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أحد أهم مقومات الوجود اإلنساين العام؛ حبيث كلما تعددت وتنوعت مراقيه، إال وأخصب الوجود بنوعيه؛ " االجتهاد"يعد 
؛ "األمر التكليفي"النص الشرعي اإلسالمي من باب اإلنساين والكوين معاً، فكان بذلك أحد احملاور الكربى اليت شدد عليها 

وقد استطاعت أجيال التلقي والتأويل األوىل يف تاريخ الفكر . سواء تعلق بالشأن العام أو اخلاص، أو كان كفائّيًا أو عينّياً 
 .ذلك حياً إىل اليوماإلسالمي، بعد أن استجابت لألمر الشرعي، أن ترتك إبداعات شىت يف خمتلف اجملاالت، ما زال بعض أثر 

وقد كان يف أزمنته الثانية مقيد مبا هو اصطناعي أو مدرسي فقيد فضاؤه، خصوصًا بعد تأسيس املدارس واملذاهب وتقعيد قواعد 
". االجتهاد"وأصول التفكري، عكس أزمنته األوىل، لذلك كان يعترب اإلمجاع والقياس وخمتلف مصادر التشريع التبعية من باب 

؛ سواء بالنظر إىل تضييق جماالته "االجتهاد"يقت حركة ل، احملافظة، ض  وت أزمنة التقليد واالجرتار، أوق  ن استلكن بعد أ
يف حني أن ". ال اجتهاد مع النص: "ومن أهم ما قيل يف ذلك. ومساحاته، أو بالنظر إىل تشديد أصوله وقواعده وضوابطه

أما يف حالة عدم وجود النص، فاحلكم على اإلباحة، ما . فهو مادته وأساسه ال تتحقق ماهيته إال بالنص ومع النص،" االجتهاد"
هبذا االعتبار وغريه، نادى زمرة من املفكرين املعاصرين بضرورة تأسيس أصول . دام أن األصل هو   اإلباحة كما هو مقرر أصولّياً 

، أو تعلق باألصول العامة، بالنظر إىل أن ؛ سواء تعلق مبختلف الفرعيات وعموم املستجدات"اجتهاد املعاصر"ـ جديدة ل
ايث مقيد جبملة إشكاالت ومشكالت كانت من املفكر فيه يف أزمنته؛ " االجتهاد" التارخيي منهجّيًا ومعرفّياً، ارتبط مبا هو ُم 

مي املعاصر، تتم من لدى أعالم الفكر العريب اإلسال" االجتهاد"ويف الغالب ما جتد الدعوة إىل . وذلك مما هو متغري وليس ثابتاً 
خالل الدعوة إىل إعادة قراءة النص الشرعي وإعادة تأصيل دالالت نصوصه ومفاهيمه وفق مقاربات جديدة غري مألوفة يف سياق 

 .  وتاريخ الفكر اإلسالمي، بالتوسل مبختلف مفاهيم ومناهج العلوم الغربية املعاصرة

ل يف تلك املسائل، بل ما حنن مهتمني به حصرًا يف هذا املقال، تقدمي إجابة وحنن يف هذا السياق لسنا معنيني بتتبع نشوء القو 
، وما اآلثار ؟السنة الثابتة يف رسم ُمددات منهج االجتهاد املعاصرالقرآن و ما دور نصوص : موضوعية نسقية لإلشكال اآليت

كثريًا من االجتهادات الفكرية املعاصرة، املرتتبة عن إغفال حاكمية نصوص السنة الصحيحة الصرحية، خصوصًا وأنت تعلم أن  
. جتتهد يف نصوص القرآن بدون استحضار نصوص السنة إطالقاً، وكأهنا ال حاكمية هلا كلية يف جليل املسائل االجتهادية ودقيقها

ه على الشكل واإلجابة عليه تقتضي تقدمي. ؟وما الضوابط املنهجية اليت تعصم االجتهاد اإلسالمي املعاصر ما أمكن من الزلل
 :اآليت

                                                           
. الكوين واإلنساين معً كان حاضرًا دوما يف خمتلف اإلنتاجات املعرفية يف تاريخ الفكر اإلسالمي؛ بوصفه من مقومات الوجود بنوعيه؛ ا" داالجتها"م اظإن ن - 

يف النص " االجتهاد"إال أنه يف الزمن املعاصر أضحى ُمط ريبة وحتذير شديدين من قبل األوصياء على فكر األمة، خصوصاً ملا أقدم بعض املفكرين على 
 ."العلوم الشرعية"ـ، ومن اختصاصات غري اختصاص ما يسمى بومقلدهتم من املتأخرين الشرعي مبناهج مل تكن معهودة لدى املتقدمني
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 :نصوص القرآن ومنهج التشريع: أوال

؛ حبيث إن "التفصيل"أو مسلك  "اإلمجال"عد النص القرآين األصل األول للتشريع؛ سواء كان تشريعه قائمًا على مسلك ي    
آلية "ـجيد أن النص الواحد يتناول تبيان تشريع مسألة ما وال يتعداها إىل غريها، بالتوسل ب ،الناظر يف تشريعات نصوص القرآن

