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تصدير
يعكف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي منذ مدة عىل اختصار بعض الكتب التي

أنتجها؛ إذ الحظ أن من أهم سامت هذا القرن ،أنه عرص متسارع يف اإلنتاج والوقت
وطريقة احلياة .وليست حركة التأليف واإلنتاج والتسويق ببعيدة عن هذا التسارع
املحموم؛ إذ ثمة تدفق كبري يف اإلنتاج املعريف والعلمي والثقايف ،وهناك مواكبة

مستمرة لكل ما يتصل بالشأن العام واخلاص ،وثمة تنافس كبري بني دور النرش

واملواقع اإللكرتونية يف تسويق أفكارها ومنشوراهتا ،بصورة حتاول تقليل الفجوة
بني التسارع الكبري يف الزمن ،واحلفاظ عىل ِجدّ ة املعلومة واتساقها مع املتغريات،

وقدرة املرء عىل اإلفادة من هذه املعلومة بأيرس صورة وأكثرها نجاعة وفائدة ،ال

سيام أننا نعيش جمتمع املعرفة واالقتصاد املعريف ،الذي يفرض عىل املجتمعات أن

تلجأ إىل ما ُيسمى بـ "التكييف اإلبداعي" ،وهي تقنية علمية وفكرية ومعرفية ،تقوم
عىل استحضار احلاجات العلمية واملعرفية للمجتمع واألمة ،والتثاقف مع لبنات
املجتمع اإلنساين ،والقدرة بعد ذلك عىل إنتاج ما يتسق وبنية املجتمع.

وبناء عىل املعطيات السابقة ،فقد وعى املعهد هذه احلاجة إىل املواءمة بني

الزمن والفكرة واحلاجات املعرفية ،لذلك جلأ إىل إنتاج بعض الكتيبات ،واختصار

بعض الكتب التي يشعر بأن هلا موقع ًا مه ًام يف تطوير امللكة النقدية عند العقل

ثم تشكيل الشخصية اإلسالمية القادرة عىل تفعيل حركة النهوض
املسلم ،ومن ّ
واإلسهام يف بناء اإلنسانية.

واتّبعت إدارة النرش منهجية علمية يف اختيار هذه الكتب ،ويف حجمها،

وغالفها ،وطريقة اختصارها؛ إذ حافظت عىل حمتويات الكتاب األصيل ،وعىل لغة
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املؤلف كام هي ،إال يف بعض املواقع النزيرة التي حتتاج إىل االستعانة ببعض أدوات
الربط ،التي تساعد عىل اتساق النصوص ومقروئيتها .وسيلحظ القارئ الكريم أن

نسبة اهلوامش يف املخترص قليلة جد ًا مقارنة بالكتاب األصيل ،فقد استحرضنا تلكم
اهلوامش التي هلا رضورة تفيد التوضيح أو تثبيت الفكرة؛ إذ إن يف إبقاء هوامش

الكتاب األصيل تضخي ًام للمخترص ،وهذا يتناقض وغائية املخترص ومقصده؛ إذ
الرتكيز عىل الفكرة ،واستيعاهبا يف مدة زمنية قصرية .وإذا أراد بعض الباحثني

االستزادة؛ لغايات التث ّبت والتوثيق العلمي ،فيمكنهم الرجوع إىل الكتاب األصيل،

الذي يتضمن اهلوامش كاملة.

واهلل ويل التوفيق
إدارة النرش يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
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الباب األول
دراسة يف املصطلحات واملفاهيم املحورية املوجهة حلركة
التجديد واالجتهاد يف الفكر اإلسالمي املعارص

الفصل األول :يف معنى االجتهاد وعالقته بالرأي

الفصل الثاين :يف املقتضيات املرجعية واملنهجية لالجتهاد

الفصل الثالث :يف رشوط املجتهد  ..وجدل االتفاق واالختالف

الفصل األول:

يف معنى االجتهاد وعالقته بالرأي

أوالً :االجتهاد يف اللغة والرشع واالصطالح

(ج هـ د) هو :بذل القوة والطاقة( ،بالفتح والضم) وأغلب املعاجم متيز

بينهام كام يف لسان العرب ،بالضم الطاقة والوسع ،وبالفتح املشقة ،ومنه اجلهاد
واملجاهدة ،وهي :املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول أو فعل،
واملجهود كاالجتهاد ،افتعال من اجلهد والطاقة ،واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع
واملجهود ،ويف التعريفات للجرجاين" :االجتهاد بذل املجهود يف طلب املقصود من

جهة االستدالل".

ويف االستعامل القرآين ملادة (جهد) وردت بصيغ خمتلفة (جاهد ،جاهداك،

جتاهدون ،جاهدهم ،جهاد )...سواء أتعلق األمر ببذل اجلهد يف القتال ،باملال،

بالدعوة أو بغري ذلك .قال تعاىل﴿ :ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﴾ [التوبة .]79 :قال
الزخمرشي" :إال طاقتهم ،قرئ بالفتح والضم".

ومل يرد االجتهاد يف القرآن هبذا اللفظ ،إال أن معناه وداللته املتعلقة بعمل

املكلف من حيث بذله للجهد يف االلتزام بتعاليم الدين ،وعامرة األرض نجده يف
آيات كثرية ،يف كتاب اهلل املقروء واملشهود .ويف احلديث الرشيف نجد معامل رشعية

أكثر حتديد ًا ملعنى االجتهاد .كام يف حديث عائشة عن بدء الوحي" :فأخذين فغطني

حتى بلغ مني اجلهد" .وحديث عمرو بن العاص" :إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم

أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" قال اخلطايب يف معامل السنن:
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"إنام يؤجر املخطئ عىل اجتهاده يف طلب احلق ،ألن اجتهاده عبادة ،وال يؤجر عن

اخلطأ ،بل يوضع عنه اإلثم فقط."...

تتجىل منهجية اإلسالم يف ختطئة من اجتهد فيام ليس بأهل له ،ومل يستجمع

رشوطه ،فال أجر له ولو أصاب احلق ،بل هو آثم عاص ،ويف تصويب املجتهد
األهل العامل ،ولو أخطأ فله أجر ،وإن أصاب فأجران ،ألن اجتهاده يف طلب احلق

عبادة ،فاجلهل وعدم األهلية مها مظنة اخلطأ عىل العموم ،والعلم واألهلية مها مظنة
الصواب عىل العموم ،ورجحان اخلطأ يف احلالة األوىل أكثر ،ورجحان الصواب يف

احلالة الثانية أكثر ،واحلكم إنام يكون للراجح والغالب ال للنادر والشاذ .وجاء يف
حديث معاذ عند الرتمذي ،ملا أرسله رسول اهلل  قاضي ًا إىل اليمن وسأله" :كيف

تقيض ،فقال :أقيض بام يف كتاب اهلل ،قال :فإن مل يكن يف كتاب اهلل؟ قال :فبسنة

رسول اهلل .قال :فإن مل يكن يف سنة رسول اهلل؟ قال :أجتهد رأيي .قال :احلمد هلل
ِ
َ
رسول اهلل" .ونقل ابن حزم يف األحكام عن سفيان بن عيينة قوله:
رسول
الذي وفق
"اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم ،ال أن يقول رأيه" ،ولعل غرض ابن حزم هو
إبطال االجتهاد بالرأي متشي ًا مع مذهبه الظاهري الذي يرفض الرأي والقياس،
وحيرص األدلة يف ثالثة :كتاب وسنة وإمجاع ،واإلمجاع املعترب هو إمجاع الصحابة.

وبعد استقرار املذاهب وضبط األصول ،بات العمل االجتهادي ينحو إىل

الضبط والتقنني ،وترجع معظم االختالفات يف تعريفات األصوليني إىل القيود

التي يشرتطوهنا يف التعريف ،من جهة املجتهد أو الفقيه ،أو موضوع االجتهاد،

احلكم الرشعي ،الظني ،أو العميل ،أو العقيل ،أو غريه .قال ابن حزم يف األحكام:

"االجتهاد يف الرشيعة هو استنفاذ الطاقة يف طلب حكم النازلة حيث يوجد
ذلك احلكم" .وقال الغزايل" :صار اللفظ (االجتهاد) يف عرف العلامء خمصوص ًا

ببذل املجتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الرشيعة" والواقع أن التنصيص عىل
االستنباط يف التعريف االصطالحي األصويل هو من األمور الدقيقة واملهمة التي

حتدد عمل الفقيه املجتهد ومتيزه عن غريه ،ولو اشرتك معه لغة يف معنى االجتهاد،
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فإنه ليس مثله يف االصطالح ...وهذا التحديد الدقيق ملهمة املجتهد يف االصطالح

األصويل هو ما حاوله الشافعي -سابق ًا -بالقياس ،واعرتض عليه الغزايل.

واختلفوا يف اعتبار العقليات اجتهاد ًا أم ال ،فمنهم من ذهب إىل أن بذل الطاقة

يف العقليات خارج عن االجتهاد ،بينام يرى آخرون أن ما يقع من بذل الوسع (يف
العقليات) من األحكام الرشعية االعتقادية اجتهاد عند األصوليني ،غري أن املصيب

فيها من املخالفني (واحد) باتفاق املصوبة واملخطئة ،واملخطئ آثم.

ولإلمام الغزايل تفصيل يرى فيه أن النظريات تنقسم إىل ظنية وقطعية ،فال

إثم يف الظنيات؛ إذ ال خطأ فيها ،واملخطئ يف القطعيات آثم ،والقطعيات ثالثة

أقسام :كالمية وأصولية وفقهية ،أما الكالمية ،فعنى هبا العقليات املحضة ،واحلق
فيها واحد ،ومن أخطأ احلق فيها فهو آثم ،وأما األصولية فعنى هبا كون اإلمجاع
حجة ،وكون القياس وخرب الواحد حجة  ...وأما الفقهية فمنها وجوب الصلوات

اخلمس ،وغريها....

فضابط االجتهاد يف املجاالت املذكورة معياران :األول (القطعية والظنية)،

الثاين (الصواب واخلطأ) .وإذا كان الثاين متعلق ًا باألول ،فهام متحققان يف املعرفة

الدينية ككل ،ال يف املباحث الفقهية وحدها ،ولكل جمال منهجيته يف النظر

واالستدالل واالستنباط  ...أما إن مل تكن املسألة دينية كام يف تركيب األجسام
( )...قالوا :فليس املخطئ فيها آثم وال املصيب فيها مأجور .ويبقى اإلشكال من

زاوية نظر تعالج مسألة ختلف األمة وتعطل حركة العقل والفكر فيها ،وعىل رأسها
اختزال مفهوم االجتهاد الذي كان فع ً
ال حركة عقل وجمتمع يف إطار أصول دينية

واضحة ،وجعله آلة خاصة بمجال التداول الفقهي الذي كان بدوره املغذي األكرب

هلذه احلركة .لكنه ملا أتى عىل هذا املجال زمان من اجلمود واالنكامش ،قىض عىل

تلك احلركة أن تتوقف ،وعىل العقل أن يستقيل ،وعىل االجتهاد أن يغلق بابه ،وعىل
األمة بالتايل أن تنسحب من موقع الشهادة والقيادة.
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وعودة األمة إىل هذه األدوار رهني بمدى قدرهتا عىل بعث احلركة من جديد

يف مجيع آالت االشتغال لدهيا ،وعىل رأسها االجتهاد ،بام هو منهج له قواعد وأصول
ينضبط هبا يف املجاالت كاملجال الفقهي واألصويل ،فمنهج علم أصول الفقه مل

يستعمل حتى يف حينه لبقية العلوم ،حيث للفقه منهج ،ولعلامء احلديث منهج ...
ولعلامء اللغة والرصف منهج ،وكذلك سائر العلوم التي كانت قائمة ومطلوبة.

يرى الفاروقي رمحه اهلل يف كتابه (االجتهاد واإلمجاع) أن انحسار االجتهاد

عىل يد السلف يف عملية استنباط األحكام من أدلتها الرشعية أو مصادرها
األصولية كان بسبب انحسار الوعي اإلسالمي نفسه ...ويضيف :وها نحن نفيق

من سباتنا فنجد أن أثاثنا فرنجي ،وأن مالبسنا فرنجية ،وأن سبل الرتفيه لدينا
فرنجية ،وأن علومنا احلديثة كلها فرنجية ،بل إن لغة التخاطب عندنا كثري ًا ما

تعرتهيا املصطلحات الفرنجية ...

ثاني ًا :يف االجتهاد والرأي

ُيعد ابن عبد الرب من بني أوائل املحققني يف هذه املسألة ،حيث عقد باب ًا سامه:

«باب اجتهاد الرأي عىل األصول عند عدم النصوص حني نزول النازلة» ذكر فيه
العديد من اآلثار واألحاديث الواردة عن الصحابة يف «اجتهاد الرأي» .ثم عقد باب ًا

آخر سامه« :باب ما جاء يف ذم القول يف دين اهلل بالرأي والظن والقياس عىل غري
أصل ،وعيب اإلكثار من املسائل دون اعتبار» ذكر فيه مجلة من األحاديث واآلثار

يف ذم الرأي.

أما ابن القيم فقد قسم الرأي إىل ثالثة أقسام :رأي باطل بال ريب ،ورأي

صحيح ،ورأي هو موضع االشتباه ،ثم فصل هذه األقسام وأطال الكالم فيها،

ووضح حقيقة التعارض فيام بينها ،بام ال يتسع املجال لبسطه...
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واخلالصة أن الرأي رأيان :أحدمها حممود جار عىل هدي الكتاب والسنة

وإمجاع علامء األمة .واآلخر مذموم .فاإلمام الشافعي جعل القياس مرادف ًا

لالجتهاد ،أو مها اسامن ملعنى واحد ،وهو احرتاز منه عن اعتبار االستحسان
اجتهاد ًا ،فكل من أخذ باالستحسان قبل الشافعي كأيب حنيفة ومالك ،كام يقول أبو

الوليد الباجي إنام أخذوا به باملعنى املتقدم يف الرأي املحمود.

ويف الفكر اإلسالمي احلديث يرى البعض كام يقول مصطفى عبدالرزاق

أن االجتهاد بالرأي يف األحكام الرشعية هو أول ما نبت من النظر العقيل عند
املسلمني ،وقد نام وترعرع يف رعاية القرآن وبسبب من الدين ،ونشأت منه املذاهب

الفقهية ،وأينع يف جنباته علم فلسفي هو علم "أصول الفقه".

ويرى فتحي الدريني أنه ليس املقصود بالرأي ما كان مظهر ًا للتفكري املحض

إمجاع ًا ،إذ التفكري املجرد ليس مصدر ًا للترشيع يف اإلسالم ،بل هو افتئات عىل حق
اهلل يف الترشيع .ويرى أن املجتهد بالرأي ال يقف به اجتهاده عند منطق اللغة أو ما

تفيده ألفاظها من معان ظاهرة ،بل يسري عىل منهج حيكم الصلة بني النص وامللكة
الفكرية املقتدرة التي تدبر األمر يف النص عىل أساس من قواعد حتدد معامل االجتهاد

بالرأي حتى ال يقع يف اخلطأ يف الفكر أو يتأثر باهلوى والغرض .ومن هنا خيتلف منهج
االجتهاد بالرأي عن منهج الظاهرية ،كام خيتلف عن منهج الفيلسوف الذي حيتكم إىل

الفكر املحض أو منطق العقل املجرد ،فكل من املنهج اللغوي املحض واملنهج العقيل
املحض ال يتفق مع طبيعة الترشيع بام هو نصوص ودالالت وإرادة وروح ومقاصد.

استُعمل االجتهاد بإزاء مصطلحات أخرى كالتفسري والتأويل  ...وغريها.

فإذا كان التفسري كام عرفه أديب الصالح :بيان معاين األلفاظ وداللتها عىل األحكام

للعمل بالنص عىل وضع يفهم من النص ،فإن ما نعنيه من االجتهاد يف التفسري

هو نوع من االجتهاد الذي يقوم به الباحث لتبيني معنى النص وفقه املراد منه،
واالجتهاد الذي نعنيه بتفسري النصوص ،هو الرأي املحمود الذي ال ينأى عن
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الرشيعة بكتاهبا وسنتها ولساهنا ،واملراد بالرأي هنا [يف التفسري] االجتهاد .وعليه
فالتفسري بالرأي عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد بعد معرفة املفرس األدوات التي

حيتاج إليها.

أما التأويل كام يعرفه الدريني ،فهو «من صميم االجتهاد بالرأي املستند

إىل املناهج األصولية ،وهو رصف اللفظ اللغوي الظاهر املتبادر إىل معنى آخر
باالستناد إىل دليل من نص أو قاعدة عامة ،أو من حكمة الترشيع ،جيعل املعنى

املؤول راجح ًا بالدليل .والتأويل من صلب االجتهاد بالرأي يف نطاق النص بام هو

جهد عقيل ينصب عىل تفهم املراد من النص»..
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الفصل الثاين:

يف املقتضيات املرجعية واملنهجية لالجتهاد

إذا تقرر أن لالجتهاد مصدر ًا ومستند ًا ،فإنه يف حق الرسول  غري متعني،

ألن قوله يف نفسه حجة ومصدر ومستند ،بتأييد الوحي له وعصمته يف التبليغ،

وأما يف حق الصحابة ،كام يقول الشوكاين فإنه إن قرره النبي ﷺ كان حجة ورشع ًا
بالتقرير ال باجتهاد الصحايب ،ويقول الشوكاين :إنه ينبغي للمجتهد أن يعمله يف

اجتهاده ويعتمد عليه ،فعليه أوالً أن ينظر يف نصوص الكتاب والسنة ،فإن وجد

ذلك فيهام قدمه عىل غريه ،فإن مل جيده أخذ بالظواهر منهام وما يستفاد بمنطوقهام
ومفهومهام ،فإن مل جيد نظر يف أفعال النبي ﷺ ثم يف تقريراته ،ثم يف اإلمجاع إن

كان يقول بحجيته ،ثم يف القياس عىل ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك العلة

ك ً
ال أو بعض ًا.

ونقل الزركيش يف البحر املحيط عن املاوردي أن االجتهاد بعد النبي ﷺ

تنقسم طرقه إىل ثامنية أقسام مستخرجة من :معنى النص ،شبه النص ،عموم النص،

إمجال النص ،أحوال النص ،دالئل النص ،أمارات النص ،ما استخرج من غري نص

وال أصل .ويذهب إىل اعتبارها أص ً
ال بغلبة الظن ،وأنه يقوم عىل وجهني :أحدمها:
ال يصح حتى يقرتن بأصل ،والثاين :يصح االجتهاد به ألنه يف الرشع أصل فجاز أن

يستغنى عن أصل .ويرى أبو احلسن الكرخي الفقيه احلنفي أن كل آية ختالف قول
أصحابنا فإهنا تحُ مل عىل النسخ أو الرتجيح .واألَ ْوىل أن حتمل عىل التأويل من جهة
التوفيق ،وأن األصل أنه إذا ورد حديث الصحايب يف غري موضع اإلمجاع أن حيمل

عىل التأويل أو املعارضة بينه وبني صحايب مثله.
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وهذا خمالف ألصول مذهب أيب حنيفة الذي يقول" :آخذ بكتاب اهلل فإن مل

أجد فبسنة رسول اهلل ﷺ ،فإن مل أجد يف كتاب اهلل وال سنة رسول اهلل ﷺ أخذت

بقول الصحابة ،آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ،وال أخرج من
قوهلم إىل قول غريهم ،فأما إذا انتهى األمر إىل إبراهيم والشعبي وابن سريين

واحلسن ،وعدد رجاالً فقوم اجتهدوا ،فأجتهد كام اجتهدوا".

وذكر إمام احلرمني أن العوام ليس هلم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة

ريض اهلل تعاىل عنهم ،بل عليهم أن يتبعوا مذاهب األئمة ،الذين سربوا ونظروا
وبوبوا األبواب ،وذكروا أوضاع املسائل ،وتعرضوا للكالم عىل مذاهب األولني؛

ألن هؤالء األئمة كفوا من بعدهم النظر يف مذاهب الصحابة ،فكان العامي مأمور ًا

باتباع مذاهب السابرين.

وقد تابع اجلويني عىل هذا اب ُن الصالح يف كتابه الفتيا ،وزاد أنه ال يقلد من مل

يدون مذهبه ،إنام يقلد الذين دونت مذاهبهم فانترشت حتى ظهر منها تقييد مطلقها
ّ
وختصيص عا ِّمها بخالف غريهم .وذكر صاحب فواتح الرمحوت برشح مسلم
الثبوت  -عىل هامش املستصفى" :-وأمجع الصحابة عىل أن من استفتى أبا بكر
وعمر أمريي املؤمنني ،فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغريمها ،ويعمل

بقوهلم من غري نكري .فمن ادعى رفع هذين اإلمجاعني فعليه البيان".

أما يف الفكر العريب املعارص فنجد دعاوى لبعض املفكرين ،بخصوص األدلة

وترتيبها ،نكتفي منها برأي اجلابري الذي يرى أن تطبيق الرشيعة اإلسالمية بام
يناسب هذا العرص يتطلب إعادة بناء مرجعية للتطبيق واملرجعية الوحيدة ،التي

تعلو عىل مجيع املرجعيات األخرى ،هي عمل الصحابة ،كمضمون وكمنهج ،إهنا
املرجعية الوحيدة التي يمكن أن جتمع املسلمني عىل رأي واحد ،ألهنا سابقة عىل

قيام املذاهب وظهور اخلالف.
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أوالً :االجتهاد والنص.

تقدم يف تعريفات األصوليني السابقة لالجتهاد أن جماله هو الظنيات ال

القطعيات ،واشتهرت عبارة "ال اجتهاد مع النص" أي النص القطعي يف ثبوته
وداللته .ومل خيرج الفكر احلديث واملعارص عن هذا السياق ،ولكن طرح للنقاش

مقولة "ال اجتهاد مع النص" التي وإن كانت تفيد املعنى املتقدم ،فإهنا أيض ًا تفيد

معان أخرى توظف سلب ًا إزاء كل عمل أو فهم اجتهادي للنص ،خاصة إذا تعلق
األمر باملقتضيات التنزيلية للنص عىل الواقع .فهل النص القاطع يف حكمه وداللته

مانع لالجتهاد بكل أنواعه وأشكاله؟

يرى بعض املعارصين كام يقول فتحي الدريني أن اجتهادات عمر بن اخلطاب 

فيام فيه نص ،وفيام ال نص فيه ،ما هي إال صور من االجتهاد بالرأي تقوم عىل
تفهم النصوص والوقائع نفسها بظروفها وأحواهلا ،وذكر أمثلة من اجتهاد عمر يف:

سهم املؤلفة قلوهبم ،وتقسيم أرايض العراق ،وقطع يد السارق عام املجاعة ،ومنع
التزويج بالكتابيات ،وقال" :وكلها مسائل وردت فيها النصوص ولكن كان له رأي

يف تكييف تطبيقها عىل نحو ال يصادم هدف النص أو ال يتناقض ومقتىض املصلحة
العامة احلقيقية لألمة".

وقال" :وكل اجتهاد يؤدي إىل رصف هذا املعنى إىل آخر أو بعبارة أخرى

تأويله ،يعترب خروج ًا عن العدالة نفسها التي جتسدت معاملها يف هذا النص الرصيح
القاطع وذلك حمرم ال جيوز املصري إليه باإلمجاع .ومن هنا قرر األصوليون القاعدة

املعروفة أن ال اجتهاد يف مورد النص املفرس أو القطعي" .ويعد الدريني أحد أبرز
منارصي االجتهاد بالرأي ،فيام فيه نص ،وفيام ال نص فيه ،ومتييزه فيهام بني القطعي

املفرس وبني غريه .بينام يرى حممد عامرة أن العالقة بني "النص" وبني "االجتهاد"
هي عالقة التالزم واملصاحبة دائ ًام ،وال خالف عنده حول االجتهاد مع نص ظني
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الداللة أو الثبوت أو مها مع ًا ،ولكن اخلالف حول نص قطعي الداللة والثبوت،

الذي حيتاج إىل حتديد "طبيعته" و "حدود" االجتهاد الالزم معه .حيث يقف نطاق
االجتهاد يف مثل هذه النصوص عند الفهم واستنباط الفروع وربطها باألصول

واملقارنة وحترير األحكام..

فاالجتهاد قائم حتى مع هذه النصوص قطعية الداللة والثبوت ،واملتعلقة

بالثوابت ،لكنه ال يتعدى فيها ومعها هذه احلدود ،أما االجتهاد مع وجود النص

قطعي الداللة والثبوت املتعلق باملتغريات من الفروع الدنيوية ،ليس معناه االجتهاد
الذي يرفع وجود النص ،بل وليس معناه االجتهاد الذي يرفع احلكم املستنبط من

هذا النص رفعا دائام ومؤبد ًا .فهو اجتهاد ال يتجاوز النص فيلغيه وإنام يتجاوز

احلكم املستنبط منه .فاالجتهاد عند عامرة قائم حتى مع هذه النصوص قطعية
الداللة والثبوت واملتعلقة بالثوابت ،لكنه يف األوىل يقف عند الفهم واستنباط
الفروع ..وحترير األحكام .ويف الثانية يمتد إىل حد "إثامر حكم جديد" و "جتاوز

احلكم" األول دون إلغائه.

وأبرز االعرتاضات املوضوعية تلك املتعلقة بتمييزه بني النصوص قطعية

الثبوت والداللة املتعلقة بالثوابت الدينية وتلك املتعلقة باملتغريات الدنيوية .وهو
متييز غري مس َّلم له ،ولو ُأخذ كالمه عىل إطالقه فسوف ينتهي بقارئه إىل فصل الدين
بترشيعاته عن تنظيم شؤون احلياة ،ومن أبرز االعرتاضات ما أبداه القرضاوي.
حيث قرر أن االجتهاد مع األحكام التي إذا ارتبطت بعلة تغريت أو بعادة تبدلت،

ولو كانت مستندة إىل نص فهو مس َّلم ،ولكن استثنى من ذلك أن تكون األحكام
املذكورة مستندة إىل نص قطعي الثبوت والداللة ،بل كل ما تستند إليه نصوص

ظنية فهمها بعض الناس يف وقت ما عىل وجه معني.

ال تكاد جماالت العمل االجتهادي يف فكرنا املعارص كام يف الفكر القديم خترج

عن منطقتني :منطقة ما ال نص فيه ،ومنطقة النصوص الظنية ،سواء أكانت ظنية
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الثبوت ،أو ظنية الداللة .ويمكن إضافة جمال ثالث مستقل لالجتهاد ،أشار إليه

الدريني بـ "االجتهاد يف تطبيق النصوص".

وذهب عبداملجيد النجار إىل أن عمل العقل يف تفهم النص خيتلف باختالف

النص نفسه ،من حيث وروده وداللته ،وما يعرتهيام من قطعية ومن ظنية ،فكلام

علت حظوظ القطع ،هان دور العقل يف الفهم ،وكلام ضعفت عظم ذلك الدور

وحفت به املصاعب .وحدد جمال االجتهاد يف دائرتني :اجتهاد العقل يف النص
القطعي ورود ًا وداللة ،واجتهاد العقل يف النص الظني ثبوت ًا بالتحقيق يف نسبته

إىل الرسول ﷺ .وذهب القرضاوي يف كتابه االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية إىل أن
حتديد معامل وضوابط ال بد منها لالجتهاد املعارص ،منها :ال اجتهاد بغري استفراغ،
وال حمل لالجتهاد يف املسائل القطعية ،وال جيوز أن نجعل الظنيات قطعيات ،وإزالة

الفجوة القائمة بني املدرستني الفقهية واحلديثية ،والرتحيب باجلديد النافع ،ثم

االنتقال إىل االجتهاد اجلامعي :فرأي اجلامعة أقرب إىل الصواب من رأي الفرد.

ثاني ًا :االجتهاد وأصول الفقه

تتسع دائرة العمل االجتهادي كلام اتسعت رقعة اإلسالم وكثر معتنقوه

وتواردت عليه املشكالت والنوازل اجلديدة .نجد هذا واضح ًا يف العهد النبوي يف
تعليامت الرسول ﷺ ملعاذ بن جبل وهو ُي ِعدُّ ه ملواجهة اجلديد الذي مل يرد يف كتاب وال
يف سنة ملا أرسله قاضي ًا إىل اليمن .وكان هذا واضح ًا أيض ًا يف مناهج الفتوى والعمل
بني الصحابة الذين خرجوا إىل األمصار املفتوحة ،والذين لزموا املدينة ،ويف نشوء

املدرستني املعروفتني" ،مدرسة الرأي" و "مدرسة األثر"..

جاءت الرشيعة اإلسالمية عىل درجة كبرية من السعة واملرونة ،بحيث

تركت للعقل واالجتهاد جماالً للفهم واالستنباط ،حيث توظف أدلة الترشيع
فيام ال نص فيه ،كالقياس واالستحسان وغريه ..ومن مظاهر املرونة يف الرشيعة
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اإلسالمية شمول مقاصد الرشيعة بام تتسع للمصالح الدنيوية واألخروية عىل
السواء ،وتعليل أحكام الرشيعة مما ليس تعبدي ًا ،فالنصوص الرشعية يف جمال احلياة

العامة كام يقول الرتايب أقل عدد ًا وأوسع مرونة ،وهي نصوص مقاصد أقرب منها

إىل نصوص األشكال ،وال غرو إذن أن تكون املفهومات األصولية التي تناسب
هذا اجلانب قد اعرتاها اإلغفال وعدم التطور ،وحينام كانت حياة اإلسالم شاملة

واملامرسات االقتصادية والسياسية العامة للمجتمع ملتزمة بالدين نشطت قواعد

األصول التي تناسبها.

ويف هذا املعنى يقول الرتايب" :بدأ اإلمجاع إمجاع ًا فقهي ًا تتداول فيه االجتهادات

حتى تستقر عىل وجه غالب ،ثم غدا من بعد رصد ًا تقليدي ًا لنُقول من السلف.

بدأ االستحسان أص ً
ال فقهي ًا واسع ًا ،ولكن الفقهاء أخري ًا ضيقوه وضبطوه حتى
قضوا عليه ،وبدأ القياس يف عهد الصحابة والتابعني قياس ًا حر ًا ،ولكن خشية أن

يضل اهلوى هبذا القياس غري املنتظم عطل الناس ذلك القياس الفطري واستعملوا
املنطق الصوري التحلييل الدقيق حتى مجدوا القياس يف معادالت دقيقة عقيمة،

ال تكاد تولد فقه ًا جديد ًا" .فاالجتهاد املطلق اليوم يف اإلسالم كام يقول إسامعيل
الفاروقي ال قواعد له ُأحكم تنسيقها وتقديمها حسب ما تقتضيه املنهجيات
احلديثة ،فاملطلوب تنظري القيم اإلسالمية أي ربط بعضها ببعض ،بحيث تؤلف

يف جمموعها هرم ًا يتسلسل فيه الفكر بمنطق الرضورة من طبقة إىل طبقة .وهذا
يتطلب حتديد املبدأ األول يف اإلسالم ،ثم استنباط ما حيويه من مبادئ وحتديد

أولوياهتا وتفاضلها.

ويتساءل الفاروقي" :أليس يف هذا االجتهاد اجلذري خطر عىل اإلسالم

وأمته؟ أليس يف العودة إىل التوحيد ثم الصعود فيه إىل حقول احلياة والفكر

ال حق ً
حق ً
ال مزالق تؤدي بنا إىل اهلاوية؟" ثم جييب قائالً" :االجتهاد باملعنى الذي

اصطنعناه هو أصل احلركة اإلسالمية .فالعقل والقلب اللذان ينفعالن بالتوحيد
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وجيعالنه املبدأ املحدِّ د واملعينِّ  ...ال خوف عليهام .فصاحبهام قوي يف إيامنه ..غني يف
ثروته الفكرية ..مضمون يف اجتهاده وعمله..ألن التوحيد أضمن املبادئ الضامنة،
وتوجيهه خري توجيه."..

ويرى القرضاوي أن االجتهاد الذي ندعو إليه ال ينبغي أن يقف عند حد الفروع

الفقهية فحسب ،بل ينبغي أن يتجاوزها إىل دائرة أصول الفقه نفسها .تكملة للشوط
الذي بدأه الشاطبي يف حماولته للوصول إىل أصول قطعية ،وتتمة ملا قام به الشوكاين

من الرتجيح وحتقيق احلق من علم األصول عىل حد تعبريه. .

ويمكن التمييز يف كالم الشاطبي حول أصول الفقه واملراد هبا ،بني مستويني:

مستوى أصول األدلة أو قواعد الدين الكلية واألصلية القطعية باتفاق .ومستوى

مسائل أصول الفقه التي رام بناءها عىل القطع ،وكان هذا حمل النزاع بينه وبني
من خالفه .وقد ُأخذ عىل الشاطبي يف تفريقه بني املستوى األول والثاين بعض
األصوليني املتأخرين ،ويعد الطاهر بن عاشور من الذين اعرتضوا عىل الشاطبي
من املتأخرين ،وطرح وجهة نظره يف إعادة تدوين "أصول قطعية" للتفقه يف الدين،

حيث قال موضح ًا رأيه يف عمل الشاطبي" :وقد حاول أبو إسحاق الشاطبي يف
املقدمة األوىل من كتاب املوافقات االستدالل عىل كون أصول الفقه قطعية ،فلم

يأت بطائل .وأنا أرى سبب اختالف األصوليني يف تقييد األدلة بالقواطع ،هو
احلرية بني ما ألفوه من أدلة األحكام ،وبني ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول

الفقه قطعية كأصول الدين السمعية ،فهم قد أقدموا عىل جعلها قطعية ،فلام دونوها
ومجعوها ،ألفوا القطعي فيها نادر ًا ندرة كادت تذهب باعتباره يف عداد مسائل علم

األصول ،كيف ويف معظم أصول الفقه اختالف بني علامئه"....

ويرى الريسوين أن مقاصد الفقه ليست أداة إلنضاج االجتهاد وتقويمه

فحسب ولكنها أداة لتوسيعه ومتكينه من استيعاب احلياة بكل تقلباهتا وتشعباهتا،
فالنصوص إذا أخذت بظاهرها وحرفيتها فقط ،ضاق نطاقها وقل عطاؤها ،وإذا

- 25 -

أخذت بعللها ومقاصدها كانت معين ًا ال ينضب ،فينفتح باب القياس ،وينفسح
باب االستصالح ،وجتري األحكام جمراها الطبيعي يف حتقيق مقاصد الشارع بجلب

املصالح ودرء املفاسد.

 -1دليل اإلمجاع:

يعرف األصوليون اإلمجاع كام عند الشوكاين يف إرشاد الفحول بأنه اتفاق

جمتهدي أمة حممد ﷺ بعد وفاته يف عرص من األعصار عىل أمر من األمور .وهبذا
خيرجون باملجتهدين "العوام" وبأمة حممد "غريها من األمم" وبوفاته "اإلمجاع يف

حياته" ،وبعرص من األعصار "ختصيصه بعرص معني" وبأمر من األمور "ختصيصه

بأمر معني" .ولعل أكثر التعاريف استيعاب ًا وتفصي ً
ال ما ذكره اخلطيب البغدادي،
قال" :اعلم أن اإلمجاع يعرف بقول وفعل ،وبقول وإقرار ،وفعل وإقرار ...ويعترب
يف صحة اإلمجاع اتفاق كل من كان من أهل االجتهاد ،سواء كان مدرس ًا مشهور ًا
أو خام ً
ال مستور ًا"....

وإذا كان دليل اإلمجاع حجة معتربة رشع ًا ،فإن عملية بناء هذا االعتبار عىل

القطع -كام أراد الشاطبي -أو إعادة تأصيله -كام أراد غريه -كانت حمط خالف بني

األصوليني .ال اخلالف حول قطعيته ،ولكن حول شواهد ومربرات القطع نفسها

وأهيا ينهض بذلك.

ومن رشوط املرجعية واملنهجية األوىل لإلمجاع ،ما نجده عند الشافعي يف كثري

من نصوصه .ويمكن اختزاهلا يف رشطني أساسني :األول :استناد اإلمجاع إىل كتاب
أو سنة ،واآلخر :أن يقول به اجلميع وال جتد لذلك خمالف ًا .وهذا الرشط األخري هو

ما جعله يستبعد كثري ًا من صور وقوعه وحتققه بسبب تفرق البلدان ،وعدم التقاء

الفقهاء املجتهدين ..وقريب من هذا مذهب أمحد ،حيث قال :من ادعى اإلمجاع
فقد كذب ،لعل الناس قد اختلفوا ،ولكن يقول :ال يعلم الناس اختلفوا إذ مل يبلغه.
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وجعل داود الظاهري موضع اخلالف يف غري إمجاع الصحابة ،وقال :احلق تعذر

االطالع عىل اإلمجاع ،ال إمجاع الصحابة ،أما اآلن وبعد انتشار اإلسالم وكثرة

العلامء فال مطمع للعلم به.

وجيمع ابن حزم يف موقفه بني كالم الشافعي وبني كالم داود الظاهري ،ويرى

أن اإلمجاع الوحيد وهو املتيقن ،ال يصح تفسريه وال ادعاؤه بالدعوى .وينقسم إىل

قسمني :أحدمها كل ما ال يشك فيه أحد من أهل اإلسالم يف أن من مل يقل به فليس

مسل ًام كشهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،ووجوب الصلوات اخلمس،

وغريها ،واآلخر يشء شهده مجيع الصحابة ريض اهلل عنهم من فعل رسول اهلل ﷺ

أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه عليه السالم منهم .فهذان قسامن لإلمجاع ال

سبيل إىل أن يكون اإلمجاع خارج ًا عنهام ،وال أن يعرف إمجاع بغري نقل صحيح
إليهام .ال يمكن أحد إنكارمها ،وما عدامها فدعوى كاذبة.

وقال إمام احلرمني" :ذهب بعض املنتمني إىل األصول إىل أن احلجة يف إمجاع

الصحابة ،وهذا حتكم ال أصل له ،فإن الدال عىل وجوب اإلمجاع يف األعصار واحد
وليس للتحكم بتخصيص عرص وجه ال يف عقل وال يف سمع ،وهو بمثابة قول من

يقول :ال إمجاع إال يف قول الصحابة "..وتابعه يف ذلك الغزايل بقوله" :ذهب داود

وشيعته من أهل الظاهر إىل أنه ال حجة يف إمجاع من بعد الصحابة ،وهو فاسد،
ألن األدلة الثالثة عىل كون اإلمجاع حجة ،أعني الكتاب والسنة والعقل ال تفرق

بني عرص وعرص ،فالتابعون إن أمجعوا فهو إمجاع من مجيع األمة ،ومن خالفهم فهو
سالك غري سبيل املؤمنني "..وعند الباجي أن "الذي عليه سلف األمة وخلفها إال من

شذ أن إمجاع أهل كل عرص من أعصار املسلمني حجة حيرم خالفها "..وهناك العديد
من األدلة النقلية التي تثبت هبا حجية اإلمجاع ،ولعل خري من مجعها عىل حسن يف
العرض والرد عىل املخالفني اخلطيب البغدادي يف "الفقيه واملتفقه" ،وأخرج الشافعي

يف الرسالة عن عمر بن اخلطاب يف خطبته باجلابية عن رسول اهلل ﷺ أنه قال .." :أال
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فمن رسه بحبحة اجلنة فليلزم اجلامعة ،فإن الشيطان مع الفذ ،وهو من االثنني أبعد"،
وملا استبعد الشافعي أن يكون املراد باجلامعة اجتامع األبدان ،وإنام لزوم ما عليه من

التحليل والتحريم ،قال" :ومن قال بام تقول به مجاعة املسلمني فقد لزم مجاعتهم التي

أمر بلزومها ،وإنام تكون الغفلة يف الفرقة ،فأما اجلامعة فال يمكن فيها كافة غفلة عن

معنى كتاب وال سنة وال قياس إن شاء اهلل."...

ويبني اجلويني وجه القطع يف اإلمجاع ،وأن له صورتني :األوىل :إذا ألفيناهم

قاطعني باحلكم ال يرجعون فيه رأي ًا وال يردون قوالً ،فنعلم قطع ًا أهنم أسندوا احلكم
إىل يشء سمعي قطعي عندهم ..والثانية :إذا أمجعوا عىل حكم مظنون وأسندوه إىل

الظن ورصحوا به فهذا أيض ًا حجة قاطعة ،والدليل عىل كونه حجة قاطعة عنده :أنا

وجدنا ال ُعصرُ املاضية واألمم املنقرضة متفقة عىل تبكيت من خيالف إمجاع العلامء.

أما تلميذه الغزايل فهو يثبت حجية اإلمجاع من خالل مسالك ثالثة :الكتاب

والسنة والعقل .وأقواها عنده السنة .ويض ِّعف االستدالل باآليات الدالة عىل
االتباع واالعتصام بالكتاب والسنة والطاعة .كقوله تعاىل ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﴾...

[النساء .]115 :حيث يرى أن اآلية ليست نص ًا يف الغرض ،بل الظاهر أن املراد هبا أن من

يقاتل الرسول ويشاققه ،ويتبع غري سبيل املؤمنني يف مشايعته ونرصته ودفع األعداء

عنه ،نوله ما توىل.

أما املسلك الثاين خالف ًا للجويني ،التمسك بقوله ﷺ" :ال جتتمع أمتي عىل

اخلطأ" ،وهو أقوى وأدل عىل املقصود .وليس باملتواتر كالكتاب ،والكتاب متواتر

لكن ليس بنص .فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت الرواية عن رسول اهلل ﷺ
بألفاظ خمتلفة مع اتفاق املعنى يف عصمة هذه األمة من اخلطأ ..وهذه األخبار مل تزل
ظاهرة يف الصحابة والتابعني إىل زماننا هذا ،مل يدفعها أحد من أهل النقل من سلف
األمة وخلفها ،بل هي مقبولة من موافقي األمة وخمالفيها ،ومل تزل األمة حتتج هبا يف

أصول الدين وفروعه..
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أما املسلك الثالث ،وهو كون الصحابة ال يقطعون إال عن مستند قاطع ،وإذا

كثروا كثرة تنتهي إىل حد التواتر ،فالعادة حتيل عليهم قصد الكذب ،وحتيل عليهم

الغلط حتى ال يتنبه واحد منهم للحق يف ذلك .فهو نموذج يؤول يف النهاية إىل
إثبات حجية اإلمجاع القاطعة ،عىل خالف يف الرتتيب واالستدالل ،ويعكس مرونة
وإمكانية يف النقد واملراجعة ،واإلضافة والتعديل ،افتقدها الفكر األصويل فيام بعد،

ملا ركن إىل اجلمود والرشح واالختصار والتقليد.

ولإلمجاع متعلقات كثرية وتقديرات نظرية جمردة ال تثمر عل ًام وال عمالً ،أطنب

األصوليون يف بسطها ومناقشتها ،انظر ما كتبه الرازي يف بداية اجلزء الثاين من كتابه

املحصول ،حيث أورد منها طائفة يف معرض رده عىل املخالفني واملعرتضني ،ومنها

قضايا يمكن اإلفادة منها يف راهنية اإلمجاع لكل عرص. .

منها ما ذهب إليه البغدادي يف كتابه الفقيه واملتفقه ،حيث يقول" :إذا اختلف

الصحابة يف مسألة عىل قولني وانقرض العرص عليه ،مل جيز للتابعني أن يتفقوا عىل
أحد القولني ،فإن فعلوا ذلك مل يرتك خالف الصحابة .والدليل عليه أن الصحابة

أمجعت عىل جواز األخذ بكل واحد من القولني وعىل بطالن ما عدا ذلك .فإذا صار

التابعون إىل القول بتحريم أحدمها مل جيز ذلك وكان خرق ًا لإلمجاع .وهذا بمثابة لو
اختلف بمسألة عىل قولني وانقرض العرص عليه ،فإنه ال جيوز للتابعني إحداث

قول ثالث ،ألن اختالفهم عىل قولني إمجاع عىل إبطال كل قول سواه ."..ومنها

أيض ًا قضايا أخرى كثرية ومتفرعة ،كأعداد املجمعني وأوصافهم ،وخالف املبتدع،
وكيفيات اإلمجاع قوالً أو فع ً
ال أو سكوت ًا ،وإمجاع أهل مرص معني دون غريهم،
واعتبار العوام يف اإلمجاع ..وغري ذلك مما كان حمل خالف ،ويمكن للفكر املعارص

أن يفيد منه يف تقنني أو ضبط أشكال من اإلمجاع يف حركة االجتهاد املعارص.

