اإلجماع والتشريع واإلجماع وسمطة األمة

أرسمت لي إحدى ُدور النشر مخطوطةً ألحد الباحثين المغاربة من أجل تقييميا أو بحث قابميتيا
لمنشر كالعادة .والمخطوطة معنيةٌ بنقد فكرة اإلجماع بل نقضيا .وقد بدأ الباحث الناقض من" رسالة" اإلمام

الشافعي ،والذي اعتبر اإلجماع دليالً شرعياً بعد الكتاب والسنة ،وقبل القياس .وأورد الباحث أدلة المعتزلة
أن آية" سبيل
والشيعة القدامى عمى نفي اعتبار اإلجماع من مصادر التشريع .وأدلةُ ىؤالء تتركز عمى ّ
المؤمنين" ال ُّ
حديث ضعيف.
أن حديث ":ال تجتمع أمتي عمى ضاللة" ىو
ٌ
تدل عمى حجية اإلجماع ،كما ّ

يضيف
األصم والنظام .ثم
بعض أىل االعتزال عمى ذلك ُحججاً من العقل مثمما فعل أبو بكر
ويضيف
ُ
ُ
ّ
أن مقصد الفقياء من أىل السنة ،إنماكان احتكار سمطة التشريع
ُ
الباحث نفسو برىانًا رابعًا يتمثل في ّ
بالنخبوية ،وتسخيرىا لخدمة السياسيين عبر التاري خ اإلسالمي الوسيط! وحتى في الفصل السياسي الذي عقده

المنع من التمرد بحجة الفتنة!
احدة لإلجماع ىي تسويغ الخضوع لمسمطات ،و ْ
الكاتب ،يذكر وظيف ًة و ً
ون ّقاده في القديم والحديث ،شأنيا في ذلك شأن الدراسات النقدية األُخرى
إن ىذه الدراسة عن اإلجماع ُ
ّ

السياسي لإلجماع الذي ذكره الشافعي قبل التدليل عمى
المعنية بتجديد عمم أصول الفقو -تتجاىل األصل
َّ

إن المسممين أجمعوا عمى وحدة األمة ووحدة اإلمام ووحدة الدار
الوظيفة التشريعية لو .فقد قال الشافعي ّ
ووحدة القاضي ..الخ .وعمى "سمطة األمة" من خالل إجماعيا ،رتّب الشافعي مبدأ اعتبار اإلجماع حجةً
شرعي ًة بعد الكتاب و السنة .وىو عندما فعل ذلك ما كان ما فعمو بِ ْدعًا ،فقد وافق عميو كثيرون ،ومن بينيم

تمارسيا من خالل إجماعيا حاضرةٌ في جميورىا أو
أن سمطة األمة التي
معتزلة وغير معتزلة .إنما في حين ّ
ُ
فإن االشتراع ال يمكن أن ُينسب إلى الجميور -لذا فما كان الحديث عن إجماع العامة في
شائعة فيو؛ ّ
يكون كذلك إذ كيف تستطيع العامة
األحكام الشرعية؛ بل ىو إجماع الفقياء المجتيدين .ومن الطبيعي أن
َ
اد
لكن الكاتب إنما كان يريد التشنيع عمى الفقياء ،فتجاىل ضرورات االختصاص عندما ُير ُ
االشتراع؟! ّ

االجتياد .ومن اجتماع آراء المجتيدين عمى ٍ
أمر أو حكم يصبح ىذا الحكم أو العرف جزًءا من حركية
االجتياد إلى جانب االستنباط من الكتاب والسنة.

و ُّ
منفردة ،بل شاركيم فييا
أن مشكمة عمماء الكالم من المعتزلة مع اإلجماع ،ما كانت مشكم ًة
ً
الحق ّ
َّ
ٍ
السّنة.
أىل الحديث وان
ُ
ألسباب أُخرى .فأى ُل الحديث حمموا عمى اإلجماع العتبارىم أنو يتخطى الكتاب و ُ
ومتكممو المعتزلة حمموا عمى الحديث واإلجماع معًا ألنيم أرادوا االنفراد بالتفكير الديني بعد القرآن وتأويمو.
خاص بالنخبة ِ
العالمة ،وىذا أمر
ٌّ
ال عندما تأكدوا أنو
أن أصوليييم -كما سبق القول -ما ُس ُّروا باإلجماع إ ّ
بيد ّ

