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المناظرة والمنهجية األصولية :طبيعة النظر األصولي وركائزه
ليــس يف اإلمــكان احلديــث عــن أصــول املناظــرة األصوليــة وضوابطهــا دون احلديــث اإلمجــايل عــن
املتعلقــات املفهوميــة هلــذه الفاعليــة اإلنســانية األصيلــة ،إذ باالســتحضار هلــا واســتصحاب هادياهتــا يتحصــل
ـري منــه والعملــي ،مثلمــا يرتســخ لديــه الوعــي
ـار الراشــد بســياقها اإلشــكايل العــام ،النظـ ِّ
لــدى املسرتشــد االعتبـ ُ
بضــرورة االســتدعاء الناجــز لقيــم املناظــرة مــن أجــل تفاعــل ح ـواري يســتجيب لقيــم التعــارف الــي جــاء هبــا
الوحــي اخلــامت.
ولذلــك حنتــاج يف البــدئ إىل تبــن متعلــق أساســي هــو المنهجيــة األصوليــة؛ إذ حديثنــا باألســاس
هــو عــن النمــوذج األصــويل يف ضبــط وتقنــن املناظــرة.
مما ال خيفى أن علم أصول الفقه يعد جماال معرفيا إسالميا خصبا ،وشاهدا أصيال على نضج العقلية
العربية اإلسالمية ونبوغها املعريف ،فتبوأت بذلك املراتب العليا يف سلم املسامهة احلضارية اإلنسانية.
وممــا يــدل علــى قيمــة هــذا العلــم ورســوخ دعائمــه ،االهتمــام املتزايــد الــذي حظــي بــه مــن لــدن الدارســن
املعاصريــن ،كل مــن الوجهــة الــي يرتضيهــا والتخصــص الــذي خــره.
وإذا كان علــم األصــول خيتــص بالنظــر يف املعرفــة الفقهيــة إن تقوميــا ملناهجهــا النظريــة أو تســديدا
ملســالكها العمليــة ،فــإن مــن جيــرد النظــر يف مباحثــه قــد مييــز بــن جوانــب ثالثــة متكاملــة ومتالزمــة:
ـ ـ جانب تأويلي :مبناه على ضبط آليات استخراج الدالالت الشرعية من النصوص.
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ـ ـ وجانــب اســتداللي :مــداره علــى ضبــط األنســاق االســتداللية املوظفــة مــن طــرف الفقيــه يف عملــه
االجتهــادي.
ـ ـ وجانــب حــواري يعــى بضبــط الطــرق املشــروعة واملســموعة يف التدليــل للدعــاوى األصوليــة ومســالك
االعـراض عليهــا وكيفيــات اجلـواب عنهــا.
وقــد مســي اجلانــب األول تأويليــا ألن االجتهــاد يف هــذا املســتوى يســعى يف حتصيــل مــآل النــص

الشــرعي حكمــا وقيمــة وعمــا.

ومســي اجلانــب الثــاين اســتدالليا ،ألن االجتهــاد يف هــذا املقــام ال يســتفيد األحــكام الشــرعية مباشــرة
مــن النصــوص ،وإمنــا تتحقــق هــذه االســتفادة بفضــل مجلــة مــن الوســائط تقــل أو تكثــر ( االجتهــاد يف غيــاب
النــص) ،والشــك أن االجتهــاد المبنــي علــى الوســائط فــي التحصيــل هــو اشــتغال اســتداللي صريــح.

ومســي الثالــث حواريــا لكونــه ينظــر فــي األنســاق االســتداللية و التأويليــة علــى مقتضــى التفاعــل

وبيــان كيفيــات تــداول الحجــج.

ووجه اعتبار هذه اجلوانب متكاملة ومتالزمة ناشئ من:
ـ كون التأويل ال يتحقق دون استدالل،
ـ كما أن االستدالل يستمد مقدماته من نتائج التأويل،
ـ وهكذا فاالستدالل يعد وسيلة التأويل يف االستنباط،
ـ كما يعترب التأويل مادة االستدالل يف االستنتاج.
مث إن تحقيــق التأويــل وبنــاء الدليــل ال يمكــن أن يتمــا بمعــزل عــن الســياق الحــواري ،أي عــن

اســتحضار الغيــر وتأثيــره فــي توجيــه التأويــل وبنــاء االســتدالل.

ومبقتضــى هــذا التكامــل الواضــح والتــازم الالئــح بــن هــذه اجلوانــب الثالثــة ،تكــون املعرفــة األصوليــة

آيلــة –علــى التحقيــق -إىل جانــب أعــم يشــكل جوهرهــا وخاصيتهــا ،وهــو بالــذات« :النظــر فــي الدليــل»،
إذ خطــاب الشــارع ومــا بــي عليــه مــن أصــول ،ليــس إال «أدلــة» علــى أحــكام الشــرع ،ووجهــة الفقيــه يف
حتصيــل هــذه األحــكام هــو بالــذات هــذه األدلــة وال شــيء سـواها.

2/3

www.arrabitacademy.ma

المصادر و المراجع
ـ ـ املنهاج يف ترتيب احلجاج ،الباجي ،ط  ،1987 ،2دار الغرب اإلسالمي.
ـ ـ شرح التوضيح للتنقيح يف أصول الفقه ،التفتازاين ،دار الكتب العلمية( ،د.ط.ت)
ـ ـ املنهجية األصولية ،محو النقاري.
ـ ـ املوجز يف أصول الفقه ،الشيخ حممد عبيد اهلل األسعدي ،ط  ،1990 ،1دار السالم.

3/3

www.arrabitacademy.ma

