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االجتهاد والعلوم اإلنسانّية 
-قراءة منهجّية يف إشكالّية العالقة-

أ.د. الشيخ حممد شقي)))

خالصة:

يف جمال البحث عن طبيعة العالقة القائمة بني العلوم اإلنسانّية وتطّورها من جهة، 
الذي ترتكه  ُتطَرح جمموعة من األسئلة؛ مفادها: ما األثر  واالجتهاد من جهة أخرى؛ 
هذه العلوم عىل االجتهاد وحركته، عندما تبادر إىل إنتاج رؤى ونظرّيات خمتلفة، ترتبط 
بالّشأن الّدينّي من قريب أو بعيد؟ وهل يمكن أن يكون سري العلوم اإلنسانّية أمرًا مفيدًا 
وحمّفزًا لالجتهاد وإنتاجّيته؟ وكيف يمكن أن يستفيد االجتهاد من تطّور تلك العلوم، 

بام جينّبه أكثر من إسقاط معريّف يمكن أن يامَرس يف هذا الّسياق؟

وقد ظهرت نظرّيتان رئيستان يف بيان العالقة بني العلوم اإلنسانّية واالجتهاد: األوىل 
إليها عىل أهّنا عالقة  بينام تنظر األخرى  إليها عىل أهّنا عالقة قطيعة وتباين،  منهام تنظر 
تفاعل وتواصل، وتتعامل معها إّما وفق منهجّية إسقاطّية، وإّما وفق منهجّية استنطاقّية 
ترتكز عىل بعدين: األّول يّتصل بعلم كالم النّّص )ما هي انتظاراتنا من دالالت النّّص 

باحث يف الفكر اإلسالمّي، من لبنان.  (١(
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ودالالته  الّدينّي  للنّّص  املعريّف  باملخزون  يرتبط  فيام  اعتقادنا  هو  ما  ومعانيه؟  الّدينّي 
املعرفّية؟ وهل حيتوي ذلك النّّص عىل مجيع تلك الرؤى واألفكار التي ترتبط بمجمل 
أبعاد اإلنسان االجتامعّية وغري االجتامعّية؛ بام يّتصل هبدايته العاّمة وسعادته يف الّدارين 
أم ال حيتوي عىل ذلك؟(، واآلخر يّتصل بعلم كالم االجتهاد )ثالثّية: املجتهد/ النّّص/ 

املنهج(. 

واملطلوب يف جمال التفاعل املعريّف بني االجتهاد من جهة والعلوم اإلنسانّية من جهة 
يف  تساهم  معرفّية،  معاول  إىل  ونتاجاهتا  اإلنسانّية  العلوم  معطيات  حتويل  هو  أخرى؛ 
أّي  بمعزٍل عن  أن حيصل  يمكن  املعرفّية، وهو  الّدينّي وطبقاته  النّّص  بطون  احلفر يف 
اعتبار آخر، معرفّيًا كان أم غري معريّف؛ ألّن املهّم هو صناعة تلك املعاول الفكرّية بشكل 
علمّي وتوظيفها بشكٍل موضوعّي، من دون مارسة أّي هيمنة فكرّية، أو إسقاط معريّف، 
أو توظيف أيديولوجّي. ويبقى عىل الفقيه املجتهد أن يمتلك من احلصانة الفكرّية، ومن 
األدوات املنهجّية، ومن القدرات العلمّية والثقافّية والنفسّية، ما حيّصنه من أّي هيمنة 
فكرّية، قد متارس بحّقه، وحيميه من مجيع املحاذير املعرفّية والفكرّية؛ عرب جمموعة من 

املحّددات والضوابط املنهجّية.

مصطلحات مفتاحّية:

االجتهاد، العلوم اإلنسانّية، النّص الدينّي، املنهجّية اإلسقاطّية، املنهجّية االستنطاقّية، 
علم كالم النّص، علم كالم االجتهاد، العلم-إنسايّن، االجتهاد اجلامعي.
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مقّدمة:

جهة،  من  وتطّورها  اإلنسانّية  العلوم  بني  العالقة  طبيعة  عن  مرّبرًا  الّسؤال  يبدو 
واالجتهاد من جهة أخرى؛ باعتبار أّن منهج االجتهاد يعمد إىل احلفر يف طبقات النّّص 
أبعاد اإلنسان  النّص من معارف ورؤى ذات عالقة بمختلف  الّدينّي، وما حيويه هذا 

وشؤونه املعرفّية، وما يّتصل هبدايته العاّمة واخلاّصة، وسعادته األخروّية والّدنيوّية.

مفادها:  مناهج خمتلفة،  تقوم عىل  التي  اإلنسانّية  العلوم  أسئلة عىل  ُتطَرح  هنا،  من 
رؤى  إنتاج  إىل  تبادر  عندما  وحركته،  االجتهاد  عىل  العلوم  هذه  ترتكه  الذي  األثر  ما 
يكون  أن  يمكن  وهل  بعيد؟  أو  قريب  من  الّدينّي  بالّشأن  ترتبط  خمتلفة،  ونظرّيات 
سري العلوم اإلنسانّية أمرًا مفيدًا وحمّفزًا لالجتهاد وإنتاجّيته؟ وكيف يمكن أن يستفيد 
االجتهاد من تطّور تلك العلوم، بام جينّبه أكثر من إسقاط معريّف يمكن أن يامَرس يف هذا 

الّسياق؟

أوالً: مفهوم االجتهاد:

ويقال  الرّشعّية«)١).  األحكام  استنباط  عىل  هبا  ُيقَتدر  »ملكة  بأّنه:  االجتهاد  ف  يعرَّ
-أيضًا- يف تعريفه: إّنه ملكة يقتدر هبا عىل استفراغ الوسع يف حتصيل احلكم الرّشعي، 

أو استفراغ الوسع يف حتصيل احلكم الرّشعي)٢). 