.  "آلية التشريع الكلي"ـويف املقابل جتد أن النص القرآين الواحد يتناول تبيان تشريع عدة مسائل، بالتوسل ب.  "التشريع اجلزئي
وإذا عسر التوصل إىل . م مسائل التشريع املمكنة احلدوث يف الوجود اإلنساينتكاد تعم أهم وأع ،وهذه الرؤية القرآنية يف التشريع

إىل التشريع عرب املقاصد القرآنية النصية؛ إذ القرآن قد نص على العديد من منهجيا التشريع القرآين ملسألة أو نازلة ما، فإنه يلجأ 
وهي يف . ه، لتتخذ عالمات هادية للتشريع اإلسالمي واإلنساين معاً املبثوثة يف ثنايا نصوص "املنفصلة"أو  "املتصلة"املقاصد الكلية 

ا ليست ُمصورة وال منحصرة يف ما أصوهلا وفروعها، وهي حتمً  يد املقاربات االجتهادية الستكناةحاجة دومًا إىل تكثري وتعد
 ن عدها قواعد عامة للتشريع نذكر منهااليت ميك  "املقاصد النصية"ومن أهم . توصل إليه أهل املقاصد من املتقدمني واملتأخرين

 :على سبيل التمثيل

 ":تثبيت اليسر والتْيسير ورْفع الحرج والتْعسير" قاعدة . 2

﴿يريد اهلل : يقول تعاىل: تتأسس هذه القاعدة املقاصدية النصية العامة على العديد من النصوص القرآنية الصرحية الداللة، ومنها
﴿فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهلل غفور : وقوله سبحانه. [ 8 . البقرة]. بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴾

﴿وما جعل عليكم يف : وقوله أيضاً . [7. املائدة]. ﴿ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج﴾: عاىلوقوله ت. [ . املائدة]. رحيم﴾
 .[77. احلج]. الدين من حرج﴾

 " :التكليف رهين االستطاعة والقدرة"قاعدة . 1

﴿ال يكلف اهلل  :يقول تعاىل: تتأسس هذه القاعدة املقاصدية النصية العامة على العديد من النصوص القرآنية الصرحية، ومنها
 .[7 . التغابن]. ﴿فاتقوا اهلل ما استطعتم﴾: وقوله تعاىل. [82 . البقرة]. نفسا إال وسعها﴾

                                                           
 .[7.  . النور]. [ 2.  . املائدة]. [1  . آل عمران]: تأمل النصوص القرآنية اآلتية - 
 .[  . املائدة]. [27 . األعراف]. [2 . النساء]. [ 2 . البقرة]: تأمل النصوص القرآنية اآلتية - 
كما هي عند   "املقاصد االجتهادية"ـقابل ما يسمى بت العديد من نصوص القرآن، واليت ا يفيقصد هبا تلك املعاين الكلية الناظمة جلزئيات عدة، والواردة نصً  - 

 .وغريهم "أمحد الريسوين"و ،”عالل الفاسي"و "الطاهر بن عاشور"و "الشاطيب"و ،”ابن تيمية"و ،"العز بن عبد السالم"ـب ابتداءعلماء املقاصد، 
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 " :التخفيف والمالئمة ورفع اإلصر واألغالل"قاعدة . 3

يريد هلل أن ﴿: يقول تعاىل: يقوم بناء هذه القاعدة املقاصدية النصية الكلية على عدة نصوص قرآنية صرحية يف الداللة، ومنها
. ﴿ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم﴾: وقوله سبحانه. [8 . النساء]. خيفف عنكم  وخلق اإلنسان ضعيفًا﴾

 .[27 . األعراف]

. النحل]. ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾: تدرك وصف اهلل تعاىل للقرآن على املستوى العام بقوله ،على ما تقدم ابناءً 
وهو ُمدد منهجي كلي حيمل على مسالك التشريع النصي السالفة الذكر وغريها، إذ تشريع القرآن ليس متعلقًا حصرًا مبا . [82

، وإمنا يعم خمتلف نصوص القرآن؛ سواء كانت تشريعية أو خربية قصصية أو أخالقية قيمية أو من "حكامآيات األ"ـيسمى ب
، على اعتبار أن كل النصوص جتدها يف الغالب إما حتث على فعل ما أمراً، أو نصوص األمثال أو من نصوص العقيدة وحنو ذلك

وهبذا االعتبار جتد أن نصوص القرآن على مستوى التشريع متعدد األوجه والصور على مستوى الداللة . 2تزجر عن فعل ما هنياً 
 .أواًل، ومتعدية إىل خمتلف جماالت احلياة اإلنسانية العامة أو اخلاصة ثانياً 

إن املتأمل يف نصوص القرآن على مستوى التشريع، جيد أنه جينح حنو التشريع العام اجململ املطلق ملختلف مسائل التشريع؛ سواء 
والتشريع القرآين . تعلق مبسائل العبادات واملعامالت، أو مسائل االقتصاد واملال، أو مسائل احلكم والسياسة والدولة وحنو ذلك

" البيان"ـال يصل إطالقًا حد الغموض واإلهبام الداخلي الذايت املطبق، بدليل الوصف اجلامع للقرآن كله ب ،العام املطلق اجململ
وال شك أن القصد من التشريع القرآين . 7"منزه عن العبث"، والوحي املنزل "عبث"، وإال لكان التكليف به "التْيسري"و" التبيان"و

