عوائق اإلبداع في الفقه اإلسالمي
المقدمة...
مع أف العلوـ تطورت بشكل تلقائي سابقان ،كبدكف دراسات قائمة ك٥تصصة لإلبداع ،ككيفية
تطويره ليستخدـ كأداة لتسريع تطوير الدراسات العلمية يف ٚتيع اجملاالت ،إال أف دراسات ٦تنهجة حوؿ
التفكَت اإلبداعي كعوائقو أصبحت يف متناكؿ الباحث لتسريع التقدـ كا١تعاصرة من خالؿ حلوؿ إبداعية
جديدة.
كمن ضمن العلوـ اليت ٯتكن تطبيق الدراسات اإلبداعية عليها الفقو اإلسالمي ،فبالرغم من أنو
من العلوـ الشرعية اليت ينبغي اٟتفاظ على اٞتانب اإل٢تي فيها ،إال أف دراسات جدية تتناكؿ عوائق
اإلبداع يف الفقو كاليت أدت إىل تأخره لفًتة ليست بالقصَتة٦ ،تا أدل إىل إقصاءه عن اٟتياة العامة ،كىو
ما يتناقض بشكل صارخ مع مقاصد الشريعة ،كقابليتها للحاكمية ،كالتطبيق عرب األزمنة كالعصور ،ىذه
الدراسة قد تكوف مفيدة ٔتا تكشف من عوائق متجذرة يف العمق الفقهي ليسهل على فريق اجملددين
الرؤية الواضحة.
كاإلبداع يف اللغة؛ اإلنشاء كاإلبتداء كما يف لساف العرب ،1كيف ا١تعجم الوسيط" :بدعو بدعا أم
أنشأه على غَت مثاؿ سابق ،كاإلبداع عند الفالسفة إ٬تاد الشيء من العدـ" .2كيف اإلصطالح حسب
قاموس اٞتمعية األمريكية لعلم النفس يكوف اإلبداع" :القدرة على إنتاج أك تطوير أصلي لعمل ،نظرية،
تقنيات ،أك أفكار ،كالفرد ا١تبدع يظهر أصالةٗ ،تيالن ،كتعبَتان ٪توذجيان" .3فا١تقصود باإلبداع يف العرؼ
العلمي قدرة الفرد على توليد األفكار الكبَتة ،ككل فكرة من ىذه األفكار ٘تثل بديالن يف مواقع اإلبتكار
األقل شأنان ،فعلى مقدار التغيَت الذم ٯتكن للمبدع إحداثو يف أنساؽ ا١تعرفة القائمة تكوف درجة
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أما العوائق فهي لغة كما يف الصحاح" :عاقو يعوقو عوقان ،كاعتاقو ،أم حبسو كصرفو عنو،
كالتعوؽ :التثبط ،كالتعويق :التثبيط" .5فتكوف معوقات اإلبداع ىي مثبطات اإلبداع اليت ٯتكن تصنيفها
حسب علم النفس إىل معوقات إدراكية تتعلق بالعمليات الذىنية يف الدماغ كطريقة تعاملها مع
اإلشكاليات ،كمعوقات عاطفية تتعلق ٔتشاعر اإلنساف من خوؼ كرىبة كغَتىا مثل اإلغراؽ بالنقد
كاإلحساس بالعجز ،كمعوقات ثقافية تتعلق بأثر البيئة كالثقافة كالًتبية يف طريقة احملاكمة العقلية.
أهداف الدراسة:
ٖ .2تليل كتشخيص عوائق اإلبداع يف الفقو اإلسالمي.
 .1تصنيف عوائق اإلبداع يف الفقو اإلسالمي.
الدراسات السابقة:
صنف الكاتب أدامز جيمس عوائق اإلبداع يف كتابو العوائق التصورية إىل ثالثة أصناؼ كىي:
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العوائق اإلدراكية ،العوائق العاطفية ،كالعوائق الثقافية كالبيئية.
ففي ٣تاؿ العوائق اإلدراكية ىناؾ القولبة ،كأثرىا يف منع الًتابط اٞتديد الشمويل للجزئيات
ا١تخزنة سابقان يف الدماغ ،ككىناؾ أيضان نزعة اإلنساف إىل تعيُت ا١تشكلة كٗتطيطها بشكل فقَت ،كعدـ
القدرة على رؤية كجهات النظر ا١تختلفة ،كإٗتاـ الذىن با١تعلومات ْتيث ال يتمكن العقل من اسًتجاع
7
ا١تعلومات اإلضافية ،كالقصور يف استخداـ ٚتيع اٟتواس بشكل متالزـ.
كيف ٣تاؿ العوائق العاطفية ٯتكن تلخيصها يف عدة عوامل ىي :ا٠توؼ من ا١تخاطرة ،عدـ الرغبة
يف إحداث إرتباؾ كفوضى ،كاستخداـ احملاكمة أكثر من إنتاج األفكار اٞتديدة ،كعدـ القدرة على
8
إنتظار فًتة "اٟتضانة" من أجل توليد أفكار جديدة.
 .5اٞتوىرم ،إٝتاعيل بن ٛتاد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةٖ .تقيق :أٛتد عبد الغفور عطار .د .ـ ،ىػ1982/1402ـ ،ج  ،4ص 1534
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كٯتكن تلخيص العوائق الثقافية كالبيئية يف ٣تموعة عوامل كالتايل :احملرـ الثقايف ،كاعتبار التفكَت
كالتخيل إضاعة للوقت ألهنا من ٝتات الشخص غَت ا١تنتج .كمن العوائق الثقافية ٤تاكلة القضاء على
اإلختالفات بُت األشخاص علمان أف اإلبداع ينشأ عن ىذه اإلختالفات .كمن العوائق الثقافية أيضا
االكتفاء بالتواصل اإللكًتكين دكف التواصل الفيزيائي ،كمن عوائق اإلبداع ا١تبدأ التايل" :األفضل للتغيَت
9
ىو التقليد" ألف الثقافة احملافظة على التقاليد ال تشجع على التغيَت.
كتعرضػػت مػػارتن لعوائػػق اإلبػػداع أيضػػا مػػن خػػالؿ الدراسػػات السػػابقة الػػيت أجريػػت يف الواليػػات
ا١تتحدة ك٠تصتها يف ثالثة أنواع ىي:
النوع األكؿ :العوائق اإلدراكية؛ كىي تتعلق بالطريقة اليت يرل هبا شخص ما األمور اليت ٕترم حولو.
النوع الثاين :العوائق الثقافية؛ كىي تتعلق بالطريقة اليت يستعملها الشخص يف تعاملو.
النوع الثالث :العوائق العاطفية أك اإلنفعالية؛ كىي تتعلق بالطريقة اليت ٭تس هبا الشخص.
كخصص لومسدين كلومسدين فصالن ٢تذا ا١توضػوع يف كتاهبمػا عػن "اٟتػل اإلبػداعي للمشػكالت"
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مع طرؽ التغلب عليها.
كفيما يلي تلخيص ألىم ىذه العقبات ككيفية ٕتاكزىا:
 .1االفًتاض ػػات ا٠تاطئ ػػة :كػ ػاالفًتاض أن ػػو "ال ٯتك ػػن تعل ػػم اإلب ػػداع كال تعليم ػػو" ،كيك ػػوف التغل ػػب عليه ػػا
باسػػتعماؿ ا١تنطػػق كٚتػػع ا١تعطيػػات كاٟتقػػائق ،كاسػػتخداـ كفيفػػة التخي ػل ،كالنظػػر الكلػػي ل مػػور مػػن ٚتيػػع
الزكايا.
 .2العادات :كمنها عادات حل ا١تشكالت اليت يتدرب عليها الطالب اليت تعترب من عوائق اإلبداع ألهنػا
تض ػػع ح ػػدكدان للتفك ػػَت ،ال يس ػػتطيع ا١ت ػػرء ٕتاكزى ػػا ،ألهن ػػا تق ػػدـ حل ػػوالن ج ػػاىزنة كأفك ػػاران "معلب ػػة" س ػػهلة
االستهالؾ كاالستعماؿ.

 .3يوجػػد حػػل كاحػػد صػػحي فقػػط :يعتقػػد أغلػػب النػػاس أف ىنػػاؾ دائمػان ح ػالن صػػحيحان كاحػػدان بينمػػا يف
الواقع ،قد ٬تاب عن السؤاؿ الواحد إجابات متعددة كصحيحة يف نفس الوقت.
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 .4النظر إىل ا١تشكلة ٔتعزؿ عن إطارىا (٤تيطها).

 .5اتباع االجراءآت :ينبغي أحيانا ٕتاكز االجراءآت عندما يتطلب األمر التفكَت "خارج الصندكؽ".
 .6التفكػػَت السػػلي :كينػػدرج ٖتػػت ىػػذا العػػائق كػػل أنػواع السػػخرية ،كاالسػػتهزاء كالنقػػد ا٢تػػداـ ٦تػػا ٭تػػط مػػن
قيمة اآلخر كمعنوياتو ،كيشكك يف ثقتو بنفسو.
ٕ .7تنب ا١تخاطرة كا٠توؼ من الفشل :فا١تفركض ىو التعبػَت عػن األفكػار كلػو كانػت غػَت مألوفػة ،كعػدـ
ا٠توؼ من ا٠تطأ كالفشل ،بل التعلم من الفشل نفسو كا١تثابرة على احملاكلة بعده.
 .8ا٠توؼ من الغموض :يشكل الغموض مصدران لسوء الفهم كالنزاعات كا٠توؼ؛ كبالتػايل ٭تػاكؿ معظػم
األشخاص ٕتنب الغموض ،كعدـ التعامل مع ا١تواقف كا١تسائل الغامضة.
كمن الػذين درسػوا عوائػق اإلبػداع يف العػار العػرو ،منصػور الػذم حػددىا يف سػتة معوقػات كذلػك
على النحو اآليت :عادات التفكَت ،العزلة ،األلفة ،النظرة اٞتزئية غَت الشمولية ،غياب اٟتريػة ،الًتكيػز علػى
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النتائج دكف األصوؿ.
أمػػا جػػركاف فقػػد صػػنف معوقػػات اإلبػػداع إىل عػػدة أن ػواع؛ منهػػا ا١تعوقػػات الشخصػػية ،كا١تعوقػػات
األسرية ،كمعوقات يف ا١تؤسسات التعليمية ،كمنها معوقات يف اجملتمع .كمن أبرز ا١تعوقات الشخصػية الػيت
أكردىػ ػػا :ضػ ػػعف الثقػ ػػة بػ ػػالنفس ،ا١تيػ ػػل للمجػ ػػاراة ،اٟتمػ ػػاس ا١تفػ ػػرط ،التفكػ ػػَت النمطػ ػػي ،عػ ػػدـ اٟتساسػ ػػية
للمش ػ ػػكالت أك الش ػ ػػعور ب ػ ػػالعجز ،التس ػ ػػرع ك نق ػ ػػل الع ػ ػػادة ،مقاكم ػ ػػة التغي ػ ػػَت ،ع ػ ػػدـ التػ ػ ػوازف ب ػ ػػُت اٞت ػ ػػد
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كالفكاىة كعدـ التوازف بُت التنافس كالتعاكف.
كحددىا ا٢تيجاف يف عشر معوقات ،كىي :صعوبة ٖتديد ا١تشكلة ،االستعجاؿ يف ٤تاكلة الوصوؿ
إىل حػػل ،ا٠تػػوؼ مػػن الفشػػل ،غيػػاب الػػدكافع ٟتػػل ا١تشػػكالت ،التمسػػك با١تػػألوؼ ،االختيػػار غػػَت ا١تالئػػم
لوسػػيلة معاٞتػػة ا١تشػػكالت ،غيػػاب ا١تسػػاندة أك الػػدعم ،انعػػداـ الثقػػة بػػُت الرؤسػػاء كا١ترؤكسػػُت ،عػػدـ تػػوفر
13
البيئة ا١تالئمة لإلبداع ،التأثر با١تعتقدات كالقيم السائدة.
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ك٠تص النجار معوقات اإلبػداع يف ٙتانيػة معوقػات رئيسػية ىػي :اٟتػرص علػى ا١تػألوؼ ،دعػم فكػرة
اٟتػػل الوحيػػد الصػػحي  ،اف ػًتاض القيػػود كاحملػػددات الػػيت تقيػػدنا عػػن ا٠تػػركج عػػن ا١تػػألوؼ ،التخػػوؼ مػػن
التح ػ ػػدم كمواجه ػ ػػة اجمله ػ ػػوؿ ،س ػ ػػيطرة الع ػ ػػادة عل ػ ػػى األفػ ػ ػراد ح ػ ػػُت يفك ػ ػػركف يف اٟت ػ ػػل ،التقي ػ ػػيم ا١تتس ػ ػػرع
ل فكار ،ا٠توؼ من الظهور كمواجهة اآلخرين ْتلوؿ جديدة ،-رفع شعار لػيس باإلمكػاف أبػدع ٦تػا كػاف
كوسيلة للقضاء على اٟتلوؿ كاألفكار اإلبداعية.
أما عبد الوىاب فقد صنفها يف أربع فئات كذلك كاآليت :ا١تعوقات االداركية ،ا١تعوقات
14
االجتماعية كالثقافية ،ا١تعوقات التنظيمية ،ا١تعوقات النفسية أك العاطفية.
ككخالصة لتلك الدراسات ٯتكن القوؿ أف معوقات اإلبداع تكمن يف ثالثة ٤تاكر رئيسية:
األكىل :عوائق إدراكية (القولبةٖ ،تديد ا١تشكلة بشكل فقَت ،عدـ القدرة على رؤية كجهات النظر
ا١تختلفة ،النظر إىل ا١تشكلة ٔتعزؿ عن ٤تيطها ،ىناؾ حل كاحد لكل إشكالية).
الثانية :عوائق نفسية عاطفية (ٕتنب ا١تخاطرة ،ا٠توؼ من الفشل ،ضعف الثقة بالنفس كالشعور
بالعجز ،كاستخداـ احملاكمة كالنقد أكثر من إنتاج األفكار اٞتديدة ،كعدـ القدرة على إنتظار فًتة
"اٟتضانة" من أجل توليد أفكار جديدة).
الثالثة :عوائق إجتماعية كثقافية (احملرـ الثقايف ،االفًتاضات ا٠تاطئة ،العادات السائدة ،ا١تقوالت
السلبية ،إتباع اإلجراءآت كالقوانُت).