احتج الذين منعوا تصور اإلمجاع بحجج كثرية لعل أوجهها عندهم ما نقله

عنهم إمام احلرمني ،قالوا" :قد اتسعت خطة اإلسالم ورقعته ،وعلامء الرشيعة
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متباعدون يف األمصار ،ومعظم البالد املتباينة ال تتواصل األخبار فيها ... ،فكيف

يتصور واحلالة هذه رفع املسألة إىل مجيع علامء العامل؟ ثم كيف يفرض اتفاق آرائهم
فيها مع تفاوت الفطن والقرائح وتباين املذاهب واملطالب."...

وقد حاول كثري من العلامء دفع هذه االعرتاضات ،وإثبات إمكان تصور اإلمجاع،

بحجج  ..كقوهلم بأن الكفار عىل كثرة عددهم متفقون عىل ضاللتهم ....ومن أوجه
الردود ما ذكره اخلطيب البغدادي يف كتابه الفقيه واملتفقه" :وأما اجلواب عن قوله أنه

ال طريق إىل معرفة اإلمجاع لكثرة املسلمني فهو أن اإلمجاع ينعقد عندنا باتفاق العلامء،

إذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعة هلم ،ويمكن معرفة اتفاق أهل العلم ،ألن من اشتغل
بالعلم حتى صار من أهل االجتهاد فيه مل خيف أمره عىل أهل بلده وجريانه ،ومل خيف

حضوره وغيبته ،ويمكن اإلمام أن يبعث ويتعرف أقاويل اجلميع."...

ويبقى اإلشكال الذي يطرحه املانعون حارض ًا بقوة ،تشهد له التجربة التارخيية

للمسلمني ،إذ -باستثناء عرص الصحابة -مل تعرف األمة إمجاع ًا من النوع املذكور.
ولعل هذا ما محل األصويل الشوكاين بعد ذكره حلجج ومستندات القائلني بحجية

اإلمجاع أن يقول يف إرشاد الفحول" :واحلاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه يف هذه

املقامات وعرفت ذلك حق معرفته ،تبني لك ما هو احلق الذي ال شك فيه وال

شبهة ،ولو سلمنا بجميع ما ذكره القائلون بحجية اإلمجاع وإمكانه ،وإمكان العلم

به ،فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أمجعوا عليه حق ًا ،وال يلزم من كون اليشء

حق ًا وجوب اتباعه ،كام قالوا :إن كل جمتهد مصيب وال جيب عىل جمتهد آخر اتباعه
يف ذلك االجتهاد بخصوصه"..

ولعل ما تقدم من عدم التحقق التارخيي لإلمجاع ،هو الذي محل الشيخ أمحد

شاكر عىل التعليق عىل ابن حزم يف اإلمجاع ،ملا قسمه إىل" :يشء نقلته األمة كلها

عرص ًا بعد عرص كاإليامن والصلوات ..وهذا هو اإلمجاع" أو "يشء نُقل نَقل تواتر
كافة عن كافة "..ثم قال" :هذا الذي ذهب إليه املؤلف هو احلق يف معنى اإلمجاع
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واالحتجاج به ،وهو بعينه املعلوم من الدين بالرضورة ،أما اإلمجاع الذي يدعيه

األصوليون فال يتصور وقوعه وال يكون أبد ًا وما هو إال خيال ،وكثري ًا ما ترى
الفقهاء إذا حزهبم األمر وأعوزهتم احلجة ادعوا اإلمجاع ونبزوا خمالفه بالكفر،
وحاشا هلل إنام اإلمجاع الذي يكفر خمالفه هو املتواتر املعلوم من الدين بالرضورة".

ومن أبرز التساؤالت التي تتبادر إىل الذهن عند احلديث عن اإلمجاع يف الفكر

املعارص :هل يمكن ملا مل يتحقق طوال القرون السالفة أن يتحقق يف القرون اخلالفة؟
ولست أرى اإلجابة بنعم أو ال ،كافية وال مفيدة ،ولكن األمر يتعلق بدراسة أسباب

وعوامل ختلف هذا األصل يف األمة..

يقول املفكرعالل الفايس يف كتابه مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها:

"اإلمجاع ال يقع وال يصح إال من املجتهدين ،ومن مجلة أسباب تعطل شأنه أمران:
قصور اهلمم عنه ،وتضعضع أمر اخلالفة اإلسالمية التي توحد املسلمني."..

وختتلف آراء الباحثني املعارصين حول اإلمجاع تعريف ًا وداللة ،فمنهم من يتمسك

بالتعريف األصويل القديم ،ومنهم من ينتقد هذا التعريف ويعدل عنه ..ويضيف:
"..فاإلمجاع هو اتفاق املجتهدين املوجودين ساعة البحث يف أمر ما فيام ال نص

فيه من كتاب أو سنة ،وهو مبني عىل أساس التشاور بني املؤمنني الذي حث عليه
﴿و َش ِ
او ْر ُه ْم فيِ األَ ْم ِر﴾ [آل عمران ،]159 :وليس اإلمجاع أن يتطلع كل
القرآن يف قولهَ :
جمتهد أو عامل عىل وجه األرض عىل املسألة ويبدي رأيه فيها باملوافقة ونعلم نحن

رأيه ونجمع أفكار الناس كلها ،فذلك ما ال يظهر أن الصحابة رضوان اهلل عليهم

فهموه من االتفاق الواجب عليهم يف مسألة ما.

ويرى الرتايب يف كتابه جتديد الفكر اإلسالمي أن آيات :مشاقة الرسول،

والشورى ..وأحاديث نفي اخلطأ عن األمة ،ولزوم اجلامعة ..كل ذلك يدل عىل أن
اإلمجاع إنام هو إمجاع املسلمني كافة ،والذي طرأ أنه "دخلت يف اإلسالم أقوام شتى
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ما كانوا يفقهون من الدين شيئ ًا ،وما كان يتيرس أن يستشار املسلمون وهم مئات
األلوف ،بل عرشات املاليني ينترشون من رشق األرض إىل غرهبا ...لذلك اضطر
العلامء إىل أن جيعلوا الشورى بني العلامء وأن جيعلوا اإلمجاع -إمجاع العلامء -وليس

هلم مستند يف ذلك إال الرضورة العملية التي كانت قائمة يومئذ." ..

من هنا تأيت أمهية أصل اإلمجاع باملعنى الثاين ،اإلمجاع الذي يعنى بقضايا األمة

ككل ،والتحديات التي تواجهها كأمة ال كأجزاء جمزأة وبلدان متفرقة .ولست

أرى وجاهة لالستشهاد بصنيع الصحابة اخللفاء ريض اهلل عنهم ،فيام ذهب إليه
خلاَّ ف وعالل الفايس وغريمها ،من كوهنم كانوا جيمعون من حرض الستشارهتم

وإمضاء قراراهتم .فالوضع غري الوضع وحال األمة يف زماهنم ليس كحال األمة

املنهار ،يف ظل نظام الفرقة والتجزئة وتكالب األمم عليها .كام أن حال اخللفاء
وهم رؤوس املجتهدين يف اجلمع بني السلطان والقرآن ،ليس كحال من بعدهم.
وباختصار كام يقول املفكر إقبال يف كتابه جتديد الفكر الديني" :إن ضغط العوامل
العاملية اجلديدة ،وجتارب الشعوب األوربية يف السياسة ،قد جعلت تفكري املسلمني

يف العرص احلديث يتأثر بام لفكرة اإلمجاع من قيمة ،وما تنطوي عليه من إمكانيات".
ويقول الرتايب يف جتديد الفكر اإلسالمي" :ملا انتبهنا لرضورة توحيد حياتنا اجلامعية
إىل الدين ،ألفينا أنفسنا فقراء إىل أصول الفقه العام كاعتبار املصالح ونظم اإلمجاع

والشورى ،وقارصين عن مد اهلدي اإلسالمي ليشمل شؤون السياسة واالقتصاد
والعالقات الدولية وليؤصل علوم االجتامع والطبيعة".

فمبادئ الشورى واالجتهاد واإلمجاع التي كان عليها عمل الصحابة هي

الواجبة االتباع ال األشكال التنزيلية والتجسيامت التطبيقية .وقد ميز املفكر

إسامعيل الفاروقي بني" :إمجاع املبادئ ،وإمجاع التجسيم (التطبيق) وهو إمجاع
مرتبط بالعرص الذي وقع فيه .ويذهب إىل رفض حرص تعريف اإلمجاع بعرص معني
ولو كان عرص الراشدين ،وذلك لسببني :األول :طروء مسائل جديدة مل جيمعوا
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فيها وال عليها ،والثاين :أن والءنا هلم هو ملبادئهم التي انطلقوا منها ،ال للتجسيامت
التي حتققت بموجب تلك املبادئ ،فهذا تقليد غري مرغوب فيه."..

إن اإلمجاع هو إمجاع جمتهدي األمة أوالً ،ثم يلزم عنه تعميم اإلمجاع عىل باقي

أفراد األمة وإرشاكهم فيه ،وهو بمثابة اإلنذار الوارد يف اآلية ﴿ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ﴾ [التوبة ،]122 :ليتحصل بذلك إمجاع األمة بكاملها .وال وجه وال معنى

لالستغناء عن هذا اإلمجاع باإلمجاعات املحلية لكل قطر ،كام ال معنى للتوسع فيه
توسع ًا يمنع وقوعه وتصوره برشط اشتامله عىل كل عامل يف األمة أو عامي فيها.

 -2االجتهاد اجلامعي:

االجتهاد اجلامعي ضرَ ْ ٌب من أرضب لزوم مجاعة املسلمني ،وتعبري عن
وحدة األمة الفكرية والثقافية ،والسياسية واالجتامعية ..كام أنه رمز أيض ًا إىل قوهتا

وهيبتها ...واملتتبع للساحة الفكرية املعارصة ،ال يكاد جيد خالف ًا حول رضورة

تنظيم واعتامد "االجتهاد اجلامعي" يف األمة من حيث املبدأ ،وقد جيد خالف ًا حول

شكل العمل وأسلوبه ،والعالقة بمراكز احلكم والتنفيذ ،واألطراف املشاركة..

ينبغي أن يكون االجتهاد يف عرصنا  -كام يقول القرضاوي -اجتهاد ًا مجاعي ًا،

يف صورة جممع علمي يضم الكفايات الفقهية العالية ،ويصدر أحكامه يف شجاعة

وحرية بعيد ًا عن كل الضغوط واملؤثرات االجتامعية والسياسية "..بينام يرى إقبال
أن انتقال حق االجتهاد من أفراد يمثلون املذاهب إىل هيئة ترشيعية إسالمية هو
الشكل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه اإلمجاع يف األزمنة احلديثة ،فإن هذا االنتقال

يكفل للمناقشات الترشيعية اإلفادة من آراء قوم من غري رجال الدين ،يمكن أن
يكون هلم برص نافذ يف شؤون احلياة ،وهبذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة
والنشاط فيام خيم عىل نظمنا الترشيعية من سبات ونسري هبا يف طريق التطور"..

ويرى الرتايب أن يف املجتمع من عواصم التوحيد واملناهج اجلامعية للقرار ما يضمن
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أن اخلالف الفقهي مهام يكن ال يؤدي إىل تفرق عميل يف غاية األمر ،وتعود تلك
املناهج املوحدة إىل مبدأ الشورى الذي جيمع أطراف اخلالف ،ومبدأ اإلمجاع الذي
يمثل سلطان مجاعة املسلمني ،والذي حيسم األمر بعد أن جتري دورة الشورى فيعمد
إىل أحد وجوه الرأي يف املسألة فيعتمده إذ جيتمع عليه السواد األعظم من املسلمني،

ويصبح صادر ًا عن إرادة اجلامعة ،وحك ًام الزم ًا ينزل عليه كل املسلمني ويسلمون له
يف جمال التنفيذ ولو اختلفوا عىل صحته النسبية."..

ويف تقرير عن امللتقى السابع عرش للفكر اإلسالمي باجلزائر واملتعلق

باالجتهاد (1403هـ1983/م) كان من أهم األفكار التي تضمنتها البيانات
الصادرة عن جلنه :دعم العمل اجلامعي واملؤسيس لالجتهاد ،بدل الفردي الذي

يبقى عرضة للضغوط واملزالق ...ويلخص الشيخ الغزايل األسباب التي تقتيض

ممارسة االجتهاد اجلامعي يف النقاط التالية :أنه مل يبق بني املسلمني أناس باملستوى
الرفيع من العلم واملعرفة واألخالق والورع بحيث يقبل عامة الناس عىل فتاواهم..

وأن املسلمني متفرقون مشتتون إىل ( )47دولة ،واالجتهاد الفردي ال يؤدي إال
إىل مزيد من التفرق والتشتت ..وإن تدخل احلكومات يف شؤون املجتمع كافة

حيول دون ممارسة االجتهاد الفردي ..واحتاد اآلراء واجتامع األفكار بني العلامء من
خمتلف األقطار يعطيها مكانة ال ينتزعها حاكم مستبد وال سلطان جائر ..وأنه جيب
أن يكون االجتهاد اجلامعي حر ًا ومستق ً
ال عن احلكومات واإلرادات الرسمية..

يمكن اجلمع بني الرأيني ،فال تعارض بني احتفاظ املجتهد برأيه اخلاص

وبني التزامه العميل بمقررات اجلامعة ،واالجتهاد اجلامعي املعارص ،وذلك بتضافر

التخصصات املختلفة التي يكمل بعضها بعض ًا ،بسبب تشعب العلوم واملعارف،
واختالف التخصصات ،حتى غدت فكرة االجتهاد املطلق من التعذر والصعوبة بام

جيعل حتقيقها مستحي ً
ال أو يف شبه املستحيل .خاصة وأن جماالت االجتهاد اجلامعي
أصبحت جديدة يف املال واالقتصاد واملعامالت واالجتامع البرشي والطب والتنمية
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وما إىل ذلك ،ويلزم لكل فرع من هذه العلوم ماهر فيه وحاذق بطرقه ومناهجه

وموضوعاته.

ويذهب الزحييل إىل أن "القول بتجزيء االجتهاد كان هو النافذة التي

استطاع هبا العلامء ختفيف غلواء سد باب االجتهاد ،نزوالً حتت عامل الرضورة
أو احلاجة التي تصادف العلامء يف كل زمن لإلفتاء يف كل احلوادث املتجددة".

أما بخصوص الشكل التنظيمي الذي يمكن أن يتأطر داخله هذا االجتهاد،

واألطراف املشاركة فيه ،فهناك وفرة من املقرتحات املتداولة يف فكرنا املعارص.

فهناك من يدعو إىل مجع جممع علمي حيرضه من أكرب العلامء بالعلوم الرشعية يف كل
قطر إسالمي عىل اختالف مذاهب املسلمني يف األقطار ،ويبسطوا بينهم حاجات
األمة ويصدروا فيها عن وفاق فيام يتعني محل األمة عليه ،ويعلموا أقطار األمة

بمقرراهتم فال أحسب -يقول الشيخ ابن عاشور -أحد ًا ينرصف عن أتباعهم...
وهو نفس اإلطار أو الشكل الذي نوه إليه القرضاوي ،وهناك اقرتاحات :بانتداب

"علامء أكفاء" يشكلون عىل مستوى العامل اإلسالمي جملس ًا ترشيعي ًا ،وما اتفقوا عليه
يصبح "ملزم ًا" لكل الدول التي انتدبتهم .ويذهب الرتايب إىل أن فكرة اإلمجاع هذه
يمكن أن نعرب عنها بفكرة االستفتاء احلديث أو اإلمجاع غري املبارش ،وهي نظام النيابة

احلديثة ..جملس برملاين ينتخبه املسلمون انتخاب ًا حر ًا يكون هو اخلطة اإلمجاعية عند
املسلمني .فاحلق أن اإلمجاع إذا ما أريد له أن يكون إمجاع أمة ،وأن تتحقق مقاصده

يف وحدة األمة الفكرية والسياسية ،وأن ينزل منازل التنفيذ ،فال مناص له من

توسيع دائرته توسيع ًا معقوالً يشمل جهات القرار املسؤولة .فاالجتهاد املتحدث
عنه هنا أعم من االجتهاد يف االصطالح األصويل اخلاص ،إذ هذا جزء من حركة

االجتهاد العامة هذه التي تستنفر هلا كل طاقات األمة ومقوماهتا.

هناك قضايا أخرى متعلقة باألشكال التنظيمية ،كتلك التي أشار إليها الرتايب

بـ "االستفتاء" أو "نظام النيابة" و "االنتخاب احلر" ..وهو نموذج أعىل ومطلوب،
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لكن ما أظن أن الواقع الراهن متهيئ له بعد .وكتلك التي حتدث عنها آخرون

بخصوص اختاذ القرار باإلمجاع أو باألغلبية .فإذا كان اإلمجاع أعىل صورة ممكنة
للتعبري عن االتفاق والوحدة ،فتجدر اإلشارة هنا وخاصة يف املراحل التأسيسية

األوىل ملثل هذا العمل ،أن فكرة أو "مبدأ األغلبية" ال يقل أمهية عن مبدأ اإلمجاع

ذاته .إذ تتحقق به مقاصد اإلمجاع نفسها أو معظمها عىل األقل .فالعمل بمبدأ
األغلبية إنام هو يف احلقيقة فرع عن العمل بمبدأ اإلمجاع ،كام يقول الريسوين ،فإذا

كان اإلمجاع يستمد حجيته وقوته من الكثرة التي ال خمالف هلا ،أو ال خمالف يعتد

بخالفه ."...فباب االجتهاد قد فتحه النبي ﷺ ،فال يملك أحد أن يغلقه .وليس
عندنا نص من كتاب اهلل وال سنة رسوله يلزمنا التقيد بمذهب معني ،بل نصوص

األئمة أنفسهم متواطئة عىل النهي عن تقليدهم فيام اجتهدوا فيه واختاذه دين ًا ورشع ًا

إىل يوم القيامة ..وحادثة اإلمام مالك مع أيب جعفر املنصور ملا أراد محل الناس عىل
املوطأ فامتنع اإلمام مالك مشهورة .وهي شاهد قوي يف هذا الباب.

ويف هذا املعنى يقول الشيخ الغزايل :جيب علينا اآلن أن نخرج من ضيق

املذاهب إىل سعة الرشيعة اإلسالمية السمحة السهلة ،ونختار من مجيع املذاهب
وآراء الفقهاء ما هو األصلح واألنسب لعرصنا هذا ،وما هو األقرب إىل روح

الرشيعة اإلسالمية وأوفق بالعدل والقسط بني الناس.

وإذا أردنا أن نجمع يف تصنيفات كبرية هذه االجتاهات واملدارس املعارصة

فإنه يتحصل لدينا كام يرى القرضاوي ثالثة اجتاهات كربى :اجتاه التضييق
والتشديد :ومتثله املدرسة املذهبية ،واجتاه الغلو يف التوسع :ومتثله مدرسة إعالء
املصلحة عىل النص ،ومدرسة تربير الواقع ،وهناك االجتاه املتوازن أو مدرسة

الوسط :الذي جيمع بني اتباع النصوص ورعاية مقاصد الرشيعة .ويتحصل لدينا

حسب طه جابر العلواين -مخسة اجتاهات متحركة يف األمة :االجتاه احلداثي:النافر كلية نحو الغرب ،االجتاه املقلد :الرافض لالجتهاد بكل أنواعه ،واجتاه ثالث:
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يسمح باالجتهاد يف جماالت ضيقة هلا عالقة ببعض األحداث املستجدة أو األسئلة
املطروحة .واجتاه رابع :جيعل من االجتهاد سبب ًا لتربير الوضع االجتامعي اجلديد،
واجتاه خامس :يدافع عن الفكر اإلسالمي عىل أساس املنهاج النبوي األصيل.

وما ذكره العلواين يف العنرص اخلامس ،املنطلق من األصول واملعترب للمتغريات

احلديثة ،املؤمن باالجتهاد اجلامعي ملعاجلة مشاكل األمة ،هو حمطة مرجعية جديرة

باالهتامم تقوي ًام وتسديد ًا وتوجيه ًا للعمل .وهو الذي أراده عامد الدين خليل يف
حماولته التوفيقية بني من يقول :إنه يف ظل حتكم املذاهب الوضعية وسيطرهتا عىل
جمريات احلياة بانقطاع هذا الواقع عن الرشع اإلهلي فإن حماولة إجياد حلول اجتهادية

ملستجداهتا جهاد يف غري هدف.
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الفصل الثالث:

يف رشوط املجتهد ،وجدل االئتالف واالختالف.

رشوط املجتهد تعد من أكثر املباحث إثارة للجدل يف موضوع االجتهاد،

وقد تعددت أقوال األصوليني واختلفت يف حتديد هذه الرشائط ،فمن مطول فيها

وموسع ،وخمترص ومضيق ،وميرس ،ومتشدد ..الخ.

ونجد يف فكرنا املعارص اختالف ًا أيض ًا ،أماله وضع األمة املتأخر بمختلف

ظروفه وأحواله ،الذاتية وخاصة ما يتعلق بمجال التحصيل العلمي يف خمتلف

املعارف وكذا التكوين الرشعي الذي هو الدعامة األساسية لالجتهاد ،إذ ما يزال
الفكر املعارص يعاين من خملفات ورواسب عصور االنحطاط واجلمود والتقليد ،بل

ال مرحلة خماض ليولد من جديد متحرر ًا من تلك الرواسب .فض ً
ويعيش فع ً
ال عن
التحديات التي يمليها املحيط اخلارجي وما يستلزمه ذلك من إعداد واستعداد.

أوالً :الفكر املعارص وتوجهات املراجعة واملحافظة

يمكن رصد اخلالف املعارص يف اجتاهني تقريب ًا ،اجتاه مراجعة هذه الرشوط

والتخفيف من إلزاميتها مع تعذر حتصيلها بشكلها املوروث ،واجتاه املحافظة

عليها ،بام انطوت عليه من ختفيفات ،مع إمكانيات التحصيل التي تيرست يف

الوقت الراهن أكثر من أي وقت مىض.

مل تكن هذه الرشائط معروفة وال متداولة لدى املجتهدين يف الصدر األول

من علامء الصحابة والتابعني واألئمة أنفسهم ،ولعل الشافعي أول األئمة تنصيص ًا

عىل مثل هذه الرشوط بشكلها املنهجي املتداول يف أصول الفقه .ومل تكن هناك جلنة
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حمكمة حتدد مراتب االجتهاد ومستوياته ،لكن الذي كان يفعل هذا كله هو ما يمكن

تسميته بـ «رقابة األمة» بام فيها من فئات عاملة ومتعلمة وعامية..

ومن األسس املرجعية التي يستند إليها من يرى رضورة مراجعة هذه الرشوط،
أن مستند العلامء يف هذه الرشوط ليس نص ًا من كتاب وال سنة ،وإنام هو حتقيق املناط

يف ظنهم .فالرشوط هاهنا وسائل لتحصيل العلم بالوحي والعمل به ،وملا مل تكن
هذه الوسائل منصوصة ،كان اخلالف يف حتديدها واعتبار بعضها وإسقاط بعضها
اآلخر .فكانت -حسب اجلابري -وسيلة مفيدة رضورية :إلنتاج املعرفة الفقهية،

وجلعل هذه املعرفة مسيجة بضوابط تقي من الفوىض وتكبح اهلوى.. .

ويف سياق اعتبار هذه الرشوط مسؤولة عن قتل روح االجتهاد وتكريس

التقليد ،نجد القول بأن التمسك باملعايري التي وضعها بعض األصوليني للمجتهد،
أو التشدد يف تفسريها ،أدى إىل القول بعجز األمة يف عصور متعاقبة عن ممارسة
االجتهاد النعدام من يتوفر فيها عىل رشوطه ،وأما االجتهاد الكامل ،كام يقول حممد

إقبال فقد أحيط برشوط يكاد يستحيل توافرها يف فرد واحد.

والواقع أن الذي جعل رشوط األصوليني يف املجتهد تبدو بعيدة املنال يف وقتنا

الراهن ،هو ما جد يف األمة طوال القرون الفاصلة من مشكالت وقضايا مل تعرف
هلا نظري ًا وال مثيالً ،فالتغيري اهلائل الذي حصل مع احلضارة الصناعية  -كام يقول
اجلابري  -والذي حيصل اليوم مع عرص «الثورة العلمية» جيعل االنفتاح عىل هذه

العلوم رضورة من رضورات احلصول عىل الكفاءة التي متكن من االجتهاد.

ويعد الرتايب من أكثر املفكرين املعارصين جرأة عىل طرح قضايا التجديد

واالجتهاد املتعلقة بالعلوم الرشعية عامة وأصول الفقه خاصة .فهو يرى أن ضوابط
االجتهاد ليست حدود ًا شكلية منضبطة يظل املتعلم مقلد ًا حتى يبلغ حرفها ،ويظل

املجتمع متميز ًا بني عامة معزولة عن تكليف التفكر يف الدين ،وشداد حيتكرون
أرساره ..وقد ينظم املجتمع أحيان ًا ضوابط شكلية مثل الشهادات ليكون محل
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شهادة اجلامعة أمارة ألهلية بدرجة معينة ،ومهام تكن املؤهالت الرسمية فجمهور

املسلمني هو احلكم ،وهم أصحاب الشأن يف متييز الذي هو أقوم وأعلم...

وإذا كان قول الرتايب منسج ًام مع ما تقدم يف حتديده لطبيعة هذه الرشوط

والتي تعكس فع ً
ال واقعها التارخيي كام مورست قبل أن تقنن وتدون؛ يقول:
"فإذا وجدنا أنفسنا يف عرص نشكو فيه جتميد الفقه وخت ّلفه وتكاثر األقضية وافتقاد
املجتهدين ،فإن ضغط تلك املصلحة اإلسالمية امللحة نحو استيعاب احلياة يف
الدين بتوسيع مواعني التدين تقتضينا بالرضورة إىل أن نرخي من تلك الرشائط

ألهلية املجتهد ،وبذلك نسمح باجتهاد واسع يفي بحاجات الدين .وإذا اتسع

االجتهاد يف عرص آخر حتى خشينا الفوىض ينبغي أن نضيق تلك احلدود وأن

نرقى برشائط األهلية استغناء بام عندنا من االجتهاد وخشية من اجتهاد يتصدى
له من ليس أهله" .وتذهب طائفة أخرى من العلامء إىل أن الرشوط التي اشرتطها
األصوليون للمجتهد يف استنباط األحكام من أدلتها التفصيلية ليس حتصيلها

متعذر ًا ،كام يوهم بعض الناس الذين يريدون أن يضيقوا ما وسع اهلل ،ويغلقوا باب ًا
فتحه رمحة بعباده وهو االجتهاد..

ويضيف الفاروقي رشط "اإلسالمية" كرشط مميز ،يقول" :يمكننا أن نضيف

إىل اللوازم (الرشوط) التي اشرتطها السلف الزمة جديدة هي :اإلسالمية"...

ويربر هذه اإلضافة بحجتني :األوىل إرادية :فاإلسالمية رشط سابق لرشوط
االجتهاد املذكورة عند األصوليني .والثانية تفهمية منهجية :ذلك أن لألحكام التي

ينشدها املجتهد مقاصد تعلو عليها ،فالبد من تفهم تلك املقاصد أوالً.

ويرى عامد الدين خليل أنه لو جاز لكل إنسان أن يامرس مهنة الطب أو

اهلندسة دون أن يدرس شيئ ًا عنهام ( )...جلاز للمسلم العادي أن جيتهد يف أمور
دينه دون أن يلزم نفسه بالرجوع إىل أحد األساتذة والشيوخ املتخصصني يف مسائل

االجتهاد والترشيع.
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ثاني ًا :رشوط املجتهد ،قراءة يف نامذج تارخيية ومعارصة

رتب الشافعي مصادر الترشيع عنده بقوله" :مل جيعل اهلل ألحد أن يقول إال

من جهة علم مىض قبله ،وجهة العلم بعدُ  ،الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار وما
وصفت من القياس عليها ،وال يقيس إال من مجع اآللة التي له القياس هبا."..

وعرف الرشوط بقوله« :هي العلم بأحكام اهلل فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه

وعامه وخاصه وإرشاده .ويستدل عىل ما احتمل التأويل منه بسنن رسول اهلل ﷺ.

فإن مل جيد سنة فبإمجاع املسلمني ،فإن مل يكن إمجاع فبالقياس ...فأما من تم عقله ومل
يكن عامل ًا بام وصفنا فال حيل له أن يقول بقياس ،وذلك أنه ال يعرف ما يقيس عليه"..
ومن أهم ما نص عليه فيها :اجلمع بني الرواية والدراية ،أو بني اآلثار وفقهها،
وال تكاد تتكرر هذه التوجيهات يف الفكر األصويل بعده إال نادر ًا ،وهي التي تسدد

عمل املجتهد حتى يكون أقرب إىل الصواب منه إىل اخلطأ .فكأن هم الشافعي كان
بعد حتصيل األصول والرضوري من علومها ،منصب ًا عىل منهج الفكر والنظر،

والتنزيل والعمل وما يستلزمه ذلك من توجيه وتسديد..

واخترص اجلويني يف "الربهان" كالم بعض األصوليني يف صفات املفتي،

وذكر أن اإلسفراييني عد منها أربعني خصلة ،منها :البلوغ ،العلم باللغة ،وبالقرآن
وعلومه ،واألصول ،وعلم التواريخ ،واحلديث ،والفقه ،ثم فقه النفس ،فهو رأس

مال املجتهد وال يتأتى كسبه ،فإن جبل عليه فهو املراد...

أما الغزايل فقد استوعب منهجه منهج الشافعي يف التمييز بني األصول وآالهتا
أو وسائل االستنباط منها .فنجده حيدد يف البداية رشوط ًا كلية ،ثم يفصل بحسب
أمهية مكونات تلك الرشوط ،ويضع بإزائها طرق استثامرها واالستنباط منها.
وجيعل لكل رشط ختفيف ًا ،وهو نفس منهج اجلويني قبله.
وال يعني هذا أن ما اشرتطه الغزايل يف املستصفى هو هناية يف الصواب ،حيث

قال" :واملجتهد له رشطان :أن يكون حميط ًا بمدارك الرشع متمكن ًا من استثارة الظن
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بالنظر فيها وتقديم ما جيب تقديمه وتأخري ما جيب تأخريه .وأن يكون عدالً جمتنب ًا

للمعايص القادحة يف العدالة ،واإلحاطة بمدارك الرشع املثمرة لألحكام أربعة:
الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل .وطريق االستثامر يتم بأربعة علوم ،اثنان مقدمان

واثنان متمامن وأربعة يف الوسط فهذه ثامنية "..فهذه هي العلوم الثامنية التي يستفاد

هبا منصب االجتهاد ،ومعظم ذلك يشتمل عىل ثالثة فنون :علم احلديث ،وعلم
اللغة ،وعلم أصول الفقه ،فأما الكالم وتفريع الفقه فال حاجة إليها .وإذا كان

اجلويني قد اختزل رشوط من تقدمه واختار منها ثالثة هي :اللغة والفقه وأصول
الفقه ،فإن الغزايل بدوره خيتزهلا هنا يف ثالثة ،والفرق أن األول اختار الفقه واشرتط
"التبحر فيه" ،والثاين مل خيرته واعترب "تفاريعه ال حاجة إليها" وذكر مكانه احلديث.

وقد تابع الغزايل يف تقسيمه هذا الفخر الرازي ،وانتهى يف اختياره إىل "أن

أهم العلوم للمجتهد علم "أصول الفقه" ،أما سائر العلوم فغري مهمة يف ذلك،
أما الكالم فغري معترب ،وأما تفاريع الفقه فال حاجة إليها ،ألن هذه التفاريع ولدها

املجتهدون بعد أن فازوا بمنصب االجتهاد فكيف تكون رشط ًا فيه"..

وتابعه يف ذلك اآلمدي ،ومجع العلوم واألدلة وآالهتا يف رشطني أساسني:

األول متعلق باملقدمات الكالمية وأصول الدين ،والثاين بمدارك األحكام

الرشعية .مع مراعاة التخفيف يف ذلك .ومل خيرج الزركيش يف "البحر" عن رشوط
الغزايل .ومن االعرتاضات املوجهة إليهم حرصهم آيات األحكام يف مخسامئة آية،
وكذلك قوهلم باالكتفاء بأصل جيمع أحاديث األحكام كسنن أيب داود وسنن

البيهقي أو أصل وقعت العناية به ..نازع يف ذلك النووي ،وقال" :ال يصح التمثيل
بسنن أيب داود فإنه مل يستوعب الصحيح من أحاديث األحكام وال معظمها" .وورد

عن أمحد أنه يلزم املفتي مخسامئة ألف حديث ،قال يف األوىل" :أرجو" ،وقال يف

الثانية" :لعله" ،أي لعله يبلغ .ومحله بعضهم عىل أنه لالحتياط والتغليظ يف الفتوى،

وآخرون عىل أن املراد به أيض ًا آثار الصحابة والتابعني وطرق املتون.
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ومما ذكره الزركيش من الرشوط ما أسامه بـ "كيفية النظر" أي معرفة "رشائط

الرباهني واحلدود وكيفية تركيب املقدمات" قال" :وأصله اشرتاط الغزايل معرفته

بعلم املنطق" ،وذهب ابن تيمية يف جمموع الفتاوى إىل أن من زعم أن املنطق من
رشوط االجتهاد ،فإن ذلك "يدل عىل جهله بالرشع وجهله بفائدة املنطق ،وفساد
هذا القول معلوم بالرضورة من دين اإلسالم ،فإن أفضل هذه األمة من الصحابة

والتابعني وأئمة املسلمني عرفوا ما جيب عليهم ويكمل علمهم وإيامهنم قبل أن

يعرفوا منطق اليونان."..

وذكر الزركيش يف البحر من اشرتط "الفطنة والذكاء" ومن اشرتط التبحر

يف أصول الدين ،ومن اشرتط احلساب ..واخلالف يف ذلك ..وال تبتعد املذاهب

األخرى عن اجلدل نفسه الدائر حول هذه الرشوط .فقد وسع اإلمام أمحد من

مواصفات املفتي فقال" :ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه

مخس خصال ،أوهلا :أن تكون له نية .. ،والثانية :أن يكون له علم ووقار وسكينة،
والثالثة :أن يكون قوي ًا عىل ما هو فيه وعىل معرفته ،والرابعة :الكفاية .واخلامسة:

معرفة الناس" ،وقد رشحها ابن القيم يف اإلعالم.

واختزل الشاطبي رشوط االجتهاد يف رشطني ،مل يسبق ألحد اشرتاطها،

حيث يقول" :إنام حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني :أحدمها :فهم مقاصد
الرشيعة عىل كامهلا ،والثاين :التمكن من االستنباط بناء عىل فهمه فيها" .فاالجتهاد

إن تعلق باالستنباط من النصوص فال بد من اشرتاط العلم بالعربية ،وإن تعلق
باملعاين من املصالح واملفاسد جمردة عىل اقتضاء النصوص هلا ،أو مسلمة من

صاحب االجتهاد يف النصوص فال يلزم يف ذلك العلم بالعربية ،وإنام يلزم العلم

بمقاصد الرشع من الرشيعة مجلة وتفصيالً..

وحدد الشاطبي ثالث مراتب بخصوص املقدار الذي إذا وصل إليه

الطالب توجه عليه االجتهاد بام أراه اهلل ،األوىل :أن يتنبه عقله إىل النظر فيام حفظ
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والبحث عن أسبابه ،والثانية :أن ينتهي بالنظر إىل حتقيق معنى ما حصل عىل

حسب ما أداه إليه الربهان الرشعي بحيث حيصل له اليقني وال يعارضه الشك،
والثالثة :أن خيوض فيام خاض فيه الطرفان ويتحقق باملعاين الرشعية منزلة عىل

اخلصوصيات الفرعية.

وقد درج األصوليون عىل تقسيم املجتهدين إىل مراتب متعددة ،جعلها اإلمام

النووي مخسة أصناف -يف حق املجتهد واملفتي -وقسم اخلمسة إىل قسمني "مستقل
وغريه" .القسم األول يف "املستقل" أي املجتهد املطلق املستقل :ألنه يستقل باألدلة
من غري تقليد وتقيد بمذهب ،والثاين يف "املفتي املنتسب" وهو أربعة أحوال:

أحدمها :أال يكون مقلد ًا إلمامه ال يف املذهب وال يف دليله ،التصافه بصفة املستقل،

واحلالة الثانية" :أن يكون جمتهد ًا مقيد ًا يف مذهب إمامه مستق ً
ال بتقرير أصوله
بالدليل ،واحلالة الثالثة" :جمتهد الرتجيح" ،ال يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه
النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور وحيرر ويقرر ويمهد

ويرجح ،لكنه قرص عن أولئك لقصوره عنهم يف حفظ املذهب ،واحلالة الرابعة:
ِّ

"جمتهد الفتيا" ،يقوم بحفظ املذهب ونقله وفهمه يف الواضحات واملشكالت،
ولكن عنده ضعف يف تقرير أدلته وحترير أقيسته ،فهذا يعتمد نقله وفتواه فيام حيكيه

عن مسطورات مذهبه"..

وادعى السيوطي االجتهاد املطلق يف جماالت ثالث ،حيث يقول" :وأما

االجتهاد فقد بلغت وهلل احلمد واملنة رتبة االجتهاد املطلق يف األحكام الرشعية،

ويف احلديث النبوي ،ويف العربية."..

وقال الرازي يف املحصول" :املعترب يف اإلمجاع يف كل فن من كان من أهل

االجتهاد يف ذلك وإن مل يكونوا من أهل االجتهاد يف غريه ،فالعربة يف مسائل الكالم

باملجتهد يف الكالم ،ويف مسائل الفقه باملتمكن من االجتهاد يف مسائل الفقه ،فال
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عربة باملتكلم يف الفقه وال بالفقيه بالكالم ،بل من متكن من االجتهاد يف الفرائض
دون املناسك يعترب وفاقه وخالفه يف الفرائض دون املناسك".

ويف الفكر املعارص ،ال نكاد نجد كبري فرق يف طرح هذه الرشائط إال من

حيث االختصار أو التفصيل فيها .ونادر ًا ما نقف عىل مراجعة أو اعتبار لعنرص من
العنارص التي يفرضها واقع احلياة املعارصة..

ومن أكثر األعامل استيعاب ًا ملا تقدم ،مع مراعاة رشوط التخفيف والتيسري،

ما ذهب إليه القرضاوي حيث جعل الرشوط ثامنية هي العلم بالقرآن ،والسنة،
والعربية ،ومواضع اإلمجاع ،وأصول الفقه ،ومقاصد الرشيعة ،ومعرفة الناس

واحلياة ،وهذا الرشط أمهله األصوليون كثري ًا عىل أمهيته يف تنزيل األحكام الرشعية،
والعدالة والتقوى لقبول االجتهاد والفتوى .هذه الرشوط املتفق عليها ،وأغلب

نقوله فيها عن اإلمام الغزايل .أما املختلف فيها نذكر منها :العلم بأصول الدين
(علم الكالم واالعتقاد) ،ومعرفة املنطق ،ومعرفة الفروع الفقهية.

وذهب عالل الفايس إىل أن املجتهد يعتمد يف استنباط األحكام عىل أمرين:

املعرفة باألدلة السمعية التي تؤول إىل الكتاب والسنة واإلمجاع وما اختلف فيه العلامء

من األصول األخرى ،والثانية :التأكد من داللة اللفظ يف اللغة العربية ويف استعامل

البلغاء ..إما باملنطوق أو باملفهوم أو باملعقول ،وهو القياس وأنواع االستدالل...
والثالثة :القدرة عىل املوازنة بني األدلة واختيار أرجحها وأقواها عىل من دونه..

عىل خالف النموذجني املتقدمني نجد نموذج ًا ثالث ًا تذهب صاحبته إىل تصنيف

الرشوط إىل صنفني :غري مكتسبة ،وهي :اإلسالم والبلوغ والعقل ،مكتسبة وهي
نوعان :أساسية :معرفة الكتاب والسنة واللغة واإلمجاع ..وتكميلية :جعلتها ثالثة

عرش رشط ًا مجعت فيها بني معرفة مقاصد الرشيعة والقواعد الكلية ..وبني معرفة
مواضع اخلالف واملنطق والثقة بالنفس!! .وبغض النظر عن «رشوط التكليف»
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املتضمنة بداهة يف هذا العمل ،فإن التمييز الثاين بني أساسية وتكميلية واعتبار ما
اعتربه الشاطبي خالصة أو ثمرة املعرفة بالكتاب والسنة ،وهي مقاصدمها وكلياهتام،

لتكون ضابط ًا وموجه ًا للعمل االجتهادي بكامله ،أمر ًا تكميلي ًا وليس أساسي ًا .بل

وإىل جانب ما اعتربه العلامء من املختلف فيه وكثري منهم كان هيمل ذكره ،هو خلط
ال مربر له وال يستقيم.

وأختم هذا املبحث بِ َع َل ٍم يستحرض واقع األمة ويستحرض دور تلك الرشوط

التكويني والرتبوي .حيث يعرف احلجوي الثعالبي يف كتابه الفكر السامي،
املجتهد بأنه «البالغ الذكي ،ذو امللكة التي هبا يدرك العلوم ،العارف بالدليل
العقيل الذي هو الرباءة األصلية وبالتكليف به يف احلجية ،ذو الدرجة الوسطى لغة

وعربية وأصوالً وبالغة ،ومتعلق األحكام من كتاب وسنة أي املتوسط من هذه
العلوم» ،ويقول" :ويظهر يل أن ندرة املجتهدين أو عدمهم هو من الفتور الذي

أصاب عموم األمة يف العلوم وغريها ،فإذا استيقظت من سباهتا وانجىل عنها

كابوس اخلمول وتقدمت يف مظاهر حياهتا إىل أجلها املعلوم ،وظهر فيها فطاحل
علامء الدنيا من طبيعيات ورياضيات وفلسفة ،وظهر املخرتعون واملكتشفون
واملبتكرون كاألمم األوربية واألمريكية احلية ،عند ذلك يتنافس علامء الدين مع

علامء الدنيا فيظهر املجتهدون )...( .واالستبداد ٍ
ماح أو مضاد لالجتهاد .وحرية
الفكر إذن هي من دواعي االجتهاد"..

ثالث ًا :الصواب واخلطأ يف الفكر االجتهادي

إن اخلطأ والصواب يف الفكر االجتهادي أمر وثيق الصلة برشوط املجتهد.

فإذا كان دور هذه الرشوط تأهيل الطالب لرتبة االجتهاد ،فإن هذه األهلية متى
حصلت وعال متكن املجتهد فيها ،تكون مدعاة ومظنة للصواب يف احلكم وجتنب

اخلطأ فيه ،فينال أجرين يف حال إصابته وأجر ًا يف حال خطئه ،وإن النظر العقيل
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املجرد ليقيض بالعفو عن املجتهد املخطئ بال أجر وال وزر ...لكن ختصيص الرشع
املصيب بأجرين واحد الجتهاده وآخر إلصابته ،وختصيص املخطئ املعفو عن خطئه
بأجر الجتهاده ،ليدل داللة بليغة عىل أن االجتهاد من واجبات الدين وفرائضه.

وقد حرم العلامء حتري ًام أن يتصدى له من ليس بأهله ،واعتربوه خمطئ ًا آثام

ولو أصاب؛ ألن إصابته اتفاقية وليست صادرة عن أصل رشعي ،فاالجتهاد يف

األمة دفع ال ينقطع ،وحركة التصحيح تكون باالجتهاد نفسه ال بغريه ،وما ركبت
األمة البدع والضالالت وأصاهبا الوهن والتخلف واجلمود ،إال ملا خت َّلف فيها

هذا األصل األصيل وتعطل عن العمل يف كثري من املجاالت .فاألخطاء واآلراء
الشاذة ،ال يمكنها أن تستمر يف األمة قطع ًا ،إذا كانت حركة االجتهاد نشيطة ،إذ

رسعان ما تصوب وتنقد من طرف املجتهدين.

