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ملف العدد

االجتهاد والتف ّقه يف الدين

قراءة تقويم ّية تطوير ّية-د .الشيخ عيل أكرب صادقي رشاد

(((

خالصة:
يكمن االجتهاد الناجع والتف ّقه املواكب للعرص يف الفهم املوافق للفطرة ،والنابع

من العقل ،والناظر إىل النصوص الدين ّية يف ضوء الظروف املحيطة .وهو ُيعنى بتنسيق
املعرفة الدين ّية وتنقيحها وتعميمها وتوسيعها ومواكبتها للعرص.

والواقع ّ
أن كلاّ ً من االجتهاد السائد واملعرفة الدين ّية املهيمنة عىل ساحتنا ،بحاجة
ٍ
بحالة من االنسداد والعطل ،بعد ْ
أن كانت
إىل نقد دقيق وشامل؛ نتيج َة إصابته اليوم

بنيته تقوم عىل رفع االنسداد؛ بسبب تضييق دائرة معنى االجتهاد يف «االجتهاد» نفسه،
الفردي.
وتقييد جماالت االجتهاد ،وصريورة االجتهاد تقليد ًا يف الفقه
ّ
الديني مراعاة ثامنية أمور؛ وهي :االجتهاد يف االجتهاد،
وعليه ،ينبغي يف البحث
ّ
وإحياء العلوم املهجورة ،ونقد العلوم املتعارفة واملتداولة حال ّي ًا ،وتنقيح العلوم
اإلسالمي ،من إيران.
((( باحث يف الفكر
ّ
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والنصوص السائدة ،وتنسيق قس ٍم من العلوم الدين ّية ،واإلبداع والتجديد ،وإرساء

ختصص ّية
أسس بعض املعارف اجلديدة ،وإجياد منظومة تعليم ّية-بحث ّية تقوم عىل ّ
الدراسة والبحث وموسوع ّية اإلفتاء واالستنباط.

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

وال بدّ لالجتهاد والتف ّقه السائد والرائج يف واقعنا املعارص من إجراء دراسة تقويم ّية
ٍ
بشكل عا ٍّم يف العلوم املنهج ّية الدين ّية -كأصول الفقه ،واملنطق،
للمباحث املطروحة
وعلم التفسري ومناهجه ،وعلم احلديث-؛ هبدف استنباط مبادئ فهم الدين وضوابطه
وقواعده ومقارباته ومناهجه ،وتسليط الضوء عىل حاالت القصور التي تعاين منها
مناهج التفسري ،واستخراج أساليب لتمييز ّ
الغث من السمني يف االستنباطات الدين ّية،

وعرضها وتنسيقها وإكامهلا بوصفها حق ً
ال معرف ّي ًا ،وحتى فرع ًا علم ّي ًا مستقالً.

مصطلحات مفتاح ّية:

االجتهاد ،التف ّقه ،الفقاهة ،الدين ،فهم الدين ،العقالنية ،العلم بالزمان ،العلم

باملكان ،املعرفة الدين ّية ،إحياء العلوم ،نقد العلوم ،تنقيح العلوم ،تنسيق العلوم ،إبداع
العلوم ،جتديد العلوم ،الفقه التقليدي ،الفقه الفردي ،الفقه التجديدي ،أساس ّيات
الديني ،املنهج ّية الدين ّية.
البحث
ّ
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مقدّ مة :االجتهاد ..املفهوم واملرتكز والوظائف:

يأخذ ٌّ
كل من االجتهاد والتف ّقه معناه أصالً ،ما مل نشرتط وجود عامليَ «التع ّقل» و«العلم

ملف العدد

ُيعدّ دخول العقل يف ميدان فهم الدين ضامنة حليو ّيته وجدواه يف احلياة اإلنسان ّية،
كام ّ
إن ورود العلم بالزمان يف ذلك احلقل يؤ ّمن جماراة تعاليمه للعرص؛ فال يمكن أن
التحجر
بالزمان» يف مقام فهم الدين ،يف حني يؤ ّدي إلغاؤمها إىل إصابة الدين بداء
ّ
ٍ
و«العرصنَة»،
حالة من االنتقائ ّية
الديني إىل
النص
واجلمود ،كام يؤ ّدي فرضهام عىل ّ
ّ
َ
من خالل ال ّلجوء إىل عملية «حتريف ِ
َ
طوال
الكلم عن مواضعه» ،وقد عانى املسلمون
ّ
القرون املاضية من أحد الدا َءين أو من كليهام.

ويكمن االجتهاد الناجع والتف ّقه املواكب للعرص يف الفهم املوافق للفطرة ،والنابع من
العقل ،والناظر إىل النصوص الدين ّية يف ضوء الظروف املحيطة؛ فالتف ّقه يعني «الوحي
والسنّة» ،و ُيضاف إليهام ٌّ
كل من «العقالن ّية املحضة» و«العلم بالزمان».

التمسك بآية «النفر»:
ومن أشهر األد ّلة النقل ّية وأقواها عىل جواز االجتهاد أو لزومه
ّ

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(((؛ حيث يعني «التف ّقه» الوارد فيها
إعامل الفهم والفكر ،كام ّ
خاص منه؛
قسم
ٌّ
إن املقصود من «الدين» كامل منظومته ،ال ٌ

كاألحكام -مثالً .-أ ّما «اإلنذار» ،فال يتح ّقق إال عرب طرح التعاليم الدين ّية ومعطياهتا
من كا ّفة الزوايا واألضالع ،وليس من خالل االكتفاء باستعراض األحكام فقط؛ إذ ال
يتّسق مفهوم «اإلنذار» مع ذلك ،كام ال يتح ّقق إال من خالل عرض احلقائق التي يلزم
إدراكها واإليامن هبا -أي االعتقادات -حيث ّ
إن فهم الصفات اإلهل ّية اجلالل ّية أشدّ وقع ًا

يف عمل ّية اإلنذار من معرفة أحكام الطهارة ،كام ّ
إن التعريف باملعاد أدعى إىل اإلنذار
التعرف إىل الطهارة والصوم والصالة ،فض ً
ال عن دور األخالق
َ
املرات من ّ
أضعاف ّ
التي ال ّ
مه ّي ًة يف خلق حالة اإلنذار؛ إذ ال ينحرص التحذير واإلنذار بتلقني الواجبات
تقل أ ّ
((( سورة التوبة ،اآلية .122
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الدين ّية (األحكام) ،فللتوجيهات الرتبو ّية والسلوك ّية -يف أحد أبعادها -وظيفة شبيهة
بنظريهتا يف األحكام ،لكنّهام ال يبلغان مع ًا مستوى العقائد يف أداء وظيفة اإلنذار(((.

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

ثم
وتشكّل «الرسالة» احللقة األوىل يف سلسلة اهلداية اإلهل ّية ،تليها «اإلمامة»ّ ،
«الفقاهة» واالجتهاد -بمعناه العا ّم-؛ بوصفه امتداد ًا لإلمامة .ولالجتهاد -بمعناه

العا ّم -أربع وظائف أساس ّية:

 .1تنسيق املعرفة الدين ّية:

ّ
إن من أوىل وظائف االجتهاد -بمعناه العا ّم -استنباط املبادئ (العقائد) ،والتعاليم

اللاّ زمة (األحكام) ،والتوجيهات السلوك ّية (األخالق) ،وتنظيم تلك احلقول.

 .2تصحيح املعرفة الدين ّية وتنقيحها:

حيث يقوم االجتهاد ب��دور تقويم املعرفة الدين ّية ،وتشخيص آفاهتا ،ونقدها،

يتعرض فهم الدين للخطإُ ،يلجأ إىل منطق االجتهاد؛
وتصحيحها ،وتنقيحها؛ فعندما ّ
هبدف متييز الصواب من الرساب ،واحلؤول َ
دون اقرتاف األخطاء ،وألجل تصحيح
فهمنا للدين.

 .3تعميم معارف الدين وتوسيعها:
يلعب االجتهاد دور ًا أساس ًا يف كشف زوايا الدين اخلف ّية ،وبسط معارفه؛ إذ ال

توسع املعارف
تتبلور اآلراء اجلديدة والنظر ّيات املبتكرة إال بواسطته ،وال يواكب الدين ّ
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ربر خلامت ّية الدين إال باإلمامة واالجتهاد.
البرش ّية وتش ّعب قضاياها إال من خالله؛ فال م ّ

 .4جتديد الدين ومواكبته للعرص:
اإلسالمي التابعة جلامعة
مؤسسة النرش
ّ
((( انظر :الطباطبائي ،حممد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ال ط ،قم املقدّ سةّ ،
املدرسني ،ال ت ،ج ،9ص.404
ّ
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يكتسب الدين حالة التجدّ د بالتف ّقه واالجتهاد -بمعناه العا ّم ،-الذي حيمل عىل

هذه هي أبرز وظائف االجتهاد باملعنى املتقدّ م ،ولك ّن السؤال الذي يطرح نفسه يف

ملف العدد

عاتقه مسؤول ّية مواكبة األحكام واألخالق الدين ّية لرشوط حياة البرش املتغيرّ ة ،من
خالل جتديد لغة الدين ،وتطوير أدب ّياته ،وكرس حالة اجلمود والتص ّلب.
هذا السياق هو :هل يتامهى مفهومنا لالجتهاد مع ما هو سائد يف يومنا هذا؟

الواقع ّ
أن كلاّ ً من االجتهاد السائد واملعرفة الدين ّية املهيمنة عىل ساحتنا ،بحاجة إىل
ٍ
بحالة من االنسداد والعطل ،بعد ْ
أن كانت بنيته
نقد دقيق وشامل؛ نتيج َة إصابته اليوم

تقوم عىل رفع االنسداد.

ٍ
ٍ
عديدة ،ونحن نعاين من الركود والركون يف حقل األبحاث الكالم ّية؛
قرون
فمنذ
إذ -فض ً
ال عن كتاب «شوارق اإلهلام»((( -ال يزال كتاب «جتريد االعتقاد» للخواجة
قمة األعامل املكتوبة يف جمال اإلهل ّيات ،جاذب ًا إليه عرشات الرشوح
نصري الدين ّ
متبوئ ًا ّ

والتعليقات ،منها« :كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد» للعالمة احلل((( ،و«رشح
القوشجي»(((.

