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االجتهاد والتفّقه يف الدين 
-قراءة تقويمّية تطويرّية-

د. الشيخ عيل أكرب صادقي رشاد)))

خالصة:

والنابع  للفطرة،  املوافق  الفهم  يف  للعرص  املواكب  والتفّقه  الناجع  االجتهاد  يكمن 
من العقل، والناظر إىل النصوص الدينّية يف ضوء الظروف املحيطة. وهو ُيعنى بتنسيق 

املعرفة الدينّية وتنقيحها وتعميمها وتوسيعها ومواكبتها للعرص.

بحاجة  املهيمنة عىل ساحتنا،  الدينّية  واملعرفة  السائد  االجتهاد  كاّلً من  أّن  والواقع 
أْن كانت  اليوم بحالٍة من االنسداد والعطل، بعد  نتيجَة إصابته  إىل نقد دقيق وشامل؛ 
بنيته تقوم عىل رفع االنسداد؛ بسبب تضييق دائرة معنى االجتهاد يف »االجتهاد« نفسه، 

وتقييد جماالت االجتهاد، وصريورة االجتهاد تقليدًا يف الفقه الفردّي.

االجتهاد،  االجتهاد يف  أمور؛ وهي:  ثامنية  مراعاة  الدينّي  البحث  ينبغي يف  وعليه، 
العلوم  وتنقيح  حالّيًا،  واملتداولة  املتعارفة  العلوم  ونقد  املهجورة،  العلوم  وإحياء 

)١)  باحث يف الفكر اإلسالمّي، من إيران.
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وإرساء  والتجديد،  واإلبداع  الدينّية،  العلوم  من  قسٍم  وتنسيق  السائدة،  والنصوص 
ختّصصّية  عىل  تقوم  تعليمّية-بحثّية  منظومة  وإجياد  اجلديدة،  املعارف  بعض  أسس 

الدراسة والبحث وموسوعّية اإلفتاء واالستنباط.

وال بّد لالجتهاد والتفّقه السائد والرائج يف واقعنا املعارص من إجراء دراسة تقويمّية 
واملنطق،  الفقه،  -كأصول  الدينّية  املنهجّية  العلوم  يف  عامٍّ  بشكٍل  املطروحة  للمباحث 
وعلم التفسري ومناهجه، وعلم احلديث-؛ هبدف استنباط مبادئ فهم الدين وضوابطه 
منها  تعاين  التي  القصور  حاالت  عىل  الضوء  وتسليط  ومناهجه،  ومقارباته  وقواعده 
مناهج التفسري، واستخراج أساليب لتمييز الغّث من السمني يف االستنباطات الدينّية، 

وعرضها وتنسيقها وإكامهلا بوصفها حقاًل معرفّيًا، وحتى فرعًا علمّيًا مستقاًل.

مصطلحات مفتاحّية:

العلم  بالزمان،  العلم  العقالنية،  الدين،  فهم  الدين،  الفقاهة،  التفّقه،  االجتهاد، 
باملكان، املعرفة الدينّية، إحياء العلوم، نقد العلوم، تنقيح العلوم، تنسيق العلوم، إبداع 
أساسّيات  التجديدي،  الفقه  الفردي،  الفقه  التقليدي،  الفقه  العلوم،  جتديد  العلوم، 

البحث الدينّي، املنهجّية الدينّية.
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مقّدمة: االجتهاد.. املفهوم واملرتكز والوظائف:

الدين ضامنة حليوّيته وجدواه يف احلياة اإلنسانّية،  العقل يف ميدان فهم  ُيعّد دخول 
بالزمان يف ذلك احلقل يؤّمن جماراة تعاليمه للعرص؛ فال يمكن أن  العلم  إّن ورود  كام 
يأخذ كلٌّ من االجتهاد والتفّقه معناه أصاًل، ما مل نشرتط وجود عاميَل »التعّقل« و»العلم 
التحّجر  بداء  الدين  إصابة  إىل  إلغاؤمها  يؤّدي  حني  يف  الدين،  فهم  مقام  يف  بالزمان« 
و»العرَصَنة«،  االنتقائّية  من  حالٍة  إىل  الدينّي  النّص  عىل  فرضهام  يؤّدي  كام  واجلمود، 
من خالل الّلجوء إىل عملّية »حتريف الكِلم عن مواضعه«، وقد عانى املسلمون طواَل 

القرون املاضية من أحد الداَءين أو من كليهام.

ويكمن االجتهاد الناجع والتفّقه املواكب للعرص يف الفهم املوافق للفطرة، والنابع من 
العقل، والناظر إىل النصوص الدينّية يف ضوء الظروف املحيطة؛ فالتفّقه يعني »الوحي 

والسنّة«، وُيضاف إليهام كلٌّ من »العقالنّية املحضة« و»العلم بالزمان«.

ومن أشهر األدّلة النقلّية وأقواها عىل جواز االجتهاد أو لزومه التمّسك بآية »النفر«: 
چې ې ى ى ائ  ائەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی  ی ی  چ)١)؛ حيث يعني »التفّقه« الوارد فيها 
إعامل الفهم والفكر، كام إّن املقصود من »الدين« كامل منظومته، ال قسٌم خاصٌّ منه؛ 
كاألحكام -مثاًل-. أّما »اإلنذار«، فال يتحّقق إال عرب طرح التعاليم الدينّية ومعطياهتا 
من كاّفة الزوايا واألضالع، وليس من خالل االكتفاء باستعراض األحكام فقط؛ إذ ال 
يّتسق مفهوم »اإلنذار« مع ذلك، كام ال يتحّقق إال من خالل عرض احلقائق التي يلزم 
إدراكها واإليامن هبا -أي االعتقادات- حيث إّن فهم الصفات اإلهلّية اجلاللّية أشّد وقعًا 
اإلنذار  إىل  أدعى  باملعاد  التعريف  إّن  الطهارة، كام  اإلنذار من معرفة أحكام  يف عملّية 
األخالق  دور  عن  فضاًل  والصالة،  والصوم  الطهارة  إىل  التعّرف  من  املّرات  أضعاَف 
التي ال تقّل أمّهّيًة يف خلق حالة اإلنذار؛ إذ ال ينحرص التحذير واإلنذار بتلقني الواجبات 

)١) سورة التوبة، اآلية ١٢٢.
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الدينّية )األحكام(، فللتوجيهات الرتبوّية والسلوكّية -يف أحد أبعادها- وظيفة شبيهة 
بنظريهتا يف األحكام، لكنّهام ال يبلغان معًا مستوى العقائد يف أداء وظيفة اإلنذار)١).

ثّم  »اإلمامة«،  تليها  اإلهلّية،  اهلداية  سلسلة  يف  األوىل  احللقة  »الرسالة«  وتشّكل 
-بمعناه  ولالجتهاد  لإلمامة.  امتدادًا  بوصفه  العاّم-؛  -بمعناه  واالجتهاد  »الفقاهة« 

العاّم- أربع وظائف أساسّية:

). تنسيق املعرفة الدينّية:

إّن من أوىل وظائف االجتهاد -بمعناه العاّم- استنباط املبادئ )العقائد(، والتعاليم 
الاّلزمة )األحكام(، والتوجيهات السلوكّية )األخالق(، وتنظيم تلك احلقول.

2. تصحيح املعرفة الدينّية وتنقيحها:

ونقدها،  آفاهتا،  وتشخيص  الدينّية،  املعرفة  تقويم  بــدور  االجتهاد  يقوم  حيث 
وتصحيحها، وتنقيحها؛ فعندما يتعّرض فهم الدين للخطإ، ُيلجأ إىل منطق االجتهاد؛ 
األخطاء، وألجل تصحيح  اقرتاف  دوَن  الرساب، واحلؤول  الصواب من  متييز  هبدف 

فهمنا للدين.

3. تعميم معارف الدين وتوسيعها:

ال  إذ  معارفه؛  وبسط  اخلفّية،  الدين  زوايا  كشف  يف  أساسًا  دورًا  االجتهاد  يلعب 

تتبلور اآلراء اجلديدة والنظرّيات املبتكرة إال بواسطته، وال يواكب الدين توّسع املعارف 

البرشّية وتشّعب قضاياها إال من خالله؛ فال مرّبر خلامتّية الدين إال باإلمامة واالجتهاد.

4. جتديد الدين ومواكبته للعرص:

جلامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  ط،  ال  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  حسني:  حممد  الطباطبائي،  انظر:   (١(
املدّرسني، ال ت، ج9، ص٤٠٤.
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عىل  حيمل  الذي  العاّم-،  -بمعناه  واالجتهاد  بالتفّقه  التجّدد  حالة  الدين  يكتسب 
من  املتغرّية،  البرش  حياة  لرشوط  الدينّية  واألخالق  األحكام  مواكبة  مسؤولّية  عاتقه 

خالل جتديد لغة الدين، وتطوير أدبّياته، وكرس حالة اجلمود والتصّلب.

هذه هي أبرز وظائف االجتهاد باملعنى املتقّدم، ولكّن السؤال الذي يطرح نفسه يف 
هذا السياق هو: هل يتامهى مفهومنا لالجتهاد مع ما هو سائد يف يومنا هذا؟

الواقع أّن كاّلً من االجتهاد السائد واملعرفة الدينّية املهيمنة عىل ساحتنا، بحاجة إىل 
نقد دقيق وشامل؛ نتيجَة إصابته اليوم بحالٍة من االنسداد والعطل، بعد أْن كانت بنيته 

تقوم عىل رفع االنسداد.

فمنذ قروٍن عديدٍة، ونحن نعاين من الركود والركون يف حقل األبحاث الكالمّية؛ 
يزال كتاب »جتريد االعتقاد« للخواجة  إذ -فضاًل عن كتاب »شوارق اإلهلام«)١)- ال 
نصري الدين متبّوئًا قّمة األعامل املكتوبة يف جمال اإلهلّيات، جاذبًا إليه عرشات الرشوح 
و»رشح  احليل)٢)،  للعالمة  االعتقاد«  جتريد  رشح  يف  املراد  »كشف  منها:  والتعليقات، 

القوشجي«)٣).