على احملددات السالفة الذكر، أن يكون تشريعًا نسقيًا جتريديًا إنسانيًا عاماً؛ ليحيط مبختلف املستجدات يف خمتلف  االنصي بناءً 
 .أزمنة التكليف والتأويل، وإال ملا كان لوصفه بالعاملية واإلنسانية وحنو ذلك أي معىن موضوعي

  

                                                           
 ،مع العلم أهنا أقل اآليات يف القرآن. فقط "آيات األحكام"ـيف القرآن يف ما يسمى ب "آيات التشريع"كثرية هي االجتهادات القدمية واحلديثة اليت حتصر   -2

ء تعلق بآيات األحكام أو وعليه؛ فإن املنهج يقتضي القول بأن كل آيات القرآن تشريع؛ سوا. بالنظر إىل آيات القصص واألخبار مثاًل على مستوى العدّ 
 .  أو غري مباشر اً ، وحسب طبيعة احلكم كونه مباشر بعموم ما عداها، إال أن ناظم التشريع خيتلف حسب كيفية تعلق آيات القرآن

 .[1 .  .  . 7 . القمر]. [ 1 . النحل]. [22 . الشعراء]: تأمل النصوص القرآنية اآلتية -7



 

5 
 

 :نصوص السنة وقضايا التشريع القرآني: ثانيا

ت نصوص القرآن تعم خمتلف املسائل والنوازل التشريعية مبنهجها السالف الذكر، فإن تشريع نصوص السنة يأيت إذا كانت تشريعا

وهذا ال يعين إطالقًا أن القرآن ناقص . يف سياق التعزيز تارة، والتخصيص تارة، والتقييد تارة، والتفصيل تارة أخرى وحنو ذلك

شريع يف حاجة دومًا إىل منظور تنزيلي للمنظور النظري درءًا لكل قول بالتأويل بذاته مكتمل بغريه، بل يدل على أن أمر الت

 . فضالً عن أن الذي حيتاج إىل لوازم ذاته ليس ُمتاجاً أو مفتقراً إىل غريه من باب تكميل وتتميم النقص. املفرط

نهج التخصيص والتقييد ليكون منظور التنزيل ، حيمل أواًل وأخريًا على ممثالً  لذا فإن تشريع نصوص السنة املتعلقة بآية السرقة

العقوبة املوضوعية  أسلم من أي شذوذ يف الفهم وجتاوز يف التطبيق، علمًا أن آية السرقة بنصها ال يستطيع الناظر فيها أن حيدد

فجاءت نصوص السنة . الشروط املوضوعية لذلك، حىت يف حال قراءة مفهوم القطع يف ضوء نصوص قرآنية أخرى الداخلية، بل

 . [  . النحل]. الثابتة بالتبع، مبينة لذلك مبنهجها البياين ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾

أبواب تشريع نصوص القرآن، ففي هذه احلال يلجأ إىل خمتلف  وأبباب من آيات  أما إذا مل توجد نصوص السنة املتعلقة بآية أو

املقاربات التأويلية، شرط كون اإلنتاج الداليل موضوعيًا ومتوافقًا مع نـََفس وروح النص القرآين، وتكون منضبطة بضوابط ُمررة 

 .7جمردة بعيداً عن أي تقول أو متذهب

ة يف عالقتها بتشريعات نصوص القرآن، جيد أهنا ال تعم خمتلف نصوص القرآن، بل تقتصر إن الناظر يف تشريعات نصوص السن  

وبالتبع، فإن النصوص القرآنية اليت حتتاج . من نصوص األحكام والتشريع باملعىن الفقهي املتداولمعدودة على نصوص ُمدودة 

أنواع املقاربات االجتهادية وخصوصًا إذا كانت  إىل تأويل موضوعي جمرد منضبط عديدة، ُمتاجة دومًا إىل تعديد وتكثري

 :مؤسسية، فضالً عن أن نصوص السنة يف عالقتها بنصوص القرآن تتحدد باحملددات املنهجية اآلتية

                                                           
اإلنساين جيد أن مساحات االجتهاد العقلي اإلنساين أوسع من مساحات التشريع النصي، ويف هذا داللة كافية على أن إن الناظر يف مستجدات الوجود  -7

اللهم إال إذا كان يفضي إىل التالعب والتقويل القائم على إهدار . النص الشرعي سعى دومًا إىل حتفيز االجتهاد ال إىل تضييق أو القضاء على مساحاته
 .لشرعيخصوصية النص ا
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إن تشريع نصوص السنة ال يلجأ إليه إال إذا َعس ر ضبط تشريع نصوص القرآن، بالنظر إىل وصف اآلية اجلامع، أو قصور  .2
 .هج النظر االستنباطيوضعف من

إن تشريع نصوص السنة ال يؤسس حكمًا ما من األحكام اإللزامية إال إذا ثبتت صحته ونسبته موضوعيًا إىل الرسول عليه  .1
، كالقطعيات من مصادر احلقائق القطعية فضاًل عن عدم كونه مناقضاً ملا هو ثابت حقيقة يف القرآن أو يف غريه. الصالة والسالم

 .أو العلمية أو التارخيية وحنو ذلك العقلية

 .إن تشريع نصوص السنة مع حتقق ما سلف، مييز فيه بني ما هو تشريع مرحلي خاص، وما هو تشريع مطلق عام .3

