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ملف العدد

السيايس عند الشيعة اإلمام ّية
املنهج ّية املعرف ّية للفقه
ّ
-دراسة مقارنة-

الدكتور نجف لكزائي

(((

خالصة املقالة:
السيايس عند الشيعة اإلمام ّية؛ وذلك
تتناول هذه املقالة بحث املنهج ّية املعرف ّية للفقه
ّ
من خالل مقارنتها بمثيلتها لدى مذهب أهل السنّة ،وال سيام يف نظرة ّ
كل منهام إىل
السيايس السن ّّي وموقف الفقه
النبوة ،وإىل بعض األصول احلاكمة عىل الفقه
فلسفة ختم ّ
ّ
اإلمامي منها.
ّ

املعريف القائم بني األصول ّيني واألخبار ّيني داخل
تطرقت إىل اخلالف يف املنهج
ّ
ثم ّ
ومن ّ
الشيعي نفسه ،والذي انتهى بانتصار االتجّ اه األصو ّيل والتأكيد عىل مسائل؛ من
املذهب
ّ

قبيل :القيادة السياس ّية للفقهاء يف عرص الغيبة ،وإمكان استمرار الدولة الشيع ّية الرشع ّية
والتمسك بالعقل؛ بوصفه دليلاً رشع ًّيا
احلي،
ّ
يف عرص الغيبة ،ووجوب تقليد املجتهد ّ
ومنهجا يف معرفة املصادر الرشع ّية (الكتاب والسنّة) ،ودور عنرصي الزمان واملكان يف
ً

اإلسالمي ،من إيران.
((( باحث يف الفكر
ّ
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حتول يف موضوعات األحكام أو مالكاهتا.
إجياد ّ
الداخيل بني األصول ّيني أنفسهم؛ بني
املعريف
وثم تناولت املقالة االختالف يف املنهج
ّ
ّ
ّ

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

املعريف القائم
التعرض للخالف يف املنهج
أنصار فقه احلكومة والفقه
ّ
ّ
ثم ّ
الفردي ،ومن ّ
بني أنصار فقه احلكومة واملث ّقفني املتد ّينني.
ويمكن القولّ :
إن تأكيد املجتهدين األصول ّيني اإلصالح ّيني عىل الفقه وجوانبه
التأسيس ّية ،والسعي يف إجراء القيم اإلسالم ّية وحتقيقها ،و«تديني» العرص ،وكشف

السيايس
احلقائق الدين ّية ،و«حتديث» االجتهاد...؛ قد أوصل قسماً آخر من عقالن ّية الفقه
ّ
منصة الظهور.
الشيعي
اإلمامي إىل ّ
ّ
ّ

كلامت مفتاح ّية:

اإلمامي ،أصول الفقه ،االجتهاد ،األخبار ّيون ،أهل
السيايس ،الفقه
املنهج ّية ،الفقه
ّ
ّ
الفردي ،فقه احلكومة.
السنّة ،املث ّقفون املتد ّينون ،الفقه
ّ

مقدّ مة:
جاءت رسالة اإلسالم؛ بوصفها خامتة الرساالت السامو ّية التي أنزهلا اهلل -تعاىل-
عرب رسله وتك ّفلت هبداية اإلنسان ّية وإيصاهلا إىل ما تنشده بفطرهتا من التح ّقق
بالسعادة والكامل احلقيق ّيني} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{(((،

}ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
(((
اإلهلي منذ أوائل عهد
تدرج يف برناجمه
ّ
ﮧ ﮨ{ ؛ فقوام اإلنسان ّية بالدين؛ الذي ّ
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اإلنسان يف األرض} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ * ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{((( ،إىل
((( سورة الروم ،اآلية .30
((( سورة الب ّينة ،اآلية .5
((( سورة البقرة ،اآليتان .39-38
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عهد الرسول األكرم الذي جاء بالرشيعة اخلامتة والكاملة والتا ّمة } :ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ{((( ،وه��و عند اهلل

حتتاجه للوصول إىل مقصودها وغايتها} :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ملف العدد

تعاىل -اإلسالم} :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ {(((؛ الذي يتك ّفل ببيان ّكل ما

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{(((.

فإن ّ
ومن هذا املنطلقّ ،
كل ما يتع ّلق من املسائل بأمور احلياة اإلنسان ّية؛ ومنها ما يرتبط

اإلنساين؛ ّ
فإن له جوا ًبا شاف ًيا يف اإلسالم بوصفه املنهاج
باحلياة السياس ّية للمجتمع
ّ
الكامل والرشيعة الكاملة والذي كان تبيانًا ّ
لكل يشء يتّصل بشؤون اهلداية والسعادة
اإلنسان ّية.

وحتوالت تطرح أسئلة ومعضالت جديدة،
ولك ّن حياة اإلنسان تواجه تغيرّ ات
ّ

بحيث ينتظر من الدين تقديم إجابات وحلول هلا ،مع حلاظ الفاصلة الزمان ّية بني الواقع
املعارص وبني مرحلة ظهور املصادر اإلسالم ّية وكون مدارك األحكام وأد ّلتها عا ّمة(((،
فقد ُيشكَل بأنّه كيف يمكن مطالبة الدين والوحي؛ مع ثباهتام؛ باإلجابة عن األسئلة

الكثرية املستجدّ ة واملتغيرّ ة؛ تب ًعا لتغيرّ الزمان واملكان ،يف خمتلف جماالت احلياة؛ ومنها
السيايس؟
املجال
ّ

املعريف الذي قدّ مه فقهاء
وهذا ما تتك ّفل املقالة بمعاجلته من خالل بيان معامل املنهج
ّ

اإلمام ّية؛ بوصفه حلاًّ يف مواجهة هذا التحدّ ي.

((( سورة املائدة ،اآلية .3
((( سورة آل عمران ،اآلية .19
((( سورة النحل ،اآلية .89
((( انظر :كرمى ،حممد مهدي؛ بورمند ،حممد (نبي زاده) :مبانى فقهى اقتصاد اسالمى ،ال ط ،قم املقدّ سة ،ﭖژوهشگاه حوزه
ودانشگاه1380 ،هـ.ش ،ص.21-20
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ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

اً
اإلسالمي وحتدّ يات مواكبة الوقائع املستجدّ ة:
أول :الفقه
ّ
مساعي حثيثة ّ
حلل هذه اإلشكال ّية وحتديد تكليف اإلنسان املسلم يف
قدّ م املسلمون
َ
الوقائع احليات ّية املستجدّ ة .وقد أ ّدت هذه املساعي إىل تشكّل علم «الفقه» الذي هو علم
استنباط األحكام الرشع ّية((( .فأشبع الفقهاء فيه البحث عن بعض املسائل الفقه ّية جلهة
أحكامها وأد ّلة أحكامها وتطبيقاهتا وفروعها؛ كمسائل العبادات التي تتناول السلوك
الفردي للمك ّلف؛ أي عالقة الفرد باهلل تعاىل ،يف حني ّ
أن بعض املسائل املرتبطة باحلياة
ّ
االجتامع ّية؛ جلهة عالقات األفراد يف ما بينهم ،وعالقات األفراد بالدولة ،وعالقات
ِ
يستوف بحثها املستوى املطلوب واملتو ّقع من ِق َبل الفقهاء.
الدول يف ما بينها ،مل
وتعدّ طريقة استنباط األحكام الرشع ّية؛ السياس ّية وغري السياس ّية ،إحدى أبرز
التحدّ يات املطروحة .والسؤال :هل ّ
إن االستنباط واالجتهاد جائز يف الرشيعة اإلسالم ّية
أم ال؟ وما هي الوظيفة (الرشع ّية)؟
وقد أ ّدى هذا األمر إىل ظهور مجاعة أهل االجتهاد ،ومجاعة أهل احلديث ،وفيام بعد

الشيعي ،وظهور أهل الرأي وأهل احلديث يف
ظهور األصول ّيني واألخبار ّيني يف الوسط
ّ
وسط أهل السنّة(((.