وقد ناقش األصوليون بإسهاب مسألة صواب وخطإ املجتهد ،وخالصة

آرائهم تنتهي إىل تصويب املجتهدين املؤهلني لالجتهاد عىل اختالف اجتهاداهتم.
فمن انطلق من األصوليني من منطلق أن احلق واحد ،انتهى إىل تصويب مجيع

املختلفني ظاهر ًا مادام هذا احلق غري متعني .ومن انطلق من أن احلق متعدِّ د يف

صوب أيض ًا املختلفني.
املسائل املجتهد فيهاَّ ،

ولفظ اخلطأ كام يقول ابن تيمية قد ُيراد به اإلثم ،وقد ُيراد به عدم العلم .فإن

ُأريد األول ،فكل جمتهد اتقى اهلل ما استطاع فهو مصيب ،فهو مطيع هلل ليس بآثم وال

مذموم .وإن أريد الثاين فقد خيص بعض املجتهدين بعلم خفي عىل غريه ،ويكون

ذلك عل ًام بحقيقة األمر لو اطلع عليه اآلخر لوجب عليه اتباعه ،لكن سقط عليه

اتباعه لعجزه عنه ،وله أجر عىل اجتهاده ،ولكن الواصل إىل الصواب له أجران كام

قال النبي ﷺ يف احلديث املتفق عىل صحته..
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وقد ميز كثري من العلامء يف الصواب واخلطأ بني مستوى "العقليات" التي يكون

اخلطأ فيها مانع ًا من معرفة اهلل ورسوله ،فهذه احلق فيها واحد ،فمن أصابه أصاب
احلق ومن أخطأه فقيل يكفر ،وما دون هذا اختلفوا فيه .وبني مستوى "الرشعيات".

فام كان منها قطعي ًا معلوم ًا من الدين بالرضورة ،املوافق له مصيب واملخطئ غري

معذور ،وك َّفره مجاعة ..وإن كان فيها دليل قاطع وليس من الرضوريات الرشعية،
فقيل :إن قرص فهو خمطئ آثم ،وإن مل يقرص فهو خمطئ غري آثم ..
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الباب الثاين

التجديد  ،التقليد ،االتباع :دراسة يف املصطلح
واملفهوم وأشكال العالقة باالجتهاد

الفصل األول :يف مفهوم وأسس التجديد ،وأوجه التداخل والتكامل مع االجتهاد
الفصل الثاين :يف مفهوم التقليد واالتباع ،وأوجه التقابل والتكامل مع االجتهاد

الفصل األول:

يف مفهوم وأسس التجديد وأوجه التداخل والتكامل مع االجتهاد

أوالً :التجديد يف اللغة والرشع واالصطالح

مادة (جدد) هلا معان متعددة ،منها :جدَّ بمعنى صار جديد ًا ،وبمعنى

اجتهد .وأصل اجلَدِّ القطع ،تقول" :ناقة جدود ،التي انقطع لبنها" ،وجدَّ اليشء
جيدُّ بالكرسِ ،جدَّ ة :صار جديد ًا ،وهو نقيض ِ
اخللقِ .
ِ
واجلدَّ ة مصدر اجلديد،

ِ
و"اجلدَّ ة نقيض البِىل" ،واجلديدان،
وأجدَّ ه وجدَّ َده واستجده أي صيرَّ ه جديد ًا".
الليل والنهار ،ألهنام ال يبليان .ومن تلك املعاين :االجتهاد يف األمور ،وإذا رجعنا
إىل االستعامل القرآين لألصل (جدد) ،نجده مل يستعمل بمعناه األصيل الدال عىل

"القطع" ،وقد ورد ست مرات بلفظ "جديد" يف اآليات التالية﴿:ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶﲷ﴾ [الرعد .]5 :وقوله﴿ :ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [إبراهيم ]19 :وقوله﴿:ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ﴾ [سبأ .]7 :وقوله﴿ :ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [ق .]15 :واخللق اجلديد،

احلديث العهد بالوجود .أي يف خلق غري اخللق األول الذي أباله الزمان .فجديد

فعيل من َجدَّ

بمعنى قطع .أي مقطوع ،وجاءت مرتني بلفظ "جديد ًا" ،يف ﴿ﳚ

ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾ [اإلرساء.]98 ،49 :

يف حني تنحو السنة إىل ضبط هذه املعاين (االجتهاد والتجديد) ضبط ًا توجيهي ًا

إرشادي ًا ،ال تقنيني ًا حرصي ًا يلغي كل املعاين والدالالت األخرى .وتستعمل يف مادة
(جدد) كثري ًا من مشتقاهتا الدالة عىل :القطع والرصم ،الغنى ،العظمة ،االجتهاد،
عدم اهلزل ،الطريق الظاهر ،اجلديد يف مقابل ِ
اخللق أو نقيض البِىل ...الخ .وتدل
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عىل هذا املعنى أحاديث "جتديد اإليامن" كام يف احلديث" :إن اهلل يبعث هلذه األمة

عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها" .أي يبني السنة من البدعة ويكثر العلم

وينرص أهله ويكرس أهل البدعة ويذهلم ،وإحياء ما اندرس من العمل من الكتاب

والسنة واألمر بمقتضامها.

ومن العلامء من رأى التجديد حركة فرد أو أفراد ،ومنهم من رأى فيه

حركة جمتمع بكامل مكوناته ..وهذا من أرجح وأصوب ما قيل يف تفسري " َم ْن".

واملجدد هو املجتهد .إذ ال يمكن أن يطلع بمهمة التجديد يف الدين إال جمتهد

مؤهل لالجتهاد .وال ينحرص االجتهاد يف اصطالح خاص ،فمن العلامء من جيعل
التجديد أعم من االجتهاد وأشمل ،وليس صحيح ًا دائ ًام أن كل جمدد جمتهد ،وليس

كل جمتهد جمدد ًا.

وقد يكون املجتهد واحد ًا ،وقد يكون اثنني ومجاعة ،وهي ال ختص أهل الفقه

فقط ،حيث قالوا :عىل رأس الثالثامئة ابن رسيح يف الفقه ،واألشعري يف األصول،

والنسائي يف احلديث ،وعىل الستامئة :الفخر الرازي يف الكالم ،وهكذا ،...فهي ال

ختتص بالفقهاء دون غريهم .أما ختصيص الرأس كام يقول املناوي فإنام هو لكونه
مظنة انخرام علامئه غالب ًا وظهور البدع ونجوم الدجالني.
وجتديد الدين كام يرى الرتايب أمر ينبغي أن تقوم به حركة ومجاعة واسعة ال
سيام يف عرصنا حيث احلياة قد تشعبت ،وأصبح جتديد الفكر أوسع وأكثر تركيب ًا
وتعقيد ًا من أن يقوم به رجل واحد مهام كان دوره يف دفع التجديد.

ويقول املودودي" :ال يكفي لتجديد الدين يف زمن من األزمان إحياء العلوم

الدينية وبعث الولوع باتباع الرشيعة فحسب ،بل يلزم لذلك إنشاء حركة شاملة
تشمل بتأثريها مجيع العلوم والفنون واألفكار والصناعات ونواحي احلياة اإلنسانية

مجعاء" .فمن املعلوم أنه ال يقوم يف وجه التيار إال التيار ،وال بد إلزالة فساد شامل
للحياة كلها من برنامج جامع يقوم بعمل اإلصالح من اجلذر إىل الفروع بغاية

- 54 -

من االتزان والتناسب .ويرى القرضاوي أنه يقتيض توسيع تعريف التجديد حتى

يتوافق مع ما جاءت به األحاديث التي ترى أن نرصة الدين منوط بطائفة تقوم عىل
احلق ال بفرد واحد ،كام يف احلديث الصحيح املعروف "ال تزال طائفة من أمتي

قائمني عىل أمر اهلل ال يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم عىل ذلك" ،وهو

املوافق ملا يف كتاب اهلل تعاىل حيث يقول﴿ :ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [آل عمران.]104 :

فالتجديد ليشء ما هو إال حماولة العودة به إىل ما كان عليه يوم نشأ ،بحيث

يبدو مع قدمه كأنه جديد ،حتى يعود أقرب ما يكون إىل صورته األوىل .وليس

معناه تغيري طبيعة القديم أو االستعاضة عنه بيشء آخر مستحدث مبتكر ،إنام هو
بناء عىل األساس القديم ،وعود بالدين إىل مغزاه األصل ،وهو تنقية اإلسالم من

كل جزء من أجزاء اجلاهلية ،ثم العمل عىل إحيائه خالص ًا حمض ًا عىل قدر اإلمكان.

وينصب التجديد عىل دين األمة [تدينها] ،وليس عىل دين اهلل تعاىل ،فام كان
ُّ

من قبيل العبادات أو األحكام التي نص عليها الكتاب أو السنة أو أمجعت عليها
األمة ،فالتجديد فيها يكون بالرجوع باألمة إىل ذلك النص ،أما ما مل يرد به نص،

ومل يتقرر له حكم فيام سلف مما حيدث وجيدّ بحكم التطور وتقلب الزمن ،فإن عىل
الفقهاء أن جيدوا له حك ًام بواسطة قياسه عىل ما تبث ،وإحلاقه بام ُعرف .ويضاف إليه

أن ما مل يرد به نص ومل يتقرر له حكم فيام سلف فيام جيدّ وليس له نظري يقاس عليه أو
يلحق به ،فإنه جيتهد فيه ليأخذ حكمه وفق القواعد والضوابط املقررة.

فالتجديد الفكري يف اإلسالم ليس نسخ ًا أو تأسيس ًا لفكر جديد ،أو جمرد

إحياء لفكر قديم ،بل هو عملية تفاعل حيوي داخل فكر قائم إلعادة اكتشافه

وتطويره وفق ًا للفهم الزمني الذي يعي حاجات العرص ،أي أنه ال ينطلق من فراغ،
هنضوي يستهدف
بل له قواعده ومنهجيته ومرجعيته وثوابته .فالتجديد خطاب
ٌّ

البنية الفكرية لتلبي مجيع حاجات اإلنسان املعارص ،وتتكون مرجعيته من :القرآن
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الكريم والسنة املطهرة ،وأدوات فهم األصول وآلياته ،كالعقل واإلمجاع وغريها..

والرتاث الفكري والفقهي.

ومن أبرز اخلصائص التي متيز الفكر اإلسالمي :املرجعية ،والوحدة،

والشمولية ،واألصالة ،والتوازن ،والواقعية :املتضمن للمعارصة ومهوم ومشكالت

الواقع احلارض.

ثاني ًا :معامل يف األسس املرجعية واملنهجية للتجديد يف الفكر اإلسالمي
املعارص (قراءة يف نامذج)

يرى البعض كام يقول أمني اخلويل أن مفهوم التجديد يكمن يف الرجوع إىل

النبع الصايف الذي انقطع صبه وجمراه يف احلياة ،واستغنى الناس عنه بام ركد وأسن،

لكثرة ما تكدس فيه من أعشاب وطحالب.

الفكر املعارص يسعف ببعض اإلجابات التي يمكن من خالهلا تبني معامل

ألسس مرجعية ومنهجية هلذا التجديد .وحيدد القرضاوي "مفتاح" التجديد للدين
يف "الوعي والفهم" ،يقول" :وال أعني بالفقه املعنى االصطالحي املعروف وهو

ما يتعلق بمعرفة األحكام الفرعية ،ولكن أعني بالفقه مفهومه القرآين والنبوي..
املذكور يف قوله تعاىل﴿ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [األنعام ]98 :ويف قوله ﷺ:
"من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين" .والفقه كام يدل عليه القرآن والسنة فقهان :فقه
يف الكون ،وفقه يف الدين .فاألول يعني الفهم عن اهلل فيام خلق ،يراد به الفقه آليات
اهلل يف اآلفاق واألنفس والسنن التي ال تتبدل يف الكون واإلنسان .والثاين يعني

الفهم عن اهلل فيام رشع ...وهنا ال بد من نظر اجتهادي مستأنف لفهم الدين فهام
يراد به معاجلة الواقع ،وهو كام يقول عبداملجيد النجار نظر يلتزم رضورة فحص

الرتاث واستيعاب ما ورد من أفهام ثرية ،ولكنه التزام استفادة واهتداء ،وليس
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التزام اتباع وتقليد ألفهام السابقني عىل سبيل احلتم املفروض ،فإن ذلك ال يربره

رشع وال ينصلح به واقع.

ويتم هذا التجديد الديني املنشود كام يرى الرتايب يف مستويات ثالثة :أن نرده

إىل األصول األوىل من القرآن والسنة ،مستنريين بتقاليدنا وبرتاثنا وجتارب سلفنا

الصالح ،وأن نجدد الصلة بالعلوم :العقيل ..واالقتصادي ..والعلم بطبائع البرش

وطبائع األشياء .وأن نربط بني الفكر اإلسالمي والواقع ،وأن نحقق اإلسالم يف
واقع احلياة حتى يمكن أن يمتزج الواقع بالدين امتزاج ًا حي ًا.
ويمكن حتديد معامل هذه األسس يف :كون التجديد ينطلق أساس ًا من الكتاب

والسنة .وأنه يستعني ويسرتشد يف ذلك بتجربة الصدر األول وخاصة جيل
الصحابة يف الفهم والتنزيل ،والتجربة التارخيية عموم ًا ،وقد ختتلف تفريعات
املفكرين والعلامء قلي ً
ال أو كثري ًا يف ضبط أشكال التعامل اجلزئي يف منهج الفهم،
وهذا ال يرض ما دام املنبع واملصب واحد ًا.
وحيدد عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي يف كتابه منهج جتديد الفكر «قواعد

املنهج» ويذكر من قواعد ذلك املنهج التجديدي ،وهي :قاعدة فهم الدين ،وفهم

الواقع ،وأن معظم النصوص ظني الداللة ،وقاعدة فضل اهلل وكرمه .وكون «فقه
الفهم» يف التجديد شام ً
ال ومستوعب ًا ،باإلضافة إىل الفهم الرشعي ،لدور املعرفة
العقلية يف الفهم واالستنباط ،واستخالص السنن والعرب الكونية ..واإلفادة من
العلوم املختلفة املساعدة عىل ذلك ..وكونه يركز يف املرتبة الثالثة عىل دور املعرفة

الواقعية الظرفية املساعدة عىل الفهم واملحددة ألشكال التنزيل وحتقيق التدين بناء

عىل العنرصين السابقني.

ومهام تتبعنا النامذج الكثرية يف فكرنا املعارص ،ال نكاد نجدها خترج عن هذه

اإلطارات الثالثة يف التجديد الديني والفكري لألمة .ويمكن اختصار معامل هذا

املنهج يف كلامت ثالث يصب بعضها يف بعضها اآلخر ،هي:
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فالبناء االجتامعي ال يقوى عىل البقاء بمقومات الفن والعلم والعقل فحسب،

ألن الروح هو الذي يتيح لإلنسانية أن تنهض وتتقدم ،فحيثام فقد الروح سقطت
احلضارة وانحطت ،ألن من يفقد القدرة عىل الصعود ال يملك إال أن هيوي بتأثري

جاذبية األرض .وكام يقول مالك بن نبي يف وجهة العامل اإلسالمي" :إذا وهنت
الدفعة القرآنية توقف العامل اإلسالمي ،كام يتوقف املحرك عندما يستنزف آخر

قطرة من الوقود .وما كان ألي معوض زمني أن يقوم خالل التاريخ مقام املنبع
الوحيد للطاقة اإلنسانية ،أال وهو :اإليامن" .وحيدد مالك بن نبي الرشوط الواقعية
للنهضة واحلضارة :اإلنسان والرتاب والزمن ،إذ يف هذه العوامل ينحرص رأس مال
األمة االجتامعي الذي يمدها يف خطواهتا األوىل يف التاريخ ،وجيعل "توجيه" الفكرة

الدينية هلذه العوامل أمر ًا رضوري ًا والزم ًا لنهضتها وحسن استثامرها.

فاالجتهاد بحسب اجلابري هو دوم ًا اجتهاد يف الواقع والنوازل املستجدة ،ومل

يكن ما كان يستجد من أمور يف أي جمال من جماالت احلياة يدخل يف أي تعارض

مع نمط احلياة السائد .ومن أولويات التجديد الراهنة واملطروحة بقوة -كام حيددها
منري شفيق :املسائل املتعلقة بتحرر األمة من السيطرة األجنبية واستعادة حريتها
واستقالهلا وعزهتا ..وقضية فلسطني يف املركز من بني التحديات الكربى ..ومشكلة
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وحدة األمة ومتزقها ،ومشكالت األمة املتعلقة بالتنمية ،ومسائل العدالة االجتامعية
وكرامة اإلنسان والشورى وعالقة احلاكم بالشعب ،ومشكالت العرص الكربى..

تلوث البيئة ،التسلح النووي ،الديون ،والظلم بحق الشعوب املستضعفة ...اهنيار
العائلة ..الخ.

فتحديد معامل منهج عامة وموحدة لالجتهاد والتجديد ليست من قبيل

املستحيل ،وال تستدعي دائ ًام أشكاالً من اخلالف السلبي ،بل تعمل عىل رفعه
والتقريب بني وجهات النظر فيه.

ثالث ًا :التجديد ،وتعدد املرجعيات يف الفهم واالستعامل
تتباين آراء الباحثني يف التمييز بني التجديد وبني مصطلحات أخرى قريبة

منه ،حتمل بعض ًا من معانيه يف جانب أو جوانب متعددة .وذلك بسبب ما محلته
تلك املصطلحات يف االستعامل املعارص من معان ودالالت ،جتايف احلقائق الدينية
والتارخيية لألمة .والواجب هو حترير هذه املصطلحات ومفاهيمها من تلك املعاين
والظالل السلبية بإبراز أصوهلا اللغوية والرشعية واالصطالحية التارخيية ،وليس

إمهاهلا وتركها تسحب من جماهلا األصيل إىل جماالت أخرى لتصبح يف وقت من
األوقات غريبة حتى عن جماهلا.

وقد سامهت كثري من الكتابات يف فكرنا املعارص يف عملية العزل هذه يف جمال

الفكر واحلياة ،ونشبت معارك بني اجتاهات نقلية وأخرى عقلية ،وهلذا فالنظر إىل

التجديد ينبغي أال يتحدد من خالل نظرة أحادية جتعله نقيض ًا أو نفي ًا ملا يقابله ،بقدر

ما ينبغي أن يكون مستوعب ًا هلا ،ومعرب ًا عنها كلي ًا أو جزئي ًا.

وهذه نامذج من النصوص الداعية إىل أشكال من التاميز أو التداخل بني

التجديد وغريه من املصطلحات ،وهي تصب عموم ًا فيام أملحنا إليه .فالتجديد
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نسق وآلية يف التطور والتقدم ،تطور ليس إعادة قديم كان ،وإنام هو اهتداء إىل
جديد كان بعد أن مل يكن ،سواء أكان االهتداء إىل هذا اجلديد بطريق األخذ من

قديم كان موجود ًا ،أم بطريق االجتهاد يف استخراج هذا اجلديد بعد أن مل يكن.
ومفهوم اإلبداعية كام يرى برهان غليون هو املقابل ملفهوم التك ُّيف الذي مل يكن
يعني يف الواقع إال تزويد املنظومات املحتاجة إىل جتديد بوسائل صبغ املعاين القديمة

بالصبغة اجلديدة..

واحلاصل أن التجديد الديني انحرس يف وجهني اثنني من داخل الرشيعة..

أدنامها إحياء ،وأقصامها تطوير للدين ..والتجديد األكمل ما اشتمل الوجهني

مجيع ًا :أما إحياء الدين فهو كسب تارخيي ينهض بأمر الدين بعد فرتة ،وأما التطوير..
فهو كسب تارخيي أعظم مما يبلغه جمرد إحياء الدين بالبعث واإليقاظ واإلثارة.

ويكفي أن نقدم نموذج ًا واحد ًا الجتاهات عدة متثل هذا املنحى يف التوظيف

واالستعامل حتت غطاء "اإلصالح والتجديد يف الدين" ،يذهب صاحبه هشام جعيط

إىل أنه ينبغي عىل البلدان املتخلفة اللحاق يف ميدان الترشيع بالبلدان املتطورة ،وأن

يتوقف العمل بالترشيع غري املالئم القايس املعروف بإقامة احلدود والذي ختىل

عنه األمويون منذ ثالثة عرش قرن ًا خلت ،ينبغي أن يركز اجلهد عىل ميدان قانون
األحوال الشخصية الشاسع والذي ما زال خاضع ًا لصيغة عتيقة وتنصيعات قرآنية.
فالناس يف شأن التجديد أقسام ثالثة :أدعياؤه أو "الغالة يف التجديد ،وأعداؤه"

الذين يريدون أن يبقى كل قديم عىل قدمه ،حكمتهم املأثورة :ما ترك األول لآلخر

شيئ ًا ..وليس يف اإلمكان أبدع مما كان .وبني هذين الصنفني يربز صنف وسط،
يرفض مجود األولني ومجود اآلخرين ،يلتمس احلكمة من أي وعاء خرجت ،ويقبل
التجديد ويدعو إليه ،وينادي به عىل أن يكون جتديد ًا يف ظل األصالة اإلسالمية،

يفرق بني ما جيوز اقتباسه وما ال جيوز ،ويميز بني ما يالئم وما ال يالئم ،شعارهم
اجلمع بني القديم النافع واجلديد الصالح.
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ومن املفكرين املعارصين الذين ُأوذوا كثري ًا بسبب أعامهلم التجديدية ،الشيخ

حممد الغزايل ،وحسن الرتايب ..وغريمها ،وعموم تلك االعرتاضات عىل الشيخ

الغزايل ال خترج عن مسلكني اثنني :مسلك تشكيكي يف العمل مجلة برده إىل اجتاه
عقيل «مشكوك» يف أقواله وأعامله ،ومسلك انتقائي تتبعي لأللفاظ والعبارات

الواردة عفو ًا أو قصد ًا ،مع إغفال املعاين والدالالت واخلالصات الكبرية التي
يقصدها ،والرتكيز عىل هوامش وجزئيات هي تالية عنده يف ترتيب أولويات

النهوض .ومعامل منهجه رمحه اهلل ال خترج عن سلف وال عن خلف ،فمرجعه األول
لألخذ واالستمداد هو القرآن الكريم ،ثم سنة رسول اهلل ﷺ ومنهجه فيها واضح،

فإذا استجمع اخلرب املروي رشوط الصحة املقررة بني العلامء فال معنى لرفضه،
وإذا وقع خالف حمرتم يف توفر هذه الرشوط أصبح يف األمر سعة ،وأمكن وجود

وجهات نظر شتى.

رابع ًا :مصطلحات من نفس العائلة

تقدمت اإلشارة إىل جمموعة من املصطلحات ،وإىل أهنا تشرتك مع التجديد يف

وثمة عنارص
كثري من معانيه ،إن مل تكن تؤدي يف جمموعها ،معناه الكيل والشاملَّ .
مشرتكة جتمع بني هذه املصطلحات ..فكوهنا متعلقة :بالفرد واجلامعة ،بالذات
وباآلخر ،باألشياء وباألفكار ،بالدنيا وباآلخرة ،..وكوهنا حمتوية لصفات :احلركة

والتجدد ،والبناء والعطاء ،واالنتقال من وضع إىل وضع ..وبعضها ينوب عن بعض.

 -1التغيري:

تغري اليشء عن حاله حتول ،وغريه بدّ له وحوله ،كأنه جعله غري ما كان .ويف

التنزيل العزيز

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ﴾ [األنفال ]53:والتغيري عىل وجهني :تغيري صورة اليشء دون ذاته .والثاين

تبديله بغريه ،و"ما" تشمل ما يمكن أن يالحظ ويرى من أوصاف املجتمع من
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الغنى والفقر ،والعزة والذلة ،والصحة والسقم ..ويف احلديث عند مسلم عن أيب

سعيد اخلدري :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :من رأى منكم منكر ًا فليغريه بيده،

فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليامن).

"حتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْم"" :يفيد أنه يمكن أن توضع يف النفس
إن نظام َ
األفكار ابتداء ،كام يمكن أن يرفع ما فيها من مفاهيم ويوضع فيها أخرى .وهذا

أهم يف عملية التغيري من إنشاء األمر ابتداء .ومع ذلك أسند اهلل للبرش هذه القدرة

يف إزالة املفاهيم واستبدال غريها هبا".

ويف حماولة لتلمس "قواعد التزكية األساسية" لتغيري ما بالنفس ،حيدد العلواين

أربع قواعد أساسية هي :قاعدة التوحيد ،واستعالء اإلنسان بخالقه عىل ما سواه،
وقاعدة اإليامن بوحدة البرش يف األصل واملنشأ واملصري واملآل واملهمة العمرانية،

واحلقيقة اإلنسانية .ووحدة احلق وثباته ،وتفرد الباري جل شأنه باإلحاطة التامة
بامتالك احلق واحلقيقة .أما اإلنسان فعليه أن يطلب احلق ويسعى إليه ،ويتوسل

بكل ما من اهلل عليه به من وسائل ..واإليامن باخلالفة ،خالفة اإلنسان يف الكون،
وتسخري الكون له.

وخيتزل عبداملجيد النجار "عملية التغيري" يف حمورين رئيسيني" :حمور يعتمد

رفض الواقع ..وحمور يعتمد تنزيل البديل منزلته ،برسم صورة واضحة لذلك

البديل ..وبيان السبل التي تيرس تنزيله ،واملسالك التي يصري هبا واقع ًا حيل حمل

الفساد"..

 -2اإلصالح:

الصالح ضد الفساد ،وقد أصلح اليشء بعد فساده ،أقامه .وتصالح القوم

بينهم ،وقد جعل اهلل املصلح مقاب ً
ال للمفسد ،فرد ًا كان أو مجاعة .كام يف قوله﴿ :ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ﴾ [البقرة ،]220 :وأحيان ًا يكون اإلصالح قرين ًا للتقوى ،والرب،
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والعفو ،واإليامن ..وكلها منطلقات رضورية للعمل اإلصالحي ،تشكل بالنسبة له

الدعامة النفسية والروحية واألخالقية﴿ ..ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﴾ [الشورى.]40 :

﴿ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [البقرة .]224 :وقد غلب عىل جل اآليات

قرن العمل الصالح باإليامن﴿ ،ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ .فال إيامن بدون

عمل صالح ،وال عمل صالح بال إيامن ،ومنها ما ورد بصيغة األمـر﴿ :ﲮ ﲯ

ﲰ﴾ [احلجرات ]10 :ومنها بصيغة الندب والرتغيب﴿ ،ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ﴾ [هود.]117 :

 -3اإلحياء:

احلياة واحليوان ،ضد املوت واملوتان .واحلياة واملوت كام يطاالن اإلنسان

واحليوان ،والنبات واألرض ..يطاالن أيض ًا األفكار واملبادئ والعقائد

والنظريات ..ففي قوله تعاىل﴿ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﴾ [فاطر ،]22 :فرسه

ثعلب قال :احلي هو املسلم وامليت هو الكافر .قال الزجاج :األحياء املؤمنون،

واألموات الكافرون .وقوله تعاىل﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﴾ [األنعام .]122 :فجعل املهتدي حي ًا،

ويف احلديث عن عائشة" :كان النبي ﷺ إذا دخل العرش ،شد مئزره وأحيى ليله،

وأيقظ أهله" ،قال احلافظ" :أحيى ليله ،أي سهره فأحياه بالطاعة ،وأحيى نفسه
بسهره فيه" .وعن أيب أمامة :قال رسول اهلل ﷺ" :ستكون فتن ،يصبح الرجل

فيها مؤمن ًا ويميس كافر ًا ،إال من أحياه اهلل بالعلم".

هذه الصورة بتفاصيلها ،تصدق عىل العمل اإلحيائي ملا اندرس من السنن،

وتعطل من الرشائع ،واندثر من العلم النافع يف األمة ،بسبب ما طرأ عليها من
اجلمود والتقليد والضعف ..وتسمية ذلك جتديد ًا ،أو تغيري ًا ،أو إصالح ًا ،أو إحياء،

أو بعث ًا ..كله واحد ،وخيدم الغرض نفسه.
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 -4البعث:

له أصل واحد ،هو اإلثارة ..يقال :بعثت الناقة إذا أثرهتا .والبعث عىل وجهني:

أحدمها اإلرسال :كقوله تعاىل﴿ :ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﴾ [األعراف ]103 :والثاين

اإلحياء للموتى ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﴾ [البقرة ]56 :فاإلرسال،

واإلحياء ،والنرش ،واإلثارة ،واحلمل عىل الفعل ،وامليض لقضاء احلاجة ..كلها
صور من البعث ،دالة عىل فعل وحركة ،كقوله تعاىل:

﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﴾ [اإلرساء .]5 :وبني "البعث الديني الرشعي"
املتضمن للخطاب التكليفي لإلنسان ،وله حرية الطاعة أو العصيان ،كام يف قوله

تعاىل﴿ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ﴾ [البقرة.]213 :

 -5النهضة:

هلا أصل يدل عىل حركة يف علو ..هنض ينهض هنض ًا وهنوض ًا ،وانتهض أي

قام ،فالنهضة أو النهوض ،حركة وقيام واستجامع للقوة ،وال تشذ يف يشء عن

املصطلحات واملعاين السابقة .وإن مل يكن هلا استعامل يف القرآن ،فإهنا مستعملة
يف السنة يف كتب وأبواب الصالة وهيآهتا ،إال أننا مع مصطلح "هنضة" وبسبب

االستعامل الكثري له منذ منتصف القرن املايض ،حتى غدا عل ًام عىل مرحلة فكرية
قادها جيل من املفكرين يدعون بـ «رواد النهضة» .وإن مصطلح

Renaissance

ويعني لغوي ًا" :ميالد جديد" -مل يظهر يف اللغة الفرنسية إال مع بداية القرن التاسععرش .هذا يف حني أن «امليالد اجلديد» الذي يشري إليه قد انطلق من إيطاليا ليعم
أوربا يف القرنني اخلامس عرش والسادس عرش ،وهو يتمثل يف قيام حركة جتديد
واسعة وعميقة شملت الفنون والعلوم واآلداب ،حركة اعتمدت إحياء الرتاث

اإلغريقي  -روماين ،مما جعل منها حركة جتديدية بمعنى الكلمة .وال يعني مصطلح
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"عرص النهضة" كام يقول صالح قنصوة :كيان ًا حمدد ًا ملجموعة من املامرسات املعينة

التي كان أصحاهبا يعرفون أهنم ينتمون إىل عرص "النهضة" ألن املصطلح نفسه نشأ
بعد هذا العرص الذي سمي كذلك بام يقرب من قرن ونصف عىل يد (جورجو

فازاري) عام  1550ليصف به التغيري الذي طرأ عىل فن التصوير .وكذلك ما
يسمى بعرص "التنوير" استخدمه إيامنويل كانط يف مقال شهري له عام  1784بعنوان

"ما هو التنوير" ،ورسعان ما داع املصطلح وأصبح مصطلح ًا تارخيي ًا.

وعند حسن حنفي فإن عرص النهضة قد استطاع أن يعلن عن هناية مرحلة

املصادر وبداية مرحلة التكوين يف الوعي األوريب .واستطاع إحداث قطيعة بني

املايض واحلارض .ونقد املوروث حتى يمكن التحرر منه كمصدر للعلم وكقيمة يف
السلوك .وباملقارنة مع الوضع العريب واإلسالمي نجد أن عرص النهضة هذا الذي

يمثل حلقة االتصال الفعيل بني العرص الوسيط والعصور احلديثة ..واملتوجه نحو

املستقبل ..بخالف اإلصالح الديني املتوجه نحو املايض ،..فنحن نعيش مشاكل
عرص النهضة األوريب وربام نمر بمرحلته التارخيية دون أن يعني ذلك أي تواز بني

مسار احلضارتني...

ويذهب اجلابري إىل أن هذا "يدل عىل أن وعي النهضة عند العرب يقوم

أساس ًا عىل اإلحساس بالفارق بني واقع "االنحطاط" الذي يعيشونه ،وواقع

النهضة الذي يقدمه هلم أحد النموذجني ،والنتيجة أهنم عندما يفكرون يف النهضة

ال يفكرون فيها كبديل عن الواقع الذي يعيشونه ،بل إنام يفكرون فيها خارج

الواقع ،أي من خالل نموذج جاهز ،ولكنه آخذ يف االبتعاد عنهم باستمرار.

النموذج العريب اإلسالمي الذي يزداد مع الوقت "توغالً" يف املايض بالشكل الذي
جيعل التفكري فيه يفقد أسبابه املوضوعية .والنموذج األوريب الذي "يتوغل" يف
املستقبل بالشكل الذي جيعل األمل يف اللحاق به يتضاءل أمام اضطراد التقدم

العلمي والتكنولوجي اهلائل."..
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لكن أنواع ًا من املقارنات و "األقيسة" التي يعقدها اجلابري من غري "علة

جامعة" أحيان ًا كثرية ،ويف سياق تقريري ينتظم يف خط واحد خيار "احلضارة
اإلسالمية" أو خيار "احلضارة الغربية" وكأهنام يف العقل والوجدان العريب
واإلسالمي يشء واحد ..وكأن أبناء احلضارة األوىل منبتّون عن تارخيهم وأصوهلم

ويبحثون انطالق ًا من درجة الصفر عن "تاريخ وأصول" أو باألحرى عن "مستقبل"

هو أمر ال يستقيم وغري مس َّلم ببداهة العقل والتاريخ .فام تزعمه نخبة وتطلع إليه
عىل مستوى احللم واألمل ال يمكن سحبه وال تعميمه عىل قاعدة عريضة أوسع،

ترفض تزييف هويتها واالنفصال عن تارخيها .ويقابل اجلابري أيض ًا القول املأثور
"ال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا" معترب ًا "ما" هنا تفيد أمور ًا منها

"سقوط الغرب" ،مع الشعار اللربايل العريب القائل "لن ننهض إال بام هنضت به
أوروبا" ،حيث تفيد "ما" هنا كذلك أمور ًا منها "غياب كل منافس ومعرتض."..

ومع برهان غليون" ،علينا قبل أن نتحدث عن النهضة وعن مفهوم النهضة

أن نقوم بتحديد النصاب املعريف واإلبستمولوجي الذي تتمتع به ،وذلك ألهنا

تستخدم استخدامات خمتلفة جد ًا .فهل عندما نتحدث عن النهضة نصف واقع ًا؟ أم
أننا نتحدث عن مفهوم إجرائي؟ ويف احلالة الثانية ،هل ينطبق هذا املفهوم عىل فعل

حصل أم ال؟" ،وهذه أسئلة تتجه فع ً
ال إىل حتديد وظيفة وواقعية املفهوم يف التداول
العريب واإلسالمي .فالنهضة هي "جمرد وصف حلالة أو إلشكالية ،إهنا ليست فكر ًا
متجانس ًا ،وليست واقع ًا متحقق ًا فيام بعد ،وال وجود ليشء يف العامل العريب كام يقول
غليون اسمه عرص النهضة .إال إذا شئنا أن نسمي ما حصل من قطيعة باملقارنة مع

استمرارية الفكر العريب اإلسالمي التقليدي ،ومن طرح ملسائل جديدة وإشكالية
جديدة صاغها بعض املثقفني "..ويف هذا املعنى يقول غليون" :أنا أعتقد أن إشكالية

النهضة انتهت مبارشة عندما بدأت الدول العربية ختضع لالحتالل األجنبي ،أي يف

بداية القرن العرشين وبالضبط عندما أصبحت مرص حتت السيطرة الكاملة لقوات
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االحتالل األجنبي ( )...وانتقلت القضية من قضية تقدم وجتاوز للهوة احلضارية

التي كانت تعرب عنها إشكالية النهضة ،إىل قضية دفاع ضد املستعمر .ودخلنا يف

حقبة تارخيية ثانية ،ومنذ زمن قليل بدأنا نستعيد إشكالية النهضة ،وصادف ذلك
أننا حصلنا عىل االستقالل الوطني ،وأننا بدأنا نفكر ونعيد التفكري من جديد يف

مرشوع التطور".

ويذهب ساطع احلرصي إىل أنه "انطالق ًا من عدم أصالة املثقف العريب

املتغرب ،فقد انقسمت عملية التنمية يف العامل العريب باملحاكاة والتقليد ،األمر الذي

شكَّل عام ً
ال أساسي ًا يف ضعفها".

ويذهب منري شفيق إىل طرح أسئلة جوهرية تتعلق بـ "مقياس" و"معيار"
النهضة أوالً قبل احلديث عن جزئياهتا وأشكاهلا .فإن كان املقصود بعرص النهضة،

عرص هنضة العامل كله ،فإن املعيار الذي جيب أن يقاس به هو العامل كله .أما إذا كان
املقصود هنضة لبلد بعينه فاملعيار يصبح جزئي ًا ،ومن ثم يمكن الطعن به إن جاءت
تلك النهضة وباالً عىل الشعوب األخرى" .ذلك أن معاين النهضة والنهوض ..ما
تزال قائمة ،واحلاجة إليها ما تزال ماسة.
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الفصل الثاين:

يف مفهوم التقليد واالتباع ،وأوجه التقابل والتكامل مع االجتهاد
أوالً :التقليد يف اللغة والرشع واالصطالح.

يقول ابن فارس موضح ًا أصول مادة (قلد)" :القاف والالم والدال أصالن

صحيحان ،يدل أحدمها عىل تعليق يشء عىل يشء ول ِّيه به .واآلخر عىل حظ

ونصيب .وأصل القلد الفتل .والقالدة ما جعل يف العنق ..وق َّلده األمر ألزمه

إياه ،..ومنه التقليد يف الدين ،وتقليد الوالة األعامل"..

ويف القرآن الكريم نجد اآلية الوحيدة التي ورد فيها لفظ «القالئد» ال خترج عن

األصل اللغوي ملادة (قلد) .ففي قوله تعاىل﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ [ ﴾..املائدة،]2 :
ويف السنة عن عائشة ريض اهلل عنها" :أنا فتلت قالئد هدي رسول اهلل ﷺ بيدي ،ثم

ق َّلدها رسول اهلل ﷺ بيديه"...

فالسنة كالقرآن مل حتدد مضمون ًا وال معنى للتقليد" ،التقليد يف الدين".

وإنام حافظت عىل معانيه ودالالته اللغوية .ومن األحاديث الشائعة ،الضعيفة أو
املوضوعة ،ذات األثر السيئ يف األمة ،مما ينسب إىل النبي ﷺ حديث" :من قلد

عامل ًا لقي اهلل سامل ًا" .وعند الشاطبي يف االعتصام عن ابن مسعود" :أال ال يقلدن
أحدكم دينه رجالً ،إن آمن آمن وإن كفر كفر ،فإنه ال أسوة يف الرش" .وهلذا فقد

اعترب مجع من العلامء التقليد "بدعة عظيمة" طرأت يف األمة ،ومل تكن معروفة عند
سلفها الصالح يف القرون اخلرية األوىل.

وعىل هذا درجت تعريفات األصوليني .فالتقليد أصله يف اللغة مأخوذ من

القالدة التي يق ِّلد غريه هبا ،ومنه تقليد اهلدي ،فكأنام املق ِّلد جعل ذلك احلكم الذي
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قلد فيه املجتهد كالقالدة يف عنق من ق َّلده .ويف االصطالح :هو العمل بقول الغري من
غري حجة .وأخرج من هذا ،العمل بقول الرسول ﷺ ،والعمل باإلمجاع ،ورجوع

العامي إىل املفتي ورجوع القايض إىل شهادة العدول ،فإهنا قد قامت احلجة يف ذلك.

ويوضح الشوكاين هذه البدعة فيقول" :فحاصل التقليد أن املق ِّلد ال
يسأل عن كتاب اهلل وال عن سنة رسوله ﷺ ،بل يسأل عن مذهب إمامه فقط.
فإذا جاوز ذلك إىل السؤال عن الكتاب والسنة فليس بمقلد" وهلذا عرفوا
التقليد "بأنه قبول قول الغري بدون مطالبته بحجة" وذهب ابن حزم قبله إىل
أن "التقليد إنام هو اتباع من مل يأمرنا عز وجل باتباعه ،ويذهب ابن حزم إىل
أن "التقليد كله حرام يف مجيع الرشائع أوهلا عن آخرها ،من التوحيد والنبوة
والقدر واإليامن والوعيد واإلمامة واملفاضلة ومجيع العبادات واألحكام:
وعند السيوطي :التقليد هو أن يقلد غريه ويتبعه من غري دليل ظهر له .وإنه
من أفعال الكفر ،قال اهلل تعاىل حاكي ًا عنهم ﴿ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑ ﳒ ﳓ﴾ [الزخرف.]22 :
ففي "بيان حالة الفقه يف القرن الثاين" ،ويتضمن عرص اخللفاء الراشدين،

يبتدئ ببداية عهدهم وينتهي بنهاية القرن الثاين ،ويمثل طور شباب الفقه وقوته.

وأما الطور الثالث للفقه ،وهو طور الكهولة ،فقد "تطور الفقه فيه من بداية املائة

الثالثة إىل منتهى الرابعة ،إذ وقف يف قوته ،ومال إىل القهقرى ،ولكن مل يرسع إليه

اهلرم ،وال وصل إىل طور االنحالل ،بل حفظ قوته األصلية زمن قرنني بسبب ما
ظهر فيه من احلفاظ واملجتهدين الكبار والتآليف العظام.

وإذا كان التقليد ينسب أكثر ما ينسب إىل األئمة ومذاهبهم ،فإنه ملن العجب

أن نجد األئمة أنفسهم أشد الناس حرص ًا عىل ذم التقليد ،وهني ًا عنه ،وأمر ًا باتباع
الدليل ولزوم احلجة والتعلم واالجتهاد ..وتواتر النقل عنهم يف النهي عن التقليد.

فعن أيب حنيفة أنه قال" :ال حيل ألحد أن يأخذ قولنا ما مل يعلم من أين أخذناه"،
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وعن أيب يوسف صاحبه" :ال حيل ألحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا".
وعن مالك بن أنس" :إنام أنا برش أخطئ وأصيب ،فانظروا يف رأيي ،فكل ما وافق

الكتاب فخذوه ،وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" .وعن الشافعي" :إذا
صح احلديث فهو مذهبي" و "إذا رأيتم كالمي خيالف احلديث فاعملوا باحلديث
وارضبوا بكالمي احلائط" وعن أمحد قال" :من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال".

هذه مقتطفات من النقول عام ورد عن األئمة األعالم ريض اهلل عنهم يف هنيهم

عن التقليد عامة وعن تقليدهم خاصة .أما إذا أراد أن حيتج ملوقفه كمقلد لواحد
من هؤالء األئمة دون غريه ،فإنه عىل العكس من ذلك ،جيعله جمتهد ًا فوق كل

املجتهدين ،وجيمع له من اخلصال واملزايا ما تفرق يف غريه .يقول ابن القيم موضح ًا

هذا األمر" :إن من ذكرتم من األئمة مل يقلدوا تقليدكم ،وال سوغوه البتة ،بل غاية

ما نقل عنهم من التقليد يف مسائل يسرية مل يظفروا فيها بنص عن اهلل ورسوله ،ومل
جيدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم ،فالتقليد إنام يباح للمضطر ،وأما من عدل
عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة احلق بالدليل مع متكنه منه إىل

التقليد فهو كمن عدل إىل امليتة مع قدرته عىل املذكى.

وذكر الشاطبي ما لقيه بقي بن خملد حني دخل األندلس آتي ًا من املرشق -وقد

لقي اإلمام أمحد وتفقه عليه وعىل غريه -من مق ِّلدَ ة األندلس الذين صمموا عىل
مذهب اإلمام مالك وأنكروا ما عداه .فضيقوا عليه "حتى أصاروه مهجور الفناء

مهتضم اجلانب"" ،وهذا حتكيم الرجال عىل احلق والغلو يف حمبة املذهب .وعني

اإلنصاف ترى أن اجلميع أئمة فضالء".