وك ّلام ابتعدنا عن أمثال تلك اآلثار املعدودة ،ال نكاد نصادف عم ً
ال يف حجمها ،حتى
عرصنا احلا ّيل؛ إال ما قام به ث ّلة من العلامء يف احلوزة العلم ّية،كاألستاذ الشهيد الشيخ
ٍ
جمموعة من الرسائل واملقاالت ،استعرض من خالهلا
مطهري  ،الذي أ ّلف
مرتىض ّ
الرؤية اإلسالم ّية للكون ،مش ّيد ًا هبا «علم الكالم اجلديد» يف إيران(((.

((( الالهيجي ،عبد الرزّ اق :شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم ،تقديم وإرشاف :جعفر السبحاين ،حتقيق :أكرب أسد عيل
الصادق 1428 ،هـ.ق1385 /هـ.ش.
زاده ،قم املقدّ سة ،مؤسسة اإلمام ّ
مؤسسة
((( احلليّ  ،احلسن بن يوسف :كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ،حتقيق وتعليق :حسن زاده آميل ،ط ،7قم املقدّ سةّ ،
املدرسني1417 ،هـ.ق؛ حتقيق وتعليق :إبراهيم املوسوي الزنجاين ،ط ،4قم املقدّ سة،
النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
انتشارات شكوري؛ مطبعة اسامعيليان1373 ،هـ.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
أبا زيد ،تقديم :عبد الفتّاح فؤاد ،ط ،1اإلسكندر ّية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش2003 ،م.

مطهري (( )17\17جمموعة أصول الدين( /)2/2املجتمع والتاريخ/
((( انظر :سلسلة آثار وتراث الشهيد مرتىض ّ
أنسنة احلياة يف اإلسالم /اإلسالم واالقتصاد /الثورة والدولة ،)... /ط ،1بريوت ،دار اإلرشاد1433 ،هـ.ق2012 /م.

19

أ ّما الفلسفة ،فقد طوت -منذ عرص صدر املتألهّ ني الشريازي حتى عهد العلاّ مة

الطباطبائي  -ثالثة قرون من التعليق عىل تعاليم امللاّ صدرا((( وتكرارها ،واإلرصار
ّ
عىل تقديم مرشو ٍع عقي ٍم للحكمة ،إىل أن ق ّيض اهلل حلوزة قم املقدّ سة رج ً
ال من صميمها،

انربى لكرس حالة الركود واجلمود وجتديد الفلسفة اإلسالم ّيةُ ،مرسي ًا رصح الفلسفة

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

الواقعي»(((؛ حيث كان
الصدرائ ّية اجلديدة من خالل تأليف «مبادئ الفلسفة واملنهج
ّ
ما كُتِب قبله يف هذا اخلصوص مل يتعدّ حدود التعليقات واحلوايش والتذييل والرشح
للنصوص السابقة ،والس ّيام لفلسفة املال صدرا.

حتوالت عديدة صعود ًا وهبوط ًا،
وقد شهد ميدان الفقه واألصول -طوال قرونّ -

يكاد يدفعنا إىل وصف وضعه بالس ّيئ نسب ّي ًا ،لوال دور بعض العلامء وإسهاماهتم
األنصاري يف األصول والفقه(((،
كاآلخوند اخلراساين يف األصول((( ،والشيخ األعظمّ
النجفي يف الفقه((( -والس ّيام منذ اجتياح أمواج احلداثة لبقاع العامل
وصاحب اجلواهر
ّ
اإلسالمي ،وفرض احلياة العرص ّية نفسها عىل عالقات املسلمني ،مفرزة متط ّلبات
ّ
ٍ
إجابات مناسبة من الفقه
جديدة ،وطارح ًة مسائل مستحدثة عديدة ،من دون أن تلقى

جراء ذلك حالة انفصال مستفحلة عن العرص.
الذي أضحى يعاين من ّ
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العريب،
((( انظر الشريازي ،صدر الدين :احلكمة املتعالية يف األسفار العقل ّية األربعة ( ،)9\9ط ،3بريوت ،دار إحياء الرتاث
ّ
1981م؛ الشواهد الربوب ّية يف املناهج السلوك ّية ،تعليق وتصحيح وتقديم :جالل الدين اآلشتياين ،ستاد انقالب فرهنگى؛
مركز نرش دانشگاهى؛ املبدأ واملعاد ،تصحيح وتقديم :جالل الدين اآلشتياين ،ط ،3قم املقدّ سة ،مركز انتشارات دفرت
تبليغات اسالمى (مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي)1422 ،هـ.ق1380 /هـ.ش؛ املشاعر ،تقديم :هنري كوربان ،ترمجة
مؤسسة التاريخ العريب1420 ،هـ.ق/
املقدّ مة :ابتسام احلموي ،تعليق وتصحيح :فاتن حممد خليل اللبون ،ط ،1بريوتّ ،
2000م.
مطهري ،ترمجة :عماّر أبو
((( الطباطبائي ،حممد حسني :أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ( ،)3\3تقديم وتعليق :مرتىض ّ
مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش1422 ،هـ.ق.
رغيف ،ط ،2قم املقدّ سةّ ،
((( انظر اخلراساين ،حممد كاظم :كفاية األصول ( ،)2\2حتقيق وتعليق :عباس عيل الزارعي السبزواري ،ط ،6قم املقدّ سة،
املدرسني1430 ،هـ.ق.
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
ّ
األنصاري) ( ،)27\27حتقيق ونرش :جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم ،ط ،2قم
((( انظر تراث الشيخ األعظم (مرتىض
ّ
اإلسالمي؛ مطبعة رشيعت1423 ،هـ.ق.
املقدّ سة ،جممع الفكر
ّ
((( انظر النجفي ،حممد حسن :جواهر الكالم ( ،)43\43حتقيق وتعليق :عباس القوچاين ،ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية؛
مطبعة خورشيد1365 ،هـ.ش.

ال�سنة  1العدد � 1صيف 2016

أ ّما يف ميدان األخالق ،فقد اشتدّ ت حالة الركود يف حقل املعارف األخالق ّية؛ إذ مل
نشهد عم ً
ال مم ّيز ًا ذا جدوى يف املسائل األخالق ّية البنيو ّية ،عىل الرغم من غنى مصادرنا

األخالق ّية.

ملف العدد

بمفاهيم دقيقة وق ّيمة وراقية ،حتى ال يمكننا أن نلمح نامذج يصدق عليها عنوان التحف
ٍ
بشكل كامل ،مع أنّه ُيعدّ ركن املعرفة
تم جتاهل موضوع الدراسات الرتبو ّية
وقد ّ
الدين ّية الرابع؛ إذ تتم ّثل رسالة الدين األساس ّية يف بناء الفرد ،واالهتامم باملجتمع،
وبدوهنا ال تبلغ اإلنسان ّية من الدين غايتها.

بنا ًء عىل ما تقدّ م ،ينبغي علينا أن نطرح السؤال اآليت :أين تكمن املشكلة؟

أوالً :آفات االجتهاد السائد والتف ّقه الرائج:
ترجع مشكلة االجتهاد السائد والتف ّقه الرائج إىل عوامل ثالثة ،هي:
 .1تضييق دائرة معنى االجتهاد يف «االجتهاد» نفسه وتركه يف زاوية النسيان ،فصار
استخدام منطق االجتهاد مقترص ًا عىل الفقه ،وخرجت األخ�لاق والعقائد
االجتهادي.
وحتى ف ّن االجتهاد نفسه -من دائرة الفعلّ

 .2تقييد جماالت االجتهاد ،حتى أضحت سياس ّيات الفقه واجتامع ّياته مهجورةً،
عىل الرغم من أنهّ ا تشكّل املجال األغلب الذي ُيبتىل به الناس ،واألكثر خصوبة
لربوز مسائل مستحدثة تستدعي االجتهاد واإلبداع.

الفردي؛ نتيجة رواج «الفقه املنتقل من صدر
 .3صريورة االجتهاد تقليد ًا يف الفقه
ّ
واحلقيقي،
إىل صدر» ومن «جيل إىل آخر»؛ ما أفقده روح االجتهاد بمعناه الدقيق
ّ
فأضحى الطالب ال إراد ّي ًا مق ّلد ًا ألستاذه؛ ّ
ألن درسه ليس سوى تقرير لدرس
الفردي؛ خلروجه من دائرة
أستاذه! وهذا النوع من االجتهاد عقيم حتى يف الفقه
ّ

االجتهاد ،واقتصاره عىل تكرار استنباطات الفقيه السابق ،وإعادة تدويره ،يف
ٍ
جتسيد حلالة التعطيل واالنسداد التي يعاين منها االجتهاد.
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والصحيح ْ
أن جيري فهم الدين بكامل أبعاده -باملعنى العا ّم وبصورة نسب ّية -بشكل
خيص أصول العقائد التي ال تقبل التقليد ذات ًا؛ فاالعتقاد يرفض
اجتهادي ،والس ّيام يف ما ّ
ّ
التقليد يف مقام الثبوت ،فال يمكن القول ّ
إن حالة اإليامن تتبلور يف نفيس؛ نتيجة ما يقوله

فالن أو يفكّر فيه.
االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

ّ
إن اإليامن -بوصفه عقد ًا نفس ّي ًا يقوم عىل التفكّر والتع ّقل -يفرض عىل اجلميع لزوم
العقدي ،وقبول أصول الدين اجتهاد ًا ومنطق ًا؛ حتى ال جيوز القول:
االجتهاد يف املجال
ّ

أن اإلمام الصادق قال ّ
بام ّ
حج ّية قول املعصوم
إن اهلل واحد ،فهو كذلك؛ ألنّنا مل نقبل ّ
وفعله إال عىل أساس استدالالت عقل ّية؛ ما يعني ّ
أن تبنّي قول املعصوم يستند

إىل دعامة عقالن ّية ،ما يسمح لكالمه أن يقع كربى يف عمل ّية القياس بصورة حتم ّية؛
احلج ّية وقطع ّيتها.
نتيج َة حت ّقق تلك ّ
كام مل يقبل عا ّمة الناس مبدأ لزوم التقليد يف األحكام إال عىل أساس التع ّقل واالجتهاد

اإلمجا ّيل ،وهو مذكور يف ّأول مسألة ضمن الرسالة العمل ّية((( ،لك ّن السؤال الذي يطرح