ويالحظ عىل جممل تعاريف االجتهاد أهّنا جتعل املجَتَهد فيه هو احلكم الرّشعي؛ أي 
نابع من غلبة  الرّشعي)٣) فقط. ولعّل هذا  إىل احلكم  الوصول  إّن هدف االجتهاد هو 
املنطق الفقهّي عىل االجتهاد، مع أّننا لو قلنا إّن هدف االجتهاد األساس هو الوصول 

اخلوئي، أبو القاسم: الّتنقيح يف رشح العروة الوثقى، كتاب االجتهاد والتقليد، ط٢، قم املقّدسة، مؤّسسة إحياء آثار اإلمام   (١(
، ١٤٢٦هـ.ق/ ٢٠٠5م، ج١، ص9. اخلوئي

ومناهجه  االجتهاد  مدارس  حول  حتليلّية  دراسة  اإلسالمّية:  املذاهب  عند  االجتهاد  جعفر:  مصطفى  فرد،  بيشه  انظر:   (٢(
وأدواره، ط١، بريوت، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمّي، ٢٠١١، ص٢٤.  

انظر: م.ن، ص٢٦.  (٣(
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نة يف مصادر الّترشيع )النّّص الّديني( والكشف عن مراد ذلك النّّص؛  إىل املعاين املتضمَّ
فإّن ما حيتويه ذلك النّص سيكون أوسع من احلكم الرّشعي، فقد يكون حكاًم رشعّيًا، 

وقد يكون رؤية، أو نظرّية، أو سوى ذلك؛ فلامذا حرص االجتهاد باحلكم الرّشعي؟!

ويمكن القول إّن فعل االجتهاد ونتاجه ليس مفصوالً عن اخللفّية الفكرّية واملعرفّية 
أّن  الفقهّي؛ فال شّك عندها يف  اإلطار  اخللفّية حمصورة يف  تلك  فإن كانت  للمجتهد، 
اهتاممات ذلك املجتهد ونتاجه االجتهادّي سيكونان منسجمني مع تلك اخللفّية. أّما إذا 
كانت تلك اخللفّية الفكرّية واملعرفّية أوسع دائرة، وتشمل أبعادًا فكرّية تّتصل بالعلوم 
اإلنسانّية ونظرّياهتا؛ فمن الّطبيعي عندها أن نرى اهتاممات املجتهد ونتاجه االجتهادّي 

شاملني لتلك العلوم، وما جاءت به من رؤى ونظرّيات وغريها.

ثانيًا: العالقة بني العلوم اإلنسانّية واالجتهاد:

العلوم اإلنسانّية واالجتهاد: األوىل  العالقة بني  بيان  ظهرت نظرّيتان أساسّيتان يف 
إليها عىل أهّنا عالقة  بينام تنظر األخرى  إليها عىل أهّنا عالقة قطيعة وتباين،  منهام تنظر 

تفاعل وتواصل.

). النّظرّية األوىل: التباين بني االجتهاد والعلوم اإلنسانّية: 

يشرتك يف هذه النّظرّية فئتان: فئة من االجّتاه الّدينّي، وأخرى من االجّتاه العلاميّن، وإن 
اختلفت خلفّيات كّل فئة ومنطلقاهتا عن الفئة األخرى.

أّما تلك الفئة التي تنتمي إىل االجّتاه الّدينّي، فهي ترى يف االجتهاد هدف الوصول 
إىل احلكم الرّشعّي يف أقسامه املختلفة -فقط-، وال ترى فيه آلّية لصناعة الرؤى وإنتاج 
النّظرّيات ذات الّصلة؛ وبالتايل سوف تنظر إىل عدم وجود عالقة بني االجتهاد والعلوم 
اإلنسانّية. ومع غّض النّظر عن األسباب اّلتي أّدت إىل حرص تلك الفئة هلدف االجتهاد 
أسبابًا  كانت  أم  معرفّية،  أسبابًا  أكانت  سواء  الرّشعي)١)؛  احلكم  حتصيل  يف  ووظيفته 

انظر: نرص حامد، أبو زيد: نقد اخلطاب الّديني، ط٢، القاهرة، سينا للنرّش، ١99٤م، ص١١8.  (١(
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تارخيّية، فهي يف هناية املطاف قد مارست هذا الفصل بني االجتهاد والعلوم اإلنسانّية.

أسباب  هي  الفصل  هذا  تكريس  إىل  قادهتا  اّلتي  األسباب  جممل  أّن  الظّن  وأغلب 
تارخيّية، كانت نتيجة عوامل اجتامعّية وسياسّية يف حينها، لكنّها استمّرت لفرتات طويلة 
من الّزمن؛ ما أّدى إىل تكريس اجّتاه معريّف-دينّي يقوم عىل الفصل بني االجتهاد والعلوم 
اإلنسانّية، وإالّ فإّن البحث العلمّي يف مرتكزات االجتهاد وفلسفته ووظيفته، يوصل إىل 
ما هو أوسع من احلكم الرّشعّي، بام يشمل خمتلف أبعاد اإلنسان وحياته، ويف خمتلف 
جماالهتا االجتامعّية والّسياسّية واالقتصادّية وغريها. وما يشهد عىل ذلك أّن العديد من 
-هبدف  يوّسعون  الرّشعي،  احلكم  حتصيل  االجتهاد  وظيفة  يف  يرون  اّلذين  الباحثني 
معاجلة تلك القضّية- دائرة احلكم الرّشعّي والوظائف الرّشعّية، لتشمل خمتلف األبعاد 

الّسياسّية واالجتامعّية وغريها)١).

