سماء، وباملقا�سد ل بالو�سائل«

8)))ه  الكلمة، ط)،  دار  املن�سورة:  ال�ساطبي،  الإمام  عند  املقا�سد  نظرية  اأحمد.  الري�سوين،   -(

/997)م،  �س07)، 08).

)- املرجع ال�سابق، �س08).
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املبحث الثاين: يف �س�ؤال معنى النف�سال 

تثري م�ساألة انف�سال مقا�سد ال�سريعة عن علم اأ�سول الفقه اإ�سكال علميا 

اإىل  يخيل  قد  لأنه  املفرت�س،  ال�ستقالل  اأو  النف�سال  هذا  بطبيعة  يرتبط 

البع�س اأن الت�سنيف العلمي عند بع�س الأ�سوليني يف مقا�سد ال�سريعة على 

�سبيل النفراد باأنه اإيذان مبيالد علم جديد منف�سل وم�ستقل، اإل اأن الأمر 

يف اعتقادنا غري ذلك، لأن البحث يف جزء ما من علم ما ل يعني بال�سرورة 

ا�ستقالل ذلك  اجلزء عن علمه الأ�سلي، فت�سنيف كتب خا�سة بالجتهاد 

مثال ككتاب الجتهاد لأبي املعايل اجلويني، ثم كتاب »الرد على من اأخلد 

يعني  ل  لل�سيوطي،  فر�س«  ع�سر  كل  يف  الجتهاد  اأن  وجهل  الأر�س  اإىل 

كتاب  وكذا  الفقه،  اأ�سول  وانف�سل عن علم  ا�ستقل علما  قد  الجتهاد  اأن 

يف التعليل للغزايل وابن قيم اجلوزية ل يعني اعتبار مبحث التعليل اأ�سحى 

علما خا�سا منف�سال عن اأ�سول الفقه. 

والأق�سام  باجلزئيات  العلماء  ويهتم  ومباحث  فروعا  تتجزاأ  قد  فالعلوم 

على �سبيل التحقيق وزيادة التدقيق يف امل�سائل، يف وثاقة دقيقة مع علومها 

الأ�سلية، ولي�س انف�سال عنها، وتلك م�سارات العلوم عرب تاريخها.

لذلك، فاإن مقا�سد ال�سريعة التي اأفردها العز بن عبد ال�سالم وال�ساطبي 

املقا�سد  ا�ستقالل  اإمكانية  على  دللة  ذلك  ميثل  ل  بالتاأليف  وغريهما 

عن اأ�سول الفقه من الناحية املنهجية والعلمية، واإن مت ذلك حقيقة وورودا 

من الناحية البحثية والت�سنيفية.

فقه  قواعد  ميثل  جوهره  حقيقة  يف  الفقه  اأ�سول  علم  فاإن  منهجيا:  اأما 

مقا�سد اخلطاب الإلهي املن�سو�سة وغري املن�سو�سة، واإدراك معانيه حتى 

تكون �سهلة ال�ستثمار يف واقع التكليف الب�سري، وكل ما اأورده هوؤلء العلماء 

اإمنا هو فقه مقا�سدي ح�سيلة اإعمال قواعد واأدلة علم اأ�سول الفقه.
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وعلميا: واأنت تقراأ هذه الكتب املوؤلفة يف املقا�سد ال�سرعية تلم�س ح�سور 

علم اأ�سول الفقه بالفعل والقوة، فمن اأ�سول الأدلة كالكتاب وال�سنة والإجماع 

وامل�سالح  كالقيا�س  الجتهادية  الأدل��ة  اأ�سول  اإىل  ذل��ك،  وغ��ري  والقيا�س 

وغريهما من قواعد ومبادئ دللت واألفاظ، مما يوؤكد اأن تلك الت�سانيف 

اإمنا هي الرتجمة احلقيقية لإعمال الأدلة وت�سريفها وفق التمثل التكليفي.

وعليه، فاإن النف�سال التاريخي الذي ح�سل بني خطاب املعرفة الأ�سولية 

بعد  لها  يكن  ومل  فح�سب،  معرفية  لعتبارات  ك��ان  املقا�سدي  واخلطاب 

منهجي اأو علمي دعت �سرورتهما اإىل ذلك النف�سال. 
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املبحث الثالث: يف م�انع النف�سال 

والبحث  امل�ستقل  الت�سنيف  مبلغ  ال�سريعة  مقا�سد  يف  البحث  بلغ  واإن 

املنفرد؛ فاإن الدعوة اإىل اعتبارها وتاأ�سي�سها علما جديدا م�ستقال عن علم 

اأ�سول الفقه تاأتي يف اعتقادي من عدم ا�ست�سحاب الأ�س�س املق�سدية لن�سوء 

علم اأ�سول الفقه، وال�سروط التاريخية والعلمية لال�ستعانة به. ويتاأكد هذا 

الأمر حينما يتم ربط هذه الدعوة مبقا�سد التجديد الجتماعي واحل�ساري 

اأن يحمل  يف كيان الأمة. لذلك، فاإن النظر يف هذا الختيار العلمي ينبغي 

على ال�سياق التاريخي الذي ن�ساأت فيه تلك الدعوة.

حيث  من  الأ�سولية  للمعرفة  ح�سل  ما  اأن  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  من  بد  ول 

العناية بها واإفرادها بالدرا�سة والبحث، هو ما يح�سل يف الآونة الأخرية مع 

املعرفة املقا�سدية؛ فاأ�سول الفقه مل يدر�س علمًا م�ستقاًل مت تقعيده واإن�ساوؤه 

من فراغ، واإمنا تخلق ون�ساأ يف رحم الفقه، وكذا مقا�سد ال�سريعة؛ اإذ عا�ست 

بدايتها الأوىل يف علم الفقه، اإل اأن اإيالء الهتمام لعلم اأ�سول الفقه، وعّد 

ملبحث  نف�سها  الكافية  العناية  منح  دون  حال  عنه،  فرعًا  ال�سريعة  مقا�سد 

امل�ستثمرة،  املنهجية  الآليات  يف  ت�سري  روح��ًا  ت�سكل  كانت  لأّنها  املقا�سد؛ 

ومعنى م�سمرًا يف اخلطاب الفقهي.

الفقه، وا�ستقالله املعريف من  العلمي لأ�سول  لذلك، فاإن جتربة النبثاق 

جوانب الدرا�سة العلمية والنظر العقلي، ل ينبغي اأن يتكرر يف نظري مع ما 

اأذكرها   
)((

لأ�سباب وذلك  ال�سريعة«،  مقا�سد  ب�»علم  عليه  ال�سطالح  يراد 

على �سبيل الإيجاز، واأهمها:

اأ. بقراءتنا العلمية للبناء ال�سياقي لن�ساأة العلوم، نلم�س انتفاًء بّينًا لإ�سكال 

»علم  ا�سمه  علم جديد  اأو خللق  العلوم،  لتاأ�سي�س  ال�سرورية  الدعوة  مظنة 

ال�سريعة  مقا�سد  علم  تاأ�سي�س  اإ�سكال  وتطورها،  الإ�سالمية  العوم  ن�ساأة  احل�سان،  �سهيد  اأنظر:   -(

اأمنوذجا، جملة اإ�سالمية املعرفة، عدد )6.
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اأ�سول  علم  لأّن  الفقه؛  اأ�سول  علم  عن  ال�ستقالل  �سبيل  على  املقا�سد«، 

الفقه،املوؤ�س�س �سلفًا م�سححًا ومنقذًا للمعرفة الفقهية، ارتبط بناوؤه باإ�سكال 

�سبط الجتهاد الفقهي وفق م�ساره املر�سوم، فكان ل�سرط ال�سبط ورود 

يف حالته العلمية، لكن يفتقر علم املقا�سد اإىل هذا ال�سرط؛ لأن علم اأ�سول 

اإ�سكاًل معرفيًا؛ لأّنه متمدد الأبعاد يف النظر،  الفقه ل ي�ست�سحب يف ذاته 

الأ�ستاذ  راأي  وهو  قواعده،  تفعيل  يف  اعتقادنا،  ح�سب  الإ�سكال،  واإمنا 

ومبادئ  وا�ستثمارها،  لإعمالها  النظري  الغياب  يف  كذلك  ثم  بّيه،  اب��ن 

املقا�سد جزء من ذلك.

ب. ل ينبغي اإغفال النت�ساب التاريخي والن�سهار العلمي بني علمي اأ�سول 

الفقه و»علم مقا�سد ال�سريعة« مع علم الفقه، ولعل الولدة »الق�سرية« لعلم 

النظر،  م�ستوى  على  علمية  انزياحات  من  اإليه  اآلت  وما  الفقه،  اأ�سول 

يع�ّسر  للفقه،  القومية  اخلدمة  عن  وتخلفه  الأ�سول  علم  جتريدية  من 

من م�ساألة اإجناب علم جديد على م�ستوى الفعل يف ثوب املقا�سد، بل �ستكون 

ولدته »قي�سرية« ت�سر مبدئيًا ب�سحة علم الفقه اأوًل، وبعلم اأ�سوله ثانيًا، 

الأمر الذي يقلل يف نظرنا من جدوى ذلك ال�ستقالل بناء على هذا النزيف 

العلمي املت�سل�سل.

جديد،  علم  تاأ�سي�س  دعاوى  عنه  تفتقت  الذي  الإ�سكال  �سلب  اإن  ت. 

واقع  ي�ساير  حتى  الفقهي،  الجتهاد  تطوير  يف  يرتكز  املقا�سد،  علم  هو 

العامل و�سرورات الع�سر. ويبدو اأن هذا ال�سرط يختفي يف هذا ال�ساأن؛ لأّنه 

ي�ستحيل النظر الفقهي بالعتماد املنفرد على املقا�سد، بل ل بّد من املرور 

باإعمال )قواعد( و)اأ�سول( الفقه، واملقا�سد جزء ل يتجزاأ منه كما �سلف. 

فالعلة اإذن من اإن�ساء علم جديد م�ستقل كعلم املقا�سد هو اأن علم اأ�سول 

، التي اأ�س�س من اأجلها �سلفًا،. وعليه 
)((

الفقه مل يعد يفي باحلاجات العلمية

)-  ابن عا�سور. مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية. مرجع �سابق، �س))).
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ينبغي ا�ستبداله واإحالل علم جديد حمّله هو علم املقا�سد، يف حني اأن العلوم 

تعلن عن ظهورها حالة وجود فراغ حقيقي، اإما لأجل حاجة �سرورية ل بديل 

مع عدم  القائم،  العلم  ا�ستثمار  الو�سع يف  ا�ستفراغ  بعد  واإما  قبل،  من  لها 

القدرة على �سداد احلاجة، ول ميكن ا�ستدراكها اإل با�ستحداث علم جديد. 

اإل اأنه ل يوجد مثل هذا الأمر يف قانون التاريخ ال�سياقي للعلوم حتى يحدث 

ل  امل�ساألة  حقيقة  لأّن  م�ستقاًل؛  اأو  بدياًل  اإما  جديدًا  علمًا  املقا�سد  علم 

وا�ستثمار  تفعيله،  طرق  يف  تتمثل  ما  بقدر  الفقه  اأ�سول  علم  يف  تنح�سر 

جميع قواعده، مبا يف ذلك قواعد النظر املق�سدي.

ث. اإن الدعوة اإىل اإن�ساء علم جديد، اإما بديل اأو م�ستحدث، دون ا�ستفراغ 

�سبيل  على  القائم  العلم  يف  العلمي  النظر  واإم��ع��ان  الج��ت��ه��ادي،  الو�سع 

ال�ستثمار والتوظيف والتفعيل، �سيدفع بالتاأكيد اإىل التفكري يف اإن�ساء علوم 

اأخرى بامل�سوغات نف�سها واحليثيات املذكورة �سلفًا، واإن مل تدع ال�سرورات 

اأو تاريخية اأو �سياقية، الأمر الذي �سيوؤثر  العلمية اإليها، �سواء كانت علمية 

يف فاعلية العلوم وقدرتها على اأداء مهمتها التي لأجلها اأن�سئت، لذلك فاإن 

م�سوغها يف  للعلوم جتد  التاأ�سي�سي  التفكري  التحفظ من منطق  خ�سو�سية 

الغياب الوظيفي ملقا�سدها من جانب الوجود.

كانت هذه اأهم ال�سروط العلمية التي تفتقر اإليها دعاوى اإن�ساء علم جديد 

هو علم املقا�سد، اأو جعله بدياًل عن علم اأ�سول الفقه.

ذلك؛  بتعذر  املوحي  الفا�سي  ع��الل  العالمة  راأي  جهة  راج��ح  وامليل 

»املقا�سد  لأن  ثم  الأ���س��ويل،  الفكر  اأزم��ة  من  �سيزيد  بينهما  التفريق  لأن 

ناأخذه  ال��ذي  واحلكم  الإ�سالمي،  للت�سريع  الأ�سا�سية  امل�سادر  من  ج��زء 

بطريق امل�سلحة اأو ال�ستح�سان، اأو غري ذلك من �سروب املاآخذ الجتهادية 

يعترب حكمًا �سرعيًا، اأي خطابًا من اهلل متعلقًا باأفعال املكلفني؛ لأنه نتيجة 
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علم  »جتديد  اأن  كما   ،
(((

املقا�سد« تلك  من  يتبني  الذي  ال�سرعي  اخلطاب 

الأ�سول يقت�سي منا األ ننظر اإىل املقا�سد تلك النظرة التي تف�سلها عن هذا 

العلم، واإن اتخذ و�سيلة اإليها، فكل الأدلة الن�سية والعقلية تتوخى املقا�سد 

وتهدف اإليها، وما تغري الأحكام بتغري الأعراف والزمان واملكان اإل مظهر 

.
)((

من مظاهر دوران هذه الأدلة يف نطاق املقا�سد ال�سرعية«

لذلك فال حاجة اإىل ا�ستقالل اأحدهما عن الآخر؛ ما دام الفكر املقا�سدي 

داخله  اإل  ي�ستقيم  اأن  ل��ه  ميكن  ول  الأ���س��ول،  علم  رح��م  يف  تخلق  ق��د 

معه. وباملوازاةرِ 

ومع كل ما ذكر، فاإنه ل ينبغي اأن يفهم من كالمنا -على �سبيل القطع- 

ميلنا اإىل جتنب حتقيق النظر يف املباحث املقا�سدية يف ا�ستقالل عن علم 

الأ�سوليني  بع�س  مع  بالبحث  باإفراده  ح�سل  قد  اأمر  فذلك  الفقه،  اأ�سول 

الأول  الجتاه  مع  واإمنا حمل خالفنا  وال�ساطبي،  ال�سالم  عبد  بن  كالعز 

جانب  من  �سواء  م�ستقاًل،  خا�سًا  علمًا  بو�سفها  املقا�سد  يف  البحث  هو 

النظر اأو من جانب الجتهاد يف التحقيق الفقهي والواقعي، وهو ما اأ�سري اإليه 

 فهو علم 
)((

يف كالم ال�سيخ الري�سوين بقوله:»فاملقا�سد علم وركن من علم«

من حيث البحث والدرا�سة يف النظر على �سبيل املجاز، لكنه ركن من علم 

من حيث الجتهاد والتنزيل يف الواقع على �سبيل الخت�سا�س واحلقيقة.