الرشعي وأنواعه
التعمق أكثر يف فهم احلكم
ومن هنا ،يستلزم فهم اخلالف املذكور
ّ
ّ
الرشعي قانون أصدره اهلل -تعاىل -ألجل تنظيم حياة الناس؛ سواء
وأهدافه .فاحلكم
ّ
أكان هذا احلكم متع ّل ًقا بأفعال اإلنسان ،أم كان متع ّل ًقا باإلنسان نفسه أو بيشء أخر يف
نطاق حياته.
وباعتبار هذا التعريف ،يمكن الكالم عن األحكام التكليف ّية والوضع ّية؛ فاحلكم
يتوجه مبارشة إىل سلوك اإلنسان ،ويمكن أن يكون نطاقه
التكليفي حكم
الرشعي
ّ
ّ
ّ
احلياة العباد ّية؛ الشخص ّية ،أو العائل ّية ،أو االجتامعية؛ كحرمة رشب املسكر ،ووجوب
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الصالة ،ووجوب اخلمس ،وجواز إحياء األرايض املوات ،ووجوب رعاية احلكّام

للعدل واإلنصاف.

((( انظر :الصدر ،حممد باقر :دروس يف علم األصول (احللقة الثانية) ،ال ط ،بريوت ،دار التعارف1410 ،هـ.ق1989 /م،
ج ،1ص.353
اإلسالمي1372 ،هـ.ش ،ص.780-644
((( انظر :شهايب ،حممود :أدوار الفقه ،ط ،4طهران ،وزارة الثقافة واإلرشاد
ّ
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حر ّية اإلنسان يف األحكام التكليف ّية ضمن دائرة املباحات وجماالهتا .يف
وقد جعلت ّ
حني ّ
حكم صادر لرتتيب خمتلف
الوضعي ليس حكماً لتنظيم سلوك الفرد ،بل هو
أن احلكم
ٌ
ّ

أبعاد احلياة؛ من قبيل :األحكام املتع ّلقة بامللك ّية ،والزواج ،والطالق ،واحلكومة.(((...

ملف العدد

إن األسئلة التي تطرح يف خصوص األحكام ( التكليف ّية والوضع ّية) مل ت َ
ّ
ُعط إجابات

وأي
موحدة؛ أسئلة من قبيل :كيف يمكن إحراز هذه األحكام؟ وما احلكم الواجب ّ
ّ
حكم حرام؟ وما هي حدود أحكام املباح وجماله؟ وما هو التكليف يف موارد سكوت
الرشيعة عن مسألة ما؟ وما هو التكليف عند وجود إجابات متعارضة يف مسألة ما؟

وقد تشكّلت يف جواب هذه األسئلة علو ٌم أخرى؛ مثل« :أصول الفقه»« ،ورجال

احلديث» ،و«دراية احلديث»؛ لكي تساعد الفقهاء عىل إحراز األحكام الرشع ّية .فصار

السيايس
أسست ملنهج ّية الفقه
نشوء هذه العلوم موج ًبا لظهور حتدّ يات جديدة بشكل عا ّم ّ
ّ
عند الشيعة يف إطار اإلجابة عن األسئلة الفقه ّية؛ بخصوص مسائل «احلوادث الواقعة»،
وثم يف ما بعد ،مواجهة حتدّ يات املنهج
يف مقابل منهج ّية الفقه
السيايس عند أهل السنّةّ ،
ّ

الداخيل؛ ويمكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل خالف األصول ّيني واألخباريني ،وإىل
املعريف
ّ
ّ
خالفات اجلامعات األصول ّية املختلفة يف ما بينها ،وخالف األصول ّيني مع بعض املث ّقفني
املتد ّينني.

ثان ًيا :حترير ّ
الفقهي بني السنّة والشيعة:
املعريف
حمل النزاع يف املنهج
ّ
ّ

املؤسس للنزاعات املعرف ّية واختالفات
يمكن اعتبار «فلسفة ختم ّ
النبوة» البحث ّ
املعريف بني علامء الشيعة والسنّة؛ حيث تفسرَّ «فلسفة ختم النبوة» عند علامء أهل
املنهج
ّ
ونموها ،وعدم اجتامع األ ّمة عىل اخلطأ ،يف الوقت الذي يراها علامء
السنّة؛ بكامل األ ّمة
ّ
النص والعصمة(((.
الشيعة
استمرارا لإلمامة بخصائص ّ
ً
((( انظر :الصدر ،دروس يف علم األصول (احللقة الثانية) ،م.س ،ص.358
الديني يف اإلسالم ،ترمجة :أمحد
الفكر
إحياء
إقبال:
((( لال ّطالع عىل رأي أهل السنّة يف فلسفة ختم النبوة؛ انظر :الالهوري،
ّ
اإلسالمي1356 ،هـ.ش ،ص.136-134
آرام ،ال ط ،طهران ،مركز النرش والتحقيق
ّ
النبوة يف القرآن الكريم ،ال ط ،أصفهان ،مكتبة اإلمام أمري
ولال ّطالع عىل الرؤية الشيع ّية؛ انظر :السبحاين ،جعفر :معامل ّ
املؤمنني(ع)1304 ،هـ.ش ،ص.239
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ّ
آثارا كبرية؛ مثل :كثرة مصادر
إن قبول الشيعة باستمرار العصمة والقيادة اإلهل ّية أنتج ً

إنتاج املعرفة الدين ّية؛ فباإلضافة إىل القرآن الكريم والسنّة القول ّية والفعل ّية والتقرير ّية

حج ّية السنّة
لنبي اإلسالم -وهذا مشرتك بني الفقهني الشيعي والسنّي  -يرى الشيعة ّ

استمرارا لسنّة النبي ؛ وهي
لألئمة االثني عرش؛ بوصفها
القول ّية والفعل ّية والتقرير ّية
ً
ّ
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

تم تثبيت أصول يف قيادة الشيعة بعد
بذلك من مصادر إنتاج املعرفة الدين ّية .وكذلك ّ

اإلهلي لإلمام ،وأصل
رحيل النبي ؛ من قبيل :أصل التقديس الناشئ من النصب
ّ
املؤهالت الشخص ّية املبتنية عىل العصمة والعدالة ،وأصل إقبال العا ّمة الناشئ من البيعة
ّ
تنو ًعا يف نظر ّيات املرشوع ّية
االختيار ّية للناس ،يف الوقت الذي شاهدنا فيه بني أهل السنة ّ

الناجتة عن نظر ّية عدالة الصحابة(((.

ويف الواقع ،سعى أهل السنّة ،من خالل طرح نظر ّية عدالة الصحابة وإضفاء القداسة
عىل تاريخ صدر اإلسالم ،بشكل أو بآخر إىل ّ
حل مشكلة ق ّلة مصادر إنتاج املعرفة الدين ّية؛
فأخذت نظر ّياهتم يف رشع ّية األ ّمة ،ورشع ّية الشورى ،ورشع ّية أهل ّ
احلل والعقد ومنح

حج ّيتها لدهيم من تاريخ صدر اإلسالم(((.
السلطة الرشع ّية ّ

لقد أ ّدت هاتان الرؤيتان إىل تقديم العدالة عىل األمن عند الشيعة ،وإىل تقديم األمن
السيايس ّ
متأخرة عن العمل
عىل العدالة عند أهل السنّة ،وكذلك نشأت نظر ّيات الفقه
ّ
الشيعي ،فكانت نظر ّية واحدة يف املرشوع ّية
السيايس يف وسط أهل السنّة ،وأ ّما يف الوسط
ّ
ّ
السياس ّية مطروحة بعد رحيل النبي ؛ مبن ّية عىل مفهوم اإلمامة واستمرار العصمة،
العميل تارخي ًّيا(((.
ولكنّها ُمنِعت من التطبيق
ّ
كام نرى يف فقه أهل السنّة استفادة من مصادر معرف ّية أخرى؛ مثل :االستحسان،