وكّلام ابتعدنا عن أمثال تلك اآلثار املعدودة، ال نكاد نصادف عماًل يف حجمها، حتى 
العلمّية،كاألستاذ الشهيد الشيخ  العلامء يف احلوزة  ثّلة من  به  عرصنا احلايّل؛ إال ما قام 
الرسائل واملقاالت، استعرض من خالهلا  الذي أّلف جمموعٍة من   ، مرتىض مطّهري

الرؤية اإلسالمّية للكون، مشّيدًا هبا »علم الكالم اجلديد« يف إيران)٤).

)١)  الالهيجي، عبد الرّزاق: شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم، تقديم وإرشاف: جعفر السبحاين، حتقيق: أكرب أسد عيل 
، ١٤٢8هـ.ق/ ١٣85هـ.ش. زاده، قم املقّدسة، مؤسسة اإلمام الّصادق

احليّل، احلسن بن يوسف: كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، حتقيق وتعليق: حسن زاده آميل، ط٧، قم املقّدسة، مؤّسسة   (٢(
املقّدسة،  قم  ط٤،  الزنجاين،  املوسوي  إبراهيم  وتعليق:  حتقيق  ١٤١٧هـ.ق؛  املدّرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش 

انتشارات شكوري؛ مطبعة اسامعيليان، ١٣٧٣هـ.ش؛ تقديم وتعليق: جعفر السبحاين؛ ال ط، ال م، ال ن، ال ت.
القوشجي، حممد بن عيل: من الرتاث اإلسالمي، رشح القوشجي عىل جتريد العقائد للطويس، دراسة وحتقيق: صابر عبده   (٣(

أبا زيد، تقديم: عبد الفّتاح فؤاد، ط١، اإلسكندرّية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، ٢٠٠٣م.

والتاريخ/  املجتمع  الدين)٢/٢(/  أصول  )جمموعة   )١٧\١٧( مطّهري  مرتىض  الشهيد  وتراث  آثار  سلسلة  انظر:   (٤(
أنسنة احلياة يف اإلسالم/ اإلسالم واالقتصاد/ الثورة والدولة/ ...(، ط١، بريوت، دار اإلرشاد، ١٤٣٣هـ.ق/ ٢٠١٢م.
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العاّلمة  الشريازي حتى عهد  املتأهّلني  الفلسفة، فقد طوت -منذ عرص صدر  أّما 
- ثالثة قرون من التعليق عىل تعاليم املاّل صدرا)١) وتكرارها، واإلرصار  الطباطبائّي
عىل تقديم مرشوٍع عقيٍم للحكمة، إىل أن قّيض اهلل حلوزة قم املقّدسة رجاًل من صميمها، 
الفلسفة  ُمرسيًا رصح  الفلسفة اإلسالمّية،  الركود واجلمود وجتديد  انربى لكرس حالة 
الصدرائّية اجلديدة من خالل تأليف »مبادئ الفلسفة واملنهج الواقعّي«)٢)؛ حيث كان 
التعليقات واحلوايش والتذييل والرشح  ُكتِب قبله يف هذا اخلصوص مل يتعّد حدود  ما 

للنصوص السابقة، والسّيام لفلسفة املال صدرا.

وقد شهد ميدان الفقه واألصول -طوال قرون- حتّوالت عديدة صعودًا وهبوطًا، 
وإسهاماهتم  العلامء  بعض  دور  لوال  نسبّيًا،  بالسّيئ  وضعه  وصف  إىل  يدفعنا  يكاد 
-كاآلخوند اخلراساين يف األصول)٣)، والشيخ األعظم األنصارّي يف األصول والفقه)٤)، 
وصاحب اجلواهر النجفّي يف الفقه)5)- والسّيام منذ اجتياح أمواج احلداثة لبقاع العامل 
متطّلبات  مفرزة  املسلمني،  عالقات  عىل  نفسها  العرصّية  احلياة  وفرض  اإلسالمّي، 
جديدة، وطارحًة مسائل مستحدثة عديدة، من دون أن تلقى إجاباٍت مناسبة من الفقه 

الذي أضحى يعاين من جّراء ذلك حالة انفصال مستفحلة عن العرص.

انظر الشريازي، صدر الدين: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلّية األربعة )9\9(، ط٣، بريوت، دار إحياء الرتاث العريّب،   (١(
١98١م؛ الشواهد الربوبّية يف املناهج السلوكّية، تعليق وتصحيح وتقديم: جالل الدين اآلشتياين، ستاد انقالب فرهنگى؛ 
انتشارات دفرت  املقّدسة، مركز  الدين اآلشتياين، ط٣، قم  املبدأ واملعاد، تصحيح وتقديم: جالل  مركز نرش دانشگاهى؛ 
تبليغات اسالمى )مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي(، ١٤٢٢هـ.ق/ ١٣8٠هـ.ش؛ املشاعر، تقديم: هنري كوربان، ترمجة 
املقّدمة: ابتسام احلموي، تعليق وتصحيح: فاتن حممد خليل اللبون، ط١، بريوت، مؤّسسة التاريخ العريب، ١٤٢٠هـ.ق/  

٢٠٠٠م.
أبو  عاّمر  ترمجة:  مطّهري،  مرتىض  وتعليق:  تقديم   ،)٣\٣( الواقعي  واملنهج  الفلسفة  أصول  حسني:  حممد  الطباطبائي،   (٢(

رغيف، ط٢، قم املقّدسة، مؤّسسة أم القرى للتحقيق والنرش، ١٤٢٢هـ.ق.
انظر اخلراساين، حممد كاظم: كفاية األصول )٢\٢(، حتقيق وتعليق: عباس عيل الزارعي السبزواري، ط٦، قم املقّدسة،   (٣(

مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، ١٤٣٠هـ.ق.
قم  األعظم، ط٢،  الشيخ  تراث  األنصارّي( )٢٧\٢٧(، حتقيق ونرش: جلنة حتقيق  األعظم )مرتىض  الشيخ  تراث  انظر   (٤(

املقّدسة، جممع الفكر اإلسالمّي؛ مطبعة رشيعت، ١٤٢٣هـ.ق.
انظر النجفي، حممد حسن: جواهر الكالم )٤٣\٤٣(، حتقيق وتعليق: عباس القوچاين، ط، طهران، دار الكتب اإلسالمّية؛   (5(

مطبعة خورشيد، ١٣٦5هـ.ش.
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أّما يف ميدان األخالق، فقد اشتّدت حالة الركود يف حقل املعارف األخالقّية؛ إذ مل 
نشهد عماًل مّيزًا ذا جدوى يف املسائل األخالقّية البنيوّية، عىل الرغم من غنى مصادرنا 
بمفاهيم دقيقة وقّيمة وراقية، حتى ال يمكننا أن نلمح نامذج يصدق عليها عنوان التحف 

األخالقّية.

املعرفة  ُيعّد ركن  أّنه  الرتبوّية بشكٍل كامل، مع  الدراسات  تّم جتاهل موضوع  وقد 
باملجتمع،  واالهتامم  الفرد،  بناء  يف  األساسّية  الدين  رسالة  تتمّثل  إذ  الرابع؛  الدينّية 

وبدوهنا ال تبلغ اإلنسانّية من الدين غايتها.

بناًء عىل ما تقّدم، ينبغي علينا أن نطرح السؤال اآليت: أين تكمن املشكلة؟

أوالً: آفات االجتهاد السائد والتفّقه الرائج:

ترجع مشكلة االجتهاد السائد والتفّقه الرائج إىل عوامل ثالثة، هي:

تضييق دائرة معنى االجتهاد يف »االجتهاد« نفسه وتركه يف زاوية النسيان، فصار   .١
والعقائد  األخــالق  وخرجت  الفقه،  عىل  مقترصًا  االجتهاد  منطق  استخدام 

-وحتى فّن االجتهاد نفسه- من دائرة الفعل االجتهادّي.

مهجورًة،  واجتامعّياته  الفقه  سياسّيات  أضحت  حتى  االجتهاد،  جماالت  تقييد   .٢
عىل الرغم من أهّنا تشّكل املجال األغلب الذي ُيبتىل به الناس، واألكثر خصوبة 

لربوز مسائل مستحدثة تستدعي االجتهاد واإلبداع.

صريورة االجتهاد تقليدًا يف الفقه الفردّي؛ نتيجة رواج »الفقه املنتقل من صدر   .٣
إىل صدر« ومن »جيل إىل آخر«؛ ما أفقده روح االجتهاد بمعناه الدقيق واحلقيقّي، 
إرادّيًا مقّلدًا ألستاذه؛ ألّن درسه ليس سوى تقرير لدرس  الطالب ال  فأضحى 
أستاذه! وهذا النوع من االجتهاد عقيم حتى يف الفقه الفردّي؛ خلروجه من دائرة 
يف  تدويره،  وإعادة  السابق،  الفقيه  استنباطات  تكرار  عىل  واقتصاره  االجتهاد، 

جتسيٍد حلالة التعطيل واالنسداد التي يعاين منها االجتهاد.
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والصحيح أْن جيري فهم الدين بكامل أبعاده -باملعنى العاّم وبصورة نسبّية- بشكل 
اجتهادّي، والسّيام يف ما خيّص أصول العقائد التي ال تقبل التقليد ذاتًا؛ فاالعتقاد يرفض 
التقليد يف مقام الثبوت، فال يمكن القول إّن حالة اإليامن تتبلور يف نفيس؛ نتيجة ما يقوله 

فالن أو يفّكر فيه.

إّن اإليامن -بوصفه عقدًا نفسّيًا يقوم عىل التفّكر والتعّقل- يفرض عىل اجلميع لزوم 
االجتهاد يف املجال العقدّي، وقبول أصول الدين اجتهادًا ومنطقًا؛ حتى ال جيوز القول: 
بام أّن اإلمام الصادق قال إّن اهلل واحد، فهو كذلك؛ ألّننا مل نقبل حّجّية قول املعصوم
 وفعله إال عىل أساس استدالالت عقلّية؛ ما يعني أّن تبنّي قول املعصوم يستند 
القياس بصورة حتمّية؛  يقع كربى يف عملّية  أن  لكالمه  يسمح  ما  دعامة عقالنّية،  إىل 

نتيجَة حتّقق تلك احلّجّية وقطعّيتها.