)- الفا�سي، عالل،  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها. مرجع �سابق. �س)).

�سابق.  مرجع  املعرفة.  اإ�سالمية  جملة  الفقه.  اأ�سول  علم  لدرا�سة  جديد  منهج  نحو  الد�سوقي.   -(

�س)))-))).

)-  الري�سوين. نظرية املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي، مرجع �سابق، �س07).
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املبحث الرابع: يف اعرتا�سات على ات�سال املقا�سد

وللمانع من مق�سود هذا النظر، الذي يلح على ال�ستقالل العلمي للمقا�سد 

اأن ي�ستدرك عليه من اأوجه:

الأول: اإن عناية علماء كبار باملقا�سد تدوينا وت�سنيفا على �سبيل ال�ستقالل 

اإثبات عك�س مذهبكم،  على  رابيا  دليال  ينه�س  والنفراد مبباحث خا�سة 

بل اإن العز بن عبد ال�سالم األف كتابا خا�سا هو قواعد الأحكام، وال�ساطبي 

جعل للمقا�سد كتابا م�ستقال �سمن موافقاته. فلم يبق غري العرتاف بعلمية 

ا�ستقالل املقا�سد دون اإنكار.

حيث  من  هائال  علميا  انفجارا  املعا�سر  الوقت  يف  نعي�س  اإننا  والثاين: 

جديد  علم  تاأ�سي�س  من  املانع  فما  املتدفق،  والتخ�س�س  العلمي  التنا�سل 

هو علم مقا�سد ال�سريعة؟ الأمر الذي �سيفيد ل حمالة يف تطوير الجتهاد 

الفقهي، ومعاي�سته لق�سايا العامل والع�سر. فا�ستقالل املقا�سد علما �سيكون 

من باب ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب. اأو من باب ال�سرورات العلمية.

والثالث: اأن املق�سود با�ستقالل علم املقا�سد هو بحث املقا�سد باعتبارها 

موجها ومر�سدا للنظر الفقهي الجتهادي فح�سب، ولي�س يف ا�ستقالل علمي 

على �سبيل ال�ستغال املنف�سل، فذلك ل يعود بال�سرر على الجتهاد ول على 

العلوم املالزمة له.

واجلواب على تلك الأوجه العرتا�سية من جوانب:

اأما اجلانب الأول: فاإن دعوى ال�ستقالل بالت�سنيف، كما زعم، ل ينه�س 

حجة على ال�ستقالل بالعلم، بل قد يقوي حجة ال�ستقالل بالبحث والدرا�سة، 

وذلك �ساأن مباحث عدة كالجتهاد والعلة والقيا�س ونحو ذلك، اأما ال�ستقالل 

بالعلم اأو تاأ�سي�س جديد فلي�س �سحيحا وغري م�سلم، دليل ذلك اأن امل�سنفني 

يف ذلك مل يعتربوه علما قائما اإما جديدا اأو بديال اأو فرعا.فلم يبق بعد ذلك 
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اإل اأنه بحث يف جزئية من علم اأو تنبيه على اأهمية مطلب، له وجه اعتباره 

يف النظر الفقهي والأ�سويل.

اجلانب الثاين: فاإن العرتا�س بالنفجار العلمي والتنا�سل املعريف  واأما 

املتزايد لي�س حجة البتة يف ان�سقاق علوم عن علوم، اإل اإذا دعت ال�سرورات 

العلمية واملنهجية اإىل ذلك من جهة، واأما قيا�س العلوم الإ�سالمية على العلوم 

الإن�سانية الأخرى، اأو ما ي�سمى بالعلوم احلقة مثال التي باتت معروفة بهذا 

الو�سف فهو غري �سليم، لوجود فروق علمية ومنهجية هائلة بني ال�سنفني 

تكامل  من  الإ�سالمية  العلوم  حتوزه  ما  تف�سيلها.اأدناها  جمال  هنا  لي�س 

العملية  بال�سفة  الإ�سالمية  العلوم  اخت�سا�س  واأعالها  غريها،  حتوزه  ل 

الإغراق  البحث فيها على �سبيل النف�سال، لأن ذلك مظنة  مما ي�سعف 

يف النظر والتجريد، وهو ما ندعو اإىل جتنبه والتحذير منه. 

واأما اجلانب الثالث: فاإن ال�ستناد اإىل دعامة البحث املقا�سدي يف توجيه 

املقا�سد،  علم  ا�ستقالل  دعوى  يف  م�سلم  فغري  والجتهاد  الفقهي  النظر 

�سح ذلك و�سلم فال يلزم منه ت�سميته بعلم املقا�سد، بل يجوز نعته  اإذا  و 

ت�سمو  ل  كليات فكرية عامة  اآنذاك يف  باحثني  فنكون  املقا�سدي،  بالفكر 

اإىل مرتبة علم كما هو مدعو اإليه.
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املبحث اخلام�ص: يف التكامل العلمي بني الفقه والأ�س�ل واملقا�سد 

من�سجما  علميا  ن�سقا  واملقا�سد  والأ�سول  الفقه  املعريف  الثالثي  ي�سكل 

والتطبيق  ال��ع��م��ل��ي  ال���س��ت��غ��ال  ح��ي��ث  م��ن  ب��ي��ن��ه��ا  ال��ت��ف��ري��ق  ي�����س��ع��ب 

اإذ ي�ستحيل على العامل الفقيه املجتهد تخريج الأحكام ال�سرعية  التنزيلي، 

اإحداها. لذلك،  اإىل  بافتقاره  اأو  الثالث،  للمعارف  ال�سرطي  ا�ستيفائه  دون 

فاإن الف�سل التاريخي الذي حدث بني تلك املطالب العلمية اإمنا ح�سل على 

حمامل الجتاه اخلطاأ يف اعتقادنا، واإن �سح ذلك وكانت له م�سوغاته، فاإنها 

واملو�سوعية  العلمية  توفرت  واإن  بحثية ل غري،  تكون منهجية  اأن  تعدو  ل 

يف تلك امل�سوغات، فاإن ال�سياق التاريخي والت�سويغ العلمي للنظر يف مبحثي 

الأ�سول واملقا�سد كانا على افرتا�س اآيل منهجي تبعي، ولي�س ق�سديًا غائيًا 

اأ�سليًا، عك�س الفقه الذي اعترب علما مق�سودا بالق�سد الأ�سلي ال�سيء الذي 

زاد من تطوره وت�سعبه.

اليه،  يلتفت  ل  علمي  اإ�سكال  عر�س  املطلب  هذا  يف  نفرت�س  هنا،  من 

وهو ما الأوىل وفق التقدير ال�سابق، هل البحث يف م�ساألة ات�سال اأو انف�سال 

بالفقه؟  عالقتها  جهة  من  امل�ساألة  يف  البحث  اأم  الأ�سول؟  عن  املقا�سد 

على فر�س �سماح البنية املعرفية لعلم الفقه بذلك.

الثاين،  العتبار  واأهملت  الأول،  العتبار  منحى  نحت  الدرا�سات  فكل 

ف�سل  اإمكانية  مدى  �سطر  توىّل  اأن  ينبغي  ال�سوؤال  اأن حقيقة  يبدو  يف حني 

ب�سبب  بالأحرى  اأو  الأ�سول،  من  املقا�سد  جزئية  لعلة  الفقه.  عن  املقا�سد 

فح�سب،  للفقه  اأ�سلها جمرد خادمة  والأ�سول يف  بينهما،  الكلي  الندماج 

كما �سلف، و�سيتو�سح اأكرث.

املو�سوع  اأربعة:  تت�سخ�س يف  الكربى  التقليدية  العلم  فاإذا كانت عنا�سر 

واملنهج والغاية ثم الإن�سان، فاملكلف وفق التقدير الفقهي يتعني يف الإن�سان، 

وهو قطب الرحى يف ذلك، باعتباره امل�ستفيد من حت�سيل الفوائد، والن�س 
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املق�سد  والفقه هو  امل�ساألة،  الأ�سا�سي ح�سب عنا�سر  املو�سوع  ال�سرعي هو 

والغاية منها، والأ�سول ميثل املنهج، كما اأن املقا�سد ميكن اعتبارها حمددا 

فح�سب يف بلوغ تلك الغاية التي اعتربت يف الفقه، وتلك العنا�سر يجمعها 

علم كلي واحد ميكن ت�سميته بعلم حتكيم ال�سريعة. 

فاأ�سل النظر يف هذه املباحث يعود اإىل حتكيم �سريعة اهلل يف الأر�س ويف 

بلوغ  يف  متعددة  معارف  اإىل  العلماء  معه  وا�سطر  الب�سري،  الوجود  مواقع 

ذلك الأرب، حيث كان لزاما اأن فقه ن�سو�س ال�سريعة يحتاج اإىل منهجية، 

واملنهجية تتطلب و�سوحا يف املقا�سد والغايات. فكان الفقه ثم اأ�سول الفقه 

ثم املقا�سد.
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املبحث ال�ساد�ص: املقا�سد وتكامل الجتهاد

اإذن، بعد ال�ستدلل الذي مل يبق معه �سك اأو اعرتا�س يف �سرورة ات�سال 

نكون  الفقهية،  الأ�سول  �سمن  م�سمرا  �سمنيا  مبحثا  باعتبارها  املقا�سد، 

ثنايا  بني  ت�سري  روحا  املقا�سد  والعملي لعتبار  النظري  املهاد  اأوجدنا  قد 

ميكن  ول  الجتهاد،  �سرورات  من  اإقالتها  ي�ستحيل  اأي  الفقهي،  الجتهاد 

الجتهاد  عملية  له  تتم  حتى  مبفرده  املقا�سد  بعامل  ي�ستعني  اأن  للمجتهد 

فقيها  يكون  اأن  ينفك  ل  بال�سرورة  فاملجتهد  متعينة،  نازلة  يف  الفتوى  اأو 

ال�سواب  يقارب  حتى  بالتبع،  ومقا�سديا  بال�سرورة  واأ�سوليا  بالأ�سالة، 

يف امل�ساألة ول يجانبه. 

انفراد،  على  وبحثها  ال�سريعة  مقا�سد  درا�سة  �سلمنا  فاإذا  وعليه، 

مقا�سد  عن  العام  الكالم  �سروب  من  �سربا  اإل  ذل��ك  اعتبار  ميكن  ف��ال 

�سروب  من  �سرب  اأو  عام،  بوجه  الإ�سالم  خ�سائ�س  اأو  العامة،  ال�سريعة 

العامة  الق�سايا  اإىل بع�س  الفكر املقا�سدي الذي يوجه املجتهد  النحت يف 

عليها،  ال�ستغال  الجتهادي  للفقه  ينبغي  التي  اخلا�سة؛  والأول��وي��ات 

وذلك ل ميثل علما باملعنى العلمي املتعارف عليه، اإمنا هو �سرب من �سروب 

الفكر والفل�سفة ل غري.

وذلك ما نلم�س ح�سوره بقوة يف عدد من البحوث والكتابات املهتمة بال�ساأن 

املقا�سدي، اإذ تنحو نحو البحث الفل�سفي والفكري يف بيان عالقة املقا�سد 

اخل�سائ�س  عن  الدفاع  اأو  الكليات،  اإح��دى  على  ال�ستدلل  اأو  بالأ�سول 

درا�سات  الثمرة  فكانت  ذلك،  �سابه  وما  لالإ�سالم،  واحل�سارية  الإن�سانية 

عامة وبحوثًا مت�سمة بالإطالق يف النظر، وهذا كله ل يدل دللة عميقة على 

ا�ستقالل املقا�سد علما. ثم اإن مثل تلك الدرا�سات واأقوى منها واأل�سق منه 

�سداء،  اأ ونظار  اأفذاذ  اأعالم  قبل  من  اإجنازه  مت  ما  والأ�سول  بالفقه 
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والأ�سول،  كالفقه  العلوم  باقي  عن  علما  املقا�سد  ا�ستقالل  يوؤكدوا  ومل 

تلك  بني  ت�سري  روح  املقا�سد  اأن  وا�ستغالهم يف ذلك  اعتمادهم  منتهى  بل 

الر�سوم، ل ينبغي فكاكها عنها حتى ي�سرت�سد بها يف النظر الفقهي.

155





الف�صل ال�صابع

التكامل املعريف

بني املعرفة املقا�صدية

وباقي العلوم املعا�رصة 





لقد اأ�سحى احلديث عن مدخل ا�ستمداد اخلطاب املقا�سدي من العلوم 

الجتماعية خ�سو�سا جد �سروري للعمل على تطويره، وحتى تتم مالم�سة 

�سك  ول  الإن�سان،  يحياها  التي  الجتماعية  والق�سايا  الإن�سانية  اجلزئيات 

اأن تعيني الكالم عن  تكميل النظر املقا�سدي بعلوم اأخرى؛ فاإن ذلك يعني 

علم  يف  والتجديد  الجتهاد  عن  كالمًا  واللتزام،   الت�سمن  بدللة 

اأمر جد طبيعي و منطقي، لأن املح�سن الطبيعي لعلم اأ�سول  وهذا  الفقه، 

الفقه واملقا�سد ال�سرعية هو التفريع الفقهي، وبديهي »اأن ع�سرنا هذا فيه 

اجتماعية  فكرية  مناهج  النا�س من  عليه  تفرد مبا  فقد  به،  اأح��وال خا�سة 

واقت�سادية و�سيا�سية وغريها، وهي التي �ساغت طبيعة هذا الع�سر وكونت 

على  الإ�سالمي  الفقه  بناء  يف  واعتبارها  مراعاتها  من  بد  فال  �سورته، 

الوجه ال�سحيح، ولي�س من حيث تقدم اأحوال الع�سر وحتكم، وينظر اإليها 

باأنها املعتربة يف هذا ال�ساأن، بل من حيث يكون النظر الفقهي اآخذا لها يف 

. لذلك ل بد من تخريج 
)((

العتبار مبا ي�ستوجبه حالها يف املعيار ال�سرعي«

م�سالك علمية و�سبل منهجية لإعادة الو�سل بني تلك العلوم على امل�ستوى 

الداخلي اأو اخلارجي، فامل�ساألة منهجية حم�سة.