املالكي ،واالستدالل
احلنفي ،واالستصالح يف املذهب
الفقهي يف املذهب
والقياس
ّ
ّ
ّ

وسدّ الذرائع ومنع احليل يف املذهب
الشافعي(((.
ّ
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موحد ،ال ط ،طهران ،منشورات
((( انظر :خنجي أصفهاين؛ فضل اهلل بن روزهبان :سلوك امللوك ،تصحيح وتقديم :حممد عيل ّ
خوارزمي1362 ،هـ.ش ،ص.90-77
((( انظر :م.ن ،ص.79
حتول مباين رشع ّية اخلالفة ،ال ط ،طهران ،منشورات بنيان1375 ،هـ.ش ،ص.243-237
((( انظر :قادري ،حاتمّ :
اإلسالمي استان قدس،
التحقيق
سة
مؤس
فة،
املرش
مشهد
ط،
ال
،
الفقهي
واالستنباط
العقل
حسني:
((( انظر :صابري،
ّ
ّ
ّ
ّ
1381هـ.ش ،ص.624
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وق��د تشكّل يف الوسط السنّي يف البداية مذهبان؛ مه��ا :العقل ّيون (املعتزلة)،
ثم جاء األشاعرة تلفي ًقا من أفكار الفريقني ،ليهيمن يف ما
واألخبار ّيون (اهل احلديث)ّ ،

العقيل املعتز ّيل هامش ًّيا(((.
املذهب
ّ

ملف العدد

السيايس ،وغدا
األشعري عىل أذهان املسلمني من أهل السنّة ،وعىل عملهم
بعد املذهب
ّ
ّ

األشعري ،كان من خصائص هذا
وباإلضافة إىل تقدّ م النقل عىل العقل يف املذهب
ّ
أيضا -عدالة الصحابة؛ ّكل الصحابة ،والتصويب يف االجتهاد ،واالتجّ اه
املذهب
ً

اجلربي يف فعل اإلنسان (مسألة الكسب) ،ويف املقابل ،كان للشيعة اإلمام ّية رأهيم
ّ
املختلف يف خصوص هذه املسائل؛ فلم يقبلوا عدالة ّ
كل الصحابة ،وبالتايل ال اعتبار
لسرية الصحابة ،ومل يقبلوا القول باجلرب ،وال التصويب يف االجتهاد؛ بل التخطئة؛ بمعنى
الرشعي ،وقد يصيب
أن املجتهد يبذل جهده من أجل االستنباط والوصول إىل احلكم
ّ

ّ
األصويل
الواقعي أو ال يصيب((( .وبالنسبة إىل تقدّ م النقل عىل العقل ،فلالجتهاد
احلكم
ّ
عند الشيعة رؤية خمتلفة ِ
سرت ُد الح ًقا.
السيايس ،استنا ًدا إىل املباين الكالم ّية عند
وقد رصف فقهاء أهل السنّة يف جمال الفقه
ّ

األشاعرة ،النظر مع مرور الزمان عن رشوط؛ مثل :كون احلاكم قرش ًّيا ،كام رصفوا

النظر عن علمه وعدالته ،وركّزوا عىل أمور أخرى؛ مثل :الشورى ،وقيام احلاكم باألمر

باملعروف والنهي عن املنكر ،ورصاحة اللهجة يف النقد ،والنصيحة له يف اهلامش؛ وحتى
إن بعضهم اعترب ّ
ّ
أن بيعة شخص واحد تعطي الرشعية للحاكم(((.
أن مقام العقل يف مباحث منهج املعرفة هو ّ
وبنا ًء عىل ما تقدّ م يتّضح ّ
حمل نزاع
بني الشيعة وأهل السنّة؛ كام هو ّ
حمل نزاع يف وسط الشيعة أنفسهم؛ بني األصول ّيني
واألخبار ّيني(((؛ كام سيأيت.

((( انظر :فريحي ،داوود :العلم السلطة والرشع ّية يف اإلسالم ،ال ط ،طهران ،نرش ين1378 ،هـ.ش ،ص.232-229
((( انظر :م.ن ،ص.308-303
((( انظر :فريحي ،العلم السلطة والرشع ّية يف اإلسالم ،م.س ،ص.264-252
((( انظر :الصدر ،حممد باقر :بحوث يف علم األصول ،تقرير :حممود اهلاشمي ،ال ط ،ال م ،املجمع العلمي للشهيد للصدر،
1405هـ.ق ،ج ،4ص.119
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راب ًعا :حترير ّ
الفقهي بني األصول ّيني واألخبار ّيني:
املعريف
حمل النزاع يف املنهج
ّ
ّ

املعريف هي السائدة يف الساحات
يف عرص حضور املعصوم كانت الوحدة يف املنهج
ّ

السيايس ،ومع غيبة اإلمام الثاين عرش
املختلفة؛ ومن مجلتها يف نطاق الفقه
ّ

واجه

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

الشيعة املشكلة نفسها التي كان أهل السنّة قد واجهوها بعد رحيل نبي اإلسالم  ،مع
فارق ّ
حي غائب عن األنظار.
أن النبي كان قد رحل ،وأ ّما اإلمام الثاين عرش ؛ فهو ّ
ويف زمن الغيبة الصغرى؛ كان اتّصال الشيعة باإلمام املهدي من خالل سفراء أربعة؛
حيث مل يؤ ِّد ذلك إىل طرح املشكلة بصورة جدّ ّية .وأما مع إعالن هناية هذه املرحلة من ِق َبل
الشيعي؛ مفاده :إىل َم ْن يرجع الشيعة يف «احلوادث
النائب الرابعُ ،ط ِر َح سؤال يف الوسط
ّ

الواقعة»؟ فأجاب اإلمام

«أما احلوادث الواقعة ،فارجعوا فيها إىل
عىل هذا السؤالّ :

حجة اهلل عليهم»(((.
حجتي عليكم ،وأنا ّ
فإنم ّ
رواة حديثنا؛ هّ

وقد ُط ِر َحت تساؤالت عدّ ة عند رشح هذا احلديث؛ منها :ما هو املقصود بـ «احلوادث

الواقعة»؟ من املراد بـ «رواه حديثنا»؟ ما هو منهج استخراج أجوبة «احلوادث الواقعة»
األئمة املعصومني
من األحاديث املرو ّية عن ّ

؟

وأمام هذا الواقع ،تشكّلت عند الشيعة يف بداية الغيبة الكربى مدرستان؛ مها :مدرسة

العامين ،وابن اجلنيد ،والشيخ املفيد،
بغداد (عقل ّية) بناها وقادها أمثال ابن أيب عقيل
ّ
الطويس .ومدرسة قم (حديث ّية) رفع لواءها ودافع عنها الشيخ
والسيد املرتىض ،والشيخ
ّ

الصدوق(((.

وتطور منهج مدرسة بغداد عىل يد ابن إدريس احلليّ ،
استمر
ويف املراحل الالحقة،
ّ
ّ
الكركي ،والشهيد الثاين،
األول ،واملح ّقق
واملح ّقق احلليّ  ،والعالمة احلليّ  ،والشهيد ّ
ّ
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البهبهاين ،والشيخ جعفر كاشف الغطاء ،والشيخ
واملح ّقق السبزواري ،والوحيد
ّ

((( احلر العاميل ،حممد بن احلسن :وسائل الشيعة ،حتقيق وتصحيح وتذييل :حممد الرازي ،تعليق :أبو احلسن الشعراين،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ال ت ،ج ،18كتاب القضاء ،باب ،11ح ،9ص.101
((( انظر :الكرجي ،أبو القاسم :تاريخ الفقه والفقهاء ،ال ط ،طهران1375 ،هـ.ش ،ص(136-124مدرسة قم أو جمموعة
املحدّ ثني)؛ ص(175-136مدرسة بغداد أو جمموعة املجتهدين) .ومن مجلة علامء مدرسة قم ،يمكن اإلشارة إىل عيل بن
إبراهيم القمي بن قولويه بن بابويه القمي ،والشيخ الصدوق.
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النائيني ،واإلمام اخلميني  .وأ ّما مدرسة
اخلراساين ،وآية اهلل
األنصاري ،واآلخوند
ّ
ّ
ّ
االجتهادي أخبار ّيون؛
«حمدّ ثي قم» ،فقد دافع عنها ووضع هلا حدو ًدا وفصلها عن التيار
ّ

األخباري يف
أمثال :املال حممد أمني االسرتابادي يف زمن الدولة الصفو ّية ،واملريزا حممد
ّ
ملف العدد

املرحلة القاجار ّية(((.