عن  األصيلة  اإلسالمّية  والّتجربة  الّدينّية  املؤّسسة  ابتعاد  إّن  القول:  يمكن  وعليه؛ 
عىل  العضوض  امللك  وغلبة  الّزمن،  من  طويلة  ملّدة  العاّم  االجتامع  لشؤون  الّتصّدي 
النّظرّي  املستوى  عىل  سواء  النّتائج،  من  مجلة  إىل  أّدى  قد  ذلك  كّل  واملجتمع؛  احلكم 
االجتهاد،  أّن  النّتائج هي  تلك  من  وواحدة  العاّم.  االجتامع  أم عىل مستوى  واملعريّف، 
أصبح حمصورًا -إىل  قد  واالجتامعّية  الفردّية  اإلنسان  أبعاد  ملختلف  كان شاماًل  اّلذي 
حدٍّ بعيد- يف اإلطار الفردّي، وابتعد عن اإلطار الفكرّي والّرؤيوّي، وعن العديد من 

جماالت االجتامع العاّم وميادينه.

ولذلك؛ عندما عادت الّتجربة اإلسالمّية حديثًا إىل أخذ دورها يف االجتامع العاّم، 
متجاوزًا  وظائفه،  يف  يرتقي  فأخذ  لالجتهاد،  العملّية  الوظيفة  يف  حتّوالً  نشهد  بدأنا 
االجتهاد الفردّي إىل االجتهاد االجتامعّي، واالجتهاد احلكمّي )من احلكم( إىل االجتهاد 
الّرؤيوّي والنّظرّي، مبدعًا العديد من الرؤى والنّظرّيات ذات العالقة بمختلف شؤون 

الّدولة واملجتمع؛ بناء عىل أدواته املعرفّية ومنهجه اخلاّص)٢).

انظر: بيشه فرد، االجتهاد عند املذاهب اإلسالمّية، م.س، ص٢٧.  (١(
للمزيد من التفصيل عن املجتهد واالجتهاد والّتجديد يف مناهجه، انظر: العبادي، إبراهيم: االجتهاد والّتجديد: دراسة   (٢(
يف مناهج االجتهاد عند اإلمام اخلميني والّشهيدين املطّهري والّصدر، كتاب: قضايا إسالمّية معارصة، الكتاب الّثاين، قم 

املقّدسة، ١998م.
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وأّما تلك الفئة التي تنتمي إىل االجّتاه العلاميّن، فإهّنا -انسجامًا مع مرتكزاهتا الفكرّية- 
ترى الفصل بني االجتهاد والعلوم اإلنسانّية أمرًا طبيعّيًا؛ ألهّنا عندما تفصل بني الّدين 
يف  حمصورًا  حاالته  أحسن  يف  الّدين  سيكون  العاّم،  واالجتامع  الّدين  بني  أو  والّدولة، 
الّشأن الفردّي؛ وعندها لن يكون للّدين -حسب رأهيا- أّي عالقة بمجمل تلك العلوم 

التي تعنى بالّشأن العاّم واالجتامع اإلنسايّن. 

وإذا كان االجتهاد هو القّوة املحّركة للمعرفة الّدينّية، وتطوير تلك املعرفة وجتديدها، 
وكان جزءًا من املنظومة الّدينّية؛ فعندها سيكون من املنطقّي -بناًء عىل رأي تلك الفئة- 

عدم وجود عالقة بني االجتهاد وجممل العلوم اإلنسانّية ذات الّصلة باالجتامع العاّم.

2. النّظرّية الّثانية: الّتواصل بني االجتهاد والعلوم اإلنسانّية:

الّدينّي  النّّص  أّن  ترى  حيث  الّديني،  االجّتاه  من  األوىل  فئتان:  النّظرّية  هذه  تتبنّى 
فعل  خالل  من  إليها،  الوصول  عىل  العمل  ينبغي  ودالالت،  مضامني  عىل  حيتوي 

االجتهاد ومنهجّيته.

والفئة الثانية من االجّتاه العلاميّن أو غري العلاميّن، مّن ال يرى يف النّّص الّديني ذلك 
املخزون املعريّف، وإْن أمكن أن يكون هناك وصل ما بني ذلك النّص، وبني أكثر من بعد 

فكرّي-إنسايّن، لكنّه وصل خيتلف عاّم تذهب إليه تلك الفئة من االجّتاه الّدينّي.

ومن هنا؛ أمكن الذهاب إىل منهجّيتني خمتلفتني يف العالقة ما بني النّّص واالجتهاد 
واملنهجّية  اإلسقاطّية،  املنهجّية  أخرى؛ مها:  اإلنسانّية من جهة  والعلوم  فيه من جهة، 

االستنطاقّية.