وكي يتم اإحياء غر�س وغاية النظر املقا�سدي من الن�ساأة الأوىل، ل بد من 

اإيجاد م�سالك للربط بينه وبني  مواقع الوجود الب�سري، لأن هناك من العلوم 

الل�سيقة مبباحثه وم�سائله مطلوبة بالق�سد التبعي لالإ�سهام يف اإجناز مهامه 

املنوطة به واملتعلقة بت�سحيح النظر الفقهي وا�ستجابته للق�سايا احلديثة، 

وخا�سة منها العلوم الجتماعية منها كعلم الجتماع الإن�ساين وعلم النف�س، 

والعلوم امل�ستقبلية، والعلوم ال�سيا�سية بتعدد �سعبها. 

)-  ال�سريري، اأبو الطيب، ا�ستثمار الن�س ال�سرعي، على مدى التاريخ الإ�سالمي، دار الكتب العلمية، 

بريوت لبنان، ط)، 009)، �س7)).
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املبحث الأول: املقا�سد والعل�م الجتماعية

املطلب الأول: يف احلاجة اإىل العل�م الجتماعية

تنتهي الأبعاد املقا�سدية يف العلوم الإ�سالمية اإىل حتقيق امل�سالح الإن�سانية 

التطور  واإن  الأخروية،  �سعاداتها  اعتبارها �سمن  و  الدنيوية  يف متثالتها 

يفيد  مبا  املعرفية  الأنظار  تو�سيع  يتطلب  الإن�سانية  عالقاته  يف  التاريخي 

امل�سلحي  البحث  باب  من  لزاما  فكان  الأبعاد،  تلك  ويحقق  املقا�سد  تلك 

تو�سيع البحث لي�سمل ال�ستمداد من العلوم الأخرى امل�سعفة وامل�ساعدة على 

القرتاب من تلك املقا�سد، ول يليق ا�ستمرار الواقع  العلمي املنق�سم الذي 

ح�سر الفقهاء يف دائرة العلماء الرتاثيني الغارقني يف الرتاث وجعل علماء 

ميكن  ل  كما   ،
)((

املعا�سرة يف  غارقني  الآخ��ر  اجلانب  يف  الجتماعيات 

اإعدام تلك الفوائد اجلمة يف العتبار العلمي واملعريف من العلوم الجتماعية 

الرا�سخة واملجربة واملحققة لنف�س امل�سالح والأبعاد. ثم لأن تلك املنهجية 

لالإفادة  وجدت  اأنى  ال�سالة  احلكمة  عن  البحث  روؤية  مع  تن�سجم  املعتربة 

منها.وقد مر بنا احلديث عن معامل من تلك الإفادة.

معاجلات  عن  لها  والبحث  الظواهر  تف�سري  اأن  على  التنبيه  وجب  كما 

يلزم بحثها يف �سوء  به،  تعلق  بالغر�س املطلوب اجتماعيا وما  متعينة تفي 

�سياقها التاريخي عادة ور�سد تطورها ومتغرياتها وما ثبت فيها من اأ�سول، 

اخلام  املادة  »يعترب  التاريخ  فاإن  لذلك  واأوعب،  اأ�سمل  الدرا�سة  تكون  حتى 

التي ي�ستقي منها علم الجتماع معلوماته لفهم الظواهر الجتماعية احلالية 

واحلا�سر.  املا�سي  بني  الجتماعية  الأمن��اط  بني  �سببية  عالقات  لوجود 

يقدم  فهو من جهة  الجتماع،  لعلم  بالن�سبة  متنوعة  ب��اأدوار  يقوم  فالتاريخ 

مبثابة  يعترب  ثانية  جهة  ومن  املطروحة،  الق�سايا  حول  التاريخية  الوثائق 

)- العلواين، طه جابر، جدلية الفقه والواقع، حوار اأجرته معه منال يحيى، جملة امل�سلم املعا�سر، 

ع6))، �س)0).
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املخترب الذي ي�ستطيع فيه عامل الجتماع اأن ي�ستقرئ الأحداث الجتماعية، 

)((

والتغريات التي طراأت عليها والعوامل املوؤثرة فيها«

وتظهر ال�ستفادة من علم الجتماع من خالل مناهجه العلمية امل�ستثمرة 

يف التاأ�سي�س للنتائج؛ كمنهج ال�ستقراء والتتبع والقتفاء للحالت والق�سايا 

معرفة  يف  والجتماعية  ال�سننية  التجارب  من  وكذا  اجتماعيا،  املعرو�سة 

اخليوط الرابطة بني املقدمات واملالحظ و النتائج، هذه كلها اآليات منهجية 

لالأ�سويل اأن  ي�ستفيد من نتائجها اأول يف بناء القواعد و ا�ستنباط الأحكام 

املالئمة، ويفيد اأي�سا من اآلياتها وم�سالكها وتطبيقها على الن�سو�س ال�سرعية 

بح�سب اجلواز واملنا�سبة. لأن »منظومة الأحكام والت�سورات امل�ستنبطة من 

الوحي باعتباره م�سدرا معرفيا غري كافية لتاأ�سي�س الفعل، وذلك ل�سببني:

وبالتايل  كلية،  عامة  قواعد  من  تتاألف  املذكورة  املنظومة  اإن  الأول:   

فاإن تنزيلها على حالت جزئية وخا�سة يتطلب مزيدا من النظر والتحديد، 

وهذا ي�ستدعي بدوره مزيدا من البحث والدرا�سة لفهم طبيعة واآليات الفعل 

الفردي والتفاعل اجلماعي.

القائمة  احليثيات  اإدراك  يتطلب  الكلية  القواعد  تطبيق  اإن  ال��ث��اين:  

والظروف امل�ستجدة، ذلك اأن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على تطابق �سروط 

.
)((

الفعل النظرية وظروفه العملية«

املطلب الثاين: املعرفة الجتماعية والتجديد الفقهي

فقه  �سميم  من  هي  والإن�سانية  الجتماعية  املعرفة  ا�ستثمار  اأن  �سك  ل   

النظر  على  املبني  الفقهي  التجديد  يف  اأ�سا�سيا  �سابطا  يعترب  الذي  الواقع 

اليومي،  الواقع وتغري الربنامج  الغرب »عندما تغري  فاإن  املقا�سدي، لذلك 

)- منهج البحث الجتماعي بني الو�سعية واملعيارية، حممد اأمزيان، �س76).

�س)،  ع)،  املعرفة،  اإ�سالمية  جملة  الجتماعية،  للدرا�سات  اأ�سولية  منهجية  نحو  لوؤي،  �سايف،   -(

6)))/)99)، �س8).
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لإدراك  اأداة  باعتبارها  والإن�سانية؛  الجتماعية  العلوم  ن�ساأت جمموعة من 

الواقع، لكنها ن�ساأت من منوذج معريف خمتلف عن النموذج املعريف الإ�سالمي، 

الجتماعية  العلوم  يوجه  اإ�سالميا  نبني منوذجا معرفيا  اأن  اأردنا  ومن هنا 

والإن�سانية، ويعالج م�سائلها وموا�سيعها، ثم ي�ستفيد الأ�سويل من هذه العلوم 

الجتماعية املنبثقة من النموذج املعريف الإ�سالمي، باعتبارها اأداة يف يده 

.
)((

و�سرطا من �سروطه لإدراك الواقع«

اعتماد  ال�سرعية  املقا�سد  اإىل  امل�ستند  الفقهي  النظر  اإمكان  يف  اأنه  كما 

قواعده  تطبيق  اجتماعيا يف  املنتجة  والعمرانية  الجتماعية  القواعد  بع�س 

الأ�سولية. وكذا بع�س الأعراف الجتماعية التي ينبغي اعتبارها يف ت�سغيل 

»املعروف  قاعدة  على  بناء  ال�سرعية  الأحكام  وتطبيق  الأ�سولية،  القواعد 

عرفا كامل�سروط �سرطا«، وكذا التقاليد القبلية والجتماعية ونحو ذلك. 

فاإذن يحتاج النظر املقا�سدي اإىل اأدوات معرفية اأخرى تي�سر عمل الفقيه 

يف التوا�سل مع الواقع، فهو »لي�س له اأداة جيدة يف ذلك، ولكن لي�س له اأداة 

للو�سل بني احلكم الذي تو�سل اإليه وكيفية تنفيذه يف الواقع املعي�س، فهاتان 

النقطتان حتتاجان اإىل اأدوات، وهذه الأدوات هي عبارة عن م�سائل العلوم 

اأن ناأخذها على عالتها، لأنها منبثقة  الجتماعية والإن�سانية التي ل ميكن 

   .
)((

من منوذج معريف اآخر غري النموذج املعريف الذي نوؤمن به«

اإن العلوم الجتماعية والإن�سانية ت�ساعد على ت�سغيل القواعد الأ�سولية يف 

خالل  من  وذلك  للمكلفني،  واملالئمة  املنا�سبة  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط 

الجتماعية  التغريات  ر�سد  كم�ساألة  امل�سرتكة؛  العالقات  ذات  مو�سوعات 

التي توؤثر على حتول �سلم الأولويات يف التمثالت الجتماعية، وال�سروريات 

يف امل�سالح الإن�سانية التي ينبغي لالأ�سويل ا�ستح�سارها يف التقعيد للقواعد 

)- جمعة، علي، جتديد علم اأ�سول الفقه، مرجع �سابق، �س))/6).

)- جمعة، علي، جتديد علم اأ�سول الفقه، مرجع �سابق، �س6).
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ال�سياق  هذا  ويف  متعينة.  مرحلة  يف  الأقل  على  املتغرية  للمبادئ  والتقرير 

علي  يقول  الجتماعية  والعلوم  الفقه  اأ�سول  علم  بني  الدامج  املقا�سدي 

املناهج  الأ�سول من  يفيد علم  اأن  املتبادلة:  جمعة: »نحن ندعو لال�ستفادة 

الفقه  اأ�سول  منهج  من  والإن�سانية  الجتماعية  العلوم  تفيد  واأن  اجلديدة، 

نف�سه، باعتباره منهجا يبحث عن م�سادر البحث، وطرقه و�سروط الباحث 

بهذه العقلية التي يبحث عن احلجية، والتوثيق والفهم مع مراعاة الظني، 

والقطعي ومرتبة كل منهما، وكذلك املقا�سد واملاآلت والتعار�س والرتجيح، 

وق�سايا الإحلاق، وكيف ي�ستفاد من كل ذلك يف العلوم الجتماعية والإن�سانية، 

وهو اأمر �سينتج عنه تطوير ذلك العلم حني يكون قابال للهجرة اإىل عقول 

.
)((

علماء تلك العلوم«

ويف ال�سياق نف�سه، ل ينبغي اإغفال اجلانب التوازين يف ال�ستمداد العلمي 

الباحث  لدى  املك�سوفة  والغائية  والعلمية  املنهجية  الختالفات  اإىل  بالنظر 

بني العلوم ال�سرعية والجتماعية الأخرى، خ�سو�سا »الذي ياأخذ من املناهج 

القراآن  للن�سو�س  املن�سبط  للفهم  و�سول  اإليها  احلاجة  بقدر  الأ�سولية 

الكرمي وال�سنة ال�سحيحة فيما يت�سل ب�سوؤون الإن�سان واملجتمع، كما ياأخذ 

من مناهج العلوم الجتماعية احلديثة بقدر احلاجة اإليها فيما يت�سل بفقه 

)((

الواقع الجتماعي والإن�ساين دون جتاوز اأو �سدود«

ال�سرعية  املقا�سد  اإىل  امل�ستندة  العلمية  القواعد  فاإن  ذلك؛  جانب  اإىل 

الفرد  املكلف  تخاطب  اأنها  كما  وتنزيله،  ال�سرعي  اخلطاب  لفقه  واملقعدة 

الذي  الأم��ر  ككل،  واملجتمع  اجلماعة  �سيغة  على  املكلفني  تخاطب  فاإنها 

يف  الجتماعية  والنتائج  العلمية  باملقدمات  ال�ستعانة  اإىل  الأ�سويل  يدعو 

)- جمعة، علي، جتديد علم اأ�سول الفقه، مرجع �سابق، �س0).

)- ابراهيم عبد الرحمن رجب، التا�سيل ال�سالمي للعلوم الجتماعية، دار عامل الكتب، الريا�س، 

ط)، 6)))/996)، �س99).
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ت�سغيل الأدلة الأ�سولية ذات البعد املقا�سدي، و تنزيلها على مواقع الوجود 

الب�سري.

والقراآن الكرمي مليئ بالآيات التي تتحدث عن البعد اجلماعي والجتماعي 

يف الإن�سان، يف معاجلته للق�سايا الكربى، وذلك باأ�ساليب تف�سريية عقالنية 

ت�ستند اإىل ال�سواهد التاريخية ال�ستقرائية وقواعد علمية، فال بد اإذن، من 

الجتماعي  العلمي  بالإنتاج  القراآين  واملنهجي  املعريف  الر�سيد  هذا  و�سل 

داخل املجتمعات الب�سرية. حتى ي�ستفيد منه العقل الجتهادي والفقهي يف 

اإر�ساء قواعد تراعي تلك املتغريات.