كام مل يقبل عاّمة الناس مبدأ لزوم التقليد يف األحكام إال عىل أساس التعّقل واالجتهاد 
اإلمجايّل، وهو مذكور يف أّول مسألة ضمن الرسالة العملّية)١)، لكّن السؤال الذي يطرح 
نفسه: ما مدى التزامنا باالجتهاد يف املجال العقدّي يف يومنا هذا؟ وهل رصنا نتعامل 

معه جماالً ال يمّت إىل دائرة االجتهاد بصلة!

َم؟ وهل جيري استنباط األخالق  ويف جمال األخالق والرتبية، كم عماًل اجتهادّيًا ُقدِّ
ميدان األخالق  األربع يف  االجتهاد  تطّبق وظائف  منابعها؟ وهل  الدينّية من  والرتبية 
والرتبية، وتستثمر خمرجات التفّقه فيه؟ وأّي جمتهد يتصّدى اليوم للتفكري باالجتهاد يف 

ذلك احلقل؟

يف الفرتة التي سبقت انتصار الثورة اإلسالمّية يف إيران، تراكم غبار النسيان عىل أكثر 
أبواب األحكام واألخالق، والسّيام تلك التي هلا عالقة بأفعال املكّلفني وما هلا طابع 

مجاعّي.

انظر: الطباطبائي اليزدي، حممد كاظم: العروة الوثقى )مع تعليقات عّدة من الفقهاء العظام(؛ ط١، قم املقّدسة، مؤّسسة   (١(
النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، ١٤١٧هـ.ق، ج١، ص١١-١٢.
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-نوعًا  االكتفاء  مع  التناول،  من  مستبعدة  واجتامعّياته  الفقه  سياسّيات  زالت  وما 
الفردّية والعبادّية فحسب؛ ما خّفف  الفقه وتدريسه ودراسته من جوانبه  ما- بدراسة 
من وطأة صعوبة تدريس بايَب الطهارة والصالة؛ نتيجة الكم اهلائل مّا قيل وُكتِب فيهام، 
وتدريسهام،  دراستهام  يف  والوقت  والبحث  اجلهد  من  مزيد  ختصيص  عن  أغنتنا  حتى 
فضاًل عن أّن املسائل املستحدثة غالبًا ما تربز يف جماالت السياسة واالجتامع واملعامالت 
والعقود واإليقاعات، فكم من احلاالت واملوارد يف أبواب الطهارة والصالة والصوم 

يمكن أن نعثر فيها عىل مسألة جديدة وموضوع غري متطّرق له كّل عام؟

املسائل  من  هائاًل  كاّمً  لوجدنا  املعامالت،  حقل  عىل  نظرة  ألقينا  لو  املقابل،  ويف 
املستحدثة املعّقدة واملوضوعات املستجّدة ذات التعاريف الفريدة، وهي تفرض نفسها 

يومّيًا يف عرصنا احلايّل، مل يتناوهلا فقهنا بعد.

إّن فقه السياسة واالجتامع هو ما تصدق عليه عبارة املعصوم الواردة يف الروايات 
السياسة  تشهده  حتّول  فكّل  االجتهاد؛  تستدعي  وهي  الواقعة«)١)،  »احلوادث  املأثورة 

واالقتصاد واملعامالت هي من مصاديق »املسائل املستحدثة« و«احلوادث الواقعة«.

ثانيًا: أساسّيات البحث الدينّي:

ينبغي يف البحث الدينّي مراعاة ثامنية أمور؛ وهي: 

). االجتهاد يف االجتهاد: 

يشّكل هذا املبدأ أبرز رضورات احلوزة العلمّية يف عرصنا، فال جيوز إخراج االجتهاد 
من موضوعه، وينبغي إخضاع منطق االجتهاد ومنهج استنباط الدين للمراجعة؛ استنادًا 
ضوابط  وتصميم  تنظيمّي  نمط  استكشاف  لناحية  والسّيام  ذاته،  االجتهاد  منطق  إىل 

اجتامعّية.

الغفاري، ال.ط، قم  أكرب  النعمة، تصحيح وتعليق: عيل  الدين ومتام  بن عيل )الصدوق(: كامل  بابويه، حممد  ابن  انظر:   (١(
املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، ١٤٠5هـ.ق/ ١٣٦٣هـ.ش، باب٤5، ح٤، ص٤8٣-٤85.
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وقد شهد تاريخ فقهنا وأدواره عىل ما مّر به مفهوم االجتهاد ووظائفه من حتّوالت 
تدرجيّية عرب العصور؛ األمر الذي كان يرتك أثره عىل الفقه؛ متغرّيًا مفهومًا ومصداقًا، 

ومتبّدالً حدودًا يف بعض احلقب.

الدينّية، قبل أن  الكالم والعقائد  املايض يشتمل عىل  الفقه )الفقه األكرب( يف  وكان 
يتحّول عملّيًا يف عرصنا احلارض إىل جمّرد علم يقترص عىل دائرة أفعال املكّلفني، من دون 

معرفة أّي دليل يدعو إىل ذلك التضييق! 

ملسامهة  أكرب  دور  وإعطاء  الفقاهة،  االجتهاد ومفهوم  فّعالّية  بسط  يستدعي  وهذا، 
للواقع  دّقًة وأقرب  أكثر  ما يضفي معنى  العقل بوصفه مصدرًا من مصادر االجتهاد؛ 
لكلٍّ من االجتهاد والتفّقه، حيث يمكن التوّسع يف مصادر االستنباط وأصوله وضوابطه 
وقواعده، والّلجوء إىل االجتهاد اجلامعّي؛ ألّنه أكثر إتقانًا ومصداقّية باملقارنة مع نظريه 

الفردّي الذي قد ال يواكب متطّلبات العرص.

ومتفّرغة  متخّصصة  علمّية-فكرّية  حلقات  عقد  نحو  احلوزة  توّجه  من  املانع  فام 
التفّكر  غامر  خوض  فرصة  هلا  تتاح  حّتى  مستوياهتا،  خمتلف  عىل  الفقهّية  العلوم  يف 
والتفّحص والسرب والتقيّص، ما قد يفسح املجال الكتشاف مناهج وأساليب جديدة، 
وإرساء ضوابط وقواعد مبتكرة الستنباط املعارف الدينّية، فضاًل عن ما هو متاح حالّيًا 
من منابع معتربة؟! أمل حتدث مثل تلك املحاولة يف تاريخ العلوم اإلسالمّية؟! أمل تفتح 
أمام ظهور أعامل فقهّية وأصولّية عديدة، فكان كتاب »كفاية  الطريق  إفادات مشاخينا 
األصول« حصيلة كلٍّ من »عّدة األصول«)١) و»معامل الدين  ومالذ املجتهدين«)٢)؟! أمل 
يتحّرر علم األصول من هوّيته بوصفه مقّدمة لعلم الفقه وملحقًا به، ليتوّسع إىل درجة 
الفقهّية  تتحّول مدرستنا  أمل  أحيانًا؟!  منه عرشين عامًا  تدريسّية واحدة  تستغرق دورة 

الطويس، حممد بن احلسن: العّدة يف أصول الفقه )املعروف بعّدة األصول( )٢\٢(، حتقيق: حممد رضا األنصاري القمي،   (١(
ط١، قم املقّدسة، مطبعة ستاره، ١٤١٧هـ.ق/ ١٣٧٦هـ.ش.

املدّرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمّي  النرش  مؤّسسة  املقّدسة،  قم  ط١٢،  املجتهدين،  ومالذ  الدين  معامل  حسن:  العاميل،   (٢(
١٤١٧هـ.ق.
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البسيطة واملخترصة إىل موسوعات مبسوطة ومفّصلة؟! وهل يصّح االّدعاء أّن مدرستنا 
جمال  أّن  مع  وخصوبته،  حيوّيته  الدين  وفقد  واملواهب،  الكفاءات  من  َعِقمت  الدينّية 

االبتكار والبسط والتوّسع فيهام ال يزال مفتوحًا؟!

والشهيد   ،(١( الصدر باقر  حمّمد  السّيد  الشهيد  أمثال  ومفّكرون  فقهاء  فتح  لقد 
، واإلمام اخلمينّي طرقًا جديدًة يف هذا الصدد)٢)؛ إذ أدخل  الشيخ مرتىض مطّهري
االستنباط  عملّية  يف  واملكان(  )الزمان  احلكم«  متعّلق  ظرف  »مالحظة  مبدأ  اإلمام 

واإلفتاء، فضاًل عن تعامله مع احلكومة بوصفها فلسفة عملّية للفقه)٣).

معرفّية  وأدوات  ومناهج  وإبداعات  تطّورات  املختلفة  العلوم  فروع  شهدت  لقد 
مبتكرة، دفعتها إىل طرح أسئلتها واستفساراهتا وآخر مستجّداهتا مقابل املعرفة الدينّية؛ 
التحّول  نحو  جّدّيًا  التوّجه  األصــول  علم  عىل  يفرض  الذي  األمر  إلجابات،  طلبًا 
والتكامل ملواجهة تلك التحّديات، عرب الرشوع يف فهم األسئلة التي تفرزها الظروف 
اجلديدة؛ بوصفه خطوًة رضورّيًة لتقديم احللول، فال يمكن إصدار حكم يف قضّيٍة ما من 

دون حتديد موضوع احلكم.