أما املتأخرون فقد شددوا النكري عىل التقليد ،واملقلدين ،ولعل من أبرز

املنتقدين له ما سمي بـ "احلركة اإلصالحية" أو "السلفية احلديثة" وما تفرع عنها
من اجتاهات حركية أو مدارس فكرية.

- 71 -

يقول رشيد رضا أحد أبناء ومؤسيس هذه املدرسة" :وحجة املقلدين عىل

نرص كتب امليتني وترجيحها عىل كتاب اهلل وسنة رسوله ،أن القادرين عىل االهتداء

هبام قد انقرضوا فوجب عىل املسلمني ترك العمل هبام واالعتامد عىل كتب العلامء
املتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أئمتهم مجيع مسائل الدين ،فعلينا أن نأخذ بكل
ما قالوا ،وأن ال ننظر يف الكتاب والسنة إال للتربك هبام ،فإن رأينا خالفا بني قول اهلل

ورسوله وقول الفقيه ال حيتمل التأويل ،فعلينا أن نتهم عقولنا وأفهامنا وننزه فهم
الفقيه امليت وعقله ونعمل بقوله مكابرين أنفسنا التي سجل عليها احلرمان من فهم

الكتاب املبني والسنة البيضاء التي وصفها صاحبها بأن ليلها كنهارها أي ال يشتبه
فيها أحد» وقال« :اهلل ال يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه ،وإنام يسألنا
عن كتابه الذي أنزل إلرشادنا وهدايتنا ،وعن سنة نبيه الذي بني لنا ما نزل إلينا".

فالتقليد كام يقول فتحي الدريني :بام هو قول جمرد عن الدليل وحتكيم

املقاصد ،وبالتايل عن االجتهاد ،هو تعطيل للعقل عن وظيفته التي ُخلق من أجلها

يف حني أنه مأمور رشع ًا بأدائها من التفكر والتدبر والتفقه ،ومسؤولية اإلنسان عن
أولئك مقررة رشع ًا لقوله تعاىل:

ﳎ﴾ [اإلرساء.]36 :

﴿ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ثاني ًا :االجتهاد والتقليد ،رؤية يف التداخل والتقابل ،والدور التكويني
والرتبوي لألمة

ما بنبغي التنبيه عليه أن معظم العلامء واألئمة الذين ورد عنهم النهي عن

التقليد وشددوا يف إنكاره ،إنام فعلوا ذلك بخصوص املجتهد القادر عىل االجتهاد،

واختلف بعضهم يف القادر عىل التمييز بني األدلة ومل يبلغ رتبة االجتهاد .أما العامي
"القارص" عن التمييز والفهم ،أو "املشغول" بأحوال املعاش ..فهذا جوزوا له

التقليد اضطرار ًا أو استثناء.
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حمُ ل هني الشافعي عن تقليده أو تقليد غريه أنه ليس عام ًا يف اخللق بأرسهم،

إنام هنى أن يطبق أهل العرص كلهم عىل التقليد ألنه فيه تعطيل فرض من فروض

الكفايات وهو االجتهاد ،فحث عىل االجتهاد ليكون يف كل عرص من يقوم هبذا
الفرض .ويرى الغزايل وجوب االجتهاد عىل املجتهد وحتريم التقليد عليه أهنم "قد
اتفقوا عىل أنه إذا فرغ من االجتهاد وغلب عىل ظنه حكم فال جيوز له أن يقلد خمالفه

ويعمل بنظر غريه ويرتك نظر نفسه."..

وعند أيب احلسني البرصي أن "الوجه الصحيح يف املسألة هو أن يقال :إن

اجتهاد املجتهد وعمله بحسب اجتهاده متعبد به ،ألنه بذلك يكون مطيع ًا هلل تعاىل؛
ألن اهلل ما نصب األمارة إال وقد أراد من املجتهد أن جيتهد فيها ،وليس بعض
املجتهدين بذلك أوىل من بعض ،وليس جيوز إثبات بدل هلذا املراد املتعبد به إال

لداللة عقلية أو سمعية ،وال دليل يدل عليه ،فوجب نفيه".

ومن العلامء من جعل االجتهاد يف حق العلامء عىل ثالثة أرضب كام يقول

الزركيش :فرض عني يف حق نفسه وفيام تعني عليه احلكم فيه ..وفرض كفاية
إذا قام به البعض دون اآلخر ،..وندب فيام جيتهد فيه من غري النوازل أو قبل

نزول النازلة .ويرى ابن اجلوزي أن الفروع ملا كثرت حوادثها عىل العامي

عرفاهنا وقرب هلا أمر اخلطأ فيها كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها ملن قد
سرب ونظر ،إال أن اجتهاد العامي يف اختيار من يقلده ...ومثله عند الشاطبي،
قال" :أما إذا كان عامي ًا رصف ًا ..يظهر له اإلشكال عندما يرى االختالف بني
الناقلني للرشيعة ،فال بد له هاهنا من الرجوع آخر ًا إىل تقليد بعضهم" .والنقول
هبذا املعنى كثرية ،وقد ميز العلامء داخل هذا التقليد املتعلق بالعامي بني رضبني

من األحكام" ،أحكام عقلية" و"أحكام رشعية" ،ومنعوا عنه التقليد يف أكثرها،
وأباحوه له يف بعضها .وميز الشاطبي بني "االجتهاد اخلاص بالعلامء" و"العام

جلميع املكلفني".
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إن املقلدة قد "اسرتوحوا إىل أن باب االجتهاد قد انسد وانقطع التفضل من

اهلل به عىل عباده ،ولقنوا العوام الذين هم مشاركون هلم يف اجلهل باملعارف العلمية،
ودونوا هلم يف معرفة مسائل التقليد بأنه ال اجتهاد مع استقرار املذاهب وانقراض

أئمتها .فضموا إىل بدعتهم (التقليد) كام يقول الشوكاين بدعة «سد باب االجتهاد"،

 ...وسجلوا عىل أنفسهم اجلهل.

قيل جلامل الدين األفغاين :إن باب خمالفة األئمة حيتاج إىل االجتهاد وباب

االجتهاد عند أهل السنة مسدود لتعذر رشوطه .فقال" :ما معنى باب االجتهاد

مسدود ،وبأي نص سد باب االجتهاد؟! وأي إمام قال :ال ينبغي ألحد من املسلمني

بعدي أن جيتهد ليتفقه بالدين؟! وأن هيتدي هبدي القرآن وصحيح احلديث ()...

فالقرآن ما أنزل إال ليفهم ،ولكي يعمل اإلنسان بعقله لتدبر معانيه وفهم أحكامه
واملراد منها ( )...وال أرتاب بأنه لو فسح يف أجل أيب حنيفة ومالك والشافعي

وأمحد بن حنبل وعاشوا إىل اليوم ،لداموا جمدين جمتهدين يستنبطون لكل قضية

حكمها من القرآن واحلديث ،وكلام زاد تعمقهم ومتعنهم ازداد فه ًام وتدقيق ًا."..
ويف هذا املعنى يقول الرتايب" :إنه مل يسد أحد باب االجتهاد بحجة يف العقيدة أو

يف الرشيعة ،وإنام سد ذلك الباب بحكم أطوار الفكر اإلسالمي ،وأحوال احلضارة
اإلسالمية .ولو أن الفقهاء أفتوا بفتح ذلك الباب لظل مسدود ًا ال يلجه أحد ،ذلك
ألن دوافع احلياة الدينية قد تضاءلت بعد الدفعة األوىل ،فأثرت عىل الواقع وأثرت
عىل الفكر ،وإذا انحط الواقع انحط الفكر ،وإذا حترك الفكر حترك الواقع ،فهام

متالزمان متام ًا".

 -1يف الدور الرتبوي والتكويني لألمة ومقتضياته( .قراءة يف نامذج):

خيرج إال
إن منهج التلقني والرتبية القائم عىل أساس من التقليد ال يمكن أن ِّ

كون ما قرره العلامء أنفسهم بخصوص «رقابة» األمة
مقلدين ،وال يمكنه بحال أن ُي ِّ
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عىل علامئها ،أو متابعة املق ِّلد ملق َّلده ما لزم الرشع ومل حيد عنه عند من أجازوا التقليد
اضطرار ًا واستثنا ًء..
ويوضح ابن حزم وجهة نظره ورؤيته املنهجية التي تنطلق من أساس تكويني
تربوي يعترب أن من رشوط النهضة واإلقالع احلضاري ،إرشاك مجيع مكونات األمة
وإسهامها يف حركة الدفع هذه ،يقول..." :فمن ق َّلد من كل من ذكرنا فقد عىص
اهلل عز وجل وأثم .ولكن خيتلفون يف كيفية االجتهاد ،فال يلزم املرء منه إال مقدار

ما يستطيع عليه لقوله تعاىل﴿ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﴾ [البقرة ،]286 :ولقوله

تعاىل﴿ :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [التغابن ،]16 :ومل يكلفنا تعاىل منه إال ما نستطيع فقط،
ويسقط عنا ما ال نستطيع" .فعىل كل أحد حظه من االجتهاد ومقدار طاقته منه..

ومل يكن ابن حزم وحيد ًا فيام ذهب إليه ،فجوهر الفكرة كام كان عند األئمة
أنفسهم ،كان ُيعبرَّ عنه أيض ًا عند علامء آخرين ..وقد تقدم ذكر منع العلامء التقليد
يف األصول واملبادئ العقلية والرشعية .وعند بعضهم توسط يف ذلك ،وهو عىل كل
حال شكل من أشكال طرح ومعاجلة املسألة.
إن ما نروم تأكيده والتأسيس له بخصوص الدور التكويني والرتبوي املعترب
لعموم أفراد األمة ،تأهي ً
ال هلا للقيام اجلامعي بأعباء األمانة واالستخالف ،فتجديد
الفقه واحلضارة والعودة إىل طور الشباب عند احلجوي الثعالبي الفايس أمر ممكن،
بعد حديثه عن داء "التقليد الذي هو السبب األعظم يف هرمه" ،واحلديث عن دواء

"االجتهاد الذي به احلياة" ،وذلك يكمن يف "إصالح التعليم" .فاالجتهاد عنده رتبة
ممكنة متيرسة ،أكثر مما قبل اآلن ،وإنام املفقود أمران :عزيمة الطالب عىل إدراكها،
ورياضة النفوس عىل األخالق الفاضلة وترك السفاسف لتوجد اخلصلة العزيزة
وهي النزاهة التي حتصل هبا الثقة العامة كام كانت حاصلة باملجتهدين ."..ولكنه
ينحو بالالئمة عىل ظاهرة الرشوح واملخترصات ويرى أنه لو أنفق جزء يسري من
ذلك يف فهم الكتاب والسنة وأصول الرشع عامة لعاد ذلك عىل الدارس بخري ونفع
كثري يف دينه ودنياه.
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وال تنحرص الرؤية النقدية التوجيهية للحجوي يف املجال الفقهي ،بل

تشمل العلوم املختلفة التي يأخذ بعضها بزمام بعض .وعالقة ذلك كله باحلركة
االجتهادية عالقة سببية وطيدة .يظهر ذلك يف قوله بأن "ندرة املجتهدين أو عدمهم

هو من الفتور الذي أصاب عموم األمة يف العلوم وغريها ..وال شك أن األمة

اإلسالمية ال تشغل مقام ًا سامي ًا بني األمم ما دامت ناقصة يف هذه امليادين .وهي
حمتاجة إىل جمتهدين بإطالق ،عارفني بعلوم االجتامع واحلقوق يكون منهم أساطني

لسن قوانني دنيوية طبق الرشيعة املطهرة تناسب روح العرص".

ويدعو احلجوي الفايس إىل عدم السعي وراء توحيد املذاهب ،ألنه أصعب

يشء يعانيه املصلحون ،بل جيب أن نطرح التعصب ونعترب أن كل مذهب فيه

صواب وخطأ مل بتعمده قائله ،فاختالف مذاهب الفقهاء مفيد لنا إذا كنا نريد أن

ننهض متمسكني بالرشيعة غري متعصبني للمذاهب.

كانت هذه معامل الرؤية الرتبوية التكوينية للعالمة احلجوي رمحه اهلل ،إال أن

ما يثري االستغراب حقيقة هو اخلامتة التي ختم هبا هذه املباحث النفيسة عىل امتداد
الكتاب كله ،والتي ال تنسجم إطالق ًا مع ما قرره فيها من نتائج هي خالصات
لتحليل تارخيي نقدي ملسار الفقه والفكر يف األمة بني قوة وضعف ،وشباب وهرم،
وأدواء ذلك وأدويته .حيث كان حيلل ويناقش قضايا تتعلق باألمة واجلامعة ..فإذا

به ينتقل فجأة إىل نوع من "اخلالص الفردي" و"إبقاء ما كان عىل ما كان" ،معتذر ًا

بالواقع الفاسد وكثرة أصحاب األغراض واملطامع ..وكأن هذا مدعاة إلقرار هذا
الواقع واالستسالم له بدل املسامهة يف تغيريه والدفع به نحو الصالح.

 -2أدلة ومطالب معكوسة:

إن قراءة فاحصة ألدلة دعاة التقليد تنتهي إىل عكس مرادهم منها ،ونؤكد

هذه املسألة بتبيان الداللة القوية والرصحية لبعض من هذه األدلة ،مع دعوة القرآن
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والسنة إىل التعلم والسؤال واتباع الدليل والربهان ..وذلك فيام يعتربه دعاة التقليد
من أقوى األدلة عندهم ،بل وفيام يعتربه أكثر نفاته أدلة هلم تستثني بعض ًا من فئات

األمة ،فتبيح هلا التقليد .قال تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [النحل ،]43 :فجل املفرسين عىل أهنا نزلت رد ًا

عىل املرشكني ملا أنكروا كون الرسول برش ًا .ودعتهم إىل سؤال أهل الذكر ،والذكر
هو كتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ ال غريمها .وإذا كان املأمور بسؤاهلم هم أهل القرآن

والسنة فاآلية املذكورة حجة عىل املقلدة وليست بحجة هلم ،كام يقول الشوكاين،

ألن املراد أن يسألوا أهل الذكر ليخربوهم به".

وقد محل الغزايل اآلية عىل وجهني :أحدها :أن املراد أمر العوام بسؤال العلامء،

ومتييز السائل عن املسؤول ،الثاين :أن معناه :سلوا عن الدليل لتحصيل العلم..

ويستخلص ابن القيم من حديث "قتلوه قاتلهم اهلل ،أال سألوا إذ مل يعلموا إنام شفاء
العي السؤال" دلي ً
ال من أدلة حتريم التقليد ،ذلك أن الرسول ﷺ دعا عىل الذين أفتوا

بغري علم فقال" :قتلوه قاتلهم اهلل" ،ويف هذا حتريم اإلفتاء بالتقليد ،فإنه ليس عل ًام
باتفاق الناس ..وما دعا رسول اهلل ﷺ عىل فاعله فهو حرام ،وذلك أحد أدلة التحريم.
وتدخل يف هذا اإلطار أيض ًا األحاديث التي تنص عىل أفضلية الصحابة واالقتداء

هبم واتباعهم ..فإن العمل بام سنوه واالقتداء بام فعلوه هو ألمره ﷺ لنا بالعمل بسنة

اخللفاء الراشدين ( )...ومل يأمرنا باالستنان بسنة عامل من علامء األمة ،وال أرشدنا إىل
االقتداء بام يراه جمتهد من املجتهدين فكيف يسوغ ..للمقلدة أن يـستدلوا هبذا الذي

ورد فيه النص عىل ما مل يرد فيه؟

واختالف الصحابة وتعدد آرائهم التي تعترب "سعة ورمحة" ،هو دليل عىل

حركية االجتهاد وحيوية العقل املسلم .والعجب ممن جيعل اخلالف املبني عىل
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االجتهاد دلي ً
ال عىل التقليد! .وملا ذكر ابن عبد الرب يف كتابه جامع بيان العلم وفضله
مقولة عمر بن عبد العزيز " :ما أحب أن أصحاب رسول اهلل ﷺ مل خيتلفوا ،ألنه

لو كانوا قوالً واحد ًا كان الناس يف ضيق ،إهنم أئمة يقتدى هبم ،فلو أخذ رجل بقول

أحدهم كان يف سعة" ،ثم قال معقب ًا" :هذا فيام كان طريقه االجتهاد".

ويف فكرنا املعارص نجد الشيخ القرضاوي قد س َّطر لنفسه منهج ًا يف الفتوى

تنضبط به ،وذكر من أهم األسس التعليمية هلذا املنهج" :إعطاء الفتوى حقها من

الرشح واإليضاح" ،قال" :إنني ال أرىض أبد ًا طريقة بعض العلامء قدي ًام وحديث ًا يف
جواب السائلني :بأن هذا جيوز وهذا ال جيوز ..وهذا حالل وهذا حرام  ..طلب ًا

لالختصار وعدوالً عن اإلطالة ،واحلق أين أعترب نفيس عند إجابة السائلني مفتي ًا،

ومعل ًام ،ومصلح ًا ،وطبيب ًا ،ومرشد ًا".

وهذا منهج نبوي تعليمي رشيف ،تعكسه سرية الرسول ﷺ وأحاديثه مع

أصحابه تعلي ًام وتفهي ًام ،تكوين ًا وتدريب ًا ،وقد ذكر الشيخ أبو غدة نحو ًا من أربعني
أسلوب ًا من أساليب التعليم والتكوين النبوي ،ومنها :تعليمه باحلوار واملساءلة.
كقوله عليه السالم" :تدرون من املسلم؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال :املسلم

من سلم املسلمون من لسانه ويده" وتعليمه باملحادثة واملوازنة العقلية .كواقعته
مع الشاب الذي جاء يستأذنه يف الزنى وطريقة رصفه عنه باستعراض حمارمه
عليه ،وتعليمه باملقايسة والتمثيل والتعليل ،كقوله" :أرأيت لو كان عىل أمك دين
أكنت قاضيته؟ قالت :نعم .فقال :اقضوا اهلل الذي له ،فإن اهلل أحق بالوفاء".

وتعليمه بالتشبيه ورضب األمثال ،وتعليمه بالرسم عىل األرض والرتاب،
وجوابه السائل أكثر مما سأل عنه ،ولفته السائل إىل غري ما سأل عنه ،واستعادته

السؤال من السائل إليفاء بيان احلكم ،وتفويضه الصحابة باجلواب عام سئل

ليدرهبم ،وامتحان العامل بيشء من العلم ليقابله بالثناء عليه إذا أصاب .وتعليمه

باملامزحة واملداعبة ...الخ.
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ويوضح ابن عاشور مقاصد الشارع من دعوته إىل التفقه يف الدين ،واعتبار

االجتهاد فيه ليس أقل أجر ًا من اجلهاد ،وأنه أدعى إىل ضامن استقرار األمة
ووحدهتا ،وليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي يف سبيل اهلل من

حيث إن كليهام يقوم بعمل لتأييد الدين.

ويف هذا املعنى يقول ابن حزم" :فرض عىل كل أحد طلب ما يلزمه عىل حسب

ما يقدر عليه من االجتهاد لنفسه يف تعرف ما ألزمه اهلل تعاىل إياه."...

ثالث ًا :االتباع والتقليد ..رؤية يف التقابل والتاميز.

يتحدد لفظ "تبع" عند ابن فارس يف أصل واحد ال يشذ عنه من الباب يشء،

وتبعت
وهو التلو والقفو ،يقال :تبعت فالن ًا إذا تلوته واتَّبعته ،وأتْبعته إذا حلقته،
َ

القوم تبع ًا وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم ،وتطلق عىل املعنى املجرد﴿ :ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [البقرة ،]38 :كام تطلق عىل املعنى احليس
﴿ﳞ ﳟ﴾ [الشعراء .]60 :واالتباع يفيد نفس معنى "املنهج" الذي هو سلوك
الطريق الواضح والبني كام تدل عىل ذلك آية اتباع الرصاط ،واجتناب السبل.

فاالتباع متضمن أص ً
ال ملنهج ومعرفة ،يف معناه املجرد أو احليس﴿ .ﱆ ﱇ

ﱈ﴾ [التوبة ]100 :وهو شامل لسائر من خيلف يف األمة من أجيال متعاقبة ..ويأيت
االتباع بمعنى اخلضوع واإللزام ﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
والتتايل﴿ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ﴾ [النازعات]7-6 :

﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲝﲞ﴾ [األعراف]203 :

واملالزمة واملصاحبة:

ﲱ﴾ [القصص:

 ]42واقتفاء األثر﴿ :ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﴾ [يونس ]90 :والتبيع النصري

أو املطالب ﴿ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﴾ [اإلرساء .]69 :واالتباع السلبي ،كاتباع

اهلوى ﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﴾ [البقرة .]208 :وقوله ﷺ" :لتتبعن سنن من كان
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محل كثري من نفاة التقليد بعض ًا من هذه
قبلكم شرب ًا بشرب ،وذراع ًا بذراع" .وقد َّ

املعاين للتقليد باعتباره اجتاه ًا سلبي ًا يف االتباع.

هناك فرق بني االتباع والتقليد ،فاالتباع هو اتباع كتاب فإن مل يكن فسنة ،فإن

مل تكن فقول عامة من سلفنا ال نعلم له خمالف ًا ،فإن مل يكن فقياس عىل كتاب اهلل عز

وجل ،فإن مل يكن فقياس عىل سنة رسول اهلل  ،فإن مل يكن فقياس عىل قول عامة
سلفنا ال خمالف له ،وال جيوز القول إال بالقياس ،وبعد هذا فإنه إذا قاس من له

القياس فاختلفوا ،وسع ك ً
ال أن يقول بمبلغ اجتهاده ،ومل يسعه اتباع غريه فيام أدى

إليه اجتهاده بخالفه .وذكر ابن عبد الرب يف كتابه جامع بيان العلم" :كل من اتبعت

قوله من غري أن جيب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده ،والتقليد يف دين
اهلل غري صحيح .وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله ،فأنت متبعه واالتباع
يف الدين مسوغ والتقليد ممنوع" .وقد أورد ابن تيمية التقليد مورد االتباع املذموم

املنهي عنه ،قال" :فهذا االتباع والتقليد الذي ذمه اهلل هو اتباع اهلوى ،إما للعادة
والنسب كاتباع اآلباء ،وإما للرئاسة كاتباع األكابر والسادة واملتكربين ،وقد بني اهلل

أن الواجب اإلعراض عن هذا التقليد إىل اتباع ما أنزل اهلل عىل رسله ،فإهنم حجة

اهلل التي أعذر هبا إىل خلقه".

وقد كانت طريقة أئمة السلف هي اتباع احلجة والنهي عن تقليدهم ،وإنام

يكون عىل طريقتهم من انقاد للدليل ،ومل يتخذ رج ً
ال بعينه سوى الرسول ،

جيعله خمتار ًا عىل الكتاب والسنة ،وهبذا يظهر بطالن فهم من جعل التقليد اتباع ًا،
بل هو خمالف لالتباع ،فإن االتباع سلوك طريق املتبع واإلتيان بمثل ما أتى.
ورد ابن القيم عىل من قال يف قوله تعاىل﴿ :ﱆ ﱇ ﱈ﴾

[التوبة]100 :

بأن "تقليدهم هو اتباعهم بإحسان ،بأنه ضد متابعتهم ،وهو نفس خمالفتهم .فالتابعون

هلم بإحسان حق ًا هم أولوا العلم والبصائر الذين ال يقدمون عىل كتاب اهلل وسنة
رسوله  رأي ًا وال قياس ًا وال معقوالً ،وال قول أحد من العاملني.
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ومن املعارصين يرى طه عبدالرمحن أنه ليس الفرق عنده بني التقليد واالتباع

إال حتصيل الدليل .فاالتباع هو العمل بام قام عليه الربهان ،بينام التقليد هو العمل
بام مل يقم عليه الربهان .كأنام االتباع هو تقليد بربهان ،والتقليد اتباع بدون برهان
قال" :ولسنا نرتيض هذا الرأي ،ألن فيه تقلي ً
ال من شأن "االتباع" وبعد ًا عن إدراك
حقيقته ،فالربهان ال يفيد إال إذا كان عملي ًا".
وتذهب طائفة من العلامء إىل احلديث عن التقليد واالتباع والتأيس واالقتداء
واالستنان ..بمعنى واحد تقريب ًا ،أو متقارب عىل األقل .فالشاطبي يتحدث عن

التأيس ،واهلل تعاىل يقول﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ﴾ [البقرة ]170 :واآلية تنص عىل االتباع ،وهي نفسها التي اعتمدها نفاة
التقليد أساس ًا لذم التقليد ورفضه ،ويرى البعض أنه ال فرق بني أن تسمي هذا
العمل تقليد ًا أو اتباع ًا ،فكالمها بمعنى واحد ،ومل يثبت أي فرق لغوي بينهام .وقد
عرب اهلل باالتباع عن التقليد يف أسوأ أنواعه ،فقال جل جالله:

﴿ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﴾ [البقرة .]167-166 :فام من شك أن املراد
مسوغ له.
باالتباع هنا هو التقليد األعمى الذي ال ِّ

إن الفرق ثابت من الناحية اللغوية والرشعية واالصطالحية بني التقليد
واالتباع ،وثابت أيض ًا من خالل التجربة التارخيية لألمة ،بني السلف واخللف...
أما اجلمع بينهام فالظاهر أنه تكلف ليس هناك ما يربره .ويف أحسن األحوال يلجأ
أصحاب هذا االجتاه إىل حماوالت تربير تذهب إما إىل جعله من أسوأ أنواع االتباع،
وإما إىل تقسيمه إىل حق وباطل أو جائز وغري جائز ..فاحلجة دائ ًام هي الكتاب
والسنة والقياس ،وال تُعلم يف كلتا احلالتني ،لعدم ذكر القائل هلا يف احلالة األوىل،
وعدم ظهورها عىل قوله يف الثانية ،ومها يشء واحد وال فرق .وهذا كله ال جيوز يف

حق الرسول  ألن كالمه نفسه هو احلجة التي ينبغي أن يطالب هبا املقلد مقلده.
واستدل آخرون بمقولة الشافعي" :وال جيوز تقليد أحد سوى النبي ."
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ويف معاجم اللغة :التأيس مرادف لالقتداء ومماثل له يف الداللة عىل نفس
املعنى .فاإلسوة واألسوةِ ،
كالقدوة وال ُقدوة .وهي احلالة التي يكون اإلنسان عليها

يف اتباع غريه ،إن حسن ًا وإن قبيح ًا ،إن سار ًا ،وإن ضار ًا ،ويقول صاحب اللسان:
ال ُقدوة ِ
والقدوة ما تسننت به .ويف قوله تعاىل﴿ :ﳀ ﳁﳂ﴾ [األنعام" ]90 :االقتداء

افتعال من القدوة وقياسه عىل األسوة" إشارة إىل أن حممد ًا  ما جاء إال عىل سنة
الرسل كلهم ،وأنه ما كان بدع ًا من الرسل.
ويعد كتاب القرضاوي "السنة مصدر ًا للمعرفة واحلضارة" حماولة رائدة

لإلفادة من اإلرث النبوي الرشيف .ال يف الفقه واألحكام فقط ،بل يف خمتلف

فروع املعرفة وجماالت احلضارة .فعاملية اإلسالم وشموله ،وقدرته عىل االستيعاب
والتجاوز ،والتصديق واهليمنة ..كل ذلك ال يتحقق إال بإبراز سائر مواطن القوة

الكامنة يف هذا الدين الذي جاء للناس كافة وال بد أن يستوعبهم كافة .وينتهي
القرضاوي إىل تقرير حقيقتني ال ينبغي اخلالف عليهام :أوالً :أن مجهرة السنة سواء

أكانت أقواالً أم أفعاالً أم تقريرات هي للترشيع ،ومطلوب فيها االتباع للنبي .
ثاني ًا :أن من السنة ما ليس للترشيع ،وال جيب الطاعة فيه ،وهو ما كان من أمور
الدنيا ،كام جاء يف احلديث الصحيح "أنتم أعلم بأمور دنياكم".

ومن املهم هنا معرفة "ما جاء يف السنة من األمر والنهي عىل سبيل اإلرشاد،

فعلامء األصول يسمونه أمر إرشاد ،أو هني إرشاد ،وفرقوا بني ما كان للندب وما

كان لإلرشاد .فالندب لثواب اآلخرة ،واإلرشاد ملنافع الدنيا .وال شك يف أن النظر
إىل السنة هبذا املنظار حيل كثري ًا من املشكالت املطروحة ،يف شكل أدلة متعارضة،
أو نسخ بعضها للبعض اآلخر ،واحلق أن كثري ًا مما قيل فيه بالنسخ ليس بمنسوخ

حقيقة ،بل كال النصني كان يمثل سياسة رشعية نبوية يف موقف معني وألسباب
ومالبسات معينة ،فلام تغري السبب املوجب تغري احلكم".

يقسم ابن قتيبة سنة النبي  إىل أنواع ثالثة ،قال" :والسنن عندنا ثالث:

سنة أتاه هبا جربيل عليه السالم عن اهلل تعاىل ،وسنة أباح اهلل له أن يسنها ،وأمره
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باستعامل رأيه فيها ،فله أن يرتخص فيها ملن يشاء عىل حسب العلة والعذر ،وما سنه
لنا تأديب ًا فإن نحن فعلنا كانت الفضيلة يف ذلك .وإن نحن تركناه فال جناح علينا

إن شاء اهلل."...

وعد ابن عاشور «من أحوال رسول اهلل  ،اثني عرش حاالً :الترشيع،

والفتوى ،والقضاء ،واإلمارة ،واهلدي ،والصلح ،واإلشارة عىل املستشري،
والنصيحة ،وتكميل النفوس ،وتعليم احلقائق العالية ،والتأديب ،والتجرد عن
اإلرشاد "..وذكر لذلك أمثلة عديدة ،وعقبها بذكر خطوات منهجية مساعدة

يمكن اعتبارها إضافة مهمة يف هذا السياق .كـ "استقراء األحوال وتوسم القرائن"،
و "اإلعالم باحلكم واحلرص عىل العمل به" يف حال الترشيع ،و"عدم احلرص عىل

تنفيذ العمل" يف حال عدم الترشيع.

وعند صاحب املنار إضافة تنطلق من تفسري قوله تعاىل﴿ :ﲯ ﲰ

ﲱ﴾ [األعراف ]158 :تشمل اتباعه  فيام رشعه من األحكام من تلقاء نفسه،

عىل القول بأن اهلل تعاىل أعطاه ذلك وأذن له به .واتباعه يف اجتهاده واستنباطه من
القرآن إذا كان ترشيع ًا ،وجتعل معيار ًا للترشيع أو عدمه ما تعلق بحق اهلل أو العبد،
أو بجلب مصلحة ودرء مفسدة ..يقول" :ليس من الترشيع الذي جيب فيه امتثال
األوامر واجتناب النهي ما ال يتعلق به حق هلل تعاىل ،وال خللقه .ال جلب مصلحة

وال دفع مفسدة."..

أما الشيخ شلتوت فإنه قسم السنة إىل ترشيعية وغري ترشيعية ،وجعلها عىل

أقسام :ما سبيله سبيل احلاجة البرشية كاألكل والرشب والنوم ،وما سبيله سبيل
التجارب والعادة الشخصية واالجتامعية ،وما سبيله سبيل التدبري اإلنساين...وما

كان للترشيع ،وذكر فيه :ما يصدر عنه  عىل وجه التبليغ بصفته رسوالً ..وما
يصدر عنه بوصف اإلمامة والرياسة العامة جلامعة املسلمني ،وما يصدر عنه بوصف
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القضاء .ونبه إىل أنه "من املفيد جد ًا معرفة اجلهة التي صدر عنها الترصف ،وكثري ًا

ما ختفى فيام ينقل عنه  وال ينظر فيه إال من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره

( )...ومل يكن يف احلقيقة صادر ًا عىل وجه الترشيع أصالً."..

نبه عىل هذا أيض ًا العالمة عالل الفايس ،بعد ذكره ألنواع الترصفات ،قال:

"وال بد من مالحظة ظروف أفعاله  ،وحالة انتصابه  للترشيع ،أو للفتيا ،أو
لإلمامة أو للقضاء أو لغري ذلك من احلاالت التي كان يتقلب فيها عليه السالم ألداء

رسالته ونرش دعوته وتعميم هدايته".

وليس الغرض من هذا التتبع ،اخلالص إىل احلسم يف نتيجة معينة بقدر ما

كان استطراد ًا يف بيان مفهوم االتباع وعالقته بالسنة ،ومقتضيات ذلك املرجعية
واملنهجية .كام أنه تنبيه تأكيدي عىل أمهية املوضوع وخطورته ،ورضورة إيالئه
العناية الالزمة يف املباحث احلديثة واألصولية ،درءا ملفاسد منترشة يف األمة وسد ًا

لذرائعها وفتح ًا ألبواب جديدة من املعرفة واحلضارة تنهل من السنة وتتأطر
وتتوجه هبا ،هذا مع اعتبار أن الرشط املنهجي الذي قدمنا نتف ًا عنه ،وهو ما يزال

بحاجة إىل بلورة و "إمجاع" ،مدخل حاسم إىل ذلك كله.

- 84 -

الباب الثالث

األمة :إطار املرجعية والعاملية يف الفكر العريب واإلسالمي
الفصل األول :األمة ،الكيان التارخيي الناظم حلركة التجديد واالجتهاد
الفصل الثاين  :املرجعية ،أرضية العمل التجديدي النهويض وثوابته
الفصل الثالث :العاملية ،املجال الكوين للعمل التغيريي والدعوى ،ومنهجية
االستيعاب والدمج والتجاوز

الفصل األول:

األمة الكيان التارخيي الناظم حلركة التجديد واالجتهاد

أوالً :يف املصطلح واملفهوم

تأيت األمة يف القرآن عىل مخسة أوجه ،وهي :اجلامعة﴿ :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ﴾ [البقرة ،]128 :وامللة﴿ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [البقرة ،]213 :واحلني﴿ :ﱏ

ﱐ ﱑ﴾ [يوسف .]45 :واإلمام﴿ :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﴾ [النحل ]120 :والصنف:

﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ﴾ [األنعام ،]38 :ويف قوله﴿ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ﴾ [الزخرف ]22 :هي مثل السنة ،أي عىل دين جمتمع .وقوله:

﴿ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﴾ [البقرة ،]213 :أي كانوا عىل دين واحد ..وقوله﴿ :ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﴾ [آل عمران ]104 :يتخريون العلم والعمل الصالح ويكونون أسوة لغريهم.

وقد جاء لفظ أمة بالنصب يف اآليتني عىل احلال واخلرب قد تم يف قوله﴿ :ﲞ

ﲟ ﲠ﴾ ،أي هذا اجلمع من األنبياء واملرسلني أمتكم أي :مجاعتكم .حال

إهنا أمة واحدة ،هذه هي ملتكم ودينكم ،وهو أمر واحد ال تعدد فيه ،وهو الذي

جاء يف قوله تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓﱔ ﴾ [هود﴿ ،]119-118 :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﴾ [الشورى.]8 :

ويقول صاحب املنار :فاملراد منه أن الناس كانوا وال يزالون أمة واحدة،

ونشأ عن هذه الوحدة نفسها اختالفهم ،وكان اهلل سبحانه يقيض يف اخلالف بإهالك

من ينحرف منهم عن سبيل الفطرة السليمة ،فال يبقى من الناس إال من استقام
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عليها ،ولكن سبقت كلمته ،وثبت يف علمه وتم يف مشيئته أن يكون الناس يف أمرهم
كاسبني سعيهم ،مكلفني بالنظر فيام بني أيدهيم من اآليات ،وأن يكون منهم الضال
واملهتدي ،والعادل واملعتدي ،حتى يويف ك ً
ال جزاءه يف الدار األخرى ،وهلذا بعث

فيهم الرسل عليهم الصالة والسالم ليكونوا هلم أئمة يف اإليامن وأسوة يف العمل
الصالح .وقال :خلق اهلل اإلنسان أمة واحدة أي مرتبط ًا بعضه ببعض يف املعاش ال
يسهل عىل أفراده أن يعيشوا يف هذه احلياة الدنيا إىل األجل الذي قدره اهلل هلم إال

جمتمعني يعاون بعضهم بعض ًا ،وال يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض.

إن "األمة القطب ..تلك اجلامعة القيادية املميزة ذات القدرة االستقطابية

العالية ،والتي تؤدي إىل آثار مزدوجة من حيث متاسكها الداخيل وانفتاحها ،أو

جاذبيتها بالنسبة للغري عىل املستوى اخلارجي .فاألمة هبذا املعنى تصري هي املستودع
للرسالة املحمدية ،أي إن األمة هي وعاء القرآن الكريم."..

إن األمة هبذا املفهوم «تتكون من شعوب وقبائل يف أقطار وأقاليم ،ولكنها

ووحدت بني
مع هذا تظل أمة واحدة مجعتها العقيدة ،وربطت بينها الرشيعة،
َّ
أذواقها ومشارهبا القيم واآلداب اإلسالمية ،وعاشت تارخي ًا مشرتك ًا يف انتصاراته

ومآسيه ،وعانت حارض ًا مشرتك ًا يف آالمه وآماله .وهلذا ال جيوز لنا أن نقول:
﴿وإِ َّن
"أمم إسالمية" بل "شعوب إسالمية" ألمة واحدة خاطبها اهلل تعاىل بقولهَ :
ه ِذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ُْم َفا َّت ُقونيِ ﴾ [املؤمنون .]52 :إهنا أمة واحدة يف الغاية
َ
َّ ْ َّ َ
والوجهة ..واحدة يف األفكار واملفاهيم ..واحدة يف املشاعر واألحاسيس ..وقد

صور رسول اهلل  وحدهتا يف ذلك فمثلها باجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو
َّ
تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى ..واألمة الراشدة كام يقول ماجد عرسان
الكيالين ال ينال من وحدهتا تنوع الشعوب والقبائل فيها ،وال اختالف األلوان

واملهن واألماكن ما دامت والءاهتا تدور يف فلك الرسالة وحدها ،وال تدور يف
فلك األشخاص واألشياء .و"العنرص الرئيس يف مفهوم األمة هو عنرص الرسالة،
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أي العطاء الذي تقدمه مجاعة من الناس إىل بقية جمموعات اإلنسانية ،واستمرار
األمة يف احلياة املختلفة..

وقد حتدث القرآن الكريم عن بعض خصائص هذه األمة ،اختزهلا البعض

يف ثالث رئيسية :الوسطية﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾

[البقرة ،]143 :واالجتباء:

﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﴾ [احلج .]78 :ومثله آيات الوعد باالستخالف
والتمكني يف األرض﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [النور .]55 :واالبتالء أو التمحيص﴿ :ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [آل عمران.]140 :

وبالنظر إىل تداول املصطلح يف احلضارة الغربية احلديثة ،يمكن أن نقول :إن

االستخدام األوريب ملصطلح  Nationالذي درجت ترمجته لغوي ًا وشاع استخدامه

اصطالحي ًا بتعبري «أمة» خضع لتأثري التطورات التارخيية يف تشكل الدولة ضد األمة،

 ،Etat - nationalوهو تشكل تارخيي يصعب التمييز فيه بني أسبقية اجلانبني (األمة
والدولة) .ومهام يكن من أمر هذه اجلدلية التي برزت من خالل النص الفكري وال

سيام ابتداء من (ق  )18ومن خالل احلدث (الثورة الفرنسية وامتداداهتا يف أوربا

وترسخ مركزية الدولة فيها) ،فإن مصطلح الـ  Nationمل يكن يملك الداللة نفسها

قبل ذلك .إذ مل يكن يعني ذلك التشكل القانوين املؤسيس لتدامج هذين الطرفني
(الدولة واألمة) ولقيام عالقة حمددة بني الفرد والدولة ،تنتظم يف سياق أيديولوجي

وسيايس وقانوين يطلق عليه القانونيون واملنظرون الدستوريون تعبري Nationalité

أي االنتامء ألرض ودولة وأمة يف كيان واحد.

إن سيادة مصطلح "األمة" يف احلضارة الغربية كان «يف مرحلة تبلورت فيها

القوميات عىل أنقاض الرابطة الالهوتية املسيحية اجلامعة .ويرتدد هذا املصطلح يف
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احلضارة الغربية يف عالقته وتداخله بالدولة بني أشكال من التحديدات والضوابط
اآلنية واجلغرافية والسياسية واالقتصادية املساعدة عىل التاميز الداخيل وإقامة

الفوارق واخلصوصيات ،فض ً
ال عن الرغبة اجلامعة للحضارة الغربية يف التوسع
واهليمنة حيث تتحول األمة إىل الدولة املتوسعة.

واألمة العربية تكونت حصيلة عملية تارخيية لعبت فيها الدعوة واللغة الدور

األكرب ،ومل تكن اجلغرافيا غري أداة تقنية لتحديد العالقات ،وكانت األمة خالل
خمتلف مراحل تارخيها جمتمع ًا مفتوح ًا يستوعب غري املسلمني من أهل الذمة كام

يستوعب الشعوب الوافدة ،وكان هذا املجتمع عىل استعداد دائم للتوسع خارج
حدوده اجلغرافية بتأثري الدعوة ال بالغزو والسالح..

وإن كانت األمة "تشارك سائر األمم يف كوهنا حقيقة تارخيية" فإهنا عىل

مستوى التواصل الزمني ويف إطار جتاوزها للتعدد والتنوع اجلامعي واحلضاري..

تستقل عن غريها من األمم وتستأثر ببعد موضوعي يطلقها من النسبية التارخيية.
ولذلك وقفت هذه احلضارة ولغتها بمضمون ومفهوم "األمة" عند مضمون الرباط
اجلامع للجامعة أي ًا كان هذا الرباط ،حتى يظل الباب مفتوح ًا للتأليف واالستيعاب.

ويدعم هذا التوجه عاملية الرسالة اإلسالمية وأمهية العقيدة يف الدين اإلسالمي،
وكوهنا الرسالة اخلامتة التي جاءت لتستوعب مرياث املايض  -باإلحياء والتجديد-

ولتصوغ منه -بمعايري اإلسالم -حضارة مستقبلية ذات نزوع عاملي ال تنكر
التاميزات بني اجلامعات البرشية ،وال حتارهبا ،بل هتذب شذوذها لتوظف التعددية

القومية يف بلورة وإنامء وتطوير حضارة ذات نزوع عاملي..

ثاني ًا :يف اإلمجاع الرشعي لألمة وداللته التارخيية والواقعية.

يقسم العلامء العلم بالنظر إىل حامله أو متعاطيه إىل صنفني" :علم عامة"

و"علم خاصة" ،وإن كان يف صورة إمجاع إىل "إمجاع عامة" و"إمجاع خاصة" ..وهذا

كام يرى الشافعي هو العلم العام الذي ال يمكن فيه الغلط يف اخلرب ،وال التأويل،
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وال جيوز فيه التنازع .وقوة اإلمجاع هي يف استناده إىل نص قاطع وإىل تواتر يف النقل
وفهم ال نزاع فيه ،وعدم غفلة عن معنى كتاب وال سنة وال قياس.

وواجب للعلامء هاهنا إرشاك األمة يف هذا اإلمجاع تفهي ًام وتعلي ًام وعم ً
ال

وتنزيالً ،واملشاركة ببذل اجلهد كل حسب طاقته ووسعه .يقول الشافعي" :ونعلم

أنه إذا كانت سنن رسول اهلل ال تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ،ونعلم
أن عامتهم ال جتتمع عىل خالف لسنة رسول اهلل وال عىل خطأ إن شاء اهلل" .وجيعل
اخلطيب البغدادي اإلمجاع عىل رضبني :إمجاع اخلاصة والعامة ،وإمجاع اخلاصة دون

العامة .وينقل الزركيش عن إمام احلرمني الذي دل عليه السمع صحة إمجاع مجيع

األمة ،وقد ثبت أن األمة عامة وخاصة ،فيجب اعتبار دخول العامة واخلاصة يف
اإلمجاع ،وليس للخاصة إمجاع عىل يشء خيرج منه العامة ..والعامة جممعة عىل أن

حكم اهلل ما أمجعت عليه اخلاصة وإن مل تعرفه عيان ًا..