العقدي يف يومنا هذا؟ وهل رصنا نتعامل
نفسه :ما مدى التزامنا باالجتهاد يف املجال
ّ
يمت إىل دائرة االجتهاد بصلة!
معه جماالً ال ّ
ويف جمال األخالق والرتبية ،كم عم ً
ال اجتهاد ّي ًا ُقدِّ َم؟ وهل جيري استنباط األخالق

والرتبية الدين ّية من منابعها؟ وهل تط ّبق وظائف االجتهاد األربع يف ميدان األخالق
وأي جمتهد يتصدّ ى اليوم للتفكري باالجتهاد يف
والرتبية ،وتستثمر خمرجات التف ّقه فيه؟ ّ

ذلك احلقل؟
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يف الفرتة التي سبقت انتصار الثورة اإلسالم ّية يف إيران ،تراكم غبار النسيان عىل أكثر
أبواب األحكام واألخالق ،والس ّيام تلك التي هلا عالقة بأفعال املك ّلفني وما هلا طابع
مجاعي.
ّ

مؤسسة
((( انظر :الطباطبائي اليزدي ،حممد كاظم :العروة الوثقى (مع تعليقات عدّ ة من الفقهاء العظام)؛ ط ،1قم املقدّ سةّ ،
املدرسني1417 ،هـ.ق ،ج ،1ص.12-11
النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
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ملف العدد

وما زالت سياس ّيات الفقه واجتامع ّياته مستبعدة من التناول ،مع االكتفاء -نوع ًا
ما -بدراسة الفقه وتدريسه ودراسته من جوانبه الفرد ّية والعباد ّية فحسب؛ ما خ ّفف
من وطأة صعوبة تدريس بابيَ الطهارة والصالة؛ نتيجة الكم اهلائل ممّا قيل وكُتِب فيهام،
حتى أغنتنا عن ختصيص مزيد من اجلهد والبحث والوقت يف دراستهام وتدريسهام،
ال عن ّ
فض ً
أن املسائل املستحدثة غالب ًا ما تربز يف جماالت السياسة واالجتامع واملعامالت
والعقود واإليقاعات ،فكم من احلاالت واملوارد يف أبواب الطهارة والصالة والصوم
متطرق له ّ
كل عام؟
يمكن أن نعثر فيها عىل مسألة جديدة وموضوع غري ّ

ويف املقابل ،لو ألقينا نظرة عىل حقل املعامالت ،لوجدنا كماّ ً هائ ً
ال من املسائل
املستحدثة املع ّقدة واملوضوعات املستجدّ ة ذات التعاريف الفريدة ،وهي تفرض نفسها
يوم ّي ًا يف عرصنا احلا ّيل ،مل يتناوهلا فقهنا بعد.
ّ
إن فقه السياسة واالجتامع هو ما تصدق عليه عبارة املعصوم
املأثورة «احلوادث الواقعة»((( ،وهي تستدعي االجتهاد؛ ّ
حتول تشهده السياسة
فكل ّ
الواردة يف الروايات

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

الديني:
ثاني ًا :أساس ّيات البحث
ّ

الديني مراعاة ثامنية أمور؛ وهي:
ينبغي يف البحث
ّ

 .1االجتهاد يف االجتهاد:
يشكّل هذا املبدأ أبرز رضورات احلوزة العلم ّية يف عرصنا ،فال جيوز إخراج االجتهاد
من موضوعه ،وينبغي إخضاع منطق االجتهاد ومنهج استنباط الدين للمراجعة؛ استناد ًا
تنظيمي وتصميم ضوابط
إىل منطق االجتهاد ذاته ،والس ّيام لناحية استكشاف نمط
ّ

اجتامع ّية.

((( انظر :ابن بابويه ،حممد بن عيل (الصدوق) :كامل الدين ومتام النعمة ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ال.ط ،قم
املدرسني1405 ،هـ.ق1363 /هـ.ش ،باب ،45ح ،4ص.485-483
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
املقدّ سةّ ،
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حتوالت
مر به مفهوم االجتهاد ووظائفه من ّ
وقد شهد تاريخ فقهنا وأدواره عىل ما ّ
تدرجي ّية عرب العصور؛ األمر الذي كان يرتك أثره عىل الفقه؛ متغيرّ ًا مفهوم ًا ومصداق ًا،
ومتبدّ الً حدود ًا يف بعض احلقب.

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

وكان الفقه (الفقه األكرب) يف املايض يشتمل عىل الكالم والعقائد الدين ّية ،قبل أن

جمرد علم يقترص عىل دائرة أفعال املك ّلفني ،من دون
ّ
يتحول عمل ّي ًا يف عرصنا احلارض إىل ّ
أي دليل يدعو إىل ذلك التضييق!
معرفة ّ

وهذا ،يستدعي بسط ف ّعال ّية االجتهاد ومفهوم الفقاهة ،وإعطاء دور أكرب ملسامهة
العقل بوصفه مصدر ًا من مصادر االجتهاد؛ ما يضفي معنى أكثر د ّق ًة وأقرب للواقع

ٍّ
التوسع يف مصادر االستنباط وأصوله وضوابطه
لكل من االجتهاد والتف ّقه ،حيث يمكن
ّ
اجلامعي؛ ألنّه أكثر إتقان ًا ومصداق ّية باملقارنة مع نظريه
وقواعده ،وال ّلجوء إىل االجتهاد
ّ
الفردي الذي قد ال يواكب متط ّلبات العرص.
ّ

ومتفرغة
متخصصة
توجه احلوزة نحو عقد حلقات علم ّية-فكر ّية
ّ
فام املانع من ّ
ّ

يف العلوم الفقه ّية عىل خمتلف مستوياهتا ،حتّى تتاح هلا فرصة خوض غامر التفكّر

والتفحص والسرب والتقصيّ  ،ما قد يفسح املجال الكتشاف مناهج وأساليب جديدة،
ّ
وإرساء ضوابط وقواعد مبتكرة الستنباط املعارف الدين ّية ،فض ً
ال عن ما هو متاح حال ّي ًا
من منابع معتربة؟! أمل حتدث مثل تلك املحاولة يف تاريخ العلوم اإلسالم ّية؟! أمل تفتح
إفادات مشاخينا الطريق أمام ظهور أعامل فقه ّية وأصول ّية عديدة ،فكان كتاب «كفاية

األصول» حصيلة ٍّ
كل من «عدّ ة األصول»((( و«معامل الدين ومالذ املجتهدين»(((؟! أمل
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ليتوسع إىل درجة
يتحرر علم األصول من هو ّيته بوصفه مقدّ مة لعلم الفقه وملحق ًا به،
ّ
ّ

تتحول مدرستنا الفقه ّية
تستغرق دورة تدريس ّية واحدة منه عرشين عام ًا أحيان ًا؟! أمل
ّ
((( الطويس ،حممد بن احلسن :العدّ ة يف أصول الفقه (املعروف بعدّ ة األصول) ( ،)2\2حتقيق :حممد رضا األنصاري القمي،
ط ،1قم املقدّ سة ،مطبعة ستاره1417 ،هـ.ق1376 /هـ.ش.
املدرسني،
جلامعة
التابعة
اإلسالمي
النرش
سة
مؤس
سة،
((( العاميل ،حسن :معامل الدين ومالذ املجتهدين ،ط ،12قم املقدّ
ّ
ّ
ّ
1417هـ.ق.
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يصح اال ّدعاء ّ
أن مدرستنا
البسيطة واملخترصة إىل موسوعات مبسوطة
ومفصلة؟! وهل ّ
ّ
الدين ّية َع ِقمت من الكفاءات واملواهب ،وفقد الدين حيو ّيته وخصوبته ،مع ّ
أن جمال
حممد باقر الصدر ((( ،والشهيد
لقد فتح فقهاء ومفكّرون أمثال الشهيد الس ّيد ّ
مطهري  ،واإلمام
اخلميني طرق ًا جديد ًة يف هذا الصدد(((؛ إذ أدخل
الشيخ مرتىض ّ
ّ
اإلمام مبدأ «مالحظة ظرف متع ّلق احلكم» (الزمان واملكان) يف عمل ّية االستنباط

ملف العدد

والتوسع فيهام ال يزال مفتوح ًا؟!
االبتكار والبسط
ّ

واإلفتاء ،فض ً
ال عن تعامله مع احلكومة بوصفها فلسفة عمل ّية للفقه(((.

تطورات وإبداعات ومناهج وأدوات معرف ّية
لقد شهدت فروع العلوم املختلفة ّ

مبتكرة ،دفعتها إىل طرح أسئلتها واستفساراهتا وآخر مستجدّ اهتا مقابل املعرفة الدين ّية؛
التحول
التوجه جدّ ّي ًا نحو
طلب ًا إلجابات ،األمر الذي يفرض عىل علم األص��ول
ّ
ّ
والتكامل ملواجهة تلك التحدّ يات ،عرب الرشوع يف فهم األسئلة التي تفرزها الظروف
اجلديدة؛ بوصفه خطو ًة رضور ّي ًة لتقديم احللول ،فال يمكن إصدار حكم يف قض ّي ٍة ما من
دون حتديد موضوع احلكم.
ويف هذا الصدد ،يمكن تقسيم موضوعات األحكام إىل ثالث جمموعات :رشع ّية،

عرف ّية ،وعلم ّية؛ فتتبع «العرف ّية» منها تشخيص العرف ،أ ّما «الرشع ّية» و«العلم ّية»
((( انظر موسوعة اإلمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر (( )15\15األسس املنطق ّية لالستقراء /دروس يف علم الصول/
بحوث يف رشح العروة الوثقى /اقتصادنا /البنك الالربوي يف اإلسالم /املدرسة اإلسالم ّية ،)... /بريوت ،دار التعارف،
1990م.
((( انظر اخلميني ،روح اهلل :هتذيب األصول( ،)3\3تقرير :جعفر السبحاين ،ال ط ،قم املقدّ سة ،دار الفكر ،ال ت؛
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني  ،ط ،2قم املقدّ سة،
مناهج الوصول إىل علم األصول ( :)2\2حتقيق ونرشّ :
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني  ،ط ،2قم املقدّ سة ،مطبعة
1415هـ.ق؛ كتاب البيع ( ،)5\5حتقيق ونرشّ :
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
مؤسسة عروج1426 ،هـ.ق1384 /هـ.ش؛ كتاب الطهارة ( ،)4\4حتقيق ونرشّ :
ّ
مؤسسة عروج1421 ،هـ.ق1379 /هـ.ش؛ صحيفة اإلمام (جمموعة خطابات
اخلميني  ،ط ،1قم املقدّ سة ،مطبعة ّ
مؤسسة
اإلمام اخلميني وأحاديثه ومقاالته) ( ،)22\22ترمجة :منري مسعودي ،مراجعة :بشري اجلزائري ،ط ،1طهرانّ ،
تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني 1430 ،هـ.ق2009 /م.
((( انظر :اخلميني ،روح اهلل :احلكومة اإلسالم ّية ،طهران ،منشورات املكتبة اإلسالم ّية الكربى1980 ،م ،ص،23-20 ،17
.120 ،23 ،30
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(تلك املوضوعات التي يقع أمر حتديدها عىل عاتق العلم ذي الصلة) ،فيعود أمرها إىل
التخصصات الفقه ّية ذات العالقة.
آراء املجتهدين وخمتلف مستويات
ّ