ويف هذا الصدد، يمكن تقسيم موضوعات األحكام إىل ثالث جمموعات: رشعّية، 
و»العلمّية«  »الرشعّية«  أّما  العرف،  تشخيص  منها  »العرفّية«  فتتبع  وعلمّية؛  عرفّية، 

انظر موسوعة اإلمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر )١5\١5( )األسس املنطقّية لالستقراء/ دروس يف علم الصول/   (١(
بحوث يف رشح العروة الوثقى/ اقتصادنا/ البنك الالربوي يف اإلسالم/ املدرسة اإلسالمّية/ ...(، بريوت، دار التعارف، 

١99٠م. 
ت؛  ال  الفكر،  دار  املقّدسة،  قم  ط،  ال  السبحاين،  جعفر  تقرير:  األصول)٣\٣(،  هتذيب  اهلل:  روح  اخلميني،  انظر   (٢(
، ط٢، قم املقّدسة،  مناهج الوصول إىل علم األصول )٢\٢(: حتقيق ونرش: مؤّسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني
مطبعة  املقّدسة،  قم  ط٢،   ، اخلميني اإلمام  آثار  ونرش  تنظيم  مؤّسسة  ونرش:  حتقيق   ،)5\5( البيع  كتاب  ١٤١5هـ.ق؛ 
اإلمام  آثار  ونرش  تنظيم  مؤّسسة  ونرش:  حتقيق   ،)٤\٤( الطهارة  كتاب  ١٣8٤هـ.ش؛  ١٤٢٦هـ.ق/  عروج،  مؤّسسة 
خطابات  )جمموعة  اإلمام  صحيفة  ١٣٧9هـ.ش؛  ١٤٢١هـ.ق/  عروج،  مؤّسسة  مطبعة  املقّدسة،  قم  ط١،   ، اخلميني
اإلمام اخلميني وأحاديثه ومقاالته( )٢٢\٢٢(، ترمجة: منري مسعودي، مراجعة: بشري اجلزائري، ط١، طهران، مؤّسسة 

، ١٤٣٠هـ.ق/ ٢٠٠9م. تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني
انظر: اخلميني، روح اهلل: احلكومة اإلسالمّية، طهران، منشورات املكتبة اإلسالمّية الكربى، ١98٠م، ص١٧، ٢٠-٢٣،   (٣(

.٣٠، ٢٣، ١٢٠
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)تلك املوضوعات التي يقع أمر حتديدها عىل عاتق العلم ذي الصلة(، فيعود أمرها إىل 
آراء املجتهدين وخمتلف مستويات التخّصصات الفقهّية ذات العالقة.

االجتهاد  إىل  ماّسٍة  بحاجٍة  ذاهتا  بحّد  هي  األحكام  موضوعات  أّن  بالذكر  وجدير 

الفقيه  العاّم؛ إذ ال يمكن لفقهنا بلوغ حالة التحّول والتجّدد والنمّو ما مل حُيِط  باملعنى 

علاًم بزمانه، من خالل فهم احلياة املعارصة ومتطّلباهتا، وإدراك منظومة العرص املعرفّية، 

العرص  حتّديات  وتفّهم  املستجّدة،  املسائل  واستكشاف  املوضوعات،  بأحدث  واإلملام 

وتساؤالته املطروحة.

إّن تطّور الفقه لن يتحّقق إال بتوسيع مفهوم منطق االجتهاد ومصداقه، من خالل 

تكوين حلقات اخلرباء واملتخّصصني الذين حييطون بكّل فقيٍه جهبذ ويعاونونه يف بحثه 

وتدقيقه؛ وإال َفَقَد اجتهادنا نجاعته، وجتاوز العرص ديننا؛ ألّن الفقيه الفرد -مهام أويِتَ 

العلمّية  املوضوعات  بكاّفة  اإلحاطة  له  يتسنّى  لن  الرشعّية-  باملوضوعات  علم  من 

والعرفّية، وقد بلغت دائرة العرف اليوم من التوّسع حّدًا يعجز فيه الفرد عن حتصيل فهم 

باملقارنة  العرفّية ومعامالهتا وأنواع عقودها،  عريّف جامع؛ حيث تشّعبت املوضوعات 

مع ما مىض، إىل حدٍّ يستحيل معه اإلملام هبا خلف أبواب احلجرات املغلقة يف احلوزات؛ 

ملحدودّية القدرات والدّقة الفردّية.

2. إحياء العلوم املهجورة:

إّن مّا يدعو إىل األسف هو وصف دروس تفسري القرآن، والكالم و... بالدروس 

والفقه،  الكالم،  من  كلٍّ  أساس  القرآن  أليس  املعارص!  الدينّي  البحث  يف  اجلانبّية 

السنّة،  علوم  ُهِجرت  وملاذا  جانبّيًا؟  درسًا  التفسري  صار  فكيف  والرتبية؟  األخالق، 

واحلديث، والسرية، والقواعد الفقهّية، وغريها من املعارف الرضورّية األخرى؟
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للفخر الرازّي كتاب بعنوان »جامع العلوم« أو »حدائق األنوار يف حقائق األرسار«)١) 
)املشتهر بالسّتينّي(، ذكر فيه سّتني علاًم دارجًا يف أوساط املسلمني يف تلك األّيام، مبّينًا 
تعريف كّل واحد منها وحدوده، وهي ُتعّد اليوم من العلوم املهجورة، بينام كان أغلبها 
يف املايض من املقّررات التدريسّية والبحثّية يف احلوزات العلمّية الدينّية، التي كانت حتى 
ما قبل ظهور اجلامعات واقتحام نظام التعليم احلديث، بوتقًة لكاّفة العلوم التي شملت 

تدريس الطّب، والرياضّيات، والنجوم، واهليئة، والفلك.

3. نقد العلوم املتعارفة واملتداولة حالّيًا: 

من عالمات حسن جمموعٍة ما وحيوّيتها: انتشار حالة النقد الذايّت فيها؛ األمر الذي 
يفرض علينا اخّتاذ هذا النمط أسلوبًا يتوّخى اإلصالح.

لذا، ينبغي إخضاع العلوم الدينّية السائدة واملتداولة للنقد واملراجعة بصورٍة جّدّيٍة ال 
تقبل التهاون، من النواحي املنهجّية، والبنيوّية، والتصّورّية، والتصديقّية.

يف الفلسفة قام العاّلمة السّيد الطباطبائّي بعمل ضخم ينبغي إكامل مسريته، وذلك 
من خالل تنقيحه الفلسفة يف »بداية احلكمة«)٢) و »وهناية احلكمة«)٣)، وجتديده الفلسفة 

اجلدل-  علم  الظاهرة/  الفقه  أصول  علم  الكالم/  علم  الرازّي:  الفخر  كتاب  يف  ُذِكَرت  التي  بالعلوم  قائمة  ييل  ما  يف   (١(
)علم  املعاين  علم  التفسري/  علم  الوصايا/  علم  الفرائض/  علم  املذاهب/  علم  اخلالفّيات/  علم  الظاهرة/  املسائل 
النحو/  علم  املغازي/  علم  التواريخ/  علم  الرجال/  أسامي  علم  األحاديث/  علم  القراءة/  علم  اإلعجاز(/  دالئل 
علم الرصف/ علم االشتقاق/ علم األمثال/ علم العروض/ علم القوايف/ علم بديع الشعر والنثر/ علم املنطق/ علم 
تسعة  اخلواّص )وهو عىل  الصيدلة/ علم  الترشيح/ علم  الطّب/ علم  الفراسة/ علم  التعبري/ علم  الطبيعّيات/ علم 
أقسام(/ علم اإلكسري وهو علم الكيمياء/ علم اجلواهر )معرفة األحجار(/ علم الطلسامت/ علم الفالحة/ علم قلع 
اآلثار/ علم البيطرة/ علم البزاة/ علم اهلندسة/ علم املساحة/ علم األثقال/ علم آالت احلروب/ علم حساب اهلند/ 
املوسيقا/ علم  املناظرة/ علم  الوفق/ علم  اهلوائّي/ علم اجلرب واملقابلة/ علم األرثامطيقّي/ علم أعداد  علم احلساب 
اهليئة/ علم األحكام والنجوم/ علم الرمل/ علم العزائم/ علم اإلهلّيات/ علم مقاالت أهل العامل/ علم األخالق/ 
األلعاب.  وأنواع  الشطرنج  علم  امللوك/  آداب  علم  الدعوات/  علم  اآلخرة/  علم  املنزل/  تدبري  السياسات/  علم 
انظر )بالفارسّية(: الرازي، فخر الدين: جامع علوم ستينى )جامع العلوم الستينّي(، تصحيح: عيل آل داود، نرش بنياد 

موقوفات دكرت حممود أفشار، ١٣8٢هـ.ش.
الطباطبائي، حممد حسني: بداية احلكمة، تصحيح وتعليق: عباس عيل الزارعي السبزواري، ط٢، قم املقّدسة، مؤّسسة   (٢(

النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، ١٤١8هـ.ق.
الطباطبائي، حممد حسني: هناية احلكمة، تصحيح وتعليق: عباس عيل الزارعي السبزواري، ط١٤، قم املقّدسة، مؤّسسة   (٣(

النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، ١٤١٧هـ.ق.
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وتنقيحها يف »أصول الفلسفة واملنهج الواقعّي«، فاستعاض عن مقّدمات مباحثها بنظرّية 
الوجود التي ال تنطوي عىل تطبيقات جديرة باالهتامم، ليبدأها بنظرّية املعرفة. ومع ذلك 

كّله، ال يزال املنطق والفلسفة يعانيان من عيوب ونواقص كثرية.

أّما يف الفقه، فقد قّدم اإلمام اخلميني مرشوعًا جديدًا يف مفهوم االجتهاد، طارحًا 
عبارته اخلالدة »احلكومة هي فلسفة الفقه العملّية«، التي انبثق عنها جمموعة من األسئلة 
التي تستحّق التأّمل، من قبيل: ما هي العالقة بني الفقه واحلكومة؟ وما هو دور التفكري 
الفقهّي واهليكلّية  املستَوَيني االجتامعّي واحلكومّي يف عملّية االستنباط والتعاطي  عىل 

الفقهّية؟)١)

لذا، ينبغي إسباغ صبغة التوازن عىل فقهنا وتكميله، للتعامل مع حالة املفارقة التي 
ترضب بأطناهبا مفاصل الفقه، من خالل ظهور أقسام تعاين آفة التوّرم والتضّخم، عىل 
الرغم من عدم كون مسائلها مّا ُيبتىل هبا املكّلف، وبلوغ حجم النواقص والنقائص من 
الناحيَتني الكّمّية والكيفّية ما ال يقّل عن حجم الفقه املوجود، فضاًل عن أّن التطّرق إىل 

املسائل املستحدثة يضيف إليه املزيد.

4. تنقيح العلوم والنصوص السائدة:

إّن حجم اخللط بني العلوم كبري، ومقدار ما ترّسب من الزوائد يف العلوم والنصوص 
أكرب؛ األمر الذي يفرض بذل اجلهود يف سبيل تنقية املعارف الدينّية وتنقيحها، من خالل 

تشذيبها.