وإقصاء أي قسم منهما  تكاملني ال متقابلني أو متناقضني،وعليه؛ فإن التشريعات النصية للنص الشرعي اإلسالمي بقسميه م
 .أو دعوى مفض إىل تعطيلهما معاً حتت أي ذريعة 
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 : منهج االجتهاد المعاصر وقضايا التشريع: ثالثا

يف إنتاجات الفكر العريب اإلسالمي املعاصر عند الكثري من أهله أو من املنتسبني إليه،  "االجتهاد"إن الناظر يف خمتلف مسائل 
تتخلله أعطاب جوهرية عدة متصلة أساسًا مبنهج النظر االجتهادي، والذي أسلمهم إىل تأسيس القول  "االجتهاد"جيد أن أمر 

باجتهادات ما أنزل اهلل هبا من سلطان، وال تقوم إطالقًا على أي قاعدة عقلية أو منهجية موضوعية جمردة، إال من باب اتباع 
هنى اهلل تعاىل يف القرآن عن كل ذلك، وكذا الرسول عليه الصالة  وقد. اهلوى أو تقليد غري املعصوم دون نظر غربايل صارم

 .والسالم يف السنة، من باب أهنما يفضيان إىل اليأس والبؤس وجوداً وفكراً معاً 

 :ومن أمثلة االجتهادات التي هي من باب اتباع الهوى أو التقليد األعمى تجد الدعاوى اآلتية

 .بني اجلنسنياملناداة بالتسوية يف اإلرث دعوى  -

 .القصاص-املناداة بإلغاء عقوبة اإلعدامدعوى  -

 .استبدال العقوبات التعزيرية أو التغرميية باحلدود الشرعية النصيةدعوى  -

 .املناداة بإلغاء حد الردة من باب تثبيت حق احلرية الدينيةدعوى  -

 .جتويز زواج املسلمة مبن خيالفها يف الديندعوى  -

 .بإلغاء التعدد يف الزواج املناداةدعوى  -

 .املناداة باإلجهاض بوصفه من احلقوق الشخصيةدعوى  -

 .املناداة بإلغاء الويل يف الزواج وحنو ذلك كثريدعوى  -

، فهي إما "االجتهاد"م منهج اظعلى نال ريب أن هذه االجتهادات وغريها كثري مما مل يذكر، تعرتيها أعطاب عدة تعود باألساس 
مد نصوص السنة الثابتة منها حتديداً، وإما أهنا تبتغي تبيئة ما هو وافد وإن عّطل أو ناقض نصاً شرعياً صحيحاً صرحياً، أهنا ال تعت

وإما أهنا تعمل العقل يف ما هو ثابت قطعي خصوصًا على مستوى الداللة، وإما أهنا تسعى إىل شرعنة خمتلف القبليات املذهبية 
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وما نراه يف . كفيل بإصالح املضامني املعرفية للفكر اإلسالمي املعاصر  "االجتهاد"إن إصالح منهج لذا ف. أو التارخيية وحنو ذلك
 :اآلتيةضوابط ال من باب التسهيم املعاصر يف ساحة الفكر اإلسالمي املعاصر "االجتهاد"هذا السياق خليقاً بإصالح منهج 

 :يل معنى النصنصوص القرآن بين االجتهاد في فهم النص والجهاد في تنز . 2

املتجدد فهماً وتنزياًل، وبني ما  "جتهادالل"ـ السديد التمييز يف نصوص القرآن بني ما يكون ُماًل ل "االجتهاد"إن من أهم منارات 
فيه رهني مستوى التنزيل فقط؛ حبيث إن العديد من النصوص القرآنية هي من جنس القطعي على مستوى  "االجتهاد"يكون 

الداللة، فال تقبل يف الغالب إال حكما شرعيًا واحدًا ال تتعداه إىل غريه؛ نظرًا لصياغتها النصية ولتعلقها املوضوعي، ويبقى 
يف مقابل ما سلف، توجد نصوص قرآنية أخرى هي من جنس الظين على  .رهني مستوى التنزيل فقط ةيف هذه احلال "االجتهاد"

؛ بالنظر إىل صياغتها النصية وتعلقها املوضوعي، ويبقى "االجتهاد"مستوى الداللة؛ حبيث حتتمل يف الغالب تنوع وتعدد 
لقسم األول أقل من أن نصوص ايف هذه احلال رهني مستوى االستنباط والتنزيل معاً، والناظر يف نصوص القرآن جيد  "االجتهاد"

 .يف النص القرآين دوماً  "االجتهاد"ها، وال شك أن يف هذا دعوة صرحية إىل مواصلة يمحيث العد من قس

 :نُصوص السنة بين التشريع العام والتشريع الخاص. 1

تارخيي خاص؛ حبيث إن العديد من إن من أهم معامل االجتهاد يف نصوص السنة الثابتة التمييز بني ما هو متعايل عام وما هو 
تشريع على مستوى األحكام اإللزامية تعلقت مبا هو تارخيي، إما على مستوى الزمن أو األشخاص أو لنصوص السنة احلاملة ل