العلمية  العلل  اإدراك  يف  الجتماعية  التغريات  تلك  فقه  ي�سهم  كما 

فيها،  املوؤثرة  والأ�سباب  التحولت  تلك  وراء  كانت  التي  التاريخية  و  اأ

مما �سيفيد يف ربط تلك العلل بالعلل ال�سرعية، والتاأ�سي�س لقواعد منا�سبة 

الن�سو�س  لفهم  اأهمية  اأك��رث  التعليل  »عملية  لأن  الجتماعية،  للتغريات 

املتعلقة بالفعل الجتماعي وال�سيا�سي، نظرا لأنها ت�ساعدنا على التحرر من 

اخل�سو�سيات الجتماعية والتاريخية، ولعل اآيات القتال يف القراآن الكرمي 

تزودنا باأمثلة هامة بالرتابط بني الن�سو�س القراآنية والظروف الجتماعية، 

اإذ يجد القارئ لكتاب اهلل توجيهات حت�س امل�سلمني على املبادرة اإىل قتال 

اأعدائهم، بينما تاأمرهم اآيات اأخرى باختيار ال�سالم اإذا جنح اإليه الأعداء، 

لذلك فاإن تطوير فهم وا�سح لغايات القتال و�سروط ال�سالم يتطلب عملية 

.
)((

تعليل من�سبطة ودقيقة لآيات القتال«

واإذا حتدثنا عن اجلانب الجتماعي يف الأ�سرة، ف�سي�ساعدنا علم الجتماع 

من خالل الدرا�سات املنجزة حول الأ�سباب الداعية اإىل الطالق واآثاره، على 

و�سع اأ�س�س علمية اأ�سولية، يعتمد عليها يف اإ�سدار الفتاوى املراعية للمقا�سد 

�س)،  ع)،  املعرفة،  اإ�سالمية  جملة  الجتماعية،  للدرا�سات  اأ�سولية  منهجية  نحو  لوؤي،  �سايف،   -(

6)))/)99)، �س8)
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التقليل  بق�سد  الأ�سري  بال�ساأن  املرتبطة  املنا�سبة  والأحكام  ال�سرعية 

من ذلك، وكذا املبحوثة حول اأ�سباب العزوف عن الزواج، اأو ظاهرة �سيوع 

اأمثلة فقط؛ يقا�س عليها غريها  الأخرى، فهذه  الزنا واملحارم الجتماعية 

املقا�سدي  الفقهي  النظر  جتديد  يف  حمالة  ل  تفيد  التي  الظواهر  من 

من خالل ال�ستمداد من بع�س اجلوانب املنهجية يف علم الجتماع.
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املبحث الثاين: املقا�سد والعل�م ال�سيا�سية

يتطلب النظر املرحلي للفكر الإ�سالمي عموما واملقا�سدي خ�سو�سا خالل 

وم�سافات  م�سرتكة  م�ساحات  يف  النظر  حترير  يف  البحث  الأخ��رية  الآون��ة 

والتنظري  ال�سيا�سي  الفكر  ب��ني  متداخلة  ع��دي��دة  اإ���س��ك��الت  م��ن  متقاربة 

الكلي  بالإمكان  الأم��ر  تعلق  �سواء  الإ�سالمي،  النظر  لرت�سيد  املقا�سدي 

اأن من  اأو اجلزئية. ونظن  اأو الإمكانات الأخرى الو�سيطة  اخلا�س بالفرد، 

اأعقد تلك الإ�سكالت اإحلاحا يف العر�س والبحث ق�سايا  لها من احل�سا�سية 

ما يجعلها من اأولويات النظر، منها:

اأ- م�ساألة الدولة املدنية واإ�سكالتها:

ويبدو اأن م�سطلح الدولة املدنية فيما يعر�س بكيفياته وحالته وم�سوغاته 

الإ�سكالت  من  ع��ددا  يثري  الجتماعية،  وتوابعها  ال�سيا�سية  ومتعلقاتها 

بعد  خ�سو�سا  املعا�سر  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  العقل  �سغلت  امل�ست�سحبة 

النتفا�سات العربية الأخرية،، مما يدفع الفكر ال�سيا�سي حتما اإىل ا�ستدعاء 

التدبري  توجيه  يف  العامة  امل�سالح  فقه  وا�ستح�سار  املقا�سدي  النظر 

ال�سيا�سي.

كما اأن التحولت العميقة التي �سهدتها املجتمعات الإ�سالمية والعربية على 

وجه اخل�سو�س، وحالت ال�ستقطاب احلاد الفكراين والإيديولوجي وتقا�سم 

متباينة  اأنتجت مواقف  كلية؛  ال�سيا�سي ب�سورة  امل�سهد  الأدوار احلزبية يف 

من حتكيم ال�سريعة وتبني احلل الإ�سالمي م�سروعا للحياة ال�سيا�سية، بني 

قابل منافح وراف�س مناور، قد ي�سري احتدام ال�سراع اإىل اقتتال ل قدر اهلل 

بالنظر اإىل البيئة الثقافية التي حتكم العقلية العربية واحل�سا�سية املفرطة 

الفكر املقا�سدي  وال�سيا�سي بها. كل ذلك يقت�سي من  ال�سلطوي  البعد  من 

الأمني ووحدتها  بروؤية م�سلحية �سرعية، حتفظ لالأمة متا�سكها  اأن ينظر 

املدنية  الدولة  مطلب  »اأ�سبح  احل�سارية.وبعدما  وا�سرتاتيجيتها  ال�سيا�سية 
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هدفا للنظم ال�سيا�سية والد�ستورية، ملا تقرره من حقوق و�سالحيات تنه�س 

حتكم  اجلميع  له  يخ�سع  الذي  القانون  �سيادة  دولة  فهي  والأم��ة،  بال�سعب 

بالقانون وتن�ساع له، وهي معنية بال�ساأن ال�سيا�سي وال�ساأن العام، باعتبارها 

منها  كثرية   
)((

اأ�س�س على   ،
)((

واحلكومة« ال�سعب  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية 

ما هو �سيادي، وبع�سها �سيا�سي و د�ستوري، واآخر حقوقي، ومنها ما له بعد 

فل�سفي، فاإن الو�سع يقت�سي البحث يف جوانب النظر مل�ساألة الدولة املدنية؟ 

احلكمي؟  التدبري  يف  ال�سيا�سي  النمط  لهذا  الفل�سفية  املرجعية  هي  وما 

وما هي الثوابت واملتغريات الأ�سا�سية يف ال�سيا�سية الدولة املدنية؟ 

وماهو املطلق والن�سبي يف ت�سكل الدولة املدنية؟، وما هو احليز التدبريي 

وامل�سالح  املتحققة،  ال�سرعية  املقا�سد  وماهي  املدنية؟  الدولة  يف  للدين 

ا�ستثناء  املدنية  الدولة  هل  للدولة؟،  املدين  التدبري  يف  املعتربة  الإن�سانية 

ا�سرتاتيجي اأم خيار معياري؟

ال�سيا�سية  الأطياف  باقي  مع  امل�سرتك  ال�سيا�سي  التدبري  بعد  م��اذا  ثم 

املرافقة يف النتفا�سة من حيث املمكن وامل�ستحيل؟

كل هذه الأ�سئلة املقلقة، وغريها كثري مما تتجافى اجلنوب عن امل�ساجع 

اأرقا يف حترير اأجوبة �سافية لها، تبدو ملحة يف الوقت املعا�سر يف تر�سيم 

الوثاقة بني الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املتجدد واملقا�سد ال�سرعية ال�ستنادية 

وال�ستنجادية.

ب- الث�رة وفقه اأ�س�لها    

واإنتاجهم  معينة  مرحلة  خالل  العلماء  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  ت�سكيل  اإن 

له  كان  اإذ  املقا�سدي،  النظر  فقه  اإىل  ماآبه  �سيا�سيا موفقا  تنظريا  خاللها 

للكتاب،  العامة  الهيئة امل�سرية  الإ�سالم والغرب،  الدولة املدنية بني  ال�سحات،  )- اجلندي، حممد 

القاهرة، م�سر، ط)، ))0)، �س))

)- اأنظر املرجع نف�سه ابتداء من �س ))
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بالغ التاأثري يف امل�سهد ال�سيا�سي لالأمة، اإىل حدود ح�سور فراغات �سيا�سية 

على م�ستوى ال�سلطة، ا�ستطاع تدبري تلك احلالت ال�ستثنائية بنوع من الدقة 

واجلودة، هو نف�سه اليوم مطالب بت�سغيل اآلياته للبحث يف عدد من الق�سايا 

املرتبطة بامل�ساركة يف التدبري ال�سيا�سي، وعلى راأ�س هذه الق�سايا ما ميكن 

ت�سميته بنظرية ال�سرب على احلكام، والمتثال حلكوماتهم، وتاأخري منطق 

الثورة والنطق بكلمة احلق بدعاوى عديدة، اإما لها حجج مقا�سدية متعلقة 

باحلفاظ على ال�ستقرار، اأو لها �سلة برعاية النفو�س اأو ا�ستتباب الأمن.

ما  اأن  على  بقوة  الأخ��رية  العربية  الجتماعية  احلركات  اأف�سحت  وقد 

�سطره العلماء من قبيل تلك الق�سايا اإمنا كان يخ�س حالت ومراحل معينة، 

اإىل الختالفات  اليوم بالنظر  التي نعي�سها  ول ي�ستجيب للظروف اخلا�سة 

الثقافية  ال�سيا�سية واحلالت الجتماعية، والبيئات  الأزمان  اجلوهرية بني 

املتعددة بني الظروف املرحلية املختلفة.  

لدى  بها  تعلق  وما  العلماء،  لدى  ال�سرب على احلكام  اأنتجت نظرية  وقد 

عامة النا�س وال�سعوب فقها له �سفة ال�سطرارية ومرتبط مبرحلة معينة، 

اخلارجية  الفتوحات  اإىل  بالنظر  الأم��ن،  ا�ستتباب  اإىل  الأم��ة  فيها  حتتاج 

اأولوية ق�سوى على احلكم  لهما  بنائية، ومتا�سك داخلي  اإىل قوة  املحتاجة 

الرا�سد، وامل�ستويف للنا�س حقوقهم، على نحو كلي مما ا�ستتبع ذلك ال�سكوت 

اإليه  تقدميا مل�سلحة الو�سع اخلارجي  عن الو�سع الداخلي وتاأخري النظر 

الذي بات خطره حمدقا قريبا.

وا�ستثمار  ال�سرعية  باملقا�سد  ال�ستنجاد  املعا�سر  الزمن  يتطلب  فهل   

ال�سيا�سية  امل�ساألة  يف  الفقهي  النظر  تغيري  يف  وت�سغيلها  ال�سرعية،  معانيها 

خ�سو�سا يف عالقة احلاكم باملحكومني، وهل اإن »مناه�سة املفا�سد واملظامل 

والنحرافات اإذا ما ا�ستفحلت واطردت، ومل ينفع معها ن�سح ول �سرب، اأمر 

ل بد منه، بح�سب ما يلزم يف كل حالة وكل درجة، ولو تطلب ذلك اإ�سقاط 
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�سرعية احلاكم واإعالن خلعه وتنحيته، واأن ذلك لي�س من باب الفتنة، بل هو 

؟
)((

من باب دفع الفتنة وقطع دابرها«

اإىل  يرقى  اأن  يكن مبقدوره   اإذا مل  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  الفقه  اأن  نعتقد 

لالأمة،  ال�سيا�سي  للم�ستقبل  وامل�ست�سرفة  املاأمولة  واملراجعة  التغيري  م�ستوى 

التغيري  اإجناز  نحو  وجماهريها  ونخبها  الأمة  يقود  �سيا�سي  تنظري  واإنتاج 

الأ�سئلة  على  والإجابة  للبحث  ي�ستعد  اأن  الأقل  على  له  فينبغي  والإ�سالح، 

الراهنة التي تفر�س عليه يف مواقع الوجود ال�سيا�سي باإكراهاته وحتدياته، 

وخ�سو�سا املفاجئة منها،كما حدث خالل ثورات الربيع العربي.

وقد �سهد الواقع ال�سيا�سي املعا�سر متغريات كربى تدفع  العقل الإ�سالمي 

والفكري  ال�سيا�سي  التاأ�سيل  ن�سخ  يف  املقا�سدي  بالنظر  ال�سرت�ساد  اإىل 

مثلها  اأو  منها  خري  هو  مبا  والإت��ي��ان  للحكام،  والن�سح  ال�سرب  لنظريات 

تلك  ا�ست�سحبت  وقد  وحتما.  يفيد �سرورة  ما  التنا�سب  لها من  يف حالت 

املتغريات العظمى تطورا يف الآليات العقلية والجتماعية نذكر منها:

اجلائرة،  ال�سلطة  عند  احلق  بكلمة  اجلهر  واآليات  و�سائل  تنوع  اأوله���ا: 

وقدرتها القوية على الفعل والتاأثري ب�سورة تربو على املبا�سرة، ولنا يف و�سائل 

الت�سال ونوادي الإعالم والقنوات الف�سائية خري مثال على ذلك.

ثانيها: اإن اجلهر بكلمة احلق اأ�سبحت لها اأكرث من �سورة واأ�سحى لها اأزيد 

، اأو ال�سخ�س العتباري القائم  من �سكل، ومل تعد مقت�سرة على الفرد العاملرِ

على التحدث مب�ساكل النا�س، بل فقد اأحدثت النقابات والتجمعات ال�سيا�سية 

والفكرية والثقافية، ونوادي التوا�سل الجتماعي وغري ذلك، كلها من �ساأنها 

نقد املمار�سات اخلارجة عن ال�سياق التعاقدي بني احلاكم واملحكوم.

للدرا�سات  الإ�سالمي، مركز مناء  ال�سيا�سي  الفقه  الثورة، مراجعات يف  فقه  اأحمد،  الري�سوين،   -(

والبحوث، بريوت، لبنان، ط)، ))0)، �س38،39
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ثالثها: اإن نهايات اجلهر بالكلمة ال�سواء واحلق وتداعياتها قد ل تت�سابه 

نية،  الآ اجل�سدية  بالت�سفية  غالبا  املنتهية  ال�سابق  يف  التداعيات  مع 

التعذيب اأو النتقام، لأن الوقت املعا�سر ظهرت فيه م�ستجدات متغايرة  و  اأ

الوطنية  امل�ستويات  على  �سواء  والجتاه،  واملنطق  الأ�سلوب  يف  ومتباينة 

اأو الدولية، م�ست�سحبة معها جتليات احلقوق الإن�سانية، واحلريات املتعددة 

الدنيا،  احلدود  يف  ت�سمن،  التي  واحلماية  والتنقل  التعبري  يف  الأبعاد 

احلق يف تلك املمار�سات التعبريية.

د- فقه التمكني وعالقته بالتغيري:

اإن اخلطاب ال�سرعي املوجه لالإن�سان ينتظم يف �سياق خا�س، ي�ست�سحب 

يراعي  نوعيا  خطابا  منه  جتعل  فقهية  اأبعاد  جمموعة  توجيهاته  يف  معه 

اإىل  النظر  منه  يلزم  مما  املتعني،  الظرف  وف��ق  املخاطبني  خ�سو�سيات 

منهجية التغيري يف الفقه ال�سيا�سي با�ستح�سار بع�س الأ�س�س املوؤثرة الكربى؛ 

التي ت�سعف يف بناء نظريات منهجية يف تغيري اأو�ساع الأمة على نحو اأف�سل، 

ومبا يحفظ الكليات ال�سرعية، الأمر الذي يي�سر على الإن�سان معرفة خطوط 

البداية يف تنزيل خ�سو�سيات اخلطاب يف مواقع الوجود الإن�ساين، كما اأنه 

يفتح له �سبل النظر يف حفظ املقا�سد �سواء من جانب الوجود اأو من جانب 

العدم. ولفقه اأولوية النظر يف حفظ املقا�سد، وفق الو�سع الإن�ساين وظروفه، 

يتطلب الأمر حتقيق النظر يف اأبعاد �سياق اخلطاب ال�سرعي وم�ستوياته.