5. تنسيق قسٍم من العلوم الدينّية:

سامهت عوامل كثرية -من قبيل: ظهور معارف جديدة، ورضورة تأسيس معارف 
جديدًا.  ترتيبًا  لتأخذ  أغلبها؛  أو  العلوم  بعض  تنظيم  إعادة  بلزوم  التفكري  يف  أخرى- 

انظر: اخلميني، احلكومة اإلسالمّية، م.س، ص١٧، ٢٠-٢٣، ٣٠، ٢٣، ١٢٠.  (١(
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كام ينبغي تقديم تعريف جديد لتلك العلوم وتوضيح غايتها، فضاًل عن إعادة تنظيمها 
وتقسيمها.

6. اإلبداع والتجديد:

يمّثل كلٌّ من اإلبداع والتجديد العلمّي أهّم قضايا العامل اإلسالمّي وحاجاته، وأبرز 
رسالة يمكن محلها يف العرص احلديث.

ومن  التشكيكّية.  املقوالت  من  جيعله  ما  لدرجاته؛  َتَبعًا  التجديد  أمّهّية  وتتفاوت 
يف  جديدة  لغة  واستخدام  جديدة،  موضوعات  تناول  إليها:  نحتاج  التي  مصاديقها 
عرض الفكر الدينّي، وتبنّي منهج جديد يف طرح القضايا، وتقديم خطاب جديد عن 
أو  حلول  وتقديم  جديدة،  أفكار  وطرح  للبحوث،  جديدة  هيكلّية  وتصميم  املسائل، 
وتصميم  جديدة،  معارف  وتأسيس  جديدة،  نظرّيات  وتقديم  جديدة،  إسرتاتيجّيات 

منظومات معرفّية جديدة، و...

مواضع  خمتلف  يف  والذهن  والفهم  املعرفة  بنظرّية  املعنّية  املباحث  ِذْكر  تكّرر  لقد 
والبحث  بالدراسة  حتَظ  مل  لكنّها  ومتفّرقٍة،  مشّتتٍة  بصورٍة  وعرفاننا  وكالمنا  فلسفتنا 
َمت إىل عرشات الفروع التخّصصّية  الاّلزَمني من جانبنا، علاًم أّن الفلسفة –اليوم- ُقسِّ
اهتامٍم  إىل  وحتتاج  اإلطالق،  عىل  أمّهها  من  تعّد  التي  املعرفة«  »فلسفة  منها:  وامُللحقة، 
ُيفرَتَض إيالء  التي  ؛ حيث حتتوي عىل عدٍد من املعارف أو املقوالت األساسّية  خاصٍّ
االهتامم الاّلزم هبا، من قبيل: فلسفة اخللق، فلسفة احلياة، فلسفة النفس، فلسفة الرتبية، 
فلسفة  الفلسفة،  فلسفة  املعرفة،  فلسفة  املنطق،  فلسفة  الفهم،  فلسفة  العلم،  فلسفة 
األخالق،  فلسفة  الفقه،  أصول  فلسفة  الفقه،  علم  فلسفة  الكالم،  علم  فلسفة  الدين، 
فلسفة العرفان، فلسفة السياسة، فلسفة االقتصاد، فلسفة الفّن، فلسفة االجتامع، فلسفة 

التاريخ، وغريها من املباحث.
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وحتظى فلسفة الدين وفروعها –اليوم- برضورٍة وخطورٍة متزايَدَتني، علاًم أّن البعض 
خيطئ يف اخللط بني »الكالم اجلديد« و»فلسفة الدين«، فيعتربمها شيئًا واحدًا؛ إذ يمكن 
لفلسفة الدين أن تشمل يف معناها طيفًا واسعًا من فلسفات العقائد واألخالق واألحكام 
والسياسة والرتبية الدينّية وكثرٍي من الفلسفات اإلسالمّية امُللَحقة والتخّصصّية )دراسة 

عقالنّية للعلوم واملقوالت الدينّية وفق مقاربٍة إسالمّيٍة(.

7. إرساء أسس بعض املعارف اجلديدة:

أمام واقع ظهور أفكار وعلوم غري مسبوقة يف عامل اليوم ورضورة التعامل معها، جيب 
علينا التأسيس ملجموعة من املعارف يف حقل الدراسات الدينّية. وألمّهّية هذه الرضورة 
فقد ُأفِرَدت هلا فقرة مستقّلة، عىل الرغم من أهّنا فرع للرضورة السادسة )اإلبداع( التي 

مّرت اإلشارة إليها.

تعريٍف معنّيٍ  تقوم عىل  اليوم  السائدة  العلوم اإلنسانّية-االجتامعّية  بأّن  العلم  ومع 
لإلنسان واملجتمع، يتمّيز بعلامنّيته وذاتّيته، فال يمّت بصلٍة إىل اهلل وحقيقة الوجود، فعىل 
إىل إطالق  املبادرة  للجامعّيني  ينبغي  اإلنسانّية؟ وهل  العلوم  أسَلَمة  تقع مسؤولّية  َمْن 
تلك العملّية وتأسيس علومها، أم عىل علامء املسلمني القيام بذلك؟ وما هي املرتكزات 

الفلسفّية والكالمّية لتلك العملّية؟ وما املنطق واملنهج الاّلزمان للتحّكم هبا؟

من هنا، ينبغي إرساء العلوم اإلنسانّية عىل أساس ُبعَدي »خالفة اإلنسان وعبودّيته«؛ 
إذ نمتلك تعريفًا إهلّيًا لإلنسان، ننظر من خالله إليه بوصفه »خليفة اهلل« و«عبده«يف آٍن 

معًا، فال نطلق عليه حمور الوجود وحياته.

إّن إدخال مثل ذلك املبدأ يف الدراسات االجتامعّية للعلوم اإلنسانّية، من شأنه إجياد 
سريورة جديدة فيها، ولكّن السؤال الذي يطرح نفسه: عىل َمْن تقع مهّمة تأسيس مثل 
تلك العلوم اإلنسانّية وتنسيقها؟ وهل توجد مرجعّية أخرى غري علامء املسلمني للرهان 

عليها يف هذا اخلصوص؟
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يظّل  فسوف  اإلنسانّية-االجتامعّية،  العلوم  أسَلمة  مع  بجّدّية  التعامل  يتّم  ومامل 
إصالح أوضاع اجلامعات حلاًم بعيد املنال!

وضامئرهم  شبابنا  أذهان  تبلور  العلامنّية  والرؤى  واملدارس  اجلامعات  دامت  وما 
التوّجهات  تلك  تدريس  إىل  أستاذنا  يضطّر  وطاملا  اإلنسانّية-االجتامعّية،  العلوم  يف 
واملدارس الفكرّية الغربّية، بعد مراجعة نصوصها، فلن نستطيع الرهان عىل ظهور جيٍل 

جامعيٍّ إهليٍّ يدير دّفة النظام وفَق رؤيٍة إسالمّيٍة!

8. إجياد منظومة تعليمّية -بحثّية تقوم عىل ختّصصّية الدراسة والبحث وموسوعّية 
اإلفتاء واالستنباط:

يّتفق البرش يف عرصنا احلارض عىل رضورة التخّصص يف كاّفة الفروع العلمّية؛ باعتبارها 
أمرًا عقلّيًا وعقالئّيًا، كام يؤّكدون يف الوقت عينه عىل أمّهّية الدراسات املوسوعّية؛ حيث 
أّدت عملّية البسط التي شهدهتا احلكمة واملعرفة اإلسالمّية إىل تشّعب املعارف الدينّية 
إىل علوٍم مستقّلٍة ومتعّددة بالتدريج، فلم يعد من الرضورّي يف يومنا هذا أن يكون كّل 
اّنه ليس من الرضورّي أن يكون  فقيه مفرّسًا متخّصصًا، وكّل مفرّس فقيهًا جامعًا، كام 
كّل متكّلم فقيهًا ومفرّسًا، وبالعكس؛ األمر الذي ينطبق عىل سائر التخّصصات، وهذا 
يدعونا إىل قبول حقيقة لزوم تقسيم املعرفة وتفريعها إىل حقول الدين األربعة؛ بوصفها 
من  املشاركة  روح  تشجيع  إىل  يدعونا  كام  والبحث.  التعليم  مقام  يف  علم  لكّل  فروعًا 
خالل مسامهة جمتهدِي كّل فرع واملتخّصصني يف الفقه االجتامعّي-السيايّس، واستشارة 
اخلرباء العارفني بموضوع كّل فرع، وتفعيل الدراسات التطبيقّية بني املذاهب واملدارس 

عند الّلزوم، واملقاربة املوسوعّية للعلوم، عرب االّطالع عىل املعارف ذات الصلة.

ثالثًا: بني الفقه املتجّدد والفقه التقليدّي:

املتجّدد،  الفقه  الفقه:  من  نوَعني  وجود  جهل-  غري  عن  أو  -جهاًل  البعض  يّدعي 
والفقه التقليدّي!
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لقد عانى االجتهاد يف املايض من آفَتي التحّجر واجلمود، وقد زاد من شّدة وطأَتيهام 
شعار  حلمل  مجاعٌة  انربت  إذ  إليهام؛  والَعرصنة  التغريب  آفَتي  تضافر  هذا-  يومنا  -يف 
التجديد واالبتكار يف الكالم والفقه -وهو رضورّي قطعًا- دون فهم معنى االجتهاد 
يف  الشذوذ  إىل  النزعة  قبيل:  من  آفاٍت،  يف  وتوّرطوا  عشواء،  خبط  فخبطوا  احلقيقّي، 
الفوضوّية  إىل  والنزعة  حريًة،  الناس  تزيد  التي  الرؤى  تعّددّية  عىل  واإلرصار  اآلراء، 
والتهاون،  واالنتقائّية،  والتسييس،  واإلباحّية،  الطروحات،  يف  والاّلمباالة  العلمّية 

حفّي«. واالقتباسّية اجلامدة، واخلرافة، والكالم والفقه »الصَّ

واجلامدة  املتحّجرة  التّيارات  خطر  يفوق  واألفراد  الزمر  تلك  مثل  خطر  أّن  ويبدو 
للخطر؛  الدينّية  للدراسات  احلقيقّي  التجديد  تعّرض  ألهّنا  الدينّية؛  البيئة  خنقت  التي 
نتيجة اخّتاذها منهجّيات تفكري فردّية خاطئة، ال أساس هلا من الصّحة، ما يوّجه رضبًة 
قاصمًة إىل احلركة اإلصالحّية يف احلوزة، ويضمن ترسيخ التّيار املتحّجر واستمراره...!

