الفصل اخلامس

التكامل املعريف يف املنظومة الرتبوية ضرورته وسبل إحالله
درس الفقه أمنوذجا

مصطفى صادقي

()1

مقدمة

استقرت منذ القدمي يف الفكر الرتبوي اإلسالمي وفلسفة العلوم لدى املسلمني ،فكرة وحدة املعارف
والعلوم ،وانبناء بعضها على بعض .يقول أبو حامد الغزايل ":على املتعلم أال خيوض يف فن من فنون العلم دفعة،
()2

بل يراعي الرتتيب ...إن  ".العلوم مرتتبة ترتيبا ضروراي ،وبعضها طريق إىل بعض".

وقال اليوسي "وليعلم أن

العلوم داخل بعضها يف بعض وليس أحد يكمل يف شيء على ما ينبغي ،وهو جاهل ابلبواقي وال سيما العلوم
الشرعية وهي املقصودة )3(".وأفاد الدكتور أمحد بدر "أن هناك مفهوما أساسيا تكون عرب القرون ابلنسبة للتصني
العريب اإلسالمي ،وهو وحدة العلوم واملعارف اإلنسانية )4("،هذه الوحدة بني العلوم كما انعكست على التصني
العريب اإلسالمي ،فإهنا اقتضت الوحدة يف أصل املنهج .تقول الدكتورة عائشة عبد الرمحن" :ومهما يكن حالنا،
فالذي اطمأن إليه علم املناهج يف عصران ،هو أن العلوم واملعارف تلتقي يف األصول األساسية للمنهج االستقرائي

( )1دكتوراه يف العلوم اإلسالمية ،أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وجدة /املغرب .الربيد اإللكرتوين:
sadki_mostapha@hotmail.com

( )2الغزايل ،أبو حامد .إحياء علوم الدين ،بريوت :دار اجليل1992 ،م ،ج ،1ص.07
( )3اليوسي ،أبو احلسن .القانون يف أحكام العلم وأحكام العامل وأحكام املتعلم ،حتقيق وشرح :محيد محاين ،الرابط :مطبعة سامله1998 ،م،
ص.583
()4بدر ،أمحد نقال عن حممد بن إمساعيل السيد أمحد يف مقدمة حتقيق "ترتيب العلوم" .انظر:
 -املرعشي ،حممد بن أيب بكر .ترتيب العلوم ،حتقيق :حممد بن إمساعيل السيد أمحد ،بريوت :دار البشائر اإلسالمية1988 ،م ،ص.35
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العام ،مث يكون لكل نوع منها منهجه اخلاص الذي حت ّدده طبيعة املادة ،ويكون لكل فرع من العلم الواحد ،منهجه
األخص الذي حتدده خصوصية موضوعه".

()5

والذي يعنينا يف هذا املقام ،من قضية الوحدة بني العلوم ،هو الوعي هبا يف جمال التدريس ،وإجياد سبل
إحالهلا تطبيقا يف الدرس الفقهي .فما من شك يف أن استحضار هذه القضية يف التدريس خالل العهود الزاهرة
للحضارة اإلسالمية ليس موضع جدل ،فثمة نصوص كثرية للرتبويني املسلمني تؤكد ضرورة مراعاة الرتابط بني
العلوم ،مما يقتضي ترتيباً منطقياً يف تدريسها ،وتدرجاً يف حتصيل مثراهتا؛ إذ "يغلط بعض الطلبة يف ترتيب الفنون
والقدر الالئق من السعي لكل فن ،فيشرع يف بعض الفنون قبل حتصيل ما يتوق

فهمه عليه ،وقد ال يهتم لفهم

فن تشتد احلاجة إليه ،وي طيل البحث فيما ال يكثر االحتياج إليه ،وأمثال هذه الرتتيبات الردية مدار تنزهلم وعدم
وصوهلم إىل مقاصدهم".

()6

وينصح أبو حامد الغزايل طلبة العلم بقوله" :ال تستغرق عمرك يف فن واحد طالبا

االستقصاء فيه ،فإن العلم كثري والعمر قصري "،وقال أيضا" :من وظيفة طالب العلوم أن ال يدع شيئاً من العلوم
احملمودة إال ينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده ،فإن العلوم متعاونة ،وبعضها مرتبط ببعض ،مث يشرع يف طلب
التبحر يف األهم فاألهم".

()7

غري أن هذه احلقيقة الرتبوية ،قد غابت عن تدريس علوم الشريعة يف القرون األخرية -اليت هي عهود
االحنطاط الرتبوي والثقايف -وأضحى التفكك يف تلقني وحدات العلم الشرعي السمة البارزة ،واستمر الفصل بني
العلوم معموالً به يف النظام الرتبوي املعاصر ،ومرد ذلك إىل اجلمود ،وقلة االبتكار ،وإعطاء املقام األول للمعرفة
اجلاهزة .لقد كان ينظر إىل كثري من العلوم على أهنا بلغت من الكمال والدقة مبا ال مزيد عليه ،فوصفوها أبهنا
علوم نضجت واحرتقت ،وعلم الفقه واحد من تلك العلوم .وإذا كان علم الفقه –حسب هذا التصور -قد بلغ
( )5عبدد الددرمحن ،عائشددة .مقدمةةيف يف املة
ص.08

 ،مصددر :منشدورات جامعددة الدددول العربيددة ،معهددد البحددول والدراسددات العربيددة ،مطبعددة اجلددبالوي1971 ،م،

( )6املرعشي ،ترتيب العلوم ،مرجع سابق ،ص.88
( )7الغزايل .إحياء علوم الدين ،مرجع سابق ،ج ،1ص.33
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ح ّد الكمال ،فإنه سيصبح غاية يف ح ّد ذاته؛ أي يفرض على الطلبة حتصيل معطياته ومفرداته بكل دقة واستيعاب
كما أنتجها السابقون ،واألمر نفسه يف أصول الفقه ،بعد أن تقعدت قواعده واحنصرت مباحثه ،وليس على
الطالب إال حفظ رسومه ،وحتصيل معلوماته كما هي مسطورة يف كتبه املعتمدة ،وهكذا يف كل علم من علوم
السل  .فالفهم الرتبوي التقليدي ،ينظر إىل املعرفة على أهنا غاية يف ح ّد ذاهتا ،مث تلقينها بطريقة مفككة وجتزيئية
من خالل الفصل التام بني املواد الدراسية ،فأصبح للفقه أستاذه اخلاص وكتبه اخلاصة وموضوعاته املعهودة،
وهكذا يف كل علم من علوم الشريعة.
وستحاول الدراسة تبني واقع االنفصال بني الفقه واملواد الدراسية األخرى ،من خالل تشخيص مظاهر
التفكك املنهجي يف درس الفقه ،والتدبري الرتبوي لتفعيل التكامل.
أوال :التفكك املنهجي يف درس الفقه؛ حماولة التشخيص

 - 1انفصال تدريس الفقه عن ابقي علوم الشريعيف
الفصل بني مواد الشريعة يف التدريس هو امتداد للحالة الرديئة اليت أفرزهتا قرون االحنطاط الثقايف؛ إذ كان
الطالب يتلقى علوم الشريعة كلها ،لكنه ال يدرك الروابط بينها ،وال حيسن اإلفادة من حمصالهتا ،والرتكيب بينها يف
إنتاج معرفة جديدة.
وإذا كانت بعض العلوم ال تظهر فيها اختالالت هذا املنهج؛ نظرا إىل طبيعتها التثقيفية والرتبوية ،كالسرية
النبوية وعلم السلوك ،فإن اخللل يظهر يف الفقه ،ألنه الثمرة املتوخاة من كل تلك العلوم؛ إذ هو املقصد ،وكل
العلوم إمنا هي وسائل إليه .قال شهاب الدين القرايف يف مقدمة موسوعته الفقهية:
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"وأنت تعلم أن الفقه ،وإن جل ،إذا كان مبددا تفرقت حكمته ،وقلت طالوته "،وضعفت يف النفوس ِطلبته ،وإذا
رتبت األحكام خمرجة على قواعد الشرع ،مبنية على مآخذها هنضت اهلمم حينئذ القتباسها ،وأعجبت غاية
اإلعجاب بتقمص
لباسها )8("...إن التخريج على قواعد الشرع وبيان املآخذ ،ليس إال استثمار نتائج علوم الشريعة يف الوصول إىل
املعرفة الفقهية .ومن مظاهر االنفصال:
أ  -الفصل بني العقيدة والشريعيف
جاء الوحي ابلعقيدة ،وكل

اإلنسان بتحملها ابإلجناز السلوكي ،ومن حيث األصل  -كما قال الدكتور

عبد اجمليد النجار – " فإن الشريعة والعقيدة وجهان يف الدين لعملة واحدة ،ال ميكن الفصل بينهما إال يف
االعتبار ألغراض دراسية"،

()9

وهذا الفصل على املستوى الدراسي –ال سيما يف عهود التقليد -هو الذي جعل

كل واحد من العلمني يشق طريقه أبدبياته وتقاليده اخلاصة مبعزل عن اآلخر .وهذا التجايف بني العلمني أثر يف
اإلنتاج الفقهي ،وجعله يف كثري من األحيان ينزع إىل الشكلية القانونية ،وخيلو من القيم الروحية املستمدة من
عقيدة اإلسالم ،ولعل ابب احليل يف الفقه أكرب شاهد على ذلك.
إن فصل الفقه عن العقيدة يف التدريس ،جيعل منه أحكاماً تنظيمية خاصة ابملسلمني ،يف حني لو انطلق
الدرس الفقهي من األسس العقدية ،لكان خطااب عاما موجها لإلنسان ،وهداية تستهدف البشرية مجعاء ،ألن
العقيدة تتسم ابلشمول ،فهي دعوة عاملية حتدد فلسفة اإلنسان وتصوراته حول الوجود .وهبذا االعتبار يكون الفقه
اإلسالمي نظاماً قانونياً موجهاً لكل الناس؛ مؤمنهم وكافرهم ،وينفتح بشأنه حوار عاملي .لقد ضيق مسلمو هذا
الزمان اخلناق على الفقه اإلسالمي ،فحولوه من هداية عاملية للناس كافة إىل أحكام عملية للمسلمني فقط ،مث

( )8القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس .الزفرية ،حتقيق :حممد حجي وآخرون ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م ،ج ،1ص.53
( )9النجار ،عبد اجمليد .يف امل