هيكل البحث:

ا١تبحث األكؿ :العوائق اإلدراكية لإلبداع يف الفقو اإلسالمي
ا١تطلب األكؿ :النظر إىل اإلشكالية ٔتعزؿ عن إطارىا
ا١تطلب الثاين :ىناؾ حل كاحد لكل إشكالية
ا١تطلب الثالث :تأثَت القولبة
ا١تطلب الرابع :عدـ القدرة على رؤية كجهات النظر ا١تختلفة
ا١تطلب ا٠تامسٖ :تديد اإلشكالية بشكل فقَت
 .14عبد الوىاب ،علي ٤تمد .القدرات اإلبداعية للعاملين٣ .تلة اإلدارة العامة ،معهد اإلدارة العامة  ،الرياض ( ، )1980ع  ،25ص 42
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ا١تبحث الثاين :العوائق النفسية كالعاطفية لإلبداع يف الفقو اإلسالمي
ا١تطلب األكؿٕ :تنب ا١تخاطرة
ا١تطلب الثاين :ا٠توؼ من الفشل ،ضعف الثقة بالنفس.
ا١تبحث الثالث :العوائق االجتماعية كالثقافية لإلبداع يف الفقو اإلسالمي
ا١تطلب األكؿ :احملرـ الثقايف
ا١تطلب الثاين :العادات السائدة
ا١تطلب الثالث :اإلفًتاضات ا٠تاطئة ،ا١تقوالت السلبية.
المبحث األول :العوائق اإلدراكية في الفقه اإلسالمي
تتعلق العوائق اإلدراكية با١تؤثرات الذىنية اليت ٘تنع الرؤية الصحيحة إما للمشكلة أك للحل ،مثل
الًتكيز على ا١تشكلة أكثر من الظركؼ احمليطة هبا أك ا١تؤدية إليها ،ككذلك تأثَت بعض ا١تقوالت على
الذىن كمنعو من التفكَت السليم مثل التنميط كالقولبة ،كاألحادية ،كأخَتان عدـ القدرة على ٖتليل ا١تشكلة
بشكل كايف إل٬تاد اٟتلوؿ.
المطلب األول :النظر إلى اإلشكالية بمعزل عن محيطها
من ا١تالحظ عند دراسة علم أصوؿ الفقو تغليب ا١تذاىب الفقهية األربعة ا١تعتربة لفقو ا١تباين على
فقو ا١تعاين ،كعلى مقصد النص إىل درجة إضاعتو يف بعض األحياف ،كما ىو عليو علم أصوؿ الفقو من
بناء األحكاـ الشرعية على قواعد اللغة العربية ،كتغييب ا١تقاصد ٢تو دليل كاض عليو ،كما يعرب دراز أف
مصادر استنباط األحكاـ الشرعية ىي الركن األكؿ :اٟتذؽ يف اللغة العربية ،الركن الثاين :مقاصد
الشارع ،إال أف فن األصوؿ كقف يف حدكد الركن األكؿ ،كبقي فاقدان للركن الثاين حىت ىيأ ا١توىل لو
15
الشاطي.

 .15دراز ،عبد اهلل .الموافقات في أصول الشريعة ألو إسحاؽ الشاطي .ا١تقدمة .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط2003 ،3ـ1424/ق ،ج ،1ص5
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كيعترب ابن عاشور أف علم األصوؿ خاليان من ا١تقاصد أصالن إال ما أثبت يف مسالك العلة كىو
قليل" :إال أف ٦تا جرل عليو علم األصوؿ يف تطوره التارٮتي الغفلة عن مقاصد الشريعة فلم يدكهنا
العلماء يف األصوؿ كاكتفوا بأف أثبتوا شيئان قليالن منها يف مسالك العلة".16
ً
فعلى سبيل ا١تثاؿ قضية االستشهاد يف قضية الدين) :كاستى ٍش ًه يدكا ىش ًه ى ً
ىٍ
يديٍ ًن م ٍن ًر ىجال يك ٍم فىًإ ٍف ىرٍ
ًً
ضو ىف ًمن الشُّه ىد ًاء أى ٍف تى ً
يى يكونىا ر يجلى ٍ ً
يخىرل) (البقرة:
ا٫تىا فىػتي ىذ ِّكىر إً ٍح ىد ي
ض َّل إً ٍح ىد ي
ا٫تىا األ ٍ
ُت فىػىر يج هل ىك ٍامىرأىتىاف ٦ت ٍَّن تىػ ٍر ى ٍ ى ى
ى
 .)282كيبدك من اآلية أف البديل عن الرجل الواحد ىو امرأتاف ،كأف األفضل بالدرجة األكىل استشهاد
رجلُت ،مع األخذ بعُت االعتبار أف ا١تقصد من ىذا التشريع الدقيق ىو حفظ اٟتقوؽ ا١تالية من الضياع،
كىو أحد الضركريات ا٠تمس ،كالقواعد األصولية ٘تنع االجتهاد يف قطعي الثبوت كالداللة كما يقوؿ
الغزايل" :كاجملتهد فيو كل حكم شرعي ليس فيو دليل قطعي" ،17لكن لو حصل خالؼ حوؿ مبلغ من
ا١تاؿ ككاف أحد الشهود رجل غَت متعلم ،كاآلخر امرأة حاصلة على شهادات يف احملاسبة كاألمور ا١تالية
فحسب القواعد األصولية كفقو ا١تباين كجب اعتماد شهادة الرجل األمي ،كإ٫تاؿ شهادة ا١ترأة ا١تتعلمة،
كذلك لو كنا يف بنك ال نقبل شهادة امرأة حاصلة على شهادات يف احملاسبة كاإلقتصاد ،كقد نفضل
عليها شهادة اٟتارس ألنو رجل؟ كنكوف هبذا قد فرطنا برعاية مقصد حفظ ا١تاؿ ،بسبب ضياع اٟتقوؽ
ا١تالية .ىذا ٭تتم القوؿ أف خطأن ما قد ارتكب عند تقرير القواعد األصولية اليت ٖترـ االجتهاد يف قطعي
الثبوت كالداللة عند معارضتو مقصدان من ا١تقاصد الضركرية.
ككمثاؿ آخر ما كرد يف كتب الفقو من تفصيل ألحكاـ النفقة ،كىل ٕتب للمريضة اليت ال
يستطيع زكجها االستمتاع هبا كما يقوؿ يف شرح فت القدير(" :فإف مرضت يف منزؿ الزكج فلها النفقة)
كالقياس أف ال نفقة ٢تا إذا كاف مرضان ٯتنع من اٞتماع لفوت اإلحتباس لالستمتاع ،...،كعن أو يوسف
أهنا إذا سلمت نفسها مث مرضت ٕتب النفقة ،لتحقق التسليم ،كلو مرضت مث سلمت ال ٕتب ألف
التسليم ر يص "" .18كقاؿ اٟتلواين :قالوا إذا مرضت مرضان ال ٯتكن اإلنتفاع هبا بوجو من الوجوه

 .16ا١تيساكم٤ ،تمد الطاىر .الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية .ماليزيا :البصائر ،ط2121 ،2ىػ2771/ـ ،ص36
 .17الغزايل ،أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد .المستصفىٖ .تقيق٧ :تول ضو .بَتكت :دار إحياء الًتاث العا١تي ،ط ،2د .ت ،ج  ،1ص 173
 .18ابن ٫تاـ اٟتنفي ،كماؿ الدين .شرح فتح القدير .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط 1415 ،1ق1995/ـ ،ج  ،4ص 347
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تسقط النفقة كإف كاف مرضان ٯتكن اإلنتفاع هبا بنوع انتفاع ال تسقط" .19مع أف ىذا يتعارض مع
مقاصد الزكاج األصلية من سكن كتوادد كتراحم كما تبُت اآلية الكرٯتة ( :ىكًم ٍن آيىاتًًو أى ٍف ىخلى ىق لى يكم ِّم ٍن
ً
ك ىآلي و
ً
ً
ً
ات لِّىق ٍووـ يىػتىػ ىف َّك يرك ىف) (الركـ:
اجا لِّتى ٍس يكنيوا إلىٍيػ ىها ىك ىج ىع ىل بىػٍيػنى يكم َّم ىوَّد نة ىكىر ٍٛتىةن إ َّف ًيف ىذل ى ى
أىن يفس يك ٍم أ ٍىزىك ن
 ،)21فهل من ا١تودة أف يعيش الرجل مع زكجتو سنُت طويلة تكرس لو كألكالده نفسها كحياهتا مث ٘ترض
مرضان معجزان فيمسك عنها النفقة لعجزىا عن إرضاءه جنسيان؟ .

كمن األمثلة أيضان عدـ إ٬تاب حػق ا١تعاشػرة اٞتنسػية للزكجػة يف كتػب الفقػو التقليديػة كإ٬تابػو حقػان
للزكج ،كما ذكر الغػزايل يف الوسػيط" :لػيس للمنفػردة يف النكػاح مطالبػة الػزكج با١تبيػت عنػدىا كال بالوقػاع
اكتفػػاء بػػدكاعي الطبػػع" .20ككػػذلك األزىػػرم يف حاشػػية الش ػرقاكم" :كال يلزمػػو كطء :فػػال يلزمػػو التسػػوية
بيػػنهن فيػػو ،كال يف غػػَته مػػن التمتعػػات لكػػن يسػػتحب كلػػو أعػػرض عػػنهن ر يػػأمث".21ىػػذا مػػع أف ا١تقصػػد
الرئيسػػي مػػن الػػزكاج ى ػػو اإلعفػػاؼ ،كاإلحصػػاف ،كم ػػع كجػػود آيػػات ت ػػوحي بوجػػوب ا١تعاشػػرة ب ػػا١تعركؼ:
ً
ً
كىا ىكالٍ يم ىعلَّ ىقػ ًػة) (النسػػاء ،)129 :كلػػو
كى َّن بًػػالٍ ىم ٍع يركؼ) (النسػػاء ،)19 :كٖتػػرمي تعليػػق ا١تػرأة (فىػتىػ ىذ ير ى
(ك ىعاشػ يػر ي
ى
نظرنا إىل اآلية الكرٯتة (كى٢ت َّن ًمثٍل الَّ ًذم علىي ًه َّن بًالٍمعر ً
كؼ ىكلً ِّلر ىج ًاؿ ىعلىٍي ًه َّن ىد ىر ىجةه) (البقرة )228 :ألدركنػا
ىٍ
ى ٍي
ىي ي
طبيعػػة العالقػػة ا١تطلوبػػة كىػػو التجػػاكرب مػػن كليهمػػا لاخػػر كمطالبػػو كخاصػػة اٞتنسػػية ،كال ٬تػػوز ربػػط اآليػػة
بالقوامة كالطاعة فقط.
المطلب الثاني :هناك حل واحد لكل إشكالية
شجع الني ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كجود عدد من اآلراء أك اٟتلوؿ لقضية كاحدة ،كلو كانت
٣تموعة ٥تتلفة كمتباينة من األقواؿ كاألفعاؿ ،كىو مستفاد من ٣تموعة أحاديث أ٫تها قولو صلى اهلل عليو
كسلم( :إذا حكم اٟتاكم فاجتهد مث أصاب فلو أجراف ،كإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فلو أجر) .22كا١تثاؿ
 .19ابن ا٢تماـ اٟتنفي .شرح فتح القدير .ج  ،4ص 11-10

 -20الغزايل٤ ،تمد بن ٤تمد .الوسيط في المذهب ٖ .تقيق :أٛتد ٤تمود إبراىيم .أٛتد ٤تمد تامر .مصر :دار السالـ .ط1417 ،1ىػ1997/ـ ،ج،3
ص .226
 - 21األزىرم ،عبد اهلل بن حجازم بن إبراىيم .حاشية الشرقاوي .بَتكت :دار الكتب العلمية .ط1418 ،1ىػ1997/ـ ،ج ،4ص.24
 .22صحي البخارم ،6805 :كتاب اإلعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب أجر اٟتاكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ حديث ( .)7352كركاه مسلم كتاب
األقضية باب بياف أجر اٟتاكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ حديث (.)1716
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عليو ما حصل يف غزكة بٍت قريظة عندما قاؿ عليو الصالة كالسالـ" :ال يصلُت أحد العصر إال يف بٍت
قريظة فأدرؾ بعضهم العصر يف الطريق فقاؿ بعضهم :ال نصلي حىت نأتيهم ،كقاؿ بعضهم :بل نصلي،
ر يرد منا ذلك فذكر ذلك للني صلى اهلل عليو كسلم فلم يعنف كاحدان منهم" .23فاٟتادثة تفيد حرية
النظر ،كتشجيع اإلجتهاد ،كالتفكَت اإلبداعي .كغَت ىذا كثَت تفيض بو السَتة النبوية ،مثل طلبو
للمشاكرة يف ا١توقع ا١تتخذ يف غزكة بدر ،يقوؿ النمر يف كتابو اإلجتهاد" :كمن حكمتو تعليم األمة
كتدريبها على اإلجتهاد يف األحكاـ ،كاستنباط األحكاـ اليت تناسب كل مكاف كزماف ،كعدـ اٞتمود
على فواىر النصوص ،ألف ذلك عائق يف الًتقي كالتطور يف أطوار تناسب الزماف كا١تكاف".24
بدأت دعول إغالؽ باب االجتهاد يف القرف الرابع ا٢تجرم ،كاستحكمت يف القرف الثامن،
يصف أٛتد أمُت يف كتابو فهر اإلسالـ التحوؿ اٟتاصل بعد عصر اإلزدىار الفكرم" :كمن ذلك اٟتُت
أعٍت القرف الرابع ا٢تجرم ،كقف سرب التشريع اإلسالمي ،كمضى عصر االبتكار ،كبدأ عصر التحجر،
كأصب أصحاب ا١تذاىب األكلوف كأهنم معصوموف ،كأصب الفقيو ال يستطيع اٟتكم يف مسألة إال إذا
كانت مسألة جزئية تطبيقان على قاعدة كلية قا٢تا إمامو من قبلو ،كىذا ىو الذم يسمى اجتهاد مذىب،
أما قبل ذلك فكاف االجتهاد مباحان كر يكن مقصوران على ا١تذاىب األربعة :فكاف ىناؾ مذىب أو

سفياف الثورم ،كمذىب األكزاعي ،كمذىب الظاىرية ،كغَتىا من عشرات ا١تذاىب ،بل حكي أف بعض
العلماء كاف ال يرضى أف يتبع مذىبان من ا١تذاىب ،بل ٬تتهد لنفسو ،ففي أكائل القرف الرابع ٕتمدت
ا١تذاىب ،كاقتصر فيها على ا١تذاىب األربعة كأبطل كما قيل ٨تو ٜتسمائة مذىب ،كلذلك كقف التشريع
تقريبان من ىذا التاريخ ،كرمي اإلسالـ باٞتمود".25
كيقوؿ الثعالي يف الفكر السامي" :كأصبحت الشريعة ىي نصوص الفقهاءػ ،كأقوا٢تم ال أقواؿ
الني ،الذم أرسل إليهم ،كصار الذم لو القوة على فهم كالـ اإلماـ كالتفريع علبو ٣تتهدان مقيدان ،أك
٣تتهد ا١تذىب ،كتنوسي اإلجتهاد ا١تطلق ،حىت قاؿ النوكم يف "شرح ا١تذىب" بانقطاعو من رأس ا١تائة

 .23ابن حجر العسقالين .فتح الباري شرح صحيح البخاري .كتاب ا١تغازم ،باب مرجع الني صلى اهلل عليو كسلم من األحزاب ك٥ترجو إىل بٍت قريظة.
القاىرة :دار ا١تطبعة السلفية1407 ،ق ،ج ،7حديث ،4119ص471
 .24النمر ،عبد ا١تنعم .اإلجتهاد .مصر :ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب ،1987 ،ص77