1� م�ست�ى م�سدر اخلطاب. 

يلزم فقه النظر املقا�سدي يف متثالته العملية اأن يراعي �سياق اخلطاب 

اأ�سيل �سمن  ثابت  الإلهي  �سياق اخلطاب  لأن   واأ�سوله،  من حيث م�سدره 

الن�سو�س  فهم  �سوء  على  ومتثلها  املقا�سد،  تنزيل  يف  املعتربة  ال�سياقات 

واإدراك اأ�سرارها، لذلك فاإن اخلطاب القراآين موجه اإىل العباد يف اأ�سوله، 

ومن متعلقات ذلك ح�سول اخل�سوع امل�ست�سحب للرحمة يف متثل الأحكام 
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ال�سرعية، مبا يف ذلك التكليف ال�سرعي من حيث القدرة والو�سع والطاقة 

الن�سانية، وهو ما يفهم من حممول اخلطاب الإلهي { ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

86)( وقوله تعاىل { ھ  ھ   ھ   ھ   اآية:  ۈ  ۈ} )�سورة البقرة، 
ے   ے  ۓ} )�سورة احلج، اآية: 78(، واإىل ذلك املعنى اأ�سار الرازي يف 
حم�سوله: »اإنه تعاىل كرمي غني والعبد حمتاج فقري، واإذا وقع التعار�س بني 

هذين اجلانبني كان التحامل على جانب الكرمي الغني اأوىل منه على جانب 

املخاطب  تي�سري من  اأي�سا،  ذلك  متعلقات  اأنه من  كما   .
)((

الفقري« املحتاج 

والأي�سر فالأي�سر وتلك �سنة تنزل  الأ�سهل فالأ�سهل،  بالتدرج والنتقال من 

املذكور  من  جن�س  فيه  نحن  وما  ذلك،  �سميم  من  روحها  ومتثل  الأحكام، 

جانب  من  والإ�سالح  التغيري  م�ساألة  يف  املقا�سدي  النظر  اأولوية  يقت�سي 

الوجود حتى تقوم الكليات ال�سرعية على جانب العدم. طلبا للتي�سري املوؤ�سل 

والتدرج املبني والو�سع املعترب يف خطاب الرحمة { ک  ک  گ         گ  

تتطلب  كلها ق�سايا وم�سائل  07)(. وهذه  اآية:  الأنبياء،  گ } )�سورة 
درا�سة وافية للواقع ال�سيا�سي والإن�ساين عموما، الذي ي�سكل معي�س الإن�سان 

فردا وجمتمعا حتى تتي�سر �سبل معاجلة واإيجاد حلول منا�سبة لها.

2� م�ست�ى زمن اخلطاب

�سات احلقيقية لطبيعة املنهج العام الذي ينبغي �سلوكه  اإن من اأهم املوؤ�سِّ

حقيقة  معرفة  اأ�سا�س  العامة،  كلياتها  واإقامة  ال�سرعية،  الأحكام  متثل  يف 

عليها  واحلفاظ  رعايتها  بق�سد  املو�سوعية،  و�سروطها  الإن�سانية  احلياة 

اليوم من بعد �سبه كلي عن  تعي�سه  والأمة فيما  من كل ما يخد�س قوامها، 

متثل اأحكام الدين، ي�ستوجب منها البدء يف ت�سريف الأحكام ال�سرعية من 

اجلوانب الوجودية على �سبيل التغليب قبل ال�ستغال بت�سريفها من اجلوانب 

العدمية.

  : لبنان  ب��ريوت،  العلواين.  الأ�سول. حتقيق طه جابر  علم  املح�سول يف  الدين.  فخر  ال��رازي،    -(

موؤ�س�سة الر�سالة، ط)، 1412،1992.، )/76).
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ومن خالل قراءة لأحوال الأمة من مرحلة اإىل مرحلة عرب تاريخها الطويل، 

يتبني هذا الأمر،  فاإذا كان الظرف التاريخي للخالفة الرا�سدة مثال انتهت 

اإليها ريا�سة الدين يف احلياة الب�سرية فهما ومتثال وتنزيال يف الواقع، كما 

ثباتها من جانب  ال�سريعة وحفظ  النظر يف مقا�سد  اكتملت عنده جتليات 

وظاهرة  وا�سحة  بدت  العدم  جانب  من  اإليها  النظر  جتليات  فاإن  الوجود، 

ال�سواهد  ذلك  عن  تف�سح  كما  والدولة  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  م�ستوى  على 

التاريخية. وكلما ح�سل ذلك الرتاجع البني على م�ستوى الظهور واملكنة عاد 

حتى  والتاأخري،  بالق�سور  ومقا�سدها  لل�سريعة  العدمي  احلفظ  على  ذلك 

يح�سل عك�س الو�سع املعي�س.

زمنيا  كان  �سواء  املتعني  اخلطاب  ووقت  اخلا�سة  الظروف  �سياق  اإن 

الروؤية  تكوين  �سمن  وا�سرتاطهما  اخلا�س،  تاأثريهما  لهما  مكانيا  كان  اأو 

اأو على  اإن على م�ستوى جانب الوجود،  اإدراك املقا�سد الكلية،  املنا�سبة يف 

م�ستوى جانب العدم. ويف بيان قول اهلل عز وجل: {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ} )املائدة، اآية: )0)( و�سئل ابن م�سعود [ عن تف�سري هذه الآية 
فقال: »اإن هذا لي�س زمانها اإنها اليوم مقبولة، ولكن قد اأو�سك اأن ياأتي زمانها 

تاأمرون باملعروف في�سنع بكم كذا وكذا، وتقولون فال يقبل منكم، فحينئذ 

، اإن هذا التوجيه العلمي 
)((

عليكم اأنف�سكم ل ي�سركم من �سل اإذا اهتديتم«

للعلماء ال�سابقني الذين عا�سوا ظروفهم و�سياقاتهم الإن�سانية والتاريخية، 

ل بد من ا�ستح�سارها يف النظر املقا�سدي املعا�سر حتى ي�ستجيب للحلول 

الكفيلة برعاية م�سالح الإن�سان املتجددة واملتغرية. 

كما جند ذلك التباين والختالف والتغاير يف ال�ستثمار الظريف والزمني 

العلمية  والجتهادات  الفقهية  التنظريات  م�ستوى  ال�سرعية؛ على  للمقا�سد 

مراحلها،  من  مرحلة  كل  وجمتهدي  لفقهاء  ال�سيا�سي  الفقه  يف  خ�سو�سا 

)-  انظر اإحياء علوم الدين، )/79).
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.
)((

بح�سب الإمكانات والقدرات الت�سغيلية للمقا�سد ال�سرعية

3� م�ست�ى ت�جيه اخلطاب:

اإن الفقه ال�سيا�سي العام عليه يجتهد و يحذو حذو  الفقه العبادي خ�سو�سا 

امل�سقات  جت��اوز  يف  ال�سرورات  وتقدير  الأع��ذار،  التما�س  يف  منه  الفردي 

والكلفات غري العادية، و ا�ستثمار تلك القواعد، واملبادئ الت�سريعية املخففة 

بتقدمي  لالأمة،  ال�سرورية  للكليات  املراعي  املقا�سدي  البعد  وفق  واملقدرة 

العناية بالآكد فاملوؤكد، وحفظ الأوىل فالأول بح�سب اأحوالها وظروفها، لأنه 

تعي�سها  التي  ال�سعبة  التاريخية  مرحلتنا  يف  خ�سو�سا  ذلك  اإىل  �سبيل  ل 

بالوجه  ال�سرعية  املقا�سد  وت�سغيل  لأو�ساعنا،  جديدة  بقراءة  اإل  اأمتنا، 

ال�سهادة  الأمة مب�سلحة ال�ستمرار احل�ساري، وماآلت  والعائد على  املفيد 

وال�سهود. 

و من حيث املبداأ الأ�سلي، اأتى اخلطاب الإلهي مراعيا الطبيعة الإن�سانية 

التي لي�س يف ا�ستطاعتها حتمل ما ل طاقة لها به، فلم يجعل عليه يف اللتزام 

بتعاليم الدين من حرج، اأوم�سقة تخرجه عن قيمة الوفاء بالعهود املوكولة 

يطاق  ل  ما  تكليف  »اأن  �سك  ل  الكالميني،  املحققني  عند  ثبت  وكما  اإليه. 

ممتنع عقال، اأما �سرعا فلقوله { ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ} )�سورة 

البقرة، اآية: 86)( واأما عقال فالمتناع قيام املحال بالنف�س، واأن من ال�سرط 

.
)((

املاأمور به اأن يكون مفهوما ومت�سورا عند الآمر واملاأمور«

�سياقاتها  لها  ال�سرعية  الكليات  حفظ  يف  النظر  خ�سو�سية  فاإن  لذلك، 

اخلا�سة مع املخاطب، يف ظل تلك ال�سروط املو�سوعية والواقعية، من حيث 

للدرا�سات  مناء  مركز  وتقومي،  مراجعة  املعا�سر،  املقا�سدي  اخلطاب  احل�سان،  �سهيد  انظر   -(

والبحوث، ))0)، ط)، بريوت، لبنان، �س)6).

)- ابن ر�سد، حممد اأبو الوليد، ال�سروري يف اأ�سول الفقه، دار الغرب الإ�سالمي، حتقيق جمال الدين 

العلوي، بريوت، لبنان، ط)، )99)، �س)).
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الذي  املتغري  الواقع  حيث  من  لأنه  العدم،  وجوانب  الوجود  جوانب  اعتبار 

يتفاعل معه الإن�سان، فاإن اخلطاب الإلهي يتوجه بخطاب اأكرث خ�سو�سية 

الأحكام  متثل  يف  تواجهه  التي  والتحديات  الإك��راه��ات  العتبار  يف  ي�سع 

ال�سرعية، وعليه فاإن القدرة وال�ستطاعة والو�سع كما هو بنّي يف تغيري املنكر 

موؤ�سرات �سياقية يف التكليف ال�سرعي. وذلك ما حتمله دللت قوله تعاىل 

86)( من معاين  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ} )�سورة البقرة، اآية:   }

الرحمة والي�سر، و من مقا�سد امل�سلحة ورفع احلرج يف قوله عز وجل { ھ  

ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ} )�سورة احلج، اآية: 78(. مما ي�ستلزم تقريب 
النظر يف متثل اخلطاب ال�سرعي ملراعاته الكليات العامة فقه الهوة املرتاوحة 

ما بني الت�ساع والت�سييق، يف خ�سو�سيات املخاطب و�سياقاته الظرفية، حتى 

تكتمل �سروط نظرية احلفظ الكامل للكليات املتعينة واملحفوظة.

ج-  فقه مناهج التغيري:

من اأهم ان�سغالت احلركات الإحيائية تغيري الأو�ساع ال�سيا�سية خ�سو�سا، 

واقت�سادية،  ثقافية  نواح  من  يلحقها  وما  والجتماعية  احلكم،  اأنظمة  اأي 

مما نوع من مناهج معظم تلك احلركات اأ�سلوبا واأولويات واآليات، غري اأن 

اأ�سئلة  جمموعة  تعر�س  جذرية  حتولت  من  عا�سته  وما  املعا�سرة  الأو�ساع 

اإىل  املف�سي  املقا�سدي  النظر  ا�ست�سحاب  �سرورة  ت�ستدعي  مقلقة  جدلية 

م�سالح الإن�سان، ولعل من اأهم تلك الأ�سئلة:

لالأمة يف  ابتالء  �سكلت هذه اجلدلية حمل  وال�سلطة:  الدولة  - جدلية 

يكن  اإذ مل  وظهورها،  قيامها  من  متاأخرة  اأزمنة  ال�سراعية خالل  نزعتها 

هاج�س ال�سلطة حم�سورا يف اأحادية الدولية ومتفردة بدواليبه الكلية، خالل 

مراحلها املتقدمة الأوىل، فكان حلظوظ النف�س والأ�سرة والقبيلة والع�سرية 

الأثر الكبري يف ذلك التحول وال�سراع، مما اأفقد ال�سلط الأخرى كالعلمية 

174



�سطرها  التغيريية  الق�سود  فيممت  املوجهة،  وقوتها  فاعليتها  والجتماعية 

اأن  معتربة  مناهجها،  يف  الأولية  له  واأعطت  ال�سيا�سي،  احلكم  نظام  نحو 

املدخل الأ�سا�سي والأ�سلم يف اإحداث ذلك التغيري املن�سود يبداأ من هناك.

التجارب،  تلك  بعد  خ�سو�سا  الفقهي  التفكري  اإع��ادة  من  بد  ل  لذلك، 

البعد  وا�ستح�سار  �سبيلها،  من  وامل�سلحية  ال�سيا�سية  املكا�سب  وا�ستك�ساف 

املقا�سدي يف اإيجاد فقه �سيا�سي جديد ياأخذ باحل�سبان التغيريات احلادثة 

الأوليات  تلك  يف  النظر  ب��اإع��ادة  ن�سابها  اإىل  الأم��ور  واإع���ادة  واجل��دي��دة، 

املدخلية يف التغيري .

على  بالرتكيز  الأوىل  اجلدلية  ا�ستاأثرت  اإذا  والق�سد:  املنهج  جدلية   -

اأولوية ال�سلطة ال�سيا�سية يف تغيري الأو�ساع عامة، فاإن جدلية املنهج واملق�سد 

التغيري،  اإ�سكالت متعلقة بعالقة املنهج املعتمد والق�سد املعترب يف  تعر�س 

ا�ستمر  �سواء  بعيد  زمن  منذ  الإ�سالح  ا�ستمرارية  على  الإجماع  مت  ف��اإذا 

املداخل  بتعدد  واختلفت  تنوعت  قد  املناهج  فاإن  كليا،  اأو  جزئيا  الإ�سالح 

املعتربة يف اإجنازه.