يف مقابل ما سلف، توجد العديد من نصوصها تعم تشريعاهتا خمتلف أزمنة التكليف اإلنساين، خصوصًا ملا . احلاالت العامة
وال شك أن الناظر يف نصوص السنة جيد أن ما يتعلق بالقسم الثاين من نصوصها أكثر من . بتأسيس القواعد الكلية العامةتتعلق 

ويف هذا دعوة صرحية إىل ضرورة التقيد بنصوص السنة الثابتة سواء على مستوى االستنباط أو مستوى . قسيمه على مستوى العد
، تراهم جيرتحون "التارخياين"إال أنك جتد أهل القول التارخيي، أو قل، . لم لنصوص من القرآنالتنزيل، للفهم األمثل والتنزيل األس

منهجًا قائمًا على إلغاء وتعطيل خمتلف نصوص السنة، خصوصًا التشريعية منها، من باب أن خمتلف مقامات تصرفات الرسول 
بل أنك جتدهم قد أسقطوا منهج القول . أو متعايل إطالقاً عليه الصالة والسالم، ال خترج عن ما هو تارخيي صرف غري متجاوز 

وال شك أهنم يف منهجهم من املقلدين امللفقني، ال من املبدعني . على العديد من النصوص القرآنية التشريعية "التارخياين"
 .احملققني
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 :االجتهاد بناٌء َوْفق منظور األولويات. 3

يتعني أن يكون متعلقاً مبا هو عام أو ضروري؛ وليس مبا هو خاص أو ثانوي، وإال أهْلى احلقيقي الذي ال غىن عنه  "االجتهاد"إن 
عن مهمات األمور؛ حبيث إن الناظر يف عموم اجتهادات الفكر اإلسالمي املعاصر، جيد أهنا يف الغالب ما تتعلق بقضايا الشأن 

لعريب اإلسالمي واإلنساين معاً، أو متعلقة بتصورات جتريدية اخلاص أو الفردي، أو متعلقة بقضايا ال متس جواهر ُمركات الوجود ا
احلقيقي الذي تتوقف عليه ضرورات الوجود يف خمتلف  "االجتهاد"انشغل عن  ،ومن كان هذا ديدنه .ال وجود هلا إال يف األذهان

يتم إمهال كل ما يتعلق بإشكاالت ومشكالت الوجود العيين، قصد إجياد حلوٍل ذات وزن اعتباري  ،ويف املقابل. مناحيه وجتلياته
املعاصر يعيد تأصيل املسلمات اليت ثبتت بالنص الشرعي الصحيح  "االجتهاد"ويف كثري من األحايني األخرى، جتد . موضوعي

من خالل التوسل مبقاربات تأويلية مفرطة، تصل يف كثري من الصريح، خصوصًا تلك املتعلقة مبسائل اإلميان وقضايا التشريع، 
اإلسالمي املعاصر فقط،  "االجتهاد"ـوهذا امللحظ ال يتعلق ب. متجلياهتا حد التالعب بالنص تقوياًل وتعسفًا ال ُمدودًا وال ُمدداً 

وفق منظور  "االجتهاد"غياب  بل ميتد على مستوى الزمن إىل كثري من االجتهادات الرتاثية، وهو أمر دال كما ترى على
 . 8ما يأيتلويات كما سيتم احلديث عن ذلك فياألو 

  :م التجرد المطلق إحكاماً نصاً وداللةً نظاالنص الشرعي قائم على . 4

باستثناء صفتني أو ُمددين  ،إن النص الشرعي الثابت بذلك االعتبار، تعد فاعليته وراهنيته دائمة ما دام الوجود اإلنساين قائماً 
النصوص النبوية املتعلقة مبا هو تارخيي . النصوص الشرعية اليت انعدم ُمل تعلقها يف زمن ما من أزمنة التكليف الشرعي: مها

وما عدا ذلك، فكل النصوص الشرعية الثابتة صاحلة ملطلق األزمنة؛ . 2خاص انقضى زمنه، أو متعلقه األساسي أو األول واألخري
وكون النص الشرعي ُمكم . كمي، أو أي مستوى من مستويات أضرب املقاربات االجتهاديةواء على مستوى التشريع احل  س

                                                           
. وحنو ذلك اا أو صوفيً عقديً ا أو ا حبدود وضوابط مذهب اجملتهد؛ سواء كان املذهب فقهيً يف تاريخ الفكر اإلسالمي مقيدً  "االجتهاد"ا بعد أن أصبح خصوصً  -8

ا ألسباب أقرب إىل إىل توقيفه نظرً  ، أو الدعوةومما ضيق فضاءه أكثر، تلك الدعوة اليت نادى هبا الكثري منذ زمن، والقائمة على التحذير من االجتهاد
 .املتقدمني أو تقليد املتأخرين سواء تقليد ؛الذي ولد بؤًسا ويأًسا رسخ التقليدوبالتبع، ي .الوهم منها إىل احلقيقة

 اإلسالمي األصل يف التشريع النصيما دام أن . أيضا كنا قد أشرنا إىل بعض منها يف اهلوامش السابقةاليت  ،تتعلق ببعض النصوص احلديثة القليلة العدد -2
 .ال غري والتجريد العموم واإلطالق
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وما زال  ،جتريدًا يعد ُمددًا منهجّيًا أساسّيًا تسقط يف ضوئه العديد من املسلمات أو العلوم املنهجية اليت أّصلها النص الرتاثي
 :دون نظر أو مراجعة شاملة، ومنها ما يلي على سبيل املثال ال احلصر يداً ترد مني يلوكهامقلدة املتقدلسان 