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

ٍ
وجدير بالذكر ّ
ماس ٍة إىل االجتهاد
أن موضوعات األحكام هي بحدّ ذاهتا بحاجة ّ
والنمو ما مل يحُ ِط الفقيه
التحول والتجدّ د
باملعنى العا ّم؛ إذ ال يمكن لفقهنا بلوغ حالة
ّ
ّ
عل ًام بزمانه ،من خالل فهم احلياة املعارصة ومتط ّلباهتا ،وإدراك منظومة العرص املعرف ّية،
وتفهم حتدّ يات العرص
واإلملام بأحدث املوضوعات ،واستكشاف املسائل املستجدّ ة،
ّ
وتساؤالته املطروحة.

ّ
تطور الفقه لن يتح ّقق إال بتوسيع مفهوم منطق االجتهاد ومصداقه ،من خالل
إن ّ
بكل ٍ
واملتخصصني الذين حييطون ّ
فقيه جهبذ ويعاونونه يف بحثه
تكوين حلقات اخلرباء
ّ
وتدقيقه؛ وإال َف َقدَ اجتهادنا نجاعته ،وجتاوز العرص ديننا؛ ّ
ألن الفقيه الفرد -مهام أوتيِ َ
من علم باملوضوعات الرشع ّية -لن يتسنّى له اإلحاطة بكا ّفة املوضوعات العلم ّية
التوسع حدّ ًا يعجز فيه الفرد عن حتصيل فهم
والعرف ّية ،وقد بلغت دائرة العرف اليوم من
ّ

عريف جامع؛ حيث تش ّعبت املوضوعات العرف ّية ومعامالهتا وأنواع عقودها ،باملقارنة
ّ
مع ما مىض ،إىل حدٍّ يستحيل معه اإلملام هبا خلف أبواب احلجرات املغلقة يف احلوزات؛
ملحدود ّية القدرات والد ّقة الفرد ّية.

 .2إحياء العلوم املهجورة:
26

ّ
إن ممّا يدعو إىل األسف هو وصف دروس تفسري القرآن ،والكالم و ...بالدروس

الديني املعارص! أليس القرآن أساس ٍّ
كل من الكالم ،والفقه،
اجلانب ّية يف البحث
ّ
األخالق ،والرتبية؟ فكيف صار التفسري درس ًا جانب ّي ًا؟ وملاذا ُه ِجرت علوم السنّة،
واحلديث ،والسرية ،والقواعد الفقه ّية ،وغريها من املعارف الرضور ّية األخرى؟
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الرازي كتاب بعنوان «جامع العلوم» أو «حدائق األنوار يف حقائق األرسار»
للفخر
ّ
ّيني) ،ذكر فيه ستّني عل ًام دارج ًا يف أوساط املسلمني يف تلك األ ّيام ،مب ّين ًا
(املشتهر بالست ّ
تعريف ّ
كل واحد منها وحدوده ،وهي تُعدّ اليوم من العلوم املهجورة ،بينام كان أغلبها

(((

ملف العدد

املقررات التدريس ّية والبحث ّية يف احلوزات العلم ّية الدين ّية ،التي كانت حتى
يف املايض من ّ
ما قبل ظهور اجلامعات واقتحام نظام التعليم احلديث ،بوتق ًة لكا ّفة العلوم التي شملت
الطب ،والرياض ّيات ،والنجوم ،واهليئة ،والفلك.
تدريس
ّ

 .3نقد العلوم املتعارفة واملتداولة حال ّي ًا:
ٍ
يت فيها؛ األمر الذي
من عالمات حسن جمموعة ما وحيو ّيتها :انتشار حالة النقد الذا ّ
يفرض علينا اتخّ اذ هذا النمط أسلوب ًا ّ
يتوخى اإلصالح.
ٍ
بصورة جدّ ّي ٍة ال
لذا ،ينبغي إخضاع العلوم الدين ّية السائدة واملتداولة للنقد واملراجعة
والتصور ّية ،والتصديق ّية.
تقبل التهاون ،من النواحي املنهج ّية ،والبنيو ّية،
ّ

يف الفلسفة قام العلاّ مة الس ّيد
الطباطبائي بعمل ضخم ينبغي إكامل مسريته ،وذلك
ّ
من خالل تنقيحه الفلسفة يف «بداية احلكمة»((( و «وهناية احلكمة»((( ،وجتديده الفلسفة
الرازي :علم الكالم /علم أصول الفقه الظاهرة /علم اجلدل-
((( يف ما ييل قائمة بالعلوم التي ُذ ِك َرت يف كتاب الفخر
ّ
املسائل الظاهرة /علم اخلالف ّيات /علم املذاهب /علم الفرائض /علم الوصايا /علم التفسري /علم املعاين (علم
دالئل اإلعجاز) /علم القراءة /علم األحاديث /علم أسامي الرجال /علم التواريخ /علم املغازي /علم النحو/
علم الرصف /علم االشتقاق /علم األمثال /علم العروض /علم القوايف /علم بديع الشعر والنثر /علم املنطق /علم
اخلواص (وهو عىل تسعة
الطب /علم الترشيح /علم الصيدلة /علم
الطبيع ّيات /علم التعبري /علم الفراسة /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/
األرثامطيقي /علم أعداد الوفق /علم املناظرة /علم املوسيقا /علم
اهلوائي /علم اجلرب واملقابلة /علم
علم احلساب
ّ
ّ
اهليئة /علم األحكام والنجوم /علم الرمل /علم العزائم /علم اإلهل ّيات /علم مقاالت أهل العامل /علم األخالق/
علم السياسات /تدبري املنزل /علم اآلخرة /علم الدعوات /علم آداب امللوك /علم الشطرنج وأنواع األلعاب.
الستيني) ،تصحيح :عيل آل داود ،نرش بنياد
انظر (بالفارس ّية) :الرازي ،فخر الدين :جامع علوم ستينى (جامع العلوم
ّ
موقوفات دكرت حممود أفشار1382 ،هـ.ش.
مؤسسة
((( الطباطبائي ،حممد حسني :بداية احلكمة ،تصحيح وتعليق :عباس عيل الزارعي السبزواري ،ط ،2قم املقدّ سةّ ،
املدرسني1418 ،هـ.ق.
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
مؤسسة
((( الطباطبائي ،حممد حسني :هناية احلكمة ،تصحيح وتعليق :عباس عيل الزارعي السبزواري ،ط ،14قم املقدّ سةّ ،
املدرسني1417 ،هـ.ق.
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
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الواقعي» ،فاستعاض عن مقدّ مات مباحثها بنظر ّية
وتنقيحها يف «أصول الفلسفة واملنهج
ّ

الوجود التي ال تنطوي عىل تطبيقات جديرة باالهتامم ،ليبدأها بنظر ّية املعرفة .ومع ذلك
ك ّله ،ال يزال املنطق والفلسفة يعانيان من عيوب ونواقص كثرية.
االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

أ ّما يف الفقه ،فقد قدّ م اإلمام اخلميني مرشوع ًا جديد ًا يف مفهوم االجتهاد ،طارح ًا

عبارته اخلالدة «احلكومة هي فلسفة الفقه العمل ّية» ،التي انبثق عنها جمموعة من األسئلة

تستحق التأ ّمل ،من قبيل :ما هي العالقة بني الفقه واحلكومة؟ وما هو دور التفكري
التي
ّ
الفقهي واهليكل ّية
واحلكومي يف عمل ّية االستنباط والتعاطي
االجتامعي
املستو َيني
عىل
َ
ّ
ّ
ّ
الفقه ّية؟

(((

لذا ،ينبغي إسباغ صبغة التوازن عىل فقهنا وتكميله ،للتعامل مع حالة املفارقة التي
ّ
والتضخم ،عىل
التورم
ترضب بأطناهبا مفاصل الفقه ،من خالل ظهور أقسام تعاين آفة ّ
الرغم من عدم كون مسائلها ممّا ُيبتىل هبا املك ّلف ،وبلوغ حجم النواقص والنقائص من
الكم ّية والكيف ّية ما ال ّ
ال عن ّ
يقل عن حجم الفقه املوجود ،فض ً
التطرق إىل
أن
ّ
الناحيتَني ّ
املسائل املستحدثة يضيف إليه املزيد.

 .4تنقيح العلوم والنصوص السائدة:
ّ
ترسب من الزوائد يف العلوم والنصوص
إن حجم اخللط بني العلوم كبري ،ومقدار ما ّ

أكرب؛ األمر الذي يفرض بذل اجلهود يف سبيل تنقية املعارف الدين ّية وتنقيحها ،من خالل

تشذيبها.
28

 .5تنسيق قس ٍم من العلوم الدين ّية:
سامهت عوامل كثرية -من قبيل :ظهور معارف جديدة ،ورضورة تأسيس معارف
أخرى -يف التفكري بلزوم إعادة تنظيم بعض العلوم أو أغلبها؛ لتأخذ ترتيب ًا جديد ًا.
((( انظر :اخلميني ،احلكومة اإلسالم ّية ،م.س ،ص.120 ،23 ،30 ،23-20 ،17
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كام ينبغي تقديم تعريف جديد لتلك العلوم وتوضيح غايتها ،فض ً
ال عن إعادة تنظيمها

وتقسيمها.

ملف العدد

 .6اإلبداع والتجديد:
يم ّثل ٌّ
اإلسالمي وحاجاته ،وأبرز
أهم قضايا العامل
كل من اإلبداع والتجديد
ّ
العلمي ّ
ّ

رسالة يمكن محلها يف العرص احلديث.