املعي�سة،  اللحظة  وف��ق  التغيري  يف  املعتربة  املنهجيات  ه��ذه  طبيعة  فما   

الأكرث  املداخل  وما هي  الأم��ة؟،  �سهدتها  التي  املتغريات اجلديدة  وبح�سب 

اأي  الرتبوي،  املدخل  هو  هل  ثم  املعا�سر؟،  الزمن  خالل  واأولوية  اإحلاحا 

ت�سكيل تربية تتنا�سب والتحديات التي تواجه الأمة؟ اأم املدخل الجتماعي 

املدخل  اأو  للنا�س؟  املعي�سية  والقت�سادية  الجتماعية  الأو�ساع  باإ�سالح 

الع�سكري كحمل ال�سالح واملقاومة والنقالبات الع�سكرية؟ اأم املدخل العلمي 

البحث  على  النا�س  وتكوين  العلمي،  باجلانب  ال�سايف  بالهتمام  الثقايف 

العلمي يف �ستى امليادين؟

وجناعة  املداخل،  تلك  كل  واأهمية  �سالحيات  حول  ال��روؤى  توافقت  واإن   
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الرتتيب  هو  ما  ب�  يت�سل  مهم  اأمر  يظل  الراهنة،  اللحظة  بح�سب  بع�سها 

املعترب وفق التقدمي والتاأخري فيها؟، تلك اأ�سئلة يوفر �سالمة اجلواب عنها 

النظر املقا�سدي وامل�سلحي العام وفق قواعد واأ�س�سه امل�سبوطة.

املنهجي عند احلركات  التحول  اأثار  لقد  الدع�ي وال�سيا�سي:  - جدلية 

�سلوك  اإىل  معينة،  مراحل  خالل  الرتبوي  الدعوي  الن�سغال  من  الإحيائية 

الدولة  موؤ�س�سات  �سمن  احلزبية  املنظومة  يف  والنخراط  ال�سيا�سي  املنهج 

احلديثة اإ�سكالت عميقة، مبدوؤها منهجي يتلخ�س يف اإمكانية ذلك النتقال 

ومدى امل�سلحة املرجوة من ذلك، دون الإخالل باملبداإ الدعوي، واأو�سطها 

فقهي يعر�س على م�ستوى النظر الجتهادي املجيز لذلك النتقال، واآخرها 

الثقافية  بنيتها  تن�سجم  ل  موؤ�س�سات  ولوج  �سحة  مدى  يف  ويتحدد  فكراين 

القادمة من الغرب، وخلفيتها املرجعية مع الأ�س�س العقدية والفكرية لتلك 

الوقت  تلك احلركات  فيها  ا�ستغرقت  اأ�سئلة مقلقة  مثارات  تلك  احلركات، 

الكثري يف البحث عن اأجوبة عملية تخرج بها اإىل الواقع املو�سوعي، وتغري 

من فل�سفة حركتها وا�سرتاتيجيتها الر�سالية. 

تلك  اأقطار  بني  ال�سديد  والتباين  الوا�سح  الختالف  ذلك  اأن  �سك  ول 

امل�ساألة  يزيد  مما  دائرتها،  �سمن  ت�ستغل  التي  الدولة  وبنية  احل��رك��ات، 

تعقيدا؛ الأمر الذي انعك�س بال�سرورة على نوعية الجتهادات امل�ستثمرة يف 

ذلك النتقال واإمكانيته ح�سوله ب�سكل �سليم و�سل�س.

ومع تنبه املتحكم يف دواليب العمل ال�سيا�سي اإىل خطورة الفاعل الدعوي، 

ومدى اإمكانات تاأثريه امل�ستقبلي على الأداء ال�سيا�سي، تظل تلك الأ�سئلة من 

اأعقد الإ�سكالت التي واجهت وتواجه اخلطاب املقا�سدي يف تكييف النظر 

دفع  قويا  وتدافعا  وجوديا،  �سراعا  اأوجد  الذي  الأمر  للم�ساألة،  الجتهادي 

بالدعوي اإىل اقتحام الأبواب على ال�سيا�سي وم�سايقته من داخل منظومته.

كما »ميكن اعتبار هذا التحدي اأ�سد التحديات تعقيدا، اإذ ل يتطلب الأمر 
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اإىل  يحتاج  ما  بقدر  طماأنة،  بر�سائل  يبعث  �سيا�سي  خطاب  اإنتاج  جمرد 

من  جتديدية  تاأ�سيلية  عملية  من  �سرعيتها  ت�ستمد  و�سيا�سية  فكرية  روؤي��ة 

ال�سيا�سات  منطق  بني  فيها  التمييز  يتم  بحيث  الإ�سالمية،  املرجعية  داخل 

العمومية ومنطق الأحكام ال�سرعية التي تر�سخت قناعات �سرعية ب�ساأنها، 

ق�سايا  مع  التعامل  يف  الدعوي  املنطق  بني  اأي�سا  التمييز  فيها  يتطلب  كما 

احلريات الفردية، وبني املنطق ال�سيا�سي الذي يجعل ق�سية احلريات اأولوية 

الأولويات، هذا اإن مل تكن املدخل للعمل الدعوي لتغيري القناعات والتوجهات 

.
)((

الفكرية التي تنظم املجتمع«

وللنظر يف كثري من الإ�سكالت املتنا�سلة عن جدلية الدعوي وال�سيا�سي، 

املعا�سرة  ال�سيا�سة  بعلم  بامل�ستغلني  ال�ستعانة  املقا�سدي  باإمكان اخلطاب 

اأو العك�س، ولعل من اأهمها اإ�سافة اإىل ما ذكر:

الأول: هل بالإمكان من الناحية العملية ف�سل الدعوة عن ال�سيا�سة؟ مبعنى 

اآخر هل ميكن للدعاة واملر�سدين الدينيني ال�ستمرار يف عملية الدعوة دون 

اإغفال ما هو �سيا�سي؟ هذا بالنظر اإىل اأن الدعوة فعل حركي واقعي مي�س 

اجلوانب احلياتية الإن�سانية للمكلفني. 

والثاين: هل ميكن ممار�سة العمل الدعوي من خالل احلركة ال�سيا�سية؟، 

هذا بالنظر اإىل اأن ال�سيا�سة حركة فعلية يف الواقع الإن�ساين مي�س جوانب 

حياة املواطن؟

والثالث: ما هي حدود واإمكانات العمل الدعوي يف التغيري ال�سيا�سي وفق 

العمل  جيوب  مع  ال�سدام  دون  املقا�سدي،  للنظر  امل�ست�سحبة  ال�سرورات 

ال�سيا�سي املمانع للحركة الدعوية؟

)-  التليدي، بالل، ال�سالميون والربيع العربي، مركز مناء للدرا�سات والبحوث، بريوت، لبنان، ط)، 

))0)، �س)0).
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داخل  ال�ساخنة  للق�سايا  الجتماعية  املعاجلة  مداخل  هي  ما  والرابع: 

وم�ساألة  اخلمور  كق�سية  ال�سيا�سية؟،  اأم  الدعوية  هل  الإ�سالمي،  املجتمع 

العري يف ال�سواطئ واإ�سكال احلجاب، وهي كلها ق�سايا تثري حفيظة العقل 

وعالقته  ال�سيا�سي  بالتحليل  املهتمني  اأحد  يقول  معا.  والدعوي  ال�سيا�سي 

يف  العري  عن  بالمتناع  الإق��ن��اع  ق�سية  »اأم��ا  ال�سياق:  ه��ذا  يف  بالدعوة 

الدعوية  وللحركة  بالقناعات،  تتعلق  ثقافية  تربوية  فم�ساألة  ال�سواطئ، 

اأن تقوم بكل ما متلك من حمالت دعوية واأن�سطة تربوية من اأجل التقليل من 

هذه الظاهرة، يف �سياق التدافع الثقايف الذي يتيحه النقا�س الدميوقراطي، 

فلي�س من مهمة احلزب ال�سيا�سي فر�س الأحكام على الأفراد، واإمنا الأمر 

واخلطباء  والعلماء  والوعاظ  الدعاة  به  يقوم  دعوي  تربوي  بدور  يتعلق 

ميكن  الأم��ر  ونف�س  الفكري،  احل��راك  يتيحه  ما  اإط��ار  يف  وامل��ف��ك��رون، 

احلزب  مهمة  م��ن  لي�س  �سرعي  حكم  ه��و  اإذ  احل��ج��اب،  ع��ن  يقال  اأن 

يف  ال�سيا�سي  احل��زب  الأف��راد،...وم��ه��م��ة  على  يفر�سه  اأن  ال�سيا�سي 

الرتبوية  باأدوارها  تقيم  لكي  الدعوة  حرية  ي�سمن  اأن  احلكومي  موقعه 

.
)((

والدعوية«

ويف هذا ال�سدد مت�سع وح�سور قوي للخطاب املقا�سدي، و�سرورة علمية 

للبحث فيه، حتى تتحقق امل�سلحة املرجوة من اأي ت�سرف �سيا�سي اأو دعوي 

يف �ساأنه.

)-  التليدي، بالل، ال�سالميون والربيع العربي، مركز مناء للدرا�سات والبحوث، بريوت، لبنان، ط)، 

))0)، �س229،230.
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املبحث الثالث: املقا�سد وعلم النف�ص

العباد  مل�سلحة  ابتداء  ج��اءت  ال�سريعة  ف��اإن  وال�سمول  العموم  حيث  من 

يف  عليهم  و�ستكون  كانت  التي  والأغ��الل  الإ�سر  رفع  مع  اآج��ال،  اأو  عاجال 

اخل�سو�س  ح��الت  يف  اأ�سل  بال�سرورة  وه��و  وتعامالتهم،  تعبداتهم 

النظر  اأخذ  الأ�سا�سية يف العتبار الجتهادي  املقت�سيات  ومن  والنفراد، 

مباآخذ احلالت، كما هو بالق�سد اخلا�س للماآلت.

ول �سك اأن فقه نفو�س املكلفني من العتبارات املهمة يف فقه اأحوالهم، 

وما يتعلق بها �سواء على �سبيل النفراد اأو الجتماع. وقد تنوعت املعارف 

النف�س الجتماعي ونحو ذلك  النف�س الرتبوي وعلم  النف�س وعلم  علم  من 

يف فقه النف�س الإن�سانية، كما تعددت املناهج وال�سبل يف معاجلتها. وكل هذه 

الكائن  �سعادة  اإىل حتقيق  الطامح  املقا�سدي  اإليها اخلطاب  يفتقر  العلوم 

الإن�ساين يف دنياه واأخراه، و حل املع�سالت الإن�سانية املختلفة.

واأدلتها  اأ�سولها  اإىل  امل�ستندة  ال�سريعة  بفروع  املخاطب  املكلف  ي�سكل  و 

ومناط  حمل  اأنه  كما  ال�سرعية،  الأحكام  تنزيل  يف  الكربى  الأقطاب  اأحد 

ذلك التنزيل، وعليه فاإن الفكر الأ�سويل مبا فيه املقا�سدي مطالب باإيالئه 

ا�ستكمال  الأ�سويل  بالفقيه  الأ�سويل، وحري  العتبار  الق�سوى يف  الأهمية 

لالإن�سان  والرتبية  والنف�سية  الإدراكية  لتفهم اخل�سو�سيات  الفقهي  النظر 

املكلف، وحتى وفق العتبار الدعوي بالن�سبة لغري املكلف امل�سمول بخطاب 

التكليف لدى املكلف امل�سلم.

ذلك،  يف  امل�سهمة  املعا�سرة  العلوم  اأه��م  من  النف�س  علم  اأ�سحى  وق��د 

مردوديته  من  طورت  علمية  مناهج  على  العلمية  درا�ساته  يف  يقوم  بحيث 

امليدانية،  وال�ستقراءات  النف�سية  كالتجريبية  الب�سرية،  النف�س  فقه  يف 

وال�ستطالعات الجتماعية، وميكن لعلماء ال�سريعة فقهاء واأ�سوليني ا�ستلهام 
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هذه التجارب العلمية واملنهجية و ال�ستعانة بها يف فقه حال الإن�سان، وبناء 

القواعد الأ�سولية املنا�سبة له يف تخريج احلكم ال�سرعي املالئم له، والذي 

�سيحقق م�سلحته التي اأرادها له ال�سارع، وكذا يف اإدراك ما ميكن اأن يوؤول 

اإليه يف ت�سرفاته التكليفية. ومعلوم يف ع�سرنا هذا اأن كثريا من املوؤ�س�سات 

الجتماعية والقت�سادية املتعاملة مع املوارد الب�سرية »تعتمد على الدرا�سات 

اأخ�سائيون يف  �سركة...  اأو  موؤ�س�سة  لكل  اأ�سبح  كبري، حتى  ب�سكل  النف�سية 

بها.  اللتحاق  يريد  مر�سح  اأي  اختيار  يف  املرجع  اإليهم  النف�سية  الأح��وال 

وحري بالعلماء الدعاة التنبه لهذا امللحظ وتوخي الأحوال النف�سية املنا�سبة 

اأ�سحى  فقد  لذلك   ،
)((

النا�س« يف  ال�سرع  مقا�سد  وحتقيق  الدعوة  لتبليغ 

اجلانب النف�سي اأحد املرتكزات الكربى يف فقه الق�سايا الإن�سانية والتعامل 

امل�ستغلة  ال�سرعية، خ�سو�سا  للعلوم  ينبغي  ول  ودرا�سة مو�سوعاتها،  معها، 

على اجلهات ذات الأبعاد الإن�سانية، �سواء كانت دعوية اأو تكليفية عملية، 

اأن تناأى عن هذا اجلانب احليوي. 

العملية  واآلياته  بو�سائله  التعرف  الب�سري  النف�س  علم  باإمكان  اأن��ه  كما 

الأحكام  ت�سريف  يف  وا�ستطاعته  الإن�سان،  ق��درات  م��دى  على  املنهجية 

يف  الأ�سا�سية  ال�سروط  اأح��د  وال�ستطاعة  وال��ق��درة  التكليفية،  ال�سرعية 

العتبار التكليفي، فاإذا قلنا مثال »امل�سقة جتلب التي�سري« باعتبارها قاعدة 

الوقت  ويف  ونهايتها،  امل�سقة  لبداية  مدركا  يكون  اأن  فلالأ�سويل  اأ�سولية، 

املعا�سر ل تنح�سر مديات امل�ساق يف اجلوانب املادية اجل�سدية، بل ميكن 

نف�سية  اأمرا�س  من  وجودها؛  �ساكل  وما  النف�سية  اجلوانب  تلحق  اأن  لها 

م�سقة  عن  الناجمة  الآثار  امل�سقة  حيث  من  اآثارها  تتجاوز  قد  خطرية، 

الع�سوية. الأمرا�س 

لبنان، ط)،  دار  املقا�سدية،  الكليات  التنزيلي يف �سوء  وورقية، �سوابط الجتهاد  الرزاق،  )- عبد 

))))/)00)، �س87).
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لقد تطورت وتنوعت اأزمات واأمرا�س الن�سان املعا�سر كالكتئاب والو�سوا�س 

القهري اأو اجلنون اأو ما ي�سمى مير�س الزهامير؛ اأو حالت اإن�سانية طارئة 

كالن�سيان والعجز وانعدام القدرة، كما تعددت معها املو�سوعات واملطالب 

املتنا�سلة  فروعه  بكل  النف�سي  �سقه  يف  �سواء  الإن�سان؛  بعلم  املخت�سة 

اأو حالت تخ�س طبيعة  اأمرا�س  كلها موا�سفات  وتلك  املعا�سر؛  الوقت  يف 

يف  ال�سريعة  تراعيها  ال�سرعية  التكاليف  وف��ق  ت�سرفه؛  ودرج��ات  املكلف 

ومر�سا  حالة،  حالة  معرفتها  اإىل  الفقيه  يحتاج  وكما  ال�سرعي،  التكليف 

القواعد  تقعيد  يف  الأ�سويل  اخت�سا�سه  باعتبار  مراعاتها  عليه  مر�سا، 

اأو تر�سيخ ال�ستثناءات ال�سرعية يف تنزيل تلك القواعد.