طبيعي؛ فميس ُّ
ي اليوم -وسط النزاع عمى مسائل قانونية ،يستطيع أن يعمل باعتباره فقييًا دستورياً!
كل مصر ٍّ
لكن َّ
كل الذين اتّيموا الشافعي بالخطأ لرْفعو اإلجماع إلى رتبة الدليل الشرعي أو األصل الشرعي ،أخطأوا
ّ
خطأً فاضحًا في فيموَّ ،
إن
وظل ىذا الخطأ ساريًا عمى مدى األعصار واألدىار .فقد قال الرجل منذ البداية ّ
وسالموُ عميو ،ومن ضمن
ات اهلل
المسممين أقاموا عمى اإلجماع سائر شرعيات مجتمعيم منذ وفاة النبي صمو ُ
ُ
ذلك نظاميم السياسي الذي قام عمى اإلجماع .ولذا فكما قال النبي(ص) لمعاذ بن جبل في سؤ ٍ
ُسموب
ال ىو أ ُ
ُ
ُُ
الحكيم( في عمم البالغة) ،عن ماذا يفعل إن احتار في ٍ
حكم ،فقال إنو يبحث عنو في كتاب اهلل ،فإن لم يجد

تع ُّم
ففي سنة رسول اهلل ،فإن لم يجد فإنو يجتيد أرَْي ُو وال يألو ( أي ال ُي ّ
قصر) .وىكذا فإنو في األُمور التي ُ
فإن المسممين يستطيعون المجوء إلى إجماع عممائيم إن لم يجدوا ما يجيبون بو
بيا البموى ،وتتصل بالدين؛ ّ
محدثين كثيرين َّ
أن ىناك ِّ
شككوا في حديث ُمعاذ بن جبل لجيتي المتن و
في الكتاب أو السنة .ونحن نعمم ّ
بن أََنس وفقياء المدينة السبعة ،وفقياء مكة ،وأىل الرأي
الشافعي رأى
لكن
َّ
َ
اإلسناد؛ ّ
شيوخو ومنيم مالك ُ
الفقيي ممارسةٌ تعود إلى أيام
بالعراق؛ كمُّيم يأْخذون بالقياس ،فقال بو واستأنس بحديث ُمعاذ .فالقياس
ُّ
ُّ
القياس مصد ًار تشريعيًا،
الشافعي الذي اعتبر
وضعفًا .و
ويات
الصحابة،
ُّ
وتدل عمى شرعيتيا َم ْر ٌ
ُ
تختمف قوةً َ
َ
نفسو في اإلجماع.
َ
بالقبول إجماعات،
َ

الشيئ
تابع في ذلك ممارسات الصحابة والتابعين والمرويات عن النبي(ص) .وىو فعل
َ
فقد اعتبر التصرفات االجتماعية والعامة منذ وفاة الرسول (ص) التي تمقتْيا األم ُة
واإلجماعُ شرعٌ أو لَ ُو قوةُ الحكم الشرعي .ومن ضمن ذلك وعمى أرْسو الخالفةُ وانشاء النظام السياسي الواحد.

عمل أىل
أن اإلمام مالكًا اعتبر
َ
إنما السؤال في ىذه ُ
النقمة من غير الديني البحت إلى الديني .فالمعروف ّ
ال شرعيًا ،الختصاص المدينة بأنيا دار رسول اهلل(ص) عمى مدى عشر سنو ٍ
ات
المدينة دلي ً
ات ىي سنو ُ
ُ

لكن الميث بن سعد (من ُمعاصري مالك) ،والشافعي (من تالمذة
ظيور الجماعة واألمة وتطبيقات السنةّ .
أن اعتبار إجماع أىل المدينة يعود إلى أنيم جماعةٌ مؤمنةٌ استبطنت
مالك) ،رأيا ومعيم آخرون كثيرون ّ

الشريعة ومن ضمنيا السنة؛ وىم ال يتميزون بذلك عن سائر المسممين ،فإذا كان إجماعُ أىل المدينة شرعًا،
إن إجماع األمة شرعٌ أيضًا .وكانت ىذه ىي النقمة من االجتماعي /السياسي إلى الفقيي
فاألَولى أن يقال ّ

غامض بالفعل،
اىتم الشافعي في الرسالة بإيراد دليل"سبيل المؤمنين" القرآني في الرسالة ،ألنو
والديني .وما َّ
ٌ
بل أورده في رسائل أُخرى عندما كان ُّ
يرد عمى ُمنكري السنة وحجيتيا.
لقد َّ
أن الخالفة أو
ظل الفقياء المسممون في كتبيم في األحكام السمطانية والسياسة الشرعية يعتبرون ّ
َغمض في ذلك.
السمطة السياسية قامت عمى اإلجماع .وقد أضاف الماوردي لإلجماع :العقل والنقل .لكنو أ َ
جماع ىو الذي
إن اإل
َ
أما عندما نقول ّ
فالعقل والنقل يدالّن عمى ضرورة السمطة الستمرار المجتمع وانتظاموّ .
أن
فإن ىذا يعني ّ
أنشأَ ىذه السمطة في المجتمع اإلسالمي عمى وجو الخصوص؛ ومن طريق الشورى والبيعة؛ ّ