التطبيقي للشريعيف اإلسالمييف ،الرايض :دار النشر الدولية1994 ،م ،ص .33
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بعد أن مل يعد ألكثره تطبيق عملي على أرض الواقع ،أصبح معرفة جزئية خاصة بطالب علوم الشريعة ،وقليل
منهم من حيسن التعبري عنه واإلبداع فيه.
ب  -الفصل بني الفقه واحلديث
وهذه مشكلة قدمية يف الثقافة اإلسالمية ،عرب عنها جبالء أبو سليمان اخلطايب البسيت (ت  833ه) إذ
قال ":ورأيت أهل العلم يف زماننا قد حصلوا حزبني ،وانقسموا إىل فريقني :أهل حديث وأثر ،وأهل فقه ونظر،
وكل واحدة منهما ال تتميز عن أختها يف احلاجة ،وال تستغين عنها يف درك ما تنحوه من البغية واإلرادة ،ألن
احلديث مبنزلة األساس الذي هو األصل ،والفقه مبنزلة البناء الذي هو له كالفرع ،وكل بناء مل يوضع على قاعدة
وأساس فهو منهار ،وكل أساس خال من بناء وعمارة فهو قفر خراب ...وأما الطبقة األخرى وهم أهل الفقه
والنظر ،فإن أكثرهم ال يعرجون من احلديث إال على قلة ،وال يكادون مييزون صحيحه من سقيمه ،وال يعرفون
جيده من رديئه ،وال يعبأون مبا بلغهم منه أن حيتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم اليت ينتحلوهنا"

()10

إن الفصل بني احلديث والفقه كان موضع نكري شديد عند الرعيل األول من العلماء ،حىت إنه أثر عن
سفيان الثوري وابن عيينة وعبد هللا بن سنان أهنم كانوا يقولون :لو كان أحدان قاضيا لضربنا ابجلريدة فقيها ال
يتعلم احلديث ،و حمداث ال يتعلم الفقه.

()11

ويف عهود التقليد املذهيب استقرت األقوال الفقهية ،ومجد كل أهل

مذهب على ما أبيديهم من فروع ،ومل يلتفتوا إىل االستنباط من احلديث ،أو حىت مراجعة استنباطات السابقني
على ضوء ما استجد يف احلديث وعلومه بعد انتشار املصنفات احلديثية ،واحلسم يف درجات أحاديث األحكام
ابلتصحيح والتضعي  .فأصبحت الدراسة احلديثية إىل يومنا هذا نظرية حبتة ،فمن حيفظ متون األحاديث ،إمنا

( )10اخلطايب ،أبو سليمان محد بن حممد .معامل الس ن شرح س ن أيب داود ،حلب :املطبعة العلمية ،ط1932 ،1م ،ج ،1ص .53
( )11املشاط ،حممد حسن .اجلواهر الثمي يف يف بيان أدليف عامل املدي يف ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1406 ،1ه ،ص.53
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حيفظها للعلم والتربك هبا فق ط ،ومن يشتغل مبصطلح احلديث ،إمنا يشتغل به لذاته أو لينخرط يف سجاالت نظرية
بني املاضني من العلماء.
ومن اآلاثر السيئة هلذه اهلوة املعرفية بني الفقه واحلديث على الدرس الفقهي ،االستمرار يف اعتماد
األحاديث الضعيفة يف الفقه؛ نظراً إىل اجلمود على املذهب ،وعدم االعتناء ابألصول النصية للحكم الفقهي .وإن
كانت هذه مشكلة قدمية ،فإن نتائجها ال تزال مستمرة "ففي قواعد املقري [ :ح ّذر الناصحون من أحاديث
الفقهاء] ،وقال جالل الدين القزويين أليب موسى ابن اإلمام :ما أحسن فقه قاضيكم [يعين عبد الوهاب] لوال ما
حيتج به من احلديث الضعي  ،فقال أبو موسى ،شيخكم [يعين الغزايل] أكثر احتجاجاً به )12(".وها هي كتب
القاضي عبد الوهاب البغدادي تعتمد اليوم يف التدريس الفقهي دون مراجعة ،أو إعمال لقواعد مصطلح احلديث
يف تنقيحها ،ومنها كتابه "اإلشراف على نكت مسائل اخلالف" ،وهو يتضمن كثرياً من األحاديث الضعيفة ،زايدة
على مجوده على املذهب املالكي واالنتصار له يف كل األحوال.
ومن اآلاثر السلبية أيضاً ،أن وظيفة احلديث يف الدرس الفقهي أضحت استشهادية وليست استنباطية،
والفرق بني الوظيفتني كبري جداً .فوظيفة االستشهاد ابحلديث تعطي السنة النبوية مرتبة متأخرة ال تليق هبا؛ إذ
ينطلق الدرس من األقوال الفقهية بوصفه معرفة جاهزة وسابقة ،مث يؤتى يف آخر املطاف حبديث رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم شاهدا ومؤكداً للقول الفقهي املختار ،وهي زايدة على كوهنا طريقة معكوسة يف التعامل مع مفردات
تتضمن سوء أدب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛
العلم الشرعي ،وال تنتج ملكة صحيحة لالشتغال الفقهيّ ،
ِ
َّ ِ
اَّللِ اوار ُسولِِه
ني يا اد ِي َّ
ين آا امنُوا اال تدُ اق ّد ُموا بدا ن ا
إذ تقدم أقوال اجملتهدين على سنته عليه الصالة والسالم"( ااي أايدُّ اها الذ ا
اَّلل اِمس ِ
يم) [احلجرات]1 :
اواتدَّ ُقوا َّ
اَّللا إِ َّن َّا ٌ
يع اعل ٌ

( )12ابن عاشور ،الطاهر .أليس الصبح بقريب ،تونس :الشركة التونسية للتوزيع ،د.ت ،ص.873 -877
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ت -الفصل بني الفقه وأصوله
مل ينشأ علم أصول الفقه إال ليكون طريقاً نظرايً موصالً إىل استخراج أحكام الفقه ،والفقه ال
يتصور له وجود إال إذا وجدت أصوله ،فكي نفصل الفرع عن أصله؟!
لعل السبب يف هذا التجايف بني العلمني يف التدريس ،ما أسلفناه من عد الفقه علما كامال
انضجاً ،فإن القوم سابقاً ،إمنا اشتغلوا ابلقواعد األصولية لتُعينهم على التوصل إىل األحكام الفقهية .ومبا
أن األحكام قد استقرت ،واالجتهاد السابق مل يرتك جماالً لبحث جديد ،فإن احلاجة إىل األصول مل تعد
كما كانت ،فارت ّد تدريس الفقه لينحصر يف االطالع والدراسة التارخيية ،البعيدة متاماً عن أن ختدم الفقه
والتفقه.
املوجهة لطالب اجلامعات؛ إذ يغلب عليها املداخل النظرية
ونرى شواهد هذا الكالم يف برامج أصول الفقه ّ
والتمهيدية لعلم األصول ،وكثري من املباحث التارخيية والتوثيقية ،وإن كانت تلك املباحث ذات جدوى ابلنسبة إىل
الباحث يف علم األصول أو اترخيه ،فإهنا ال تصلح لعموم الطالب الذين يعنيهم ابلدرجة األوىل الفائدة العملية من
األصول ،وهي القدرة على استثمار القواعد األصولية يف إنتاج املعرفة الفقهية ،ومن قبيل املباحث  -على هامش
أصول الفقه -اليت يعتين هبا التدريس الشرعي :اإلفاضة يف تعري أصول الفقه ،وفائدته واستمداده ومىت نشأ
وكي ؟ ومن أول من كتب فيه؟ وما أول ما كتب فيه؟ وطرق البحث يف األصول) طريقة الفقهاء وطريقة
املتكلمني ،)...وأشهر أعالم األصول وأهم كتبهم ،واملداخل اللغوية ،وهل اللغة توقيفية أو توفيقية؟ وكثرة
االختالف بشأن احلدود والتعريفات يف كل مبحث من مباحثه ،كاإلمجاع والقياس واملصاحل املرسلة ،...واستقراء
املذاهب واألقوال حىت الضعيفة منها واملهجورة.
وتقومي مكتسبات الطلبة يف هذا العلم اجلليل ،إمنا يسري على املنوال نفسه ،فيستهدف امتحان الطالب
يف أدىن مستوايت العمل العقلي وهو االستحضار (احلفظ) ،يف علم يتوجه ابألساس إىل ترقية امللكات العقلية
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العليا (االستنباط ،القياس  ،)...وإذا سئل الطالب  -وهو يف السنة النهائية لتدريسه الشرعي -هذا السؤال
مثال ":عرف املصاحل املرسلة ،وبني اختالف املذاهب يف العمل هبا؟" فإن إجابة أذكى الطلبة ،ال تدل على
الكفاءة األصولية ،والكفاءة يف اإلنتاج الفقهي ،من حيث إن الكفاءة يف األصول ليست إال االقتدار على
االشتغال الفقهي الصحيح ،وليس علم األصول إال وسيلة لعلم الفقه .وكل ما تدل عليه إجابة الطالب ،هو إبراز
قدرته على احلفظ واالسرتجاع ،وقد أكد الشيخ ابن عاشور أن من األسباب القوية املؤثرة يف ضع الفقه ،إمهال
العلوم املؤثرة فيه ،وعلى رأسها الضع يف أصول الفقه ،وهي املصيبة اليت عمت متأخري املغاربة واملصريني .

()13

ث -الفصل بني الفقه ومقاصد الشريعيف
يعىن درس الفقه غالباً ابألحكام خاصة ،أما املقاصد فيندر احلديث عنها؛ ألهنا استقلت بدرسها اخلاص،
ودراستها بقيت نظرية حمضة تعىن ابلتعريفات واألقسام واألنواع ،وما كتب فيها ،ومسالك الكش

عنها ،وكل

ذلك بعيد عن روح التفقه ،والرتكيب املنهجي ملستفادات علوم الشريعة للوصول إىل الثمرة املرجوة وهي احلكم
الشرعي.
مثل هذا يقال عن القواعد الفقهية اليت حتظى يف بعض وحدات التكوين بدرس خاص ،لكنه مبتور الصلة
عن الدرس الفقهي؛ ألنه يهتم بتفاصيل العلم واترخيه وأعالمه وكتبه ،واصطالحاته وكل ما يتعلق به من قريب أو
من بعيد ،لكنه يف خضم كل ذلك ينسى الغاية املقصودة منه أصالً ،وهي اإلسهام مع ابقي العلوم األخرى
ويتكامل معها ،يف إذكاء القابلية لالجتهاد ،واالبتكار واالقتدار على النظر الفقهي املستقل .و " كل هذا يلفت
نظر الدارسني والباحثني إىل االعتناء ابملقاصد وتوخيهم هلا يف دراستهم ،ألهنا متثل روح الشريعة وأخص ميزاهتا ،فلم

( )13املرجع السابق ،ص.873
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تكن الشريعة يوما من األايم شعائر وطقوسا خالية من املعاين واألهداف ،ذلك أن الشرع كثري االلتفات إىل املعاين
قليل االلتفات إىل الصور و األسامي ( كما قال الغزايل يف معيار العلم )".