 .25أمُت ،أٛتد .ظهر اإلسالم .القاىرة :مكتبة النهضة ا١تصرية ،ط ،5ج ، 2ص7
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الرابعة ،فلم ٯتكن كجوده ،كىو كالـ غَت مسلم ،كحىت قاؿ عياض يف "ا١تدارؾ" :أف لفظ اإلماـ يتنزؿ
عند مقلده ٔتنزلة ألفاظ الشارع".26
فكما يبدك أهنم يعزكف موضوع توقف اإلجتهاد إىل التقليد للمذاىب األربعة ،كتقديس
نصوصهم ،كىو النتيجة ا١تنطقية ،يقوؿ سيد سابق" :كبالتقليد كالتعصب للمذاىب فقدت األمة ا٢تداية
بالكتاب كالسنة ،كحدث القوؿ بانسداد باب اإلجتهاد ،كصارت الشريعة ىي أقواؿ الفقهاء ،كأقواؿ
الفقهاء ىي الشريعة ،كاعترب كل من ٮترج عن أقواؿ الفقهاء مبتدعان ال يوثق بأقوالو ،كال يعتد بفتاكيو".27
فأصب مصدر التشريع ىو أقواؿ الفقهاء ْتجة أف كالـ اهلل كسنة رسولو غَت مفهوـ إال للقلة النادرة اليت
تستقي األحكاـ من القرآف ،كحىت ال يقع التحريف فيجب علينا اتباع أحد ا١تذاىب ،كىذه القلة النادرة
بالطبع ىي أصحاب ا١تذاىب األربعة ،كٯتكن ىنا تصور ماذا يعٍت كجود أربعة فقط طواؿ ىذه القركف
ا١تديدة استطاعوا استقاء األحكاـ الشرعية من القرآف كالسنة.
فاألمر ا١تهم يف مسألة انقطاع االجتهاد ىو انتفاء كجود ٣تتهد مطلق بعد األئمة األربعة ،مع
القوؿ الشائع بعدـ جواز انقطاع اإلجتهاد كخلو العصر من ٣تتهد 28فأين يكمن السبب؟ إهنا فاىرة
تستحق البحث كالتأمل ،ىل توقف الزمن عند ىؤالء األئمة األربعة؟ أـ ىل توقف التطور الزماين
كا١تكاين عند القرف الرابع ا٢تجرم؟ أـ ىل توقف تطور العقل ا١تسلم إىل درجة عدـ قدرتو على تطوير
مذاىب معاصرة جديدة؟
فمن ىو اجملتهد ا١تطلق ،كما ىو السر يف عدـ تكرار حدكثو منذ عصور طويلة؟
يًتبع اجملتهد ا١تطلق أك ا١تستقل على رأس ا٢ترـ ا١تكوف من ستة طبقات ،كتتدرج الطبقات
األخرل حسب التسلسل؛ الطبقة الثانية :اجملتهد ا١تنتسب ىو اجملتهد الذم يلتزـ مع إمامو باألصوؿ إال
أنو ٮتتلف عنو يف الفركع ،الثالثة :اجملتهد يف ا١تذىب كىو الذم يتطابق يف اجتهاده مع إمامو باألصوؿ
كالفركع ،29.الرابعة :اجملتهد ا١ترج  ،ا٠تامسة :اٟتافظ ،السادسة :ا١تقلد.

30

 .26الثعالي٤ ،تمد بن اٟتسن اٟتجوم .الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ج ،3ص7
 .27سابق ،السيد .فقه السنة .مصر :دار الكتب ،ط 1409ق1988/ـ ،ج ،1ص13

 .28الشوكاين٤ ،تمد بن علي .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول .بَتكت :مؤسسة الرياف ،ط1421 ،1ق2000/ـ ،ج ،2ص1035

 .29الريسوين ،أٛتد .باركت٤ ،تمد ٚتاؿ .اإلجتهاد؛ النص ،الواقع ،المصلحة .دمشق :دار الفكر ،بَتكت :دار الفكر ا١تعاصر ،ط،1

1420ق2000/ـ ،ص90
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يقوؿ ابن قيم اٞتوزية يف كصفو" :القسم األكؿ :العلم بالكتاب كالسنة كأقواؿ الصحابة ،فهو
اجملتهد يف أحكاـ النوازؿ يقصد فيها موافقة األدلة الشرعية حيث كانت ،كال ينايف اجتهاده تقليده لغَته
أحيانان فال ٧تد أحدان من األئمة إال كىو مقلد من ىو أعلم منو يف بعض األحكاـ ،فهذا النوع الذم
يسوغ ٢تم اإلفتاء ،كيسوغ استفتاؤىم كيتأدل هبم فرض االجتهاد ،كىم الذين قاؿ فيهم الني صلى اهلل
عليو كسلم إف اهلل يبعث ٢تذه األمة على رأس كل مائة عاـ من ٬تدد ٢تا دينها" .31فاجملتهد ا١تطلق ىو
من يستخرج األحكاـ الشرعية من مصادرىا األصلية كىي الكتاب كالسنة كيسلك كل سبل اإلستدالؿ،
32
ك٭تكم بالعقل كاإلستحساف.
فأين ا٠تلل ك١تاذا ر ٭تصل أحد على لقب اجملتهد ا١تطلق بعد القرف الرابع سيما كأف القضايا
ا١تعاصرة ،كاختالؼ الظركؼ كاجملتمعات ،تستلزـ بناء فقو معاصر ،كاٞتميع يتطلع بتشوؽ ٢تذا األمر؟ رٔتا
قد يكمن السبب يف طريقة فهم نصوص القرآف ،كاقتصارىا على كتب التفسَت القدٯتة ،أك يف جعل
قضايا كثَتة من خصوصيات الني صلى اهلل عليو كسلم كىي قضايا أعياف ،أك كجوب قراءة كنقد القواعد
األصولية ،كقد يكمن السبب يف التعريفات كالبدىيات الفقهية اليت ٬تب مراجعتها ،فمثالن ٭تصر العلماء
اإلجتهاد فيما ليس فيو نص ،يقوؿ اإلماـ اٞتصاص٨" :تن ال ٧تيز اإلجتهاد مع نص الكتاب كالسنة

كإٚتاع األمة ،كال مع دليل قائم من كاحد من ىذه اإلصوؿ" ،33كالقاعدة األصولية" :ال مساغ لإلجتهاد
يف مورد النص" ،مع أف كل اإلجتهاد ٭تصل يف فهم النص كتنزيلو على الواقع ،كطرؽ ٖتقيق مناط اٟتكم
الشرعي ،كقد يكمن السبب يف إسباغ صفة القداسة على اإلٚتاع ،يقوؿ اإلماـ اٞتصاص أيضان" :كجد
نص أك إٚتاع سقط جواز اإلجتهاد" .34فالإلٚتاع يف الفقو التقليدم مكانة النص اإل٢تي ٦تا ٭تولو من
إجتهاد بشرم قابل للمناقشة كالتغيَت إىل سلطة معرفية تعيق مناقشة ما ىو معلوـ من الدين بالضركرة أك
البدىي.
 .30أبو زىرة٤ ،تمد .أصول الفقه .القاىرة :دار الثقافة العربية ،ص389

 .31ابن قيم اٞتوزية ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن أو بكر الزرعي .أعالم الموقعين عن رب العالمينٖ .تقيق :عبد الرٛتن الوكيل .لبناف :دار إحياء الًتاث العرو،
ج ،4ص272

 .32أبو زىرة٤ ،تمد .تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية .مصر :دار الفكر العرو ،ج ،2ص230

 .33اٞتصاص ،أبو بكر أٛتد بن علي .الفصول في علم األصول .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط 1420 ،1ق2000/ـ ،ج ،2ص243
 .34اٞتصاص .الفصول في علم األصول .مرجع سابق .ج  ،3ص346
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ىذه كلها من العوائق اليت ٬تب على العقل ا١تسلم التحرر منها كىي يف الواقع كجبل من اٞتليد
ٯتنع الرؤية ،يقوؿ باركت" :إف اإلجتهاد ا١تطلق ا١تستقل ال ٯتكنو أف يقوـ أصالن إال عرب اخًتاؽ ىذه
العوائق كٕتاكزىا ،فيتميز اجملتهد ا١تطلق عن غَته من أ٪تاط اجملتهدين يف أنو يسلك سبل اإلستدالؿ اليت
يرتئيها بشكل مستقلٔ ،تا يف ذلك إمكانية قولو بتخصيص عاـ النص ،كتقييد مطلقو با١تصلحة ،أك
تأكيل فاىره ،أك إيقافو عن العمل" ،35كاألمثلة عليو اجتهادات عمر رضي اهلل عنو أثناء خالفتو
الراشدة؛ كإيقافو العمل بسهم ا١تؤلفة قلوهبم مع أف القرآف عدىم من ا١تستحقُت ،كإيقافو حد السرقة يف
عاـ اجملاعة مع أنو حد قطعي ثابت يف القرآف.
كإذا توقفت عملية اإلجتهاد بسبب ىذه العوائق ،فلن يتمكن ا١تسلموف من ٖتقيق الشريعة على
األرض ،ألف علومهم تكوف قد فقدت عوامل النمو كاإلزدىار كىي حرية الفكر ،يقوؿ ابن عاشور" :كال
أحد ٯتكن أف ٬تادؿ يف كوف االجتهاد كا١تباحثة كاالعًتاض كىي من الشركط الذاتية لنمو العلوـ
كازدىارىا ال ٯتكن أف تقوـ إال باٟترية كانطالؽ العقوؿ".36
المطلب الثالث :القولبة
ا١تقصود بالقولبة التقليد أك التمذىب من حيث أنو يصب التفكَت ضمن قوالب معدة سابقان ال
ٯتكن ا٠تركج عنها ،فنجد مثالن أم فرد من اجملموعة يفكر ك٬تيب عن التساؤؿ كاآلخر يف نفس اجملموعة
٘تامان ،كيعترب التقليد عائقان ألف استخداـ العقل فيو ملغى فاإلجابة موجودة مسبقان ،كال داعي للتفكَت
كالبحث كا١تقارنة.
كالتقليد ىو قبوؿ قوؿ بال حجة كما عرفو الغزايل ،فهو ليس طريق للعلم ال يف األصوؿ كال يف
الفركع 37.فالتقليد إذان ىو حصر جهد الفقهاء يف دراسة كتب األئمة ،كالشرح على أقوا٢تم ،كالًتجي
بينها ،بدالن عن دراسة الكتاب كالسنة اليت ىي أساس االستنباط.

 .35الريسوين ،باركت .اإلجتهاد .مرجع سابق ،ص 136

.36ا١تيساكم .مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور  .مرجع سابق .ص 23
 .37الغزايل .المستصفى من علم األصول .مرجع سابق .ج  ،1ص 201
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نشأت ا١تذاىب الفقهية بنشوء ا١تدارس ا١تختلفة يف عدة بلداف ،يف كل مدرسة فقيو ٥تضرـ يلتف
حولو تالميذ ٯتدىم بالركاية كالدراية الفقهية ،كٮترج ا١تركيات ،كيبٍت عليها ،كيدرس الواقعات ،كيعطيها
أحكامها ،فكاف بالكوفة شيخ القياس أبو حنيفة ،ككاف با١تدينة شيخها مالك ،ككاف بالشاـ شيخو
األكزاعي ،ككاف ٔتصر الليث بن سعد ،مث جاءت الطبقة الثانية فكاف الشافعي كأٛتد كداككد ،كتتابع من
بعدىم اإلجتهاد مث اال٨تياز ا١تذىي فأصب اجملتهد ال ٬تتهد اجتهادان مطلقان ،بل ٬تتهد يف دائرة مذىبو،
مث انتقل االجتهاد يف دائرة أصوؿ ا١تذىب إىل التقليد بآراء اإلماـ مع االجتهاد فيما ر يرك فيو نص يف
ا١تذىب ،مث صار من بعد ذلك إىل التقليد بآراء اجملتهدين يف ا١تذىب ،كالتخريج عليها مث إىل اٞتمود
38
كالوقوؼ عندما انتهى إليو السابقوف.
كالسبب الرئيسي يف جعل ا١تذاىب األربعة ا١تذاىب الرئيسية اليت ال بد من اإلقتداء هبا ىو قياـ
ا٠تليفة العباسي القادر بإعطاء أكامره ْتصر العمل الفقهي يف ا١تذاىب السنية األربعة ،من أجل تطويق
اآلراء السياسية ا١تعارضة اليت تأيت عن طريق اإلجتهاد ،فوضع لو ا١تاكردم الشافعي كتاب اإلقناع ،كما
صنف أبو اٟتسُت القدكرم اٟتنفي ٥تتصره ا١تعركؼ ب(منت القدركم) ،كصنف عبد الوىاب بن ٤تمد
ابن نصر ا١تالكي ٥تتصران آخر ،كر يعرؼ من صنف لو على مذىب أٛتد ،فقصر العمل عليها مث مت إلزاـ
علماء ا١تدرسة ا١تستنصرية بإغالؽ باب البحث كالنظر ،39فالسبب كاض إذان يف فكرة التمذىب كىو
إلغاء النظر كاإلجتهاد.