 .الناسخ واملنسوخ مرويات اجتهاداتعلم  .أ

 .مراعاة املعهود العريب بنوعيه؛الكالمي التعبريي والثقايف الفكري .ب

 .النزول والورود مناسبات علم مرويات أسباب .ـج

 . عموم املرويات واألخبار املتزامنة أو الالحقة والسابقة لزمن النزول والنبوة وغري ذلك مما مل يذكر .د

وهي مجلة علوم منهجية شغلت تارخيّيًا العقول . وال شك أن ما سلف بقدر ما تعلق بنصوص القرآن، تعلق أيضًا بنصوص السنة
صاحلة موضوعّياً  من املستبعد أن تكونلذلك كله، نزعم أهنا . واألذهان، وقتلت األوقات واجلهود، ومزقت األفكار واألفراد

ة لقراءة وفهم النص الشرعي بنوعيه، وتقتصر جدواها على كوهنا تعكس كيفيات التفاعل ملبوصفها مداخل منهجية خارجية ُم  
 .1 والتلقي يف خمتلف أزمنة التأويل والتلقي ال غري

 : قراءة النص الشرعي المثلى رهينة منهج التوحيد الموضوعي. 5

؛ ذلك أن   التوحيدية، قراءة الرتتيل-املوضوعية إن الفهم األمثل للنص الشرعي داللًة وحكمًا ال يتحقق إال بالتوسل بالقراءة
النص الشرعي وإن أنزل وتكوَّن طيلة مدة زمنية مقدرة بنحو ثالث وعشرين سنة، إال أن البناء الذايت الداخلي تأسس وفق نسق 

واملنهج التفسريي . اصأو قانونه اخل أو نـََفسه أو قانون خاص فريد؛ حبيث ال يفهم النص يف كليته أو جزئياته، إال بإدراك نسقه
 على وجه العموم،املوضوعي، ويقصد به يف هذا السياق –الذي يتالحم مع تلك اخلصيصة الكلية، هو منهج التفسري التوحيدي

أن جتمع النصوص اليت تتناول قضية أو مسألة ما، أو خمتلف النصوص اليت تتقاطع مع غريها يف ذلك، فرتتب بعد ذلك ترتيباً 
نسقّيًا وفق قوانني موضوعّية ُمددة؛ الستنباط املعىن الكلي فضاًل عن املعاين اجلزئية املتصلة أو املنفصلة، مث يسيطر املنظور 

                                                           
 .القرآن حنو منظور لتأسيس لسان القرآنقراءة نقدية ملداخل تفسري نصوص لسان القرآن املبني : للتفصيل انظر دراستنا -1 
ومفهوم . [ . املزمل]. ﴿ورتل القرآن ترتيال﴾ :"الرتتيل"ـاإلهلي بوجاء األمر . [  . الفرقان]. ﴿ورتلناه ترتيال﴾: "مرتلة"لذلك جاءت نصوص القرآن  -  

خصوصية النص حتماً فإن كل قراءة تغيب ذلك، هتدر  ؛وعليه. "اً السياق الرتتييب توقيف"م اظ، املنبثق عن ن"النسق"م اظب معناه قائم على نصل "الرتتيل"
 .القرآين
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وال شك أن هذا املنهج يسعى للتعامل مع النصوص الشرعية بدون ضغط املعينات .   ة أو املسألةالشرعي النصي لتلك القضي
 
 
يف النص الشرعي، جيد أن املنهج الغالب يف القراءة والفهم  "االجتهاد"إال أن الناظر يف خمتلف مناهج . حملة بالضرورةاخلارجية امل

الشرعية بوصفها وحدات عبارية مستقل بعضها عن بعض استقالاًل تاّماً، الذري، الذي يتعامل مع النصوص -هو املنهج التجزيئي
 .والذي ولد آفات وأعطاب منهجية ومعرفية ال تعد كثرة

 : االجتهاد الموضوعي في النص الشرعي رهين فقه لسانه. 6

العلمي يف النص الشرعي القرآين حتديدًا ال تتحقق ماهيته األصلية إال بعد فقه لسان النص وقواعد تعبريه وقوانينه  "االجتهاد"إن 
وإدراك خصوصيته؛ سواء على مستوى القائل، أو على مستوى اإلفراد والرتكيب، أو على مستوى االستعمال والداللة، أو على 

﴿ليس كمثله : حيق لك أن تزعم أن لسان النص الشرعي القرآين ُمكوم بقوله تعاىلس العام؛ حبيث إنه مستوى املقاصد والنفَ 
، تراه شبه غائب أو مغيب يف تاريخ الفكر واالجتهاد "االجتهاد"وهذا احملدد املنهجي على مستوى . [2. الشورى]. شيء﴾

لى سوقها املسلمة املنهجية القائلة بأن لسان اإلسالمي، إبَّان خمتلف أزمنة التأويل والتأسيس األوىل، خصوصًا بعد أن استوت ع
فأصبح بذلك النص . النص الشرعي هو نفسه لسان نصوص الكالم العريب سواء بسواء؛ حبيث مل خيرج عن املعهود العريب بنوعيه