()14

 - 2انفصال تدريس الفقه عن املعارف العقلية

يرتبط الفقه برابط وثيق مع كثري من العلوم واملعارف العقلية ونقصد" ابملعرفة العقلية ما يكسبه العقل
بنظره الذايت من معارف وعلوم تتعلق ابلكون ابإلنسان"،

()15

ذلك أن جمال اشتغال الفقه هو العمل البشري،

وهذا عمل واسع األرجاء ،يشمل اجملاالت العبادية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ،...وال يكون
الفقه متينا مسددا إال إذا نشأ عن تقدير صحيح ،وتصور جلي عن اجملال الذي يشتغل فيه .فإذا كان جمال
اشتغال الفقيه هو القضااي األسرية ،فإن ذلك يقتضي رصدا دقيقا للعالقات االجتماعية ،ووعياً بطبيعتها
ونتائجها ،وإذا كان اجملال هو املعامالت املالية واالقتصادية ،فذلك يضطر الفقيه إىل معرفة صور التعامالت
ِ
س على ذلك خمتل جماالت االشتغال الفقهي.
التجارية ،وطبيعة العقود وأساليب االستثمار والتمويل والتوزيع ،اوق ن
وإذا كان التدريس يرمي إىل هتيئة الطالب وتسليحهم بعدة معرفية ومنهجية متينة ،ملواجهة مشكالت
عصرهم ،فإنه ال غىن له عن االرتباط ابلقضااي الراهنة والنهل من املعارف املستجدة ،وجتاوز كثري من القضااي
التارخيية املرتبطة بظروف وأحوال مل يعد هلا وجود يف هذا الزمان .وإذا كان الفقه مبنياً على غلبة الظن ،فإن العلوم
واملعارف مبختل

أنواعها تصبح ،هبذا االعتبار ،مفاتيح يستعملها الفقيه للكش

( )14أبو سليمان ،عبد الوهاب إبراهيم .م
ص .53

عن حقائق وتفاصيل القضااي

البحث يف الفقه اإلسالمي :خصائصه ،بريوت -مكة املكرمة :دار ابن حزم ،املكتبة امللكية2000 ،م،

( )15النجار ،عبد اجمليد .فقه التدين ف ماً وت زيالً ،تونس :شركة الزيتونة للنشر والتوزيع ،ط1995 ،2م ،ص.03
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اليت يشتغل عليها .قال شهاب الدين القرايف "وكم خيفى على الفقيه ،واحلاكم احلق يف املسائل الكثرية بسبب
()16

اجلهل ابحلساب والطب واهلندسة ،فينبغي لذوي اهلمم العالية أن ال يرتكوا االطالع على العلوم ما أمكنهم"...

وليس املقصود أن يكون طالب الفقه موسوعي املعرفة ،ال يعرف التخصص ،وإمنا عليه أن أيخذ من كل
علم ما تشتد احلاجة إليه عند االشتغال الفقهي ،فقد يقتصر من ذلك على النتيجة العلمية الصحيحة اليت تفيده
يف عمله الفقهي ،دون االلتفات إىل طريقة الوصول إليها أو التبحر يف املعطيات واملعلومات؛ أي أن يتعامل طالب
الفقه مع خمتل

العلوم واملعارف بطريقة وظيفية ،وجيتين الفائدة اليت يوظفها يف الفقه ويقتصر على ذلك .وتتجلى

أمهية املعرفة العقلية  -واملراد منها ما كان يقيناً أو قريباً من اليقني -يف تعيني املدلول النصي؛ ألنه حبسب معارف
املفسر يقرتب من فهم النص ويغوص يف معانيه ،وكذا يف تقدير املصاحل اليت هي مقصد الدين ،فمن احلصيلة
البشرية من العلوم واملعارف ما فيه عون على تبني ما فيه مصلحة من أوضاع املسلمني املستجدة ،فعلم االقتصاد
وعلم االجتماع وعلم النفس وغريها من العلوم اإلنسانية ،تشتمل على قوانني هي أقرب إىل احلقيقة العلمية
واملوضوعية ،ومن مث فإهنا تصبح أداة مهمة للمسلم يف اجتهاده لتقدير مصلحة اإلنسان (.)17
أ -الفصل بني الفقه وعلوم اللغيف
حاجة الفقيه إىل اللغة العربية أوضح من أن خيطئها التقدير؛ إذ يستمد الفقه أحكامه الفقهية من
النصوص الشرعية ،اليت هي نصوص عربية أساساً ،وأكثر مدار االستنباط على الفهم اللغوي اجليد؛ إعرااب وبالغة
ومعاين .لذلك فدرس اللغة ينبغي أن يكون شديد االرتباط بدرس الفقه بصورة يكون فيها االقتصار على املباحث
اليت حيتاج إليها الفقيه ،وينأى عن االستطرادات والبحث النظري .لذا ،ينبغي أال ختلو حصة الفقه من إعمال
احملصالت اللغوية يف التدريب على االستنباط والفهم .وهذا مما تفتقر إليه كليات الشريعة يف الوقت احلاضر.
( )16القرايف .الفروق ،مرجع سابق ،ج ،4ص.11

( )17النجار .فقه التدين ،ف ماً وت زيالً ،مرجع سابق ،ص.83 -03
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ب  -الفصل بني الفقه والعلوم االجتماعييف
حتدل الدكتور طه جابر العلواين عن املسوغات اليت تضطر الفقيه إىل اعتماد مناهج العلوم االجتماعية
يف الدراسة الفقهية؛ إذ  ":الدراسات االجتماعية املختلفة والتحليالت اليت يقوم هبا الناس ،تعد نوعا منفقه الواقع،
فهل للفقيه أن يتجاوز فقه الواقع ،ويقتصر مثالً على الفهم اللغوي أم ال؟! هذا السؤال يطرح على جمتهد اليوم،
فهل اللغة وحدها كافية؟ واجلواب :ال ،فال بد منفقه الواقع ...حنن نتحدل عن رفع احلرج وعن التكالي  ،وعن
سد الذرائع ،وعن املصلحة ،وعن االستحسان ،وهذه كلها ال نستطيع أن نعرفها دون أن نتعرف هذا احملكوم عليه
الذي هو اإلنسان؛ فرداً أو أسرة أو دولة أو قيادة ،فهل أستطيع أن أستغين عن دراسة هذه الظواهر؟ هل أستطيع
أن أستغين عن فهم هذا الوا قع؟ ال ميكن للمجتهد أن يقول احلكم دون الرجوع إىل هذه األشياء ،ونستطيع أن
نستدل على هذا من منهج األصوليني أنفسهم...والناس قبل اليوم كانوا يعملون ببساطة ،فكان اإلمام الشافعي
يروح ويطوف ابلقبائل ويستمع هلم ،ويبعث امرأة تسأل عن عاداهتن وجيمع هذه القضااي .وهذا االستبيان إذا
أخذان به يف علومنا االجتماعية لتطورت ،أليس هذا منهجاً من مناهج أصول الفقه ،جيب أن يضيفه الفقيه إىل
منهجه ويعده جزءا ال يتجزأ من منهجه؟!"

()18

وإمنا أطلت يف إيراد كالم طه جابر العلواين ،لتتضح أمهية األحبال االجتماعية يف الدراسة الفقهية ،فإن
الوقائع اليت يعاجلها الفقه يف عصران هذا "مل تعد معاملة بسيطة ،وإمنا أصبحت ظواهر معقدة ...ال بد أن يستعني
مبختل

املناهج حىت يتعرف عليها"...

()19

خنلص من هذا إىل ضرورة إدماج املناهج التطبيقية لعلم االجتماع يف

الدرس الفقهي ،مثل اإلحصاء واالستبيان وسرب اآلراء ...من أجل أن يكون الفقه مرتبطاً ابلواقع اآلين ،لتحمل
أحكامه ضماانت الصحة واملوثوقية العلمية.
( )18العلواين ،طه .نقال عن :علي مجعة حممد ،يف قضييف جتديد أصول الفقه ،ضمن قضااي املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية ،فرجينيا :املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1996 ،1م ،ص .587-505
( )19عطية ،مجال الدين .سيمنار كلية الشريعة بقطر ،نقالً عن علي مجعة ،يف قضييف جتديد أصول الفقه ،مرجع سابق ،ص.373
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ت  -الفصل بني الفقه والعلوم الطبيعييف
وقد أشرت إىل ذلك من خالل االقتباس من كالم الشهاب القرايف يف الفروق،

()20

وأزيد هذه القضية

إيضاحاً أكثر فيما يتعلق ابلدرس الفقهي؛ إذ إن كثرياً من الفروع الفقهية اليت ثبتت يف املذاهب ،إمنا قال هبا
أصحاهبا بناءً على فهم مع ني للوجود الطبيعي من حوهلم ،وقد كانت وسائلهم يف كش

احلقائق املادية حمدودة

جداً ،وتستبطن بعض األخطاء اليت كشفها العلم الطبيعي شيئا فشيئاً ،فهل يصح يف هذا الزمان ،الذي تطورت
فيه وسائل البحث وأحرزت البشرية فتحاً علمياً غري مسبوق يف رصد الظواهر الطبيعية وتفسريها ،أن ينحصر الفقه
عند املالحظات البدائية والتصورات غري العلمية؟!
إذا جئنا إىل فقه الطهارة مثالً ،فإننا جند أحبال الفقهاء السابقني يف موضوعات مثل :مباذا ينجس املاء؟
 سؤر الكلب  -مباذا تكون طهارة األعيان؟  -ما حكم اجلاللة؟ فمباحث احليض واالستحاضة والنفاس وغريذلك ،تنبين على تقديرات وظنون حسب فهمهم العلمي املتاح يف ذلك الزمان .ويف وقتنا احلاضر كش العلم عن
خبااي اجلراثيم وأنواعها ،ونسبة التلول الذي حيصل للماء مبالقاة بعض املواد ،ومىت تكون ضارة ،ومىت ال تكون
كذلك .وكش