؛ إذ ليس الفقه  إّن إطالق تعبري »الفقه اجلامد وغري املتجّدد« ينطوي عىل تناقٍض ذايتٍّ
سوى حصيلة التفّقه واالجتهاد، الذي يقوم -بدوره-  عىل أساس كرس أصنام التقاليد 

والبدع والتحّجر.

قد ُيصاب االجتهاد بـ»اهلجر والرتك«، لكنّه مقاوم »لالندراس«، وقد يتعّرض الفقه 
للـ»توّقف«، لكنّه عيصٌّ عىل »التقليدّية«؛ ألّن الفقه واالجتهاد املندرس والتقليدّي ليس 
مستنَبٍط  حكٍم  فكّل  والتقليدّية؛  االندراس  عىل  ذاتّيًا  عيصٌّ  فاالجتهاد  واجتهادًا،  فقهًا 
ملوضوٍع ما -من خالل االستناد إىل منطق االجتهاد- ُيعّد جديدًا بالنسبة إىل موضوعه 

ورشطه، حتى لو كان قد صدر قبل ألف سنة.

فالفقه  املعارص«،  و«الفقه  التقليدّي«،  »الفقه  قبيل:  من  ملصطلحاٍت  معنى  ال  ولذا 
التأكيد عىل رضورة توّجه الفقه  معارٌص دائاًم؛ ألّنه ينطوي عىل التجديد واإلبداع، مع 
املسائل  مع  التعامل  نحو  اجلواهرّي«)١)  بـ»الفقه  اخلميني  اإلمام  وصفه  الذي  احلّي 

انظر: اخلميني، صحيفة النور، م.س، ج٢١، ص٣٤٧، ٣٧9.  (١(
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املستحدثة، والتنويه بتحّملنا مسؤولّية ما تعّرض له الفقه من مجود، واالجتهاد من شلل!

ويف ما يأيت نامذج ملجموعٍة من املسائل الفقهّية املهّمة التي مل تنل منّا اهتاممًا الئقًا، فلم 
نتناوهلا أصولّيًا بصورٍة معّمقة.

من  الرغم  عىل  اآلن،  حتى  التنمية«  »فقه  إىل  علمي-  حّد  -عىل  فقيٌه  يتعّرض  فلم 
سعة ميدانه، إىل درجٍة يمكن فيها لفقيٍه جهبذ وَكِفّي تأليف ما يعادل موسوعة اجلواهر 
يف أبوابه؛ لغنى حقل »التنمية« بآالف املسائل والقضايا واملقوالت يف جماالت الفكر، 
التنمية  فرضتها  التي  املستجّدة  واملعايري  والعالقات،  واالقتصاد،  والتقانة،  والثقافة، 
واحلداثة عىل حياة البرش -ومنهم املسلمون- األمر الذي يستدعي خوض الفقه غامرها؛ 
لتقديم اإلجابات واحللول الناجعة، فهل بادر أحٌد منّا إىل إعداد عمٍل -ولو كتّيب- يف 

هذا اخلصوص؟!

»حادثة  عرصنا  يف  توجد  وهل  األساسّية؟  البرش  قضايا  من  العوملة  ظاهرة  أليست 
واقعة« أهّم منها يواجهها املسلمون؟ وهل توجد نقاط التقاء بني العوملة والدين؟ وهل 

توجد أّي نسبة، إجيابّية أم سلبّية، بينها وبني اإلسالم؟ 

مع غّض النظر عن ماهّية الصلة بني العوملة والدين، فإّن عىل اإلسالم اخّتاذ موقٍف 
واضح جتاهها، علاًم أّن العوملة حتدٍّ مهّم ال ينبغي التقليل من أمّهّيته، فهل يمكن قبول 
اّدعاء أّن دائرة اإلسالم تبلغ درجًة من الضيق والقصور، حتول دون تعاطيها مع واقعٍة 

عظيمٍة ومسألٍة مستحدثة بحجم العوملة؟!

وتنطوي عملّية العوملة )أو مرشوع العوملة( عىل كمٍّ هائٍل من املسائل والقضايا التي 
تفرض نفسها عىل املسلمني؛ سواء أدركوا ذلك أم مل يدركوا. فضاًل عاّم حتمله من قضايا 

وبحوث فلسفّية وكالمّية وأخالقّية وفقهّية.

يف هذا السياق، نشري إىل عدٍد من امليادين الواسعة التي مل نتناوهلا بالشكل املالئم، من 
قبيل: فقه التكنولوجيا، فقه الطقس واجلّو، فقه البحار واملالحة، فقه املناجم والثروات 
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والرسوم  والرضائب  واجلامرك  اخلارجّية  التجارة  فقه  البيئة،  فقه  واألنفال،  الطبيعّية 
والغرامات، فقه اإلنتاج والتوزيع واالستهالك، فقه الصريفة واملال واملعامالت البنكّية، 
فقه املعامالت احلديثة والوسائط واألوراق املالّية، التأمني، الضامن االجتامعّي، التقاعد، 

وغريها من عرشات املسائل.
صناديق  بوصفها  البنوك  مع  بعضهم  تعامل  اخلصوص:  هذا  يف  املفارقات  ومن 
األحكام  محل  تستدعي  تقليدّية!  ودنانري  دراهم  بوصفه  املال  مع  وتعاملهم  أمانات، 

اخلاّصة هبام عليه، دون االلتفات إىل مفهوم القيمة احلقيقّية الذاتّية.
علينا معرفة مفاهيم التنمية، والعوملة، واملجاالت اجلديدة الستعامل املال، والصريفة 
واملعامالت البنكّية؛ ملا حتمله من تأثريات يف حياة البرش، وملا تفرزه من شباك الصطياد 

كثرٍي منهم باملعايص والتعّدي عىل احلدود اإلهلّية.
إّن تصّدي كلٍّ من احلكومة، ووزارة االقتصاد واملالّية، والنظام البنكّي، للتعامل مع 
املالّية احلديثة، ال يعفينا من مسؤولّيتنا؛ ألّن كثريًا من املعايص املرتكبة يف هذا  املسائل 

اخلصوص يعود إىل جهل الناس باألحكام اإلهلّية.
كام يمّثل فقه اإلعالم بحرًا عظياًم، بام حيويه من وسائل متنّوعة: كالتلفاز، اإلذاعة، 
السينام، اإلنرتنت، والصحافة التي تتفاعل معها خمتلف رشائح املجتمع لساعات وأّيام 

طويلة، األمر الذي يفرز آالف األحكام والقواعد التي ختفى عىل كثرٍي من الناس!
اإلعالم  فقه  عىل  للعمل  املجتهدون  انربى  وهل  اإلســالم؟  يف  اإلعــالم  حكم  فام 
والصحافة؟ وهل للصحافة فقه خاّص هبا؟ أال يتعامل البرش مع هذه املقولة منذ ما يربو 
عىل مئة عام؟ أال ينبغي وضع كتاب أو رسالة يف أحكام الصحافة والربامج اإللكرتونّية 
يمكن  هل  اإلنرتنت؟  فقه  وجود  إىل  ماّسًة  احلاجة  أليست  واإلعداد؟  النرش  وحقوق 

للبرش العيش بعيدًا عن تأثري تلك األعجوبة العرصّية؟!
اإلعالم  حقل  من  املنبثق  الفّن،  فقه  لتناول  أحد  انربى  هل  اخلصوص،  هذا  يف 
ووسائل االّتصال، بصورة ختّصصّية وشاملة؟ وهل من املقبول التقليل من شأن الفّن 

وغنى مواضيعه؟!
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أسئلة  توّقع  فعلينا  والغناء،  واملوسيقى  والتصوير  الّلحية  بحرمة حلق  نقول  عندما 
بالنفي تستدعي  يوّجهها املجتمع، من قبيل: هل توجد موسيقى مباحة؟ ألّن اإلجابة 
منع وسائل اإلعالم من بّث أّي نوع من أنواع املوسيقى؛ منعًا إليقاع الناس يف املعايص. 
أّما إذا كان الرّد باإلجياب، فعلينا رسم حدودها بكّل دّقة، وعدم االكتفاء بالعمومّيات 

التي لن ترفع هواجس الناس، بل ترمي الكرة جمّددًا يف ملعبهم.

البرش؛  بحياة  وثيقة  عالقة  هلا  حقول  يف  خاّصة  أحكام  اإلســالم  يف  يوجد  هل 
والنحت  واهلزلّيات،  والكوميديا  والكاريكاتور،  واملرسح،  واألفــالم،  كالروايات، 

والتصوير؟

املشاركة  السلطة،  فقه  واحلكم،  السياسة  فقه  قبيل:  من  قضايا،  تربز  السياسة  ويف 
التحّزب،  اجلامهريّية،  اآلراء  مكانة  العاّم،  الرأي  الربملان،  الشعب،  وسيادة  الشعبّية 
العصيان املديّن، حقوق األقّلّيات املغلوب عىل أمرها، االعرتاض عىل نتائج االنتخابات، 
تفّقٍه  إىل  حتتاج  التي  األخرى  السياسّية  املوضوعات  من  وغريها  واالنقالب،  البغي 

واجتهاٍد مناسَبني.

وتعّد »الرقابة الذاتّية« )األمر باملعروف والنهي عن املنكر( من قضايا العرص املهّمة؛ 
ما يستوجب عىل املجتهدين واملراجع إقرار مواضيع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ورىض العاّمة وحّق الرعّية يف مقّرراهتم ودروسهم، حتى يتبنّي كيف يستقطب اإلسالم 
والصالحّيات  املطروحة  آلّياته  هي  وما  املجتمع،  وتدبري  السيايّس  املشهد  إىل  الناس 
هذا  يف  البحث  بسط  إّن  املجتمع؟  أبناء  لعاّمة  حّددها  التي  واألدوار  والوظائف 
املوضوع يتيح املجال الستكامل قسٍم من املرتكزات الفقهّية واملواقف التنفيذّية للحكم 

الدينّي.