اعد وقوانني الشرعي الوجه الثاين لنصوص الكالم العريب؛ حبيث ال يتسىن له اإلفصاح عن دالالته إال بقدر ما تسمح له به قو 
بل أكثر من ذلك، أنك إذا نظرت وجدت أن نفس ما استنبط من نصوص الكالم . ومعهود نصوص اللسان العريب زمن النزول

العريب من قواعد وقوانني تعبريية، أسقطت كما هي على لسان النص الشرعي القرآين، فزعموا بالتبع، أنه حيتوي على الرتادف بني 
ولذلك وغريه، غ يِّب البحث يف لسان النص . ناوب بني احلروف والزائد زيادة حشو وفضل وحنو ذلكاملفردات والرتاكيب والت

 . الشرعي القرآين

لسانه اخلاص، وإال بقيت  أجرومية-يف النص الشرعي ال يتحقق إطالقًا إال بعد العلم مبعهود "االجتهاد"وعليه؛ ميكن القول إن 
وبالتبع، تالشت ماهية النص الشرعي الذاتية اليت . ويل التعسفي والتأويل اإلسقاطيأتنحى منحى الت "االجتهاد"خمتلف أضرب 

 .  تعكس فرادته اليت له باعتبار قائله، وليس باعتبار القول اإلنساين التأويلي الالحق

                                                           
 .السنن التارخيية يف القرآن. املدرسة القرآنية: انظر. ة على جناعة هذا املسلكقدم ُممد باقر الصدر العديد من النماذج الدال -  
وصية قد اجتهدنا لتأسيس منظور خص ".لسان القرآن املبني قراءة نقدية ملداخل تفسري نصوص القرآن حنو منظور لتأسيس لسان القرآن"يف دراستنا املعنوية بـ  -  
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 : االجتهاد التوحيدي في النص الشرعي منوط بالتجرد المطلق عن القبليات. 7

املوضوعية : ويف أي زمن انبثق، تعني أن يتقيد مبحدد منهجي عام كلي مفاده ،احلقيقي من أي جهة صدر "االجتهاد"إن 
والتجرد املطلق عن كلية املسبقات؛ سواء كانت مذهبية أو تارخيية أو غريمها؛ حبيث إن التجرد يف العمليات االجتهادية يتغّّي 

مطلق  سهم يف الكشف واإلبداع احلقيقي يفتبار آخر دق أو جل، مما يطلب احلق واحلقيقة يف حد ذاهتما بعيدًا عن أي اع
، فهي أيضاً "عوائق حقيقية"أما القبليات بشىت صورها وخمتلف نسب تأثريها، ففضاًل عن أهنا . جماالت التخصص والتأهيل

طرق واعية وهذا هو الغالب، أو تقصد رأسًا يف خمتلف العمليات االجتهادية إىل تسويغ خمتلف أنواع القبليات؛ سواء مت ذلك ب
والوجه املتمم ملا سلف، التحرر كلية من أن تكون .   "لالجتهاد"وبالتبع، ينعدم األثر احلقيقي املوضوعي . بطرق غري واعية

ئّباً أن يكون دومًا مشر  "االجتهاد"العمليات االجتهادية جمرد مالحقات ومتابعات للوجود العقلي أو العيين لآلخر؛ ذلك أن ل بَّ 
إىل املستقبل وفق خصوصيته وأرضيته املعرفة؛ حبيث يتوقع ما يكون قبل أن يكون درءًا ألي احتمال مفاجئ، خصوصًا إذا كان 

أما يف حال املالحقة واملتابعة أو املسايرة، فسيفضي به األمر دومًا إىل جمرد . ينطلق من رؤية حقيقية ذات أولويات موضوعية
 .2 اعليته وجتاوزه أهله املبدعني له يف األصل أول مرةشرعنة ما انقضى زمنه وف

 : فاعلية االجتهاد قائمة على منحى االجتهاد المؤسسي. 8

مهما جتّذر تأسيسه تارخيّياً، لن يتسىن له حتقيق األهداف املرجوة منه؛ وذلك بإجياد األرضية املنهجية املناسبة  "االجتهاد"إن 
تتكامل يف أحضانه خمتلف أنواع  "اجتهادًا مؤسسياً "لتحقيق القفزات النوعية املشهودة يف األذهان قبل األعيان، إال إذا كان 

                                                                                                                                                                                                 

مع  حقيقة ال تتوافق ،أن عموم العلوم املنهجية اليت أسسها االجتهاد الرتاثي انويف املقابل بي. "لسان النصي للقرآنال"م اظالنص القرآين القائمة على ن
 وعلمياً  رتح اآلليات اليت تسهم يف تأسيس ذلك موضوعياً مل جت ودعونا إىل أن اجتهادات الفكر اإلسالمي املعاصر إذا. م لسانهاظخصوصية النص وال ن

اليت تسقط ُمموالت النص القرآين يف شراك أو آفة التالعب الالُمدد  ،ة فضاء القراءات التعسفية اإلسقاطيةسيمعظم اجتهاداته حبت ، بقيحتقيقاً 
وم نعم وجدت العديد من اإلشارات النصية يف اجتهادات املتقدمني واملتأخرين، إال أهنا ال تنهض وال تق. ، فيفقد النص سيادتهوالالُمدود داللة وحكماً 