كما أف ىناؾ عدة أسباب ثانوية أدت إىل التقليد؛ أ٫تها تدكين الًتاث الفقهي الذم حول
حلوؿ ١تسائل كثَتة حقيقية كغَت حقيقية ،يضاؼ إليو ما أصب عليو األئمة األربعة من مكانة رفيعة ١تا
لديهم من علم غزير ،كفتاكل ٞتميع القضايا ،فتابعت كل ٣تموعة إمامها دكف أم تغيَت أك تبديل ،كهبذا
أصبحت نصوصهم مقدسة غَت قابلة للتعديل أك اإلجتهاد ،كما أف القضاء يف العار اإلسالمي اعتمد

 .38أبو زىرة .تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية .مرجع سابق .ج ،2ص281
 .39الريسوين ،باركت .اإلجتهاد .مرجع سابق ،ص.87
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على ىؤالء الفقهاء ،الذين أصبحوا ا١تصدر الرٝتي للفتول ،فالدكلة العباسية تقضي على مذىب أو
40
حنيفة ،كاألندلس على مذىب اإلماـ مالك ،كالشاـ على مذىب الشافعي.
كقد ذـ عدد كبَت من العلماء التقليد ،يقوؿ أبو بكر اٞتصاص" :كقد أكد اهلل تعاىل ما يف
العقوؿ يف نفي التقليد كإثبات النظر ٔتا نص عليو يف كتابو من األمر بالنظر ،كاالستدالؿ فقاؿ( :فاعتربكا
يا أكيل األبصار) (اٟتشر ،)2 :كاإلعتبار من معانيو النظر كاإلستدالؿ كالتعلم"" .41كقد ذـ اهلل التقليد
يف غَت موضع من كتابو ،كجاءت األنبياء تدعو إىل ترؾ التقليد ،كإىل النظر يف اٟتجج كالدالئل".42
كيقوؿ الزركشي" :فالعامي ليس مقلدان ألنو ال بد لو من نوع اجتهاد كبو جزـ القاضي ،كالغزايل،
كاآلمدم كابن اٟتاجب ،ألنو بذؿ ٣تهوده يف األخذ بقوؿ األعلم ،كقاؿ القاضي يف ٥تتصر التقريب
الذم ٩تتاره أف ذلك ليس بتقليد أصالن ،فإف قوؿ العار حجة يف حق ا١تستفيت ،نصبو الرب علمان يف حق
العامي ،فأكجب عليو العمل بو ،كما أكجب على اجملتهد العمل باجتهاده ،كاجتهاده علم عليو ....كقاؿ
الشافعي :ال ٭تل ألحد تقليد أحد سول الني صلى اهلل عليو كسلم".43
كتأثَت القولبة أكثر ما يتجلى يف ٖتديد أصوؿ الفقو طريقة إستنباط اٟتكم الشرعي لكل مذىب،
كاليت تنتج دائمان نفس اٟتكم ،ألف الطريقة اليت ينظر فيها العار ،أك اٞتهاز الذم يستخدمو كاحد غَت

قابل للتغيَت٦ ،تا يؤدم دائما إلنتاج نفس األحكاـ اليت لن تكوف ٥تتلفة ،كلن تكوف ٕتديدية .فاإلبداع
الفقهي كاف يف ذركتو يف عصر الصحابة كالتابعُت ،حيث كانت آرائهم كاجتهاداهتم مستقاة من الكتاب
كالسنة ،كاستيحاءن من منهج الرسوؿ ،كاتباعان للرأم ا١تدعوـ باٟتجة كالبينة ،إال أهنم يف عصر التقليد
٘تسكوا بإماـ ا١تذىب صوابان كاف أـ خطأ .يقوؿ ابن قيم اٞتوزية يف إعالـ ا١توقعُت" :كإنا نعلم بالضركرة
أنو ر يكن يف عصر الصحابة رجل كاحد اٗتذ رجالن منهم يقلده يف ٚتيع أقوالو فلم يسقط منها شيئان،
كأسقط أقواؿ غَته فلم يأخذ منها شيئان ،كنعلم بالضركرة أف ىذا ر يكن يف عصر التابعُت ،كال تابعي
التابعُت ،كإ٪تا حدثت ىذه البدعة يف القرف الرابع ا١تذموـ على لساف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم،
 .40تاجا٤ ،تمد .المذاهب الفقهية والتعصب المذهبي .دمشق :دار قتيبة ،ط1425 ،1ق2004/ـ ،ص167-166
 .41اٞتصاص .الفصول في األصول .مرجع سابق .ج  ،2ص 184

 .42اٞتصاص .الفصول في األصول .مرجع السابق .ج  ،2ص185

 .43الزركشي ،بدر الدين ،البحر المحيط في أصول الفقه .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط1421 ،1ق2000/ـ ،ج ،4ص 557تاجا .المذاهب

الفقهية اإلسالمية .مرجع سابق .ص196-195
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فا١تقلدكف ١تتبوعهم يف ٚتيع ما قالوه يبيحوف بو الفركج كالدماء كاألمواؿ ك٭ترموهنا كال يدركف أذلك
صواب أـ خطأ".44
المطلب الرابع :عدم القدرة على رؤية وجهات النظر المختلفة
كٯتثل ىذا العائق لإلبداع التعصب للمذىب الذم يظهر يف رفض التعددية كالرأم اآلخر حىت
كلو كاف على حساب اٟتق كما يصف عز الدين بن عبد السالـ" :كمن العجب العجيب أف الفقهاء
ا١تقلدين يقف أحدىم على ضعف مأخذ إمامو ْتيث ال ٬تد لضعفو مدفعان ،كىو مع ذلك يقلد فيو
كيًتؾ من شهد الكتاب كالسنة كاألقيسة الصحيحة ١تذىبهم ٚتودان على تقليد إمامو ،بل يتحيل لدفع
فواىر الكتاب كالسنة ،كيتأك٢تما بالتأكيالت البعيدة الباطلة نضاالن عن مقلده" .45كىكذا ٖتوؿ
االختالؼ بُت آراء الفقهاء من توافر للبدائل كالتوسع يف األخذ هبا كما ٛتلتو من تيسَت إىل تضييق
كاستخداـ رأم كاحد ،كانقلبت األمور اليت كفرهتا الشريعة إىل ضدىا بسبب التعصب للمذىب .يقوؿ
٤تمد رشيد رضا" :كلكن ا١تتعصبُت للمذاىب أبوا أف يكوف االختالؼ رٛتة ،كشدد كل منهم يف ٖتتيم
تقليد مذىبو ،كعدـ الًتخيص للمنتمُت إليو يف تقيد غَته كلو ٟتاجة أك ضركرة"ٔ .46تعٌت آخر فإف
ا١تتعصب ١تذىب ال ينظر إال يف إتاه كاحد ،لذلك ال يستطيع أف يبدع حالن للمشاكل ألف النظر بإتاه
كاحد ال يعطي نظرة مشولية للموضوع الذم ٭تتاج إىل تغطية ٚتيع الزكايا.
إذان ٯتكن اعتبار أف اتساع نطاؽ ا١تنافرات بُت أتباع ا١تذاىب ا١تختلفة ،ككثرة اٞتدؿ بينهم كعلى
ا٠تصوص بُت الشافعية كاٟتنفية ر يكن القصد منها الوصوؿ إىل إبداع علمي كما كاف عليو أسالفهم،
كإ٪تا حركتها األىواء كغلبت عليها العصبية ا١تذىبية كإفهار الغلبة على ا٠تصوـ ،كلالستطالة كاٟتظوة أماـ
47
اٟتكاـ ،فقد كانت اجملالس تعقد لذلك يف ا١تساجد ،كأماـ الوزراء كاٟتكاـ بقصد التفاخر كالتغالب
كٖتولت فيما بعد إىل مهاترات مذىبية التعرؼ للحق طريقان .48
 .44ابن قيم اٞتوزية .إعالم الموقعين عن رب العالمين .مرجع سابق .ج ،2ص189
 .45عز الدين بن عبد السالـ .قواعد األحكام في مصالح األنام.
 .46رضا٤ ،تمد رشيد .ا١تغٍت البن قدامة ا١تقدسي .ا١تقدمة .الرياض :مكتبة الرياض اٞتديثة ،ط 1401ق1981/ـ ،ج ،1ص18
 .47الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق .ج ، 3ص179

 .48حسُت ،أٛتد فراج .تاريخ الفقه اإلسالمي .اإلسكندرية :دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر ،2005 ،ص148
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يقوؿ الثعالي" :كقد صار اٟتاؿ يف التاريخ السابق إىل غَت ذلك ،كىو االنتصار للمذىب بأم
طريقة كانت مع التقيد بو ،فكاف العار يف بالد ا١تشرؽ من الشافعية أك اٟتنفية غالبان إذا مات لو قريبو،
جلس ٔتجلس قريب من منزلو ،فيأتيو الناس للعزاء سبعة أياـ ٬تتمعوف عليو إما لتالكة أك ١تنافرة يف
ا١تسائل ،كاإلنتصار ١تذىب من ا١تذاىب ،فرٔتا نشأ عن ذلك مشاجرات ،بل ١تا كانوا يتنافركف يف
العقائد ،كانت تقع مقاتالت ،كتنشأ اٟتركب".49
كاف من نتائج التحيز للمذاىب تفرؽ األمة اإلسالمية إىل أحزاب ،كبدؿ أف يتطور الفقو كتتطور
كسائلو ،أصب ا٠تالفات حوؿ أمور ليست بذات أ٫تية ،تعيق اإلبداع ،كتضيع جهود العلماء ،فمن أمثلة
ىذه االختالفات اختالفهم يف حكم تزكج اٟتنفية بالشافعي ،فقاؿ بعضهم :ال يص  ،ألهنا تشك يف

50
اٯتاهنا ،كقاؿ آخركف :يص قياسان على الذمية  .كأصب اإلنتقاؿ بُت ا١تذاىب جرٯتة ،كمن أفهر رأيان
غَت رأم إمامو كمذىبو خرج عن ا١تألوؼ ،كقيل أنو طيلب أخَتان من العلماء أف ٮتتاركا مذىبان من
ا١تذاىب ا١تختلفة للقضاء فاحتاركا كرفضوا ،فكانت النتيجة اللجوء إىل القانوف الفرنسي.51
كمن األمور اليت حصلت كاليت تدؿ داللة كاضحة على أف اختالفهم ر يكن هلل تعاىل ،كإ٪تا
خالفات شخصية نتيجة تقديسهم لشخوص األئمة األربعة ،ما حصل حُت تويف ابن جرير الطربم

فدفن بداره ليالن سران ألف اٟتنابلة انقلبوا عليو حيث ر يذكر أٛتد يف كتابو بينما ذكر األئمة الثالثة ،كقاؿ
يف ذلك أف أٛتد ٤تدث كليس بفقيو .52ككذلك نيقل يف رسالة الطويف عن رعاية ا١تصلحة أف أىل
جيالف من اٟتنابلة إذا دخل عليهم حنفي قتلوه كجعلوا مالو فيئان كأ٪تا ٭تكموف يف الكفار ،كقيل أف
بعض بالد ما كراء النهر من بالد اٟتنفية كاف فيها مسجد للشافعية ،ككاف كايل البلد ٮترج كل يوـ لصالة
الصب  ،فَتل ذلك ا١تسجد فيقوؿ أما آف ٢تذه الكنيسة أف تغلق ،فلم يزؿ كذلك حىت أصب يومان كقد
سد باب ذلك ا١تسجد بالطُت كاللنب ،فأعجب الوايل ذلك.53
 .49الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق .ج  ، 3ص 179
 .50سابق .فقه السنة .مرجع سابق .ج ،1ص 14

 .51أمُت .ظهر اإلسالم .مرجع سابق .ج  ،2ص 7

 .52أمُت .ظهر اإلسالم .مرجع سابق .ج  ،2ص 5-4

 .53خالؼ ،عبد الوىاب .مصادر التشريع فيما ال نص فيه .الكويت :دار القلم ،ط1426 ،7ق2005/ـ ،ص 152
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ىذا التحوؿ ينايف ماقصدتو الشريعة من حرص على اٟتق ،كىو ما يظهر يف رد ابن قيم اٞتوزية
عن السؤاؿ :ىل للمفيت ا١تنتسب ألحد األئمة أف يفيت بغَت مذىبو فأجاب" :الصواب أنو إذا ترج
عنده قوؿ غَت إمامو بدليل راج فال بد أف ٮترج على أصوؿ إمامو كقواعده فإف األئمة متفقة على
أصوؿ األحكاـ كمىت قاؿ بعضهم قوالن مرجوحان فأصولو ترده كتقتضي القوؿ الراج فكل قوؿ صحي
فهو ٮترج على قواعد األئمة بال ريب فإذا تبُت ٢تذا اجملتهد ا١تقيد رجحاف ىذا القوؿ كصحة مأخذه خرج
على قواعد إمامو فلو أف يفيت بو" .54فأين إجابتو ٦تا حصل بُت الناس من تعصب كتزمت ٯتنع ٚتيع
أنواع اإلبداع ،كالتفت الذىٍت؟
المطلب الخامس :تحديد اإلشكالية بشكل فقير
ٯتكن التعبَت عن ىذا العائق لإلبداع بتوقف التجديد كانقطاعو ،كاكتفاء العلماء بالقياـ بالشركح
كما يصف سيد سابق" :كقف العلماء ال يستظهركف غَت ا١تتوف ،كال يعرفوف غَت اٟتواشي ،كما فيها من
إيرادات كاعًتاضات كألغاز ،كما كتب عليها من تقريرات" .55مع أف التجديد ضركرة يف عار متغَت
متقلب ،ألف اٟتوادث غَت ٦تاثلة ١تا كانت عليو يف السابق ،فلكل كاقعة كجهاف؛ الوجو األكؿ :ىو الواقعة
ذاهتا كما تتظاىر بو من أشكاؿ ،سواء كاف علميان أك إجتماعيان أك شخصيان ،كالوجو الثاين :ىو اٟتكم
الشرعي ٢تذه الواقعة ،يقوؿ ابن قيم اٞتوزية" :كال يتمكن ا١تفيت كال اٟتاكم من الفتول باٟتق إال بنوعُت
من الفهم :أحد٫تا فهم الواقع كالفقو فيو كاستنباط علم حقيقة ما كقع بالقرائن كاألمارات كالعالمات
حىت ٭تيط بو علمان ،كالنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقع ،كىو فهم حكم اهلل الذم حكم بو يف كتابو،
أك على لساف قولو يف ىذا الواقع ،مث يطبق أحد٫تا على اآلخر" .56فيستلزـ الوجو األكؿ التعمق يف
الدرس كالفهم للواقع ،كىو ما قصر فيو الفقو اإلسالمي ،لذلك فهر القصور يف التجديد.

 .54ابن قيم اٞتوزية .أعالم الموقعين عن رب العالمين .مرجع سابق .ج ،4ص301
 .55سابق .فقه السنة .مرجع سابق .ج ، 1ص15

 .56ابن قيم اٞتوزية .إعالم الموقعين عن رب العالمين .مرجع سابق .ج ،1ص69
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كا١تثاؿ ىنا أكض ما يكوف يف تقصَت الفقو اإلسالمي يف موضوع إ٬تاد بدائل سياسية مستقاة
من الشريعة اإلسالمية عن الدٯتقراطية كغَتىا من النظم الغربية ،كإكتفاؤه بكتب الفقو التقليدم ،مع
قصورىا عن اللحاؽ بركب ا١تعاصرة ،كمتطلبات الشعوب.
تصرؼ يف
فمن ا١تآخذ على الفقو السياسي اإلسالمي إيكالو السلطة ا١تطلقة للسلطاف ،فنراه ي ٌ
تصرفان مطلقان ،ألف الشورل اليت ٬تب عليو أخذىا بعُت اإلعتبار ىي الشورل
شؤكف ٌ
األمة باجتهاده ٌ
ا١تعلمة ال ا١تلزمة  ،57لذلك ر يكن ىناؾ ما ٭تدد من سلطات اٟتاكم كيقيده ،كىو ما جر الويالت إىل
لتصرفات اإلماـ بالشورل صر٭تة كما يف قولو
العار اإلسالمي ،مع العلم أف اآليات القرآنية ا١تقيٌدة ٌ
تعاىل) ىك ىشا ًكٍريى ٍم ًيف األ ٍىم ًر( (آؿ عمراف )159:كيف قولو تعاىل ) :ىكأ ٍىم يريى ٍم يش ىورل( (الشورل ،)38:كر يكن

الني صلٌى اهلل عليو كسلٌم يتخذ أم قرار يف الشأف السياسي إالٌ بعد إستشارة أصحابو ،ككثَتان ما كاف
ينزؿ عن رأيو من أجل ٖتقيق رأم األكثرية منهم ،كسار عليو ا٠تلفاء الراشدكف ،كأثبت التاريخ أثر ىذه
السلطة الغَت احملدكدة ا١تعطاة للسلطاف تردم اجملتمعات اإلسالمية يف مآسي كاضطهادات.