واالجتهادي يف النهاية االنتصار يف القرن الثالث عرش
وقد ح ّقق التيار األصو ّيل
ّ

اهلجري((( ،ومع ذلك ظهر بعض املجتهدين الذين كانوا عىل مستوى الفتوى يعملون
ّ
النظري أصول ّيون(((.
بطريقة أخبار ّية ،مع أنهّ م عىل املستوى
ّ

 .1موارد االختالف بني جّ
واألخباري:
األصويل
االتاهني
ّ
ّ

أن ّ
يرى بعض الباحثني ّ
كل مسائل اخلالف بني العلامء األصول ّيني واألخبار ّيني يعود

إىل مكانة «العقل» يف الدين والرشيعة (((.ولك ّن هذه الرؤية عىل مستوى من الك ّل ّية
والعموم ّية؛ بحيث يمكن القول إنهّ ا ال تساعد عىل فهم الفارق األساس بني هاتني

النظرتني (األصول ّية واألخبار ّية)؛ لذا سوف نسعى باختصار إىل بيان االختالفات
األساس ّية بني هاتني النظرتني:

((( انظر :الكرجي ،أبو القاسم :تاريخ الفقه والفقهاء ،م.س ،ص.371-301
ّ
ويرى آية اهلل جنّايت ّ
األصيل هلا هو والد زوجته
الباين
إن
بل
ال
ة،
ي
لألخبار
املؤسس والباين
ّ
أن حممد أمني األسرتابادي ليس ّ
ّ
حممد بن عيل األسرتابادي؛ املعروف باملريزا (ت1028 :هـ.ق)؛ صاحب الكتاب الرجا ّيل «منهج املقال» .وذكر بعضهم
أيضاّ -مؤسس األخبار ّية؛ ألنّه يف كتابه عوايل الآللئ كان له
أن ابن أيب مجهور
ً
األحسائي ،املعارص للمح ّقق الكركي هو ّ
ّ
هذا املسلك (انظر :جنايت ،حممد إبراهيم :املناهج الكل ّية لالستنباط يف الفقه من وجهة نظر فقهاء اإلسالم ،ال ط ،طهران،
اإلسالمي1380 ،هـ.ش ،ص.)371
مركز حتقيق الثقافة و الف ّن
ّ
النيشابوري ،وأخرج علامء األخبارية من كربالء
األخباري
((( انظر :م.ن ،ص .293هزم العالمة الوحيد البهبهاين املريزا حممد
ّ
ّ
األصيل آنذاك.
املقدّ سة التي كانت مركزهم
ّ
((( انظر :م.ن ،ص.429

((( انظر :فريحي ،العلم السلطة و الرشعية يف اإلسالم ،م.س ،ص273؛ جنايت ،املناهج الكلية لالستنباط يف الفقه من منظور
الفقهاء اإلسالميني ،م.س ،ص.143-27
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أ .اختالف الرأي يف أدوات استنباط األحكام الرشع ّية:

ففي النظرة األصول ّية جيب االستفادة من علم «أصول الفقه»؛ بوصفه جمموعة من

الرشعي ،يف حني ّ
أن النظرة األخبار ّية ال تقبل بذلك ،وترى
القواعد للكشف عن احلكم
ّ

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

ّ
أن أصول الفقه من العلوم البرش ّية التي يؤ ّدي استعامهلا يف استنباط األحكام الرشعية إىل

الوقوع يف حمذور الضالل واعوجاج الفهم.

ويف جمال االستفادة من الروايات املأثورة ،يقبل علامء املدرسة األخبار ّية ّ
كل األخبار
ٍ
متواترا .وأ ّما
ربا
ً
املنقولة عن املعصومني  ،سواء أكانت َخ�َب�رَ َ واح��د أو كانت خ ً
األصول ّيون فيقبلون األخبار املتواترة ضمن رشوط؛ وهم خمتلفو الرأي يف خرب الواحد،
يس،
فبعضهم ال يعتقد بحج ّيته؛ أمثال :السيد املرتىض ،وابن ال ّ
رباج ،وابن زهرة ،وال َطبرْ َ ّ
وابن إدريس؛ ونتيجة هذا االتجّ اه هي تضييق نطاق شمول األحكام الرشع ّية ،وجعل

قسم أكرب من مسائل احلياة يف إطار املباحات((( .واألكثر من علامء األصول يعتقدون

ويقسمونه إىل :الصحيح ،احلسن ،املوثق ،الضعيف ،مع األخذ
بحج ّية خرب الواحد
ّ
ّ

وحج ّيته؛ وهي ّ
حجة -فقط-
باالعتبار وجود أد ّلة عىل اعتبار خرب الواحد
أن هذا اخلرب ّ
ّ

يف حالة كون الناقل أو الناقلني له من الثقات احلائزين عىل الرشوط الالزمة(((.

ب .اختالف الرأي يف مصادر األحكام الرشع ّية وأد ّلتها:

يعتقد أكثر األخبار ّيني بوجود مصدر واحد للمعرفة ُيعتمد عليه؛ بوصفه دليلاً
األئمة املعصومني  .وهم يرون ّ
أن املخاطب
الرشعي؛ وهو أحاديث
عىل احلكم
ّ
ّ
واألئمة  ،وال يمكن اعتبار الناس خماطبني من ِق َبل
بالقرآن هو نبي اإلسالم
ّ
النبي  ،ال بل ّ
بدورهم خياطبون
األئمة ؛ وهم
إن النبي هو من خياطب
ّ
80

الناس؛ ولذلك مع ّ
كبريا ،ولك ّن التفسري بغري املأثور للقرآن
أن لتالوة القرآن ثوا ًبا ً

عندهم أمر غري مقبول.

((( انظر :املظفر ،أصول الفقه ،م.س ،ص450-428؛ اخلراساين ،كفاية األصول ،م.س ،ص.354-329

((( انظر :اخلميني ،روح اهلل :صحيفة اإلمام ،ال ط ،طهران ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني  ،ال ت ،ج ،8ص.186

السنة  2العدد  3شتاء  -ربيع 2017

الروائي للقرآن ،ويرون ّ
أن
وعىل هذا األساس ،ال جييز األخبار ّيون التفسري غري
ّ

أي موقع يف استنباط األحكام؛ حتى إنهّ م يوصون بإعامل النقل يف أصول
العقل ليس له ّ

الدين ،وال يقبلون باإلمجاع.

ملف العدد

ج .اختالف الرأي يف دائرة شمول األحكام:
يرى األخبار ّيون ،إمكان ّية تصنيف الظواهر إىل ثالثة أقسام رشع ّية:

- -األمور التي ُع ِلمت حرمتها بصورة واضحة.

جيل.
 -األمور التي بانت ح ّل ّيتها أو وجوهبا بشكل ّ -األمور التي فيها إهبام؛ أي التي فيها شبهة؛ فيجب االجتناب عنها ،وإجراء أصالةاالحتياط وأصالة املنع واحلظر فيها.

ومن لوازم هذه النظر ّية رفع اليد عن ّ
كل ظواهر احلضارة اجلديدة.
ولك ْن برأي األصول ّيني ،تصنّف الظواهر إىل ثالث فئات:
 -ما ثبت وجوبه. -ما ثبتت حرمته. -ما ثبتت إباحته.ّ
الشك ،جتري -من الناحية الرشع ّية -أصالة الرباءة (العقل ّية والرشع ّية أو
ويف موارد

الرشع ّية عىل ّ
األقل) وأصالة اإلباحة.

وبنا ًء عىل هذه اإلضافة تتض َّيق دائرة شمول األحكام ،وتصبح حمدودة ،وتتّسع دائرة

احلر ّية لدى اإلنسان .وعىل هذا األساس ،تعترب مظاهر احلضارة يف ّ
كل مرحلة تارخي ّية
ّ
جائزة؛ إذا مل تكن خمالفة لألحكام الرضور ّية واملس ّلمة يف الرشيعة.
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د .اختالف الرأي يف االجتهاد والتقليد:
حيرم األخبار ّيون االجتهاد؛ ويف النتيجةّ ،
فإن تقليد مراجع التقليد ممنوع وحرام
ّ

كذلك .وهنا يطرح هذا السؤال :ما هو موقع علامء الدين يف نظر األخبار ّيني؟
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

يقسم األخبار ّيون الناس إىل فئتني :حمدّ ث ومستمع؛ واملستمع (وهو الذي
واجلوابِّ :

الرشعي مبارشة من األحاديث) جيب عليه أن يراجع املحدِّ ث
ال يستطيع أن يأخذ تكليفه
ّ

(الذي يعرف األحاديث).