الطب احلديث عما كان مستوراً يف قضااي احليض؛ إذ ميز بني دم العادة الشهرية ،والدم الناتج

عن أمراض اجلهاز التناسلي ،وأاتح لنا العلم بفضل من هللا وتسخري منه ،أن نعرف ما تنقله احليواانت من أمراض
لإلنسان وسبل الوقاية من ذلك .وقد أصبحت هذه القضااي من املعلوم ابلضرورة ألبناء هذا الزمان ،ويتداوهلا
الطالب يف املدارس واجلامعات.
مث بعد هذا كله يبقى الدرس الفقهي جامداً على الفروع الفقهية يف ابب الطهارة حبذافريها ،فنقرأ مثالً يف
كتاب "اإلشراف" للقاضي عبد الوهاب يف كتاب "األطعمة" ،املسألة رقم  3838قوله ":أكل الشاة اجلاللة
ِ
ِ
يمةُ ناألاند اع ِام) [املائدة:
حمرم ،ودليلنا قوله تعاىل( :أُحلَّ ن
ت لا ُك نم اهب ا
حمرم ،وقال الثوري وأمحد بن حنبلّ :
مكروه غري ّ
( )20القرايف ،الفروق ،مرجع سابق ،ج ،4ص.11
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()21
ويب ِق اي هلذا االختالف
 ،]2واعتباراً بغري اجلااللة ".فهل قدر لطالب الفقه أن اجي ُمد على هذه الفروع نفسها ،ن

اعتباراً ،ويلزم مذهبه ،وهو ميتلك اليوم من العلوم الدقيقة اليت تسمح له ابلرتجيح أو إبحدال قول مستجد؟! لو
امتلك السابقون مثل هذه العلوم والوسائل اجلديدة لكانت أقواهلم شيئاً آخر ،غري ما نتوارثه عنهم ،فلم تعطى
ألحبال نسبية صفة الثبات واإلطالقية؟!
وأتم ل كي

يظلم الفقه اإلسالمي على أيدي أبنائه حني يفصل عن املعارف اإلنسانية احلديثة ،وجمرايت

األحدال املعاصرة ،فإن مسألة اجلال لة هذه ،اليت يتناوهلا طالب الفقه يف دائرة ضيقة ال خترج عن أقوال مأثورة ال
يعرفها غريهم ،تتعلق بشأهنا قضية معاصرة طبقت اآلفاق شهرة ،وتناولتها األقالم من خمتل التخصصات والعلوم،
هي قضية جنون البقر وآاثرها على الصحة البشرية .ولكن بقي الفقه بعيداً عن اإلفادة من نتائج العلوم التجريبية،
وأبعد ما يكون عن أن يصبح مدخالً حلوار إنساين أساسه الشريعة اإلسالمية العاملية.
هذه املستجدات يف العلوم ويف جمرايت األحدال ينبغي أن ترتك بصماهتا الواضحة يف سري الدرس
الفقهي ،وإال غلب عليه اجلمود ،وارتد إىل زمان غري زماننا ،يقول ابن قيم اجلوزية يف موضوع قريب من هذا" :
فمهما جتدد العرف فاعتربه ،ومهما سقط فألغه ،وال جتمد على املنقول يف الكتب طول عمرك ،بل إذا جاءك رجل
فأج ِره عليه ،وأفته به دون عُرف بلدك
وس نلهُ عن عُ نرف بلده ن
من غري إقليمك يستفتيك فال جتره على عُرف بلدك ،ا
املذكور يف ُك تبك ،قالوا فهذا هو احلق الواضح ،واجلمود على املنقوالت ضالل يف الدين ،وجهل مبقاصد علماء
املسلمني والسل

املاضني)22( ".

( )21ابن نصر البغدادي ،القاضي عبد الوهاب بن علي .اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،حتقيق :احلبيب بن طاهر ،بريوت :دار ابن حزم،
ط1999 ،1م ،ج ،2ص.585
( )22ابن قيم اجلوزية .إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دراسة وحتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،القاهرة :طبعة مكتبة الكليات األزهرية1968 ،م ،ج،3
ص .08
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ث  -الفصل بني الفقه والدراسات املقارنيف ابلقوانني العاملييف
أكتفي هنا بنقل نص يعرب جبالء عن فائدة إدراج الدراسات املقارنة يف الدرس الفقهي ،وهي فائدة نظرية
وعملية ،وصاحب النص هو أحد األعالم البارزين يف تنشيط احلركة الفقهية اإلسالمية ،يقول الدكتور مجال الدين
عطية:
" متتد هذه احلاجة –الدراسات املقارنة -لسد القانون املقارن ،فلقد تقدمت يف الفرتة األخرية الدراسات املقارنة
لألنظمة القانونية كافة ،من إسالمية والتينية وجرمانية وأجنلو  -سكسونية ...بل أصبحت دراسات القانون املقارن
ضمن برامج دراسات كليات احلقوق يف كثري من اجلامعات...و يهمنا أن نشري إىل أن الدراسات املقارنة ال
تقتصر على الناحية النظرية ،وإمنا متتد إىل الناحية العملية من جانبني :اجلانب األول هو االجتاه املتزايد إىل توحيد
قواعد القانون ،خاصة يف ميدان القانون اخلاص ،كقواعد الشيك والسند اإلذين وبيع البضائع ...واجلانب الثاين
هو ما قرره نظام حمكمة العدل الدولية يف املادة  58من اعتبار املبادئ القانونية العامة ،املعرتف هبا من األمم
املتمدنة مصدرا من مصادر القانون الدويل العام اليت تطبقها حمكمة العدل الدولية .ولعل توضيح هذين اجلانبني
العمليني على الصعيد العاملي لدراسة القانون املقارن يؤكد األمهية البالغة واحلاجة املاسة لدراسة الشريعة اإلسالمية
بوصفها نظاماً من النظم القانونية العاملية يف نطاق هذه الدراسات املقارنة

)23( "...

خنلص مما سبق ،إىل أن الفقه هو الثمرة العملية اليت تتحصل للطالب بعد مراحل كثرية ،ومن خالل
جتميع حمصالت ،وفوائد جمموعة من علوم الشريعة ،والعلوم اإلنسانية والطبيعية ،وأن النظر إليه حبسبانه مادة علمية
منفصلة عن غريها من املعارف ،يعد خطأ منهجيا يضرب حقيقية التفقه يف مقتل .فالوصل بني الفقه وابقي العلوم

( )23عطية ،مجال الدين .تراث الفقه اإلسالمي وم
.38

االستفادة م ه على الصعيدين اإلسالمي والعاملي ،بريوت :دار الفتح1967 ،م ،ص-30
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مبدأ منهجي ال غىن عنه ،بعدما توسعت هذه العلوم ،وتطورت مناهجها يف الكش

عن احلقائق؛ إذ ال

غىن عنها يف معرفة الواقع من حولنا ،وتصور اجملال الذي يشتغل فيه الفقه .وهكذا فإن ابب املعامالت من الفقه،
وطيد الصلة بعلم االقتصاد املعاصر ،وابب املناكحات شديد االرتباط بعلم االجتماع ،وابب اجلناايت حيتاج إىل
علم النفس ،ومباحث الطهارة واحلالل واحلرام من املطعومات واملشروابت ال تستغين حبال عن أحبال العلوم
الطبيعية والطبية ،وأبواب السياسة الشرعية حمتاجة إىل علم السياسة ومعرفة القوانني الدولية ،إخل.
وحينما ترى الفقه منعزالً عن هذه املعارف العقلية ،نعلم أن غاية ما وصله تعليم علوم الشريعة اليوم ،هو
أن ميلك املعلومات .أما أن يصوغ خطاابً فقهياً ،فهو ما يزال يفتقد اآلليات اليت ختوله امتالك املعلومات،
بوصفها جزئيات العلم املتناثرة ،فيتعلم الطالب ابابً من فقه العبادات ،وابابً من املعامالت ،وآخر من اجلناايت،...
ويفتقد كذلك اخلطاب بوصفه النسقية والتكامل واخليط الناظم للمعلومات ،لتكون رؤية ومنهجاً واضحاً يف
االشتغال الفقهي .وقد ضرب الرتايب مثال يع رب عن حالة التفكك املنهجي اليت حنن بصددها؛ إذ قال " :وكثرياً ما
أضرب للناس هذا املثل ،وهو مثل قرأته وراق يل ...سيارة ّفرقنا أجزاءها مسمارا مسماراً ،ولوحة لوحة ،ونثرانها،
فتأمل هذه الفروع أتمالً شديداً ...ومل ير السيارة مركبة ومل يرها سائرة ...فإذا سألته ال
وجاء عامل امليكانيكّ ،
يكاد يتصور ما هي السيارة وكي
هذه

حركتها ،ومع أنه يعلم كل مسمار فيها وكل لوحة ،ويستطيع أن يص

لك

التفاصيل)24( "...