األمػػر اآلخػػر الػػذم أخػػذ علػػى الفقػػو السياسػػي اإلسػػالمي عػػدـ إشػراؾ الشػػعب بػػالقرارات ا١تهمػػة،
كعلػػى رأسػػها اختيػػار اٟتػػاكم ،بػػل جعلػػو الفقهػػاء بيػػد فئػػة صػػغَتة تػدعى أىػػل اٟتػ ٌػل كالعقػػد ،كىػػو مصػػطل

عػػائم كال يفيػػد التمثيػػل الشػػعي ،كقػػد ييسػػتوب برجػػل كاحػػد عنػػد بعػػض الفقهػػاء كمػػا أشػػار إىل ذلػػك إمػػاـ
اٟترمُت يف كتابو الغياثي" :إف بايع رجل كاحد مرموؽ كثَت األتباع كاألشياع مطاع يف قومو ،ككانػت منعتػو
تفيد ما أشرنا إليو (من نصرة اإلماـ كٛتايتو) انعقدت اإلمامة".58
كاألمػػر ا١تلفػػت للنظػػر ىػػو اسػػتثناء النسػػاء كالعػواـ مػػن القاعػػدة الشػػعبية الػػيت ٭تػػق ٢تػػا إختيػػار اإلمػػاـ
كىػػو مسػػتفاد مػػن قػػوؿ إمػػاـ اٟتػػرمُت" :مػػا نعلمػػو قطعػػا أ ٌف النسػػوة ال مػػدخل ٢تػ ٌػن يف ٗتػ ٌػَت اإلمػػاـ كعقػػد
اإلمامػػة ...كال تعلٌػػق لػػو بػػالعو ٌاـ الػػذين ال ييع ػ ٌدكف مػػن العلمػػاء كذكم األحػػالـ " .59فمػػن إذان لػػو اٟتػػق يف

اإلختيػػار؟ إذا كػػاف الس ػواد األعظػػم مػػن األمػػة يسػػتبعد ،ك٭تػػرـ حقػػو السياسػػي يف اختيػػار قائػػده ألنػػو مػػن
العواـ ،كالغوغاء كالد٫تاء.
 . 57العوا٤ ،تمد سليم ػ يف النظام السياسي للدولة اإلسالمية .ا١تكتب ا١تصرم اٟتديث ،ط ،1983 ،6ص213 -198

 58إماـ اٟترمُت اٞتويٍت ،أبو ا١تعايل عبد ا١تلك ػ الغياثي غياث األمم في التياث الظلم :قطر :الشؤكف الدينية ،ط1400 ،1ق ،ص71
 59إماـ اٟترمُت ػ الغياثي :مرجع سابق .ص 62
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كمػػن األمػػور الػػيت تيأخػػذ علػػى الفقػػو السياسػػي اإلسػػالمي اعتبػػاره شػػرعية توليػػة اإلمػػاـ خليف ػةن لػػو يف
حكػػم الػػبالد مػػن غػػَت أخػػذ موافقػػة أىػػل اٟتػػل كالعقػػد ،أك الشػػعب ،أك غػػَتىم كمػػا يقػػوؿ ا١تػػاكردم" :لكػػن
اختلفوا ىل يكوف فهور الرضا منهم شركا يف انعقاد بيعتو اك ال؟ فذىب بعض علماء أىل البصرة إىل أ ٌف
رض ػػى أى ػػل االختي ػػار لبيعت ػػو ش ػػرط يف لزكمه ػػا ل ٌم ػػة ،ألهن ػػا ح ػػق يتعل ػػق هب ػػم فل ػػم تل ػػزمهم إال برض ػػى أى ػػل
االختيػار مػنهم ،كالصػحي أف بيعتػو منعقػدة ،كأف الرضػى هبػا غػَت معتػرب ،ألف بيعػة عمػر رضػي اهلل عنػػو ر
تتوقف على رضا الصحابة" .60كهبذا تستمر كالية الظلم كاإلستبداد كيصػب مػن اإلسػتحالة القضػاء علػى
نظاـ معُت ،ألنو سوؼ يستخلف أحد من عشَتتو أك أكالده ،كقد ٠تص اإل٬تي طرؽ الوالية" :إهنا تثبت
اٟتل كالعقد".61
ٌ
بالنص من الرسوؿ كمن اإلماـ السابق باإلٚتاع ،كتثبت ببيعة أىل ٌ
المبحث الثاني :العوائق النفسية والعاطفية لإلبداع في الفقه اإلسالمي
تعترب العوائق النفسية مثل ا٠توؼ من الفشلٕ ،تنب ا١تخاطرة ،كالشعور بالعجز من العوائق اليت
أدت إىل تأخر تطوير الفقو اإلسالمي من حيث إعاقتها لإلبداع.
فكما يبدك للعياف أف ىناؾ ٖتوؿ حاصل يف الفقو اإلسالمي بعد القرف الرابع ا٢تجرم ،كىو
تراجع نوعي من اإلبداع إىل التقليد ،يبدك ذلك من خالؿ فهور الشرح كاإلختصار ،كالتنافس يف ٚتع
الًتاث ،يقوؿ الثعالي" :مث قصركا عن ذلك يف ىذه األزماف ،كاقتصركا على النقل عمن تقدـ فقط،
كانصرفت ٫تتهم لشرح كتب ا١تتقدمُت كتفهمها ،مث اختصارىا ،كفكرة اإلختصار مث التبارم فيو مع ٚتع
الفركع الكثَتة يف اللفظ القليل ىو الذم أكجب ا٢ترـ ،كأفسد الفقو".62
٢تذا التحوؿ نتائج ٯتكن تلخيصها على الشكل التايل:

 . 60ا١تاكردم ،أبو اٟتسن علي بن ٤تمد ػ األحكام السلطانية والواليات الدينية .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ص 11

 . 61ابن أٛتد اإل٬تي ،عضد الدين عبد الرٚتن ػ كتاب المواقفٖ .تقيق :عبد اٟتمن عمَتة .بَتكت :دار اٞتيل ،ط1417 ،1ق1997/ـ ،ج،3
ص589
 .62الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق .ج  ،4ص189

19

النتيجة األكىل :فقداف اٟترية الفكرية ٢تيمنة النظرة القائلة بأف العلم مقصور على األكائل ،كما ترؾ
األكلوف لاخرين شيئان ،قاؿ ابن عاشور يف كتابو أليس الصب بقريب" :سلب اٟترية عن العلوـ بسبب
قصر العلم يف نظر اٞتمهور على نقل كالـ السلف كا٨تصار التآليف يف نقل ما مضى من غَت ْتث".63
كيصف حسُت أٛتد ما حل يف ىذه اٟتقبة من تاريخ الفقو٘" :تيزت ىذه ا١ترحلة بظهور التقليد
بُت الفقهاء ،فلم يوجد فيها ٣تتهد مطلق كأو حنيفة ،كمالك كالشافعي كأٛتد كأقراهنم ،فبينما كاف
فقهاء األدكار السابقة ٯتتازكف بركح اإلستقالؿ الفكرم ،تلك اليت أملت على أو حنيفة أف يقوؿ يف
أسالفو :ىم رجاؿ ك٨تن رجاؿ ،كأملت على مالك أف يقوؿ  :ليس من أحد إال يؤخذ منو قولو أك يًتؾ
إال رسوؿ اهلل بينما كانت ىذه الركح ىي الصفة البارزة يف العلماء ا١تتقدمُت٧ ،تد علماء ىذه ا١ترحلة
سرت بينهم ركح النقل ،كماتت فيهم ركح اإلستقالؿ الفكرم ،كملكة اإلبتكار كالتجديد ،فتهيبوا النظر،
كر يستجز أحد لنفسو أف يفيت يف مسألة ٔتا ٮتالف ما استنبطو من اإلماـ ،كصار أحدىم يتلقى كتب
إماـ معُت كيدرس طريقتو يف اإلستنباط ،فإذا مت لو ذلك صار من الفقهاء الذين ٢تم حق اإلفتاء
كالقضاء ،كبذلك أغلق باب اإلجتهاد ،كفت باب التقليد".64
النتيجة الثانية :الشعور بالنقص كالضعف ،ألنك لو أغرقت الناس ٔتجموعة كبَتة من الكتب
ٖتتوم معلومات كثَتة فيها فرضيات موجودة كغَت موجودة تكوف أكؿ ردة فعل ىي اإلحًتاـ كالتقديس،
كالشعور بالرىبة ٢تذا الكم ا٢تائل ،يليو شعور بالدكنية أك النقص كما يصف أٛتد أمُت" :كر يكن سده
بناءن على ٣تلس اجتمع فيو الفقهاء كقرركا فيو إقفاؿ باب اإلجتهاد ،إ٪تا كاف شعوران عامان بالضغف
كالنقص ،كنوعان من التقديس للفقهاء السابقُت" .65كيقوؿ ابن عاشور" :أف أجياؿ التقليد قد أصيبت
باالنبهار كاالنبهات أماـ ما أحرزه ا١تتقدموف من هنضة كتقدـ يف العلوـ ،كال تعليل عنده لذلك إال
شجاعة األكلُت كإطالقهم ،ألهنم غَت مسبوقُت ٔتا يوثق أفكارىم كأقالمهم ،أما ٚتود ا١تتأخرين فيعود إىل

 .63ابن عاشور .أليس الصبح بقريب .ص 127

 .64حسُت .تاريخ الفقه اإلسالمي .مرجع سابق ،ص 145
 .65أمُت ،ظهر اإلسالم .مرجع سابق ،ج  ،2ص .6
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ما كقر يف نفوسهم من ا١تتابعة أبدان ،فكأ٪تا األمر يف جليتو ركوف إىل الشعور بالدكنية كالقصور كاستصغار
للنفس أماـ تراث السلف لكثافتو كثرائو كاتساعو كتنوعو".66
كقد يكوف سبب اإلستغراؽ يف التقليد ىو الشعور بالنقص ،كفقداف اٟتوافز للقياـ بأم نوع من اإلبداع
كالتجديد كما يف الفكر السامي" :كهلل در سعيد بن اٟتداد الفقيو القَتكاين إذ يقوؿ :إف الذم أدخل
كثَتان من الناس يف التقليد نقص العقوؿ ،كدناءة ا٢تمم" .67كيقوؿ ابن قيم اٞتوزية" :اهتموا أنفسهم
بالعجز كالتقصَت عن السَت يف خطا األئمة بالركاية اليت توافقو" .68كيقوؿ أٛتد أمُت" :ككاف من أكرب
مظاىر ىذا العصر القوؿ بسد باب اإلجتهاد ،كر يكن سده بناءن على ٣تلس اجتمع فيو الفقهاء كقرركا
فيو إقفاؿ باب اإلجتهاد ،كعمل بذلك ٤تضر كزع على األمصار ،إ٪تا كاف شعوران عامان بالضعف

كالنقص ،كنوعان من التقديس للفقهاء السابقُت".69
النتيجة الثالثة :التعرض لالضطهاد لكل من حاكؿ التجديد كاإلبداع كصفو ابن عاشور يف كتابو
أليس الصب بقريب" :أصب "ا١تبتكر عرضة للنكاية أك اإلضطهاد ناىيك با١تعًتض على بعض
ا١تتقدمُت" .70ككذلك الثعالي" :كمن ا١تتأخرين من ادعى رتبة االجتهاد ا١تطلق كالشوكاين يف اليمن،
كلكن ر يسلموه لو ،كأكذم بسبب ذلك".71
كلو رجعنا إىل التاريخ اإلسالمي لالحظنا أف اإلختالؼ يف الرأم يؤدم دائمان إىل اإلضطهاد
كالتعذيب ،يقوؿ الثعالي كاصفان ٤تنة أٛتد بن حنبل" :قاـ أٛتد مقاـ األنبياء قد تداكلتو أربعة من ا٠تلفاء
بالضراء تارة كبالسراء أخرل ،كىو معتصم بربو ،ا١تأموف كا١تعتصم ،كالواثق ،بالضرب كاٟتبس كبعضهم
باإلخافة كاإلرىاب" .72كطاؿ التعذيب كل من قاؿ أف القرآف قدمي كغَت ٥تلوؽ" :كعلى كل حاؿ كل
من كاف حر الضمَت كاللساف يقف باىتان كيف كقع ىذا ا٠تالؼ ،كسفكت ألجلو دماء ،كاستبيحت
 .66ا١تيساكم ،مقاصد الشريعة إلبن عاشور ،مرجع سابق ،ص 23
 .67الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق ،ج  ، 4ص 189

 .68ابن قيم اٞتوزية .إعالم الموقعين عن رب العالمين ،مرجع سابق ،ج  ،4ص 211
 .69أمُت .ظهر اإلسالم .مرجع سابق ،ص 6

 .70ابن عاشور .أليس الصبح بقريب .ص 127

 .71الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق ،ج  ،3ص 451
 .72الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق ،ج  ،3ص 22
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أعراض" .73ىذه كلها مؤشرات على مقدار اإلستبداد الفكرم الذم ساد العار اإلسالمي كشكلت
عائقان قويان يف كجو اإلبداع.
كلو تابعنا النظر لالحظنا أف الذم فيلم اليوـ فلم آخرين غدان من أجل إعالهنم أفكاران ال توافق
مذىبو ،كىو ما ما حصل لإلماـ الطربم بسبب اٟتنابلة" :فأساء ذلك اٟتنابلة كرموه بالرفض بسبب قولو
با١تس على القدمُت ىو قوؿ رافضي ،كقيل إنو يقوؿ با١تس كالغسل معان ،كأىاجوا عليو العامة يوـ
دفنو ،فمنعوا دفنو هناران ،كمنعوا الناس من الدخوؿ إليو يف حياتو ،كقيل :إهنم سألوه عن حديث اٞتلوس
على العرش ،فقاؿ :إنو ٤تاؿ ،فرموه ٔتحابرىم ككانوا ألوفان ،فدخل داره ،فرموه باٟتجارة حىت صار بابو
كالتل العظيم ،كركب نازكؾ صاحب الشرطة يف عشرات األلوؼ من اٞتند ٯتنع العامة ،ككقف على بابو
إىل الليل ،كأمر برفع اٟتجارة عنو".74
ىذه النتائج كلها شكلت أسبابان لنتائج أخرل أشد عمقان يف تاريخ الفقو اإلسالمي كاألمة
اإلسالمية ،يصفها سيد سابق كما يلي" :كما كاف من آثار ذلك انتشار البدع ،كاختفاء معار السنن،
كٜتود اٟتركة العقلية ،ككقف النشاط الفكرم ،كضياع االستقالؿ العلمي ،األمر الذم إىل ضعف
شخصية األمة ،كأفقدىا اٟتياة ا١تنتجة ،كقعد هبا عن السَت كالنهوض ،ككجد الدخالء بذلك ثغرات
ينفذكف منها إىل صميم اإلسالـ" .75كىو يعٍت أف ىناؾ أسئلة طرحها األعداء ر ٕتد إجابات عند
العلماء لقصورىم الفكرم ،كتوقف ٚتيع أنواع النشاط الذىٍت.