وتلك مناذج فح�سب من املباحث املرغوب ال�ستعانة بها يف تكميل ما ميكن 

اأخرى  واأمرا�س  حالت  عليها  تقا�س  املعا�سر،  الوقت  يف  نق�سا  اعتباره 

تربوي  نف�س  علم  ككل؛ من  املكلف  الإن�سان  بفقه  املخت�سة  العلوم  باقي  يف 

وتعليمي وطب مادي، وكل علم له �سلة بالإن�سان مناط التكليف يفيد الأ�سويل 

.
)((

يف بناء القواعد الأ�سولية وتفعيلها على م�ستوى التنزيل

للدرا�سات  مناء  مركز  وتقومي،  مراجعة  املعا�سر،  املقا�سدي  اخلطاب  احل�سان،  �سهيد  اأنظر   -(

والبحوث، ))0)، ط)، بريوت، لبنان، �س70).
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املبحث الرابع: املقا�سد وعلم امل�ستقبل

ُمّكن لهم دينهم وح�سارتهم، وا�ستخلفهم  اأن علماء الأمة، ملا  اأظن  ما 

تعاىل يف الأر�س، قد اغفلوا جوانب العمل على درا�سات حا�سر الأمة  اهلل 

ذلك  ا�ستمرار  ت�سمن  التي  امل�ستقبلية  املدركات  وفقه  املختلفة،  باأبعاده 

التمكني  فقه  مقت�سيات  من  لأن  وال�سحيح،  املطلوب  بالوجه  احلا�سر؛ 

ومدركاته،  بل اإن ذلك الظهور وتلك القوة كانتا من �سميم امتالك نا�سية 

الفقه امل�ستقبلي، �سواء كان اجتماعيا اأو �سيا�سيا اأو ع�سكريا.

ى             الكرمية{ې   الآي���ة  يف  خ�سو�سا  التف�سري  كتب  نطالع  وحينما 

ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     
اآية:)))(  التوبة،  )�سورة  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی} 
نلم�س ذلك الوعي البناء واملتيقظ بامل�ستبقل، واإن عرفت بخ�سو�سية اأ�سباب 

نزولها، فاإنهم فهموا اأن العربة بعموم معناها ودللتها، يقول القرطبي يف 

ليتفقهوا،   « يف  ال�سمري  ۈئ}   } تعاىل  »قوله  الآي��ة:  ومعانيها  فوائد 

ولينذروا « للمقيمني مع النبي ] قاله قتادة وجماهد . وقال احل�سن : هما 

للفرقة النافرة ؛ واختاره الطربي . ومعنى{ ۈئ  ۈئ  ېئ }اأي يتب�سروا 

، لذلك 
)((

ويتيقنوا مبا يريهم اهلل من الظهور على امل�سركني ون�سرة الدين«

جندهم قد فهموا حقيقة الن�سو�س القراآنية واحلديثية املنبهة على جوانب 

النظر والإنذار واحلذر والتيقظ.

وقد نقل القرطبي قول قتادة يف بيان الآية قائال:»وقال قتادة يف هذه الآية: 

هذا اإذا بعث ر�سول اهلل ] اجليو�س، اأمرهم اهلل األ يعروا نبيه ]، وتقيم 

طائفة مع ر�سول اهلل تتفقه يف الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها، وحتذرهم 

.
)((

وقائع اهلل فيمن خال قبلهم«

)-  القرطبي، 8/))).

)-  القرطبي، )/7)).
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واإىل مثل ذلك املعنى نف�سه ذهب اأثري الدين الأندل�سي يف البحر املحيط 

اإمنا جاءت للح�س على طلب العلم  اأن هذه الآية  حيث قال: »والذي يظهر 

والتفقه يف دين اهلل، واأنه ل ميكن اأن يرحل املوؤمنون كلهم يف ذلك فتعرى 

بالدهم منهم، وي�ستويل عليها وعلى ذراريهم اأعداوؤهم، فهال رحل طائفة 

منهم للتفقه يف الدين ولإنذار قومهم، فذكر العلة للنفري وهي التفقه اأول، 

كل  من  نفر  فهال  اأي:  ال�سريعة،  اأم��ر  من  علموه  مبا  لقومهم  الإع��الم  ثم 

مب�سلحة  كل  وقام  النفري،  فكفوهم  منهم  قليلة  جماعة  كثرية  جماعة 

واإفادتها املقيمني  العلم  اأعدائهم، وهذه لتعلم  بالدهم، وقتال  بحفظ  هذه 

 .
)((

اإذا رجعوا اإليهم«

معنى  يف  جليلة  دقائق  اإىل  اأ�سار  فقد  عا�سور،  بن  الطاهر  ال�سيخ  اأما 

)بك�سر  فقه  من  م�ستقة  وه��ي  الفقاهة،  تكلف  »والتفقه:  بقوله  الآي��ة 

الفقه  م�سري  ك��ان  ومل��ا  ف��اق��ه...  فهو  فهمه،  ي��دق  ما  فهم  اإذا  ال��ق��اف( 

التفعل  �سيغة  كانت  ذل��ك،  اإىل  يبلغ  ما  مب��زاول��ة  اإل  يح�سل  ل  �سجية 

املوؤذنة بالتكلف متعينة، لأن يكون املراد بها تكلف ح�سول الفقه، اأي الفهم 

يح�سل  ل  امل�سلك  دقيق  اأمر  الدين  فهم  اأن  اإىل  اإمياء  هذا  ويف  الدين.  يف 

يتوقع منه �سر . واملراد هنا الإنذار من  ب�سهولة، ... والإن��ذار: الإخبار مبا 

جئ    تعاىل:{ی   قوله  يف  وتقدم  النذير.  ومنه   . الآخ��رة  يف  املهلكات 

حئ  مئ  ىئ} يف �سورة البقرة. فالإنذار هو املوعظة، واإمنا اقت�سر 
اإىل  اإر�ساد  من  ما  ولأنه  التحلية،  على  مقدمة  التخلية  لأن  اأهم؛  لأنه  عليه 

الإنذار تعليم  اإنذار من �سده، ويدخل يف معنى  ي�ستمل على  اإل وهو  اخلري 

النا�س ما مييزون به بني احلق والباطل، وبني ال�سواب واخلطاأ وذلك باأداء 

.
)((

العامل وبث علوم الدين للمتعلمني«

)-  اأثري الدين الندل�سي، التف�سري الكبري، )/))).

)-  التحرير والتنوير، ))/61،62.
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مع  كثرية،  مبينة  اأمثلة  على  �سنقف   [ الر�سول  �سرية  اإىل  وبالعودة 

اإىل  وانتبهوا  العلم،  هذا  فقهوا  الذين  عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة 

�سرورة فقه ما ياأتي حر�سا منهم على �سالمة تدينهم من جهة، وتاأمينا 

اأثر  اأبلغها دللة على ذلك ما  املعي�سية، ومن  مل�ستقبل دنياهم وحركاتهم 

اهللرِ  َر�ُسوَل  ُلون 
َ

َي�ْساأ ا�ُس  النَّ َكاَن  يقول:  حينما   ] الَيَمانرِ  ْبُن  ُحَذْيَفَة  عن 

.
)((

ي،...« َكنرِ ُيْدررِ ْن 
َ
اأ اَفَة  رِّ خَمَ ال�سَّ ُلُه َعنرِ 

َ
�ْساأ

َ
اأ َوُكْنُت   ، ] َعنرِ اخَلرْيرِ

الأهمية  له  امل�ستقبل  ي�سكن  ال��ذي  احلقيقي  ال�سوؤال  فقه  ف��اإن  لذلك، 

ا�ستعدادا  بل  واأقداره،  الغيب  من  لي�س خوفا  الإن�ساين،  البناء  العظمى يف 

اأن  له مبا ا�ستطاع الإن�سان ملواجهة الأخطار املحدقة به ومبا حققه، كما 

النظر يف امل�ستقبل وفقه ق�ساياه املرتبطة بالنا�س ل ينح�سر يف تاأمني احلياة 

املقبلة فح�سب، بل حفظا للمكت�سبات التي وفرها الإن�سان يف ما�سيه.

الأ�س�س  اأحد  ال�سرعية  التكاليف  الإن�سان يف جمال  م�ستقبل  فقه  يعترب  و 

املهمة يف بناء الأحكام وتخريجها ب�سكل �سليم؛ يتوافق مع املقا�سد ال�سرعية 

اعتبار  بقاعدة  الأ�سوليون  ذلك  عن  عرب  وقد  الآج��ل،  اأو  العاجل  يف  �سواء 

املاآل، اأي ما �ستوؤول اإليه الأمور بعد الت�سرف التكليفي، وخري من عرب عن 

ُلون َر�ُسوَل اهللرِ 
َ
ا�ُس َي�ْساأ )- رواه م�سلم يف �سحيحه، حديث ُحَذْيَفَة ْبُن الَيَمانرِ [ حينما يقول : َكاَن النَّ

 ، ةرٍِ َو�َسرٍّ يَّ لرِ ا يفرِ َجاهرِ ا ُكنَّ ، اإرِنَّ ي، َفُقْلُت:َيا َر�ُسوَل اهللرِ َكنرِ ْن ُيْدررِ
َ
اَفَة اأ رِّ خَمَ ُلُه َعنرِ ال�سَّ

َ
�ْساأ

َ
، َوُكْنُت اأ ] َعنرِ اخَلرْيرِ

؟  ْن َخرْيٍ رِّ مرِ َك ال�سَّ ؟ َقاَل:)َنَعْم( َفُقْلُت: َهْل َبْعَد َذلرِ ْن �َسرٍّ ، َفَهْل َبْعَد َهَذا اخَلرْيرِ مرِ َهَذا اخَلرْيرِ  برِ
ُ
َفَجاَءَنا اهلل

ُف  ي، َتْعررِ َغرْيرِ َهْديرِ ي، وَيْهَتُدوُن برِ ترِ َغرْيرِ �ُسنَّ يهرِ َدَخٌن( ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه؟ َقاَل:)َقْوٌم َي�ْسَتنُّوَن برِ َقاَل:)َنَعْم، َوفرِ

َجاَبُهْم 
َ
ْم، َمْن اأ ْبَوابرِ َجَهنَّ

َ
اأ ؟ َقاَل:)َنَعْم؛ ُدَعاٌة َعَلى  ْن �َسرٍّ َك اخَلرْيرِ مرِ َبْعَد َذلرِ ُر( َفُقْلُت: َهْل  َوُتْنكرِ ْنُهْم  مرِ

َنا(  َنترِ اأْل�سرِ َنا، َوَيَتَكلَُّموَن برِ ْلَدترِ ْن جرِ ْفُهْم َلَنا، َقاَل:)َنَعْم، َقْوٌم مرِ ، �سرِ يَها( َفُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهللرِ اإرَِلْيَها َقَذُفوُه فرِ

ْن  نَي َواإرَِماَمُهْم( َفُقْلُت: َفاإرِ مرِ َك؟ َقاَل: )َتْلَزْم َجَماَعَة املُ�ْسلرِ ي َذلرِ ْدَرَكنرِ
َ
اأ اإرِْن  ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهللرِ َفَما َتَرى 

لرِ �َسَجَرٍة، َحتَّى  اأ�سْ َتَع�سَّ َعَلى  ْن 
َ
اأ َوَلْو  ُكلََّها،  َرَق  ْلَك الفرِ ترِ ْل  اإرَِماٌم؟ َقاَل:)َفاْعَتزرِ َجَماَعٌة َول  َلُهْم  َتُكْن  مَلْ 

َك(. َكك امَلْوُت َواأْنَت َعَلى َذلرِ ُيْدررِ
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الأفعال معترب مق�سود  ماآلت  »النظر يف  قال:  ال�ساطبي حني  الإمام  ذلك 

�سرعًا، كانت الأفعال موافقة اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل 

نظره  بعد  اإل  بالإحجام  اأو  بالإقدام  املكلفني  عن  ال�سادرة  الأفعال  من 

.
)((

اإىل ما يوؤول اإليه ذلك الفعل«

و ل يبعد كثريا هذا اجلانب املهم من املباحث العلمية عما ي�سمى حاليا 

بعلم امل�ستقبل اأو امل�ستقبليات، فال �سري، بل من الواجب اهتمام الأ�سوليني 

املعتربة؛  القواعد  يف  احلا�سل  النق�س  وتكميل  العلم،  بهذا  الفقهاء 

من حيث الآليات املعتمدة يف ر�سد م�ستقبل الإن�سان، وما �ستوؤول اإليه اأحواله، 

حتى تن�سبط الأحكام الفقهية ل�سنن املقا�سد ال�سرعية. ولهذا فاإن ا�ستغال 

والق�سايا  بالكليات  الهتمام  اإىل  �سيدفعه  بامل�ستقبليات  الإ�سالمي  الفقه 

الكربى، عو�س »الن�سغال باجلزئيات واأحكامها فقط، اأي�سا ي�سمح ا�ستيعاب 

الواعي  الدرا�سات امل�ستقبلية يف الفقه الإ�سالمي بفروعه املختلفة بالبحث 

واملن�سبط يف ق�سايا ت�سهد تغريات كربى، وت�سرف على الدخول يف مرحلة 

.
)((

جديدة«

وفقه امل�ستقبل �سرب من املعرفة اخلا�سة بالتوقعات املمكن حدوثها، فيعمل 

الإن�سان على تدبري م�ساحله اخلا�سة والعامة وفق تلك التوقعات، �سواء على 

امل�ستوى الجتهادي اأو غريه، وقد �سبق اإيراد كالم للدكتور املهدي املنجرة، 

امل�ستقبلية ل  »اإن دور  فيه:  يقول  امل�ستقبليات،  املخت�سني يف علم  اأحد  وهو 

وتخيل  الجتاهات،  حتديد  يف  هدفها  يتجلى  اإذ  نبوءات،  اإ�سدار  يف  يكمن 

م�ستقبل مرغوب فيه، واقرتاح ا�سرتاتيجيات لتحويله اإىل م�ستقبل ممكن، 

�سانعي  م�ساعدة  ق�سد  الختيارات  على  الأ���س��واء  بت�سليط  يتعلق  فالأمر 

)- املرجع ال�سابق )/0)).