أن األخبار ّيني ينظرون إىل ّ
وجتدر اإلشارة إىل ّ
كل األحاديث املوجودة يف كتب احلديث

عىل أنهّ ا معتربة .ويف هذا املجال يستخلصون هذه النتيجة من توقيع اإلمام املهدي

جيب أن نبحث عن احلوادث الواقعة والظواهر اجلديدة يف أحاديث املعصومني

؛ أنّه

 ،فإذا

وجدنا فيها جوا ًبا نعمل وفقه؛ ويف غري هذه احلالة؛ ّ
واجب.
فإن االجتناب واالحتياط
ٌ

وأ ّما األصول ّيون ،فريون ّ
كفائي؛ فاملجتهدون مك ّلفون باستنباط
واجب
أن االجتهاد
ٌ
ّ

الرشعي املتناسب مع ظروف الزمان واملكان والتغيرّ ات الداخل ّية واخلارج ّية يف
احلكم
ّ
(((
احلي.
املوضوعات ،وجيب عىل الناس تقليد املجتهد ّ
وبنا ًء عىل ذلك ،يرى املجتهدون األصول ّيون ّ
أن الفقهاء يتمتّعون بموقع القيادة
السياس ّية للمجتمع ،وجيب عليهم إرشاد الناس يف احلوادث الواقعة؛ ومنها :احلوادث
السياس ّية.

تفسريا للحوادث
وقد قدّ م اإلمام اخلميني ؛ وهو من املجتهدين األصول ّيني،
ً
الواقعة ،حيث قال« :ليس املقصود باحلوادث الواقعة املذكورة يف هذه الرواية املسائل
82

واألحكام الرشع ّية ،بل املقصود باحلوادث الواقعة احل��وادث االجتامع ّية املستجدّ ة

واملشاكل التي تواجه املسلمني»(((.

املتخصص.
املتخصص إىل
((( التقليد -بتقريب عا ّم -بمعنى رجوع غري
ّ
ّ
((( املوسوي اخلميني ،روح اهلل :احلكومة اإلسالم ّية ،ط ،2بريوت ،مركز بق ّية اهلل العظم1999 ،م ،ص.125-124
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ومن هذا املنطلق ،انتقد بعض املجتهدين األصول ّيني عمل بعض العلامء األصول ّيني،

أن فتوى هؤالء العلامء وعملهم ال خيتلف عن عمل العلامء األخبار ّيني؛ ّ
مدّ عني ّ
ألن

إن ّ
اجتهادهم ليس يف احلوادث الواقعة ،بل ّ
كل جهدهم هو اجتهاد يف احلوادث السابقة،
ملف العدد

وبيان األحكام العباد ّية والفرد ّية.

وعليه ،يمكن القولّ :
إن استمرار احلكومة الشيع ّية الرشع ّية يف عرص الغيبة بقيادة

الفقهاء الواجدين للرشائط من نتائج الرؤية األصول ّيةّ ،
وإن تعطيل احلكومة الشيع ّية

الرشع ّية يف عرص الغيبة من نتائج ولوازم النظرة األخبار ّية.

هـ .النظرة إىل العقل والعلوم البرش ّية:
يف جمال الدين واملعارف الدين ّية ،ال يقول األخبار ّيون بوجود موقع ودور للعقل

واملعارف البرش ّية ،ويستندون فقط إىل األخبار واألحاديث.

وعليه ،تغدو العلوم؛ من قبيل :أصول الفقه ،والفلسفة ،والعرفان ،واملنطق،

والرجالّ ،
وحمرمة.
وكل علم يريد أن يدخل يف عملية استنباط املعارف الدين ّية؛ ممنوعة ّ

أن ّ
يف حني يرى األصول ّيون ّ
كل هذه العلوم مرشوعة ،ويمكن -كذلك -االستعانة

بالعقل ،وحتّى بأصول الدين التي تُعدّ جز ًءا من املعارف الدين ّية الرضور ّية ،وال تقبل
ب بطريقة بحثية وعقالن ّية .وكذلك يرى األصول ّيون أنّه يمكن
التقليد ،وجيب أن ُت ْكت ََس ْ

االستفادة من العقل يف اكتشاف مالكات األحكام غري العباد ّية .كام ّ
أن العقل -من خالل
املستقالت العقل ّية ،وغري املستقالت العقل ّية -يمكن أن يكون مؤ ّث ًرا ومفيدً ا يف استنباط

األحكام الرشع ّية؛ وباخلصوص األحكام الرشع ّية غري العباد ّية.

مصدرا
فمرة ُيعمل بالعقل؛ بوصفه
ً
وجتدر اإلشارة إىل وجود استعاملني اثنني للعقل؛ ّ

منهجا يف استنباط األحكام الرشع ّية((( .وكام
ومرة ُيعمل به بوصفه
ً
مستقلاًّ يف الترشيعّ ،
مؤسسة
((( انظر :طباطبائي ،حسني مدريس :مقدّ مة عىل فقه الشيعة ،ترمجة :حممد آصف فكرت ،ال ط ،مشهد ّ
املرشفةّ ،
التحقيقات آستان قدس1368 ،هـ.ش ،ص.12
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يتم التفريق الالزم والرصيح بني هذين االستعاملني يف أبحاث األصول ّيني.
يظهر ،فإنّه مل ّ
جزئي واحد مصدره
فقهي
رصح بعض علامء األصول بأنّه ليس لدينا حتّى حكم
ّ
ّ
وقد ّ

العقل وحدَ ه.

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

املتأخرين ّ
الطباطبائي« :يعتقد بعض العلامء الشيعة ّ
أن العقل هو أحد
املدريس
ّ
يقول ّ
الشيعي؛ بمعنى أنّه عىل الرغم من أنّه طب ًقا لرشوط وضوابط علم أصول
مصادر الفقه
ّ

الفقه بإمكان العقل {وحدَ ه} أن يكشف حكماً فقه ًّيا ،وأن يرشدنا إىل أحد التكاليف
أي مورد منهاّ ،
واألحكام الدين ّية ،إال ّ
وأن
أن هذا األمر مل حيصل يف الواقع
العميل يف ّ
ّ
البرشي
مجيع األحكام الرشع ّية التي هي قابلة للكشف بنا ًء لألحكام القطع ّية للعقل
ّ
رشعي»(((.
املجرد هي يف الوقت نفسه مستندة إىل القرآن والسنّة ومب ّينة بدليل
ّ
ّ

العقيل الذي اختلف املجتهدون
يسمى بالدليل
ويقول الشهيد الصدر« :وأ ّما ما ّ
ّ
واملحدّ ثون يف أنّه هل يسوغ العمل به أو ال؟ فنحن ْ
وإن كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل به،
العقيل هبذا املعنى ،بل ّ
كل ما يثبت
ولكنّا مل نجد حكماً واحدً ا يتو ّقف إثباته عىل الدليل
ّ
العقيل؛ فهو ثابت يف نفس الوقت بكتاب أو سنّة»(((.
بالدليل
ّ