المبحث الثالث :العوائق االجتماعية والثقافية لإلبداع في الفقه اإلسالمي
ٚتيع كسائل اٟتكم على األمور كإٗتاذ القرار تتعلق بالشخص كبيئتو كثقافتو ،فال ٯتكن للشخص
الذم ترىب يف بيئة غربية أف ينظر إىل نفس ا١تسألة بنفس الطريقة اليت ينظر فيها الشخص الذم ترىب يف
البيئة الشرقية ،فالثقافة كالعادات ،كاحملرمات ،كاإلفًتاضات ا٠تاطئة السائدة كلها تأخذ دكرىا يف إعاقة
اٟتكم السليم على األمور.
 .73الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق ،ج  ،3ص 23

 .74الثعالي .الفكر السامي .مرجع سابق ،ج  ، 3ص 47
 .75سابق .فقه السنة .مرجع سابق ،ج  ،1ص 14
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المطلب األول :المحرم الثقافي والعادات السائدة
ساد العار اإلسالمي كثَت من احملرمات الثقافية ال ٬توز ا١تساس هبا من قبيل العادات كاألعراؼ
السائدة ،ككاف ٢تا أثر على اجملتمع عمومان كعلى ا١ترأة خصوصان كعلى إبداعها الذىٍت ،ك٢تا أمثلة كثَتة
منها اعتبار كالية ا١ترأة العامة كبعض أنواع الوالية ا٠تاصة من احملرمات الثقافية اليت ال ٕترؤ النساء على
ا١تطالبة هبا.
باستعراض آراء العلماء يف كالية ا١ترأة لتكوين نظرة عن ا١توضوع؛ يقوؿ األنصارم معربان عن رأم
الشرع حوؿ كالية ا١ترأة(" :قولو ذكران) ألف ا١ترأة ال تلي اإلمامة ا٠تاصة بالرجاؿ ،فكيف تلي اإلمامة
العامة اليت تقتضي الربكز ،كعدـ التحرز ،كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم( :لن يفل قوـ كلوا أمرىم
امرأة) .77"76ألف ا١ترأة ناقصة عن الواليات كما يصف ا١تاكردم" :كأما ا١ترأة فلنقص النساء عن رتب
الواليات ،كإف تعلق بقو٢تن أحكاـ" .78كقاـ اإلٚتاع عليو" :كال اعتبار بقوؿ يرده اإلٚتاع مع قوؿ اهلل
اؿ قىػ َّوامو ىف علىى الن ً
ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
ض ىكًٔتىا أىن ىف يقواٍ ًم ٍن أ ٍىم ىوا٢تًً ٍم) (النساء:
تعاىلِّ ( :
َّل اللٌوي بىػ ٍع ى
الر ىج ي ي ى
ى
ِّساء ٔتىا فىض ى
 .79)34كما أهنن ناقصات عقل كدين كما ذكر النوكم" :فال توىل امرأة لقولو صلى اهلل عليو كسلم:
(لن يفل قوـ كلوا أمرىم امرأة) ،كألف النساء ناقصات عقل كدين".80
كيقوؿ ابن قدامة ا١تقدسي معددان أسباب عدـ حرمة كاليتها" :كلنا قوؿ الني صلى اهلل عليو
كسلم( :ما أفل قوـ كلوا أمرىم إمرأة) ،كألف القاضي ٭تضره ٤تافل ا٠تصوـ ،كالرجاؿ ،كال تقبل شهادهتا
كلو كاف معها ألف امرأة مثلها ما ر يكن معهن رجل ،كقد نبو اهلل تعاىل على ضال٢تن كنسياهنن بقولو:
(أىف تى ً
يخىرل) (البقرة ،)282 :كال تصل لإلمامة العظمى ،كال لتولية البلداف،
ا٫تىا فىػتي ىذ ِّكىر إً ٍح ىد ي
ض َّل إٍ ٍح ىد ي
ا٫تىا األ ٍ
 .76سبق ٗتر٬تو.

 .77األنصارم الشافعي ،أبو ٭تِت زكريا .أسنى المطالب شرح روض الطالبٖ .تقيق٤ :تمد ٤تمد تامر .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1422ىػ2001/ـ ،ج ،8ص.265

 .78ا١تاكردم ،أبو اٟتسن علي البصرم البغدادم .األحكام السلطانيةٖ .تقيق :عصاـ فارس اٟترستاين٤ .تمد إبراىيم الزغلي .بَتكت :ا١تكتب اإلسالمي،
ط1416 ،1ىػ1996 /ـ ،ص .107
 .79ا١تصدر السابق ،ص .107
 .80النوكم الدمشقي ،أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ .روضة الطالبين ومعه المنهاج السويٖ .تقيق :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،علي ٤تمد معوض .بَتكت:
دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت ،ج ،8ص .82
23

ك٢تذا ر يوؿ الني صلى اهلل عليو كسلم ،كال أحد من خلفائو ،كال من بعدىم إمرأة قضاءن ،كال كالية بلد
فيما بلغنا ،كلو جاز ر ٮتل ٚتيع الزمن منو غالبان".81
كلعل ىذا ا١توقف يف معظمو يستند إىل حديث آحاد جرل االستشهاد بو من العامة كا٠تاصة،
كىو قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم( :لن يفل قوـ كلوا أمرىم امرأة) ،82إال أف البحث أثبت أف
للحديث مالبسات كثَتة ينبغي أخذىا بعُت االعتبار.
فراكم اٟتديث ىو أبو بكرة نفيع بن اٟتارث بن كلدة بن عمرك بن عالج بن أو سلمة صاحب
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من فقهاء الصحابة .83إال أنو ٣تلود يف حد قذؼ يف قصتو ا١تشهورة مع
الصحاو ا١تغَتة بن شعبة ،84كر يرك اٟتديث قيل حصوؿ موقعة اٞتمل مع أنو كما يقوؿ أنو ٝتعو من
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ،85كقصة كيفية حصوؿ اٟتديث ىي كالتايل :عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم بعث بكتابو إىل كسرل مع عبد اهلل بن حذافة السهمي ،فأمره أف يدفعو إىل عظيم
البحرين ،فدفعو عظيم البحرين إىل كسرل ،فلما قرأه مزقو -فحسبت أف ابن ا١تسيب قاؿ -فدعا عليهم

 .81ابن قدامة ا١تقدسي ،موفق الدين .المغنيٖ .تقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي ،عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو .القاىرة :ىجر ،ط،2
1412ىػ1992/ـ ،ج ،14ص .12كانظر :الشيباين ،عبد القادر بن عمر .ابن ضوياف ،إبراىيم بن ٤تمد .المعتمد في فقه اإلمام أحمد .دمشق :دار
ا٠تَت2001/1421 ،ـ ،ج  ،2ص511
 . 82ركاه البخارم يف صحيحو .كتاب ا١تغازم .باب كتاب الني صلى اهلل عليو كسلم إىل كسرل كقيصر .مرجع سابق .قرص ليزر مضغوط .ج  ،4ص
 ،1610رقم اٟتديث 4163

 .83انظر :الذىي ،مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف .سير أعالم النبالءٖ .تقيق٤ :تمد نعيم العرقسوسي .مأموف صاغرجي .بَتكت :مؤسسة الرسالة،
1422ى2001/ـ ،ج  ،3ص 6
 . 84قصة أبو بكرة رضي اهلل عنو مع ا١تغَتة بن شعبة كما ركاىا ابن حجر العسقالين أف ا١تغَتة كاف كاليان على البصرة لعمر بن ا٠تطاب ،فاجتمع أبو بكرة
مع نافع بن اٟتارث ،كىو صحاو ،كشبل بن معبد من ا١تخضرمُت ،كزياد بن عبيد كيقاؿ لو زياد بن أو سفياف ،فاجتمعوا فرأكا ا١تغَتة متبطن ا١ترأة ،كىي
الرقطاء أـ ٚتيل بنت عمرك بن األفقم ا٢تاللية ،كزكجها اٟتجاج بن عتيك بن عوؼ اٞتشمي ،فرحلوا إىل عمر فشكوه فعزلو ككىل أبا موسى األشعرم،
كأحضر ا١تغَتة بن شعبة فشهد عليو الثالثة بالزنا ،كأما زياد فلم يبت الشهادة كقاؿ رأيت منظران قبيحان كال أدرم أخالطها أـ ال ،فأمر عمر ّتلد الثالثة حد
القذؼ ،كقاؿ من يرجع منكم عن شهادتو أقبل شهادتو ،فأىب أبو بكرة أف يرجع عن شهادتو .انظر :ابن حجر العسقالين .فتح الباري شرح صحيح