الت�سامح،ع0)،  جملة  امل�ستقبل،  �سوء  يف  واملقا�سد  الفقه  علوم  جتديد  اإل��ي��ا���س،  بلكا،   -(

8)))/007)، �س))).

185



القرارات للتوجه نحو الأهداف الطويلة املدى، مع اطالعهم على التدابري 

. وهذا كله ل يتنافى مع 
)((

الواجب اتخاذها يف احلني ق�سد الو�سول اإليها«

قانون  البحث يف  اإن  بل  العلمية،  ونتائجها  الإ�سالمية  املعرفة  اأ�س�س نظرية 

املبادئ  من  امل�ستقبل  فهم  لأجل  واحلا�سر،  املا�سي  بني  العلمي  التنا�سب 

الدنيوية  لل�سعادة  طلبا  وت�سغيلها،  معها  التعاطي  لالإن�سان  املوكولة  العقلية 

والأخروية، وهذا ما اأكد عليه ابن خلدون بقوله: »اإن التنا�سب بني الأمور 

هو الذي يخرج جمهولها من معلومها، وهذا اإمنا هو يف الواقعات احلا�سلة 

يف الوجود اأو العلم، واأما الكائنات امل�ستقبلة اإذا مل تعلم اأ�سباب وقوعها، 

ريب  ول   ،
)((

معرفته« ميكن  ل  غيب  فهو  عنها  �سادق  خرب  لها  يثبت  ول 

عقلية  منطقية  ودرا�سات  علمية  اإح�سائيات  من  الأم��ر  عليه  تطور  ما  اأن 

الأ�سعدة؛  جميع  على  لالإن�سان  امل�ستقبلية  التطورات  تلك  ر�سد  يف  مفيدة 

اأو القت�سادية، كل هذه املجالت  اأو ال�سيا�سية  اأو الجتماعية  �سواء البيئية 

اأعملت فيها بع�س املناهج العلمية الواجب ا�ستثمارها يف ال�ستدلل الفقهي 

والإعمال الأ�سويل.

و يعترب قانون ال�سببية من اأهم اجلوانب املعرفية يف اخلطاب املقا�سدي 

مقدمات  من  ومتعلقاته  الإن�ساين،  امل�ستقبل  بفقه  الرتباط  اأ�سد  املرتبطة 

ونتائج علمية، وهو القانون امل�ستند اإليه يف تف�سري الق�سايا احلا�سرة بق�سد 

فقه امل�سائل امل�ستقبلية، ور�سد تطوراتها، و هذا التف�سري ال�سببي متنا�سب 

قانونا  باعتبارها  ال�سببية،  قاعدة  اإىل   ي�ستند  الذي  املقا�سدي   النظر  مع 

عاما مطردا مع �سرورة ا�ستح�سار املعطى الغيبي، وعدم تغييبه يف النتائج 

يقول ال�ساطبي رحمه اهلل: »فال�سبب ل بد اأن يكون �سببا مل�سبب، لأنه معقوله، 

اإىل امل�سبب من هذا الوجه لي�س بخارج عن  واإل مل يكون �سببا، فاللتفات 

الدار  عيون،  امل�ستقبل،  وما�سي  املا�سي  م�ستقبل  الوىل،  احل�سارية  احلرب  املهدي،  املنجرة،   -(

البي�ساء، ط)، )99)، �س77).

)-  املقدمة،�س))).
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بقدرة اهلل  واقعا  ال�سبب  لكون  ول هو مناف  مقت�سى عادة اهلل يف خلقه، 

تعاىل، فاإن قدرة اهلل تظهر عند وجود ال�سبب وعند عدمه، فال ينفي وجود 

ال�سبب كونه خالقا للم�سبب، لكن هنا قد يغلب اللتفات اإليه حتى يكون فقد 

امل�سبب موؤثرا ومنكرا، وذلك لأن العادة غلبت على النظر يف ال�سبب بحكم 

بنف�سه،  مقت�سيا  ل  باجلعل  مو�سوعا  كونه  اإىل  ينظر  ومل  �سببا،  كونه 

.
)((

وهذا هو غالب اأحوال اخللق يف الدخول يف الأ�سباب«

لذلك مل�س يف الآونة الأخرية اهتمام بالغ بفقه امل�ستقبليات لأهميته العظمى 

يف تف�سري عدد من الظواهر وال�ستعداد لها، ويعترب اأحد الباحثني املهتمني 

كثرية  اأ�سياء  بدوره  »�سي�ستفيد  املعا�سر  الفقهي  العقل  اأن  امل�ستقبل  بفقه 

واإ�سكالتها،  موا�سعها  بع�س  يف  وخا�س  امل�ستقبلية  بالدرا�سات  ات�سل  لو 

اإن عملية الجتهاد ل تن�سب على املا�سي فقط ول احلا�سر فقط، بل اإنها 

بامل�ستقبل،  الفقهية ترتبط زمنيا  الأ�سئلة  اأي�سا، وكثري من  امل�ستقبل  ت�سمل 

وما قاعدة �سد الذرائع اأو فتحها-املتفرعة عن اأ�سل اعتبار املاآلت-اإل مثال 

وقائع  من  يحويه  وما  الآتي  الزمان  اإىل  الفقهي  اللتفات  هذا  يوؤكد  وا�سح 

.
)((

واأحداث«

الأ�سولية  والقواعد  الأدلة  اإىل  امل�ستند  الفقهي  التنزيل  جمالت  وتتو�سع 

وجوده،  مواقع  يف  العملية  الإن�سانية  احلياة  جم��الت  بتو�سع  ال�سحيحة 

بالأ�سويل  حري  امل�ستقبل  علم  يطولها  التي  املجالت  تلك  كل  فاإن  وعليه؛ 

فيها،  الفقهي  النظر  وحترير  معاجلتها،  يف  منه  ال�ستفادة  الفقيه 

فردا  لالإن�سان؛  القت�سادية  التوقعات  مبعرفة  اقت�سادية  كانت  �سواء 

تخ�س  �سرعية  باأحكام  الأمر  تعلق  اإذا  ككل  العامل  اأو  دولة،  اأو  جماعة  اأو 

)-  املوافقات، )/7)).

ع0)،  الت�سامح،  جملة  امل�ستقبل،  �سوء  يف  واملقا�سد  الفقه  علوم  جتديد  اإليا�س،  بلكا،   -(

8)))/007)، �س))).
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الإن�سانية جمعاء، اأو كانت �سيا�سية مبحاولة اإدراك وفهم حمتوى الدرا�سات 

العلمية املنجزة يف �ساأن التغريات ال�سيا�سية الطارئة، واإيجاد تكييف �سرعي 

اأهمية  عند  بالوقوف  بيئية  كانت  اأو  املعتربة،  ال�سيا�سية  واملرحلة  يتنا�سب 

البيئة وعالقاتها املت�سابكة مع حفظ النفو�س الب�سرية، ومدى منحها الأولية 

الإن�سانية،  يف الت�سريع املقا�سدي، حتى ل يقع الختالل يف ثبات احلياة 

اأو كانت اجتماعية بالتاأمل مليا يف التغريات الجتماعية الطارئة �سواء على 

واأي�سا  الإن�سانية،  واحتياجاته  الواقعية  �سرورياته  ومعرفة  الفرد  م�ستوى 

على م�ستوى الأ�سرة كاإدراك التوقعات الأ�سرية يف ر�سد عدد ن�سبة الطالق 

مثال، وخطورة املوقف يف حفظ الن�سل ومو�سوعات ظاهرة العنو�سة، واأطفال 

ال�سوارع واليتامى، ونحو ذلك مما له ارتباط بالأ�سرة، وبناء قواعد اأ�سولية 

معتمدة يف التخفيف من ذلك، ولنا يف اأ�سل �سد الذرائع وامل�سلحة املر�سلة 

.
)((

العتبار املنا�سب والأكيد يف هذا ال�سدد كما ثبت عند الأ�سوليني

)-90) �سهيد احل�سان، نظرية التجديد الأ�سويل، من الإ�سكال اىل التحرير، مركز مناء للدرا�سات 

والبحوث، ))0)، ط)، بريوت، لبنان، �س6)).
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اآفاق م��س�ع الكتاب

يعد �سوؤال الغاية املعرفية من العلوم يف املجال التداويل الإ�سالمي مركزيا 

العلوم،  منظومة  �سمن  العلمية  البنية  يف  والع��ت��داد  العتبار  درج��ة  اإىل 

القراءة  فعل  مع  لأن  بدايته  مند  امل�سلم  العقل  لدى  ت�سكل  ال�سوؤال  فهاج�س 

التعبد،     تي�سري  ولأجل  الت�سخري  من  ال�ستفادة  لق�سد  بالإ�سمية  املرتهنة 

ڈ           ڈ       ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   {چ  

الأبعاد  فما هي   ،)(-( )العلق،   { ژ  ژ  ڑ        ڑ       ک  ک  ک  ک   گ 
املعرفية  �سياقاتها  نطقت  وهل  العلوم  ت�سكل  من  الغائية  للق�سود  املعرفية 

قلق  بداية  نعتربها  قد  الأ�سئلة  هذه  الأوىل؟  الغايات  لتلك  العلمي  بالوفاء 

معريف لفقه اأعمق لنظرية التكامل املعريف بني العلوم.

اإن منتهى اخللق الإن�ساين وم�سار وجوده يتوقف عند عبادة اخلالق واإيالئه 

احلمد الواجب على نعمة اخللق والت�سوية، وفعل القراءة املعرفية للن�سو�س 

وتالوتها ومقارباتها الوجودية من خالل قراءة الكون و النظر يف اآفاقه قيمة 

من القيم العلمية املو�سلة ملطلب التزكية لالإن�سان، { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ } )اجلمعة/)(.

لذلك، فاإن كل العلوم كيفما كان نوعها وطبيعة ت�سنيفها، ل ميكن لها اأن 

تزيغ عن هذا امل�سلك وتتجه خلف هذه البو�سلة الوجهة للتزكية والت�سمية، 

العلوم  اإن�ساء تلك  العظمى من  الغاية  بّينًا عن  لأن يف خالف ذلك خروجًا 

ووجودها.

ينبغي  الوجهة  هذه  من  للعلوم  املعريف  النقد  خ�سو�سيات  فاإن  وعليه، 

اأن يتجه �سوب البحث يف مدى التطابق التاريخي واملنهجي، وحتى ال�سياقي 

لتلك العلوم مع الغايات املق�سدية من تاأ�سي�سها، من حيث اإمكاناتها املعرفية 

واقعه  يف  الإن�ساين  النوع  على  اآث��اره��ا  والتما�س  الأه���داف،  تلك  بلوغ  يف 

الوجودي.
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كما يتلخ�س املق�سد الأ�سمى من بناء العلوم، ابتداء، يف ما ينبني عليها 

املعرفية  النواظم  اأهمية  من  وذل��ك  الواقعي،  الإن�سان  وج��ود  يف  عمل  من 

لنظرية املعرفة يف املجال الإ�سالمي، لأن خ�سو�سية النظر املعريف يف هذا 

ال�سوري  التجريد  وفل�سفة  العلم  بني  عميقة  علمية  قطيعة  جتعل  املجال 

اخلايل من الطبيعة الفل�سفية العملية لعدم جدواها العلمي من جهة، ولعدم 

ال�ساطبي:   يقول  وجوده،  مواقع  يف  الب�سري  الوجود  على  بالفائدة  رجوعها 

اآداب  اأو  فقهية  فروع  عليها  ينبني  ل  الفقه  اأ�سول  يف  مر�سومة  م�ساألة  »كل 

.
)((

�سرعية اأو ل تكون عونا يف ذلك،  فو�سعها يف اأ�سول الفقه عارية«

لذلك فاإن مطلب العملية يف العلوم يعترب من اجلهات املعتربة يف تقومي 

العلوم، ونقد �سياقاتها املعرفية عرب التاريخ الإن�ساين من حيث متحققاتها 

العملية ومكت�سباتها الوجودية، واإل اأ�سحت خارجة عن ال�سياق املعريف الذي 

ر�سدت له تلك اجلهود يف اإن�سائها وتاأ�سي�سها.

وقد اأخذت هذه الغاية املق�سدية من العقل الإ�سالمي مبلغا من اجلهد، 

ودرجة من الو�سع يف تقومي العلوم الوافدة وت�سفية اإمداداتها للحقل املعريف 

الإ�سالمي، ومدى ا�ستجابتها ل�سرط العلمية و�سرورته، فوقف من الفل�سفة 

موقفا �سارخا مناه�سا ل�سف�سطائيتها وجتريديتها، ونف�س املوقف اتخذ اإزاء 

وذلك  العلوم،  خدمة  يف  امل�ستلهمة  قواعده  بع�س  من  كان  ما  اإل  املنطق 

من باب »ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب« اأو من باب »ما ليتم املطلوب 

اإل به فهو مطلوب«.

ال�سببية  م�سخرات  من  اإن�سانية،  خدمات  من  حتوزه  ما  و  العلوم  اإن 

ول ميكن  لالإن�سان  العقلية  القدرة  اأودعها اخلالق يف  التي  الإن�ساين  للعقل 

ذلك  على  بناء  وماآله  الإن�سان  ي�سلح حال  ما  اإل على حتقيق  تعمل  اأن  لها 

الت�سخري، �سواء يف دار الدنيا اأو قرار الآخرة. 

)- املوافقات، )/6)
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اإن قيمة الرفع املوكلة لالإن�سان ال�سالح م�سرتطة يف التحقق الوجودي مع 

جت  يب  ىب  مب   } وارتفاعها،  الدرجات  بح�سب  واإتيانه  العلمي  الأداء 

حت خت مت ىت يت } )املجادلة/))(،  وما من �سك اأن ذلك القدر 
املرتبط  ال�سالح  من  وق�سمة عظمى  كبري  ن�سيب  العال  والدرجات  الرفيع 

بتمثل العلوم على طبائعها املتعينة و �سروطها اخلا�سة و ميزاتها املطلوبة.

و احلمد هلل رب العاملني.
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