الوراثّية،  والتعديالت  وتنظيمه،  النسل  حتديد  قضايا  أفرزت  احلارض،  عرصنا  ويف 
املجتهدين  أمام  حتّديًا  يفرض  ما  العامل؛  يف  معّقدة  مسائل  اجلنس  وتغيري  واالستنساخ 

للبحث فيها.
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ويعاين فقه العالقات الدولّية وشؤون املنّظامت واملواثيق العاملّية من اإلمهال؛ ما يربز 
الديبلوماسّية والعالقات اخلارجّية  احلاجة إىل استفراغ الوسع والتفّرغ للبحث يف فقه 

واملعاهدات الدولّية.
طبعًا، ليس من املنطقّي توّقع احتواء الرسالة العملّية الفقهّية العاّمة عىل كاّفة املسائل، 
كثريًا من حتّديات  املستحدثة؛ ألّن  املسائل  تلك  لتناول  يمكن ختصيص رسائل  ولكن 
العرص -بام حتمل من مفاهيم مستجّدة وموضوعات جديدة- ترّسبت إىل أغلب مفاصل 

احلياة، فارضًة بمجموعها وضع رسائل فقهّية مستقّلة.
الدراسّية  املناهج  إدراجها يف  ينبغي  السياق، نشري إىل مسائل حيوّية أخرى  يف هذا 
الدينّية، من قبيل: األمم املّتحدة، جملس األمن الدويّل، املحافل الدولّية، احلدود احلديثة، 
الدولة، أنظمة احلكم، واإلدارة القائمة عىل مبدأ »الدولة- الشعب«؛ وهي تنطوي عىل 
عدد كبري من األحكام الفقهّية، وتفرض لزوم إعادة النظر يف تعاريف أصناف الكّفار، 
واإلجابة عن األسئلة اآلتية: ما هو مصداق املحارب والذّمّي واملَعاِهد يف عرصنا؟ وما 

أحكام الكّفار املحايدين املقيمني يف البلدان األخرى؟

رابعًا: رضورة التجديد يف منهج االجتهاد وأدواته املعرفّية:

ال بّد لالجتهاد والتفّقه السائد والرائج يف واقعنا املعارص من إجراء دراسة تقويمّية 
ألدواته االستنباطّية، ومن أبرز هذه األدوات: علم أصول الفقه.

وقف علم األصول بثباٍت وشجاعٍة يف مواجهة النزعة األخبارّية واالجّتاه السطحّي 
للدين وأحادّية املنبع الدينّي )من خالل االقتصار عىل األخبار بوصفها املنبع الوحيد 
للدين(، خمّلصًا االجتهاد من اجلمود والتحّجر، ومّهدًا الطريق أمام تطّور الفهم الدينّي 

وااللتزام العقدّي.

ومع ذلك كّله، ما تزال احلاجة ماّسًة إىل القيام بدراسة تقويمّية لعلم األصول؛ وذلك 
يف أربعة مستويات: »املنهج«، »اهليكلّية«، »املحتوى واملضمون« )أي بعض االّدعاءات 

املوجودة(، و»الوظيفة واملحّددات«.
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لقد خضع علم األصول إىل عملّية البسط بصورٍة تدرجيّيٍة؛ األمر الذي جعله عرضة 
إذ ال  االستطراد؛  وكثرة  االنسجام يف فصوله،  البنيوّي، وعدم  االختالل  من  ملوجاٍت 
لزوم إلقحام البحوث الّلغوّية يف املوضوعات األصولّية، والسّيام قسم األلفاظ الذي 
بني  اخللط  ورفع  منه،  طائل  ال  وما  اإلطاالت  بحذف  وتشذيبه؛  اختصاره  يستدعي 

العلوم.

ما  األصول،  بعلم  هلا  عالقة  ال  األلفاظ،  مباحث  يف  املسائل  من  جمموعٌة  وتوجد 
العلم  ذلك  حيوي  كام  األصــول،  علم  يف  الرشوع  قبل  فيها  والبحث  طرحها  يتطّلب 
جمموعًة أخرى من املوضوعات التي ال تطبيقات عملّية هلا يف عملّية االستنباط، األمر 
بعنوان »دراسات  اعتامد مقّررات دراسّية  الديني  التعليم  الذي يفرض عىل مؤّسسات 
لغوّية وألسنّية« تتيح للطلبة فرصة اإلملام بالبحوث الرضورّية -بوصفها مقّدماٍت لذلك 
العلم- فيدرسون تلك املقّررات إىل جانب الرصف، والنحو، والبالغة؛ ملا هلا من دوٍر 

ال يقّل أمّهّيًة عن علوم الّلغة يف فهم النّص.

يف هذا السياق نطرح السؤال اآليت: ما صلة مبحث »الطلب واإلرادة«، املبارشة أو 
غري املبارشة، بعلم األصول؟

يأيت اجلواب: »األمر« بمعنى »الطلب«، الذي ينقسم بدوره إىل أربعة أقسام: حقيقّي 
حيث  »اإلرادة«؛  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر  ومعنوّي.  ذهنّي  )لفظّي(،  إنشائّي  )ذايّت(، 
تصّور مجٌع -منهم األشعرّيون- أّن اإلرادة طلب نفيّس، أّما الطلب اللفظّي فهو الطلب 

االصطالحّي نفسه الذي يعني األمر.

انزالق األصولّيني يف  احّتادمها، إىل  أو  لقد أّدى طرح مسألة تغاير اإلرادة والطلب 
خوض سلسلٍة من املباحث الفلسفّية والعلمّية املجّردة والكالمّية غري الرضورّية، من 
بني  والتاميز  اإلرادة،  مقّدمات  اختيارّية  والطلب،  اإلرادة  حقيقة  عن  التساؤل  قبيل: 

اإلرادَتني اإلهلّية واإلنسانّية.
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كام دفعتهم تلك املسألة إىل إحياء النزاعات القديمة بني األشعرّيني واملعتزلة واإلمامّية 
يف احلقيقة ونسبة الذات والصفات، واجلرب والتفويض، ومعنى الكالم يف نفسه، و... ما 

ال عالقة له بعملّية استنباط األحكام، وال صلة له بامهّية علم األصول!

، نتيجَة حالة القصور يف تدريس  إّن ظهور تلك اآلفات يف علم األصول أمٌر طبيعيٌّ
الفلسفة والكالم، واختفاء دور فلسفة التفّقه وعلم الفقه من املنظومة التعليمّية الدينّية، 

وهجر مناهج العلم وفّن البحث!

واملرتكزات  واملعاين  كاملفاهيم  ــة؛  ورضورّي عملّية  مباحث  بطرح  هنتّم  ال  فلامذا 
ال  وملاذا  واملصالح؟  والعرف  والعقالء  املعصومني  سرية  يف  العملّية  والتطبيقات 

نتناول بالبحث العالقة املوجودة بني الفقه والفطرة؟

إّن من عيوب علم األصول األخرى: تفّش حالة التكّلس عىل القواعد والضوابط 
املتعارفة، وتضييق دائرة البحث يف مباحث رضورّية، وإغفال أخرى؛ األمر الذي يسّلط 
خيّص  ما  يف  والسّيام  االستنباط،  وقواعد  األصول  دائرة  توسيع  رضورة  عىل  الضوء 

االجتهاَدين االجتامعّي والسيايّس.

ويف ما يتعّلق بعلم أصول الفقه السائد والرائج، حتظى املباحث املعنّية بـ«الكتاب« 
بالنصيب األكرب من عملّية االستنباط، فيام ال ينال »العقل« سوى حّيٍز حمدوٍد فيها، عىل 
الرغَم مّا يلعبه من دوٍر مؤّثٍر يف فّن االجتهاد وفهم الدين؛ ما يستدعي توسيعه وتعميقه، 

بام يتناسب مع شأنه.

وخالفًا ملا هو مشهور، تشّكل آيات األحكام )تلك اآليات التي يمكن هلا أن تدخل 
يف خدمة استنباط األحكام واحلدود اإلهلّية؛ استنادًا إىل إحدى الدالالت الثالث( أكثر 
ُثُلث القرآن الكريم، بينام يمكن لفّعالّية العقل يف حقل الدراسات الدينّية -ومنها  من 

ر. استخراج األحكام- أن حتتّل مساحًة أكرب بكثرٍي مّا ُيَتصوَّ

وتوضيح ذلك: أّن وظائف العقل ختتلف  يف حقل البحوث الدينّية، بحسب اجلهات 
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املأخوذة بعني االعتبار، إىل أقساٍم خمتلفٍة، منها:

األخالق(،  األحكام،  )العقائد،  الثالثة  للحقول  العقل  فّعالّية  شمول  بلحاظ   .١
أو بلحاظ انحصار فّعالّيته يف حقل حمّدد، وُيعربَّ عن هذين البعَدين، بالوظائف 

»العاّمة« و»اخلاّصة«:

وظائف العقل »العاّمة« واملشرتكة يف البحوث الدينّية، وهي عبارة عن اآليت: أ. 

الدين،  رضورة  قبيل:  )من  واإليامن  التدّين  نحو  النزعة  بدهيّيات  إدراك   -
منشأ الدين، النبّوة العاّمة، و...(.

إرساء املرتكزات الاّلزمة للحقول الثالثة.  -

إثبات إمكانّية فهم الدين.  -

املسامهة يف تنظيم »معرة منطق فهم الدين«.  -

إثبات حّجّية سائر املنابع الدينّية.  -

استنباط التعاليم الدينّية من سائر املصادر األخرى )أدوات فهم الدين وطرقه(.  -

وضع الضوابط والقواعد الرضورّية للمعرفة الدينّية.  -

تقويم منابع فهم الدين وأدّلته ورفع التعارض يف ما بينها.  -

متييز صحيح املعرفة الدينّية من سقيمها.  -

- استكشاف آفات املعرفة الدينّية ومعاجلة األخطاء.