وجعله الشاطبي عىل رضبني :أحدمها ال يمكن أن ينقطع أصل التكليف،

وهو االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط ،والثاين يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا ،وهو
ثالثة أنواع :تنقيح املناط ،وختريج املناط ،والثالث هو نوع من حتقيق املناط املتقدم

الذكر ...وقال الشيخ دراز معلق ًا" :فاالجتهاد يف األحكام هو الرضب األول
الذي ال خيص طائفة من األمة دون طائفة ،وهو ال ينقطع باتفاق .واالجتهاد يف

درك األحكام هو الرضب الثاين الذي خيص من هو أهل له .وذكر الشوكاين عن
"اجلمهور" أنه ال اعتبار بقول العوام يف اإلمجاع ال وفاق ًا وال خالف ًا ،ألهنم ليسوا

من أهل النظر يف الرشعيات وال يفهمون احلجة وال يعقلون الربهان" ،ثم استدرك
بقوله" :وقيل يعترب قوهلم ألهنم من مجلة األمة ،وإنام كان قول األمة حجة لعصمتها

من اخلطأ ،وال يمتنع أن تكون العصمة جلميع األمة عاملها وجاهلها."..

وأجاب اخلطيب البغدادي عىل من تساءل حول جواز أن يقل عدد أهل احلل

والعقد ،فلو رجع إىل واحد ،فهل يكون جمرد قوله حجة قاطعة؟ ،بقوله" :إن اعتربنا
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موافقة العوام .فإذا قال قوالً وساعده عليه العوام ومل خيالفوه فيه فهو إمجاع األمة

فيكون حجة .إذ لو مل يكن لكان قد اجتمعت األمة عىل الضاللة واخلطأ ،وإن مل
نلتفت إىل قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم االجتامع واإلمجاع .إذا يستدعي
ذلك عددا بالرضورة حتى يسمى إمجاع ًا".

ويذهب ابن حزم إىل تأكيد حجية إمجاع األمة ببالغ الرسول  يف حجة الوداع

إذ "مل جيعل رسول اهلل  ذلك التبليغ العام الذي أقام به احلجة يف مكة يف حجة
الوداع ،حيث قال" :أال هل بلغت" فقال الناس" :اللهم نعم" فقال" :اللهم فاشهد"
يف خاصة من الناس ،وال بحرضة وجوه الناس خاصة دون الرعاع .ونظري هذا نجده
عند ابن عاشور يف حماوالته لرد االعتبار للفقه اجلامعي أمام غلبة الفقه الفردي إىل

االضطرار ،وذكر أن النظر إىل الرضورة عىل قسمني :نظر إىل عموم الرضورة ،ونظر

إىل خصوصها ،تلحق باألوىل ترشيعات عامة وبالثانية ترشيعات خاصة.

ويف فكرنا املعارص نجد احلاجة ماسة اكثر إىل هذا النوع من اإلمجاع بام حيمله

من قيم الوحدة والتوحيد يف املجاالت كافة ،أمام ما ساد يف واقع األمة من أوضاع

التجزئة والتخلف والوهن ....أمام واقع عاملي يتجه نحو التكتالت اجلامعية
والعمل املؤسيس ..وهذا ما دفع كثريين  -كام يقول الرتايب  -من كتاب احلقبة
الراهنة إىل التأكيد من جديد عىل دور األمة يف العمل االجتهادي والتجديدي،

يف العمل التغيريي اإلصالحي والنهضوي املعارص .فقد كان اإلمجاع هو إمجاع

املسلمني ..والشورى أيض ًا للمسلمني ..وجعل الشورى بني العلامء ..واإلمجاع

إمجاع علامء ليس له مستند إال الرضورة العملية التي كانت قائمة يومئذ ،واملتمثلة
يف كثرة عدد املسلمني وصعوبة االتصال والتنقل ودخول أقوام شتى إىل اإلسالم..

ومن أهم الضوابط التي "تنظم املجتمع املسلم وتتدارك ذلك التباين":

ضابط الشورى وضابط السلطان .فيتم ذلك التنظيم بالشورى واالجتامع ليتشاور
املسلمون يف األمور الطارئة يف حياهتم العامة ...وعىل الدولة حني تصدر اآلراء
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واملذاهب أن تعقد الشورى وتقنن اآلراء واألحكام املعتمدة ...وأن حتتاط لذلك

التقنني والتدوين تنظي ًام مسبق ًا حلياة املجتمع الرشيد.

ومن خصائص هذا الفكر كام يرى الرتايب أنه :فكر وعي باهلوية اإلسالمية،

وإحياء نابض باحليوية متحرك ًا بدوافع اإليامن نحو استكامل اهلوية ...وفكر انتقال:
حيمل معاين التطور والعبور من حال إىل حال ..يضاف إىل ذلك تركيزها عىل عنارص
مثل الواقعية ،واالجتهادية املنهجية.

إن االجتهاد هبذا االعتبار كام يقول عبداحلميد أبو سليامن عمل فكري منهجي

وجهد علمي متواصل ،واألمة احلية ذات القوة املتطورة هي التي جتعل املنهجية

االجتهادية مدرسة وأسلوب ًا علمي ًا عام ًا ،يعمل به ومن خالله رشائح املتعلمني
والباحثني والعاملني كافة .واملجتهد هبذا املفهوم جزء من حركة األمة "يجُ ِّسد فكرها

احلي ومنهجيتها العامة" واإلمجاع هو حصيلة عملية االجتهاد اجلامعية التي يشارك

فيها أفراد األمة كل بقدر علمه ومعرفته .وقد أظهرت التجربة التارخيية أن النهوض
بالشعوب يستدعي أول ما يستدعي املراهنة عىل القوى املعنوية وإرشاك مجيع الناس
يف املسؤولية ،ويف صياغة املستقبل وحتديد الغايات ،وإخضاع السلوك السيايس

واالجتامعي إىل قيم أخالقية واضحة ومشرتكة تؤكد التعاون والتضامن ،وأن

من الضوابط املهمة لسالمة الفهم لإلسالم التمسك بام أمجعت عليه األمة واستقر

عليه اعتقادها وفكرها ،وتأسست عليه قيمها وأصوهلا وتقاليدها ،وتفرعت عليه
آداهبا وأنواع سلوكها وعالقاهتا ،ال اإلمجاع األصويل فحسب الذي قد ينازع فيه

منازعون ...إنام ما هو أعمق من ذلك.
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الفصل الثاين:

املرجعية أرضية العمل التجديدي النهضوي وثوابته.

أوالً :يف مفهوم املرجعية ومسألة اهلوية

يف لسان العرب :رجع يرجع رجع ًا ورجوع ًا ورجعى ورجعان ًا ومرجع ًا

ومرجعة :انرصف .ويف التنزيل ﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾ [العلق ،]8 :أي الرجوع

واملرجع ،وعىل هذا فاستعارة فعل (رجع) هبذا املعنى والذي منه "املرجع"

و"املرجعية" ،يعني أن املرجوع إليه ،الذي يرد ويعاد إليه أصل ومبدأ كيل جامع،

حيسم اخلالف وينهي النزاع ،إذ غالب الرجوع بام هو رد وعودة إىل أصل يكون بعد

خالف يف فرع أو نزاع يف جزء.

ويف الفكر املعارص يرتدد كثري ًا استعامل "املرجعية" وقد يريد هبا هذا االجتاه ما

ال يريده اآلخر ،فلكل مراجعه وأصوله ومنطلقاته ،وإنام تشرتك يف مبدأ الرجوع.

وإن احلديث عن مرجعية عامة وموحدة ليس عم ً
ال تقنيني ًا هيدف إىل حمارصة
اجتاهات الفكر ووضعها يف قوالب جامدة ،فهذا الذي سعينا إىل نقده منذ البداية

باعتباره إلغاء لذات األمة ،ونفي ًا هلا سواء يف جتربتها التارخيية أو املعارصة ،ولكنه
حديث عن إطار جامع حاضن يوحد االهتاممات ،ووجهات العمل مهام اختلفت

بني تيارات األمة.

إن وضع األمة الراهن مل يعد يسمح بالتعدد إىل درجة التناقض والتنايف كام

كان يف مرحلة قوهتا ومتاسكها وسيادة حضارهتا وثقافتها ،فالواقع احلايل يدعو
إىل التوحد أكثر والتكتل حول القضايا املصريية ملعاجلتها وفق خطوات وأهداف

واضحة املعامل.
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وبالنظر يف أنواع املرجعيات السائدة ،يتلخص لنا حسب املسريي مرجعيتان:

املرجعية النهائية املتجاوزة ،والتي تعني الفكرة اجلوهرية التي تشكل أساس كل

األفكار يف نموذج معني ،واملرجعية املتجاوزة للطبيعة والتاريخ واإلنسان ،ومع

تزايد هيمنة املرجعية املوضوعية املادية ،واختفاء املرجعية اإلنسانية متام ًا ،خيتفي

العقل وتظهر مرجعيات مادية عديدة متصارعة.

ويف سياق احلضارة العربية اإلسالمية ال يمكن أن تكون املرجعية العليا

إال للوحي اهلادي التي هي أقوم عقيدة وسلوك ًا ..الوحي الذي كان وراء النقلة
واالنعطافة الفريدة هلذه األمة حال تلبسها به ،بأن جعلها خري أمة شاهدة وقائدة،

محلت إىل املعمور قي ًام ومبادئ جديدة يف تنظيم عبادته وعمرانه واجتامعه.

وحسب برهان غليون ،فإنه مفيد يف فهم األزمة األخالقية التي يعيشها

املجتمع العريب ،والتي تتجسد..يف عجز التحديث عن تقديم إمكانية لنشوء أخالق

عقلية يف الوقت الذي يدمر فيه بانتظام السند الديني باألخالق ،ولعل ذلك نفسه
راجع إىل أن اإلسالم استطاع منذ البداية أن يوفق بني حاجات احلرية الشخصية

وحاجات بناء السلطة ،ومل يضطر إىل إحداث القطيعة بينهام ،فاالجتاهات القومية

تعطي للعامل الديني دور ًا ثانوي ًا ،كام أن االجتاهات العلامنية يف تركيزها عىل رشط

"االنفتاح" و"احلداثة" تدفع بالعامل الديني إىل الركن الشخيص الضيق .بينام تعطي

تيارات إسالمية األولوية للعامل الديني وتتنكر للعوامل األخرى دون إفادة مما

تسمح به من إجيابيات يف تعزيز صف الوحدة الداخلية واالنفتاح عىل املعارف
اخلارجية .ونقف هنا أمام نموذج حاول صاحبه عبد احلميد أبو سليامن أن يكون

مستوعب ًا يف حتديده للمعامل الكربى لألسس املرجعية واملنهجية للفكر اإلسالمي،
وتتجىل عنده يف :تكامل الغيب والشهادة ،ومصادر الفكر واملنهجية اإلسالمية،

ومنطلقات أساسية ،ومفاهيم أساسية هلام.
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ويمكن توضيح هذا األمر مع يشء من االختزال يف الرسم البياين التايل:

فهذه أسس مرجعية كربى إذا تم التوحد حوهلا والعمل بمقتضاها ،كام

يرى غليون كانت ضامن ًا الستمرار الوحدة بني خمتلف تيارات ومذاهب األمة،
وضابط ًا ألشكال اخلالف والنزاع فيها .فكل مجاعة حتتاج كي تقوم وتستمر
باإلضافة إىل العلم والتقنية إىل أطر مرجعية واضحة املعامل أخالقية تكون مصدر

تواصلها وإهلامها ،توحد مشاعرها وتتحكم بردود أفعاهلا وتشرتط رؤيتها العامة

وتوجهاهتا العميقة.

ويف حماولة لتلمس أرضية مرجعية للثقافة العربية اإلسالمية ،يذهب اجلابري

إىل أن عرص التدوين بالنسبة للثقافة العربية هو بمثابة األساس .واإلطار املرجعي

الذي يشد إليه وبخيوط من حديد مجيع فروع هذه الثقافة وينظم خمتلف متوجاهتا
الالحقة إىل يومنا هذا ،بل إن عرص التدوين هو يف ذات الوقت اإلطار املرجعي

الذي يتحدد به ما قبله ،يضاف إىل هذا أن املوروث الثقايف العريب اإلسالمي الذي

تناقلته األجيال منذ عرص التدوين إىل اليوم ليس صحيح ًا عىل وجه القطع ،بل عىل

رشوط أهل العلم فقط.
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ومهام يكن من أمر ذلك فإنه ال ينبغي أن حيجب عنا أمر حقيقتني :أوالمها أن

كثري ًا من تلك «التقييدات والضوابط والرشوط» كانت وما تزال حلامية النص نفسه،
وفهمه ومتثله ،والثاين أن عرص التدوين ال حيتل حقيقة الصورة املضخمة التي حتدد

«ما قبله وما بعده» بإطالق.

وإن اخلالف حول حتديد املرجعية وعنارصها يبقى دائر ًا يف إطار القبول

بفكرة الرجوع الذي يعطي األولوية للنص املوحى ،وفرق كبري بني النقد من أجل

التقويم املنهجي والنقد من أجل اإللغاء املرجعي.

وحيدد حسن حنفي مرجعية أخرى تتجىل يف "العلم اإلنساين" ،وهي امتداد

لدعواه املتقدمة حول "اإلنسان الكامل" والقائمة عىل أساس حتويل "العلم أو

العلوم اإلهلية" إىل «علم أو علوم إنسانية» .أما تربير هذه املرجعية فيتجىل يف كون

"الوحي املنزل أصبح عل ًام إنساني ًا بمجرد كتابته وقراءته وتفسريه" وحسب هذا
التربير فإننا «ال نعلم إال عل ًام واحد ًا هو العلم اإلنساين ،وال ندري عن علم احليوان

أو علم املالئكة أو علم اجلن إال ما يعلمه اإلنسان عن هذه العلوم ،وال نعلم عن
علم اهلل إال ما هو موجود يف كتاب مدون بلغة معروفة.

وهكذا ينتهي دور الوحي يف توجيه اإلنسان ،وتغيب هدايته الدائمة واملستمرة

له ،كام تغيب معارفه املتعلقة باإلنسان ذاته وبالكون وباحلياة الدنيا واآلخرة ،وتغيب

أيض ًا التكاليف وحتمل األمانة ..ليحل حمل ذلك كله اإلنسان بمعارفه املحدودة
ومواصفاته النسبية زمان ًا ومكان ًا.

إن مرجعية الذات املنبنية عىل أصول ثالثة كربى هي :الوحي واإلنسان

والكون ،كفيلة باستيعاب كل اجلهد واإلنجاز البرشي ،وضامن توازنه واعتداله

واستقراره .وال شك يف أن كثري ًا من مظاهر االنحراف والتطرف والشذوذ
والتمركز حول "ذوات" معينة ..هو بسبب غياب األصل الضابط املوجه واهلادي،
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املرجع األعىل الذي هو الوحي ،فمرجعية الذات تستوعب املرجعية أو املرجعيات

الغربية وتزيد عليها .فهي ال تتنكر لعنرص الطبيعة والواقع بل جتعله ثالث أصوهلا
الكربى ،كام ال تتنكر لإلنسان وملكته العقلية بل جتعله ثاين هذه األصول وجتعل

عقله مناط ًا للتكليف .وتضيف عىل ذلك أهنا تقيم بينهام (اإلنسان والكون) نسب ًا من
عالقة العامرة والتسخري القائمة عىل العلم واملعرفة ،وعىل القراءة والتدبر والتفكر..
إن طرح مسألة املرجعية غالب ًا ما يستصحب معه ظالل اهلوية باعتبارها

تعبري ًا آخر عن املرجعية ،خاصة وأن اهلوية غالب ًا ما تطرح يف سياق الدفاع

عنها بإزاء التحدي اخلارجي ،ووجود اآلخر املهدد باستمرار .فهي اخلصائص
املميزة والدائمة للذات احلضارية .ومفهومها يف الفكر العريب اإلسالمي يتحدد

بالوجود ،وجود الذات ،وبالصفات .وهوية األمة هي حقيقتها املميزة هلا.
وتتشكل من عنرصين :نمط العالقات الرابطة بني األفراد واملنطق األيديولوجي

الذي أنتج ذلك النمط .ومها كام يرى عبداملجيد النجار اللذان يعطيان لكل

أمة حقيقتها التي تتميز هبا عن األمم األخرى ،ويكون هبا تشخصها يف الواقع
وصريورهتا يف التاريخ.

ثاني ًا :املرجعية واملركزية الغربية

يعترب الغرب نفسه معيار ًا حضاري ًا كوني ًا شام ً
ال تقاس عليه كل التجارب،

وتكون عىل نمطه وشاكلته بام حيقق تبعيتها الدائمة له باعتبارها هوامش وأطراف
وملحقات .وكل املصطلحات واملفاهيم حسب إدوارد سعيد ،إنام هي تعبريات

استهالكية نمطية تظهر يف أزياء وحلل ثقافية وسياسية واقتصادية..

وقبل هذا وذاك ،ال بد من تقرير أمور منهجية رضورية يف تصور املرجعية

واهلوية الذاتية يف عالقتها باآلخر .ورشط االنفتاح هو من أهم خصائص هذه

املرجعية ،وننطلق يف هذا الرشط مع ابن رشد يف قوله بأننا جيب علينا أن نستعني
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عىل ما نحن بسبيله بام قاله من تقدمنا يف ذلك ،سواء أكان ذلك مشارك ًا لنا أو غري

مشارك يف امللة ...كام ننطلق مع ابن تيمية الذي نقد املنطق والفلسفة اليونانية،

ودعى إىل املنطق اإلسالمي التجريبي ،وعبرّ عن روح احلضارة اإلسالمية احلقة
يف عرص االهنيار احلضاري اإلسالمي الذي عاش فيه .حيث أدرك بعمق أن أعظم

معول ينقض يف أساس احلضارة العربية اإلسالمية هو معول املنطق اليوناين ،وإنه

يقوضها باسم املنهج ،وسينتج قضايا عامة يف كل النطاقات متزق األحكام العامة
للمسلمني .فتتبع قواعد هذا املنطق وقام بتطبيقها ،فلم ينتج له سوى آراء بعيدة كل

البعد عن ما هو إسالمي.

والتجربة التارخيية لالنفتاح املرشوط بني كثري من احلضارات تعكس بوضوح

هذا املنهج يف التمييز ،القائم عىل أساس اخلصوصية الثقافية واحلضارية .فاملسلمون
األوائل انفتحوا عىل كثري من احلضارات دون أن تندمج حضارهتم بإحدى تلك
احلضارات .أخذوا من احلضارة اهلندية احلساب والفلك دون فلسفتها ،وأخذوا
من احلضارة الفارسية بعض الرتاتيب اإلدارية ،ومل يأخذوا عقائد الفرس ،وانفتحوا
عىل احلضارة اليونانية وأخذوا العلوم الطبيعية والتجريبية دون أن يأخذوا إهلياهتم

وأساطريهم ،وأخذوا تدوين الدواوين من الرومان دون أن يأخذوا القانون
الروماين ،وكذلك األمر بالنسبة للحضارة الغربية عندما آلت الدورة احلضارية

إليها يف عرص هنضتها ،انفتحت عىل احلضارة اإلسالمية ..وأخذت العلوم التجريبية
وأسس املنهج التجريبي دون أن تأخذ «توحيد» اإلسالم وال قيمه وال رشيعته ،وال

تصوره للكون ،فأخذت من ابن رشد الشارح ألرسطو ،ورفضت ابن رشد القايض
والفقيه املسلم..

فالغرب كام يرى اجلابري مل يعد قادر ًا عىل التعرف عىل نفسه بعد اهنيار خصمه

الشيوعية إال من خالل تنصيب "اإلسالم" كـ"آخر" جديد ،وكام يفعل العقل الغريب

دائ ًام فهو عندما يتخذ طرف ًا ما "آخر" جديد ًا له ،يبنيه بناء جديد ًا ،بل يصنعه صنع ًا
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ليضمنه مجيع أنواع "السلب" أو "النفي" التي متكنه من حتديد هويته هو إجيابيا.

وهكذا يصبح "اإلسالم" وعاء لكل ما ال يرغب فيه الغرب ،ولكل ما خياف منه.

وال يقف األمر عند هذا احلد ،بل يتعداه إىل تسخري كل األجهزة والوسائل

ألداء هذا الدور ،بام يف ذلك تلك التي تنتحل الصفة العلمية واملعرفية «اخلالصة» أو

"احليادية" .أقصد مؤسسة االسترشاق ،الذي تكمن قوته يف قدرته عىل "التعديل"

و"التحويل" و"التصويب" التي يامرسها عىل موضوعه (الرشق).

كان العقل األورويب يدعو إىل االحتكام إىل البداهة العقلية ،ورصامة

االستنتاج ،أما اليوم فيبدوا أن الوضع قد انقلب متام ًا :لقد أصبحت الصورة

السمعية البرصية هي املتحكمة ،تقدم نفسها عىل أهنا هي الواقع نفسه ،حتمل

معها شهادة املطابقة ،تقدم نفسها يف آن واحد عىل أهنا اخلرب ،والتصور والواقع.
ويكفي كفاية تامة تقديم صورة لرجل ُمل َّثم أو امرأة متحجبة إلبالغ النظارة
معنى اإلسالم .أما تقديم صورة عن مجهور املصلني املسلمني ،واقفني أو راكعني
أو ساجدين ،فيكفي لتلقني النظارة ذلك "اخلطر" الذي يمثله "اإلسالم" .هكذا

أصبح الرأي العام الغريب كام يرى اجلابري سجني الصورة التي تقدم له عرب

الوسائل السمعية البرصية.

إن الناظر يف الساحة الفكرية العربية املعارصة ،إذا ما استبعدنا اجتاهي الرفض

الشامل والقبول الشامل حلضارة الغرب ،فإننا سنجد إىل جانب االجتاه الذي حيدد

لنفسه أسس ًا منهجية يف التعامل ،وأطر ًا مرجعية يف االستمداد ،واجتاهات أخرى
يغلب عليها طابع التناقض يف املواقف جتاه الغرب والذات.

ويذهب حسن حنفي إىل أن املنبهرين بالغرب يرون يف كل فلسفاته

خلق ًا جديد ًا ،وأن فصل الدين عن الدولة قضية نشأت يف بيئة أوروبية رصفة
بسبب الكوارث التي حلت باملجتمع املسيحي ،وأن النظرية الرشعية هي
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احلكم بالرشيعة اإلسالمية ،ويرى أن من مهام هذا العلم القضاء عىل املركزية
األوربية .والقضاء عىل ثنائية املركز واألطراف عىل مستوى الثقافة واحلضارة،
وإعادة التوازن للثقافة اإلنسانية بدل هذه الكفة الراجحة للوعي األورويب،

وإهناء أسطورة كون الغرب ممث ً
ال لإلنسانية مجعاء ،وإفساح املجال لإلبداع الذايت
للشعوب غري األوروبية وحتريرها.

وحول العالقة بني القديم واحلديث ،اختار حنفي نموذج االنقطاع عن

القديم بعدما اكتشف تعارض املسلامت السابقة مع نتائج العلم احلديث ،فلم تعد
أقوال الكنيسة وأقوال أرسطو ثابتة لديه ،وصار الثابت هو ما ضد العلم القبيل ،بام
يف ذلك الوحي والدين واإلهلام واملثالية .وظهرت مقوالت الليربالية واالشرتاكية،

الفلسفة النقدية العقالنية .وحسب هذا املقتىض يصبح اإلسالم دين ًا علامني ًا ألنه

ليس به رجال دين ،علامنيته معطاة من الداخل بوضع إهلي ،وليست مكتسبة من
اخلارج بجهد إنساين ،فالعلامنية كام يقول هي أساس الوحي ،فالوحي علامين يف

جوهره والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ تظهر يف حلظات ختلف املجتمعات.

أما أركون الذي قىض عقود ًا يف ديار الغرب ،ونذر نفسه للقيام بدور "الوسيط

بني الفكر اإلسالمي والفكر األورويب" فإنه مل يعجز فقط عن تغيري نظرة الغرب

"الثابتة ،الال متغرية" إىل اإلسالم ،وهي نظرة ذات طابع احتقاري ،بل عجز حتى

عن تغيري نظرة الغربيني إليه هو نفسه كمثقف مسلم ،مىض إىل أبعد مدى يمكن
امليض إليه بالنسبة إىل من هو يف وضعه من املثقفني املسلمني يف تبني املنهجية العلمية
الغربية ،ويف تطبيقها عىل الرتاث اإلسالمي.

والواقع أنه أمام تكرر فشل كل من حاول من العرب واملسلمني تغيري نظرة

الغرب إىل العرب واإلسالم« ،لنا أن نستنتج أن هذا الفشل املكرر قد يدل ال عىل
استحالة تغيري تلك النظرة ،بل عىل عدم سداد االسرتاتيجية العربية أو اإلسالمية

التي تضع كل رهاهنا عىل تغيري نظرة الغرب إلينا ( )...فنظرة اآلخر إلينا ،ال تتغري ما
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مل نتغري نحن أنفسنا ،وعبث ًا نطلب نحن الذين يقدم هلم تراثهم فه ًام ممتاز ًا آللية التغيري

﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ﴾ [الرعد ،]11 :أن يغري اآلخرون

نظرهتم إلينا بدون أن نغري نحن واقعنا .فنظرة اآلخر ليست ومه ًا كلها ،بل هي

حمكومة أيض ًا بآلية فيزيائية وما مل نقدم إليها حقيقة مادية أخرى فلن تعكس مرآهتا
صورة جديدة ..ويقول الطرابييش" :فإن أقىص درجات التربير للهزيمة ،هي

الرؤية التي تنطلق من منطق القياس عىل الغرب."..
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الفصل الثالث:

العاملية :املجال الكوين للعمل التغيريي والدعوي
ومنهجية الدمج واالستيعاب والتجاوز

أوالً :يف املفهوم والداللة الرشعية والتارخيية

درجت كثري من الدعاوى قدي ًام وحديث ًا ،من طرف مسترشقني وغريهم عىل
التشكيك يف عاملية اإلسالم وقدرته عىل التوسع واالستيعاب ،وإذا ما تتبعنا بعض ًا

منها نجد أن أهم حججهم كام يرى طه جابر العلواين :أن القرآن عريب اللغة ال
يفهمه غري العرب ،وأنه مقيد بأسباب نزول ختتص بالعرب ،وأن الرسول 

مل يدْ ُع يف أول أمره إىل رسالة عاملية ،ومل َ يدَّ ِع ذلك ومل يفكر فيه ،ويستند هؤالء

إىل آيات من القرآن املكي من قبيل قوله تعاىل﴿ :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ﴾

[األنعام﴿ ]92 :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﴾ [الزخرف﴿ ،]44:ﱯ ﱰ

ﱱ﴾ [الشعراء.]214 :

واحلق أهنم لو انصفوا وتدبروا أللفوا القرآن نفسه يرد عليهم دعواهم بام

ال يقبل الشك ،حيث أعلن يف مواضع شتى أنه كتاب عاملي ،وأن رسالة حممد
رسالة للعاملني ،ال لقريش وحدها ،وال للعرب وحدهم .وحينام أتيحت له أول

فرصة بعد صلح احلديبية ،بادر عليه الصالة والسالم بإرسال رسائله إىل ملوك

األرض ،إىل كرسى وقيرص والنجايش واملقوقس وغريهم .أما اآليات املستند إليها
فهي تتحدث عن التدرج يف الدعوة واإلنذار وفق منهج واقعي حكيم.

أما إناطة هذه الرسالة بالعرب ،مادهتا األوىل ،فإننا نجد خترجي ًا لطيف ًا البن

عاشور يلتمس فيه حيثيات يفرس هبا هذا التخصيص .فالعرب اختارهم اهلل هلذه
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األمانة ،ألهنم يومئذ امتازوا من بني سائر األمم باجتامع صفات أربع مل جتتمع
يف التاريخ ألمة من األمم ،وتلك هي :جودة األذهان ،وقوة احلوافظ ،وبساطة

احلضارة والترشيع ،والبعد عن االختالط ببقية أمم العامل .فهم ٌ
أهل لفهم الدين
ٌ
وأهل حلفظه وعدم االضطراب يف تلقيه .وأهل لرسعة التخلق به إذ هم
وتلقينه.
أقرب إىل الفطرة السليمةٌ ،
وأهل ملعارشة بقية األمم إذ ال حزازات بينهم وبني األمم

األخرى إال يف النادر ،وكان معظمها بني قبائلهم.

وهكذا فإن النبي بدعوته ومثاله يشكل استمرار ًا لوصية نوح وإبراهيم وموسى

وعيسى ،إنه يامثلهم ليس يف نبوته فقط ،بل يف دعوته أيض ًا كام يرى رضوان السيد،
وهذا ما يقرره ويؤكده حديث "اللبنة" الذي اعترب النبي  فيه نفسه استمرار ًا للبناء

السابق عليه وتتمي ًام ،بل وخت ًام له" ،مثيل ومثل األنبياء قبيل كمثل رجل ابتنى دار ًا
فأحسنها وأكملها إال موضع لبنة ،فجعل الناس يدخلوهنا ويتعجبون منها ويقولون:

لوال موضع هذه اللبنة"" ،قال :فأنا اللبنة ،وأنا خاتم النبيئني" .وقوله﴿ :ﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

﴾ [املائدة]48 :

معناه :أنزلناه متلبس ًا باحلق مؤيد ًا

به ،مشتم ً
ال عليه ،مقرر ًا له ،بحيث ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،مصدق ًا

ملا تقدمه من الكتب اإلهلية كالتوراة واإلنجيل ،أي ناطق ًا بتصديق كوهنا من عند اهلل،

وأن الرسل الذين جاءوا هبا مل يفرتوها من عند أنفسهم .وأما قوله ﴿ﱹ ﱺﱻ﴾
[املائدة]48 :

هناك من جيعل معنى اهليمنة يشمل مفهوم التصديق نفسه ،وذلك فيام له

عالقة باملثال العام من جهة ،وفيام له عالقة بالتنزيل اخلاص من جهة أخرى .ويمكن
إمجال خصائص اخلطاب القرآين العاملي كام يرى جابر العلواين يف أربع خاصيات

كربى وهي :العاملية ،باعتباره الكتاب األخري املنزل عىل النبي اخلاتم والرسول األخري .

واإلطالق ،نقيض النسبية التي تعني املحدودة ،والتصديق ،وحاكمية الكتاب.

يرى العلواين أن البعد التوحيدي هلذه العاملية القائمة أساس ًا عىل مبدأ توحيد

املعبود ،وتوحيد الوجهة والقصد يف أمور وقضايا االستخالف والتعمري ،وتوحيد
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الترشيع وفلسفته ..يعد من أهم عوامل وحدة األمة ومتاسكها ،وقوة صفها وبنائها،
وقدرهتا عىل االستيعاب والدمج والتجاوز بام تتيحه من حرية اعتقاد وتدين ،وبام

توفره من أمن ومحاية لألقليات واملخالفني ،وبام هي تكريم أص ً
ال لإلنسان .ويرى
أن أصحاب عقيدة التوحيد يملكون أن يتقدموا للبرشية باليشء الذي تفقده مجيع
املناهج واملذاهب والنظم واألوضاع يف األرض كلها بال استثناء .ومن ثم يكون

هلم اليوم وغد ًا دور عاملي إنساين كبري ،ودور قيادي أصيل يف التيارات العاملية
دور يمنحهم سبب ًا وجيه ًا للوجود العاملي اإلنساين ،كالدور الذي منح
اإلنسانيةٌ .
العرب األميني يف اجلزيرة العربية سبب ًا وجيه ًا للوجود العاملي اإلنساين ،وللقيادة

العاملية اإلنسانية...وأن اخلروج من هذا املأزق واالنطالق السليم إلعادة بناء
املرشوع اإلسالمي البديل ،ال حيتاج إىل تأسيس جديد بقدر ما حيتاج إىل إعادة

اكتشاف وتشغيل ملرشوع تتلخص دعائمه الكربى يف إجياد :إنسان التغيري الرسايل
الواعي بذاته وبمهمته ..واألمة اخلرية الوسط ،املخرجة إىل الناس .والعاملية

املستوعبة للبرشية املتجاوزة لكل أنواع اخلطاب احلرصي .واحلاكمية املهتدية

بكتاب اهلل احلاكم .ورشعة ختفيف ورمحة ووضع للحرج ووضع لإلرص واألغالل

وحتريم اخلبائث وحتليل الطيبات.

ثاني ًا :العاملية واخلصوصية يف اخلطاب العريب واإلسالمي املعارص

نقف هنا عىل امتدادات إشكال هذا اخلطاب وطرق معاجلته وبعض
آثاره .كام يتجىل ذلك يف اخلطاب الفكري املعارص ،مع الدفع باجتاه احلل
املعريف بني مظاهر التشديد والتأكيد عىل العاملية ،ولو كانت عىل حساب
اخلصوصية ،أو عىل اخلصوصية ولو كانت عىل حساب العاملية ،وكان هناك
تعارض ًا بينهام يقيض أن ال يقوم أحدمها إال عىل أنقاض اآلخر ،واألمر
غري هذا إطالق ًا .فجوهر اخلالف ترتيببي أولوي حسب املربرات والنظرة
التفسريية لدى كل اجتاه لألوضاع القائمة.
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حتدثنا من قبل عن مفهوم األمة :باعتبارها اإلطار أو الوعاء الرشعي والتارخيي

والواقعي هلذا العمل .وعن املرجعية باعتبارها قاعدة ومنطلق األمة ،أو هويتها

وخصوصيتها احلضارية .وعن العاملية باعتبار وظيفة التبليغ والدعوة والشهادة

املنوطة هبذه األمة .ولعل اإلشكال املطروح عىل الساحة الفكرية املعارصة كام يرى

عمر عبيد حسنة هو كيفية التوفيق بني مطلب العاملية التي هي جزء ال يتجزأ من
خطاب القرآن ،ومن ثقافة وحضارة اإلسالم ،وبني مطلب «العاملية» و"اإلنسانية"
التي تنادي و"تبرش" هبا الدوائر الغربية والتي تقوم عىل حل اخلصوصيات وإذابتها.

والذي يعرب عنه اآلن بمصطلح (العوملة) التي حتمل كل معاين وأشكال املصادرة

واإلحلاق والتبعية التي متارسها بقوة املراكز عىل األطراف.

إن احلضارة والثقافة العاملية ،وصنع القرارات واخليارات االسرتاتيجية ،هي

من شأن القوى الكربى دون شك ،وهي ال تنتظر «القوى الصغرى» حتى تكرب ،أو

النائمة حتى تستيقظ ،لكن األمم ذات املؤهالت العاملية بإمكاهنا أن تساهم إذا ما

أحسنت تشغيل واستثامر إمكاناهتا ومؤهالهتا .واألمة اإلسالمية التي حتمل رسالة
كونية ،والتي حققت عامليتها اإلسالمية األوىل ،مرشحة أكثر من غريها للقيام هبذا
الدور .وال يمكن أن يقف أمام العوملة الغربية بخلفياهتا االستبدادية واملركزية ،إال
العاملية اإلسالمية بخلفياهتا الدعوية االنفتاحية .وقد قام اإلسالم وما يزال بدور

الفلسفة الشمولية االستيعابية القادرة عىل محاية الوجود الوطني للمجتمعات يف

هذه املنطقة ،عرب القرون منذ (ق )2يف مواجهة الصليبيني والصهيونيني واإلمربيالية
العنرصية مرور ًا بفرتات االستعامر ،واإلسهام يف حل املشكالت العامة واخلاصة،

سواء تعلق األمر بمشكالت اإلنسان أو الطبيعة والبيئة أو غريها.

وإن السعي إىل تأكيد اهلوية ..حسب غليون ال يتناقض مع تكوين نظام

عاملي ،ولكنه يشكل مظهر ًا من مظاهره .فالنظام العاملي الذي يرفض اخلصوصية
هو النظام الذي يرفض املشاركة من موقع املسؤولية لآلخرين وال يقبل هبم إال
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كأتباع .ثم إن املسألة األساسية يف املشكلة ليست الدخول يف العامل أو القبول
بوحدته ،ولكنها مسألة الفاعلية يف هذا العامل ،ونوع املشاركة والدور الذي تقوم به

كل مجاعة ..فطموح كل ثقافة صاعدة أو نازعة إىل "اهليمنة" العاملية هو أن ال تظهر
إال كثقافة إنسانية ،وكدين اإلنسانية يتجاوز املجتمعات التي أنجبته واحلقب التي

ظهر هبا ،وهذا من خصائص السيطرة نفسها ،إذ هي تطمح بالتعريف إىل أن تكون

عامة وشاملة...

ويرى مالك ابن نبي أن مصري أية مجاعة إنسانية يتحدد جزء منه خارج

حدودها اجلغرافية .فالثقافة أصبحت تتحدد أخالقي ًا وتارخيي ًا داخل ختطيط عاملي،
ألن املنابع التي سوف تستقي منها أفكارها ومشاعرها والقضايا التي تتبناها
واالستفزازات التي سوف تستجيب هلا ،واألعامل التي سوف تقوم هبا ال تستطيع

هذه كلها أن تتجمع يف أرض الوطن .وهلذا فاملثقف املسلم ..ملزم بأن ينظر إىل
األشياء من زاويتها اإلنسانية الرحبة حتى يدرك دوره اخلاص ودور ثقافته يف هذا

اإلطار العاملي .وإن من طبيعة اإلسالم كام يرى اجلابري أن يقيم لإلنسانية مجعاء
مثاالً لأللفة واالنسجام باجتذاب معتنقيه املنتسبني إىل أجناس متنافرة ،ثم حتويل
هذه املجموعة الذرية إىل أمة هلا شعور بذاهتا وكياهنا اخلاص .ومل يكن حتقيق هذا

عم ً
ال سهالً ،إال أن من شأن اإلسالم أن جيعل للمجتمع حياة نفسية مميزة له ،وإن
الرتاث العريب اإلسالمي تراث حضارة عاملية ،والثقافة العربية اإلسالمية كانت

متثل خالل أوج ازدهارها ثقافة عرصها عىل مستوى عاملي .ثقافة متفتحة قابلة
الستيعاب كل أنواع الثقافات التي احتكت هبا.

إننا بمراجعة هذه النقول التمثيلية ،نقف داخلها عىل عنرصين بارزين يشكالن

مع ًا واجب األمة جتاه ذاهتا وجتاه اخلارج ،ويمكن استخراجها يف شكل ثنائيات بني
كل زوج منها عالقة جدلية تقيم التوازن بينهام .ومن هذه الثنائيات نذكر:
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• 
• 
• 
• 
•  
• 

•   

• 
• 
• 
• 

• 
•  
•  


ومن الرضوري اإلشارة هنا إىل التصور النقيض لـ "العاملية" املجردة عن أية

خصوصية أو مرجعية ،تصور "اخلصوصية" احلريصة عىل التجزئة والتعددية املغلقة
يف إطار كيانات خمتلفة ومتنافرة ال وزن هلا .فإذا كان التصور األول دعوى إحلاقية

تبعية للمركزية الغربية ،فإن الثاين دعوى حتطيمية لعنارص القوة والوحدة يف جسم
األمة .وإذا كان األول مناقض ًا ملفهوم العاملية اإلسالمية ،فإن الثاين مناقض ملفهوم
األمة اإلسالمية ،فال يقل خطر هذه عن تلك.

وهلذا نجد اإلسالم بمميزاته تلك كام يقول شلق قد استطاع أن يستوعب يف
إطاره اجلغرايف البرشي سائر احلضارات والثقافات واألعراف البرشية ،متجاوز ًا

ثنائية الرشق والغرب ،مع تأصيل مفهوم أن حممد ًا عليه الصالة والسالم ،هو

خاتم النبيني ،وأن اإلسالم هو خاتم الرساالت﴿ .ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﴾
[آل عمران﴿ ،]19 :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [آل عمران ]85 :فهو احلق

الذي تكون به اهلداية ،والتعبري عنه ببعض مضامينه أو أصوله ومبادئه هو إبراز

هلا حسبام يقتضيه كل سياق ،وال شك أن التعبري هنا باهلدى واحلق ،هو تأكيد عىل

تفرق وجتزئ ،وأن ترتك الباب
مبادئ وقيم عليا من شأهنا أن جتمع
ِّ
وتوحد ال أن ِّ
مفتوح ًا لكل ناشد هلام أو عامل من أجلهام ،لتستوعبه يف منظومته التوحيدية.
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ومن ينظر إىل الفتح اإلسالمي للعامل ،جيد أن رغبة الفاحتني مل تكن مغانم

الدنيا ،وإنام كانت دعوة إىل حياة تستند إىل مصدر إهلي يعطيها معنى ومغزى يصعب
نيلهام باألشياء املادية وحدها ،هذا التوازن بني الدنيا واملقدس يف وعي الفاحتني

جعلهم يتخذون الفتح وسيلة ال غاية ،وبالتايل استطاعوا إقامة جمتمع جديد ذي

ثقافة موحدة اندجمت فيه جمتمعات وثقافات متعددة ،ومل يكن هذا الدمج ممكن ًا

إال ألن العملية سامهت فيها مسامهة كربى الشعوب املغلوبة ،ومل تفرض عىل تلك
الشعوب ثقافة العرب التي محلوها معهم من شبه اجلزيرة العربية ،بل تكونت ثقافة
جديدة أسهم فيها اجلميع كأطراف لقضية واحدة دون أن يفرض الغالب نفسه

ليشعر اآلخرون بأهنم مغلوبون ،ودون أن يكون بينهام حاجز مادي أو نفيس كام

حيصل غلبة شعب عىل آخر.

ومن يقارن هذا باالستعامر الغريب ،جيد أن الغرب الذي حقق فتوحات

واسعة ،واكتشافات جديدة ،ورفع راية دعوة متدينية وحتديثية ..وتشكل يف الوقت

نفسه من أمم قومية ما استطاع أن يستوعب الشعوب األخرى وأن يستميلها إليه.
وهو الفرق بني "الفتح" الذي أساسه الدعوة ،وقوامه العدل ..وبني "االستعامر"
الذي أساسه االستغالل واالستنزاف ،وقوامه التبعية واإلحلاق.

وهلذا فرغم كون اإلسالم خامتة األديان إال أنه يعرتف باألديان السابقة عليه

ويمد جسور التعاون معها ،وهلذا كان تعبريه بـ "أكملت" و "أمتمت" أبلغ يف أداء

هذا املعنى من "أهنيت" كام يف قوله تعاىل﴿ :ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ﴾ [املائدة ]3 :ويف ترشيعاته ومبادئه ما يسمح للشعوب

واألقوام باالنضواء حتتها أو االلتفاف حوهلا .ويف مبدأ التوحيد ،ما يسمح بالتحرر

واالنعتاق من كل أشكال االستبداد واالرهتان واالستعالء ..التي متارسها قوى
االستكبار العاملية.
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إن بعث مفهومي األمة والعاملية يف الفكر اإلسالمي والعريب املعارص هو حتول

نوعي يف مناهج ورؤى اإلصالح والتجديد والتغيري .وإنه من الفروض املعطلة يف

فكرنا وعملنا الراهن ،وال يتوجه االعرتاض عليهام باخلصوصية واملحلية لسببني
واضحني :أوهلام :ال يتعارضان مع إصالح الذات وحل مشاكلها ،والثاين :أنه ال
يمكن االنكفاء عىل الذات قصد التغيري واإلصالح يف أي جمال من جماالهتا ،فإما

أن ترقى بنفسها إىل مستوى املشاركة يف صناعة تلك القرارات ،وإما أن تقبل هبا كام

تقررها اجلهات املتغلبة.
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الباب الرابع
دراسة يف األسس املرجعية واملنهجية يف الفكر االجتهادي

حلركات اإلصالح والنهضة ..ويف عوامل إخفاقها وانحسارها
الفصل األول :يف النهضة العربية ..اخلطاب القومي والعلامين و(حداثة) فكر النخبة
الفصل الثاين :يف اإلصالح اإلسالمي ..قراءة يف نامذج حركية وبرامج إصالحية

الفصل الثالث :الفكر اإلسالمي املعارص واحللقات املنفصلة ..حماولة يف الرتكيب

الفصل األول:

يف النهضة العربية :اخلطاب القومي والعلامين و «حداثة» فكر النخبة

أوالً :نظام الثقافة وعالقته بالتغيري

ال خيفى أن لكل يشء يف هذا الكون نظام ،أو سنن ثابتة أو متغرية ،يميش

ويتحرك بمقتضاها ،حيكمها ما حيكم غريها من سنن ونواميس وأنظمة كونية .فال

يكاد خيتلف نمو الدولة عن نمو اإلنسان من طفولة ثم شباب ثم شيخوخة ،مع ما

تقتضيه وتتطلبه كل مرحلة من حاجات ،أو ما يطبعها من خصوصيات.