 .لتأسيس منهج تام خليق بتفجري وتثوير مكامن األركاز الداللية للنص القرآين
عمومًا يف هذا السياق، أن الذات الدارسة تبين جمموعة تصورات فكرية خارج دائرة النص املقروء، وخصوصًا إذا كان  "املسبقات"أو  "القبليات"ـيقصد ب -  

يف النص الشرعي عن كل ما من شأنه تأييد ذلك، وإال جلأت يف التأويل جلعل النص يستجيب لذلك ولو تقوياًل، وهذا مذهب  ، مث تبحثشرعّياً –دينيّاً 
 .عموم املذهبيني قدمياً وحديثاً 

د فرضية أوىل يف السياق يف القرآن والسنة؛ حبيث كلما ظهرت نظرية علمية ما ولو كانت جمر  "اإلعجاز العلمي"ـيصدق ذلك على الكثري من املهتمني ب - 2 
 .وحديثاً  وافد قدمياً جديد الغريب املعاصر، إال وادعى هؤالء أن ذلك منصوص عليه يف النص الشرعي، وهذا مذهب عموم املولعني بكل ما 
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االجتهاد "ـإلشكاالت واملشكالت اليت ال تعاجل حقيقّيًا وموضوعّيًا إال بالتوسل باملقاربات والتخصصات، خصوصًا بعض ا
لذا فإن من أوىل . األوىل يف تاريخ الفكر اإلسالمي، مل تتحقق له قواعد بنائه األساسية "االجتهاد"إال أنه منذ أزمنة . "املؤسسي

متوت مبوت  "االجتهاد"ة بنسبة ما، وإال بقيت خمتلف أنواع مهمات الفكر اإلسالمي املعاصر، العمل يف سبيل حتقيق ذلك بداي
، "البداية"اإلسالمي أن يربح خطاب  "االجتهاد"وبالتبع، ال يستطيع . أهلها، ما دامت أهنا متعلقة باألشخاص بدل املؤسسات

وال شك أن هذا من أهم . دوماً ؛ حبيث كل واحد يبدأ من حيث بدأ املتقدم على مستوى الزمن، ويعيد املعاد "بداية البدايات"أو 
 .7 الفكر اإلسالمي منذ أزمنته األوىل وإىل اليوم "اجتهاد"املآزق اليت يتخبط فيها 

 : جدوى االجتهاد تقتضي أن يكون مفتوحاً على الجديد والمستجد منهجّياً ومعرفّياً . 9

حقيقي ومعترب ال مناص من أن يكون مفتوحًا دومًا على اجلديد واملستجد، فضاًل عن إعادة النظر تعديالً  "اجتهاد"إن أي 
وتقوميًا وزيادة؛ ذلك أن أي مسألة من املسائل املنهجية واملعرفية كان ذلك شأهنا، إال وحققت مع توايل الزمن مراقي ونسب عدة 

وقد كان الفكر اإلسالمي منذ أزمنته االجتهادية التأسيسية األوىل، قد أرسى مجلة . مايليف جمال اإلبداع اإلنساين احلي اجل اإنشاءً 
احلي وقتئذ، إال أن الكثري منها مل تكن جمردة موضوعية، بل كانت يف الغالب استجابة ملرحلة  "االجتهاد"ضوابط شكلت عمود 

يف حاجة إىل رجوع ومراجعة شاملة لالستعانة باحلي منه يف  أو زمن تأويلي أو ملذهب من املذاهب التارخيية، وما تبقى منها هو
إسالمي معاصر، مع تطعيمه مبا استجد الستكمال بناء نسقه العام، الذي ال يقل قوة ومجالية عن مجلة  "اجتهادي"إنشاء منهج 

عترب، أقصد النص الشرعي حي م "اجتهاد"املناهج اإلنسانية املعاصرة، ما دام أنه ميتلك اخلمرية الفاعلة واألساسية ألي 
 .7 اإلسالمي

سالمي معاصر، بعيداً عن مطلق عقليات اإل "الجتهادا" منهجوعليه؛ فإن ما تقدم ذكره يعد من أهم املنارات األساسية لتأسيس 
الثقافية العامة للوجود النكوص واالرتداد، أو عقليات املالحقة واملتابعة، إذ مها معاً ال يؤسسان سوى لقانون االغرتاب أو الغيبوبة 

 .والعيين قبل الذهين ،اجلمعي قبل الفردي

                                                           
وهذا املنحى قد أفضى إىل أن . "املؤسسات"ـال ب "األشخاص"ـجنازات يف تاريخ احلضارة والفكر اإلسالمي، جيد أهنا تعلقت ببل إن الناظر يف كثري من اإل -7 

 .كر األشخاص ميوت مبوهتمف
وانتهاء، بل أن يتم النظر كما هي ابتداء   إن القصد األول من االنفتاح على املستجدات املعاصرة خصوصًا على املستوى املنهجي، ليس هو التقيد هبا كلياً  -7 

 .عية، ال من منظار التحيز اإليديولوجي الضيق األفقإليها وفيها والتعامل معها وفق منظار العلم واملوضو 