مه ّية التجديد َت َبع ًا لدرجاته؛ ما جيعله من املقوالت التشكيك ّية .ومن
وتتفاوت أ ّ

مصاديقها التي نحتاج إليها :تناول موضوعات جديدة ،واستخدام لغة جديدة يف

الديني ،وتبنّي منهج جديد يف طرح القضايا ،وتقديم خطاب جديد عن
عرض الفكر
ّ

املسائل ،وتصميم هيكل ّية جديدة للبحوث ،وطرح أفكار جديدة ،وتقديم حلول أو
إسرتاتيج ّيات جديدة ،وتقديم نظر ّيات جديدة ،وتأسيس معارف جديدة ،وتصميم

منظومات معرف ّية جديدة ،و...

تكرر ِذكْر املباحث املعن ّية بنظر ّية املعرفة والفهم والذهن يف خمتلف مواضع
لقد ّ
بصورة مشت ٍّتة ومتفر ٍ
ٍ
قة ،لكنّها مل َ
حتظ بالدراسة والبحث
فلسفتنا وكالمنا وعرفاننا
ّ
اللاّ ز َمني من جانبنا ،عل ًام ّ
التخصص ّية
أن الفلسفة –اليومُ -ق ِّس َمت إىل عرشات الفروع
ّ
مهها عىل اإلطالق ،وحتتاج إىل اهتام ٍم
وا ُمللحقة ،منها« :فلسفة املعرفة» التي تعدّ من أ ّ
خاص؛ حيث حتتوي عىل ٍ
عدد من املعارف أو املقوالت األساس ّية التي ُيفترَ َ ض إيالء
ٍّ
االهتامم اللاّ زم هبا ،من قبيل :فلسفة اخللق ،فلسفة احلياة ،فلسفة النفس ،فلسفة الرتبية،

فلسفة العلم ،فلسفة الفهم ،فلسفة املنطق ،فلسفة املعرفة ،فلسفة الفلسفة ،فلسفة
الدين ،فلسفة علم الكالم ،فلسفة علم الفقه ،فلسفة أصول الفقه ،فلسفة األخالق،

فلسفة العرفان ،فلسفة السياسة ،فلسفة االقتصاد ،فلسفة الف ّن ،فلسفة االجتامع ،فلسفة
التاريخ ،وغريها من املباحث.
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ٍ
ٍ
وخطورة متزايدَ تَني ،عل ًام ّ
أن البعض
برضورة
وحتظى فلسفة الدين وفروعها –اليوم-

خيطئ يف اخللط بني «الكالم اجلديد» و«فلسفة الدين» ،فيعتربمها شيئ ًا واحد ًا؛ إذ يمكن

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

لفلسفة الدين أن تشمل يف معناها طيف ًا واسع ًا من فلسفات العقائد واألخالق واألحكام
ٍ
والتخصص ّية (دراسة
لحقة
والسياسة والرتبية الدين ّية
ّ
وكثري من الفلسفات اإلسالم ّية ا ُمل َ
ٍ
مقاربة إسالم ّي ٍة).
عقالن ّية للعلوم واملقوالت الدين ّية وفق

 .7إرساء أسس بعض املعارف اجلديدة:
أمام واقع ظهور أفكار وعلوم غري مسبوقة يف عامل اليوم ورضورة التعامل معها ،جيب

مه ّية هذه الرضورة
علينا التأسيس ملجموعة من املعارف يف حقل الدراسات الدين ّية .وأل ّ
فقد ُأ ِ
فر َدت هلا فقرة مستق ّلة ،عىل الرغم من أنهّ ا فرع للرضورة السادسة (اإلبداع) التي

مرت اإلشارة إليها.
ّ

ٍ
تعريف معينّ ٍ
ومع العلم ّ
بأن العلوم اإلنسان ّية-االجتامع ّية السائدة اليوم تقوم عىل
ٍ
بصلة إىل اهلل وحقيقة الوجود ،فعىل
يمت
لإلنسان واملجتمع ،يتم ّيز بعلامن ّيته وذات ّيته ،فال ّ
َم ْن تقع مسؤول ّية أس َل َمة العلوم اإلنسان ّية؟ وهل ينبغي للجامع ّيني املبادرة إىل إطالق

تلك العمل ّية وتأسيس علومها ،أم عىل علامء املسلمني القيام بذلك؟ وما هي املرتكزات
الفلسف ّية والكالم ّية لتلك العمل ّية؟ وما املنطق واملنهج اللاّ زمان للتحكّم هبا؟

من هنا ،ينبغي إرساء العلوم اإلنسان ّية عىل أساس ُبعدَ ي «خالفة اإلنسان وعبود ّيته»؛
إذ نمتلك تعريف ًا إهلي ًا لإلنسان ،ننظر من خالله إليه بوصفه «خليفة اهلل» و»عبده»يف ٍ
آن
ّ
مع ًا ،فال نطلق عليه حمور الوجود وحياته.
30

ّ
إن إدخال مثل ذلك املبدأ يف الدراسات االجتامع ّية للعلوم اإلنسان ّية ،من شأنه إجياد

مهمة تأسيس مثل
سريورة جديدة فيها ،ولك ّن السؤال الذي يطرح نفسه :عىل َم ْن تقع ّ
تلك العلوم اإلنسان ّية وتنسيقها؟ وهل توجد مرجع ّية أخرى غري علامء املسلمني للرهان
عليها يف هذا اخلصوص؟
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يتم التعامل بجدّ ّية مع أس َلمة العلوم اإلنسان ّية-االجتامع ّية ،فسوف ّ
يظل
ومامل ّ
إصالح أوضاع اجلامعات حل ًام بعيد املنال!
التوجهات
يضطر أستاذنا إىل تدريس تلك
يف العلوم اإلنسان ّية-االجتامع ّية ،وطاملا
ّ
ّ
واملدارس الفكر ّية الغرب ّية ،بعد مراجعة نصوصها ،فلن نستطيع الرهان عىل ظهور ٍ
جيل
وفق ٍ
رؤية إسالم ّي ٍة!
إهلي يدير د ّفة النظام َ
جامعي ٍّ
ٍّ

ملف العدد

وما دامت اجلامعات واملدارس والرؤى العلامن ّية تبلور أذهان شبابنا وضامئرهم

ختصص ّية الدراسة والبحث وموسوع ّية
 .8إجياد منظومة تعليم ّية -بحث ّية تقوم عىل ّ
اإلفتاء واالستنباط:

التخصص يف كا ّفة الفروع العلم ّية؛ باعتبارها
يتّفق البرش يف عرصنا احلارض عىل رضورة
ّ
مه ّية الدراسات املوسوع ّية؛ حيث
أمر ًا عقل ّي ًا وعقالئ ّي ًا ،كام يؤكّدون يف الوقت عينه عىل أ ّ
أ ّدت عمل ّية البسط التي شهدهتا احلكمة واملعرفة اإلسالم ّية إىل تش ّعب املعارف الدين ّية
الرضوري يف يومنا هذا أن يكون ّ
كل
إىل علو ٍم مستق ّل ٍة ومتعدّ دة بالتدريج ،فلم يعد من
ّ

متخصص ًاّ ،
الرضوري أن يكون
وكل مفسرّ فقيه ًا جامع ًا ،كام انّه ليس من
فقيه مفسرّ ًا
ّ
ّ
ّ
التخصصات ،وهذا
كل متك ّلم فقيه ًا ومفسرّ ًا ،وبالعكس؛ األمر الذي ينطبق عىل سائر
ّ
يدعونا إىل قبول حقيقة لزوم تقسيم املعرفة وتفريعها إىل حقول الدين األربعة؛ بوصفها
فروع ًا ّ
لكل علم يف مقام التعليم والبحث .كام يدعونا إىل تشجيع روح املشاركة من
ِ
جمتهدي ّ
السيايس ،واستشارةاالجتامعي
واملتخصصني يف الفقه
كل فرع
خالل مسامهة
ّ
ّ
ّ
اخلرباء العارفني بموضوع ّ
كل فرع ،وتفعيل الدراسات التطبيق ّية بني املذاهب واملدارس
عند ال ّلزوم ،واملقاربة املوسوع ّية للعلوم ،عرب اال ّطالع عىل املعارف ذات الصلة.

التقليدي:
ثالث ًا :بني الفقه املتجدّ د والفقه
ّ

يدّ عي البعض -جه ً
ال أو عن غري جهل -وجود نو َعني من الفقه :الفقه املتجدّ د،

التقليدي!
والفقه
ّ
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التحجر واجلمود ،وقد زاد من شدّ ة وطأتَيهام
لقد عانى االجتهاد يف املايض من آفتَي
ّ
-يف يومنا هذا -تضافر آفتَي التغريب وال َعرصنة إليهام؛ إذ انربت مجاع ٌة حلمل شعار

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

رضوري قطع ًا -دون فهم معنى االجتهاد
التجديد واالبتكار يف الكالم والفقه -وهو
ّ
ٍ
آفات ،من قبيل :النزعة إىل الشذوذ يف
وتورطوا يف
احلقيقي ،فخبطوا خبط عشواء،
ّ
ّ
اآلراء ،واإلرصار عىل تعدّ د ّية الرؤى التي تزيد الناس حريةً ،والنزعة إىل الفوضو ّية
العلم ّية واللاّ مباالة يف الطروحات ،واإلباح ّية ،والتسييس ،واالنتقائ ّية ،والتهاون،
حفي».
واالقتباس ّية اجلامدة ،واخلرافة ،والكالم والفقه َّ
«الص ّ

ويبدو ّ
املتحجرة واجلامدة
أن خطر مثل تلك الزمر واألفراد يفوق خطر الت ّيارات
ّ

احلقيقي للدراسات الدين ّية للخطر؛
تعرض التجديد
ّ
التي خنقت البيئة الدين ّية؛ ألنهّ ا ّ
يوجه رضب ًة
نتيجة اتخّ اذها منهج ّيات تفكري فرد ّية خاطئة ،ال أساس هلا من
الصحة ،ما ّ
ّ

املتحجر واستمراره!...
قاصم ًة إىل احلركة اإلصالح ّية يف احلوزة ،ويضمن ترسيخ الت ّيار
ّ