ثم ّ
إن الشهيد الصدر قد استخلص من خالل إرجاع اإلمجاع إىل قول املعصوم
ّ

ّ
أن الكتاب والسنّة مها املصدران الوحيدان إلنتاج املعرفة الرشع ّية (أي األحكام
الرشع ّية)(((.
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((( طباطبائي ،مقدّ مة عىل فقه الشيعة ،م.س ،ص.15
((( الصدر ،حممد باقر :الفتاوى الواضحة وف ًقا ملذهب أهل البيت  ،ط ،8بريوت ،دار التعارف1403 ،هـ.ق1983 /م،
ص.98
((( يف كثري من املباحث املطروحة يف أصول الفقه ،يوجد -باحلدّ األدنى -جزء عقيل؛ ومن هذه املباحث :بحث أقسام الوضع،
واحلريف ،صلة القصد أو عدمه يف إفادة املعنى ،االشرتاك والوقوع أو عدمه ،استعامل اللفظ يف أكثر من
االسمي
املعنى
ّ
ّ
العقيل ،قصد القربة يف الطاعة ،ماه ّية األمر ،داللة األمر
معنى ،الطلب واإلرادة ،اإلرادة التكوين ّية والترشيع ّية ،االعتبار
ّ
املرة والتكرار أو الفور والرتاخي ،أجزاء مقدّ مة الواجب ،مسألة الضدّ  ،الرتتّب ،التداخل ،عدم جواز األمر بعلم اآلمر
عىل ّ
التجري ،اجتامع
صحة التكليف باملعدوم ،مسألة البداء،
بانتفاء الرشط ،تضا ّد األحكام اخلمسة ،اجتامع األمر والنهي ،عدم ّ
ّ
ّ
حج ّية الظ ّن املطلق ،وأد ّلة األصول
ة
ل
أد
الواحد،
خرب
حلج ّية
الظاهري
احلكم
ّ
والواقعي ،مسألة االنسداد ،الوجوه العقل ّية ّ
ّ
ّ
العمل ّية( .انظر :اخلراساين ،كفاية األصول ،م.س؛ مجال الدين ،احلسن بن زين الدين :معامل الدين و مالذ املجتهدين ،ال ط،
طهران ،املكتبة العلم ّية اإلسالم ّية1378 ،هـ.ق؛ اخلميني ،هتذيب األصول ،م.س؛ القمي ،أبو القاسم بن حسن كيالين :قوانني
الفقهي ،م.س).
األصول ،طبعة حجرية ،ال م1303 ،هـ.ق؛ املظفر ،أصول الفقه ،م.س؛ صابري ،العقل واالستنباط
ّ
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وبالتدقيق فيام تقدّ م ،يظهر أنهّ م غفلوا عن نكتة ّ
أن العقل هو مصدر إنتاج األحكام

الك ّل ّية ال اجلزئ ّية .ففي ضوء االستدالالت الك ّل ّية للعقل تفهم اآليات والروايات بصورة

مقدّ مة الواجب ،ولزوم كون األوامر الرشعية عادلة ،وعدم سامح الشارع باألعامل

والطرق واألوامر الظاملة ،وقبح التكليف بام ال يطاق ...وهي عمومات تؤ ّثر بصورة

ملف العدد

خاصة؛ كمثال عىل ذلك :أصل الرباءة ،وأصل اإلباحة ،وأصل سامحة الرشيعة ،وأصل
ّ

مبارشة أو غري مبارشة يف استنباط األحكام اجلزئ ّية.

كام ّ
مصدرا منهج ًّيا وإنتاج ًّيا
أن تعطيل «العقل» عند األخبار ّيني عن دوره؛ بوصفه
ً

(يف االستدالل)؛ أنتج لدهيم أحكا ًما جزئ ّية متضا ّدة من األحاديث التي يركنون إليها(((،

يف الوقت الذي يقول فيه بعض األصول ّيني ّ
إن للعقل؛ وحتى اإلمجاع استقاللاً معرف ًّيا(((.

مصدرا -قد استخدمه األصول ّيون بوصفه
منهجا أم
وبنا ًء عليه ،فالعقل -سواء أكان
ً
ً
منهجا منذ ِ
القدَ م عىل نحو واسع؛ ومن باب املثال :قدّ م العقل مساعدة كبرية عن طريق
ً
النص أو توسعة
بحث االستلزام أو غري املستقالت العقل ّية من خالل توسعة مدلول ّ

الظهور .وكذلك فتح العقل يف األمور غري العباد ّية قواعد العلم ،واملصلحة والتجارب
البرش ّية ،عن طريق كشف مالكات األحكام ،وساعد عىل إنتاج املعارف التي هي مورد

رضا الشارع.

 .2توصيف جّ
الفقهي املعارص:
واألخباري يف الواقع
األصويل
االتاهني
ّ
ّ
ّ

حيث ّ
البهبهاين،
األخباري قد ُه ِزم عىل يد األصول ّيني؛ أمثال :الوحيد
إن االتجّ اه
ّ
ّ

والشيخ جعفر كاشف الغطاء؛ إال ّ
األخباري
أن هذه اهلزيمة مل تكن بمعنى خروج الفكر
ّ

األول يف شكل فرق
من الساحة؛ فقد
استمرت حياة األخبار ّية بعدها عىل نحوينّ :
ّ
((( انظر :جنّايت ،حممد إبراهيم :مصادر االجتهاد يف نظر املذاهب اإلسالم ّية ،ال ط ،ال م ،ال ت ،ص (219-181يف موضوع
اإلمجاع) ؛ (247-220يف موضوع العقل).
((( انظر :صابري ،العقل واالستنباط الفقهي ،م.س ،ص.631
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جديدة؛ أمثال :الشيخ ّية((( ،والفرقتني املنشقتني عنها أي الباب ّية والبهائ ّية((( ،واآلخر:

يف لباس االجتهاد واألصول ّية.

قسم بعض الفقهاء املعارصين حركة املجتهدين األصول ّيني إىل مخسة أقسام(((؛
وقد ّ

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

هي:

علمي؛ أمثال:
األول :املجتهدون عىل أساس مصادر املعرفة وأركاهنا بنحو
 -القسم ّّ
جلنَيد ،والشيخ املفيد ،والسيد املرتىض.
ابن أيب عقيل
العامين ،وابن ا ُ
ّ

 -القسم الثاين :املجتهدون عىل أساس ظاهر النصوص بطريقة عمل ّية وبدوناالصطالحي ،بل
تفريع وتطبيق .وهذا النوع من االجتهاد ليس اجتها ًدا باملعنى
ّ
أخباري .وقد
هو من الناحية اللغو ّية اجتهاد ،ومن الناحية االصطالح ّية اتجّ اه
ّ
عمل عىل نرشه يف القرن احلادي عرش والثاين عرش أخبار ّيون؛ أمثال :حممد أمني
األسرتابادي.

 -القسم الثالث :املجتهدون عىل أساس املصادر مع التفريع والتطبيق املنحرص يفالنظري؛ بينام عملهم عمل األخبار ّيني عىل مستوى الفتوى.
النطاق
ّ

 -القسم الرابع :املجتهدون يف مصادر املعرفة؛ سواء يف املرحلة النظر ّية أو يف مقامالعمل والفتوى ،ولكن بدون قياس أبعاد القضايا ،ومالكات األحكام والعناوين،
وخصائص املوضوعات الداخل ّية واخلارج ّية املتغيرّ ة عىل طول الزمان والتي تتغيرّ
أيضا.
أحكامها بالتبع ً
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((( لال ّطالع عىل الشيخية وا ّدعاءاهتا ،وكذلك أفكار قياداهتا؛ أمثال :الشيخ أمحد اإلحسائي؛ انظر :شكوهي ،أبو الفضل:
النظري والتحقيق يف الفكر
التوجه
خطاب يف
مؤسسة باقر
ّ
ّ
السيايس للس ّيد جعفر كشيّ ّ (رسالة ماجستري) ،قم املقدّ سةّ ،
ّ
العلوم للتعليم العايل1380 ،هـ.ش ،ص159-128؛ اإلبراهيمي ،زين العابدين :دائرة املعارف اإلسالم ّية الكربى،
طهران1273 ،هـ.ش ،ج ،6عنوان «إحسائي».
السيايس للس ّيد جعفر كيش،
((( لال ّطالع عىل الباب ّية والبهائ ّية؛ انظر :شكوهي ،خطاب يف التوجه النظري والتحقيق يف الفكر
ّ
م.س ،ص 88وما بعدها؛ جنّايت ،حممد إبراهيم :مراحل االجتهاد ،ال ط ،ال م ،ال ت ،ص.422-417
((( انظر :جنّايت ،مراحل االجتهاد ،م.س ،ص.422-417
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والعميل ،مع األخذ بعني
النظري
 -القسم اخلامس :املجتهدون يف املصادر يف املقامّ
ّ
االعتبار مقتضيات الزمان واملكان ،ومالكات األحكام ،ودراسة موضوعاهتا من
ناحية خصائصها الداخل ّية واخلارج ّية.