أ. املنهجّية اإلسقاطّية:

سنّة(  )قرآن/  الّدينّي  النّّص  يف  فرتى  األوىل،  أما  فئتان:  املنهجّية  هذه  يف  يشرتك 
أبعاد  بمختلف  املرتبطة  واألطروحات  الرؤى  جممل  عىل  ومعانيه  دالالته  يف  اشتامالً 
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اإلنسان واالجتامع العاّم، من دون تعّدي حدود الّدالالت املقتضبة واجلزئّية، التي قد 
اإلطار  هذا  يف  ما  داللة  تكوين  يمكن  حّتى  املختلفة،  الّتأويل  مناهج  إعامل  إىل  حتتاج 

اإلنسايّن أو ذاك.

وبناًء عىل ما تذهب إليه هذه الفئة؛ فعندما يتّم وصل نتاج العلوم اإلنسانّية بالنّّص 
الّدينّي، فإّن ما حيصل عندها هو إسقاط ذلك النّتاج عىل ذاك النّّص، حيث يتّم إلباس 
تلك اآلراء والنّظرّيات التي أنتجتها تلك العلوم للنّّص الّديني، ويتّم حتميل داللة النّّص 
تلك األفكار والنّظرّيات، بشكل يشوبه كثري من مارسة الّتعّسف الّداليّل؛ سواء أكان 
اهلدف إكساب تلك األفكار والنّظرّيات نوعًا من املرشوعّية الّدينّية، أم كان اهلدف إبراز 

احتواء ذلك النّّص عىل يشء من تلك األفكار والنّظرّيات أو أصوهلا.

ترتبط  التي  الّدالالت  جممل  عىل  اشتامله  الّديني  النّّص  يف  فرتى  الّثانية  الفئة  وأما 
بمختلف أبعاد اإلنسان واجتامعه العاّم، لكنّها قد تفتقر إىل املنهج املساعد عىل تكوين 
تلك الّدالالت بشكل منهجّي وسليم، أو قد ختّل ببعض الرّشوط التي تفيض إىل إعامل 

ذلك املنهج بشكل علمّي وموضوعّي؛ بعيدًا عن أّي ميول أو تأّثر غري سوّي.

ب. املنهجّية االستنطاقّية:

تذهب هذه املنهجّية إىل أّن النّّص الّدينّي حيتوي تلك املعاين والّدالالت التي ترتبط 
بمختلف أبعاد اإلنسان واجتامعه العاّم، وأّن وظيفة االجتهاد هي العمل عىل استخراج 
تلك الّدالالت واملعاين من خالل إعامل املنهج االجتهادّي الّصحيح، ومراعاة خمتلف 

رشوطه العلمّية واملوضوعّية.

يّتصل  واآلخر  النّّص،  كالم  بعلم  يّتصل  األّول  بعدين:  عىل  املنهجّية  هذه  وترتكز 
بعلم كالم االجتهاد. 

ولتوضيح املسألة، نتحّدث بشء من االختصار عن كلٍّ من البعدين.
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- علم كالم النّّص: 

الّدينّي  النّّص  انتظاراتنا من دالالت  ما هي  الّسؤال اآليت:  البحث هنا حول  يدور 
ومعانيه؟ 

يرتكز هذا الّسؤال بدوره عىل سؤال آخر، مفاده: ما هو اعتقادنا فيام يرتبط باملخزون 
املعريّف للنّّص الّدينّي ودالالته املعرفّية؟ وهل حيتوي ذلك النّّص عىل مجيع تلك الرؤى 
يّتصل  بام  االجتامعّية؛  وغري  االجتامعّية  اإلنسان  أبعاد  بمجمل  ترتبط  التي  واألفكار 

هبدايته العاّمة وسعادته يف الّدارين )الّدنيا واآلخرة(، أم ال حيتوي عىل ذلك؟

قد ال تكون ثّمة حاجة الستعراض كثري من األدّلة يف هذا اإلطار، ويكفي أن نوِرد 
بعض ما جاء يف القرآن الكريم والسنّة الرشيفة: قال -تعاىل-: چ ڄ ڄ ڄچ)١)، 
چ جب حب خب  مب ىب يب جت         حت خت  چ)٢)، وورد عن اإلمام الّصادق أّنه قال: »ما 

من يشء إالّ وفيه كتاب أو سنّة«)٣).

كّل  يبّينان  الرشيفة  والسنّة  الكريم  القرآن  أّن  وغريها  النّصوص  هذه  من  يستفاد 
االعتقادّية  األمور  جممل  يف  واخلاّصة  العاّمة  هبدايته  يّتصل  بام  اإلنسان،  إليه  حيتاج  ما 

واملعنوّية، االجتامعّية والّترشيعّية، ويف خمتلف املجاالت وامليادين.

- علم كالم االجتهاد: 

إّن اجلهد البرشّي قادر عىل الوصول إىل مجلة من املعارف الّدينّية احلّقة، التي تّتصل 
باحلاجات اإلنسانّية يف عرص الغيبة، وليس كّل املعارف؛ وذلك إذا ما استقاها من املصادر 
احلّقة )القرآن/ السنّة(، واعتمد املنهجّية الّصحيحة يف االستنباط، وراعى الرّشوط التي 
تساعد عىل شمول اهلداية اإلهلّية لذلك االجتهاد. وهذا ال يتناىف مع فلسفة وجود اإلمام 

سورة النّحل، اآلية 89.  (١(
سورة األنعام، اآلية 59.  (٢(

احلّر العاميل، حممد بن احلسن: الفصول املهّمة يف أصول األئّمة، حتقيق وإرشاف: حمّمد بن حمّمد احلسني القائيني، ط١، قم   (٣(
«، ١٤١8هـ.ق، ص٤8٠. املقّدسة، مؤّسسة »معارف إسالمى إمام رضا 
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ينبثق دور العلوم اإلنسانّية يف استنطاق  املعصوم ووظائف تلك اإلمامة. ومن هنا 
النّّص.