يوكمَيا إلى ىذا الفرد أو إلى ىذه الجية ٍ
ك أن ِ
بعقد معي ٍ
َّن
السمطة شائعةٌ في مجتمع المؤمنين ىذا ،وأنو يمم ُ
ٍ
ٍ
أن السمطة السياسية أو التبرير ىي ُّ
حق المجتمع .وعبد
وشروط معينة وىذه تفاصيل تنظيمية ،إنما األصل ّ

َّ
استغنوا عن
الناس عن التظالُم
تكاف
األصم الذي أزعجتو حجية اإلجماع قال :إذا
الرحمن بن كيسان
َ
ُ
ّ
ٍ
لييئة أو فرد ويستطيعون االستغناء عنيا مطمقًا
أن الناس يستطيعون أن يكموا السمطة
السمطان! وىذا يعني ّ
ٍ
تصوَرىا ممكن! وفي زمن تالمـذة الشافعي مثل أبي عبيد القاسم بن سالّم
لكن ُّ
في حالة ما ُوجدت من قبلّ ،
(222-ىـ) ،والمحاسبي (222-ىـ) ،نشب ذاك الصراع حول مفيوم العقل الذي قاده الكندي(252-ىـ) من

قائم بذاتو .وقال المحاسبي بل إنو غريزةٌ أو قوةٌ من قوى
إن العقل
جوىر ٌ
جانب الفالسفة .وقال الكندي ّ
ٌ
فرد ٌ
النفس اإلنسانية ،وال ينفصل عن اإلنسان .والكندي شأنو في ذلك شأن أرسطو وأفالطن من قبل ،والفارابي

الفعال" وألصميم الطبقي.
وابن سينا من بعد ،يذىب إلى ّ
أن الناس يتفاوتون في عقوليم تبعاً إلرادة "العقل ّ
أن الناس يتساوون في العقل الفطري ،وانما يقوى ذلك العقل ويزيد
والفقياء والمتكممون المسممون يذىبون إلى ّ
الفعال ونظام
فإن السمطة لدى الفالسفة ىي من ّ
بالتعمُّم والتجربة .ولذا ّ
حق المتفوقين عقالً بإرادة العقل ّ
األفالك والطبقات؛ بينما ىي عند متكممي المسممين وفقيائيم شائعةٌ في األفراد عمى قدم المساواة ،وكذا في
الجمعي شؤون الجماعة.
يدبر العقل
الفردي
ُّ
يدبر العقل
ُّ
اإلنسان الفرد؛ فكذلك ّ
المجتمع ،وكما ّ
َ
التذمر منو ،واعتباره
لقد أفضى بي إلى ذكر ىذا كمّو ،المخطوطُ الذي سبق ذ ْك ُرهُ في نقض اإلجماع و ُّ

وس ْمطوي .وقد كانت ىناك
سيئةً من سيئات أىل السنة .ويأتي سوؤه لدى المؤلف من أنو مركزي واقصائي ُ

لكن اإلجماع لدى الفقياء الكبار واألُصوليين
بالفعل
ٌ
ممارسات باسم اإلجماع ما كانت دائماً محمودةّ .
ولست من أعداء االنتقاد من
البارزين ال شأن لو بأُطروحة فوكو عن المعرفة والسمطة أو الخنزوانات األُخرى.
ُ
ٍ
الجادة ذات المنزع النقدي في األصول ،ما تزال قميمة.
أن الدراسات
أجل التجديد في أصول الفقو
ّ
وبخاصة ّ

أت ليما حمم ًة عمى اإلجماعُّ ،
يدل عمى قمة العقل وسوء
لكن ما فعمو ىذا الرجل ،ودارسان آخران سبق أن قر ُ
ّ
البناء عمى أصل اإلجماع في التمكين ألطروحة
أغمب .إذ لو كان القصد حسنًا ،ألمكن
النية ،وقمةُ العقل ْ
ُ

أيت لمفقيو أحمد الرسيوني دراسةً صغيرًة عن "األغمبية" وحجيتيا،
األمة وارادة جماعتيا في زمن التغيير .وقد ر ُ
َّ
ومؤداه.
استدل فييا -وىو األُصولي البارز -بأصل اإلجماع ألنو يعرف معناه
ّ

مشكالت كثيرةٌ في األصول كما في الفق و .لكننا ال نشكو من مسألة األدلة األربعة ،بل مما
لدينا
ٌ
تحتيا وما حوليا من طرائق في الفيم والقراءة .ولن يفيدنا في ٍ
ات
شيئ اإلنكار بحجة التجديد .فقد َّ
أصر عشر ٌ
من األساتذة عمى مدى خمسين عاماً عمى اليرب من الدين باسم الحداثة ،وىا ىو اإلسالم الحزبي ينزل بنا

قبل أن ينزل بيم ،فمننتبو قبل فوات األوان { :وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم}.
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