ٍ
ّ
يت؛ إذ ليس الفقه
إن إطالق تعبري «الفقه اجلامد وغري املتجدّ د» ينطوي عىل
تناقض ذا ٍّ
سوى حصيلة التف ّقه واالجتهاد ،الذي يقوم -بدوره -عىل أساس كرس أصنام التقاليد
والتحجر.
والبدع
ّ

يتعرض الفقه
قد ُيصاب االجتهاد بـ«اهلجر والرتك» ،لكنّه مقاوم «لالندراس» ،وقد ّ
عيص عىل «التقليد ّية»؛ ّ
والتقليدي ليس
ألن الفقه واالجتهاد املندرس
للـ«تو ّقف» ،لكنّه
ّ
ٌّ
فكل حك ٍم مستنب ٍ
عيص ذات ّي ًا عىل االندراس والتقليد ّية؛ ّ
ط
فقه ًا واجتهاد ًا ،فاالجتهاد
َ
ٌّ
ملوضو ٍع ما -من خالل االستناد إىل منطق االجتهادُ -يعدّ جديد ًا بالنسبة إىل موضوعه
ورشطه ،حتى لو كان قد صدر قبل ألف سنة.
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ٍ
التقليدي» ،و»الفقه املعارص» ،فالفقه
ملصطلحات من قبيل« :الفقه
ولذا ال معنى
ّ
توجه الفقه
معارص دائ ًام؛ ألنّه ينطوي عىل التجديد واإلبداع ،مع التأكيد عىل رضورة ّ
ٌ
اجلواهري»((( نحو التعامل مع املسائل
احلي الذي وصفه اإلمام اخلميني بـ«الفقه
ّ
ّ

((( انظر :اخلميني ،صحيفة النور ،م.س ،ج ،21ص.379 ،347
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تعرض له الفقه من مجود ،واالجتهاد من شلل!
بتحملنا مسؤول ّية ما ّ
املستحدثة ،والتنويه ّ
ملف العدد

ٍ
املهمة التي مل تنل منّا اهتامم ًا الئق ًا ،فلم
ويف ما يأيت نامذج ملجموعة من املسائل الفقه ّية ّ
ٍ
معمقة.
نتناوهلا أصول ّي ًا بصورة ّ
يتعرض فقي ٌه -عىل حدّ علمي -إىل «فقه التنمية» حتى اآلن ،عىل الرغم من
فلم ّ
ٍ
ٍ
لفقيه جهبذ وك َِف ّي تأليف ما يعادل موسوعة اجلواهر
درجة يمكن فيها
سعة ميدانه ،إىل
يف أبوابه؛ لغنى حقل «التنمية» بآالف املسائل والقضايا واملقوالت يف جماالت الفكر،
والثقافة ،والتقانة ،واالقتصاد ،والعالقات ،واملعايري املستجدّ ة التي فرضتها التنمية

واحلداثة عىل حياة البرش -ومنهم املسلمون -األمر الذي يستدعي خوض الفقه غامرها؛
لتقديم اإلجابات واحللول الناجعة ،فهل بادر أحدٌ منّا إىل إعداد ٍ
عمل -ولو كت ّيب -يف
هذا اخلصوص؟!

أليست ظاهرة العوملة من قضايا البرش األساس ّية؟ وهل توجد يف عرصنا «حادثة

أهم منها يواجهها املسلمون؟ وهل توجد نقاط التقاء بني العوملة والدين؟ وهل
واقعة» ّ

أي نسبة ،إجياب ّية أم سلب ّية ،بينها وبني اإلسالم؟
توجد ّ

ٍ
غض النظر عن ماه ّية الصلة بني العوملة والدينّ ،
موقف
فإن عىل اإلسالم اتخّ اذ
مع ّ
واضح جتاهها ،عل ًام ّ
مه ّيته ،فهل يمكن قبول
مهم ال ينبغي التقليل من أ ّ
أن العوملة حتدٍّ ّ
ٍ
ا ّدعاء ّ
واقعة
أن دائرة اإلسالم تبلغ درج ًة من الضيق والقصور ،حتول دون تعاطيها مع
ٍ
ٍ
ومسألة مستحدثة بحجم العوملة؟!
عظيمة
كم ٍ
هائل من املسائل والقضايا التي
وتنطوي عمل ّية العوملة (أو مرشوع العوملة) عىل ٍّ

تفرض نفسها عىل املسلمني؛ سواء أدركوا ذلك أم مل يدركوا .فض ً
ال عماّ حتمله من قضايا
وبحوث فلسف ّية وكالم ّية وأخالق ّية وفقه ّية.
يف هذا السياق ،نشري إىل ٍ
عدد من امليادين الواسعة التي مل نتناوهلا بالشكل املالئم ،من

واجلو ،فقه البحار واملالحة ،فقه املناجم والثروات
قبيل :فقه التكنولوجيا ،فقه الطقس
ّ
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الطبيع ّية واألنفال ،فقه البيئة ،فقه التجارة اخلارج ّية واجلامرك والرضائب والرسوم
والغرامات ،فقه اإلنتاج والتوزيع واالستهالك ،فقه الصريفة واملال واملعامالت البنك ّية،

االجتامعي ،التقاعد،
فقه املعامالت احلديثة والوسائط واألوراق املال ّية ،التأمني ،الضامن
ّ
وغريها من عرشات املسائل.

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

ومن املفارقات يف هذا اخلصوص :تعامل بعضهم مع البنوك بوصفها صناديق

أمانات ،وتعاملهم مع املال بوصفه دراهم ودنانري تقليد ّية! تستدعي محل األحكام
اخلاصة هبام عليه ،دون االلتفات إىل مفهوم القيمة احلقيق ّية الذات ّية.
ّ
علينا معرفة مفاهيم التنمية ،والعوملة ،واملجاالت اجلديدة الستعامل املال ،والصريفة

واملعامالت البنك ّية؛ ملا حتمله من تأثريات يف حياة البرش ،وملا تفرزه من شباك الصطياد
ٍ
كثري منهم باملعايص والتعدّ ي عىل احلدود اإلهل ّية.
إن تصدّ ي ٍّ
ّ
البنكي ،للتعامل مع
كل من احلكومة ،ووزارة االقتصاد واملال ّية ،والنظام
ّ
املسائل املال ّية احلديثة ،ال يعفينا من مسؤول ّيتنا؛ ّ
ألن كثري ًا من املعايص املرتكبة يف هذا
اخلصوص يعود إىل جهل الناس باألحكام اإلهل ّية.

متنوعة :كالتلفاز ،اإلذاعة،
كام يم ّثل فقه اإلعالم بحر ًا عظي ًام ،بام حيويه من وسائل ّ

السينام ،اإلنرتنت ،والصحافة التي تتفاعل معها خمتلف رشائح املجتمع لساعات وأ ّيام
طويلة ،األمر الذي يفرز آالف األحكام والقواعد التي ختفى عىل ٍ
كثري من الناس!
فام حكم اإلع�لام يف اإلس�لام؟ وهل انربى املجتهدون للعمل عىل فقه اإلعالم

خاص هبا؟ أال يتعامل البرش مع هذه املقولة منذ ما يربو
والصحافة؟ وهل للصحافة فقه
ّ
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عىل مئة عام؟ أال ينبغي وضع كتاب أو رسالة يف أحكام الصحافة والربامج اإللكرتون ّية
ماس ًة إىل وجود فقه اإلنرتنت؟ هل يمكن
وحقوق النرش واإلعداد؟ أليست احلاجة ّ
للبرش العيش بعيد ًا عن تأثري تلك األعجوبة العرص ّية؟!

يف هذا اخلصوص ،هل انربى أحد لتناول فقه الف ّن ،املنبثق من حقل اإلعالم

ختصص ّية وشاملة؟ وهل من املقبول التقليل من شأن الف ّن
ووسائل االتّصال ،بصورة ّ
وغنى مواضيعه؟!
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عندما نقول بحرمة حلق ال ّلحية والتصوير واملوسيقى والغناء ،فعلينا تو ّقع أسئلة
يوجهها املجتمع ،من قبيل :هل توجد موسيقى مباحة؟ ّ
ألن اإلجابة بالنفي تستدعي
ّ
ملف العدد

منع وسائل اإلعالم من ّ
أي نوع من أنواع املوسيقى؛ منع ًا إليقاع الناس يف املعايص.
بث ّ
أ ّما إذا كان الر ّد باإلجياب ،فعلينا رسم حدودها ّ
بكل د ّقة ،وعدم االكتفاء بالعموم ّيات
التي لن ترفع هواجس الناس ،بل ترمي الكرة جمدّ د ًا يف ملعبهم.

خاصة يف حقول هلا عالقة وثيقة بحياة البرش؛
هل يوجد يف اإلس�لام أحكام
ّ

كالروايات ،واألف�لام ،واملرسح ،والكاريكاتور ،والكوميديا واهلزل ّيات ،والنحت
والتصوير؟

ويف السياسة تربز قضايا ،من قبيل :فقه السياسة واحلكم ،فقه السلطة ،املشاركة

التحزب،
الشعب ّية وسيادة الشعب ،الربملان ،الرأي العا ّم ،مكانة اآلراء اجلامهري ّية،
ّ
املدين ،حقوق األق ّل ّيات املغلوب عىل أمرها ،االعرتاض عىل نتائج االنتخابات،
العصيان
ّ
البغي واالنقالب ،وغريها من املوضوعات السياس ّية األخرى التي حتتاج إىل تف ّق ٍه
ٍ
واجتهاد مناس َبني.
املهمة؛
وتعدّ «الرقابة الذات ّية» (األمر باملعروف والنهي عن املنكر) من قضايا العرص ّ

ما يستوجب عىل املجتهدين واملراجع إقرار مواضيع األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

مقرراهتم ودروسهم ،حتى يتبينّ كيف يستقطب اإلسالم
ورىض العا ّمة ّ
وحق الرع ّية يف ّ
السيايس وتدبري املجتمع ،وما هي آل ّياته املطروحة والصالح ّيات
الناس إىل املشهد
ّ
والوظائف واألدوار التي حدّ دها لعا ّمة أبناء املجتمع؟ ّ
إن بسط البحث يف هذا
املوضوع يتيح املجال الستكامل قس ٍم من املرتكزات الفقه ّية واملواقف التنفيذ ّية للحكم
الديني.
ّ

ويف عرصنا احلارض ،أفرزت قضايا حتديد النسل وتنظيمه ،والتعديالت الوراث ّية،
واالستنساخ وتغيري اجلنس مسائل مع ّقدة يف العامل؛ ما يفرض حتدّ ي ًا أمام املجتهدين

للبحث فيها.
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ويعاين فقه العالقات الدول ّية وشؤون املن ّظامت واملواثيق العامل ّية من اإلمهال؛ ما يربز

والتفرغ للبحث يف فقه الديبلوماس ّية والعالقات اخلارج ّية
احلاجة إىل استفراغ الوسع
ّ
واملعاهدات الدول ّية.