اثنياً :التدبري الرتبوي لقضييف التكامل املعريف
 - 1الطرق العالئقييف يف تدريس الفقه
ال يكون تطوير طرق تدريس الفقه كثري اجلدوى ،ما مل ينظر إىل األمر بصفة مشولية تستحضر عالقة الفقه
بباقي فروع املعرفة ،لذلك فإن من مقتضيات الرفع من جودة الت ّف ّقه ،إبداع أشكال من التدريس حتقق فكرة وحدة
( )24الرتايب ،حسن .جتديد الفكر اإلسالمي ،املغرب :دار القرايف ،ط1993 ،1م ،ص.7-6
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املعرفة وتكاملها .وميكن أن نطلق على الطرق اليت تنتهض هبذا املطلب ،اسم "الطرق العالئقية"؛ ألهنا تتناول
الفقه يف سياق عالقاته بوحدات علوم الشريعة األخرى ،وكذا عالقاته ابجملاالت العلمية اإلنسانية والطبيعية.
لقد حاول علماء الرتبية إجياد سبل الوصل بني العلوم خالل حصة ال ّدرس ،ليسمن خالل التذكري
يتصور املتعلم حقيقتها وفائدهتا -فحسب ،ولكن أبساليب تطبيقية تنعكس على
النظري هبذه املسألة -اليت قد ال ّ
جمراياتلدروس.
ومن احملاوالت التطبيقييف األساسييف لتجاوز الفصل بني املواد ،ما سأذكره ،بشيء من التفصيل ،نقالً
عن أحد الرتبويني املعاصرين :
 املواد املرتابطة :وفيها تظل احلواجز املصطنعة قائمة كما هي؛ أي إن كل مادة دراسية يظل كتاهباومعلمها املتخصص يف تلك املادة ،ولكن الفكرة األساسية هنا هي بيان الصالت أو العالقات الطولية والعرضية
بني املواد الدراسية املختلفة ....وقد يكون الربط عرضياً ،حيث يقوم به املعلم عرضاً ،أثناء التدريس؛ إذ يشعر أن
مثة عالقة بني املادة اليت يقوم بتدريسها أساساً وغريها من املواد املنفصلة عن تلك املادة ...ويف هذا اجملال يستطيع
املعلم أن يدرك مواطن الربط بني مواد من جماالت متعددة ،وال سيما إذا ما استطاع أن يعرف مستوايت طلبته
وخرباهتم السابقة ،ومن مثّ يصبح هذا األسلوب مدخالً الجتياز الفواصل بني املواد الدراسية يف نواح معينة.
 وهناك صورة أخرى من صور الربط هي :الربط املنظم ،ويعين وضع خطة تسري عملية التدريس علىأساسها ،وهذه الصورة تعد أكثر تطوراً من الربط العرضي؛ إذ إهنا تتطلب تنظيماً وإعداداً حمكماً قبل مواجهة
الطلبة يف مواق تعليمية ،مبعىن أهنا تعتمد على خطة يتم إعدادها مسبقاً ...فاملهم يف هذا الشأن هو أن نذكر
القاعدة وهي :أن وضع خطة يتم بصورة تعاونية؛ إذ يتم اختيار عدد من املوضوعات اليت تتميّز ابلشمول ،اليت
سيدرسها الطلبة ،ومن مث يقوم كل معلم بتدريس املوضوعات اخلاصة به ،اليت تقع يف جمال ختصصه ...كما ال بد
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أن يكون الفريق املشارك يف وضع هذه اخلطة وتنفيذها على درجة كبرية من الوعي أبمهية هذا األسلوب ،وقيمته
الرتبوية ،ومغزاه ملسألة تعزيز فكرة تكامل املعرفة ،وأن تكون مواطن الربط طبيعية ومنطقية وبعيدة عن االفتعال...
 املواد املندجمة :وفيها ترفع احلواجز بني املواد الدراسية املنفصلة ،وقد يكون ذلك بني مادتني أو أكثر يفجمال دراسي واحد ،ويف هذه احلالة تدمج املعارف املستمدة من أكثر من مادة لتكون مادة واحدة .ومن الطبيعي
أن يقوم معلم واحد بتدريس هذه املادة املندجمة يف صورهتا اجلديدة ،ومن مث يكون أقدر على بيان فكرة وحدة
املعرفة وتكاملها.
 اجملاالت الواسعة :وهي فكرة متطورة من فكرة اإلدماج ،فإذا كانت فكرة اإلدماج تعين إزالة احلواجزبني عدد من املواد الدراسية اليت تنتمي إىل جمال معني ،فإن فكرة اجملاالت الواسعة تعين إزالة احلواجز بني عدد من
املواد يف جماالت عدة ...وقد يتطلب هذا األمر إعادة تنظيم حمتوايت املواد الدراسية اليت تنتمي إىل إطار واحد،
يتم فيه إعداد مواد تقوم على أساس هذه الفكرة ،ويتبع ذلك حماوالت أخرى أ كثر تطورا والتزاماً بفكرة اجملاالت
الواسعة؛ إذ أدجمت املواد إدماجاً كلياً فأصبح من الصعب من و جهة نظر املتعلم أن مييّز ما ينتمي منها إىل جمال
معني ،و لكن املهم أن يدرك فكرة و حدة املعرفة وتكا ملها

)25( "...

ويبدو أن الفقه من أنسب املعارف اليت ينبغي أن تطبق فيها فكرة الوحدة املعرفية يف أرقى صورها؛ نظراً
إىل انفتاحه على عدة جماالت شرعية وإنسانية وطبيعية .ومن األولوية مبكان أن يبدأ ابلتنسيق بني مواد علوم
الشريعة لتكون خادمة لالجتهاد الفقهي ،من خالل الربط املنهجي بني املواد يف السنة الدراسية الواحدة ،وكذلك
بني السنوات املختلفة ،ليرتقى الطالب من علم إىل علم ،ومن مرحلة إىل أخرى.

( )25اللقاين ،أمحد حسني .امل
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ويف سبيل حتقيق الدراسة العالئقية للفقه ،ميكن االستفادة من النموذج الرتبوي القائم على فكرة التكامل،
وهي فكرة تعرتف بوجود املواد املنفصلة ،كما تعرتف بوجود حدود لكل مادة ،ولكنها تتخطى هذه احلدود كلما
دعت الضرورة إىل ذلك دون إدماج كامل .وإذا كان التكامل يعين اإلفادة من مادة ما لعرض موضوع يف مادة
أخرى أو أكثر ،فهو يعين أيضاً تكامالً يف شخصية املتعلم وطرق التدريس اليت يستخدمها.
ومن األمثلة البارزة على طريقة التكامل ،أن فقه األسرة له ارتباط كبري بقضااي اجملتمع والتحوالت الطارئة
عليه ،وهذه حتتاج حبثاً اجتماعياً ورصداً دقيقاً ،ميكن من تفسري الواقع وتوقع حركته املستقبلية .فمن أجل تلبية
هذه احلاجات املعرفية واملنهجية ،ميكن أن يتلقى طلبة الفقه دروساً مركزة يف علم االجتماع بقدر احلاجة؛ إما
وإما ابستقدام أستاذ متخصص يف علم االجتماع .وإذا كان الطلبة
ابنتقاهلم إىل الكليات املتخصصة يف ذلكّ ،
بصدد فقه املعامالت املالية اليت هلا تعلق بعلم االقتصاد ،أحاهلم النظام الرتبوي على املتخصصني يف هذا اجملال
العلمي ،للتزود منه مبا خيدم التفقه ،ويؤسسه على أركان متينة ،وقس على هذا ابقي األبواب الفقهية.
 - 2وظيفييف املعرفيف الفق ييف يف م اه التدريس
إن احلديث عن استحضار قضية التكامل املعريف يف درس الفقه ،ينبغي أن ال جيعلنا ننسى قضية ال تقل
أمهية عن تلك ،وهي مسألة وظيفية املعرفة؛ إذ إنه بدعوى تكامل العلوم قد تغلب على درس الفقه الدمدخالت
املعرفية الغريبة عن طبيعته أو منهجه ،أو قليلة الفائدة يف جماله .وعليه ،فإنه من املؤكد يف اجملال الرتبوي استبطان
الدرس الفقهي لقضية الوظيفية ابملوازاة مع مسألة التكامل املعريف.
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أ -يف معىن الوظيفييف
الوظيفية يف أقرب معانيها ،هي أن يكون الدرس الفقهي مستصحباً للوظائ
منه ،وأن يقتصر على موضع الفائدة منها .وهلذا ،ينبغي أن نبني الوظائ

املعرفية والعملية املتوخاة

املنوطة ابلتدريس الفقهي ،مث نوضح

كي يكون التعليم موصال إليها.
ميكن حصر الوظائف اليت ي بغي أن يعىن هبا درس الفقه ،يف ثالث وظائف:
 وظيفة علمية ،وهي إكساب الطالب معرفة واسعة أبحكام الشريعة واجتهادات الفقهاء يف خمتلاألبواب واملباحث.
 وظيفة عملية ،وهي القدرة على االستفادة من املكتسب املعريف ،اهتداء به يف خاصة نفسه ،و نقالً لهلكل من حيتاج إليه ابلتعليم و اإلفتاء و التألي و القضاء ....
 وظيفة منهجية ،وهي قدح ملكات التف ّقه ،واالقتدار املنهجي على مواصلة البحث والتنظري والتحقيق،فال ينقطع االشتغال الفقهي بنهاية سين الطلب.
وه ذه الوظائ

الثالل هي غاايت التدريس ،وال حرج يف الربط بني الغاايت والوظائ  ،فالوظائ

غاايت من حيث حصوهلا لدى الطالب استقباالً ،وهي وظائ
وظائ

من حيث حصوهلا لديه حقيقة .وإذا علمت

املدرس ،من أقواله وأعماله وأنشطته التعليمية ،على ما له
التدريس هذه ،فإن الوظيفية هي أن يقتصر ّ

مدخل يف حت ّقق تلك الوظائ  ،وما له يد يف بنائها وكماهلا ،وأن يستبعد كل حمتوى معريف وكل جهد عملي ليس
له إسهام مباشر يف حتقيق الوظائ املذكورة وإمنائها؛ أي أن يوظ املعارف واجلهود بقدر احلاجة والفائدة املأمولة
من درس الفقه .ولدما كان الفقه علماً قائماً بذاته ،فإنه من جهة أخرى متعلق بغريه من العلوم واملعارف ،وهذا ما
يتيح لنا احلديث عن نوعني من الوظيفية يف درس الفقه ،وبيان ذلك فيما أييت.
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ب  -الوظيفييف يف ت اول املعرفيف الفق ييف
ال خنتل يف كون املعرفة الفقهية  -بكل معانيها وفروعها -هي أكرب ترال مكتوب خلفه لنا األسالف،
وبناء على هذه احلقيقة ،فإن درس الفقه ليس بوسعه استيعاب كل معطيات هذا الزخم املعريف؛ إذ ال مناص من
االنتقاء واالختيار .ومعيار االختيار هو النظر إىل ما يسهم يف حتقيق وظائ