وال شّك يف أّن العلوم اإلنسانّية يف خمتلف فروعها تنهج سريًا دائاًم، وتشهد بني الفينة 
واألخرى أكثر من خماض أو متّوج يف حركتها، وهي يف أثناء ذلك تلقي بأكثر من نتاج؛ 
من نظرّيات تتوّصل إليها، أو آراء وأفكار متّت بلورهتا، وانتهى إليها ذلك املسار املعريّف 

لتلك العلوم.

إّن تلك العلوم ال تنهج منهجًا واحدًا، وال تّتفق فيام بينها يف كثري من تلك األفكار 
والنّظرّيات، وقد تتأّثر بعوامل خمتلفة معرفّية وغري معرفّية، تسهم يف صناعة توّجهات 
ومعطياته.  نتاجها  من  كثري  يف  الفّعال  والّتأثري  بل  وحركتها؛  ومساراهتا  العلوم  تلك 
وهي وفق ذلك تثري كثريًا من اإلشكالّيات واألسئلة أمام الّدين ونّصه؛ ألّن بعضًا من 
تلك األسئلة يرتبط بمسّلامت ومعتقدات دينّية، كام إّن بعضًا منها يرتبط بمجموعة من 
الّرؤى واألفكار، التي ُينَتظر من الّدين تقديم إجابات عنها، يف ما يّتصل باالجتامع العاّم 

والقضايا اإلنسانّية املختلفة.

وعليه، ال يمكن للّدين أن يبقى مكتوف األيدي أمام تلك األسئلة واإلشكالّيات؛ 
ألّن االعتقاد الّسائد -تبعًا لعلم كالم النّّص الّدينّي- أّنه معنيٌّ بتقديم إجابات عىل تلك 
بطريقة  اإلجابات،  تلك  تقديم  حتّدي  أمام  يكون  سوف  وهو  واإلشكالّيات،  األسئلة 
يظهر فيها قدرته املنهجّية، واستقاللّيته املعرفّية، وأصالته العلمّية، ومدى قابلّيته إلنتاج 
رؤى تنسجم مع أصوله املعرفّية، ومرتكزاته االعتقادّية، وتكون قادرة يف امليدان العميّل 
عىل تقديم حلول  ملجمل املشكالت االجتامعّية، والقضايا املطروحة. من هنا يأيت دور 

االجتهاد؛ لكن كيف يرتجم ذلك الّدور؟

اجلواب يكمن يف أّن الدور املحورّي يف ثالثي عنارص االجتهاد )املجتهد/ النّّص/ 
املنهج( هو للعنرص األّول؛ أي املجتهد، بام هو عامل حيوّي وفاعل، يوّظف املنهج يف 

استنطاق النّّص واحلفر فيه.
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ودينامّيات، حمّفزة عىل مارسة  قدرات  العنرص من  يمتلك هذا  ما  فبمقدار  وعليه، 
الّدينّي، وسؤاله، واستنطاقه،  النّّص  االجتهاد؛ بمقدار ما يدفع هذا األمر إىل مراجعة 
والغوص يف دالالته، واستكشاف معانيه، يف حماولة لتكوين تلك الرؤى والنّظرّيات، 

التي جتيب عن األسئلة التي جاءت هبا تلك العلوم اإلنسانّية ومعطياهتا املستجّدة.

االجتامع،  يف  خمتلفة  وأفكار  نظرّيات  من  إليه  يفيض  وما  اإلنسانّية،  العلوم  سري  إّن 
اإلنسانّية؛  العلوم  جماالت  من  ذلك  وسوى  النّفس،  وعلم  والسياسة،  واالقتصاد، 
استنطاق  ملعاودة  املجتهد،  الفقيه  عىل  معرفّيًا  إحلاحًا  متارس  وحتّديات،  أسئلة  يستولد 
النّّص، والبحث يف أغواره. وهي بمقدار ما حتّفز ذلك املجتهد، وتدفعه إلعامل أدواته 
املنهجّية يف النّّص؛ بمقدار ما يتوّقع عندها احلصول عىل نتاج معريّف-دينّي، يعنى بالّشأن 

اإلنسايّن العاّم يف اجتامعه، واقتصاده، وسياسته، وغريها.

ثالثًا: املجتهد وذهنّية االجتهاد:

االجتامعّية  وبيئته  واملعرفّية،  الفكرّية  وخلفّيته  املجتهد،  ذهنّية  من  كلٍّ  تأثري  إّن 
بعض  لدى  األقّل  عىل  الواضحات،  من  يبدو  ونتاجها،  االجتهاد  عملّية  يف  والّثقافّية، 
الّذهنّية  تلك  يف  النّظر  يستدعي  ما  املجال؛  هبذا  اعتنوا  الذين  اإلسالمّيني  املفّكرين 
وتكوينها، ويف اخللفّية الفكرّية وعنارصها؛ ألّن ذهنّية ما، قد متتلك من الرؤى والسعة 
واإلمكانّيات واحلافزّية... ما يدفعها إىل العناية بتلك األسئلة واإلشكالّيات، يف حماولة 

منها لتقديم اإلجابات واحللول والنّظرّيات املناسبة.