وقد عرب ابن خلدون عن هذا يف تاريخ حضارتنا اإلسالمية بـ "قوة العصبية

املهذبة بالدين" التي هي عمدة وحلمة "العمران البرشي" ،ثم جاء مالك ابن نبي
وعرب عنه بـ "الروح" أو"الطاقة احليوية" أو "الفكرة الدينية" املوجهة لعنارص

احلضارة .ولو شئنا التوسع قليالً ،لكان التعبري عن ذلك بام هو متداول حتت
مصطلح "الثقافة" .كام يقول مالك ابن نبي ،فالثقافة هي خصوصية حضارية

لكل أمة ،وكل جمتمع ،ختص السلوك اجلامعي الذي يطبع ترصفات الفرد يف ذلك
املجتمع ،وإن كان من أهم العوامل الثقافية عامل األشخاص واألفكار واألشياء

وعامل العنارص والظواهر الطبيعية؛ فإن القيمة الثقافية هلذه العوامل املختلفة ختضع
دائ ًام لصلتنا الشخصية هبا ،وإن لعامل األشخاص حق التقدم والسبق ،ألنه يمثل
الرصيد الثقايف الذي يزود الفرد منذ والدته باملقاييس الذاتية التي حتدد سلوكه

وتؤكد انتسابه إىل ثقافة معينة..

إن الثقافة نظرية يف السلوك أكثر مما هي نظرية يف املعرفة ،وهي عند ابن نبي أعم

من التعليم .وهي هبذا املعنى :جمموع الصفات اخللقية والقيم االجتامعية التي تؤثر
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يف الفرد منذ والدته ،وتصبح ال شعوري ًا العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب احلياة

يف الوسط الذي ولد فيه ،وهي املحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته.

وهي أعم من أن حترص يف األفكار.

ولـ "مشكلة األفكار" عند ابن نبي تأثري قوي يف "مشكلة الثقافة" يف األمة،

ذلك أنه اجتمع يف ثقافة ما بعد املوحدين نوعان من األفكار املوجهة :األفكار امليتة،

واألفكار املميتة أو املستوردة من ثقافات أخرى بعد أن انفصلت عن جذورها

وتربتها األصلية .وال يمكن لثقافة اجتمعت فيها أفكار ميتة وأخرى مميتة أن تكون
هلا القدرة عىل مواجهة التحديات املحيطة هبا.

والواقع أن الثقافة احلية كام يرى برهان غليون ال تقبل بضم خربات جديدة

إىل خمزوهنا املعريف أو اخليايل ،إال إذا مل تكن هذه اخلربات تتعارض مع خربات سابقة

وراسخة تضمن توازناهتا الكربى ،...ويرى أن الرأي العام هو الذي يضمن حتويل
هذه األفكار إىل مفاهيم بإعادة ضبطها واستيعاهبا يف املنظومة احلية املتعارف عليها،

وإعادة دجمها باألفكار األساسية ،وإبراز مكانتها ، ،وقيمتها ،أو بمعنى أصح ما

تستحقه يف اإلطار العقيل العام للمجتمع..

وإذا كانت الثقافة هي األساس الذي عليه تبنى منجزات احلضارة ،فإننا نجد

املجتمع الغريب يعكس املسألة ليجعل من منجزات احلضارة األساس الذي عليه

تتشكل وتصاغ الثقافة ،...ونوع الثقافة عند مالك ابن نبي يتحدد يف كل شعب
تبع ًا حلتمية منبعثة من نفسيته ...فثقافة االستبداد ال تنبعث إال من نفسية مستبد
طموح إىل اهليمنة ..وثقافة احلوار والبناء اإلجيايب ال تنبعث إال من نفسية مؤمنة

هبذه القيم واملبادئ ...فالثقافة هي التعبري األسايس عن وجود اجلامعة كجامعة
موحدة ،والرشط الرئييس لتحقيق استمراريتها ومتيزها وتارخييتها ،أي إلعطائها

ذاتية مستقلة.
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وال تستطيع أمة أن تتمتع بإرادة ذاتية ،وقوة معنوية ،ورؤية نظرية ،وقاعدة

معيارية فعالة إال بقدر ما تنجح يف تأسيس مرجعية ثابتة عميقة اجلذور ،مرتبطة

بتارخيها أو بتجربتها التارخيية .وال تستطيع مجاعة أن تبني نشاطها أو تؤسس
وجودها عىل مرجعية خارجية مستمدة من تاريخ آخر ومستقاة من ثقافة أخرى .أي

ال تستطيع أن جتعل من رمز استعبادها وهتميشها مرجع ًا لنهضتها اجلديدة وتغلبها.

ويرى غليون أن الشعوب التي حطم االستعامر دوهلا ،والتي دمرت اقتصادي ًا،

أو استبدلت باقتصاديات رأساملية خمتلفة ،أو حتى متعارضة مع اقتصادياهتا،
التجأت إىل الثقافة واستطاعت بعد عرشات السنني أن تؤسس من جديد دولة

جديدة .ومل يستطع التغيري اجلذري للنظم السياسية واالقتصادية التغلب عىل األمم

التي متكنت من احلفاظ عىل ثقافتها ،أي عىل أيديولوجيتها وقيمها وأنساق احلقيقة
والرموزعندها..

وما يزال داخل الثقافة العربية اإلسالمية إشكال (األصالة واملعارصة) ،قائ ًام

بحدة ،والواقع أن تركيب هذه األزواج اللفظية هبذا الشكل املتقابل ،املوحي بكون

قبول أحدمها يعني حت ًام رفض ًا لآلخر ،هو تركيب خاطئ من أساسه .أماله واقع
اخلالف واخلصام نفسه بني التيارات الفكرية السائدة .ومع كثرة استعامله ،تقرر

وكأنه من لوازم كل ثقافة أو معرفة قديمة وأصيلة جتاه كل ثقافة أو معرفة حديثة

ومعارصة ،أو العكس.

وأمام فشل كثري من حركات اإلصالح بدأ التفكري يف إمكانيات حتقيق

املعارصة واحلداثة ،نادى هبذا جيل "رواد النهضة األوائل" ،وكانوا حريصني عىل

أن ال يتخلوا عن مرجعيتهم الدينية وهويتهم احلضارية ،وأن يوفقوا بينها وبني
القيم واملبادئ الغربية املنقولة .ثم رأوا أن التمسك بأي جزء من املايض أو القديم

هو إبقاء عىل عنارص من التخلف واالنحطاط ،وأن اإلقالع الكيل الشامل هو يف
االندماج يف روح هذه املعارصة واحلداثة ومادهتا.

- 117 -

ومن مساوئ القطيعة املتزايدة بني احلديث والقديم ،كام يقول غليون أهنا ال

تؤدي فقط إىل زوال الوحدة الثقافية ،ولكنها تدفع أيض ًا إىل انحطاط كال النمطني

الثقافيني وحتوهلام مع ًا إىل دالالت رمزية بسيطة تشري إىل هوية مجاعية ،فتصبح الثقافة

يف ذاهتا منبع ًا إضافي ًا للنزاع االجتامعي ،وهبذا تفقد الثقافة وظيفتها كوسيط ذهني

يفيد يف حتليل املشكالت وإنضاجها ،ويف تسهيل إجياد حلول عملية واقعية هلام.

وهلذا فاألصالة واملعارصة مها رشط واحد يف الذات ينبغي أن تتحقق به دائ ًام

وأن تصدر عنه يف كل مواقفها الداخلية واخلارجية .وليسا رشطني منفصلني ،فال

جمال يف هذا السياق "لالختيار بني األنا واآلخر ،أو بني املايض واملستقبل ،بني
احلضارة والذاتية ،بني الثقافة العربية ومعطيات العرص.

ويرى غليون يف كتابه اغتيال العقل أن إمكانية حصول النهضة ،متوقفة

يف جزء كبري منها عىل حصول حد أدنى من اإلمجاع الفكري ووقف التعارض

والتناحر الذي يمزق العرب فكري ًا ،وإن جوهر اإلمجاع املمكن هو الوعي الذايت،
الذي يستطيع أن يستوعب يف ذاته ودون مساومة التناقض العميق الذي خيرتق
الثقافة العربية يف الرشوط التارخيية الراهنة ،ويمزقها يف االختيار املحرج ،وهذا

"الوعي الذايت" هو الذي عرب عنه ابن نبي بـ "ميالد املجتمع" ،مرشوط باكتامل هذه

الشبكة من العالقات .ويعرب عنه الرتايب بـ "االصطالح عىل منهج مريض" ،ويعرب

البعض عن ذلك بـ "علم تغيري ما بالنفس".

ثاني ًا :الفكر القومي ..حمطات للمراجعة والتقويم

ال جيد القارئ بد ًا يف حركة التقويم داخل هذا الفكر من أن يستصحب جذوره

األوىل التي رافقت نشأته ،والتي كانت يف تعبريها عن نفسها حركة علامنية ،إذ

كانت "األقليات املسيحية ،واألقليات اإلسالمية املنشقة "..تسعى حلامية نفسها من
الترتيك عىل أساس علامين ال عىل أساس ديني ،وكان عهد "تركيا الفتاة" يف إسطنبول
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جو ًا علامني ًا مشبع ًا بفكرة فصل احلقل الديني عن ميدان السياسة ،كام يقول الربت
حوراين ،فاملسيحيون العرب كانوا أسبق من العرب إىل التحسس بالشعور القومي
واملجاهرة باحلركة القومية ،وعىل يدهم كام يرى عيل حمافظة تشكلت اجلمعيات
الرسية العربية التي نددت باحلكم الرتكي «مجعية بريوت الرسية» عام  ،1975عىل

يد بعض الطالب يف (اجلامعة األمريكية) .وأنشأت عام  1881مجعية رسية أخرى
هي "مجعية حقوق امللة العربية" من املثقفني العرب يف بريوت ودمشق وطرابلس،

وكانت تنادي بالوحدة اإلسالمية املسيحية ضمن اإلطار القومي العريب.

بعد انتشار الفكر االشرتاكي العاملي يف أوربا وخارجها احتك معه الفكر

القومي العريب فتبنى االشرتاكية مع وصفها بالعربية أو بغري هذا الوصف .االشرتاكية

كحل للمسألة االجتامعية يف الوطن العريب ،كام يقول اجلابري ،ولكن ومن سوء

حظ العرب ..أنه عندما سقطت اإلمرباطورية العثامنية ،وقعت بلداهنم حتت حكم
إمرباطوريتني أخريني استعامريتني ،إمرباطورية بريطانيا ،وفرنسا ،وقامتا بتقسيم

الوطن العريب ،وربط كل قطر عريب بمفرده بأحد املراكز االستعامرية يف أوروبا.

وهكذا أدى نشوء الفكر القومي العريب كفكر مستقل ومتميز عن الفكر

اإلصالحي إىل استنتاج أن بناء الدولة احلديثة ،املستندة إىل أخالقية دستورية

وقانونية ،ليس ممكن ًا يف إطار التمسك باملرجعية الدينية العقدية أو البرشية ،وأن
الوعي القومي والسياسة القومية ال يمكن أن يتطورا كام يقول غليون إال يف نطاق
دولة قومية ،ومنه رضورة العمل عىل تنمية الوعي القومي يف مقابل الوعي الديني.
وهكذا نشأ إىل جانب شعار اجلامعة اإلسالمية ،شعار الدولة القومية العربية أو

القطرية .وعرب قسطنطني زريق عن هذا بقوله :إن مشكلتنا األساسية اليوم هي
أنه ليس لدينا عقيدة ،وال يمكننا بدون عقيدة أن نخضع رغباتنا وشهواتنا الفردية

ملؤسسة قائمة عىل مبدأ..
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ويرى ساطع احلرصي :أن الفتوحات إنام متت باسم اإلسالم وأهنا هي التي

عربت أكثر البلدان املفتوحة ،وأن سامحة اإلسالم وعدم إكراهه للناس عىل اعتناق

العقيدة اإلسالمية ،جعل مجاعات كبرية من سكان البالد املفتوحة تستعرب دون

أن تُسلم ،وكان سبب ًا يف إخراجها إىل الوجود ..وأن القرآن الكريم وقف سد ًا

منيع ًا أمام اندثار اللغة العربية وتفككها بسبب التفكك السيايس واجلمود الفكري
وانتشار العامية واللهجات املحلية.

فليس هناك أي مفهوم لإلسالم يمكن وضعه يف عالقة ثنائية تعارضية أو

تكاملية مع مفهوم العروبة ،وليس هناك مفهوم للعروبة يمكن وضعه يف نفس

العالقة مع اإلسالم .وإنام هناك وراء هذه الثنائية قضية سياسية تتعلق برد فعل

العرب عىل سياسة الترتيك العثامنية ،كام يقول اجلابري.

فهذه نصوص من داخل الفكر القومي وخارجه تدل عىل أن إمهال العامل

الديني وتأخريه يف االعتبار ،واختيار النامذج العلامنية الليربالية أو االشرتاكية ،هو

من أكرب أخطاء هذا التيار التي جعلته ينحرص يف نخب تزداد انعزاالً وانكامش ًا مع مر
الزمن ،ومع تقادم األطروحات اهلشة التي فصلت عن روحها وعن الطاقة املزودة

هلا بالغذاء ،وقد كانت هبا قوية فاعلة معطاءة.

وهناك مسألة أخرى تتجىل يف القول بوجود "قانون علمي للتجارب

الوحدوية" ،واملرتكز أساس ًا عىل استعارة النامذج الوحدوية يف الغرب والتي

متحورت حول "إقليم قاعدة" أو"قطب جاذب" ،وهذا معناه كام يرى اجلابري

تقديم الوحدة العربية لألنظمة والشعوب عىل أهنا تعني من الناحية العلمية إسناد
الرئاسة والزعامة واهليمنة إىل قطر معني منذ البداية ،أي دون سابق جتربة وال سابق

انتخاب وال سابق تراض.
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وغري بعيد عن فكرة "اإلقليم القاعدة" ترددت أيض ًا فكرة "الزعيم" أو

"القائد" ،وظهور "قائد ملهم" أو "زعيم بطل" ،معناه نقل فكرة الوحدة من جمال
الواقع إىل جمال امليتولوجيا ،جمال األساطري .وهي فكرة تناقض "ثقافة الوحدة"

أو النهضة التي ينبغي أن تكون هم جيل بأكمله ،وتعكس منطق التواكل وتعطيل
األسباب ،وإن التحرر من حلم "الزعيم البطل" أصبح كام يرى اجلابري يفرض
االجتاه نحو حتقيق حد أدنى من التعاون والتنسيق والتكامل واالندماج إن أمكن

بني األقطار العربية.

ويف التجارب التي استطاع التيار القومي أن يصل فيها إىل السلطة ،فإننا نجد

هذه السلطة قد استغرقته واستبدت به متطلباهتا وتعقيداهتا ،وجتمد عند حدود هذه

السلطة وانجرف إىل التكيف مع واقعها القطري ،ففقد ريادته الفكرية ،وخرس روحه
الوحدوية ،وبدالً من املراجعة النقدية الواعية للتجربة ،نشأت ظاهرتان خطريتان،
األوىل :االنفراد بالسلطة إىل درجة إلغاء الغري أو إقصائه عىل صعيد العملية السياسية.

الثانية :االنبهار بنظريات الغري إىل درجة ضياع الذات عىل صعيد العملية الفكرية.

ولعل مثل هذا ما جعل خري الدين حسيب يدعو إىل "حركة قومية جديدة" يف

إطار "مرشوع حضاري عريب جديد" يتجنب كل السلبيات السالفة ،جعلت معن

بشور يقرتح أن نستبدل كلمة "قومي" بكلمة "وحدوي" ،ألن املضمون احلقيقي
للحركة هو العمل لتحقيق الوحدة العربية .وهبذا نضعف أوالً التعبئة السلبية ضد
الفكر القومي لدى بعض األوساط التي ترى يف القومية عصبية ،كام نعطي هذا التيار

مهمة تتجاوز التأكيد عىل الذات لتتناول وجهة السري االسرتاتيجية نحو الوحدة.

ويف هذا االجتاه يقول األفغاين :لقد أمهل األتراك أمر ًا عظي ًام ،وهو اختاذ

اللسان العريب لسان ًا للدولة ،ولو أن الدولة العثامنية اختذت اللسان العريب لسان ًا

رسمي ًا ،وسعت لتعريب األتراك ،لكانت يف أمنع قوة ،ولكنها فعلت العكس،
إذ فكرت بترتيك العرب ،وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأي؟ إهنا لو تعربت
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النتفت من بني األمتني النعرة القومية ،وزال داعي النفور واالنقسام ،وصاروا

أمة عربية بكل ما يف اللسان من معنى ،ويف الدين اإلسالمي من عدل ،ويف سرية

أفاضل العرب من أخالق ،ويف مكارمهم من عادات ،ولكن مع األسف كان عدم
قبول فكرة تعميم اللسان العريب خطأ بين ًا.

ويوضح األفغاين مفهوم "العصبية" كرابط اجتامعي رضوري لبقاء

اجلامعة ومتاسكها ،وحدود االعتدال واإلفراط والتفريط فيها .فـ التعصب قيام

بالعصبية ،نسبة إىل العصبة ،وهي قوم الرجل الذين يعززون عصبته ويدفعون
عنه الضيم والعداء .فالتعصب وصف للنفس اإلنسانية تصدر عنه هنضة حلامية

من يتصل هبا والذود عن حقه..

ويوضح حسن البنا موقف اإلخوان املسلمني من الوحدة القومية والعربية

واإلسالمية توضيح ًا يكاد يكون مستوعب ًا ألهم أسس االجتاه القومي ،يذهب

هبا إىل أبعد مما يمكن أن يفعله أصحاب هذا االجتاه إذا سلمت املنطلقات طبع ًا.

فعنده أن اإلسالم قد فرضها فريضة الزمة ال مناص منها ،أن يعمل كل إنسان خلري
بلده ،وأن يتفانى يف خدمته ،وأن يقدم أكرب ما يستطيع من اخلري لألمة التي يعيش

فيها ،وأن يقدم يف ذلك األقرب رمح ًا وجوار ًا ،حتى أنه مل جيز أن تنقل الزكوات
أبعد من مسافة القرص إال لرضورة ،إيثار ًا لألقربني باملعروف .وإن حمك الصدام بني
اإلسالم والعروبة هو يف اجلانب العلامين .والعروبة قريبة من اإلسالم ما ابتعدت

عن العلامنية ،وهي بعيدة عنه ما اقرتبت من العلامنية ،وال جتتمع علامنية وإسالم كام

يقول طارق البرشي إال بطريق التلفيق وبطريق رصف أي منهام إىل غري حقيقة معناه.

ويقول القرضاوي :إن معارضتنا للقومية متأتية من كون دعاة القومية

يتمسكون بأمور جوهرية ينكرها اإلسالم .ومتسكهم هبا -فيام يبدو -أمر حتمي
ألهنا مقتىض فكرهتم والزم من لوازم دعوهتم .وذكر أهم العنارص املنتقدة عىل
القومية :اعتبارهم القومية «عقيدة» ،وإعالء الرابطة القومية عىل الرابطة الدينية،
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وعزهلم الدين عن املجتمع والدولة ..ومناداهتم بدولة علامنية "ال دينية" ،وتفتيتهم
لألمة اإلسالمية التي أرادها اهلل أمة واحدة.

لقد قدم اإلسالم نموذج ًا تارخيي ًا حي ًا الستيعاب األقليات ودجمها ،حني وقف

نبي اإلسالم يوم ًا فخطب يف الناس عندما بلغه أن منهم من ينكر عىل الذين مل
ينحدروا من أصالب عربية ،مثل بالل احلبيش وصهيب الرومي وسلامن الفاريس..

وقال" :أهيا الناس ..ليست العروبة بأحدكم من أب وال أم ،وإنام هي اللسان ،فمن
تكلم العربية فهو عريب" .فمنذ ذلك التاريخ ،ووفق ًا هلذا املعيار احلضاري والثقايف
"للعروبة" اتسعت دائرة األمة العربية واجلامعة ،لتضم وعىل قدم املساواة ،كل الذين

تعربوا بالفكر واحلضارة واالنتامء والوالء مع الذين انحدروا من أصالب عربية

رصحية ..فكام انفتح معيار األمة ومفهومها ليضم العرب من غري املسلمني ،انفتح
كذلك ليضم عرب احلضارة والثقافة من ذوي األصول العرقية غري العربية.

ثالث ًا :الفكر العلامين ..خطاب دائم االلتباس

خيطر بذهني مرار ًا تشبيه ملسألة العلامنية يف الفكر العريب املعارص بمسألة

التثليث يف الفكر املسيحي ،من حيث الغموض واالضطراب وعدم االستقرار عىل
رأي حمدد واضح .فإذا كان النصارى يعتقدون بالتثليث دون أن تستسيغ عقوهلم

ذلك السؤال املحري :كيف يكون الثالثة واحدا؟ فإن لفيف ًا من العلامنيني حريص
عىل تأكيد أصالة وإسالمية العلامنية مع تشبثه بمضامينها ودالالهتا الغربية ،ومع
كون املعطيات الدينية والتارخيية للتجربة اإلسالمية تناقض دعواه وتبطلها من
األساس .ثم إذا كان النصارى يلتفون حول اإلجابة الرصحية عىل السؤال املتقدم

بتفسريات واهية أغلبها متكلف ،فإن العلامنيني ال يبتعدون عن هذا النهج من اللف
والدوران بتصيد وانتقاء األدلة من حاالت شاذة واستثنائية ،أو غاية يف السطحية

واجلزئية ليجعلوا منها عامد ومرتكز دعوهتم.
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 -1يف املصطلح واملفهوم

إن كلمة " "Sécularismكام يقول املسريي هي كلمة إنجليزية هلا نظائرها

يف اللغات األوروبية ،وهي مشتقة من الكلمة الالتينية " "Seculumوتعني
"العرص" أو "اجليل" أو "القرن" ،أما يف التينية العصور الوسطى فإهنا تعني "العامل"

أو "الدنيا" (يف مقابل الكنيسة) ..وقد أورد قاموس أوكسفورد تعاريف عديدة

لكلمة " "Secularأي علامين .والعلامين هو الذي ينتمي إىل هذا العامل اآلين واملرئي
متييز ًا له عن العامل األزيل والروحي اآليت غري املرئي .والالدينية " "Unreligousأو

" .."Laïcismeهي التي ال تعري اهتامم ًا للدين وال لآلخرة يف شؤون احلياة العامة
وحتى اخلاصة ،أما مصطلح " "Secularفقد استخدم ألول مرة (عام  )1648عند

توقيع صلح "وستفاليا" وبداية ظهور الدولة القومية (أي الدولة العلامنية احلديثة).
وهو التاريخ الذي يعتمده كثري من املؤرخني بداية ملولد الظاهرة العلامنية يف

الغرب .وكان معنى املصطلح حمدود الداللة يف البداية إذ متت اإلشارة إىل "علمنة"

ممتلكات الكنيسة بمعنى نقلها إىل سلطات سياسية غري دينية ،أي إىل سلطة الدولة
أو الدول التي ال ختضع لسلطة الكنيسة .ويف فرنسا (ق  )18أصبحت الكلمة تعني

(من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية) املصادرة غري الرشعية ملمتلكات الكنيسة ،أما

من وجهة نظر املفكرين الفرنسيني املدافعني عن مثل االستنارة واملعروفني باسم
الفالسفة( ..املوسوعيني) ..فإن الكلمة كانت تعني املصادرة الرشعية ملمتلكات
الكنيسة لصالح الدولة ..ويبدو أن جون هوليوك ( )1906 - 1817هو أول

من نحت املصطلح بمعناه احلديث األكثر شموالً .وحاول أن جيعله مصطلح ًا

حمايد ًا متام ًا ،يصف اإليامن بإمكانية إصالح حال اإلنسان من خالل الطرق املادية

ودون التصدي لقضية اإليامن سواء بالقبول أو بالرفض .فهو ال يرفض الدين وإنام

يتجاهله .وقد أسس هوليوك حركة علامنية للدفاع عن هذه الرؤية .وقد ت ََّم تبسيط

- 124 -

مصطلح هوليوك فأصبح "فصل الدين عن الدولة" ،أي فصل العقائد الدينية عن
رقعة احلياة العامة .وأصبح من أكثر التعريفات شيوع ًا يف الرشق والغرب.

أدرك كثري من املفكرين الغربيني الذين تناولوا ظاهرة العلامنية ،أهنا عملية

تغطي كل جماالت احلياة اإلنسانية ظاهر ًا وباطن ًا ،وتشمل ظواهر غري متجانسة..
ومع هذا مل يتم إعادة تعريف "العلامنية" وتوسيع احلقل الداليل للمصطلح ليشري

إىل املجاالت اجلديدة واملشكالت النامجة عن تصاعد معدالت العلمنة وتغلغلها يف
كل جوانب احلياة .وبدالً من هذا أخذ علم االجتامع الغريب يرصد الظواهر املختلفة

مستخدم ًا مفردات واصطالحات وعبارات خمتلفة ،حاول عن طريقها التعامل مع
اجلوانب املختلفة للظاهرة كام لو كانت ظواهر متنوعة ومستقلة .وقد تزايدت
املصطلحات وتكاثرت ،وهي مصطلحات ذات جمال داليل مشرتك أو متداخل.

كانت العلامنية يف العامل الغريب حدث ًا منسج ًام ونتيجة طبيعة لألحداث هناك،

وكان حجم الرد بالتطرف ضد الدين بحجم التطرف الكنيس نفسه ،تطرف يف
الوصاية عىل الدين واحتكار فهمه وتفسريه ،وتطرف يف السياسة بامتالك حق

تعيني امللوك أنفسهم أو تنحيتهم ،وإقرار النظم والترشيعات التي ختدم مصالح
الكنيسة أوالً ..وتطرف يف اإلقطاع بامتالك األرايض الشاسعة والقصور الضخمة
وآالف الرقيق واألقنان وفرض الرضائب واملكوس واإلتاوات ..وتطرف يف قمع

حرية الفكر واإلبداع العلمي ،وتطرف يف االنحالل اخللقي وشيوع مظاهر اإلدمان
والشذوذ يف صفوف القيمني الدينيني لدرجة جعلت ناقد ًا مؤرخ ًا مثل ولديورانت

يقول" :إن رجال اجليش أرقى خلق ًا من رجال الدين "..الخ.

وكان تأثر الذات العربية اإلسالمية هبذه املنجزات كبري ًا ،وقد مررت إليها عرب

ثالث قنوات أساسية :قناة االستعامر وما رافقه من مؤسسات تبشريية واسترشاقية،
وقناة البعثات الطالبية األوىل التي زامنت هذه التحوالت ،وقناة املؤسسات

التعليمية املسيحية يف البالد العربية واإلسالمية.
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كانت الرغبة جاحمة يف اللحاق بركب النهضة ،وكان هناك ثالث اجتاهات:

اجتاه يدعو إىل االنخراط الشامل يف النموذج الغريب والقطيعة مع الرتاث .واجتاه
يدعو إىل التحديث حسب خطوات التجربة الغربية ،لكن من داخل الرتاث
والتاريخ اإلسالمي .واجتاه يدعو إىل التجديد والنهضة من داخل الرتاث وبأدوات

الرتاث أو بام يناسبها مما يمكن استعارته.

من هنا اختلفت تعريفات املصطلح بحسب من يدعو إليه كام يقول املسريي:
كلفظ ِ
"العلامنية" ،نسبة إىل العلم" ..ال َعلامنية" ،نسبة إىل العامل ..و"الديموقراطية"،
"العقالنية"" ،االستنارة"" ،احلرية" ..وغريها من املفاهيم «اإلجيابية» التي تُضفى عىل
املصطلح من أجل تربير حضوره ووجوده ...الخ.

ويميز بني العلامنية كفلسفة حديثة متعارضة مع الالهوت ومكونة للقيم التي

يقوم عليها النظام احلديث ،والعلامنية "كحركة سياسية جوهرها مناهضة الدين
والكنيسة" .ومل تظهر العلامنية يف العامل العريب إال كدعوة دهرية سياسية متمثلة
يف معاداة الدين" .و"لو كان األمر بيدنا -عىل حد تعبري عبدالوهاب املسريي-

الستغنينا متام ًا عن مصطلح "العلامنية" والستخدمنا بعض املصطلحات األخرى،
كمصطلح "نزع القداسة" ألنه أكثر شموالً وأكثر عمق ًا ودقة" ،فمصطلح علامنية

من أكثر املصطلحات غموض ًا وإهبام ًا واضطراب ًا رغم شيوعه ،ويرجع ذلك إىل

عدة أسباب :فهو ..مصطلح منقول من املعجم األجنبي ومن التشكيل احلضاري
الغريب ..ويوجد داخل هذا التشكيل احلضاري عدة تشكيالت فرعية ..التشكيل
الكاثوليكي ،الربوتستاين ،األورثوذكيس ..وقد عرف كل تشكيل هذا املصطلح

بطريقة خمتلفة من خالل جتربته اخلاصة.

ويقسم أركون العلامنية ضمن توجهات احلداثة إىل العلامنية األيديولوجية

 Laïcisme Militantوهذه تعكس اجلانب السلبي للحداثة ،ثم "العلامنية باملعنى

اإلجيايب واملنفتح للكلمة" وهي إحدى منجزات احلداثة الكربى ...وبلفظـه "أفضل
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العلامنية املنفتحة الواسعة عىل العلامنوية الضيقة واملتعصبة" .وعىل العموم كام يقول

املسريي فإن املصطلح سواء كان بالعريب أو مرتمج ًا تظل اإلشكالية مالزمة له ،أما
احلقل الداليل فمحصور يف قضية فصل الدين عن الدولة ..مقصور عىل احلقل

السيايس فحسب ،ألن فيه إشكالية كربى .فكلمة علامنية تشمل املصطلحات
األخرى مثل :التشيؤ ،االغرتاب ،التكميم ،اإلباحية ،فهي فصل كل القيم

سواء كانت إنسانية أو أخالقية أو دينية عن العامل ،ونزع القداسة عن كل يشء

بحيث تصبح األمور متساوية .فالعلامنية بدأت بسحب األشياء من عامل اإلنسان
ووضعها يف عامل األشياء حيث يسود منطق األشياء ،ثم انتهت بسحب اإلنسان

من عامل اإلنسان ووضعه يف عامل األشياء ،بحيث يسود عىل اإلنسان منطق األشياء.
والعلامنية من هذا املنظور هي سيادة منطق األشياء.

ويرى املسريي أنه عندما حتررت العلوم الطبيعية يف الغرب من األخالق

املسيحية ،أصبحت حمايدة ومنفصلة عن أي قيم ،تنظر للعامل من خالل النموذج

املادي الريايض العلمي باعتباره مادة صامء خالية من أي معنى داخيل ،وباعتباره
كم
آلة دقيقة تتبع قوانني صارمة ال عالقة هلا باألخالق أو القيم ،وباعتباره اًّ
خاضع ًا للقياس والرصد اخلارجي ..ويمكننا اليوم كام يقول املسريي احلديث

عن "االستهالكية العاملية" بدالً من "االشرتاكية العاملية" أو "الرأساملية العاملية" أو
"اإلمربيالية العاملية"..

إن الوجه احلقيقي للعلامنية ،أي الالدينية ،عند إدريس الكتاين هو «نظام

سيايس كامل يقوم عىل األسس التالية :جتريد الدولة من صبغتها الدينية ،وإغالق
املعاهد واملؤسسات الدينية .وإلغاء املحاكم الرشعية وإبداهلا بالقوانني املدنية

الغربية .وإلغاء التعليم الديني ،وإلغاء وزارة األحباس وتعويضها بمديرية عامة

وتنمية أمواهل ًا وفق ًا ألصول املصارف .وتقليد الغرب يف لباسه وعاداته وتقاليده.
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 -2نامذج من التفسري العلامين امللتبس

بالرغم من إشكال مصطلح العلامنية ،إال أنا نجد دعوات عديدة لعمليات

اإلسقاط والتنزيل احلريف هلذه التجربة يف أقطار من العامل اإلسالمي ،نجد هذا
عند القادة السياسيني ،وعند القادة الفكريني كام يقول غليون .فإذا كان الغرب قد

فهم العلامنية عىل أهنا فصل بني سلطتني واختصاصني مع اعرتافه سلف ًا بوجودمها
واستمرار نفوذمها ،وجنَّد جيوش ًا من املبرشين املنرصين يف حركته االستعامرية
وقدم هلم إمكانات هائلة من الدعم املادي لبناء الكنائس واملدارس واملستوصفات

واألندية ..وتقديم اخلدمات ،..فإن بعض احلكام العرب فهموا من العلامنية أهنا
حماربة الدين والقضاء عىل سلطته ونفوذه ،والقيام ال إىل جنبه بل عىل أنقاضه،

فتتبعوا منابعه جيففوهنا مهام صغرت ولو كانت "روض أطفال" أو "كتاب ديني" .أما
القادة الفكريون ،فبالرغم من إيامهنم بكون التجربة غربية خالصة ،فإهنم يدعون إىل

جعلها نموذج ًا يف "التحرر" و "االنعتاق" من "سلطة الدين" ،وسبي ً
ال إىل "التطور"

و "الرقي" كام حدث يف الغرب متام ًا .دون أن يلزموا أنفسهم بمعطيات الواقع
الديني والتارخيي لألمة ،املخالفة أصوالً وفروع ًا للتجربة الغربية .نسجل ثالث
مالحظات تدل عىل استحالة حتقيق هذا املرشوع يف البالد اإلسالمية :األوىل دينية،

فكون االستبداد الذي مورس يف الغرب كان باسم الكنيسة ورجاهلا ،وليس هلذا
نظري يف التاريخ اإلسالمي .والثانية علمية :فإن من أظهر عنارص االستبداد الذي
مارسته الكنيسة حمارصهتا لرجال العلم ،وإقامتها املحاكم واملشانق للمخالفني يف

ذلك ،والثالثة حقوقية ،فإن اإلسالم يدعو إىل إقرار حقوق اإلنسان وضامن حرياته:

الدينية االعتقادية ،والعقلية الفكرية ،والسياسية الوطنية ..ويقدم اإلسالم أصوالً

أخالقية وفلسفة مرجعية يمكن باالستناد إليها الذهاب إىل أبعد حد من أشكال
التنظيم والتقنني والترشيع ،سواء تعلق األمر بالنسبة للذات كذات ،أو يف عالقتها

مع اآلخر.
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ولنقرأ يف توضيح هذه االزدواجية واالضطراب يف اخلطاب العلامين بني

النموذجني النصوص واألمثلة التالية كام يقول أركون" :راحت املجتمعات

املسيحية قبل املجتمعات اإلسالمية بوقت طويل جد ًا تقوم بتجربة تارخيية أكثر
حيوية وأكثر حمسوس َّية ،وذلك حتت تأثري احلداثة العقلية ..واملادية ..راحت تنبثق

سلطة روحية علامنية تؤكد عىل إمكانية العقل البرشي يف أن يفتتح املعنى والقوة
باستقاللية كاملة ،إن النقاش الذي أثاره دخول احلداثة يف اإلسالم ال خيتلف يف
يشء عن ذلك الذي واجهته املسيحية بدء ًا من حركات اإلصالح والنهضة" ويؤكد
حنفي أن "اإلسالم دين علامين منذ البداية ،علامنيته معطاة من الداخل بوضع إهلي

وليست مكتسبة من اخلارج بجهد إنساين ،والعلامنية هي أساس الوحي ،فالوحي

علامين يف جوهره والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ يف حلظة ختلف املجتمعات"
فبداية اللبس يف كالمه أنه حرص العلامنية يف "رفض سلطة رجال الدين" ،لتمرير

كون اإلسالم "دين علامين" ألنه ليست به هذه السلطة .ثم ال يلبث يتقدم لتربير كون

أساس الوحي نفسه "علامين" وأن "الدينية طارئة عليه" ،ومعناه بيشء من الوضوح

أن الوحي يشء رباين منزه خاص باإلله ،وهو مفصول عن البرش ودنياهم،
يترصفون فيها بمحض إرادهتم وعقوهلم ،وأن أشكال تدين املجتمعات هي طارئة

يف حاالت التخلف خصوص ًا.

ويف يشء يشبه "حتمية التفسري العلامين للتاريخ اإلسالمي" ،نجد عند البعض

أن "اخلالفة قد كانت منذ نشوئها مؤسسة دنيوية مدنية ،وهي مل حتسم مرة إال

وكان اهلل غائب ًا عن مرسح األحداث ،وليحل حمله اإلنسان بأهوائه ولعبه بفضائله
ورذائله" ويستشهد الكاتب بمقتل ثالثة من اخللفاء ،والرصاعات والفتن الالحقة،

وامللك العضوض ..يف مجيع العصور وكل العهود ..وال غرابة فاألمر اإلهلي البد
أن يرتجم إىل أمر إنساين ،وال ترمجة من دون نسخ أو تبديل ،..وال نجد دولة من
الدول التي تعاقبت عىل احلكم قد سميت "دولة إسالمية" ،بل نسبت تلك الدول إىل
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أصحاهبا ومؤسسيها ..فقيل اخلالفة األموية ،الدولة السلجوقية ،السلطة العثامنية،
عهد الرشيد ( )...هكذا ،فالدول اإلسالمية كام يقول عيل حرب ترتبط كغريها من

الدول بالشاهد ال بالغائب ،بالذين يستولون عليها ،ال بالرشيعة التي تستند إليها.

وال أجد أمام هذه التقريرات التي ال تعرب عن مضمون معني بقدر ما تعكس

منهج ًا يف التربير والتبسيط ،إال التساؤل عن املواقف املقابلة ملا يعتربونه علامنية.
نتساءل :هل نزل هذا الوحي إىل برش إنسان مكلف مستخلف ،أم نزل إىل عدم

حيث ال تكليف وال استخالف؟ هل جاء الوحي يدعو اإلنسان إىل البناء والتعمري
واالختيار الراشد إىل الصالح والفالح يف احلال واملآل ،أم جاء جيرده عن عامله

املحسوس ليزج به يف عامل املثاليات والرهبنة واالنقطاع؟ إذا تم التسليم هبذه
املعطيات املعلومة من الدين بالرضورة علمنا أن القول بأن اخلالفة "مؤسسة دنيوية

مدنية" هي كذلك بإرادة الرشع هلا أن تكون كذلك وفق مبادئه ،موكال ذلك إىل برش
يؤمنون به ويزاولونه ،يلتزمون قطعياته وكلياته وجيتهدون يف ظنياته وفروعه وما ترك

هلم حق إعامل الرأي والنظر فيه ،ومعظمه من أمور تدبري املعاش وتنظيم االجتامع.
أما أن ال يلتزم الناس هذا الرشع أو ينحرفون عنه فهذه مسألة ُأخرى ال عالقة هلا
باألوىل من حيث النفي أو اإلثبات ،من حيث بقاء الرشع أو ارتفاعه ،أو بتعبري

الكاتب من حيث "غياب اهلل" أو "حضوره" .فالرشع باق دائ ًام عىل حاله حارض ًا

كام نزل ،واإلنسان يتفاعل معه سلب ًا أو إجياب ًا ،كل جتربة تنال حظها من االقرتاب
منه أو االبتعاد عنه .وتلبس اإلنسان بالوحي ال يسلب عنه صفته اإلهلية وحيوله
إىل يشء إنساين حمض ،بل الرشع نفسه يسمح هبذا القدر من االلتزام الذي يطيقه

اإلنسان رشط بذل اجلهد أوالً واإلخالص فيه .فصاحب الرشع يقولَ ﴿ :فا َّت ُقوا

اس َت َط ْعت ُْم[ ﴾..التغابن ،]16 :وهو ال يكلف نفس ًا إال وسعها ،ويف احلديث:
ا َ
للهَّ َما ْ

"إذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه" .إن الوحي
أو الرشع قد نزل فع ً
ال ليتلبس به اإلنسان ،ال أن يبقى جمرد نظريات مثالية جوفاء.
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أما أن تتسمى الدول املتعاقبة «إسالمية" أو بأسامء مؤسسيها ،فهذا نظري قول القائل

بأن اإلسالم مل يؤسس دولة ألن كتابه مل ينص عليها وال ورد لفظها فيه !!

والعجيب من أمر الفكر العلامين ،أن هذا "التفسري اجلديد" للعلامنية ،كان هو

املرفوض واملحارب بكل أشكال التربير املمكنة لدى فئات علامنية أخرى ،حترص
عىل أن جتعل وظيفة الرسالة والنبوة دعوة روحانية تبشريية خالصة ،أما شؤون

احلياة والسياسة ..فال دخل للدين فيها.

يتساءل عيل حرب ما هي حقيقة االجتهاد إن مل يكن ممارسة عقالنية ذات طابع

علامين تنويري .فإنه باالجتهاد ،بام هو رأي وقياس أو استدالل ،يستعيد العقل دوره

املعطل ويتحرر من سطوة النص .ويقول :ولست أدري ما الذي يمنع من تأسيس
عقالنية االجتهاد يف الفضاء الرحب واملسؤول واملنضبط الذي يقدمه اإلسالم.

أما فرج فوده الذي يأخذ عىل نفسه أن حديثه سيكون حديث تاريخ وسياسة

وفكر ،وليس حديث دين وإيامن وعقيدة ..حديث مسلمني ال حديث إسالم،

معترب ًا أنه بوفاة الرسول استكمل عهد اإلسالم وبدأ عهد املسلمني .ثم ال يلبث
خيوض يف تاريخ اإلسالم يتصيد األحداث والواقعات الشاذة والنادرة ليجعل منه

تاريخ حروب ودماء وخالعة وجمون عىل طريقة املنهج االسترشاقي املتحامل،
جاع ً
ال من كتب :احليوان للدمريي ،ومروج الذهب للمسعودي ،والفتنة الكربى
لطه حسني ..وما إليها مصادر "أصيلة" لرواياته ومنقوالته .وهذه من أكرب آفات

الفكر العلامين عموم ًا ،ال يف توثيق األحاديث وأحيان ًا اآليات ،بل يف ضعف اإلملام
بالثقافة الرشعية والعلوم الرتاثية عموم ًا باملقارنة مع ما يسعون إليه من معارف

الغرب ،وقسط كبري من معاداهتم هلذه العلوم نابع عن اجلهل هبا.

إهنا أزمة فكر حقيقية وعميقة تلك التي يعاين منها الفكر العلامين .أزمة تعكس

نوعني من مظاهر اغرتاب هذا الفكر ،اغرتابه يف توليه الكيل نحو الغرب القتباس
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هذا املفهوم من بيئة داللية مغايرة مع حتريف لكثري من مضامينه ومعانيه التي محلها
يف بيئته .واغرتابه عن ثقافته املحلية التي ترفض خصوصياهتا الدينية والتارخيية
واالجتامعية قبول هذا املصطلح امللتبس .وأزمته ،أنه حياول منذ عقود خلت مترير

هذا الفكر بتجريب خمتلف الوسائل واألساليب .إهنا أزمة فكر مضطرب مل جيد له

مرشوعية ،هي التي جتعل كاتب ًا مثل هشام جعيط جيمع يف نص واحد قصري بني
"رضورة الفصل اجلذري" بني الترشيع واملؤسسات ،وبني "العالقة اجلوهرية"
بينهام .بني أن يقع اإلصالح يف الوقت نفسه "بواسطة الدين ويف الدين" وبني أن

يقع "مستق ً
ال عنه"!! .إهنا أزمة منهج يقوم عىل إسقاط فكر حديث ومعارص ،بأسامء
ومصطلحات ومضامني حديثة ومعارصة ،عىل فكر قديم ليس من الرضوري أن

يتطابق وتلك األسامء واملضامني ،بل له القدرة عىل توليد أسامئه وجتديد مضامينه

وفق منظومته اخلاصة.