البخاري .مرجع سابق .ج  ،5ص 302
" .85كأخرج أبو بكر بن أو شيبة عن أو بكرة ،كقيل لو :ما منعك أف تقاتل مع أىل البصرة يوـ اٞتمل؟ قاؿ ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ:
ٮترج قوـ ىلكى ال يفلحوف قائدىم امرأة يف اٞتنة ،فكأف أبا بكرة أشار إىل ىذا اٟتديث فامتنع من القتاؿ معهم ،مث استصوب رأيو يف ذلك الًتؾ ١تا رأل
غلبة علي ،كأخرج عمر بن شبة من طريق مبارؾ بن فضالة عن اٟتسن أف عائشة أرسلت إىل أو بكرة فقاؿ :إنك ألـ ،كإف حقك لعظيم ،كلكن ٝتعت
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ :لن يفل قوـ ٘تلكهم امرأة" .ابن حجر العسقالين .فتح الباري شرح صحيح البخاري .مرجع سابق .ج  ،13ص 60
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رسوؿ اهلل عليو صلى اهلل عليو كسلم أف ٯتزقوا كل ٦تزؽ ،كبعد فًتة علم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أهنم
ملكوا ابنتو بوراف فقاؿ قولتو ا١تشهورة( :لن يفل قوـ كلوا أمرىم امرأة).86
كعلى الغالب فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ر يسمع بتولية بوراف ألف تاريخ الوفود ا١تقًتح ىو
السنة التاسعة للهجرة بعد غزكة تبوؾ كىو ما أشار إليو ابن حجر العسقالين" :كقد ذكر أىل ا١تغازم أنو
صلى اهلل عليو كسلم ١تا كاف بتبوؾ كتب إىل قيصر ،كغَته" ،87كساؽ ركاية الطرباين كدليل" :خرج رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم إىل أصحابو فقاؿ :إف اهلل بعثٍت للناس كافة فأدكا عٍت ،كال ٗتتلفوا علي ،فبعث
عبد اهلل بن حذافة إىل كسرل ،كسليط بن عمرك إىل ىوذة بن علي باليمامة ،كالعالء بن اٟتضرمي إىل
ا١تنذر بن ساكل هبجر ،كعمرك بن العاص إىل جيفر ،كعباد اٞتلندم بعماف ،كدحية إىل قيصر ،كشجاع
بن كىب إىل بن أو مشر الغساين ،كعمرك بن أمية إىل النجاشي ،فرجعوا ٚتيعان قبل كفاة الني صلى اهلل
عليو كسلم غَت عمرك بن العاص" .88فالوفود إىل ا١تلوؾ كانت قبل كفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بفًتة
ليست بطويلة ،ألنو ال ٯتكن أف يستمر غياب عمرك بن العاص لسنوات .كما أف ابن خلدكف89كابن
األثَت 90ذكرا أحداث غزكة تبوؾ ضمن األحداث اٟتاصلة يف السنة التاسعة للهجرة ،ككذلك ا١تباركفورم
يف الرحيق ا١تختوـ.91
كركل ابػػن كثػػَت أف توليػػة بػػوراف حصػػلت يف السػػنة الثالثػػة عشػػر للهجػػرة ،92فػػإذا كانػػت مراسػػلة النػػي
صػلى اهلل عليػو كسػلم إىل كسػرل يف سػػنة تسػع ،مث تػوىل ابنػو شػَتكيو كمػػات مسػمومان بعػد سػتة أشػهر علػػى
األقل ،مث توىل ابنو أزدشَت بن شَتكيو ،ككاف عمره سبع سنوات ١تػدة سػنة كنصػف ،مث اسػتوىل شػهريار علػى
ا١تلك كقتل أزدشَت فقتلو الناس ألهنػم تشػاءموا منػو يػوـ ملػك ،مث ملكػت بػوراف بنػة كسػرل ١تػدة سػنة كأربعػة
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أشػػهر ،93فكيػػف بلػػغ النػػي ٘تلػػيكهم بػػوراف كىػػو قػػد تػػويف يف السػػنة العاشػػرة للهجػػرة؟ كهبػػذا يثبػػت أف النػػي
صلى اهلل عليو كسلم ر يسمع بتوليػة ابنػة كسػرل بػوراف ،كىػذا يطعػن يف صػحة اٟتػديث ألف النػي ال ينطػق
عن ا٢تول.
فم ػواقفهم مػػن كاليػػة النسػػاء بنيػػت كلهػػا علػػى حػػديث مطعػػوف يف صػػحتو ،إال أنػػو لقػػي رصػػيدان مػػن
القبػػوؿ اٞتمػػاىَتم لػػرغبتهم بعػػدـ كاليػػة ا١ت ػرأة ألهنػػا مػػن العػػادات السػػائدة عنػػد العػػرب ،ف ػاألعراؼ ال تتقبػػل
قيادة النساء ،كلو نظركا إىل القرآف أكالن كإىل التاريخ ثانيان لكاف ٢تم موقف آخر.
٬تدر ىنا ذكر قصة ا١تلكة بلقيس ملكة سبأ اليت ذكرىا القرآف لتكوف للناس مثاالن ٭تتذل
دت
بالتخلي عن دين اآلباء كاألجداد كنبذ طريق الضالؿ عند االقتناع ،رغم الثركة كالغٌت كالعز( :إً ِّين ىك ىج ُّ
امرأىةن ٘تىٍلً يكهم كأيكتًيت ًمن يك ِّل ىشي وء كى٢تا عر ً
يم) (النمل .)23 :كمع ىذا الكربياء كالعظمة فقد
يٍ ى ى ٍ
ٍ ى ى ىٍ ه
ش ىعظ ه
ٍى
ً
ً
ُت) ( النمل:
ت ىم ىع يسلىٍي ىما ىف لًلَّ ًو ىر ِّ
ت ىر ِّ
ٗتلت عن شركها( :قىالى ٍ
ب الٍ ىعالىم ى
ىسلى ٍم ي
ب إً ِّين فىلى ٍم ي
ت نػى ٍفسي ىكأ ٍ
 .)44فهي شخصية قيادية من حيث قدراهتا النفسية ا٢تائلة يف التغلب على ا٢تول ،كلوال ىذه ا١تيزة ١تا
ذكرىا القرآف الكرمي فمن أصعب األمور القدرة على ردع الذات ،كردىا إىل الصواب.
يلفت القرآف نظرنا إىل مواقف جديرة بالتأمل يف سلوؾ ىذه ا١ترأة عندما تلقت دعوة سليماف
عليو السالـ( :قىالىت يا أىيػُّها ا١ت ى ي إً ِّين أيلٍ ًقي إً ىَّ ً
الرًحي ًم
الر ٍٛتى ًن َّ
اب ىك ًرميه إًنَّوي ًمن يسلىٍي ىما ىف ىكإًنَّوي بً ٍس ًم اللَّ ًو َّ
ٍ
يل كتى ه
ى
ى ً ىً ى
ُت) ( .)31-29األمر األكؿ مالحظتها أنو كتاب كرمي فهي ٘تلك سالمة
أَّىال تىػ ٍعليوا ىعلى َّي ىكأٍتي ًوين يم ٍسلم ى
الفطرة ،كالصدؽ مع نفسها كمع اآلخرين مع أهنا كانت تعبد الشمس ،كتسجد كقومها ٢تا من دكف اهلل:
ً ً
(كجدتػُّها كقىػومها يسج يدك ىف لًلشَّم ً ً
السبً ًيل فىػ يه ٍم
َّى ٍم ىع ًن َّ
صد ي
س من يدكف اللَّو ىكىزيَّ ىن ى٢تي يم الشٍَّيطىا يف أ ٍىع ىما ى٢تي ٍم فى ى
ٍ
ى ى ى ى ٍىى ى ٍ ي
ىال يىػ ٍهتى يدك ىف) (النمل .)24 :األمر الثاين تطبيق الشورل يف تسيَتىا أمور دكلتها مع أهنا كانت ٘تلك كل
ً
اطعةن أىمرا ح َّىت تى ٍشه يد ً
كف) (النمل . )32 :األمر
شيء( :قىالى ٍ
ت يىا أىيػُّ ىها ا١تىى ي أىفٍػتي ًوين ًيف أ ٍىم ًرم ىما يك ي
ى
نت قى ى ٍ ن ى
ًو
و
يد ك ٍاألىمر إًلىي ً
ك
الثالث ثقتهم الكبَتة هبا مع امتالكهم للقوة ا١تادية( :قىاليوا ىٍ٨ت ين أ ٍيكليوا قيػ َّوة ىكأيكليوا بىأٍ وس ىشد ى ٍ ي ٍ
ت إً َّف
ين) (النمل .)33 :األمر الرابع ىو حكمتها النإتة عن االستقراء يف التاريخ( :قىالى ٍ
فىانظيًرم ىماذىا تىأٍ يم ًر ى
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ً
وؾ إً ىذا دخليوا قىػريةن أىفٍس يدكىا كجعليوا أ ً ً ً
ك يىػ ٍف ىعليو ىف) (النمل ،)34 :كىنا تظهر
الٍ يملي ى
ىعَّزىة أ ٍىىل ىها أىذلَّةن ىكىك ىذل ى
ى ى ٍى ى ى ى ى ى
حكمتها حيث بينت لقومها أضرار اٟترب على ا١تهزكـ.
ػاؿ نى ِّكػ يػركا ى٢تػىػا
كفهػػر كمػػاؿ عقلهػػا عنػػدما ر تقػػل ال أك نعػػم عنػػدما أراد سػػليماف أف ٯتتحنهػػا( :قىػ ى
ً َّ ً
ً
ين ىال يىػ ٍهتىػ يػدك ىف) (النمػػل ،)41 :فغػػَت ٢تػػا عرشػػها بػػأف أحػػدث فيػػو
ىع ٍر ىشػ ىػها نىنظػي ٍػر أىتىػ ٍهتىػػدم أ ٍىـ تى يكػػو يف مػ ىػن الػػذ ى
ً ً ً ً
ًً
ػاءت قًيػػل أىى ىكػ ىذا ىعر يشػ ً
ُت)
ػك قىالىػ ٍ
ػت ىكأىنػَّػوي يىػ ىػو ىكأيكتينىػػا الٍع ٍلػ ىػم مػػن قىػٍبل ىهػػا ىكيكنَّػػا يم ٍسػػلم ى
تغيػَتان بسػػيطان( :فىػلى َّمػػا ىجػ ٍ ى ى
ٍ
(النمل ،)42 :كأمر أف يبػٌت لػو صػرح مػن زجػاج كأجػرل ٖتتػو ا١تػاء كجعػل فيػو دكاب البحػر حػىت يشػعرىا
ً
ت ىعػػن
بعجزىػػا كقدرتػػو كبػػذلك تػػدخل يف اإلٯتػػاف( :قًيػ ىػل ى٢تػىػا ٍاد يخلًػػي َّ
الصػ ٍػر ىح فىػلى َّمػػا ىرأىتٍػػوي ىحسػػبىٍتوي يٞتَّػةن ىكىك ىشػ ىف ٍ
ص ٍر هح ُّ٦تىَّرهد ِّمن قىػ ىوا ًر ىير) (النمل .)44 :كىنا تظهر سػرعة اإلسػتجابة ١تػا ٢تػا مػن صػدؽ مػع
ىساقىػٍيػ ىها قى ىاؿ إًنَّوي ى
ػت نىػ ٍف ًسػي
ت ىر ِّ
ذاهتا كىو موقف قيادم كخاصة أهنا ملكة سوؼ يسلم بإسالمها قومها( :قىالى ٍ
ب إً ِّين فىلى ٍم ي
ً
ُت) (النم ػػل ،)44 :فاعًتف ػػت بظلمه ػػا لنفس ػػها بعب ػػادة غ ػػَت اهلل،
ت ىم ػ ىػع يسػ ػلىٍي ىما ىف لًلَّ ػ ًػو ىر ِّ
ب الٍ ىع ػػالىم ى
ىسػ ػلى ٍم ي
ىكأ ٍ
كأعلنت خضوعها هلل رب العا١تُت.
ككمثاؿ آخر زكجة فرعوف آسية بنت مزاحم اليت كانػت زكجػة ١تلػك حػاز الػدنيا كادعػى األلوىيػة:
(فقاؿ أنا ربكم األعلى) (النازعات ،)24 :كقولو( :ما علمت لكم من إلو غَتم) (القصص )38 :إال
ب
﴿ك ى
ض ىػر ى
أهنػا آثػرت رضػا اهلل كجنتػو علػى ملػك فرعػوف مػن أجػل اتبػاع اٟتػق ،كنبػذ الظلػم كأىلػو كأعوانػو :ى
اللَّػو مػػثالن لًلَّػ ًػذين آمنػوا امػػرأ ً
اٞتىنَّػ ًػة ىكى٧تِّػ ًػٍت ًمػ ٍن فًٍر ىعػ ٍػو ىف ىك ىع ىملًػ ًػو
ب ابٍػ ًن ًيل ًعٍنػ ىػد ىؾ بىػٍيتػان ًيف ٍ
ػت ىر ِّ
ي ىى
ىت ف ٍر ىعػ ٍػو ىف إً ٍذ قىالىػ ٍ
ى ىي ٍ ى ى
ً
ً ًً
ُت  .فأصػػبحت ٪توذج ػان خالػػدان ٭تتػػذل بػػو بقػػوة اإلٯتػػاف ،كقدرتػػو علػػى امػػتالؾ
ىكى٧تِّػ ًػٍت مػ ىػن الٍ ىقػ ٍػوـ الظَّػػالم ى
اإلنساف لدرجة ترؾ ا١تناصب كاألمواؿ الطائلة كحياة ا١تلوؾ كا٠تدـ كاٟتشم.
كلو عدنا إىل التاريخ لوجدنا أمثلة كثَتة لنساء قدف العار لفًتة من الزمن فعلى سبيل ا١تثاؿ نذكر
94
ا١تلكة زنوبيا كىي ملكة جليلة ذات رأم كحكمة كعقل كسياسة كدقة نظر كفركسية كشدة بأس ،كثَتان
ما كانت ٕتمع حكماء ٦تلكتها كأرباب الدكلة للبحث كالنظر يف األمور ،فتتفوؽ على اٞتميع يف حسن
سياستها كدقة نظرىا ،تثقفت بالثقافة اليونانية كتتكلم اآلرامية كالقبطية كبعض الالتينية كاليونانية ،ك٢تا
 .94زنوبيا (358ؽ ىػ=285ـ) ىي الزباء بنت عمرك بن الظرب بن حساف بن أذينة بن السميدع ا١تلكة ا١تشهورة يف العصر اٞتاىلي صاحبة تدمر كملكة
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95

اطالع كاسع على تاريخ الشرؽ كالغرب ،كألفت تارٮتان عن مصر كآسيا.
ككانت شجرة الدر 96ثاين امرأة تسلمت اٟتكم يف اإلسالـ كأكؿ امرأة تسلمت اٟتكم يف مصر
بعد الفت العرو اإلسالمي ،عرفت با١تستعصمية الصاٟتية ملكة ا١تسلمُت كالدة خليل أمَت
ا١تؤمنُت97،يعتربىا بعض ا١تؤرخُت آخر ملوؾ الدكلة األيوبية ألهنا زكجة ٧تم الدين أيوب ،كيعتربىا البعض
98
اآلخر أكؿ سالطُت ا١تماليك ألهنا أكؿ ٦تلوكة ٕتلس على العرش.
كانػػت تػػدير أمػػور الدكلػػة عنػػد غيػػاب زكجهػػا ا١تلػػك الصػػام يف الغػػزكات ،كىػػي ام ػرأة ذات عقػػل

كحكمػػة ،كاتبػػة قارئػػة٢ ،تػػا معرفػػة تامػػة بػػأحواؿ ا١تملكػػة 99،اتفق ػوا علػػى كاليتهػػا بعػػد كفػػاة زكجهػػا ٟتسػػن
سَتهتا كغزير عقلها كجودة تدبَتىا 100حيث استطاعت إخفاء نبأ موت ا١تلك الصػام ٧تػم الػدين أيػوب
بناحية ا١تنصورة يف قتاؿ الفرنج ،كقامػت بػاألمور كبقيػت األمػور علػى حا٢تػا كا٠تدمػة تعمػل كالسػماط ٯتػد
كشجرة الػدر تػدير أمػور الدكلػة كتػوىم العامػة أف السػلطاف مػريض ال ٯتكػن الوصػوؿ إليػو ،كاسػتدعت ابنػو
تػػوراف شػػاه كسػػلمت إليػػو مقاليػػد األمػػور إال أنػػو أسػػاء ،فقتلػػو ا١تماليػػك البحريػػة ،كأقػػاموا بعػػده يف السػػلطنة
101
٤تظية أستاذىم.
كيف الت ػػاريخ أمثل ػػة كث ػػَتة لنس ػػاء ق ػػدف الع ػػار يف مرحل ػػة م ػػا ،كى ػػو دلي ػػل عل ػػى الق ػػدرات اإلبداعي ػػة
القياديػة الػػيت ٘تتلكهػا بعػػض النسػاء ،مػػع أف العػادت السػػائدة يف العػار كلػػو علػى العمػػوـ كيف العػار العػػرو
علػػى ا٠تصػػوص ىػػو اسػػتبعاد النسػػاء مػػن ىػػذه ا١تراكػػز ،كتعتػػرب ىػػذه األفكػػار معيقػػة لعمليػػات اإلبػػداع ألهنػػا
تشكل قنوات جاىزة يف ذىن اإلنساف يتعامل هبا مع العار من حولو ك٘تنعو من الرؤية اٟتقيقية ل مور.
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المطلب الثاني :اإلفتراضات الخاطئة والمقوالت السلبية.
ىناؾ عدة آيات كأحاديث فهمت فهمت فهمان خاطئان ،كٛتلت معاين ر ٖتملها أصالن ،كما
أف افًتاضات خاطئة لفقهاء أحدثت آثاران سلبية على اجملتمع من إعاقة لإلبداع ،كخاصة على ا١ترأة اليت
نالت منها حصة األسد.
اؿ قىػ َّوامو ىف علىى الن ً
ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
ض ىكًٔتىا
ا١تثاؿ األكؿ ىو آية القوامةِّ ( :
َّل اللٌوي بىػ ٍع ى
الر ىج ي ي ى
ى
ِّساء ٔتىا فىض ى
أىن ىف يقواٍ ًم ٍن أ ٍىم ىوا٢تًً ٍم) (النساء )34 :اليت ٛتلت ألجياؿ طويلة إفًتاضان ىو كوف الرجاؿ أفضل من النساء،
يقوؿ الرازم" :كاعلم أف فضل الرجاؿ على النساء حاصل من كجوه كثَتة بعضها صفات حقيقية،
كبعضها أحكاـ شرعية ،أما الصفات اٟتقيقية فاعلم أف الفضائل اٟتقيقية يرجع حاصلها إىل أمرين:
إىل العلم ،كإىل القدرة ،كال شك أف عقوؿ الرجاؿ ،كعلومهم أكثر ،كال شك أف قدرهتم على األعماؿ
الشاقة أكمل .فلهذين السببُت حصلت الفضيلة للرجاؿ على النساء يف العقل ،كاٟتزـ ،كالقوة،
كالكتابة يف الغالب ،كالفركسية ،كالرمي ،كأف منهم األنبياء ،كالعلماء ،كفيهم اإلمامة الكربل،
كالصغرل ،كاٞتهاد ،كاألذاف ،كا٠تطبة ،كاالعتكاؼ ،كالشهادة يف اٟتدكد ،كالقصاص باالتفاؽ".102
كيقوؿ أبو حياف يف البحر احمليط ":مفضلوف عليهن يف الديات ،كالصالحية للنبوة ،كا٠تالفة،
كاإلمامة" .103كيقوؿ الشوكاين ":أم إ٪تا استحقوا ىذه ا١تزية لتفضيل اهلل الرجاؿ على النساء من كوف
فيهم ا٠تلفاء ،كالسالطُت ،كاٟتكاـ ،كاألمراء".104
يعلل العلماء األفاضل كوف الرجاؿ أفضل من النساء ككأهنا بدىية ال نقاش فيها مع أف ٖتليل
ِّساء ًٔتىا
الر ىج ي
العبارة القرآنية لغويان كمنطقيان يظهر خطأن كاضحان ،يقوؿ جل كعالِّ ( :
اؿ قىػ َّو يامو ىف ىعلىى الن ى
 .102الرازم ،الرازم ،فخر الدين ٤تمد .التفسير الكبير أو مفاتح الغيب .بَتكت :دار الفكر1410 .ى1981/ـ ،ج  ،10ص .71

 .103أبو حياف األندلسي٤ ،تمد بن يوسف .تفسير البحر المحيطٖ ،تقيق :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود .بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط 1422 ،1ىػ/
2001ـ ،ج  ،3ص .249
 .104الشوكاين٤ ،تمد بن علي بن ٤تمد ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .بَتكت :عار الكتب ،ط1422 ،1ىػ/