ويف املقابل قد جتد ذهنّية ما تفتقر إىل ما سلف، وترى نفسها غري معنّية هبذا النّوع من 
األسئلة واإلشكالّيات، أو غري قادرة عىل تقديم اإلجابات واحللول املفرتضة، أو تفتقد 
إىل األدوات املنهجّية املساعدة عىل ذلك. ويف مجيع هذه األحوال، لن نجد هذا الفقيه يف 

ميدان ذلك اإلنتاج الفكرّي واملعريّف.

أال يستدعي ما تقّدم توجيه فئة من املجتهدين إىل ذلك امليدان املعريّف؛ ملامرسة نوع 
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خمتلف من االجتهاد، وتزويدهم بام يتطّلبه ذلك من أدوات منهجّية إضافّية، ومعارف 
الفكرّي  االجتهاد  من  نوع  عىل  يساعد  ما  متطّورة،  اجتهادّي  عمل  وآلّيات  خمتلفة، 
والعلم-إنسايّن، يلّبي تلك احلاجات املعرفّية بشكل منهجّي، ومتكامل، وأصيل يف اآلن 

نفسه؟

رابعًا: العلوم اإلنسانّية ومرجعّياهتا الغربّية:

وإّن  غربّية،  معرفّية  مرجعّيات  عىل  تقوم  جمملها  يف  اإلنسانّية  العلوم  إّن  ُيقال:  قد 
املنهج احلاكم فيها إىل حدٍّ بعيد هو املنهج الّتجريبي، كام إّن تكّون تلك العلوم ونمّوها 
قد حصل يف بيئة خمتلفة اجتامعّيًا وثقافّيًا وفكرّيًا؛ وبالّتايل، كيف يمكن أن نعّول عىل تلك 
والنّظرّيات،  املعارف  إنتاج  عىل  للعمل  دينامّياته؛  وحتريك  االجتهاد،  حتفيز  يف  العلوم 
النّّص  التي جتيب عن أسئلة تلك العلوم وإشكالّياهتا، بطريقة أصيلة، حتاكي مضامني 

الّدينّي، وخمزونه املعريّف؟

واجلواب عن هذا الّسؤال، يكمن يف أّن دور تلك العلوم يف حتفيز العقل االجتهادّي، 
وحتريك دينامّيات االجتهاد، نحو استنطاق النّّص وسرب أغواره؛ إّنام حيصل بمعزل عن 
أّي خلفّية فكرّية، أو مرجعّية معرفّية، أو بيئة اجتامعّية وثقافّية، نشأت فيها تلك العلوم، 
وترعرعت يف أحضاهنا. نعم؛ يبقى من األمّهّية بمكان للفقيه املجتهد أن يكون عىل دراية 
بمجمل ما يّتصل بتلك العلوم؛ والّسبب يف ذلك أّن العربة إّنام هي يف حتويل معطيات 
أّي نتاج إنسايّن إىل أسئلة، تعمل عىل استخراج ما يف بطون النّّص واحلفر يف طبقاته، من 
واإلشكالّيات،  األسئلة  تلك  إىل  الوصول  هو  فاملهّم  وأدواته؛  االجتهاد  آلّيات  خالل 
استنبات  يتّم  الّدينّي، حّتى  الّدينّية، وإلقاؤها يف احلقل  املعرفّية  املنظومة  إىل  وتوجيهها 
اإلجابات املالئمة، بمعزل عن أّي معطيات أخرى تّتصل باخللفّية الفكرّية، أو املرجعّية 

املعرفّية، أو البيئة االجتامعّية وغريها من املعطيات.

إّن املطلوب يف هذا احلال هو حتويل معطيات العلوم اإلنسانّية ونتاجاهتا إىل معاول 
معرفّية، تسهم يف احلفر يف بطون النّّص الّدينّي وطبقاته املعرفّية، وهو يمكن أن حيصل 
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بمعزٍل عن أّي اعتبار آخر، معرفّيًا كان أم غري معريّف؛ ألّن املهّم هو صناعة تلك املعاول 
الفكرّية بشكل علمّي وتوظيفها بشكٍل موضوعّي، من دون مارسة أّي هيمنة فكرّية، أو 

إسقاط معريّف، أو توظيف أيديولوجّي.

ويبقى عىل الفقيه املجتهد أن يمتلك من احلصانة الفكرّية، ومن األدوات املنهجّية، 
أّي هيمنة فكرّية، قد متارس  العلمّية والثقافّية والنفسّية، ما حيّصنه من  القدرات  ومن 

بحّقه، وحيميه من مجيع املحاذير املعرفّية والفكرّية التي ذكرناها آنفًا.

وعليه، فإّن من املمكن االستفادة من نتاج العلوم اإلنسانّية، واالحرتاز يف املقابل من 
جممل املحاذير التي ذكرناها، وذلك عرب اآليت:

والّتارخيّية  الفكرّية  سياقاهتا  ضمن  ونظرّياهتا،  اإلنسانّية  العلوم  نتاج  دراسة   .١
االعتبار  بعني  واألخذ  والفلسفّية،  املعرفّية  مرجعّياهتا  عىل  وبناًء  واالجتامعّية، 

مجيع العنارص املرتبطة  بذلك.