َتَبعًا  جمموعات؛  ثالث  إىل  تقسيمها  ويمكن  »اخلاّصة«،  العقل  وظائف  ب. 
لفّعالّيته يف كّل حقٍل من حقول الدين الثالثة؛ وهي عبارة عن:

- يف حقل العقائد:
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• الواجب، 	 وجود  قبيل:  )من  مستقّلٍة  بصورٍة  العقائد  أصول  إدراك 
التوحيد، و...(.

• إدراك كثرٍي من القضايا الدينّية.	

- يف حقل األحكام:

• إدراك قسٍم من علل األحكام الدينّية وِحَكمها.	

• الدفع نحو التزام األوامر الرشعّية والردع عن نواهيها.	

• )معرفة 	 ومصاديقها  العاّمة  الرشعّية  األحكام  ُصغريات  حتديد 
األحكام(.

• تعيني موضوعات األحكام العملّية )معرفة املوضوعات(.	

• إدراك املصالح واملفاسد املرتّتبة عىل األحكام يف مقام التحّقق، وحتديد 	
األولوّيات، ورفع التزاحم بني األحكام.

• ترخيص املباحات وتأمينها )أو تقنينها( )ما ال نّص فيه، ومنطقة الفراغ(.	

• واهليكلّية، 	 )الربنامج،  االجتامعّية  الدين  أحكام  حتّقق  آلّية  تعيني 
واملنهج(.

- يف حقل األخالق:

• إدراك احلسن والقبح الذاتيَّني لألفعال.	

• إدراك قسٍم من القضايا األخالقّية بصورٍة مستقّلة.	

• تشخيص ُصغريات القضايا األخالقّية ومصاديقها.	

• مقام 	 يف  األخالقّية  األحكام  عىل  املرتّتبة  واملصالح  املفاسد  حتديد 
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العمل، وإدراك األولوّيات ورفع التزاحم يف ما بينها.

• ( يف حاالت الفراغ.	 الرتخيص )أو جعل حكٍم أخالقيٍّ

• الدفع إىل فعل الفضائل وكسبها، وترك الرذائل.	

• تعيني آلّية حتّقق األخالق الدينّية.	

٢. بلحاظ وظيفة العقل يف نطاق كّل واحٍد من أطراف »واقعة الفهم« اخلمسة؛ وهي 
عبارة عن:

أ. فّعالّية العقل يف مبدأ الدين )املاتن= الشارع، املعصوم، العقل والفطرة(.

ب. فّعالّية العقل يف نطاق منابع الدين )أدوات فهم الدين وجماريه = املتن والنّص 
باملعنى العاّم(.

ج. فّعالّية العقل يف ُمدِرك الدين )املفرّس= خماطب الدين(.

د. فّعالّية العقل امُلدَرك )املعنى = رسالة الدين(.

هـ. فّعالّية العقل يف جمال منطق إدراك الدين )املنهجّية(.

إىل  العقل  وظائف  تقسيم  يمكن  الثالثة،  احلقول  يف  العقل  فّعالّية  نمط  بلحاظ   .٣
نوَعني: »استقاليّل« و»آيّل«.

بلحاظ »الوساطة« أو »المباشرة« يف فهم الدين.  .٤

بلحاظ وظائف العقل وفّعالّيتها، يمكن تقسيمها إىل قسمني: »حول الدين« أو   .5
»يف الدين«.

. بلحاظ وظائف العقل يف نطاق الدين؛ تبعًا لتقسيم العقل إىل: نظريٍّ وعميلٍّ  .٦

هذا، وحتتاج مرتكزات التقسيامت ومصاديقها ومعانيها إىل مزيٍد من الرشح والبسط؛ 
ما يستدعي إفراد بحٍث مستقّل له.
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فلسفة  مباحث  مع  سنخّيًة  الرائج  الفقه  أصول  علم  موضوعات  من  لكثرٍي  إّن  كام 
الفقه، من قبيل: املعنى واملبنى، ِصالت الفقه بالعقل، والفقه بالفطرة، والفقه بالسرية، 
والفقه باملصلحة، والفقه بالعرف، ومناهج علم الفقه، وال يمكن طرح فقٍه ناجٍع وذي 

جدوى -اليوم- دوَن االستعانة بفلسفَتي الفقه واالجتهاد.

دراسّيٍة  ُمقّرراٍت  بوصفها  وتعّلمها؛  تعليمها  ينبغي  التي  املحاور  من  جمموعٌة  ثّمة 
واألصول  الفقه  مرتكزات  قبيل:  من  بعضها،  إىل  اإلشارة  ويمكن  ومنسجمٍة.  نٍة  مدوَّ
الوجودّية، واملعرفّية، واإلنسانّية، والدينّية، واملنهجّية واالستداللّية، فضاًل عن املواضيع 

ذات الصلة بكلٍّ من معرفة احلكم واملوضوع واآلفات يف عملّية االستنباط.

بناًء عىل ما تقّدم، علينا أن ُنخِضع املباحث املطروحة بشكٍل عامٍّ يف العلوم املنهجّية 
الدينّية -كأصول الفقه، واملنطق، وعلم التفسري ومناهجه، وعلم احلديث- إىل عملّية 
ومناهجه،  ومقارباته  وقواعده  وضوابطه  الدين  فهم  مبادئ  استنباط  هبدف  تقويم؛ 
واستخراج  التفسري،  مناهج  منها  تعاين  التي  القصور  حاالت  عىل  الضوء  وتسليط 
أساليب لتمييز الغّث من السمني يف االستنباطات الدينّية، وعرضها وتنسيقها وإكامهلا 

بوصفها حقاًل معرفّيًا، وربام فرعًا علمّيًا مستقاًل.

هل  قبيل:  من  اإلجابة،  تنتظر  التي  األسئلة  من  كثرٌي  فثّمة  الدين،  فهم  جمال  يف  أّما 
منطقّيًا،  الدين  كان  حال  يف  ؟  منهجيٌّ هو  فهل  كذلك،  كان  وإذا  للفهم؟  قابٌل  الدين 
قاباًل  يكن  مل  وإذا  للقراءة؟  قابل  الدين  وهل  تفريعاته؟  وعلل  حتّوالته  عوامل  هي  ما 
الفهم  متييز  يمكننا  وكيف  الدينّية؟  اآلراء  وتنّوع  القراءة  قابلّية  بني  الفرق  فام  للقراءة، 

الصحيح من الفهم السقيم؟ 

، يمكن أن نطلق عليه اسم »علم منطق فهم  تلك األسئلة تفرض تأسيس حقٍل معريفٍّ
الدين«، الذي بات يشّكل حاجة رضورّية بالنسبة إىل االجتهاد والتفّقه يف الدين، وحيتاج 

ل ودقيق يف واقعنا املعارص. إىل بناء مرشوع مفصَّ
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خامتة:

أجد من الاّلزم التأكيد عىل أّن قوام الدين ودوام املسار التدّينّي يقومان عىل عنرص 
من  عظياًم  إرثًا  لنا  يرتكوا  حتى  ين  األَمرَّ فقهاؤنا  قاسى  فقد  االجتهاد؛  ومنطق  الفقاهة 
الكنوز املعرفّية، وقد قّدر أحد العلامء مقدار ما استنبطه السلف الصالح من فروٍع فقهّيٍة 
بام يربو عىل أربعني ألفًا، ما يستدعي توجيه العتب إىل أنفسنا لتقصرينا يف إكامل املسرية!

الرشعّية  األحكام  عىل  احلّجة  »حتصيل  اخلاّص:  بمعناه  أكان  -سواء  االجتهاد  إّن 
لتعاليمه  للدين، واستكشاٍف مضبوٍط  ُمَنَهٍج  لفهٍم  العاّم: »حماولة  بمعناه  أم  الفرعّية«، 
وقضاياه«- يشّكل جوهر املنهج االجتهادّي والفقاهتّي الشيعّي، والذي تدين له كاّفة 
اإلسالمّية  الثورة  ومنها:  والتشّيع،  اإلسالم  تاريخ  شهدها  التي  العظيمة  التحّوالت 
التاريخ؛ إذ لو مل يكن اإلمام اخلميني فقيهًا، ملا متّكن  التي فتحت صفحًة جديدة يف 
من صنع الثورة، ال من الناحية الرشعّية، وال من الناحية العملّية؛ فقد محل لواء الثورة 
بحكم االجتهاد وسلطة املرجعّية، ليتغّلب عىل قوى عرصه الغاشمة، مستندًا إىل دعامَتي 
التي  مرجعّيته  عن  فضاًل  للرشعّية،  ومصدَرين  حمّرَكني  بوصفهام  والفقاهة،  االجتهاد 

شّكلت ضامنًة لنرصه وأرضّيًة ملرشوعّيته.

يف  أساسًا  دورًا  والفقاهة  الدينّية  للمؤّسسة  واهلادف  البنّاء  النقد  حالة  تلعب  لذا، 
تطوير الثورة، وترسيخ أسسها، فضاًل عن إرساء ِقَيم الدين والتدّين.

لتوجيه  والتدّين،  الدين  تتناقض مع أصل  انتهازّيٌة ومغرضة  ثّلٌة  انربت  املقابل،  يف 
خالل  من  النقد،  شعارات  وراء  متلّطيًة  الدين،  وعلامء  العلمّية  احلوزة  إىل  الرضبات 
الذي  والفقاهة،  باالجتهاد  املتمّثل  الدين  عمود  عىل  اهلّدامة  التخريبّية  اجلهود  تركيز 

تتوّقف حياة الدين وثبات التدّين عليه. 

النقد  البنّاء واهلّدام؛ ألّن الفرق بني  النقَدين  –بدورها- متّيز بني  إّن احلوزة العلمّية 
والنقد  إليها،  بانتامئها  تتباهى  جهاٍت  ه من  واملوجَّ احلوزوّية  املؤّسسة  صلب  النابع من 
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اهلّدام املغرض الناشئ من خارج األطر احلوزوّية والغريب عنها، هبدف التقليل من هيبة 
احلوزة العلمّية واالنتقاص من شأهنا؛ كالفرق بني العمل الصالح بقصد القربة، والعمل 

الفاسد بغرض الرياء.