2002ـ ،ج  ،1ص .308
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ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
ض ىكًٔتىا أىن ىف يقواٍ ًم ٍن أ ٍىم ىوا٢تًً ٍم) (النساء .)34 :كالبعض ىو اٞتزء ،كاآلية تقوؿ
َّل اللٌوي بىػ ٍع ى
فىض ى
أف بعض الرجاؿ أفضل من بعض النساء ،أك جزء من الرجاؿ أفضل من جزء من النساء .فاٞتزء
ا١تتبقي من الرجاؿ ليس بأفضل من اٞتزء ا١تتبقي من النساء ،كإال لكاف قاؿ اهلل تعاىل كل الرجاؿ
أفضل من كل النساء ،فاالحتماالت ٢تذا اٞتزء ا١تتبقي ىي :إما كوف الرجاؿ كالنساء متساكين يف
األفضلية ،أك كوف النساء أفضل من الرجاؿ.
ٯتكن إثبات ىذا عند النظر يف التاريخ فآسية زكجة فرعوف أفضل من فرعوف ،كخد٬تة رضي اهلل
عنها أفضل من أو جهل ،كىكذا فاألمثلة كثَتة ،كأشار األلوسي إىل ىذا االحتماؿ مع عدـ موافقتو
عليو" :كقيل لإلهباـ لإلشارة إىل أف بعض النساء أفضل من كثَت من الرجاؿ كليس بشيء" ،105كيالحظ
عليو أيضان قوة الرفض لفرضية كوف النساء أفضل من الرجاؿ ،كىو ما يظهر العمق ا١تفاىيمي ل عراؼ
السائدة.
ا١تثاؿ الثاين؛ ىو حديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم( :يا معشر النساء تصدقن فإنٍت رأيتكن
أكثر أىل النار ،فقلن :كمب يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :تكثرف اللعن كتكفرف العشَت ما رأيت من ناقصات
عقل كدين أذىب للب الرجل اٟتازـ من إحداكن ،قلن :كما نقصاف ديننا كعقلنا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:
أليس شهادة ا١ترأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن :بلى ،قاؿ :فذلك من نقصاف عقلها ،أليس إذا
حاضت ر تصل كر تصم؟ قلن :بلى ،قاؿ :فذلك من نقصاف دينها).106
باستعراض بعض ما قالو شراح اٟتديث من أجل استشفاؼ افًتاضاهتم .يقوؿ ابن عبد الرب:
"أال ترل أف اهلل جبلهن على ما يكوف نقصان فيهن ،قاؿ اهلل عز كجل{:الرجاؿ قواموف على النساء ٔتا
فضل اهلل بعضهم على بعض}(النساء .107")34 :كيقوؿ النوكم ":أما نقصاف العقل فشهادة امرأتُت
تعدؿ شهادة رجل فبينو منو صلى اهلل عليو كسلم على ما كراءه ،كىو ما نبو اهلل تعاىل عليو يف كتابو
 .105أنظر :األلوسي البغدادم ،شهاب الدين السيد ٤تمود .روح المعاني .بَتكت :إحياء الًتاث العرو ،د .ط ،د .ت ،ج ،5ص.23
 .106ركاه البخارم يف صحيحو ،كتاب اٟتيض ،باب ترؾ اٟتائض للصوـ ،مصدر سابق ،قرص ليزر مضغوط ،ج ،1ص ،116رقم اٟتديث .298
كمسلم يف صحيحو ،كتاب الزىد كالرقائق ،باب بياف نقصاف اإلٯتاف بنقص الطاعات ،مصدر سابق ،قرص ليزر مضغوط ،ج ،1ص ،86رقم اٟتديث
.79

 .107ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد .قرص ليزر مضغوطٖ .تقيق :مصطفى بن أٛتد العلوم ٤تمد عبد
الكبَت البكرم .ا١تغرب :كزارة عموـ األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية1378 ،ى ،ج ،3ص.326
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بقولو أف تضل إحدا٫تا فتذكر إحدا٫تا األخرل ،أم أهنن قليالت الضبط" .108كيقوؿ السيوطي" :مث

109
إف معاملة النساء أصعب من معاملة الرجاؿ ألهنن أرؽ دينان ،كأضعف عقالن ،كأضيق خلقان"  .فإذان
ىنا عدة افًتاضات سلبية تناؿ من كفاءة ا١ترأة كقدراهتا ،كىي نقصها عن الرجل ،كضعف عقلها
كدينها.
َّاس اتَّػ يقواٍ ىربَّ يك يم الَّ ًذم ىخلى ىق يكم
إال أف قراءة يف آيات القرآف الكرمي مثاؿ قوؿ اهلل تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الن ي
سكً
ث ًمٍنػ يه ىما ًر ىجاالن ىكثً نَتا ىكنً ىساء ىكاتَّػ يقواٍ اللٌوى الَّ ًذم تى ىساءليو ىف بًًو ىكاأل ٍىر ىح ىاـ
اح ىدةو ىك ىخلى ىق ًمٍنػ ىها ىزٍك ىج ىها ىكبى َّ
ِّمن نػَّ ٍف و ى
إً َّف اللٌوى ىكا ىف ىعلىٍي يك ٍم ىرقًيبنا) (النساء ،)1 :تظهر أمران ٥تتلفان ألف اآلية تنفي صراحة اختالؼ ا١ترأة عن
الرجل يف األصل اإلنساين ،كتنفي ضمنان نقصها عنو .كما يقوؿ عز كجل يف ا١تساكاة بُت الرجاؿ كالنساء
ً
ً
ض يكم
اب ى٢تي ٍم ىربػُّ يه ٍم أ ِّ
يع ىع ىم ىل ىعام ول ِّمن يكم ِّمن ذى ىك ور أ ٍىك أينثىى بىػ ٍع ي
يف ثواب العمل كأجره( :فى ٍ
استى ىج ى
ىين الى أيض ي
ض) (آؿ عمراف ،)195 :ككذلك( :من ع ًمل ص ً
ِّمن بىػ ٍع و
اٟتنا ِّمن ذى ىك ور أ ٍىك أينثىى ىكيى ىو يم ٍؤًم هن فىػلىني ٍحيًيىػنَّوي ىحيىاةن
ىٍ ى ى ى
ىح ىس ًن ىما ىكانيواٍ يىػ ٍع ىمليو ىف) (النحل٦ ،)97 :تا ينفي نقص ا١ترأة عن الرجل ألهنا
ىجىريىم بًأ ٍ
َّه ٍم أ ٍ
طىيِّبىةن ىكلىنى ٍج ًزيىػنػ ي
تساكيو يف األجر ،كاٞتهد فهي تساكيو يف التكليف ،كالعقل.
كمثل ىذه األمثلة كثَت يف الفقو اإلسالمي ،كلو آثار سلبية على ا١ترأة بشكل خاص كعلى
قدراهتا اإلبداعية ،فقد بقيت منزكية يف البيت ،ال ٖتاكؿ إثبات كجودىا أك الدفاع عن جنسها ،كر
٭تصل يف تاريخ الفقو أف نقل رأيان عن امرأة ،أك أقيم ٢تا كزف أك قيمة ،مع العلم أف عائشة رضي اهلل
عنها زكجة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كانت من أفقو النساء ،كركم عنو صلى اهلل عليو كسلم أنو
استشار نسائو كعمل برأم أـ سلمة رضي اهلل عنها يوـ اٟتديبية عندما اعتقد ا١تسلموف بأف يف ىذا
الصل ٓتس ٟتقوقهم ،كرفضوا العودة إىل ا١تدينة ،فأشارت عليو أـ سلمة ٔتوقف قيادم ،ففي ركاية عن
معمر عن الزىرم عن عركة بن الزبَت عن ا١تسور بن ٥ترمة كمركاف ابن اٟتكم رضي اهلل عنهما ،أنو ١تا
فرغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من قضيتو قاؿ ألصحابو :قوموا فا٨تركا مث احلقوا ،فما قاـ منهم
رجل حىت قاؿ ذلك ثالث مرات ،فلما ر يقم منهم أحد قاـ فدخل على زكجو أـ سلمة فذكر ٢تا ما

 .108النوكم ،زكريا أو ٭تِت .شرح النووي على صحيح مسلم .مصر :ا١تطبعة ا١تصرية ،ج ،2ص.67

 .109السيوطي ،عبد الرٛتن .تفسير الجاللين .قرص ليزر مضغوطٖ .تقيق :عبد الفتاح أبو غدة .حلب :مكتبة ا١تطبوعات اإلسالمية .ط.2
1406ىػ1986/ـ ،ج ،7ص.62
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لقي من الناس ،فقالت :يا ني اهلل أٖتب ذلك؟ اخرج مث ال تكلم أحدان منهم كلمة حىت تنحر بدنتك،
كتدعو حالقك فيحلقك ،فقاـ فخرج فلم يكلم أحدان منهم كلمة حىت فعل ذلك٨ ،تر بدنتو ،كدعا
حالقو فحلقو ،فلما رأكا ذلك قاموا فنحركا ،كجعل بعضهم ٭تلق بعضان حىت كاد بعضهم يقتل بعضان
غمان.110
أما آثاره السلبية على الفقو فهي عديدة أ٫تها قياـ اإلجتهاد يف القضايا اليت ٗتص النساء ٔتعزؿ
عنهن٦ ،تا ٬تعل اٟتكم الناتج متحيزان بالدرجة األكىل ،ككصمو فيما بعد بأنو فقو ذكورم ٦تا يفقده
ا١ترجعية كا١تصداقية.
الخاتمة...

٭تاكؿ البحث تطبيق أْتاث التفكَت اإلبداعي على الدراسات الفقهية يف ٤تاكلة لتشخيص
عوائق اإلبداع يف الفقو اإلسالمي ،كاليت أدت إىل تباطئ تطوره مقارنة ببقية العلوـ.
بعد القياـ ّتولة يف يف األْتاث ا١تتعلقة بالتفكَت اإلبداعي كعوائقو أمكن تصنيف عوائق اإلبداع إىل ثالثة
أنواع؛ األكؿ :عوائق إدراكية كالقولبة ،كٖتديد ا١تشكلة بشكل فقَت ،كعدـ القدرة على رؤية كجهات
النظر ا١تختلفة ،كالنظر إىل ا١تشكلة ٔتعزؿ عن ٤تيطها ،كىناؾ حل كاحد لكل إشكالية.
النوع الثاين :عوائق نفسية عاطفية مثل ٕتنب ا١تخاطرة ،كا٠توؼ من الفشل ،كضعف الثقة
بالنفس كالشعور بالعجز ،كاستخداـ احملاكمة كالنقد أكثر من إنتاج األفكار اٞتديدة ،كعدـ القدرة على
إنتظار فًتة "اٟتضانة" من أجل توليد أفكار جديدة.
النوع الثالث :عوائق إجتماعية كثقافية كأ٫تها؛ احملرـ الثقايف ،كاالفًتاضات ا٠تاطئة ،كالعادات
السائدة ،كا١تقوالت السلبية ،كاتباع اإلجراءآت كالقوانُت.
بتطبيق النوع األكؿ كىو العوائق اإلدراكية؛ العائق األكؿ ىو النظر إىل اإلشكالية ٔتعزؿ عن
٤تيطها كمثالو تركيز الفقو على ا١تباين دكف ا١تعاين يف األحكاـ الشرعية إىل درجة إضاعة مقصد ضركرم
يف بعض األحياف ،مثل ٖترمي اإلجتهاد يف اإلشهاد على الدين ألنو قطعي الداللة كالثبوت ،كقد يقود إىل
القوؿ بوجود خطأ عند تقرير بعض القواعد األصولية ،كمثاؿ آخر عدـ إ٬تاب النفقة للمريضة اليت ال
 . 110صحي البخارم ،كتاب الشركط  ،باب الشركط يف اٞتهاد
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يستطيع زكجها اإلستمتاع هبا عند بعض الفقهاء ،كىو يعارض صري القرآف كىو ا١تودة كالرٛتة بُت
الزكجُت.
بالنسبة لعائق ىناؾ حل كاحد لكل إشكالية فيتمثل بانقطاع اإلجتهاد لعصور طويلة مع أف الني
٤تمد صلى اهلل عليو كسلم شجعو بأقوالو كأفعالو ،كتابعو الصحابة الكراـ على ىذا ،إال أنو توقف بعد
العصر الرابع ليحل مكانو تقديس الفقهاء األربعة كأقوا٢تم ،كأفىت العلماء ّتواز انقطاع الزماف من ٣تتهد
مطلق ،كىو من يستقي األحكاـ من مصاردىا األصلية ،ككخطوة من أجل ٖتليل أسباب انقطاع
اإلجتهاد ينبغي ل مة مراجعة كتب التفسَت القدٯتة ،كالبديهيات ،كرفع القداسة عن اإلٚتاع ،كحل القيود
ا١تفركضة على اجملتهد ا١تطلق.
كٯتثل عائق القولبة التمذىب الدم نشأ يف العار اإلسالمي بعد القرف الرابع نتيجة عدة أسباب
منها سياسي كتطويق الفقهاء كمنعهم من اإلجتهاد ،كتعيينهم يف مناصب القضاء ،كمنها ثقايف مثل
تدكين الفقو ،كتقديس الفقهاء لوفرة كتاباهتم ،كبالتمذىب ٯتتنع العقل كيعجز عن إ٬تاد جلوؿ أخرل
للمسائل ا١تختلفة ألف أصوؿ الفقو كضعت مسارات معينة يف العقل ال ٯتكنو ا٠تركج عنها .كيؤدم عائق
عدـ القدرة على رؤية كجهات نظر اآلخرين إىل انعداـ البدائل ،ألف كل ٣تموعة تنظر بإتاه كاحد،
فالتعصب ا١تذىي أدل إىل التنافس كالتناحر كاٟتركب ا١تذىبية ،كىو يناقض ما قصدتو الشريعة من الفهم
كالنظر .كأبرز مثاؿ على عائق ٖتديد اإلشكالية بشكل فقَت ،كاإلكتفاء باٟتواشي على ا١تتوف ،ىو قصور
الفقو اإلسالمي عن إ٬تاد بدائل مستقاة من القرآف كالسنة عن الدٯتقراطية كاالكتفاء ٔتا قدمو الفقو
التقليدم من قوانُت ال تناسب العصر اٟتاضر مثل الشورل ا١تعلمة ال ا١تلزمة ،كعدـ اعتبار رأم ا١ترأة
كالعواـ يف القرارات ا١تهمة.
كلعبت العوائق العاطفية دكران كبَتان يف تعويق اإلبداع ألف التحوؿ من عصور اإلزدىار إىل عصور

التقليد أدل إىل نتائج ىي أسباب يف نفس الوقت كىي فقداف اٟترية الفكرية ،كالشعور بالنقص،
كاإلضطهاد للمخالف يف الرأم كالرىبة النإتة عنو.
أما العوائق الثقافية فيمكن تصنيفها إىل نوعُت األكؿ احملرـ الثقايف كاألعراؼ السائدة اليت أثرت
بشكل كبَت على إبداع اجملتمع كخاصة ا١ترأة ألهنا تعلقت هبا على الغالب ،مثل ٖترمي كالية ا١ترأة ا٠تاصة
كالعامة ،كلو رجعوا إىل القرآف كالتاريخ لكاف ٢تم موقف آخر ،فالقرآف أثبت مواقف قيادية لنساء مثاليات
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مثل ا١تلكة بلقيس ،كزكجة فرعوف ،ككلك التاريخ يف إثباتو قصة نساء كثَتات منهن شجرة الدر كزنوبيا،
كالتعويق الذم يشكلو العرؼ ىو تكوينو ألقنية معينة يتعامل هبا اإلنساف مع العار من حولو ،فهي ٘تنع
الرؤية اٟتقيقية ،أما النوع الثاين من العوائق الثقافية فهو اإلفًتاضات ا٠تاطئة كا١تقوالت السلبية كىي كثَتة
تصيب النساء أكثر من الرجاؿ ،مثل مفهوـ القوامة الذم أسيء فهمو لعقود طويلة ،كمثل نقص عقل
ا١ترأة ا١تشار إليو يف اٟتديث الشريف ،كالواض هتميش دكر ا١ترأة يف الفقو اإلسالمي ألمور كثَتة أدت إىل
توقف إنتاجها اإلبداعي.

34