٢. وضع مجيع معطيات تلك العلوم ونتائجها -من رؤى، وأفكار، ونظرّيات- حتت 
جمهر النّقد الفكرّي واملساءلة املعرفّية، عىل أن يامرس ذلك النّقد واملساءلة بشكل 

علمّي وموضوعّي، بعيدًا عن أّي انبهار أو تقليد أعمى.

نفسه  الوقت  ويف  والرّتبوّية،  والنّفسّية  الفكرّية  احلصانة  عوامل  مجيع  توفري   .٣
ُيتأّثر بأّي معطى فكرّي أو ُيرفض من دون مرّبر  املوضوعّية والعلمّية، حّتى ال 

علمّي؛ نتيجة االفتقاد إىل أّي من تلك العوامل املذكورة.

٤. العمل املنهجّي عىل حتويل ذلك النّتاج ومعطياته إىل أسئلة، توظَّف يف استنطاق 
بشكل  العملّية  هذه  متارس  عندما  خاّصة  بطونه،  يف  ما  واستخراج  النّّص، 

موضوعّي وعلمّي، بعيدًا عن أّي تأثريات مضّللة.

5. مارسة االجتهاد اجلامعّي، من خالل جمموعة من املجتهدين والعلامء واملفّكرين، 
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حمّددة،  وطرق  آلّيات  ضمن  فريق،  بشكل  ويعملون  بينهم،  ما  يف  يتعاونون 
للوصول إىل نتائج مشرتكة يف هذا املجال.

٦. تطوير منهج االجتهاد وأدواته، بام يلحظ هذا النّوع املختلف من االجتهاد، عىل 
الّتوّصل  يمكن  التي  والنّتائج  واآللّيات(،  )الّطرائق  والكيفّية  اهلدف،  مستوى 
إليها، بام هو نمط فكرّي من االجتهاد، ال ينفصم عن أصول االجتهاد وأساسّياته.

٧. العمل عىل تفعيل هذا النّوع من االجتهاد، وتوسيع غاياته وأبعاده إىل جممل العلوم 
اإلنسانّية؛ إذ يمكن القول بوجود بدايات هلذا النّوع من االجتهاد، لكنّه حيتاج إىل 
الّتفعيل والّتعميق. كام ينبغي مأسسة ذلك االجتهاد، لتشمل َمَدَياته تلك العلوم 
اإلنسانّية، التي مل يقارهبا إىل حّد اآلن، مع عدم االقتصار عىل تلك املحاوالت 
اجلاّدة التي قام هبا بعض العلامء واملفّكرين يف حقول اقتصادّية أو اجتامعّية حمّددة.

خامتة: 

نخلص من جممل ما تقّدم، إىل إمكانّية إقامة عالقة تفاعلّية جدلّية بني االجتهاد- بام 
هو أداة فاعلة يف استخراج معارف النّّص الدينّي- وبني العلوم اإلنسانّية؛ حيث يمكن 
خالل  من  تساهم  أن  الفكرّية-  وبيئتها  املعرفّية  مرجعّياهتا  عن  بمعزل   - العلوم  هلذه 
لإلجابة  املجتهد،  عقل  وحتفيز  االجتهاد،  عجلة  حتريك  يف  معطياته،  ومجيع  نتاجها، 
الفكرّية  املجاالت  تلك  يف  واخلوض  تطرح،  التي  واإلشكالّيات  األسئلة  جممل  عىل 
واإلنسانّية التي وجلت فيها؛ بام يؤّدي إىل توظيف مجيع القدرات االجتهادّية، وأدوات 
املرجعّيات  عىل  تقوم  إنسانّية،  ومعارف  ورؤى  نظرّيات  إنتاج  يف  االجتهادّي،  املنهج 

الّدينّية، وتستنبط من النّّص الّديني، بام يعنيه هذا األمر من:

أصالة يف الّصناعة الفكرّية والعلمّية)١).  .١

انظر يف هذا املورد: قريش نسب، طه: »تأصيل منهج أسلمة العلوم اإلنسانّية -قراءة يف أطروحة آية اهلل الّشيخ حمّمد تقي   (١(
مصباح اليزدي«: جمّلة احلياة الطّيبة، فصلّية ختّصصّية، بريوت، العدد٢٦، صيف-خريف ٢٠١٢م، ص٧9-١٠٢.
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استقاللّية يف اإلنتاج العلم-إنسايّن.  .٢

فرصة يف تطوير الّذات املعرفّية والفكرّية.  .٣

التي  املنهجّية  والقدرات  األدوات  تطوير  هبدف  االجتهادّي؛  العقل  حتفيز   .٤
يمتلكها.

االستفادة من جممل النّتاج اإلنسايّن يف حتقيق ما تقّدم.  .5

مواءمة ذلك النّتاج الفكرّي حلاجات البيئة االجتامعّية والّثقافّية وفرادهتا؛ بمعنى   .٦
أن ال يكون غريبًا عنها، أو جمافيًا خلصوصّياهتا.

وصناعة  اإلنسانّية،  العلوم  من  أصيلة  مسارات  تطوير  يف  النّتاج  هذا  مسامهة   .٧
النّّص  العلوم)١)، من خالل عالقة جدلّية تفاعلّية بني  أنموذج خمتلف من تلك 

الّدينّي ونتاجه من جهة، وخمتلف العلوم اإلنسانّية من جهة أخرى. 