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

املنطقي تو ّقع احتواء الرسالة العمل ّية الفقه ّية العا ّمة عىل كا ّفة املسائل،
طبع ًا ،ليس من
ّ
ولكن يمكن ختصيص رسائل لتناول تلك املسائل املستحدثة؛ ّ
ألن كثري ًا من حتدّ يات

ترسبت إىل أغلب مفاصل
العرص -بام حتمل من مفاهيم مستجدّ ة وموضوعات جديدةّ -
احلياة ،فارض ًة بمجموعها وضع رسائل فقه ّية مستق ّلة.
يف هذا السياق ،نشري إىل مسائل حيو ّية أخرى ينبغي إدراجها يف املناهج الدراس ّية

الدين ّية ،من قبيل :األمم املتّحدة ،جملس األمن الدو ّيل ،املحافل الدول ّية ،احلدود احلديثة،

الدولة ،أنظمة احلكم ،واإلدارة القائمة عىل مبدأ «الدولة -الشعب»؛ وهي تنطوي عىل
عدد كبري من األحكام الفقه ّية ،وتفرض لزوم إعادة النظر يف تعاريف أصناف الك ّفار،
واإلجابة عن األسئلة اآلتية :ما هو مصداق املحارب والذمي واملع ِ
اهد يف عرصنا؟ وما
َ
ّ ّ
أحكام الك ّفار املحايدين املقيمني يف البلدان األخرى؟

رابع ًا :رضورة التجديد يف منهج االجتهاد وأدواته املعرف ّية:

ال بدّ لالجتهاد والتف ّقه السائد والرائج يف واقعنا املعارص من إجراء دراسة تقويم ّية
ألدواته االستنباط ّية ،ومن أبرز هذه األدوات :علم أصول الفقه.

ٍ
ٍ
السطحي
وشجاعة يف مواجهة النزعة األخبار ّية واالتجّ اه
بثبات
وقف علم األصول
ّ
الديني (من خالل االقتصار عىل األخبار بوصفها املنبع الوحيد
للدين وأحاد ّية املنبع
ّ
الديني
تطور الفهم
للدين) ،خم ّلص ًا االجتهاد من اجلمود
وممهد ًا الطريق أمام ّ
والتحجرّ ،
ّ
ّ
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العقدي.
وااللتزام
ّ

ماس ًة إىل القيام بدراسة تقويم ّية لعلم األصول؛ وذلك
ومع ذلك ك ّله ،ما تزال احلاجة ّ

يف أربعة مستويات« :املنهج»« ،اهليكل ّية»« ،املحتوى واملضمون» (أي بعض اال ّدعاءات

املوجودة) ،و«الوظيفة واملحدّ دات».
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يستدعي اختصاره وتشذيبه؛ بحذف اإلطاالت وما ال طائل منه ،ورفع اخللط بني

ملف العدد

ٍ
بصورة تدرجي ّي ٍة؛ األمر الذي جعله عرضة
لقد خضع علم األصول إىل عمل ّية البسط
ٍ
البنيوي ،وعدم االنسجام يف فصوله ،وكثرة االستطراد؛ إذ ال
ملوجات من االختالل
ّ
لزوم إلقحام البحوث ال ّلغو ّية يف املوضوعات األصول ّية ،والس ّيام قسم األلفاظ الذي
العلوم.

وتوجد جمموع ٌة من املسائل يف مباحث األلفاظ ،ال عالقة هلا بعلم األصول ،ما

يتط ّلب طرحها والبحث فيها قبل الرشوع يف علم األص��ول ،كام حيوي ذلك العلم
جمموع ًة أخرى من املوضوعات التي ال تطبيقات عمل ّية هلا يف عمل ّية االستنباط ،األمر

مقررات دراس ّية بعنوان «دراسات
مؤسسات التعليم الديني اعتامد ّ
الذي يفرض عىل ّ
لغوية وألسنية» تتيح للطلبة فرصة اإلملام بالبحوث الرضورية -بوصفها مقدّ ٍ
مات لذلك
ّ
ّ
ّ
املقررات إىل جانب الرصف ،والنحو ،والبالغة؛ ملا هلا من ٍ
دور
العلم -فيدرسون تلك ّ

ال ّ
النص.
مه ّي ًة عن علوم ال ّلغة يف فهم ّ
يقل أ ّ

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

غري املبارشة ،بعلم األصول؟

حقيقي
يأيت اجلواب« :األمر» بمعنى «الطلب» ،الذي ينقسم بدوره إىل أربعة أقسام:
ّ
ومعنوي .واألمر نفسه ينطبق عىل «اإلرادة»؛ حيث
ذهني
(لفظي)،
إنشائي
يت)،
ّ
(ذا ّ
ّ
ّ
ّ

مجع -منهم األشعر ّيونّ -
اللفظي فهو الطلب
نفيس ،أ ّما الطلب
تصور ٌ
ّ
ّ
أن اإلرادة طلب ّ
االصطالحي نفسه الذي يعني األمر.
ّ

لقد أ ّدى طرح مسألة تغاير اإلرادة والطلب أو اتحّ ادمها ،إىل انزالق األصول ّيني يف
ٍ
املجردة والكالم ّية غري الرضور ّية ،من
سلسلة من املباحث الفلسف ّية والعلم ّية
خوض
ّ
قبيل :التساؤل عن حقيقة اإلرادة والطلب ،اختيار ّية مقدّ مات اإلرادة ،والتاميز بني
اإلرادتَني اإلهل ّية واإلنسان ّية.
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كام دفعتهم تلك املسألة إىل إحياء النزاعات القديمة بني األشعر ّيني واملعتزلة واإلمام ّية

يف احلقيقة ونسبة الذات والصفات ،واجلرب والتفويض ،ومعنى الكالم يف نفسه ،و ...ما

ال عالقة له بعمل ّية استنباط األحكام ،وال صلة له بامه ّية علم األصول!
االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

ّ
طبيعي ،نتيج َة حالة القصور يف تدريس
أمر
ٌّ
إن ظهور تلك اآلفات يف علم األصول ٌ
الفلسفة والكالم ،واختفاء دور فلسفة التف ّقه وعلم الفقه من املنظومة التعليم ّية الدين ّية،
وهجر مناهج العلم وف ّن البحث!

هنتم بطرح مباحث عمل ّية ورضور ّي��ة؛ كاملفاهيم واملعاين واملرتكزات
فلامذا ال ّ
والتطبيقات العمل ّية يف سرية املعصومني والعقالء والعرف واملصالح؟ وملاذا ال

نتناول بالبحث العالقة املوجودة بني الفقه والفطرة؟

ّ
تفش حالة التك ّلس عىل القواعد والضوابط
إن من عيوب علم األصول األخرى :يّ
املتعارفة ،وتضييق دائرة البحث يف مباحث رضور ّية ،وإغفال أخرى؛ األمر الذي يس ّلط
خيص
الضوء عىل رضورة توسيع دائرة األصول وقواعد االستنباط ،والس ّيام يف ما ّ
والسيايس.
االجتامعي
االجتها َدين
ّ
ّ

ويف ما يتع ّلق بعلم أصول الفقه السائد والرائج ،حتظى املباحث املعن ّية بـ»الكتاب»
ٍ
حمدود فيها ،عىل
بالنصيب األكرب من عمل ّية االستنباط ،فيام ال ينال «العقل» سوى ح ّي ٍز
الرغم ممّا يلعبه من ٍ
دور مؤ ّث ٍر يف ف ّن االجتهاد وفهم الدين؛ ما يستدعي توسيعه وتعميقه،
َ

بام يتناسب مع شأنه.
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وخالف ًا ملا هو مشهور ،تشكّل آيات األحكام (تلك اآليات التي يمكن هلا أن تدخل
يف خدمة استنباط األحكام واحلدود اإلهل ّية؛ استناد ًا إىل إحدى الدالالت الثالث) أكثر

من ُث ُلث القرآن الكريم ،بينام يمكن لف ّعال ّية العقل يف حقل الدراسات الدين ّية -ومنها
ٍ
استخراج األحكام -أن ّ
َصور.
حتتل مساح ًة أكرب
بكثري ممّا ُيت َّ
وتوضيح ذلكّ :
أن وظائف العقل ختتلف يف حقل البحوث الدين ّية ،بحسب اجلهات
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ٍ
خمتلفة ،منها:
املأخوذة بعني االعتبار ،إىل أقسا ٍم
أو بلحاظ انحصار ف ّعال ّيته يف حقل حمدّ د ،و ُيعبرَّ عن هذين البعدَ ين ،بالوظائف
و«اخلاصة»:
«العا ّمة»
ّ

ملف العدد

 .1بلحاظ شمول ف ّعال ّية العقل للحقول الثالثة (العقائد ،األحكام ،األخالق)،

أ .وظائف العقل «العا ّمة» واملشرتكة يف البحوث الدين ّية ،وهي عبارة عن اآليت:
 إدراك بدهي ّيات النزعة نحو التد ّين واإليامن (من قبيل :رضورة الدين،النبوة العا ّمة ،و.)...
منشأ الدينّ ،

 إرساء املرتكزات اللاّ زمة للحقول الثالثة. إثبات إمكان ّية فهم الدين. املسامهة يف تنظيم «معرة منطق فهم الدين».حج ّية سائر املنابع الدين ّية.
 إثبات ّ استنباط التعاليم الدين ّية من سائر املصادر األخرى (أدوات فهم الدين وطرقه). وضع الضوابط والقواعد الرضور ّية للمعرفة الدين ّية. تقويم منابع فهم الدين وأد ّلته ورفع التعارض يف ما بينها. متييز صحيح املعرفة الدين ّية من سقيمها. استكشاف آفات املعرفة الدين ّية ومعاجلة األخطاء.«اخلاصة» ،ويمكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات؛ َت َبع ًا
ب .وظائف العقل
ّ
كل ٍ
لف ّعال ّيته يف ّ
حقل من حقول الدين الثالثة؛ وهي عبارة عن:
 -يف حقل العقائد:
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ٍ
بصورة مستق ّل ٍة (من قبيل :وجود الواجب،
•إدراك أصول العقائد
التوحيد ،و.)...