الثالث ،فمع أنهّ م يف مقام التنظري أصول ّيون ويقولون باالجتهاد ،ولكنّهم يف مقام العمل
والفتوى أخبار ّيون ،والفتاوى التي يعطوهنا ك ّلها احتياط ّية وحتريم ّية((( .وكذلك ّ
فإن

ملف العدد

واضحا يف املجتهدين املنتمني إىل القسم
وهبذا النحو كان تأثري االتجّ اه األخباري
ً

أيضا.
تأثري األخبار ّية يف املجتهدين املنتمني إىل القسم الرابع مشهو ٌد ً

ويف ّ
أي
كل األحوال ،مل خترج األخبار ّية أبدً ا؛ بوصفها ت ّي ًارا فكر ًّيا
ومنهجا معرف ًّيا يف ّ
ً
وقت من ساحة الفكر والعمل.
ويمكن تصنيف القائلني باالجتهاد يف املدرسة األصول ّية إىل جمموعتني :جمموعة

حكومي،
فردي وغري
التقليدي هو إىل حدّ كبري
تقليد ّية ،وجمموعة إصالح ّية؛ فاالجتهاد
ّ
ّ
ّ
وأ ّما اجتهاد اإلصالح ّيني ،فهو يتم ّيز برؤية طريق ّية حكوم ّية واجتامع ّية؛ ّ
ألن لديه
االجتامعي ،وتطبيق األحكام اإلسالم ّية ،وتشكيل حكومة دين ّية؛
هواجس اإلصالح
ّ

بحيث متكن إىل حدّ كبري أن خيرج طاقات االجتهاد األصو ّيل وإمكاناته إىل ح ّيز الفعل.

 .3تطبيقات فقه ّية مقارنة بني جّ
واألخباري:
األصويل
االتاهني
ّ
ّ
أ .بحث حتديد النسل:

بناء عىل األحاديث املتوافرة يف املصادر احلديث ّية يفتي األخباريون بحرمة حتديد
النسل ،وأ ّما املجتهدون األصول ّيون من القسم اخلامس فيفتون بجواز ذلك.
ب .بحث االحتكار:

ّ
إن حرمة االحتكار؛ من وجهة نظر أخبار ّية ،حمصورة بالقمح والشعري والتمر
((( للتفصيل ورشح املواضيع الثامنية راجع كتاب :جنّايت ،املناهج الكل ّية لالستنباط يف الفقه من وجهة نظر فقهاء اإلسالم،
م.س ،ص.122-103
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والزبيب ،يف حني يرى املجتهدون األصول ّيون ّ
أن مصداق االحتكار ال حمدود ّية له ،بل
هو يتناسب مع ظروف الزمان واملكان ،وحتدّ ده مصالح املجتمع.
ج .إحياء األرايض املوات:
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

إحياء األرايض املوات جائز ّ
لكل األفراد؛ من وجهة نظر األخبار ّيني ،وامللك ّية حتصل
بدون قيد وال رشط ،وأ ّما من وجهة نظر األصول ّيني؛ ّ
فإن األرايض املوات -اليوم -هي

ترصف الدولة.
يف ّ

د .حكم األنفال:
األنفال مباحة للشيعة -من وجهة نظر األخبار ّيني -بخالف الرأي األصو ّيل.

هـ .جواز السباق والرشط غري منحرص يف رهن سباق اخليل والرماية؛ من وجهة نظر
أصول ّية ،ال بل يشمل ّ
اإلسالمي.
كل املوارد التي هلا تأثري يف اجلهوز ّية الدفاع ّية للمجتمع
ّ
حيرم بعض األصول ّيني لعبة الشطرنج؛ بلحاظ كوهنا رياضة.
و .ال ّ
ز .يرى املجتهدون األصول ّيون أنّه ال إشكال -اليوم -يف رشاء الدم وبيعه.
ح .يرى املجتهدون األصول ّيون أنّه ال إشكال -اليوم -يف علم النحت ،وعلم

الفراسة ،وعلم النجوم ،ورشاء اآلالت املوسيق ّية الغنائ ّية وبيعها؛ مع األخذ بعني
االعتبار التغيريات احلاصلة يف الظروف الداخل ّية أو اخلارج ّية ملوضوعاهتا(((.
األهم من ّ
كل هذه املوارد  -بناء عىل الرأي األصو ّيل عند املجتهدين املنتمني إىل
ط.
ّ
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القسم اخلامس املتقدّ م  -هو أنّه باستطاعة احلكومة اإلسالم ّية يف إطار املصالح العا ّمة
وترشع القوانني وتضعهاْ ،
وإن أ ّدى هذا األمر إىل تعطيل
أن تصدر أحكا ًما حكوم ّية،
ّ
األول ّيةّ .
وإن ما ُيقال ويطرح بعنوان والية الفقيه املطلقة؛ يشري إىل
قسم من األحكام ّ

االجتهادي بناء عىل هذه الرؤية األصول ّية يف املوارد
هذا األمر(((؛ بحيث يتبدّ ل املوقف
ّ
((( انظر :اخلميني ،صحيفة اإلمام ،م.س ،ج ،20ص.170
((( انظر :جنّايت ،املناهج الك ّل ّية لالستنباط يف الفقه من وجهة نظر فقهاء اإلسالم ،م.س ،ص.139-135
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اآلتية:

خاصة ما حيصل يف موارد
 -يف صورة التغيري يف مالك احلكم؛ يتغيرّ احلكم ًأيضاّ -األحكام غري العباد ّية.
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الرشعي
 -عندما يطرأ التغيري عىل موضوع احلكم ،حيصل التغيري كذلك يف احلكمّ
تب ًعا له.

ّ
املحل الذي يكون احلكم فيه مبن ًّيا عىل العرف ،فمع تغيرّ العرف؛
 -االجتهاد يفيتغيرّ االجتهادّ ،
األول(((.
وحيل حكم آخر مكان احلكم ّ

السيايس:
 .4النظر ّيات الفقه ّية املطروحة يف جمال الفقه
ّ

السيايس إىل ثالث فئات؛ هي:
يمكن تصنيف النظر ّيات الفقه ّية يف خصوص النظام
ّ

 -النظر ّية األوىل :ويذهب أصحاهبا إىل أنّه قد ُب ّينت يف الكتاب والسنّة أصول قيماحلكومة؛ مثل :العدالة ،وكذلك مسائل شكل احلكومة؛ مثل :بيعة أهل ّ
احلل
البدهيي أنّه ال جيب أن نخرج عن الشكل املقصود؛ إال بمقدار
والعقد .ومن
ّ

الرضورة(((.

 -النظر ّية الثانية :ويرى أصحاهبا أنّه قد ورد يف الكتاب والسنّة بيان األصول القيم ّيةالتطرق إىل شكل احلكومة(((.
يتم
ّ
املتع ّلقة باحلكومة؛ بوصفها رشيعة ثابتة ،ومل ّ
قيمي متع ّلق
 -النظرية الثالثة :ويرى أصحاهبا أنّه مل يبينَّ يف الكتاب والسنّة ّأي أصل ّ
باحلكومة؛ بعنوان أنهّ ا رشيعة ثابتة .كام ّ
أن األصول القيم ّية للكتاب والسنّة متع ّلقة
أيضا.
بـ«األخالق الفرد ّية» وحسب .وهذه األصول الفرد ّية تشمل حال احلكّام ً

((( انظر :نصريي ،مهدي :اإلسالم و التجدّ د ،ال ط ،طهران ،كتاب الصباح1381 ،هـ.ش .هذا الكتاب مثال هلذه النظرة.
((( انظر :شبسرتي ،حممد جمتهد :هرمنوتيك كتاب وسنت ،ال ط ،طهران ،طرح نو1375 ،هـ.ش ،ص.64
وممن يذهب إىل ذلك :اإلمام اخلميني (قده) ،وحممد إقبال الالهوري ،وحممد مبارك( ... ،انظر :شبسرتي ،هرمنوتيك
((( ّ
كتاب و سنت ،م.س ،ص.)66
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خامسا :حترير ّ
الفقهي بني األصول ّيني وبعض املث ّقفني
املعريف
حمل النزاع يف املنهج
ّ
ً
ّ
(املتنورين):
املتد ّينني
ّ

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

خاض املجتهدون املصلحون ال�صراع عىل جبهتني؛ فمن جهة واجهوا العلامء
املتنورين الذين لدهيم هواجس عرصنة
التقليد ّيني ،ومن جهة أخرى واجهوا املث ّقفني ّ
الدين.