وتوضيح ذلك: كام حيّفز نتاج العلوم اإلنسانّية -من املرجعّيات املختلفة- االجتهاَد 
للحفر يف النّّص الّدينّي، وإنتاج أفكار ورؤى ونظرّيات علم-إنسانّية؛ فإّنه -يف املقابل- 
عىل  املختلفة،  ومؤّسساهتا  ومدارسها،  اإلنسانّية،  العلوم  مناهج  تشجيع  يف  يساهم 
االستجابة للّتحّديات واإلشكالّيات التي يثريها ذلك اإلنتاج اجلديد، الذي قام بناًء عىل 

تلك املرجعّيات الفكرّية الّدينّية.

وهذا ما يؤّدي إىل إجياد عالقة تفاعلّية وجدل فكرّي مستديم بني االجتهاد ونتاجه 
من جهة، وبني العلوم اإلنسانّية وخمتلف فروعها من جهة أخرى؛ بام خيدم تطّور تلك 
العلوم، واالستجابة املستدامة حلاجات اإلنسان الفكرّية واالجتامعّية، واملسامهة -بشكٍل 
الفطرّية لإلنسان،  الّتامهي مع احلاجات  العلوم، وسوقها إىل  أو بآخر- يف تأصيل تلك 

-«، جمّلة  انظر يف هذا املوضوع: املوسوي، مهدي: »مرشوع إنتاج العلوم اإلنسانّية اإلسالمّية -قراءة يف فكر اإلمام اخلميني  (١(
احلياة الطّيبة، فصلّية ختّصصّية، بريوت، العدد٢٦، صيف-خريف ٢٠١٢م، ص١5- ٣٢؛ املوسوي، مهدي: »خارطة 
طريق الوصول إىل علوم إنسانّية إسالمّية- قراءة يف فكر اإلمام اخلامنئي )دام ظّله(-«، جمّلة احلياة الطّيبة، فصلّية ختّصصّية، 

بريوت، العدد٢٧، شتاء-ربيع ٢٠١٣م، ص١٣-٣9.
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وحقيقته اإلنسانّية التي خلقها اهلل -تعاىل- فيه، وأودعها يف جنباته ومطاوي فطرته.

وأّما أهّم الّتوصيات يف هذا الّشأن فهي اآلتية:

١. رضورة التفات املؤّسسة االجتهادّية إىل حقيقة تلك العالقة اجلدلّية بني االجتهاد 
والعلوم اإلنسانّية.

٢. الرّتكيز عىل كيفّية االستفادة من نتاج العلوم اإلنسانّية يف حتفيز االجتهاد والعقل 
االجتهادّي.

العلوم  سري  مع  االجتهادّية  واملؤّسسة  للفقيه  املستديم  الّتواصل  عىل  العمل   .٣
اإلنسانّية، ونتاجاهتا املختلفة، واالّطالع الفّعال عليه.

)من  معويّل  سؤال  إىل  اإلنسانّية  للعلوم  جديد  معطى  أّي  حتويل  عىل  العمل   .٤
املعول(، يوّظف يف استخراج ما يف بطون النّّص الّدينّي وطبقاته املعرفّية.

5. العناية اجلاّدة بتقديم إجابات منظومة ومنهجّية، عىل مجيع ما تثريه العلوم اإلنسانّية 
من أسئلة وإشكالّيات.

٦. العمل عىل تطوير آلّيات االجتهاد، وأدوات املنهج االجتهادّي؛ لتكون قادرة عىل 
االستجابة الفّعالة ملا ذكرنا من حتّديات)١).

٧. تعزيز االجتهاد الفكرّي، وإجياد آلّيات مؤّسسّية لالجتهاد اجلامعّي، وبتعبري آخر: 
بتلك  القيام  القادر عىل  الفكرّي واملؤّسيّس  تدشني مسار من االجتهاد اجلامعّي 

املهام، واالستجابة لتلك الّتحّديات.

وجماالهتا،  اإلنسانّية،  العلوم  مسارات  إىل  الفقيه  ذهنّية  جذب  عىل  العمل   .8
وإشكالّياهتا، وجممل نتاجها؛ بام لذلك من تأثري يف أولوّيات االجتهاد وتوّجهاته 

لديه.

انظر يف هذا املوضوع: مرتكزات االجتهاد املعارص ومبانيه: ندوة حوارّية مع نخبة من علامء احلوزة واجلامعة، جمّلة احلياة   (١(
الطّيبة، فصلّية ختّصصّية، بريوت، العدد٦-٧، ربيع-صيف ٢٠٠١م، ص١5-٧5.
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تتمّيز  اإلنسانّية،  العلوم  يف  ورؤى  نظرّيات  بإنتاج  والفّعال  اجلّدي  االهتامم   .9
بأصالتها ومعارصهتا، وقدرهتا عىل االستجابة حلاجات جمتمعاتنا العلم-إنسانّية، 
وتلبيتها هلموم تلك املجتمعات، وما تنتظره من أفكار أصيلة، ونظرّيات واقعّية، 
ورؤى صائبة، تكون مستندًا ومقّدمة لكثري من العمل التنموّي، واإلصالحّي، 
والّتطويرّي، وعالج املشكالت القائمة؛ سواء يف احلقل االقتصادّي، أم الّسيايّس، 

أم االجتامعّي)١)...، أو بام خيدم هذه املجتمعات ومستقبلها وصالحها.

)١) انظر: مرتكزات االجتهاد املعارص ومبانيه: ندوة حوارّية مع نخبة من علامء احلوزة واجلامعة، م.س، ص٢٧.