الفقه ،فيعتمد يف التدريس ،وإىل ما

ينأى عن الوفاء ابملطلوب ،يف ستبعد وال يلتفت إليه ،مع اإلشارة إىل أن بعض ما يستبعد يف التدريس ،قد تكون
له فائدة يف جمال التألي أو التثقي العام أو التاريخ ،فيعتمد هناك حيث تدعو احلاجة إليه.
من ضوابط الوظيفييف يف املعرفيف الفق ييف ،هذه اإلشارات املوجزة:
 اعتماد ما له فائدة عملية ،سواء عند املتلقي الفرد ألحكام الفقه ،أو اجملتمع بصفة عامة .واستبعادالتضخم املعريف والرتف الفكري الذي ال طائل حتته  ،كالفروع الكثرية اليت يندر وقوعها ،أو الفقه االفرتاضي الذي
ليست له مثرة عملية.
 اعتماد ما له فائدة آنية ،واستبعاد ما له قيمة اترخيية حمضة ،وليس له تعلق ابلواقع وحباجات الناسونوازهلم ،وكذا اخلالف املذهيب اللفظي ،واألقوال اليت قضى الرتجيح املعاصر ببطالهنا.
 اعتماد ما له فائدة منهجية  ،واستبعاد ما ال يسهم يف قدح ملكات التفقه ،و ما ليس له قيمة مضافة يفتنمية العقول و التشجيع على االبتكار.
ت  -الوظيفييف يف ت اول املعارف املتعلقيف ابلفقه
سبق أتكيد االرتباط الوثيق بني الفقه و ابقي وحدات علوم الشريعة ،وارتباطه مبختل

املعارف اإلنسانية

واللغوية واالجتماعية والطبيعية ،و أن الفصل بني الفقه و هذه املكوانت املعرفية يفضي حتماً إىل اختالل بنية
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التصور
الفقه ،وابتعاده عن التصور الدقيق للوقائع والنوازل ،وعن احلكم الصائب فيها ،وال شك يف أن اختالل ّ
تصوره.
مفض إىل اختالل احلكم ،ما دام احلكم على الشيء فرعاً من ّ
إذا كنا نتفق على ضرورة استفادة الفقه من حمصالت العلوم املرتبطة به ،فإن ذلك ليس على إطالقه ،بل
هو حمدود مبا يقتضيه م بدأ الوظيفية يف التدريس .ومن مث فإن كل املعارف الوسيطة؛ أي اليت تكون ذريعة إىل تقرير
احلكم الشرعي وإثباته ،ال يصح فيها  -تدريساً -أن تتجاوز مرتبة الوسائل والذرائع ،فال ينبغي تناوهلا يف الدرس
الفقهي إال بقدر احلاجة والفائدة احمل ّققة .وكل إغراق فيها ،أو إمعان يف تفصيالهتا ودقائقها ،إمنا هو إهدار للجهد
لست هنا حباجة إىل سرد
وتضييع للوقت ،وذهول عن مقصد الوظيفية الذي ال غىن عنه يف التدريس الناجح .و ُ
األمثلة على ما تقدم؛ ألن هذا املطلب جعلته كاملقدمة النظرية بني يدي املطلب اآليت ،وفيه سأعمل على تقومي
مناهج التدريس ابلقياس إىل قضية الوظيفية ،وحينها سأشري إىل بعض األمثلة الدالة على املقصود.
وحيق لنا التساؤهلنا :هل كان الفكر الرتبوي القدمي واعياً بقضية الوظيفية؟ وهل تكلم شيوخ الفقه عن ضرورة
االقتصار على موضع الفائدة يف التدريس ،وعن قصدية املعرفة املدرسة؟
أابدر إىل القول أبن قضية الوظيفية يف تدريس الفقه أو غريه من العلوم ،وكذلك يف التألي  ،كانت
معلومة لدى األسالف ،وإن كنا ال جند هلم اصطالحاً حمدداً يف التعبري عنها .وجند صدى علمهم هبا على املستوى
النظري يرتدد يف خمتل

املراحل التارخيية .أما على املستوى التطبيقي فاألمر متفاوت من شيخ إىل آخر ،ومن

منهج إىل غريه .وهذا النص التارخيي دليل واضح على إدراك الفقهاء املاضني لفائدة الوظيفية يف التدريس ،فها هو
عياض يقول يف ترمجة حممد بن عبدوس (ت 260ه) ":بلغ ابن عبدوس أن حممد بن سحنون قال يوماً :يتكلمون
يف الفقه ،ولعل أحدهم لو ُسئل عن اسم أيب هريرة ما عرفه ،فكان ابن عبدوس رمبا قال للرجل من أصحابه :افهم
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أحب إيل من معرفة اسم أيب سعيد اخلدري ،تعريضا
هذه املسألة فإهنا أنفع لك من اسم أيب هريرة ،ويف رواية :هذا ّ
اببن سحنون لعلمه

ابلرجال)26( ".

وموضع الفائدة يف هذه الرواية ،أن ابن عبدوس كان مدركاً ألولوايت الدرس الفقهي ،وأنه كان ينتقد
إمعان ابن سحنون يف العناية بعلم الرجال بوصفه معياراً للعلم ،على الرغم من أن تعلم الفقه واإلحاطة مبسائله غري
متوق

على معرفة تراجم الرجال ،وحيث مل يكن الفقه حباجة إىل ذلك ،فال معىن إلقحام علم الرجال يف املعرفة

الفقهية.
وتكلم اإلمام الشاطيب بكالم واضح عن الوظيفية يف علمي األصول والفقه ،يف املقدمتني الرابعة واخلامسة
من كتابه املوافقات ،قال" :املقدمة الرابعة :كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية أو آداب
يوضح ذلك ،أن هذا العلم مل خيتص
شرعية ،أو ال تكون عوانً يف ذلك فوضعها يف أصول الفقه عارية ،والذي ّ
إبضافته إىل الفقه ،إال لكونه مفيداً له وحمققاً لالجتهاد فيه ،فإذا مل يفد ذلك فليس أبصل له ...وعلى هذا خيرج
عن أصول الفقه كثري من املسائل اليت تكلم املتأخرون ،عليها وأدخلوها فيها...وكل مسألة يف أصول الفقه ينبين
عليها فقه إال أنه ال حيصل من اخلالف فيها خالف يف فرع من فروع الفقه ،فوضع األدلة على صحة بعض
املذاهب أو إبطاهلا عارية أيضاً.
املقدمة اخلامسة :كل مسألة ال ينبين عليها عمل فاخلوض فيها خوض فيما مل يدل على استحسانه دليل
شرعي ،وأعين ابلعمل عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب

شرعا)27( "...

ً

( )26القاضي عياض السبيت ،أبو الفضدل .ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفيف أعالم مةذهب مالةك ،ضدبطه وحجمده :حممدد سدامل هاشدم ،بدريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1998 ،1م ،ج ،1ص.355
( )27الشاطيب ،أبو إسحاق .املوافقات يف أصول الشريعيف ،حتقيق وشرح :عبد هللا دراز ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت ،ج ،1ص.57-85
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يقصد الشاطيب بقوله ":فوضعها يف أصول الفقه عارية" ،أهنا مسائل مستعارة من علم آخر ،وليست
مملوكة ملكاً صحيحاً لعلم أصول الفقه ،فاألصل إرجاعها إىل مالكها؛ إذا مل تكن مثة حاجة إىل االستفادة منها يف
األصول .ونستخلص من كالم الشاطيب أنه يضع بعض القواعد النتقاء املادة األصولية ،من أجل أال تتضخم
األصول بغري فائدةَّ فيتسلل منها خلل واضح إىل التفقه ،ومن بني تلك القواعد:
 أن تكون مسائل األصول موصلة إىل الفروع الفقهية ،أو تكون معينة على ذلك. أن يكون اخلالف فيها حقيقياً ومثمراً ،وليس لفظياً أو شكلياً. أن تكون مرتبطة ابلفائدة العملية املطلوبة شرعاً .فإذا كانت خبالف ما ذكر فال حاجة إىل تطويل علماألصول هبا وإرهاق الطلبة حبفظها.
وإذا عرجنا على بعض األحبال الرتبوية عند املتأخرين ،فإننا سنجد إشارات واضحة تدل على اهتمامهم
مبراتب العلوم وضرورة استفادة بعضها من بعض بقدر احلاجة ،قال اإلمام اليوسي يف هذا الشأن" :وأما العلوم
اإلسالمية فمنها املقصود لذاته وهو أصول الدين وفروعه ،وهي الفقه ،ومنه علم املواريث والتصوف ،ومنه الوسيلة،
كعلم التفسري وعلم احلديث ،وكعلم احلساب وعلم التوقيت من علوم األوائل ،ومنه وسيلة الوسيلة ،كعلم القراءات
وعلم الرسم وعلم العربية أبنواعه وعلم املنطق

وحنوه)28( ".

( )28اليوسي .القانون ،مرجع سابق ،ص . 300وقد سبقه اإلمام أبو حامد الغزايل إىل تقسيم مراتب علوم الشريعة؛ إذ قسمها إىل :األصول (القرآن،
املتممات (القراءات ،وعلم الرجال وأمسائهم وأنساهبم،
والسنة ،واإلمجاع ،وآاثر الصحابة) ،والفروع (الفقه ،والتصوف) ،واملقدمات (اللغة ،الكتابة) ،و ّ
وأمساء الصحابة وصفاهتم ،والعلم أبعمارهم ،)...انظر:
 الغزايل .إحياء علوم الدين ،املرجع السابق ،ص.80-83766

وقال يف موضع آخر " :ومىت احتاج الكالم -أي يف شرح الفقه -إفراداً أو تركيباً أو البحث فيه أو
اجلواب إىل دليل أو شاهد أو مثال ،فال بد من اإلتيان به يف حمل ه على قدر احلاجة ،من غري إخالل مبا يكون به
حيي ر أفكار
التصحيح والتبيني ،وال إغر ا
اب ِّ

احلاضرين)29( ".