فإذا كانت إشكالية العلامنية –كام يقول غليون -مل تطرح من قبل يف الفكر

العريب واإلسالمي ،فذلك ألن اإلسالم الديني كان هو الذي أسس بنفسه للحيز

املدين وأكد عليه ورشع له ،منذ أن جعل الرسالة املحمدية خامتة النبوة وكل وحي
يف العامل ،وأعطى للعقل الدور الوحيد يف تسيري املجتمع والتاريخ حتى قيام

الساعة ،وهو ما يعنيه االجتهاد ،وهذا ما فهمه املسلمون الذين سنوا مبدأ التأمل
العقيل والتفكري البرشي يف معاين القرآن"...

إن مسألة العلامنية يف العامل العريب مسألة مزيفة ،بحسب اجلابري ،بمعنى

أهنا تعرب عن حاجات بمضامني غري متطابقة مع تلك احلاجات ،إن احلاجة إىل
االستقالل يف إطار هوية قومية واحدة ،واحلاجة إىل الديموقراطية التي حترتم حقوق

األقليات ،واحلاجة إىل املامرسة العقالنية للسياسة ،هي حاجات موضوعية فعالً.

إهنا مطالب معقولة ورضورية يف عاملنا العريب ،ولكنها تفقد معقوليتها ورضورهتا

بل ومرشوعيتها عندما يعرب عنها بشعار ملتبس كشعار "العلامنية" .ومل تنبثق
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العلامنية كام يقول غليون من الرصاع االجتامعي الداخيل ،ولكنها نشأت عن طريق

التبني من قبل نخبة حمدودة العدد وغالب ًا معزولة عن الشعب ،حيث حتولت إىل دين
جديد لفئة اجتامعية جديدة ،وأداة قمع اجتامعي وسيايس بيد هذه الفئة النخبوية
ضد الغالبية الشعبية ،ولرضب حرية االعتقاد األساسية "حرية الرأي والصحافة

والتنظيم احلزيب" ،و"وسيلة للتغطية عىل انعدام هذه احلرية يف الواقع واملامرسة".

إن فصل دين قائم يف معظم مادته عىل الترشيع أص ً
ال للمجتمع ،عن توجيه

قطاعات هذا املجتمع ،هو تنكّر بشكل أو بآخر هلذا الدين الذي ال يقبل جتزيئ ًا أو

تبعيض ًا ،والتفاف عىل تعاليمه يف جماالت احلياة املختلفة .وقد ذهب الشيخ حممد
عبده إىل أن فصل الدين عن الدولة ليس غري مرغوب فيه فحسب ،بل هو مستحيل،
ذلك أن احلاكم ال بد له من أن ينتمي إىل دين معني ،واإلنسان وحدة ،ال جمرد شيئني

يتصل أحدمها باآلخر ،وهي اجلسد والروح اللذان ال انفصال بني وظائفهام ،فكيف

يمكن إذن فصل السلطات التي هتيمن عليهام.

وليس صحيح ًا كام يقول إقبال أن يقال :إن الدين والدولة جانبان أو وجهان

ليشء واحد .فاإلسالم حقيقة مفردة ال تقبل التحليل ،وهو يبدو يف صورة أو أخرى
بحسب نظرك إليه ،ويضيف" :إن جتزئة ما أنزل اهلل إىل ديني وغري ديني جتزئة مضللة

وال تقوم عىل أساس سليم" ،وهي كمن يقبل قوله تعاىل﴿ :ﲋ ﲌ﴾ [البقرة.]43 :

ويرفض قوله ﴿ﲍ ﲎ ﴾ [البقرة.]43 :
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الفصل الثاين:

اإلصالح اإلسالمي ..قراءة يف نامذج حركية وبرامج إصالحية

أوالً :يف عوامل االهنيار التارخيية

ال خيفى أن ما رصد للنظر يف علل األمة وأسباب انحطاطها من كتب

وأبحاث هو يشء مهم دون شك ،لكنه يبقى دون املطلوب ك ًام وكيف ًا .ويمكننا
أن نختزل شيئ ًا من ذلك مع ابن عاشور يف قوله" :جاء الغزايل يندب موت علوم

الدين ويعمل عىل إحيائها ،والطرطويش يستنكر البدع ويعمل عىل تطهري الدين
منها ،والقايض أبو بكر يبني العواصم من القواصم ،والشاطبي حيمل عىل البدع

ويدعو إىل االعتصام ويأنس بغربته يف الثبات عىل حقيقة اإلسالم ،إىل الثورة
الكربى التي ظهرت بابن تيمية وأصحابه وآثارها التي اسرتسلت حتى بدت يف

احلركة الوهابية أواخر (ق  )12واحلركات السلفية التي جتاوبت هبا ما بني املرشق
واملغرب ،ثم الدعوة اإلصالحية التي جعل مجال الدين األفغاين شعارها

﴿ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ﴾ [الرعد ،]11 :وصدع حممد عبده بأن
املسلمني فيام هم عليه ال ينبغي أن يتخذوا حجة عىل اإلسالم .ولكن ينبغي أن

يتخذ اإلسالم حجة عىل املسلمني".

وسنحاول هنا الوقوف عىل نامذج اطلعت هبذا العمل ،نستهلها بمجدد

القرن اخلامس ،اإلمام الغزايل ،مع الرتكيز عىل نامذج أخرى حديثة باعتبارها وريثة

الرصيد اإلصالحي التارخيي من جهة ،وقريبة العهد بام استحدث يف األمة أخري ًا

من أمراض وأسقام وانحرافات كان الرأس املدبر هلا -وما يزال -االستعامر املادي

والفكري احلديث واملعارص من جهة أخرى.
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يسهب اإلمام الغزايل يف كتابه اإلحياء يف توجيهه لألحداث التي حصلت
بعد اخلالفة الراشدة .." :فلام أفضت اخلالفة بعدهم (أي بعد اخللفاء الراشدين)
إىل أقوام تولوها بغرياستحقاق واستقالل بعلم الفتاوى واألحكام ،اضطروا
إىل االستعانة بالفقهاء وإىل استصحاهبم يف مجيع أحواهلم الستفتائهم يف جماري
أحكامهم .وكان قد بقي من علامء التابعني من هو مستمر عىل الطراز األول ومالزم
صفو الدين ومواظب عىل سمة علامء السلف ،فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا،
فاضطر اخللفاء إىل اإلحلاح يف طلبهم لتولية القضاء واحلكومات .فرآى أهل تلك
األعصار عز العلامء وإقبال األئمة والوالة عليهم مع إعراضهم عنهم ،فارشأبوا
لطلب العلم توص ً
ال إىل نيل العز ودرك اجلاه من قبل الوالة ،فأكبوا عىل علم
الفتاوى وعرضوا أنفسهم عىل الوالة ،فأصبح الفقهاء -بعد أن كانوا مطلوبني-
طالبني ،وبعد أن كانوا أعزة باإلعراض عن السالطني أذلة باإلقبال عليهم ،إال من
وفقه اهلل تعاىل يف كل عرص من علامء دين اهلل..
إن الغزايل من خالل هذا النص خيتزل األزمة يف املسألة الفكرية ،والتي يمكن
أن نالحظ فيها مستويات عدة من مستويات االنحراف والشذوذ عن اخلط الفكري
األصيل كام دشنه جيل الصحابة والتابعني وأتباعهم ،من حيث القدرة عىل الفهم
واالستمداد من النص ..من حيث منهج االستيعاب وتداول الرأي واخلالف ..من
حيث حماجة اخلصوم وإفحامهم ..وغري ذلك.

إن النفس اإلصالحي للغزايل وملن محله بعده مل ينقطع حلظة يف تاريخ األمة
بالرغم من الظالم اجلاثم واخلانق للجهل واالستبداد والتعصب ...وغري ذلك،
بحيث كان يتجدد ويستعيد قواه كلام سنحت الفرصة لذلك ،ومن غري حاجة إىل
«بعث» الغزايل من جديد ،فإننا نجد عرصنا احلديث والراهن مل يبخل بمصلحني
ورثوا ذلك النفس وأفادوا من التجارب السابقة .ونقف هنا عند أحد أبرز هؤالء
األعالم يف تعبريه وحماولة رصده لعلل األمة ،السيد مجال الدين األفغاين الذي يكاد
ينطق بلسان الغزايل نفسه وبألسن غريه من املصلحني ممن تقدموه.
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يذهب األفغاين إىل أن امللة كانت "كجسم عظيم قوي البنية صحيح املزاج،

فنزل به من العوارض ما أضعف االلتئام بني أجزائه ،فتداعت للتناثر واالنحالل،

وكاد كل جزء يكون عىل حدة وتضمحل هيئة اجلسم .بدأ هذا االنحالل والضعف
يف روابط امللة اإلسالمية عند انفصال الرتبة العلمية عن رتبة اخلالفة ،وقتام قنع
اخللفاء ..باسم اخلالفة دون أن حيوزوا رشف العلم والتفقه يف الدين واالجتهاد

يف أصوله وفروعه كام كان الراشدون ريض اهلل عنهم .كثرت بذلك املذاهب
وتشعب اخلالف من بداية (ق 3هـ) إىل حد مل يسبق له مثيل يف دين من األديان.
ثم انثملت وحدة اخلالفة وانقسمت إىل أقسام ،خالفة عباسية يف بغداد ،وفاطمية
يف مرص واملغرب ،وأموية يف أطراف األندلس ،وانشقت عصاها ،فسقطت هيبتها

من النفوس ( )...وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكيزخان وأوالده وتيمورلنك

وأحفاده وإيقاعهم باملسلمني قت ً
ال وإذالالً ،فتفرق الشمل."..

ويقول األفغاين يف العروة الوثقى" :وحتقيق أهل احلق وقيامهم ببيان الصحيح

والباطل من كل ذلك مل يرفع تأثريه عن العامة خصوص ًا بعد حصول النقص يف
التعلم والتقصري يف إرشاد الكافة إىل أصول دينهم الثابتة التي دعا إليها النبي
وأصحابه ،فلم تكن دراسة الدين عىل طريقها القويم إال يف دوائر خمصوصة وبني

فئة ضعيفة .لعل هذا هو العلة يف وقوفهم ،بل املوجب لتقهقرهم ،وهو الذي نعاين
من عنائه اليوم".

ويمكن اختزال هذه العنارص يف نقاط هي :أصل االنحراف هو االبتعاد

عن الدين بأحكامه ورشائعه ومبادئه وقيمه األخالقية ...وانفصام عرى الوحدة
الفكرية يف األمة بانفراط عقدها وتوزعها إىل فرق ومذاهب ،وفساد نظام اخلالفة

وامللك ،بانفصال السلطتني العلمية عن السياس َّية ،وطغيان اجلور وإيثار املصالح
الفردية عىل اجلامعية .والنفوذ اخلارجي األجنبي ،وما أحلقه من دمار وخراب

باقتصاد األمة ومقوماهتا.
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وهناك العديد من الكتابات يف املوضوع ،نخص منها بالذكر رسالتني،

األوىل لشكيب أرسالن حتاول اإلجابة عن سؤال "ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم

غريهم؟" ،والثانية جلعفر الكتاين "نصيحة" ألهل اإلسالم تبني هلم مواطن السقوط
وأسباب النهوض .ومها رسالتان متزامنتان ،إحدامها باملرشق واألخرى باملغرب،

وقد كان بني مؤلفيها لقاء باملدينة املنورة..

والرسالتان من الناحية املنهجية متكاملتان ،يغلب عىل األوىل املنهج التارخيي

املقارن ،كام يغلب عىل الثانية املنهج األثري النقيل .األوىل تقوم عىل أساس املقارنة
بني الوضع اإلسالمي (الصدر األول خصوص ًا) والوضع الغريب ،مع ذكر عوامل

االنحطاط والنهوض متفرقة يف أماكن متعددة وغري مرتبة ،وقد وضع عناوينها
السيد رشيد رضا .أما الثانية ،فالعوامل فيها حمددة حيث يذكرصاحبها عوامل

السقوط فيتبعها بعوامل النهوض مستدالً عىل ذلك بنصوص وافرة من الكتاب

والسنة وآثار السلف وشواهد وجتارب تارخيية ،جعلت الرسالة تكون أكثر ترتيب ًا

وتنظي ًام واستيعاب ًا للمشكالت واحللول.

يذكر األمري شكيب أرسالن أن "أسباب ارتقاء املسلمني املايض :كانت عائدة

يف جمملها إىل الديانة اإلسالمية التي دانت هبا القبائل العربية وحتولت هبدايتها من
الفرقة إىل الوحدة ،ومن اجلاهلية إىل املدنية ،ومن القسوة إىل الرمحة ،ومن عبادة
األصنام إىل عبادة الواحد األحد ،"..وأن ضعف املسلمني اليوم راجع إىل "فقدان

املسلمني السبب الذي ساد به سلفهم" حيث "مل يبق من اإليامن إال اسمه ،ومن

اإلسالم إال رسمه ،ومن القرآن إال الرتنم به دون العمل بأوامره ونواهيه ..وذكر من
عوامل تأخر املسلمني وانحطاطهم( :اجلهل ،العلم الناقص ،فساد األخالق ،العلامء
املتزلفون ،اجلبن واهللع ،ضياع اإلسالم بني اجلامدين واجلاحدين "..ويتوقف عند
نقاط جوهرية يف املوضوع ،فنجده يفصل كيف "أضاع اإلسالم جاحد وجامد"،

"أما اجلاحد فهو الذي يأبى إال أن يفرنج املسلمني وسائر الرشقيني ،وخيرجهم عن
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مجيع مقوماهتم ..أما اجلامد فإنه مهد ألعداء املدنية اإلسالمية الطريق ملحاربة هذه
املدنية .حمتجني بأن التأخر الذي عليه العامل اإلسالمي إنام هو كثرة تعاليمه".

عنده أيض ًا أن من أعظم أسباب انحطاط املسلمني يف العرص األخري ،فقدهم

كل ثقة بأنفسهم .. ،وكيف يرجو الشفاء عليل يعتقد بحق أو بباطل أن علته قاتلته.
وقد أمجع األطباء يف األمراض البدنية أن القوة املعنوية هي رأس األدوية ،وأن من

أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء...

وحيرص شكيب أرسالن العلل املتبقية فيام متت اإلشارة إليه :علة اجلحود

واجلمود ،وعلة فقدان الثقة بالنفس .أما خالصة جوابه يف النهوض فهو يعتقد "أن

املسلمني ينهضون بمثل ما هنض به غريهم".

أما مع اإلمام أيب الفيض جعفر الكتاين ،فيمكن اختزال عوامل السقوط

وأسباب النهوض عنده كالتايل :اختالف كلمة أهل اإلسالم ،بضعف األخوة
الدينية ،وترك االستعداد احلريب ،والنرص ال يتأتى من غري استعداد ،وترك اجلهاد،
وإسناد أمور الدين إىل غري أهلها ،ومصافاة الكفار واختاذهم أصدقاء ،واتباع عوائد

الكفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم ،واإلرضار باملسلمني بالتسلط
والظلم واإلفساد ،واالشتغال باللهو والطرب ،واإلعراض عن العمل بالكتاب

والسنة ،والتجاهر باملنكرات ،وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر .هذه هي

العلل التي حددها الكاتب ،وكلها ناطقة بوضوح بام تعانيه األمة من أمراض يف

خمتلف جماالهتا بام يغني عن أي تعليق .وبالرغم من كون بعضها قد جاء مكم ً
ال
لبعض يمكن دجمه فيه وبالتايل اختزاهلا إىل علل ثالث ،أو أربع كربى.

أما الكواكبي فقد عرض كذلك النحطاط املجتمع اإلسالمي يف كتابه "أم

القرى" أرجعها يف تصنيف منهجي إىل ثالثة أسباب رئيسية يضم كل واحد منها
مجلة من العلل واالنحرافات جعل بعضها أصوالً وبعضها فروع ًا ،وجعلها يف
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ست ومخسني سبب ًا ،منها :أسباب دينية ( 13سبب) ،وأسباب سياسية 9( ،أسباب)

وأسباب أخالقية تربوية ( 11سبب).

هذا ما ذكره الكواكبي ،جممالً ،وال شك أن فيه إضافات لعلل جديدة جمملة أو

مفصلة عمن تقدمه ،وإن كان ال خيتلف عنها يف طريقة أو منهجية التحديد يف يشء.

وننتهي إىل حركة أخرى وريثة بدورها لإلصالح التارخيي الذي تقدمها بام يف

ذلك "احلركة اإلصالحية السلفية" لألفغاين وعبده ،بل تعترب امتداد ًا هلا عىل نفس

اخلط يف العموم" ،حركة اإلخوان املسلمني" مع مؤسسها حسن البنا ،إذ ذهب
يف كتابه جمموعة الرسائل إىل حتديد "عوامل التحلل يف كيان الدولة اإلسالمية

والشعب اإلسالمي" ،ذكر من أمهها :اخلالفات السياسية والعصبية ،واخلالفات
الدينية واملذهبية ،واالنغامس يف ألوان الرتف ،وانتقال السلطة والرئاسة إىل غري

العرب من الفرس تارة والديلم تارة أخرى واملامليك واألتراك وغريهم ممن مل

يتذوقوا طعم اإلسالم الصحيح..وإمهال العلوم العملية واملعارف الكونية ،وإمهال

النظر يف التطور االجتامعي لألمم ،واالنخداع بدسائس املتملقني من خصومهم

واإلعجاب بأعامهلم ومظاهر حياهتم واالندفاع يف تقليدهم فيام يرض وال ينفع..

ويف املدرسة نفسها نجد حممد الغزايل يؤكد ما ذكره البنا وغريه من أسباب

ويضيف إليها :سوء الفهم لإلسالم ،وتقديم ما حقه التأخري وتأخري ما حقه
التقديم ،وشيوع خرافات باسم الدين ، ..ووقوع اخللل الكبري يف الثقافة اإلسالمية
التي هي الغذاء الفكري والروحي لألمة والتي تصنع عقوهلا وأذواقها وإرادهتا..
وجهل املسلمني بالدنيا وهذا ناشئ عن اختالل الثقافة ،وانتشار اجلربية يف العامل

اإلسالمي ،وتقاليد الرياء يف املجتمعات اإلسالمية ،ووضع املرأة يف عصور

الضعف ..الذي منعها من التعلم وكل أشكال املشاركة .وذبول األدب العريب،
باإلضافة إىل سياسة املال يف املجتمع .والفساد السيايس ،ففي احلديث" ،إذا وسد

األمر إىل غريأهله فانتظرالساعة".
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وجيعل الغزايل من "خطورة اجلهل باآلخرين" عام ً
ال من عوامل االهنيار نفسه.

وإلدراك ما حولنا واستجامع ًا لرشوط النهوض يقرتح توفر العوامل التالية :نشاط

(خارجي) يقوم عىل األسس اآلتية:

 سرب االرتقاء الثقايف واإلحاطة باآلماد التي بلغها غرينا حتى نعرف من نخاطب؟وماذا نقول؟ إدراك املستوى العمراين والصناعي واحلضاري الذي يسود العامل

من حولنا ،فمن اهلزل أن تعرض اإلسالم أمم متخلفة ينظر إليها غريها شزر ًا..
دراسة التيارات السياسية والقوى العسكرية التي حظي هبا غري املسلمني..

 نشاط داخيل يتحرك يف دار اإلسالم ويقوم بام يأيت :حماربة االنحراف الفكريالذي أبعد األمة اإلسالمية عن كتاب رهبا وسنة نبيها .وإعادة بناء األمة اإلسالمية
عىل أساس أن الوحي حياة ،وأن دراسة الكون أهم ينابيع اإليامن ،وأن حسن
استغالله سالح اقتصادي وعسكري خطري ..وتالوة آيات اهلل عىل أهنا منهاج
العمل ،وتربية األمة عىل األخالق والتقاليد الظاهرة..وغربلة الرتاث اإلسالمي.

نختم هذه النامذج بنموذج أخري يعرب فيه طه جابر العلواين بدوره عن توجه يف

اإلصالح وحتديد ملواطن اخللل انطالق ًا من اعتبار "أزمة هذه األمة هي أزمة فكرية
تندرج حتتها سائر األزمات االقتصادية واالجتامعية والسياسية .واألزمة الفكرية
إما أن حتدث نتيجة الضطراب مصادر الفكر ،أو اختالل طرائقه أو مناهجه ،أو

عن كليهام مع ًا" .وإذا كانت حركة اإلخوان املسلمني قد آلت إىل نوع من الضعف
واملحدودية والرتاجع عن كثري من املنطلقات التي كانت مع مؤسسها األول

لظروف موضوعية حميطة هبا ،فإن رسالة املعهد العايل للفكر اإلسالمي كمؤسسة.
تكاد تكون املعرب األول إن مل نقل الوحيد ،عن أعامل املصلحني واملجددين ببعث

تراثهم والكشف عن مناهجهم ،وأيض ًا البحث والنظر يف علل األمة والوقوف
عىل ثغراهتا باستكتاب األقالم املختلفة لذلك والسعي نحو تصحيح الفكر السائد

ومناهجه عن طريق نظام معتمد يف الرتبية والتكوين..
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ففي تأكيده عىل حدة التدهور والتمزق الذي أصاب األمة يف املرحلة األخرية

(احلديثة واملعارصة) ،يذهب العلواين إىل أن املرحلة التي قبلها (املتقدمة) ،كان
وضع التدهور فيها أحسن حاالً بالنسبة لألمة .ويتجىل ذلك عنده يف :أن األمة
مل تبحث عن بدائل خارج إطار اهلوية اإلسالمية ..وأن قوى التجديد تواصلت يف
ظروف تارخيية خمتلفة وتعددت املراكز احلضارية اإلسالمية ..ومل تقع مفاصلة أو

متايز كامل بني الشعوب املكونة لألمة القطب..العربية وغريها..

أما هذه املرحلة التي نحن فيها فقد برزت فيها الظواهر التالية :متزق الكيان

احلضاري االجتامعي لألمة اإلسالمية القطب ..والتخيل عن املنهاج والرشعة
اإلسالميني واختاذ بدائل وضعية ..واالرتداد لألصول احلضارية –اجلاهلية -قبل

اإلسالم ..والتاميز واملفاصلة بني العريب وغريه يف جسد األمة ..وقيام دولة إرسائيل

بطموحاهتا التسلطية . ..واهليمنة الغربية الشاملة عىل املنطقة يف املرشق واملغرب..
بتفتيتها وفرض أنظمة غربية ليربالية عليها يف املجاالت كافة.

ويف حتديده للجذور التارخيية لألزمة يذكر عبد احلميد أبو سليامن :تغري

القاعدة السياسية ..لتنتهي األمة إىل قيادة ونظام هو خليط من إسالم وجاهلية..
والفصام بني القيادة الفكرية والسياسية ..ومن خملفاته :عزل القيادة الفكرية عن

املسؤولية االجتامعية واملامرسة العملية ..وجهل القيادة السياسية وحرماهنا من

وجود قاعدة فكرية متدها بالفكر السليم.

فهي أزمة فكر ال أزمة عقيدة ،حيث ثم اخللط بني العقيدة والفكر وتقديسهام

مع ًا ،وحيث ظل العقل املسلم حتى اليوم أسري مفاهيم ومنطلقات جتعله حبيس
أخطاء املايض وانحرافاته .وما مل يتغري منهج التفكري وتصحح منطلقاته ،فسوف يبقى

العقل املسلم عاجز ًا عن النظر الناقد والرؤية النافذة .ويمكن إعادة ترتيب هذه العلل
بعد عرض قسط وافر منها مع شخصيات إصالحية أخرى ،روعي يف ذلك بعض

اإلضافات اجلديدة التي أملتها يف الغالب حتديات ومعطيات الظرفية التي عاشها كل
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مصلح .كبعض التحديدات السياسية واملالية واالقتصادية وأنامط من احلكم ..الخ،

كام روعي تفصيل إلضافات علل أخرى جزئية ومؤثرة ،والرتكيز عىل جانب العلوم

العملية واملعارف الكونية أو "علوم الدنيا" التي تكاد تشكل بدورها شق ًا مستق ً
ال يف
مسلسل االهنيار والتبعية إىل جانب العلوم واملعارف الدينية والرشعية.

حدد الكواكبي أصل الداء يف "االستبداد السيايس" املنترش يف كل املجاالت،

وهناك أصول جامعة هلذا االهنيار ،أسباب ومظاهر أو نتائج تعكس بمجموعها

وضع االنحطاط يف األمة .ويمكن حرص األسباب يف أصلني مها :االبتعاد عن األخذ

بالسنن الدينية ،واالبتعاد عن األخذ بالسنن الكونية .ويمكن توضيح ذلك كالتايل:
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وننتقل اآلن إىل النظر يف بعض اخلطوط اإلصالحية العريضة لبعض احلركات

يف تاريخ األمة.

ثاني ًا :نامذج حركية إصالحية ..منطلقات ومناهج

إن معظم الدراسات التي تناولت احلركات اإلصالحية تناولتها من زاوية

التأريخ املحض ألحداثها ووقائعها وأشخاصها ،ومل تتناوهلا من زاوية البحث

السنني الذي يستخلص العرب والقوانني ويفيد من التجارب السابقة لالحقة كام

فعلت بعض الدراسات التي سنعتمد ،وهي قليلة عىل كل حال باملقارنة مع ما

ينبغي رصده هلذه التجارب واستخالصه منها لدعم مسار النهضة واإلصالح

والتغيري يف األمة.

ولعل أول جتربة إصالحية تصحيحية يمكن الوقوف عليها يف تاريخ األمة،

هي جتربة اخلليفة الراشد اخلامس عمر بن عبد العزيز  .فإن جتربته قد ورثت

ال ثقي ً
مح ً
ال من االنحراف والفساد واالبتعاد عن اخلالفة عىل منهاج النبوة ..فكانت

ال عم ً
فع ً
ال إصالحي ًا تصحيح ًا لوضع خمتلف ،عمل ينطلق من تصور ومنهج يف
اإلصالح والتقويم ،وإن كان خيتلف عن غريه من األعامل اإلصالحية الالحقة،

يف كون القائم به خليفة املسلمني ،استجمع سلطات القرار السيايس والعسكري
والعلمي ،ويف كون األمة ما تزال حية تنبض بتعاليم الوحي التي ركزهتا التجربة
الراشدة لقرب العهد هبا.

ولننظر باختصار يف اجلبهات التي عمل من خالهلا اخلليفة عمر بن عبد

العزيز ،كام يرى عامد الدين خليل ،عل ًام بأن روح هذا العمل كان متمحور ًا حول
مجلة مبادئ موجهة نستخرجها كالتايل" :اهلداية قبل اجلباية"" ،الدعوة قبل احلرب"،
"تسخري األموال خلدمة املبادئ ال املبادئ جلمع األموال"" ،إيثار املصلحة اجلامعية

عىل الفردية" ،االنفتاح عىل الناس وإرشاكهم يف االختيار احلر" ،"..فتح باب التظلم

- 144 -

للكل ضد أية جهة كانت"" ،إشاعة العلم واملعرفة وجعلها قاعدة العمل السليم"،

"احلوار واإلقناع مع املخالفني حقنا للدماء".

قهر اخلليفة عمر بن عبدالعزيز نزعة االستبداد والتملك ،التي مل يسلم منها

حاكم يف عصور انحطاط األمة ،وكان خيتار عامله عىل أساس الكفاءة والعلم
واإليامن والقبول لدى مجاهري املسلمني ،وحارص العصبية القبلية :كمظهر من
مظاهر التجزئة يف األمة حيث أكد عىل رضورة الوحدة بني مجيع املسلمني ،وكان

يرسل إىل عامله حيثهم عىل التمسك بعرى التوحيد ونبذ كل تعصب ذميم ،..وكان
يرفع شعار "اهلداية قبل اجلباية" ،ويكتب إىل عامله يف ذلك ،فيجيئه من عامله عىل
البرصة ،أن الناس قد كثروا يف اإلسالم ،وخفت أن يقل اخلراج ،فيجيبه عمر:

فهمت كتابك ..واهلل لوددت أن الناس كلهم أسلموا ،حتى نكون أنا وأنت حراثني

نأكل من كسب أيدينا" .واعتمد سياسة املبادئ يف املال واالقتصاد ،من الداخل،
نفسه ووجدانه أوالً ،وداخل أهله وبيته ثاني ًا ،وداخل بالطه ثالث ًا ،ثم ينتقل بعد هذا

إىل اخلارج لينرش العدل عىل اجلميع "..وأزال كل الرضائب املجحفة التي كانت
قد فرضت عىل األمة اإلسالمية من أجل تنمية موارد الدولة دون وجه حق..
وأتى العشور عن الفئات كافة من غري املزارعني ..واتبع أكثر األساليب عدالً يف

جباية الرضائب املرشوعة ..وحرص عىل تطبيق وتوسيع فكرة الضامن االجتامعي
بحيث تشمل طبقات األمة كافة رجاالً ونساء وأطفاالً وفقراء وعاجزين ومرىض
ومسافرين ،مسلمني وغري مسلمني ،عرب ًا وموايل ..وجعل تبادل املعونات املالية بني
األقاليم واملركز أمر ًا مفتوح ًا لسد العجز املايل يف أي من الطرفني يف حالة حدوثه..
وفتح باب التجارة احلرة يف الرب والبحر ..وضبط الزكاة ،الرضيبة ،واتبع سياسة

زراعية سليمة ..حيث أشار عىل عامله باإلصالح واإلعامر وإحياء األرايض وإقامة
املشاريع ..ومتسك بسياسته يف احلوار واإلقناع للمخالفني واخلارجني التي مكنته

من توفري مبالغ طائلة ملالية الدولة كانت احلكومات السابقة تستنفدها يف القضاء
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عىل الفتن واملنازعات الداخلية واحلروب .وأوقف بشكل جاد أعامل االبتزاز التي

كان يتعرض هلا بيت مال املسلمني ابتداء من اخلليفة وحتى صغار اجلباة ،وما بني
هذين من حشد هائل من العامل واملوظفني..

وكان من نتائج هذا التطبيق أن يأيت عامل الدولة عىل صدقات إفريقية فيطلب

فقراء يعطيها هلم ،فال جيد فقري ًا وال من يأخذ منه ،فيشرتي هبا رقاب ًا فيعتقهم..
وتشيع بذلك وتطري يف اآلفاق مقولة" :لقد أغنى عمر الناس".

ساهم عمر بن عبدالعزيز يف متتني قاعدة "العلم والعمل" كام يقول عامد

الدين خليل بالرتبية والتكوين ،حيث أوىل قسط ًا مهام هلذا اجلانب ،وقد أمر رسمي ًا

بتدوين احلديث النبوي الرشيف ،وكانت الدولة تتوىل كفالة عدد من العلامء

واملفكرين كي تتيح هلم التفرغ الكامل إلنجاز املشاريع الفكرية التي يعكفون
عليها اختيارا أو بتوجيه من الدولة "..وكان حريص ًا عىل قرن العلم بالعمل ،فإذا
كان "العمل دون قاعدة علمية توجيهية ال يأيت بأية نتيجة جادة" فإننا نجد عمر ًا

يدعو عامله وغريهم إىل أن العلم والعمل قريبان ...وساهم كذلك يف إفشاء قيم
العدل واحلرية والرمحة واإلنسانية.

إن الوقوف عىل هذه اجلبهات املختلفة واحلاسمة يف أية هنضة حضارية ،هبذه

الروح املشبعة بتلك املعاين التي كان اخلليفة عمر حريص ًا عىل تعديتها إىل عامله

وعامة الناس حرصه عىل متسكه هبا ،ال يمكنها إال أن تثمر ما أثمرته جتربة عمر بن
عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل.

فام إن تويف عمر بن عبد العزيز حتى عاد مسلسل االنحدار يف األمة ألن من

وليها مل يرس عىل هنجه يف التمسك بتلك القيم واملعاين والسري عىل هدهيا يف سياسة
وتدبري احلياة ،ويرجح أن وفاته كانت قت ً
ال بالسم ،وأنه كان سيتخذ قرار ًا حاس ًام
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بشأن نظام الوراثة يف اخلالفة بعد حمادثة مع اخلوارج وإحراجهم له بوالية سليامن

ليزيد من بعده ،فاستمهلهم ثالث ًا كانت وفاته فيها.

أما جتربة اإلصالح يف حركة املهدي بن تومرت التي كانت عنوان دراسة

لعبد املجيد النجار ،والغرض منها الوقوف عىل عوامل النجاح منطلقات ومناهج،
وعوامل االنحسار والرتاجع ،وعىل املبادئ والقيم واملعاين املوجهة والفاعلة يف

التغيري واإلصالح ،الباعثة عىل النهضة واحلياة من جديد.

يذهب صاحب الدراسة أوالً إىل حتديد خصال شخصية ابن تومرت التي

رشحته للقيام ،والتي جعلته يتفاعل بعمق مع الواقع الذي عاش فيه بمظاهره
املختلفة ،ومنها :العلم وحرية الفكر ،واإلخالص واحلركية ،والفطنة واحلنكة،

والقسوة والعنف يف تغيري املنكر.

وقد انتهى املهدي يف حتليل الواقع املغريب إىل أن ما طرأ عليه من الفساد من

ميادين خمتلفة هي :طائفة احلكام من املرابطني ،وطائفة العلامء والفقهاء ،وطائفة
املنافقني االنتهازيني ،أما مضامني التغيري يف هذا املرشوع فهي تقوم عىل دعائم ثالث

أساسية :مضمون عقدي ،مضمون منهجي أصويل ،مضمون سيايس اجتامعي.
وسلك يف ذلك أساليب ترجع إىل طريقتني أساسيتني :طريقة نظرية استداللية،

وطريقة عملية تطبيقية.

أما منهج التغيري عند ابن تومرت فهو منهج شامل يمكن النظر فيه إىل ثالثة

مناهج متكاملة :منهج تربوي ،يقوم عىل تربية دعوية بتبصري الناس باملناكري التي

يأتوهنا ومحلهم عىل تركها وتبصريهم باملعروف ومحلهم عىل إتيانه ،والتنظيم
السيايس :يقوم عىل ترتيب األتباع يف دوائر خمتلفة تُكون أربعة أجهزة أساسية

ختتلف بحسب مهامهتا ،واملنهج الثوري العسكري :يقوم عىل ترسيخ وحتبيب

عقيدة اجلهاد لدى أتباعه ،وجعل جهاد املرابطني فرض ًا عليهم ..مع إعداد العدة
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املادية ،وانتقاء اجلند األقوياء واملخلصني واستبعاد الضعفاء واملشبوهني ..حيث

وظف خربته العسكرية الكبرية هنا.

وقد انتهت ثورة املهدي عىل يد أتباعه إىل تأسيس دولة شملت كامل املغرب

واألندلس وهي دولة املوحدين ،وقد بلغت هذه الدولة من القوة واملنعة وجماهدة

النصارى وتوفري العدل والرخاء لألمة مبلغ ًا عظي ًام حتى عدَّ ها املؤرخون إحدى

أعظم الدول اإلسالمية ...وبالرغم من كل ذلك مل ختل التجربة من أخطاء منهجية
أو تصورية ،ولنرتك صاحب الدراسة حيدد لنا بعض ًا من هذه املزالق :فعىل املستوى
السيايس أدى مسلك احلكم الوراثي إىل االستبداد بالرأي وانعدام الشورى ،ثم يف

أواخر الدولة إىل التناحر عىل اإلمارة مما عجل بانحطاطها وانقراضها .فإن كان
املهدي قد أقام جتربة املجالس الشورية ،فإهنا مل تكن جتربة منظرة واضحة املدلول،

ولذلك فإهنا مل تثمر وعي ًا عميق ًا بالشورى.

وعىل املستوى العقدي ،وإن حققت دعوة املهدي اهلدف املرسوم من التوحيد

والتنزيه فإن "عقيدة" املهدية مل يبق هلا يف املغرب أثر يذكر .وأما يف املجال األصويل
والفقهي فقد كان األثر الواضح للدعوة بشيوع االعتناء باألصول قرآن ًا وحديث ًا

حفظ ًا ودراسة بالرشح والتحليل ..وحدثت حركة فقهية عىل هذا األساس نشط
فيها احلوار بني املذهب املالكي واملذهب الظاهري ،وتطورت احلركة عىل مستوى
التنظري لالستنباط متمث ً
ال يف علم أصول الفقه و مقاصد الرشيعة الذي بلغ أوجه

عىل يد الشاطبي..

ومهام يكن فإن عوامل نجاح التجربة ما تزال حية قابلة للعطاء ،سواء يف

شمولية منطلقاهتا أو طرحها املذهبي اإلصالحي جلوانب احلياة والفكر املختلفة،

أو يف عودهتا لألصول تصحيح ًا وتوضيح ًا بالعلم والعمل ،أو يف مراعاة الناس

اخلاصة العامة يف كل خطاب أو تكليف.
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ويف كلتا التجربتني تغيب مسألة التعامل مع اآلخر ،عن مرشوع اإلصالح

الذي هنضت به التجربتان وكيف تغيب وهي من منجزات اإلسالم الكربى

وإشعاعه اخلارجي..

فإن كان املغرب اإلسالمي حيقق إنجازات مهمة يف قلب البالد الصليبية ،فإن

الوضع كان خمتلف ًا يف املرشق اإلسالمي الذي تعرض الجتياح الصليبيني ،حيث
استولوا عىل سواحل الشام وملكوا بيت املقدس ،وعىل الرغم من تزامن حركتني

قويتني عظيمتني يف األمة ،إحدامها يف املرشق واألخرى يف املغرب ،وكانتا عىل
قدر كبري من اإلحكام والتنظيم الداخيل ،والقوة القادرة عىل إحلاق اهلزيمة باآلخر
الصليبي ،فإن هذا النفس مل يستطع أن يوحد أو عىل األقل أن ينسق يف درجات

عالية وعميقة بني الطرفني....

وتعترب احلركة االصالحية "السلفية" احلديثة إحدى هذه احلركات يف

العرص احلديث .حركة األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا التي أفادت من رصيد

احلركات التي تقدمتها ،كام أثرت يف احلركات التي تلتها .فاألفغاين قال :أروين
مملكة أو أمة انغمس ملوكها أو أمراؤها بالسفه والرسف ،وعم اجلهل طبقات

الشعب ،وتفرقت كلمتهم ،فاستكانوا للذل واهلوان ،مل تسقط تلك امللوك

واألمراء عن عروشها ،ومل يستعبدها االستعامر ،وحيل فيها الدمار؟! وقد كان
األفغاين يعتقد أن الدول األوروبية مل تكن بالفطرة أقوى من الدول اإلسالمية،

وأن الفكرة السائدة عن تفوق إنجلرتا عىل غريها مل تكن سوى ومه ًا ،شأنه ككل
وهم ،جيعل الناس جبناء ،فيجر عليهم ما خيشون وقوعه ،وقد دلت انتصارات

املهدي يف السودان عىل ما يمكن للمسلمني أن يقوموا به ضد الربيطانيني فيام لو

استفاقوا من غفلتهم..

إذا أضفنا هذا إىل ما تقدم من وقوف األفغاين عىل علل األمة الذاتية ،أمكن

اختزال دعوته يف حمورين :أحدمها داخيل وهو التحرر الفكري من اجلمود والتقليد،
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واآلخر خارجي وهو التحرر السيايس من نفوذ االستعامر الغريب الزاحف عىل
املنطقة ،والتصدي له بالنهضة احلضارية ملغالبته .إال أن وسيلة حتقيق هذه الغايات
اختلفت بني األستاذ وتلميذه ،ومل يربز هذا االختالف طوال مقام األفغاين بمرص،

وإنام ظهرت مالحمه بعد استقالل حممد عبده بالقيادة ،ذلك أن األفغاين كان ثوري ًا،

أما حممد عبده فكان "إصالحي ًا" يرى أن التدرج يف اإلصالح هو الطريق األقوم
واألضمن يف حتقيق هذه الغاية ،وأن الرتبية املستندة إىل الدين بعد جتديده بواسطة

املؤسسات الرتبوية اجلديدة..

كان األفغاين يركز عىل العمل اجلامهريي كشكل من أشكال الثورة ،ويدعو

إىل االشرتاك يف احلكم الدستوري الصحيح ،وإصالح املجالس النيابية وإقرار

نظام الشورى واالنتخابات .يف الوقت الذي يكاد يغيب فيه الرشط اجلامهريي عند
حممد عبده يف العمل التغيريي .فقد كان قليل الثقة يف "اجلامهري" و "العامة" وأهنم

"كاآلالت الصامء املوقوفة عىل األعامل اليدوية ليس إال" وأهنم "ال يمنعون تقدم ًا

وحيجزون متدن ًا" ...وكان جهده منصب ًا عىل إحداث مؤسسات تربوية جديدة كدار

العلوم ،وإصالح املؤسسات العتيقة كاألزهر واألوقاف واملحاكم الرشعية وغريها..
ويمكن إمجال دعوته يف املحاور التالية ،كام نص هو أو استنبط دارسوه:

حترير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين عىل طريقة سلف هذه األمة قبل ظهور

اخلالف ،وفهم إصالح أساليب اللغة العربية يف التحرير ،يف املخاطبات الرسمية،
وفيام تنرشه اجلرائد أو يف املراسالت بني الناس ..وفهم التمييز بني ما للحكومة

من حق الطاعة عىل الشعب ..وما للشعب من حق العدالة عىل احلكومة.

شملت إصالحات حممد عبده :اجلانب القومي الوطني ،ورضورة شعور

املواطن بوطنه ..واجلانب االجتامعي ،بتنمية الروح اجلامعية وجتاوز عيوب املجتمع

وإصالح االقتصاد الوطني ..واجلانب االعتقادي ،بتحرير اإلنسان من عقيدة

اجلرب ،وتنبيهه إىل نعمة العقل الذي يسري جنب ًا إىل جنب مع الوحي ..واجلانب
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الرتبوي والتوجيه العام ،بمحاربة احلزبية املذهبية والتقليد ،والدعوة إىل فتح باب

االجتهاد املواكب لتطور املجتمع ،وإصالح املؤسسات وإحياء الكتب املفيدة..

املسألة الرتبوية هي جوهر العمل اإلصالحي ملحمد عبده ،ولبها عنده

االنكباب عىل معاجلة داء "األنانية" وانحالل معنى «اجلامعة» يف نفوس األفراد،

"إما بسبب اجلهل املطلق ،أو بسبب سوء فهم اإلسالم واحلياة ،فض ً
ال عام ينبغي

أن يضاف إىل هذا التعليم من العلوم والصنائع التي تنفع الناشئ يف حياته وجتعله
ال يقل عن الغريب يف سيطرته عىل احلياة .وقد رسم حممد عبده خطة ملناهج ختريج
الدعاة وختريج املؤلفني وختريج العلامء الباحثني ،ونفذ هذه اخلطة يف دروسه
وتواليفه للخاصة واجلمهور ويف إحيائه للرتاث القديم "..و"مات وهو رصيع

الكفاح من أجل األزهر وكتاب اهلل".

إن احلركة "اإلصالحية السلفية" كانت بحق منبه ًا من املنبهات القوية لفكر

األمة ،ملواجهة مشكالته الداخلية من جهة ومشكالته اخلارجية جتاه االستعامر من

جهة أخرى .ومهام يكن القول يف بعض أعامل روادها ،فإن املنجز من أعامل احلركة
وآثارها حيسم اخلالف حول الدور اإلصالحي الكبري الذي اطلعت به ،سواء متثل

ذلك يف اآلثار التي خلفها الزعيامن -عىل قلتها -الغنية بالعرب والدالالت ومناهج
وبرامج اإلصالح واألخذ بأسباب النهضة ..أو تلك التي أثمرت شخصيات فذة
كرشيد رضا ،سواء يف «املنارين» املجلة والتفسري ،أو يف غريها من كتبه وجهوده

اإلصالحية.

وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى يف ذلك ثالثة أمور :بيان سنن اهلل تعاىل

يف اخللق ونظام االجتامع البرشي وأساليب ترقي األمم وتدليها وقوهتا وضعفها.
وبيان أن اإلسالم دين سيادة وسلطان ومجع بني سعادة الدنيا وسعادة اآلخرة .وأن

املسلمني ليس هلم جنسية إال دينهم ،فهم إخوة ال جيوز أن يفرقهم نسب وال لغة

وال حكومة.
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وقد قوي هذا التيار كام يقول عبداملجيد النجار ،إىل أن أصبح تيار ًا يتبناه

الكثري من املفكرين اإلسالميني ،وأثمر حركات تكتيس صبغة الشمول فكر ًا

وثقافة واجتامع ًا وسياسة ،عىل نحو ما حتقق خاصة يف حركة اإلخوان املسلمني،
واجلامعة اإلسالمية بباكستان ،وهو الذي كان منشأ للحركة اإلسالمية الواسعة

التي تستقطب اليوم جحافل الشباب يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي فيام يعرف بـ

"الصحوة اإلسالمية".

ويتحدث عالل الفايس يف كتابه احلركات االستقاللية عن "السلفية

املرشقية"ودخوهلا إىل املغرب ،واملعاين اجلديدة التي أصبحت حتملها ..وعام

كان ملحمد عبده من اتصال بنخبة من املثقفني باملغرب العريب كله ،ومناقشاهتم
بخصوص بعض الفتاوى واملراسالت بينهم ،..ونؤكد أن امتزاج الدعوة السلفية

بالدعوة الوطنية كان ذا فائدة مزدوجة يف املغرب األقىص عىل السلفية وعىل الوطنية

مع ًا ،ومن احلق أن نؤكد أن األسلوب الذي اتبع يف املغرب أدى إىل نجاح السلفية
لدرجة مل حتصل عليها حتى يف بالد حممد عبده ومجال الدين .ويرى أن السلفية
يف روحها اجلديدة استطاعت أن تصوغ نموذج رجل اإلصالح السلفي والوطني

والقومي الناهض بمهمة التحرير لوطنه ،والتمكني لقيمه ومبادئه .فهي حركة

تتناول نواحي املجهود الفردي لصالح املجتمع ،وتتطلب فتح الذهن البرشي

لقبول ما يلقى إليه من جديد ،وقياسه بقياس املصلحة العامة إلرجاع املجد العظيم

الذي كان للسلف الصالح يف حظرية اإليامن وحظرية العمل ،وتقوية التضامن بني
اجلامعة اإلسالمية عىل أساس اإلخاء اإلسالمي أوالً ،واإلنساين ثاني ًا.
ويتحدث رشيد رضا عن عوائق انتشار مدرسة املنار ،وأهم تلك العوائق:

الدولة العثامنية التي اصطدمت بأفكاره اإلصالحية ..واخلرافيون اجلامدون -كام
سامهم رشيد رضا نفسه -أصحاب البدع واخلرافات ،ودعاة اجلمود والتقليد،
والشيعة الذين كان له معهم صالت وجوالت ،واملتفرنجون ،الدعاة إىل احلضارة
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الغربية وقوانينها الوضعية ،واستبداهلا بالقوانني اإلسالمية ،أو دعاة فصل الدين

عن الدولة ..والصليبية واالستعامر .وهنالك مالحظات نقدية متوجهة إىل منهجها
وطريقتها يف العمل ،منها :انعدام الشمولية يف حتديد مواطن اخللل ويف عالجها..
وطغيان اجلزئية والنخبوية يف اإلصالح ،وعدم ضم اجلهود إىل بعضها ..وعدم

النظر إىل آليات التجديد نفسها ،وعدم التعمق يف مشكلة اإلصالح بوصفها ظاهرة

اجتامعية فكرية ..والرتكيز عىل املظهر أكثر من الرتكيز عىل اجلوهر..

ولقد نتج عن هذا أن احلركة اإلصالحية مل تستطع تغيري النفس اإلسالمية،

بل مل تستطع أن ترتجم إىل لغة الواقع فكرة (الوظيفة االجتامعية) للدين ،ولكنها
نجحت يف إزالة الركود الذي ساد جمتمع ما بعد املوحدين حني أقحمت يف الضمري

اإلسالمي فكرة مأساته املزمنة ،وإن كان ذلك قد اقترص عىل املجال العقيل .فإذا ما
أريد للنهضة أن تربز إىل عامل الوجود فإن علينا أن نواجه مشكلة الثقافة يف أصوهلا.

و ُأخذ عىل األفغاين اقتصار دعوته عىل القادة وكبار القوم ،دون توجيهها إىل
مجاهري الشعوب .و ُأخذ عىل حممد عبده اعتامده أسلوب التعليم والتثقيف الوسيلة
الوحيدة للنهوض بأعباء الدعوة اإلسالمية والتهوين من شأن األساليب األخرى.

ثم إن املدرسة السلفية التي كانت مدرسة التجديد الفكري الوحيدة يف

اإلسالم املعارص ،مل جتدد يف منهج التجديد أبد ًا ،إن جوهر ما قامت به هو إعادة
النظر إىل قيم ومفاهيم إسالمية أصيلة من زاوية حاجات العرص ،وبذلك أضفت

عليها صفة اجلدة واحلداثة وقدمت للمجتمع أرضية نظرية مقبولة لقبول وفهم
واستيعاب القيم واألفكار العرصية ،وهي "مل تراجع التفكري يف منهج التفكري

نفسه" ،و"مل تعد النظر باملفاهيم الغربية أو احلديثة التي قربت معانيها من أذهان
العرب واملسلمني وال فكرت يف تنقيحها" ،وذلك "ألهنا مل تكن متلك منهج ًا نظري ًا

خيتلف عن املنهج التقليدي السائد يف العامل اإلسالمي يف ذلك الوقت" .فأخذت
املفاهيم العرصية "باعتبارها مكتسبات أو اكتشافات إنسانية وعقلية هنائية ..ومل
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تنظر إىل ما يمكن أن تنطوي عليه من حمدودية تارخيية أو تناقضات داخلية ،ولذلك

بقدر ما كانت املدرسة السلفية تفرض نفسها عىل الفكر اإلسالمي ،وقد فرضت
نفسها عليه بالفعل ،كانت تقود إىل إخفاقها التارخيي".

هذه بعض املالحظات النقدية املوجهة إىل أداء احلركة منهج ًا وتصور ًا ،تصدق

من حيث اجلملة عىل أداء احلركة ،بالرغم مما يمكن مالحظته عليها من نقد جزئي
يركز عىل جانب أو جوانب وهيمل أخرى..

ثالث ًا :يف تقويم التجارب وعوامل انحسارها

إن جتربة اإلصالح يف العرص احلديث عىل األقل منذ أواخر (ق  )19وأوائل

(ق ،)20باعتبارها وريثة جتارب اإلصالح التارخيية ،ما تزال تشكل مرجع ًا صاحل ًا

لدعم مسرية اإلصالح املعارصة ،فمقوالهتا ما تزال تشكل أرضية صلبة تعكس
بدقة الوضع العريب واإلسالمي الراهن ،إذ حددت "ثوابت" مرضية يف جسم

األمة تنخر كياهنا إىل اليوم .بل يمكن القول ومن غري تردد ،أهنا حتدد "املرجعية
القريبة" لبدايات االنحالل والفساد املعارص يف األمة يف خمتلف جماالهتا خاصة يف

احتكاكها باالستعامر الغريب احلديث .لذا فاإلعراض عن جتارب هذه املرحلة يف

اإلصالح ،هو قفز عىل مرحلة جد حاسمة ،وحتوالت عميقة يف بنى األمة السياسية
واالجتامعية والثقافية.

وهدف دراسة هذه التجارب ،اإلفادة من إجيابياهتا وجتاوز سلبياهتا يف الفهم

والتصور ويف أشكال العمل والتنزيل ،وليس فشلها يف حتقيق أهدافها وطموحاهتا

بامنع من ذلك ،بل هو من أكرب الدوافع إليه .وسنحاول الرتكيز بشكل أكثر توسع ًا
عىل مراجعات الفكر املعارص ألهم جوانب القصور واخللل التي وقعت فيها

هذه احلركات ،وأهم عوامل انحسارها وفشلها ،والتي منها :إمهال النظر يف سنن

وقوانني التغيري ،يف االجتاه اإلجيايب يف قوله تعاىل﴿ :ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

- 154 -

ﲤ ﲥﲦ﴾ [الرعد ،]11 :ويف االجتاه السلبي يف قوله تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ [األنفال .]53 :ويذكر عرسان

الكيالين من معاين اآليتني :أن يبدأ التغيري يف حمتويات النفس ،ثم يعقبه التغيري

يف ميادين احلياة اخلارجية ..وأن التغيري إىل األفضل أو األسوأ ال حيدث إال إذا
قام "القوم" جمتمعني وليس "األفراد" بتغيري ما بأنفسهم ،وأن التغيري املثمر حيدث

حني يبدأ "القوم" بقسطهم من تغيري ما بأنفسهم ،فإذا أحسنوا هذا التغيري الرتبوي
والفكري تبعه التغيري املثمر يف (املجاالت األخرى)" ..واستنتج استنتاجني :أن
فرتات القوة واملنعة يف التاريخ اإلسالمي إنام ولدت حني تزاوج عنرصان مها:

اإلخالص يف اإلرادة ،والصواب يف التفكري والعمل ..ويذكر الكيالين مجلة من

"القوانني" التارخيية وتطبيقاهتا ،منها :الوالء للمبادئ كام تقدم ،املراجعة الرتبوية
الشاملة اجلريئة والرصحية أمام فشل حماوالت اإلصالح ،وأن يتوىل فقه الدين

أولو األلباب النرية واإلرشادات العازمة النبيلة ،وإحكام خطوات عرض الدين

وتطبيقه حسب نظام خاص ومنهجية معينة ،جتاوز الفئوية والنخبوية ،وقرن

اإلخالص بالقدرة واملهارة يف تعبئة املوارد والقوى البرشية ،والتدرج والتخصص

وتوزيع األدوار يف العمل اإلصالحي ،ونقل النظري إىل جمال العمل وجتاوز املنطق
التجريدي ،ومراعاة قوانني األمن اجلغرايف".

ومن أهم خصائص الفكر اإلسالمي السليم الذي ينبغي أن يواكب ويؤطر

العمل اإلصالحي :الفهم الصحيح ملسائل العقيدة والرشيعة اإلسالمية البد أن
يستند إىل القرآن الكريم والسنة النبوية .وأن تيارات الفكر اإلسالمي القديم
اجتهادات جاهبت الرصاع الفكري يف زماهنا ،وليس من املصلحة اليوم إحياؤها

ألهنا ستعيد التمزق والفرقة إىل أجيالنا اجلديدة .وأن الفقه اإلسالمي فقه متجدد،
واالنطالق يف بيان مذهبية اإلسالم يف الكون واحلياة واإلنسان ينبغي أن يكون

انطالق ًا موحد ًا قائ ًام عىل أساس الفهم املعتمد عىل القرآن الكريم والسنة النبوية
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الرشيفة ..وفهم السنن اإلهلية يف الكون ،واستغالهلا لصالح إنشاء احلضارة،
واإلفادة من العلوم والتقنيات والنظم املعارصة ..وحماربة البدع والعقلية اخلرافية

والتواكلية املميتة ،التي حطمت قوى احلركة ،والتغيري يف حياة املسلمني ..وعدم

االكتفاء بدراسة الرشيعة اإلسالمية دراسة جمزأة ،بل دراسة املفاهيم الكلية يف
النظم العامة يف الرشيعة كنظام احلكم واالجتامع واالقتصاد ..كبدائل إسالمية عن

األنظمة الغربية املهيمنة ..وحماربة القوى االستعامرية املتنوعة.

آفة "اجلزئية" أو "التجزيئية" يف الفكر والعمل

وهي من االنحرافات التي منيت هبا األمة اإلسالمية ،واختذت أشكاالً خمتلفة

عرب التاريخ ،والقاسم املشرتك هلذه االنحرافات كام يقول حممد عامرة يتمثل يف النظرة

التجزيئية إىل اإلسالم كوسيلة لتحقيق مصالح فئة معينة .ولعل من أسباب إخفاق

حركة اإلسالم يف حتقيق اإلصالح الداخيل والعز اخلارجي ،هو أهنا مل جتعل منهج
التجديد شام ً
ال شمول الدين التوحيدي ،وعدم إحاطتها "بجميع اخلصوصيات
الذاتية لطبيعة بناء وتركيب هذه األمة" ،ويف كون التجديد أو اإلصالح الذي تقوم

به جزئي ًا ... ،يف حني يقتيض التجديد "إعادة الصلة باألصول البانية نفسها (القرآن
والسنة) وقراءة الكون وسننه احلاكمة فيه."..

آفة النخبوية يف الفكر والعمل
فالفكرة إنام تنجح ..كام يف منهج وفكر حسن البنا إذا قوي اإليامن هبا ،وتوفر

اإلخالص يف سبيلها ،وازدادت احلامسة هلا ،ووجد االستعداد الذي حيمل عىل

التضحية والعمل لتحقيقها ،وال يتحمس اجلمهور ملساندة أي تيار كام يقول عبداهلل
النفييس إال إذا حتقق فيه رشطان :األول :أن يفهم اجلمهور مقاصد التيار وأهدافه،

والثاين :أن جيد اجلمهور لدى التيار ح ً
ال ملشكالته احلقيقية التي يعاين منها...
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كان الرشع حريص ًا عىل تأكيد رشط "اجلامعة" يف معظم ترشيعاته ،ولنا أن

نتصور ما يصيب الدين من تعطيل لو ختلت جمموعات األمة عن إنجاز الفروض
الكفائية التي تنتظم أكثر ما تقوم به احلياة يف املجال االقتصادي والثقايف واالجتامعي.
وقد رشع يف اإلسالم مبدءان :مبدأ اخلالفة التي هي مجع بني الدين والدولة ،ومبدأ

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فاألمة اإلسالمية عرب تارخيها متارس صالحية
مجاعية يف اإلرشاف عىل إنجاز األحكام الرشعية يف كثري من ميادين احلياة ،إال أن
هذا الوضع اختلف يف الدولة احلديثة.

العامل اخلارجي وقوة تأثريه

وهو «العقبة اخلارجية» املتمثلة يف «تفوق الدول الكربى األوروبية وحتكمها

يف عملية االستنهاض املنشودة ،وقرارها بالتدخل العسكري حني يتم جتاوز السقف
املسموح به »..وهي -حسب منري شفيق  -تعدل تلك العقبات مجيعها ،وعنده أن
جتارب اإلصالح ..مل تسقط بفعل نواقصها الداخلية ،أو رصاعها مع الداخل أو
اهرتائها الداخيل ،وهذه العلة ما زالت قائمة وستهدد مصري أية حركة إصالح مهام

كانت مرجعيتها وهويتها وبرناجمها.
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الفصل الثالث:

الفكر اإلسالمي املعارص واحللقات املنفصلة :حماولة يف الرتكيب

إننا ومن خالل التتبع اجلزئي ملظاهر االهنيار يف األمة ،وتشخيص عوامل

انحسار وفشل حركات اإلصالح فيها ..اتضح أن هنالك من العلل العميقة
واملؤثرة حتتاج إىل وقفات تصحيحية موسعة يف الكشف عنها.

ومن خالل التأمل يف قضايا الفكر اإلسالمي الراهن وحاجاته يف العمل

االجتهادي التجديدي واإلصالحي التغيريي ،يبدو أنه يف حاجة باإلضافة إىل

تصحيح مفاهيمه نفسها ،إىل الوقوف عىل ثالث حلقات كربى :التأطري العقدي
للفكر والعمل ،والوسطية وخط االعتدال ،والواقعية وفقه التنزيل.

أوالً :التأطري العقدي للفكر والعمل

العقد يف اللغة نقيض احلل ،ومنه عقدت احلبل فهو معقود ..ومنه العهد،

وعقدة النكاح ،والبيع ..وغري ذلك .واجلمع عقود ،وال يكاد خيلو إنسان من أن
يعقد القلب والنية عىل "يشء" معني ،جيعله إمام ًا وقدوة ،فيكون هو املرجع األول

املوجه له يف كل ما يأتيه من أفعال وأعامل ،والطاقة الكامنة املحركة له يف ذلك كله.

بل إنه ليحارب ويقاتل من أجل اعتقاده واختياره احلر هذا.

ويف سياق "احلل" ال "العقد" ،نفهم أنه ملا بدأت تنحل عقد ذلك األصل،

وتنفصم عراه ،وتشوبه الشوائب املختلفة ..أرسع الوهن إىل جسم األمة .يضاف

إىل هذا أن "العلم" قد ختلف عن القيام بدوره واستغرقته خالفات وجداالت نظرية

ال عمل حتتها.
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إن العقيدة اإلسالمية يف حتديدها حلقيقة الوجود واإلنسان والكون هي

"الفكرة" التي صنعت احلضارة اإلسالمية ،ولكن هذه العقيدة يتوقف عملها يف
الدفع احلضاري عىل كيفية حتمل املسلمني هلا ،وإن كان ذلك التحمل جيري عىل
حال تكون فيه صورة العقيدة عىل انحراف وتشويش ،أو جتزئة أو اختصار ،ومن

مشكالت الوضع العقدي الراهن ،يمكن احلديث عن مشكلتني تولدتا من :عهد

االنحطاط الذي جتمد فيه الفكر اإلسالمي وانفصل عن جمريات الواقع ..والتحدي
الثقايف واحلضاري الغريب الذي واجه األمة اإلسالمية منذ قرنني من الزمن ..فاملشكلة

األوىل هي االنفصال الذي وقع بني املرجعية العقدية وبني املظاهر التطبيقية يف خمتلف
وجوه احلياة ،واملشكلة الثانية هي الغزو األيديولوجي الذي استهدف األمة.

يضاف إىل آفة التخلف عن التأطري – كام يرى النجار -آفة أخرى تتجىل يف

منهج االستمداد ومرجعيته ،ذلك أن نصوص القرآن والسنة ختتلف يف إخبارها

بحقائق هذه العقيدة ،فبينام بعضها خيرب بطريق القطع يف الداللة ويف الثبوت ،فإن
بعضها اآلخر خيرب بطريق الظن يف أحدمها أو فيهام مع ًا .ونتج عن هذا أن اختلفت
أفهام املسلمني فيام ورد من هذا القبيل ،وملا تطاول الزمن وآل أمر األمة إىل اجلمود

والتقليد يف الفكر بام فيه الفهم العقدي ،استقرت األفهام العقدية املختلف فيها عىل
وجوه اختالفها منسوبة إىل أصحاهبا من الفرق واألشخاص ،وكان التقليد صارف ًا

عن النظر يف تلك األسباب واملالبسات التي وقع تناسيها.

وال خيفى أن ختلف العقيدة عن تأطري الفكر والعمل مع ًا ،كان سبب ًا يف ظهور كثري

من مظاهر االنحراف وسوء الفهم التي أقعدت املسلمني -وال زالت -عن العمل
واملبادرة .فمظاهر اإلرجاء وتعطيل األسباب والتواكلية واجلرب وانطفاء جذوة املبادرة
والفاعلية وغياب احلس اإلرادي ..والتدين السطحي ،كل ذلك وغريه مما أسهم فيه

علم الكالم -بعد أن خرج عن أغراضه -بحظ وافر ،كان بسبب من غياب وانفصال
التأطري العقدي الصحيح.
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وملا انفصل الفكر السيايس عند كثري من املسلمني عن اإلطار العقدي يف

قيم العدل االجتامعي وحقوق اإلنسان السياسية ،جعلوا يفكرون تفكري ًا ُيشرَ ِّ ُع

لالستبداد ،فظهرت مقوالت "املستبد العادل" "ظامل غشوم أحسن من فتنة تدوم".

ويقرتح النجار خطوات منهجية بني يدي الفكر اإلسالمي اإلصالحي املعارص،
جديرة باالعتبار لتصحيح وتقويم التعامل مع "املشكل العقدي" .ويرى أن الوصل

بني العقيدة والرشيعة يتم بصورتني متكاملتني :األوىل "أن يعمد الفكر الرشعي إىل

كل حمور من املحاور األساسية للرشيعة فيدرج بني يديه مبحث ًا عقدي ًا يتعلق به،

والثانية أن تقرن القضايا واألحكام الرشعية املندرجة يف حماورها العامة بمغازهيا
العقدية القريبة املندرجة يف مباحثها الكلية املصدرة بني يدي املحاور ،بحيث ال يقرر

حكم يف النظر أو يف التطبيق إال وهو مرتبط بسند عقدي جزئي باإلضافة إىل استناده
العام يف نطاق حموره إىل السند العقدي العام للمحور كله ،ويرى أنه بالتكامل بني

هاتني الصورتني يكون الفكر الرشعي وهو يعالج واقع األمة بأحكام الرشيعة

موجه ًا بالعقيدة يف كل حال ،فإذا ثامر األحكام تنتظم يف سياق عقدي انتظام ًا حمك ًام.
َّ

ثاني ًا :اجتاه الوسطية وخط االعتدال

الواو والسني والطاء :يدل عىل العدل والنصف ،وأعدل اليشء أوسطه

ووسطه ،قال عز وجل﴿ :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [البقرة ]143 :الوسط هاهنا
اخليار األجود ،يقال :قريش أوسط العرب نسب ًا ،ومنه الصالة الوسطى ،والوسط

من كل يشء خياره ،قال تعاىل﴿ :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [القلم.]28 :

ويف احلديث" :خري األمور أوساطها" وسنده ضعيف .وعند أهل أصول الفقه ،أن

"الوسط" هو معظم الرشيعة ،وأم الكتاب.

إن احلديث عن الوسطية ،هو حديث عن خصيصة من خصائص اإلسالم

الشامل ،وإحدى كلياته املوجهة ملساره املحققة لوجوده بالشكل املنسجم مع
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أحكامه ومبادئه وباقي كلياته الرشعية أو الترشيعية .ومفهوم الوسطية حيكم الفكر
والسلوك ،والتصور والعمل ،حيث كانت البساطة يف الفهم والقوة يف االلتزام ..مما

جعل هذا الدين ينترش وحيقق إنجازه احلضاري العظيم قبل أن تأيت عليه انحرافات
هي يف أصلها خروج عن الوسطية واالعتدال وجنوح إىل تفريط أو إفراط ،وبالتايل

تنكب عن مواطن اخلريية والشهادة ..وغريها من أوصاف األمة الوسط.

إن الوسطية تعني أن اإلنسان يف اإلسالم ال يعيش تناقض ًا داخلي ًا بني روحه

وجسده ،بني القيم الدينية ومتطلبات احلياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية،

وهي األرضية الفكرية واملنهجية للمفاهيم اإلسالمية ،وهي حمور املنظومة اإلسالمية
العامة التي ال تفصل بني الدين والدنيا ،وهي متثل السمة والقسمة التي تعد بحق

أخص ما يتميز به املنهج اإلسالمي ،وإن إسهام الفكر اإلصالحي يف رد فكر األمة
وعملها إىل هذه اخلصيصة الكلية يف دينها واملميزة ملنهجها ،كان قلي ً
ال ونادر ًا.

وتعنى الوسطية عند الشيخ القرضاوي :استقامة املنهج والبعد عن امليل

واالنحراف ،وهي دليل اخلريية يف املاديات واملعنويات ..وهي متثل األمان ،ودليل

القوة ،وهي مركز الوحدة ونقطة التالقي .ويف كتابه "الثقافة العربية اإلسالمية
بني األصالة واملعارصة" يسعى إلجياد موقع وسط هلذه الثقافة بني "اجتاه األصالة"

و"اجتاه املعارصة" ،يأخذ منهام مع ًا دون أن يلغي أحدمها أو يفرط يف االنتساب إىل

هذا االجتاه بالتفريط يف اآلخر .ويرى أن اتباع منهج السلف يوجب علينا أن نجتهد
لعرصنا كام اجتهدوا لعرصهم ،وأن نفكر بعقولنا لتنظيم حياتنا كام فكروا بعقوهلم،
وأن نراعي زماننا وبيئتنا وأحوال عيشنا ،إذا أفتينا أو قضينا أو بحثنا أو تعاملنا
مع أنفسنا أو مع اآلخرين ،كام راعوا كل ذلك .وأن نقتبس من غرينا ما ينفعنا كام

اقتبسوا ،وأن نبتكر يف أمور دنيانا كام ابتكروا".

ومن حتديداته ملعامل العودة إىل منهج السلف ،يذكر العودة إىل :فهمهم للعقيدة

يف سهولتها ووضوحها ونقائها ،وفهمهم للعبادة يف روحانيتها وصفائها وخلوصها،
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وفهمهم لألخالق يف تكاملها وقوهتا ،وفهمهم للرشيعة يف مرونتها وسعة آفاقها،
وفهمهم للحياة وثبات سننها وقيامها عىل العلم والعمل ،وفهمهم لإلنسان باعتباره

خليفة اهلل يف األرض املكرم بالعقل واملخاطب بالتكليف وصانع احلضارة."..

ويرى أن (اإلسالم األول) هو إسالم النقاء والبساطة يف العقيدة وإسالم

اإلخالص واليرس يف العبادة ،وإسالم الطهارة واالستقامة يف األخالق ،وإسالم
االجتهاد والتجديد يف الفكر ،وإسالم العمل واإلنتاج للحياة ،وإسالم التوازن بني

الدنيا واآلخرة واالعتدال بني القلب والعقل ،..وأن الوعي واالستبصار مها اللذان
يميزان «بني ما يصلح وما ال يصلح» ،وينتقد القراءات املتحيزة أو املوجهة للرتاث.

ويتحدث القرضاوي عن "رضورة معرفة العرص" إذ جوهر املعارصة ..هو

معايشة األحياء ال األموات والواقع املاثل ال املايض الزائل ،وهلذا مظاهره ودالئله

التي تقتضيها املعارصة ..ويرى أنه ال تتم معرفة الواقع عىل ما هو عليه حقيقة إال

بمعرفة العنارص الفاعلة فيه واملوجهة له واملؤثرة يف تكوينه وتلوينه سواء أكانت

عنارص مادية أم معنوية برشية أم غري برشية ،ومنها عنارص جغرافية وتارخيية
واجتامعية واقتصادية وسياسية وفكرية وروحية...

وكام ناقش القرضاوي "األصالة" يناقش "املعارصة" ومشكلة "الغرب"

اللصيقة هبا .باعتبار الغرب النموذج "األقوى" يف متثيله لـ «قيم» املعارصة لدرجة

جتعل بعضهم يعتقد أن العرص هو الغرب .مع مالحظة حرصه ورغبته يف اإلفادة
من كل نافع وصالح واستثامره يف جمال احلس والعمل كام يف جمال الفكر والنظر ،ال

يرضه من أي وعاء خرج ذلك ،وال يضع بني يديه إال أن يكون التعامل معه تعام ً
ال
واعي ًا ،خيدم أهداف ومقاصد األمة وال يعارض أص ً
ال من أصوهلا الدينية ،أو حك ًام

من أحكامها الرشعية .ويعالج القرضاوي إشكالية األصالة واملعارصة حيث يوازن
بني "املاضوية" و"املستقبلية" ،ويتحدث عن "القرآن الكريم واملستقبل" واآليات
املوجهة واملنبهة إىل هذا اجلانب ..وعن "الرسول واملستقبل" ومبرشات الرسول 
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باالنتصار والتمكني هلذا الدين ،بل وحتذيراته من الفتن والبالءات والرشور التي

يمكن أن تصيب املسلمني ..وعن "اخللفاء الراشدين واملستقبل" وإلقامة التوازن
وبناء املوقف الوسط يعرض بالنقد للطرفني املغاليني من االجتاهني مع ًا :املوغلون
يف املاضوية ،واملغرقون يف املستقبلية ،وينتهي إىل تقرير :املوقف الوسط لدعاة

الوسطية ،الذين سلموا من إفراط األولني وتفريط اآلخرين ،فهو موقف اإلسالم
الصحيح الذي جيمع بني الثبات واملرونة يف أحكامه وتعاليمه ،الثبات عىل األهداف
والغايات واملرونة يف الوسائل واآلالت ،والثبات عىل األصول والكليات واملرونة

يف الفروع واجلزئيات ،والثبات عىل األخالقيات والدينيات واملرونة يف املاديات

والدنيويات .ويرى أن املجتمع اإلسالمي يتعرض للخطر ألحد أمرين :أن جيمد ما
من شأنه التغيري والتطور ،وأن خيضع للتطور والتغيري ما من شأنه الثبات والدوام

واالستقرار ،وتتجىل "مظاهر الوسطية" يف اإلسالم بشكل أوضح عنده يف االعتقاد
والتصور ،يف التعبد والتنسك ،يف األخالق واآلداب ،ويف الترشيع والنظام .ويف
التحليل والتحريم ،وسطية بني الفردية واجلامعية ..الخ.
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أما عن منهج الشيخ القرضاوي ،فيقول :املنهج الذي أراه -منهجي الذي

التزمت به يف الفتوى والتأليف والتدريس -هو :التيسري يف الفروع والتشديد يف

األصول ،والتضييق يف اإلجياب والتحريم ،ومراعاة جانب الرخص إىل العزائم،

والتحرر من العصبية املذهبية ،والتيسري فيام تعم به البلوى ،وخماطبة الناس بلغة
العرص ،واإلعراض عام ال ينفع ،واالعتدال بني املتحللني واملتزمتني ،وإعطاء

الفتوى حقها من الرشح واإليضاح.

ويتحدث القرضاوي عن خطوات املنهج األمثل يف التفسري ،وهي :تفسري

القرآن بالقرآن ،وبالسنة ،واالهتداء بتفسري الصحابة والتابعني ،وحتكيم السياق،
واألخذ بمطلق اللغة ،وحيذر من األحاديث الواهية واملوضوعة عن التفسري ،ومن
"اإلرسائيليات" الدخيلة ،والروايات الضعيفة واملكذوبة ،ومن اآلراء الفاسدة

واملردودة يف التفسري .ويفعل اليشء نفسه فيام يتعلق باحلديث النبوي الرشيف
ومشكلة فهمه والتعامل معه ،وحيذر فيه من ثالث آفات انطالق ًا من حديث رسول

اهلل " :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال
املبطلني ،وتأويل اجلاهلني".

ثالث ًا :الواقعية وفقه التنزيل

مشكلة رد االعتبار لـ "واقعية" األحكام الرشعية بام يف ذلك خلفياهتا العقدية

من خالل التحقق بفقه الواقع ،وقبله بفقه الرشع ،لتحقيق مناطات التنزيل.
والناظر إىل معظم التعاريف األصولية -كام يقول النجار -جيد أهنا فع ً
ال كانت

تقوم عىل أساس الفهم ألعىل أساس التنزيل ،والبحث عن طرق االستنباط أكثر

من البحث عن طرق التطبيق كان هذا قبل الشاطبي وبعده .يقول الشاطبي واصف ًا

العمل االجتهادي يف تنزيل احلكم عىل ما يليق به من األفعال بحسب احلاالت" :هو
النظر فيام يصلح بكل مكلف يف نفسه بحسب وقت دون وقت ،وحال دون حال،
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وشخص دون شخص ،إذ النفوس ليست يف قبول األعامل اخلاصة عىل وازن واحد

كام أهنا يف العلوم والصنائع كذلك.

وذكر العلامء يف املجتهد «إذا اجتهد ..يف حكم واقعة وبلغ إىل حكمها ،ثم

تكررت تلك الواقعة وجتدد ما يقتيض الرجوع ومل يكن ذاكر ًا للدليل األول وجب
جتديد االجتهاد ،وكذا إن مل يتجدد ،ال إن كان ذاكر ًا عىل املختار ،وليس االجتهاد يف
التفهم واالستنباط بأوىل من االجتهاد يف التطبيق ،واملجتهد احلق هو الذي ينظر إىل

النصوص واألدلة بعني وإىل الواقع بعني أخرى ،حتى يوائم بني الواجب والواقع

ويعطي لكل واقعة حكمها املناسب ملكاهنا وزماهنا وحاهلا".

ومهام يكن فإن األصوليني قد تناولوا قضايا أصولية ذات صلة شديدة بمنهج

التطبيق ،وإن يكن من خالل االستنباط ،مثل مباحث االستحسان واملصلحة املرسلة

واالستصالح والعرف ..وكلها تنزع إىل استنباط احلكم الرشعي بناء عىل الوقائع

اجلارية يف احلياة )...( .إال أن هذه الطرق هي نفسها حمل اختالف بني األصوليني يف
القبول والرفض ،والذين يقبلوهنا منهم مل يتوسعوا فيها بالتحليل والتوجيه التطبيقي

بام يفيض هبا إىل رسم منهاج تطبيقي واضح بني ،إنام حلقوها باألدلة الرشعية األربعة:
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس التي أخذت احليز األكرب من البحث ومل تظفر

معها هذه األدلة امللحقة إال بالقليل من االهتامم .وقد التمس النجار أسباب ًا لضمور
منهج التطبيق عند األصوليني ،منها :أن احلاجة إىل الفهم أسبق من احلاجة إىل

التطبيق منطقي ًا وزمني ًا ،وأن من طبيعة التطبيق التوايل والتدرج.

والواقع الذي تؤول إليه أوضاع اإلنسان ليس بالرضورة متطور ًا نحو
األفضل يف مجيع جماالته ،وحتى بالنسبة للتأويالت التي تبتغي مقاصد الوحي
وأهدافه الكربى ،ثم تتوسل إىل ذلك بالوسائل املختلفة "املربرة واقعي ًا" ،نجد أن
النص ال يسمح هلا بذلك ،فالوحي جاء لتحقيق مقاصد فعالً ،لكنه جاء يرشد إىل
أساليب حتقيق تلك املقاصد يف نصوص ظنية أو قطعية ،وكام جاء الوحي ملزم ًا
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بتحقيق املقاصد جاء ملزم ًا أيض ًا بسلوك األساليب املحددة يف النصوص ..وهلذا
فإن األحكام التي يمكن أن يؤثر فيها الواقع هي األحكام املستندة إىل األدلة الظنية،
أما املستندة إىل األدلة القطعية فال أثر للواقع يف تكييفها ...وما متكن مالحظته
بخصوص إحاطة الفكر األصويل للواقع وآالت أو وسائل فهمه والتعاطي
معه واالنفتاح عليه ،بجملة من الضوابط والرشوط الرامية إىل توجيهه ومحايته
من االنحراف إىل إفراط أو تفريط ،هو إغفال تطوير وبلورة تلك "األصول" أو
"القواعد" بالشكل الذي يواكب يف حركية استيعابية الواقع ومستجداته.

بقي أن ننظر يف املقرتحات التي يقدمها الفكر املعارص بخصوص منهجية
التنزيل والتطبيق واملشكالت املتعلقة هبا ،وسنركز فيها عىل نموذج اعتنى أكثر من
غريه هبذا العمل .عبد املجيد النجار يف كتابه فقه التدين ،وننطلق من تصوره لـ "فقه
الواقع" كعنرص من العنارص املهمة لـ "فقه الدين نفسه" و "فقه تنزيل" أحكامه .فإن
التدين يدور عىل العالقة بني عنارص ثالثة ،تضم إىل جانب العنرصين السابقني
عنرص واقع احلياة اإلنسانية ،وهو عنرص شديد التعقيد يف أسبابه وتفاعالته
ومالبساته ،فكان بذلك متأب ِّي ًا عن االنضباط املنطقي املطرد نزاع ًا إىل اخلصوصيات

املستأنفة بحسب تغاير الظروف واألفعال ،وال خيفى أن أول السبل إىل فهم الواقع،
هو االنخراط فيه ومعايشة الناس والوقوف عىل مشكالهتم ..واالستعانة يف حتليل
ذلك وفهمه بالعلوم اإلنسانية املختلفة ،اجتامعية ونفسية واقتصادية وغريها.
وبام أن عملية الفهم منوطة بدرجة أوىل بالعقل واجلهد الذي يبذله يف عالقته
بالنص من جهة والواقع من جهة أخرى ،فإن أوىل اخلطوات التي ينبغي حتديدها
هي مهمة العقل ،وهي ذات مرحلتني متكاملتني ،ولكنهام خمتلفتان بالنوع ،مها:
مرحلة الفهم ومرحلة التنزيل الواقعي.

 ‑1األسس العامة ملنهج الفهم:

ويقوم عند النجار عىل ثالثة عنارص ،هي :االستكشاف ،والتجريد،

والتكامل ،وهلذه االعتبارات فإن فهم األحكام ينبغي أن يكون فه ًام تكاملي ًا برد
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األحكام إىل بعضها ،املتأخر منها للمتقدم والناسخ إىل املنسوخ واملطلق إىل املقيد،

ويمكن اختزال ذلك يف الرسم التايل:

حيدد النجار لـ "الفهم العقيل" للوحي أسس ًا جيعلها يف :األساس اللغوي،

واألساس املقاصدي ،واألساس التكاميل ،واألساس العقيل ،ويف السياق نفسه
"االجتهاد العقيل يف الفهم" أو "دور املعرفة العقلية يف فهم الدين" ،يوضح النجار

اختالف "عمل العقل يف تفهم النص باختالف النص نفسه من حيث وروده ومن
حيث داللته وما يعرتهيام من قطعية ومن ظنية ،وعىل هذا يكون :اجتهاد العقل

يف النص القطعي ،ورود ًا وداللة بفهمه ،وإدراك املعاين الدالة عليه واستيعاهبا
ومتثلها ،واجتهاد العقل يف النص الظني ،ثبوت ًا بالتحقيق يف صحته (يف جمال احلديث

طبع ًا) .والتأويل جمال مهم من جماالت العقل يف النصوص الظنية ،وقيده القائلون
به برشوط حتفظه من الزيغ من بينها :أن يكون يف جمال النصوص الظنية ،وأن يقوم

عىل دليل قوي يربره ،وأن يكون يف اللغة ما يسعه منطوق ًا أو مفهوم ًا أو جماز ًا ،أن ال
يتعارض مع نص قطعي أوأصل رشعي ...ويميز يف "املعرفة العقلية" بني نوعني من

املعارف ،نوع يكون احلق فيه يقيني ًا أو قريب ًا من اليقيني ،ونوع يكون احلق فيه مظنون ًا

ظن ًا ضعيف ًا أو موهوم ًا ،فيعتمد األول ويرتك الثاين ،وحينام ترتشد املعارف العقلية
عىل هذا النحو ،فإن دورها يف فهم الدين يمكن أن يكون بالطريقتني التاليتني :تعيني
املدلول النيص ،وتقدير املقاصد ،إذ الدين كله مبني عىل مقاصد تنتظم مجيع أركانه
وإرشاداته ،وهذه املقاصد هي مصالح حتقق لإلنسان اخلري والسعادة ،ويمكن

توضيح ذلك من خالل الرسم التايل:
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 ‑2األسس العامة ملنهج التطبيق:

حيث يقتيض "تطبيق األحكام عىل الوقائع لتحقق مقاصدها منهج ًا خمصوص ًا

يتقوم بأسس غري أسس الفهم" من أمهها -عند النجار :-التجزئة واإلفراد ،ذلك أن

الواقع هو أعيان مشخصة متمثلة يف أفراد من الناس وأفعال تصدر عنهم ،وأحداث

ونوازل فردية ومجاعية تتواىل عىل الزمن ،وبعض األفراد واألجزاء من الواقع قد

حتيط هبا ظروف ومالبسات جتعل إجراء احلكم الكيل عليها مثل مثيالهتا من نوعها
أو جنسها مفضي ًا إىل احلرج واملشقة ،وربام الفساد ،فيتعطل مقصد احلكم وهو

حتقيق املصلحة ،ثم حتقيق املناط ،وهو أساس منهجي متفرع عن منهج التجزئة،
وحتقيق املآل ،فاألحكام الرشعية يف إطالقها ُقدِّ ر فيها حتقيق مقاصدها املنتهية يف
أنواعها القريبة إىل املقصد األعىل وهو مصلحة اإلنسان ،وذلك حينام تصبح مطبقة

يف واقع احلياة .ويمكن توضيح ذلك كام ييل:

يتحدث النجار يف هذا السياق عن "دور العقل يف تنزيل الوحي" ،وترجع

أسس التنزيل عنده إىل أصلني :العلم بمقاصد األحكام ،والعلم بالواقع ،وحيدد

"االجتهاد يف التنزيل" من خالل ثالثة عنارص ،هي :االجتهاد يف حتقيق نوع احلكم
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ونوع الفعل نظر ًا للتشابه الواقع بني كثري من األفعال ،واالجتهاد يف حتقيق األفعال
املشخصة ،وتنزيل األحكام :وهو ثمرة اجتهاد العقل يف حتقيق األفعال الواقعية يف

إطار النوع ثم يف إطار التشخيص .ويمكن توضيح ذلك كام ييل:

يمكن أن نختم عرض هذه األسس والعنارص املنهجية حول مسألة التنزيل

وواقعيته عند النجار بام يقرتحه هذه املرة كـ "أسس منهجية لتطبيق الرشيعة يف

الواقع الراهن" والتي حددها يف :التأطري العقدي ،والصياغة املقصدية ،والتقدير

االستصحايب ،والبناء التكاميل .وأضاف موضح ًا بعض العنارص املنهجية فيه كـ:

فهم التشابك يف الصور الواقعية ..وتوجيه األحكام بحسب املآل..وإحكام الفقه

االجتامعي ،واعتامد الترشيع القطاعي ،والتكامل الزمني :فـ "البناء التكاميل للرشيعة

كام يكون تكاملي ًا يف املوضوع بحيث يساند األحكام بعضها بعض ًا ،فإنه يكون تكاملي ًا
بالتدرج الزمني يف التطبيق ."..ويمكن توضيحه كذلك بالرسم التايل:

وال بد من اإلشارة إىل الدعوى العريضة التي حتمل لواءها فئات علامنية،

تعمد إىل حرص هذا التطبيق يف اجلانب القانوين ،وحرص اجلانب القانوين يف تنفيذ
احلدود والعقوبات ،وكأن اإلسالم كله خلص يف قطع يد السارق وجلد الزاين

والقاذف والسكري.
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إن اإلسالم عقيدة سليمة وعبادة خالصة ُ
وخلق كريم ،وعمل صالح ،وعامرة

لألرض ،ورمحة للخلق ،ودعوة إىل اخلري ،وتواص باحلق ،وتواص بالصرب ،وجهاد
يف سبيل اهلل ،وهلذا ينادي تيار الوسطية اإلسالمية بالدعوة إىل اإلسالم كل اإلسالم،

ال بمجرد تطبيق الرشيعة باملعنى الضيق الذي فهمه الكثريون ،ثم إن الرشيعة كام

يقول القرضاوي ال يمكن أن تطبق تطبيق ًا حقيقي ًا إال إذا قام عىل تطبيقها أناس

يؤمنون بقدسيتها ويتعبدون اهلل بتنفيذها.

هذه املعامل الرئيسية للمنهج التنزييل واعتبار واقعية التنزيل ،انطالق ًا مما ذهب

إليه د النجار .وليس غرضنا اآلن تتبعها اجلزئي ،وإذا أضفنا أصل "الواقعية وفقه
التنزيل" إىل أصل "الوسطية وخط االعتدال" إىل أصل «التأطري العقدي للفكر

والعمل» ،فإننا سنكون بذلك قد وصلنا بني حلقات منفصلة داخل فكرنا املعارص،

ال تستطيع واحدة منها مهام انصلحت أن تقوم به ما مل تعضدها األخريات.
ولعل جتربة االنفصال التارخيية بني هذه احللقات من خالل ما اتضح من اجلهود
اإلصالحية قد كانت عوائدها وخيمة عىل األمة ،هذا فضال ًعام أصاب كل واحدة

منها من تشويه وحتريف.. .
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