•إدراك ٍ
كثري من القضايا الدين ّية.
االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

 -يف حقل األحكام:

•إدراك قس ٍم من علل األحكام الدينية ِ
وحكَمها.
ّ
•الدفع نحو التزام األوامر الرشع ّية والردع عن نواهيها.
•حتديد ُصغريات األحكام الرشع ّية العا ّمة ومصاديقها (معرفة
األحكام).
•تعيني موضوعات األحكام العمل ّية (معرفة املوضوعات).
•إدراك املصالح واملفاسد املرتتّبة عىل األحكام يف مقام التح ّقق ،وحتديد
األولو ّيات ،ورفع التزاحم بني األحكام.

نص فيه ،ومنطقة الفراغ).
•ترخيص املباحات وتأمينها (أو تقنينها) (ما ال ّ
•تعيني آل ّية حت ّقق أحكام الدين االجتامع ّية (الربنامج ،واهليكل ّية،
واملنهج).
 يف حقل األخالق:40

•إدراك احلسن والقبح الذات َّيني لألفعال.

ٍ
بصورة مستق ّلة.
•إدراك قس ٍم من القضايا األخالق ّية

•تشخيص ُصغريات القضايا األخالق ّية ومصاديقها.

•حتديد املفاسد واملصالح املرتتّبة عىل األحكام األخالق ّية يف مقام
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العمل ،وإدراك األولو ّيات ورفع التزاحم يف ما بينها.

أخالقي) يف حاالت الفراغ.
•الرتخيص (أو جعل حك ٍم
ٍّ
ملف العدد

•الدفع إىل فعل الفضائل وكسبها ،وترك الرذائل.
•تعيني آل ّية حت ّقق األخالق الدين ّية.

ٍ
 .2بلحاظ وظيفة العقل يف نطاق ّ
واحد من أطراف «واقعة الفهم» اخلمسة؛ وهي
كل
عبارة عن:

أ .ف ّعال ّية العقل يف مبدأ الدين (املاتن= الشارع ،املعصوم ،العقل والفطرة).
والنص
ب .ف ّعال ّية العقل يف نطاق منابع الدين (أدوات فهم الدين وجماريه = املتن
ّ
باملعنى العا ّم).
ج .ف ّعال ّية العقل يف ُم ِ
درك الدين (املفسرّ = خماطب الدين).

درك (املعنى = رسالة الدين).
د .ف ّعال ّية العقل ا ُمل َ

هـ .ف ّعال ّية العقل يف جمال منطق إدراك الدين (املنهج ّية).
 .3بلحاظ نمط ف ّعال ّية العقل يف احلقول الثالثة ،يمكن تقسيم وظائف العقل إىل
نو َعني« :استقال ّيل» و«آ ّيل».

 .4بلحاظ «الوساطة» أو «المباشرة» يف فهم الدين.
 .5بلحاظ وظائف العقل وف ّعال ّيتها ،يمكن تقسيمها إىل قسمني« :حول الدين» أو
«يف الدين».

وعميل.
نظري
 .6بلحاظ وظائف العقل يف نطاق الدين؛ تبع ًا لتقسيم العقل إىل:
ٍّ
ٍّ

هذا ،وحتتاج مرتكزات التقسيامت ومصاديقها ومعانيها إىل ٍ
مزيد من الرشح والبسط؛
ٍ
ّ
مستقل له.
بحث
ما يستدعي إفراد
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ٍ
كام ّ
لكثري من موضوعات علم أصول الفقه الرائج سنخ ّي ًة مع مباحث فلسفة
إن
الفقه ،من قبيل :املعنى واملبنىِ ،صالت الفقه بالعقل ،والفقه بالفطرة ،والفقه بالسرية،
والفقه باملصلحة ،والفقه بالعرف ،ومناهج علم الفقه ،وال يمكن طرح ٍ
فقه ناج ٍع وذي
جدوى -اليومَ -
دون االستعانة بفلسفتَي الفقه واالجتهاد.

االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-

ثمة جمموع ٌة من املحاور التي ينبغي تعليمها وتع ّلمها؛ بوصفها مقر ٍ
رات دراس ّي ٍة
ُ ّ
ّ
ٍ
ومنسجمة .ويمكن اإلشارة إىل بعضها ،من قبيل :مرتكزات الفقه واألصول
مدو ٍنة
َّ
الوجود ّية ،واملعرف ّية ،واإلنسان ّية ،والدين ّية ،واملنهج ّية واالستدالل ّية ،فض ً
ال عن املواضيع
ذات الصلة ٍّ
بكل من معرفة احلكم واملوضوع واآلفات يف عمل ّية االستنباط.

بناء عىل ما تقدّ م ،علينا أن ن ِ
ٍ
بشكل عا ٍّم يف العلوم املنهج ّية
ُخضع املباحث املطروحة
ً

الدين ّية -كأصول الفقه ،واملنطق ،وعلم التفسري ومناهجه ،وعلم احلديث -إىل عمل ّية

تقويم؛ هبدف استنباط مبادئ فهم الدين وضوابطه وقواعده ومقارباته ومناهجه،
وتسليط الضوء عىل حاالت القصور التي تعاين منها مناهج التفسري ،واستخراج
أساليب لتمييز ّ
الغث من السمني يف االستنباطات الدين ّية ،وعرضها وتنسيقها وإكامهلا

بوصفها حق ً
ال معرف ّي ًا ،وربام فرع ًا علم ّي ًا مستقالً.

كثري من األسئلة التي تنتظر اإلجابة ،من قبيل :هل
أ ّما يف جمال فهم الدينّ ،
فثمة ٌ

الدين ٌ
منهجي؟ يف حال كان الدين منطق ّي ًا،
قابل للفهم؟ وإذا كان كذلك ،فهل هو
ٌّ

حتوالته وعلل تفريعاته؟ وهل الدين قابل للقراءة؟ وإذا مل يكن قاب ً
ال
ما هي عوامل ّ

وتنوع اآلراء الدين ّية؟ وكيف يمكننا متييز الفهم
للقراءة ،فام الفرق بني قابل ّية القراءة ّ
42

الصحيح من الفهم السقيم؟

تلك األسئلة تفرض تأسيس ٍ
معريف ،يمكن أن نطلق عليه اسم «علم منطق فهم
حقل
ٍّ

الدين» ،الذي بات يشكّل حاجة رضور ّية بالنسبة إىل االجتهاد والتف ّقه يف الدين ،وحيتاج

مفصل ودقيق يف واقعنا املعارص.
إىل بناء مرشوع َّ
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خامتة:
ملف العدد

أجد من اللاّ زم التأكيد عىل ّ
ني يقومان عىل عنرص
أن قوام الدين ودوام املسار التد ّي ّ
الفقاهة ومنطق االجتهاد؛ فقد قاسى فقهاؤنا األ َم َّرين حتى يرتكوا لنا إرث ًا عظي ًام من
الكنوز املعرف ّية ،وقد قدّ ر أحد العلامء مقدار ما استنبطه السلف الصالح من فرو ٍع فقه ّي ٍة
بام يربو عىل أربعني ألف ًا ،ما يستدعي توجيه العتب إىل أنفسنا لتقصرينا يف إكامل املسرية!
ّ
احلجة عىل األحكام الرشع ّية
اخلاص« :حتصيل
إن االجتهاد -سواء أكان بمعناه
ّ
ّ
ٍ
ٍ
مضبوط لتعاليمه
واستكشاف
نه ٍج للدين،
الفرع ّية» ،أم بمعناه العا ّم« :حماولة لفه ٍم مُم َ َ
الشيعي ،والذي تدين له كا ّفة
والفقاهتي
االجتهادي
وقضاياه» -يشكّل جوهر املنهج
ّ
ّ
ّ
التحوالت العظيمة التي شهدها تاريخ اإلسالم والتش ّيع ،ومنها :الثورة اإلسالم ّية
ّ
التي فتحت صفح ًة جديدة يف التاريخ؛ إذ لو مل يكن اإلمام اخلميني فقيه ًا ،ملا متكّن
من صنع الثورة ،ال من الناحية الرشع ّية ،وال من الناحية العمل ّية؛ فقد محل لواء الثورة
بحكم االجتهاد وسلطة املرجع ّية ،ليتغ ّلب عىل قوى عرصه الغاشمة ،مستند ًا إىل دعامتَي

ومصدرين للرشع ّية ،فض ً
ال عن مرجع ّيته التي
حمركَني
َ
االجتهاد والفقاهة ،بوصفهام ّ
شكّلت ضامن ًة لنرصه وأرض ّي ًة ملرشوع ّيته.
للمؤسسة الدين ّية والفقاهة دور ًا أساس ًا يف
لذا ،تلعب حالة النقد البنّاء واهلادف
ّ
تطوير الثورة ،وترسيخ أسسها ،فض ً
ال عن إرساء ِق َيم الدين والتد ّين.
يف املقابل ،انربت ث ّل ٌة انتهاز ّي ٌة ومغرضة تتناقض مع أصل الدين والتد ّين ،لتوجيه
الرضبات إىل احلوزة العلم ّية وعلامء الدين ،متل ّطي ًة وراء شعارات النقد ،من خالل

تركيز اجلهود التخريب ّية اهلدّ امة عىل عمود الدين املتم ّثل باالجتهاد والفقاهة ،الذي
تتو ّقف حياة الدين وثبات التد ّين عليه.
إن احلوزة العلم ّية –بدورها -مت ّيز بني النقدَ ين البنّاء واهلدّ ام؛ ّ
ّ
ألن الفرق بني النقد
ٍ
جهات تتباهى بانتامئها إليها ،والنقد
واملوجه من
املؤسسة احلوزو ّية
َّ
النابع من صلب ّ
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اهلدّ ام املغرض الناشئ من خارج األطر احلوزو ّية والغريب عنها ،هبدف التقليل من هيبة
احلوزة العلم ّية واالنتقاص من شأهنا؛ كالفرق بني العمل الصالح بقصد القربة ،والعمل

الفاسد بغرض الرياء.
االجتهاد والتفقّه يف الدين -قراءة تقومي ّية تطوير ّية-
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