 - 3مناهج التدريس الرتاثي ،ومراعاة مبدأ الوظيفية

سأعمل يف هذا املقام على تقومي مناهج التدريس الرتاثي ،اليت سادت ابلغرب اإلسالمي ،وارتبطت
بتدريس الفقه املالكي خاصة ،وأحاول استجالء مدى وفاء تلك املناهج بقضية وظيفية املعرفة الفقهية.
أ  -الوظيفييف يف م

السماعات

يالحظ على فقه السماعات أن عنايته كانت متمحضة لإلحاطة ابملسائل ،وحفظ فروع الشريعة كما
وردت عن اإلمام مالك وتالمذته .وألجل ذلك كانت كتب السماعات قد عرفت التخصص العلمي املبكر،
فاهتمت ابلفقه يف ذاته ،ومل ختلطه بغريه من املعارف .وأغلب ما كان متداوالً من الرواايت الفقهية له فائدة عملية،
سواءً األحكام الفقهية املعتنية حباجات األفراد يف عباداهتم ومعامالهتم ،أو اليت هلا تعلق ابلنظام العام ،مثل تويل
اخلطط الشرعية من :شورى ،وقضاء ،وفتوى ،وإدارة شؤون السياسة واالقتصاد .وال شك يف أن منهج اإلمام
مالك الذي يؤثر االرتباط بواقع الناس ومسائلهم احلالة وينأى عن االفرتاضات واالحتماالت البعيدة ،كان سائداً
لدى فقهاء الغرب من املشتغلني ابلسماعات.
وميكن تلخيص املالحظات اإلجيابية اليت هلا ارتباط مببدأ الوظيفية فيما أييت:
 التخصص الفقهي البارز ،سواء يف املادة املدروسة أو عند الطلبة الدارسني للسماعات. الوفاء حباجات األفراد واجملتمع من األحكام التشريعية على قدر احلاجة و الفائدة.( )29اليوسي ،القانون ،مرجع سابق ،ص.550
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 وضوح املروايت الفقهية وصالحيتها لالستثمار والتطبيق على النوازل .كما ميكن إبداء بعض املالحظات املعربة عن اخللل يف اعتبار الوظيفية ،يف اآليت:
 قلة وفاء السماعات بوظيفة التنظري املستقل واالجتهاد يف أرقى صوره ،نظراً إىل اعتمادها على النقلاحلريف لفتاوى مالك وتالميذه ،مما يفضي إىل التقليد؛ أو بتعبري أصح ،إىل اجتهاد مقيد ابألصل
املنقول.
االنفصال املبكر للفقه عن العلوم واملعارف املرتبطة به ،كعلوم اللغة ،وعلوم القرآن ،واحلديث ،وأصول
الدين ،وال يعين ذلك إمهاالً هلذه العلوم ،بل احلاصل أهنا كانت تدرس وهلا جمالسها العلمية احلافلة ،وشيوخها
املربزين ،غري أن تدريسها كان مستقالً عن تدريس الفقه؛ فإما أن الطالب نيؤثر أحد هذه العلوم فيكون من
احلاذقني فيه ويقل اعتناؤه بغريه ،وإما أن يكون من املشاركني يف أكثر العلوم اليت درسها ،ولكنه ال حيسن الوصل
املنهجي بينها ،واالنتقال الذهين من مكتسبات علم إىل نتائج علم آخر ،ألن نظام الدراسة كان يكرس الفصل
بني وحدات علوم الشريعة ،واجلفوة بني هذا وغريه من املعارف اإلنسانية.
 التقصري يف العناية بنصوص الشريعة ،واستثمارها بشكل وظيفي يف دروس الفقه  -وهذا فرع عناملالحظة السابقة  ،-والسبب يف ذلك كما سبقت اإلشارة ،هو االكتفاء بنقل الفقه اجلاهز املروي
عن أعالم املذهب املؤسسني له .صحيح أن اآلاثر مل ختل متاماً من دروس الفقه  -فلم يكن الفقهاء
املتقدمون املقتدون مبالك ليقبلوا بذلك -غري أهنا كانت دون سداد احلاجة العتبارين :األول ،قلة
األحاديث املتداولة يف نصوص السماعات ابلنسبة إىل أحاديث األحكام عموماً.

()30

والثاين،

( )30يدل على ذلك أن أحاديث املدونة –وهي أبرز كتب السماعات إطالقاً -تبلغ واحداً ومخسني ومخسمائة حديث ( )333حسب إحصاء الدكتور
طاهر حممد الدرديري يف كتابه "ختريج أحاديث املدونة"( :وقد بني فيه درجات احلديث وأنواعها) ،يف حني أن مسائلها تتجاوز ستاً وثالثني وأل
( )3753مسألة ،كما أن املوطأ -وهو كتاب متوسط يف أحاديث األحكام -حيتوي على واحد وتسعني ومثامنائة وأل حديث ( )3853ابحتساب
املكررات .وجممل أحاديث األحكام أكثر من ذلك بكثري.
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إحالل النصوص منزلة الشاهد أو الدليل يف عقب احلكم الفقهي املروي ،وإغفال توظيفه يف الدرس
ومرجحاً بني املختل منها .وألجل ذلك
حبسبانه مدخالً له ومنطلقاً لتفريع األحكام ،مث دليالً عليها ّ
وجدان أكثر السنن الواردة يف السماعات تروى معلقة أو جمتزأة أو ابملعىن ،وال يلتفت أكثرهم إىل
حتقيق أسانيدها وضبط متوهنا ومعرفة درجاهتا ،فكان هذا أقدم خلل يف تدريس الفقه ابلغرب
اإلسالمي ،وأول زيغ عن منهج اإلمام مالك يف التعليم.
ب  -الوظيفييف يف م

الشروح والتفريعات

تدلنا امل ؤلفات الفقهية املندرجة يف سلك هذا املنهج ،على نوع من االرتقاء يف نظام التدريس الفقهي،
فقد تداركت الشروح ذلك الفصل الواضح بني العلوم ،فأصبحت توظّ

علوم اللغة العربية يف توضيح

االصطالحات الفقهية ،وزاد اهتمامها ابلنصوص الشرعية خصوصاً السنن النبوية ،دون أن خيرج ذلك عن مقصود
الفقه إىل التطويل واالستطراد ،وإمنا يستقي الفقيه من معطيات العلوم الداعمةللفقه حبسب ما يقتضيه البيان
ويتطلبه فهم املسائل الفقهية والتطبيق عليها .ولعل عنوان "املقدمات املمهدات" يفصح جبالء عن مراعاهتم حلقيقة
الوظيفية ،فإن تتمة العنوان هي " لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات
ألمهات مسائلها املشكالت".
فقوله ( ما اقتضته) يدل على أن الداعي إىل استدعاء الشروح واالستفادة من العلوم األخرى ،إمنا هو
حاجة الفقه إىل ذلك ،وما أبيح للضرورة يق ّدر بقدرها .وقوله (ألمهات مسائلها املشكالت) يشري إىل اقتصار
الشارح على املسائل املشكلة ،وأنه لن يتتبع ألفاظها ومسائلها لفظا لفظاً ،ومسألة مسألة .ومن هذا يتضح لك
الفرق بني شروح املتقدمني وشروح املتأخرين ،وسيأيت مزيد بيان هلذه احليثية يف منهج املختصرات.
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مما سبق ميكن القول :إن منهج الشروح والتفريعات  -يف جمايل التألي

والتدريس -كان متوسطاً بني

التفريط يف قضية الوظيفية ،كما هو احلال يف منهج السماعات الذي متحض ملسائل الفقه ،واإلفراط بوصفه إكثاراً
من املدخالت واهلوامش واالستطرادات ،كما هو الشأن يف منهج املختصرات.
ت -الوظيفييف يف م

التأصيل

حاول هذا املنهج رد الفقه إىل أصوله ،سواءً النصية :القرآن والسنة ،أو النظرية :أصول الفقه وقواعده،
ويف سبيل ذلك احتاج إىل نسج خيوط العلوم الكثرية ،والتألي

بني حمصالهتا ،لتكون سلماً إىل اكتساب الفقه،

ونظراً إىل كون مداخل أتصيل الفقه كثرية ،كتفسري آايت األحكام أو شرح أحاديثها ،وكذا كتب اخلالف العايل،
تدرب على اقتناص الفروع؛ فإن الدرس الفقهي ،وفق هذا املنهج ،شهد دخول كثري من
وكتب األصول اليت ّ
املعارف والعلوم ،فغدا النظام الرتبوي شبكة متصلة اخليوط ،كل فن من الفنون يعتمد على غريه ،وحيتاج إليه،
وحيتاج غريه إليه .والفقه هو خالصة كل ذلك ومثرته ،فوجدان اللغوي يسخر لغته الستنباط الفقه ،واحملدل يستثمر
أحاديثه الستخالص الفقه ،واألصويل أو الفيلسوف أو اجلديل كذلك.
هلذا فإن منهج التأصيالت ،كان أوىف املناهج توظيفاً للعلوم يف الفقه ،وأكثرها ربطاً بينها وتوحيداً
لنتائجها يف سبيل التفقه .فقد اختلط درس الفقه بدرس اللغة ،والتفسري ،واحلديث ،واملنطق ،واألصول ،والعلوم
اإلنسانية والطبيعية األخرى .ولئن كانت هذه املسألة من مقتضيات املنهج السليم؛ نظرا إىل تقارب العلوم يف
املناهج والنتائج ،وانبناء بعضها على بعض ،فإن ذلك قد يكون مدخالً إىل تشتيت الذهن بكثرة املدخالت
والتفصيالت ،ومدعاة إىل تفويت الفائدة املرجوة من الفقه؛ إذ يقل التخصص فيه والتحقيق لدقائقه.
وابلتأمل يف كتب الفقه التأصيلي جندها متفاوتة يف درجة اعتماد املدخالت املعرفية يف نطاق الفقه،
فبعضها استفاد من ذلك يف حدود ما تقتضيه الوظيفية ،وبعضها انساق مع التطويل والشرود عن املطالب
الفقهية .فابن العريب املعافري ( ت 543ه) على سبيل املثال كان قاصداً إىل استخالص الفقه من كتاب هللا
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تعاىل ،يف "أحكام القرآن" ،فلم يزد على تفسري مخسمائة آية ،عدها هي جممل آايت األحكام ،وال يورد فيه من
القواعد اللغوية واألصولية إال ما يستوجبه املقام ،ليكون تدريباً للفقيه على استخالص الفروع من أصل األصول:
القرآن الكرمي ،مث اختصر ذلك يف "األحكام الصغرى" ،ليكون كتاابً سهل املأخذ ،وحافزا إىل التفقه.
وإذا قاران هذا التفسري ،بد "اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب ( ت 671ه) لوجدان أحكام القرآن أقرب
إىل معىن الوظيفية؛ ألن القرطيب انتهض بشرح كل آايت القرآن الكرمي ،واعتمد التفصيل والتطويل ،ومل يقتصر على
املباحث الفقهية.
ولو قاران " املنتقى" للباجي (ت 474ه) بد " إكمال املعلم " للقاضي عياض (ت 544ه) ،لوجدان
اختص أبحاديث األحكام ،فكان شرحه " املنتقى " اتبعاً له يف
األول أليق مبطلب التفقه من الثاين؛ ألن املوطأ
ّ
ذلك ،ومل يقتصر "املعلم" عليها؛ ألن " صحيح مسلم " كتاب جامع للسنن أبنواعها .ومن جهة أخرى فإن
النزعة األدبية عند عياض جعلته جينح إىل اإلكثار من الوجوه اللغوية واملعاين البالغية مبا يفوق حاجة الفقه.
وعلى العموم ،فقد كانت العلوم اخلادمة للفقه ،مصدراً معرفياً غنياً له ،وسبيالً قومياً يف التفقه ،وقد استفاد
منها الفقهاء مبقادير متفاوتة ،غري أهنا يف الغالب مل تكن معيقة عن التحصيل ،وال شاردة عن املطلوب.
ث -الوظيفييف يف م

املختصرات

عرف احملتوى التعليمي يف منهج املختصرات ،ثنائية املنت والشرح ،ولذلك عند التقومي استناداً إىل قضية
الوظيفية ،يلزم النظر إىل الشقني معاً .فإذا فحصنا جانب املتون املختصرة ،سنجدها تعتين بتقليل األلفاظ وتركيز
العبارات ،وألجل ذلك استبعدت ،يف الغالب ،املعارف الداعمة للفقه ومل حتتفل هبا ،واقتصرت على األحكام
اجملردة عن أدلتها ،وعن طريق الوصول إليها ،فال تكاد جتد فيها آية قرآنية أو حديثاً نبوايً أو قاعدة أصولية ،وإمنا
فروعاً فقهية كثرية معزوة إىل قائليها ومرجحاً بينها أحياانً .وإذا أتملنا الشروح واحلواشي املوضوعة على املتون،
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وجدانها خبالف املتقدم؛ ممعنة يف إيراد القضااي اللغوية والبالغية ،ومسهبة يف الشرح والتعليق واالستطراد فوق
احلاجة.
هكذا اجتمع يف هذا املنهج التفريط يف توظي

نتائج العلوم يف املتون ،واإلفراط يف إيرادها يف احلواشي

والشروح .فكان األمر األول ابعثاً على اإلغالق وخفاء منهج الوصول إىل احلكم الفقهي .وكان الثاين عامالً على
التيه يف التفصيالت ،والشرود عن املقاصد العلمية واملنهجية.
وأكثر ما وقع فيه التطويل واحلشو هو اجلوانب اللغوية ،مع أهنا ال حتتاج إىل كل ذلك ،بوصفه من علوم
اآللة ،وليس مقصودة يف ذاهتا ،فقد كان "من الظواهر البارزة يف كتب الشروح واحلواشي الفقهية اإلسهاب يف
عرض التعريفات ونقدها ،مع أنه أصبح مقرراً أن املناقشة يف األلفاظ بعد فهم معناها ليست من شأن احملققني...
بل شأهنم بيان معاملها الصحيحة ،وال ينشغلون بذلك إال على سبيل التبعية تدريباً للمتعلمني ،وإرشاداً للطالبني.
()31

وقد تسلّل هذا االستطراد ،واإلسهاب يف الشرح ،واستجالب الشواهد واألمثلة الكثرية ،والتعقيبات
اللغوية ...إىل رحاب الدرس الفقهي ،فأصبح يقتفي أثر التألي  ،وفات كثريين من شيوخ الفقه إدر ُاك الفارق
بينهما ،وهو أن التألي

غالباً ما يكون موجهاً لكل قارئ من اخلاصة والعامة ،فجاز فيه التوسع واالستطراد،

ليصادف مشارهبم املتعددة ،ويسد حاجاهتم املختلفة ،فيكثر عدد املستفيدين منه .أما التدريس فعلى عكس
يصح فيه احلشو واإلطناب
األول؛ موجه لفئة خمصوصة يف مدة حمدودة من أجل بلوغ أهداف مرسومة ،فال ّ
داع.
وطول يف زمن الدراسة من غري ٍ
والتحذلق يف اللغة ،وإال ّفوت املقصودّ ،

( )31أبو سليمان .م

البحث يف الفقه اإلسالمي :خصائصه ونواقصه ،مرجع سابق ،ص .375
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لقد نبه الشيخ ابن عاشور على هذا اخللل عند املتأخرين ،قال" :قد تفضي الغفلة ابملعلم إىل االرمتاء يف
مسالك قليلة اجلدوى ،توقع تالمذته يف خطل أو فشل ،وهذا يعرض كثرياً ملن اتسعت معلوماهتم من املتصدرين
للتدريس يف مبدأ تصدرهم ،فيدفعهم ح ب إظهار ما هلم من املزية ،مث ال يلبث أن يستيقظ من هبجته تلك ويصري
إىل وضع املقادير يف نصاهبا ،وقد نبه على هذا صديقنا الشيخ حممد اخلضر بن احلسني فقال يف مقاالت رحلته
اجلزائرية :وقد كنت عافاكم هللا ممن ابتلي يف درسه ابستجالب املسائل املختلفة الفنون ،وأتوكأ على أدىن مناسبة
حىت أفضى األمر إىل أن ال أجتاوز يف الدرس شطر بيت من ألفية ابن مالك مثالً ،مث أدركت أهنا طريقة منحرفة
املزاج عن

اإلنتاج)32( ".

ومن الغريب ،أن هذا اخللل يف التدريس الذي يضرب قضية الوظيفية يف مقتل ،ع ّده أحد األساتذة
املغاربة املعاصرين مسلكاً قومياً يف التدريس ،وأعلى من شأنه مبا ال مزيد عليه ،وزعم أنه منهج القاضي عياض يف
استمر إىل العهود املتأخرة ،فقال" :إن الشيوخ الذين درسنا عليهم رحم هللا من قضى منهم ،وأطال
التدريس ،وقد ّ
عمر من ال يزال منهم على قيد احلياة ،لدى تدريسهم التفسري واحلديث خاصة ،إذا كانوا ينتهجون املثال التايل:
التأكد من صحة املنت والسند يف احلديث ،ومعرفة درجته من حيث املصطلح ،وترمجة مجيع رواته دون استثناء،
وإعطاء نبذ مقتضبة عن حياهتم ومآثرهم ،والتعليق على األلفاظ الغامضة لغوايً واستعماالهتا يف املوضوع احلقيقي،
أو جمازاً أو كناية أو استعارة ،مث إيراد بعض مرتادفاهتا وأضدادها ،واالستشهاد على ذلك آبايت قرآنية وأحاديث
نبوية صحيحة ما أمكن ،أو من األشعار العربية املعتربة يف هذا اجملال ،مث تصري

ما يكون هناك من أفعال غري

واضحة األساس مثل "ترتى" و"تتاىل" ،مث إعراب النص كامالً إن كان قرآانً أو شعراً ،والتنبيه على ما جيب يف
احلديث ،مث حتليل املضمون العام للنص ،حىت إذا استقر يف أذهان الطلبة وهضموه فتح ابب املناقشة احلرة
( )32ابن عاشور .أليس الصبح بقريب ،مرجع سابق ،ص.37-9
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والكاملة ،دون اقتصار أو ابتسار ،وأشري إىل ما يف املوضوع من مراجع للتصحيح واملقارنة والتصويب ،مث يف النهاية
حماولة استخراج ما يف النص من أحكام إن كان شرعياً ،ومن فوائد وقواعد أيضاً إن كان غري شرعي ،مع عدم
إغفال خمتل

النقول وآراء العلماء القدماء مع فحصها وعرضها على حمك النقد اجملرد النزيه ،ويعين كل هذا

اإلحاطة ابملوضوع من مجيع جوانبه ،وإذا مل يكن الدرس يف هذا املستوى وص
يبلغ بعد درجة األستاذية املعرتف هبا

تسر ،وأن صاحبه مل
أبنه فج ُمنب ا

علميا)33( ."...

ً

خامتة

ال حظنا مما سبق أ ن مثة خلالً واضحاً يف التعامل مع قضية الوحدة بني العلوم ،و الو عي هبا يف جمال
التدريس عامة ،و الدرس الفقهي خاصة .و وجدان أن مثة اضطراابً يف املناهج اليت تعاملت مع وظيفية املعرفة
الفقهية؛ إذ إن املدرس غفل عن النظر إىل حاجات املتعلمني ،و عن مطالب الواقع و اجملتمع ،و غلب النظر إىل
نفسه ،فاعتىن إبظهار ما له من التقدم و الفضل و سعة العلم و شفوف الذهن  ،إلهبار السامع قبل إمهاره .كما
أنه انساق مع اجلا نب املعريف فجعله املقصد الوحيد من الدرس؛ أي كثرة املعلومات ،ونسي اجلوانب العملية
واملنهجية .فالعلم ال يطلب لذاته ،أو إلرضاء الفضول املعريف ،أو إلشباع احلاجات النفسية واجلمالية فقط ،بل
ليكون سبباً للتقوى وإصالح النفس ،وسياسة شؤون الدنيا ،وال يكون كذلك إال إذا ارتبط بقضاايها ،وانضبط
لغاايت حمددة سلفاً ،فال يكون التعليم رهني االرجتاالت وما جتود به القرائح ،أو ما تسمح به املواق

اآلنية يف

جملس الدرس.

( )33التوايت ،عبد الكرمي .صفحات من اتريخ أيب الفضل عياض ،ضمن ندوة القاضي عياض ،مراكش :جامعة القاضي عياض2009 ،م ج،1
ص.533-533
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وقد رأت الدراسة أبن مثة ضرورة للرتابط بني العلوم ،ضمن إطار ترتييب منطقي يف تدريسها ،وتدرج يف
حتصيل مثراهتا .ولعل اخلطوة الناجعة هبذا االجتاه تكون ابستحضار مسألة وظيفية املعرفة؛ إذ إنه بدعوى تكامل
العلوم قد تغلب على درس الفقه الدمدخالت املعرفية الغريبة عن طبيعته أو منهجه ،أو قليلة الفائدة يف جماله.
وعليه ،فإنه من املؤكد يف اجملال الرتبوي استبطان الدرس الفقهي لقضية الوظيفية ابملوازاة مع مسألة التكامل املعريف.
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