ويمكن عرض االختالفات املنهج ّية واملعرف ّية املوجودة بني هذين االتجّ اهني يف بضع

نقاط عىل النحو اآليت:

 .1االحتكام إىل أصول الفقه أو إىل املدارس املنهج ّية اجلديدة:

يف حني يؤكّد املجتهدون عىل القيمة اآلل ّية واملنهج ّية ألصول الفقه ،يسعى بعض

املث ّقفني املتد ّينني إىل اقرتاح طرق منهج ّية جديدة؛ مثل :اهلرمنيوطيقا ،وغريها من
األدوات التفسري ّية احلديثة؛ الكتشاف رأي الدين يف ما يتع ّلق باملباين التي هي ّ
حمل نزاع.

 .2كشف احلقيقة والقراءات املختلفة:
يرص فيه املجتهدون عىل وجود حقيقة واحدة ،ويعتقدون برضورة
يف الوقت الذي ّ
تركيز ّ
يرص بعض احلداثويني عىل مرشوع ّية
كل اجلهود للوصول إىل هذه احلقيقةّ .
أن اختالف الفتاوى يستند إىل تعدّ د القراءاتَّ ،
القراءات املختلفة للدين ،وعىل َّ
وأن مجيع
هذه القراءات مرشوعة وصحيحة .واحلال ْ
أن ال أحد من الفقهاء ُيرجع اختالف الفتاوى

صحة للربط بني اختالف الفتاوى وبني نسبية املعرفة.
إىل تعدّ د القراءات .وبالتايل ال ّ
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 .3الفقه والعلم:
يؤكّد املجتهدون عىل املوقع املم ّيز للفقه؛ بوصفه علماً يتولىّ تنظيم احلياة الفرد ّية
واالجتامع ّية لإلنسان واملجتمع املعارص .ويف الوقت الذي يعتقد فيه بعض املث ّقفني
املتد ّينني ّ
أن الفقه َف َقدَ بعض عقالن ّيته وال جدوى -اليوم -لإلدارة الفقه ّية ،وأنّه ينبغي

االعتامد عىل اإلدارة املستندة إىل حمور ّية العلم ،أو اإلدارة علم ّية املحور.
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وكذلك يرى املجتهدون ّ
أن لعلم الفقه جان ًبا تأسيس ًّيا وجان ًبا إمضائ ًّيا .لك ّن هؤالء

أخرى :يفكّر املجتهدون «بتديني العرص» ،يف حني ينشغل هؤالء املث ّقفون املتد ّينون

ملف العدد

املث ّقفني املتد ّينني يرون ّ
تأسييس .وبعبارة
أن لعلم الفقه شأن ّية اإلجابة فقط ،وليس له شأن
ّ

«بعرصنة الدين».

إضافة إىل ذلك يؤكّد بعض املث ّقفني املتد ّينني عىل حاجة املجتهد إىل العلوم اإلنسان ّية

التجريب ّية يف الت ّفقه واالجتهاد .بينام ال تزال هذه املسألة غري مقبولة حتى اآلن يف أوساط
املجتهدين.

 .4الفقه واألخالق:
ّ
إن تشديد هؤالء املث ّقفني املتد ّينني عىل األخالق املعنو ّية واجلوانب الفرد ّية للدين؛

هو أكثر من تشديدهم عىل القوانني واألحكام الفقه ّية؛ يف حني ّ
أن لدى املجتهدين عمل ًّيا
تأكيد أكرب عىل الفقه(((.

خامتة:
بنا ًء عىل ما تقدّ م يف هذه املقالة يمكن القولّ :
الشيعي يتمتّع
السيايس
إن منهج الفقه
ّ
ّ

هبو ّية تارخي ّية .وهذه اهلوية التارخي ّية تظهر نفسها يف اخلالفات الكالم ّية والفقه ّية بني
الشيعي واملذهب السن ّّي ،واخلالفات املنهج ّية بني األصول ّيني واألخبار ّيني داخل
املذهب
ّ
الفردي داخل مجاعة
احلكومي والفقه
الشيعي نفسه ،واخلالفات املتع ّلقة بالفقه
املذهب
ّ
ّ
ّ
املجتهدين أنفسهم ،واخلالفات املتع ّلقة باملنهج ّية املعرف ّية يف فهم الدين بني املجتهدين
اإلصالح ّيني وبعض املث ّقفني املتد ّينني.

((( يف هذا املوضوع؛ انظر :شبسرتي ،هرمنوتيك كتاب وسنت ،م.س ،ص22-13؛ 45-40؛ 63-52؛ 143-123؛
شبسرتي ،حممد جمتهد :نقد عىل القراءة الرسم ّية للدين ،ال ط ،طهران ،طرح نو1381 ،هـ.ش ،املقاالت املختلفة للكتاب؛
العقالئي.
السيايس يف سياقه
باخلصوص مقالة الفقه
ّ
ّ
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السيايس بني السنّة والشيعة إىل نظرة ّ
كل
ويعود منشأ االختالف والنزاع يف الفقه
ّ

النبوة يف استمرار القيادة اإلهل ّية
النبوة؛ فالشيعة يرون فلسفة ختم ّ
منهام إىل فلسفة ختم ّ
نمو البرش
يف اإلمامة املعصومة املنصوص عليها .يف ما يرى أهل السنّة ختم النبوة يف ّ

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -درا�سة مقارنة
املنهج ّية املعرف ّية للفقهّ

األشعري عىل فقه
وتكاملهم وعدم حاجتهم إىل وحي جديد .وقد أ ّدت غلبة املذهب
ّ

أهل السنّة وكالمهم إىل أن تصبح بعض األصول لدهيم؛ من قبيل :تقدّ م النقل عىل
العقل ،ونزعة اجلرب ّية ،ونزعة تفسري القدر ّية ،والتصويب ،وعدالة الصحابة...؛ حاكمة
السيايس ألهل السنّة ،يف حني ّ
الشيعي كانت رؤيته يف مقابل
السيايس
أن الفقه
عىل الفقه
ّ
ّ
ّ

هذه األصول وخمالف ًة هلا.

األخباري -األصو ّيل وانتصار األصول ّية حول قضايا؛ من قبيل:
وقد دار اجلدال
ّ

القيادة السياس ّية للفقهاء يف عرص الغيبة ،وإمكان استمرار احلكومة الشيع ّية الرشع ّية
والتمسك بالعقل؛ بوصفه دليلاً رشع ًّيا
احلي،
ّ
يف عرص الغيبة ،ووجوب تقليد املجتهد ّ

وأهم من ّ
كل ذلك؛ التأكيد عىل
ومنهجا يف معرفة املصادر الرشع ّية (الكتاب والسنّة)،
ً
ّ
عنرصي الزمان واملكان يف تبدّ ل األحكام تب ًعا لتبدّ ل املوضوعات.
دور
ّ

األخباري يف والدة مدارس فقه ّية ،وظهور اجتهادات
وعىل الرغم من تأثري االتجّ اه
ّ

والتحوالت االجتامع ّية
مر التاريخ
ّ
مع ّينة ،استطاع املجتهدون األصول ّيون املصلحون عىل ّ
تطوير إمكان ّيات االجتهاد األصو ّيل وقابل ّياته ،وتأسيس احلكومة اإلسالم ّية القائمة عىل

التقليدي وبعض املث ّقفني املتد ّينني يف الوقت
والية الفقيه ،ومواجهة جمموعتي االجتهاد
ّ
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نفسه.

ّ
إن تأكيد املجتهدين األصول ّيني اإلصالح ّيني عىل الفقه وجوانبه التأسيس ّية ،والسعي يف

إجراء القيم اإلسالم ّية وحتقيقها ،و«تديني» العرص ،وكشف احلقائق الدين ّية ،و«حتديث»

منصة الظهور.
السيايس
االجتهاد...؛ قد أوصل قسماً آخر من عقالن ّية الفقه
الشيعي إىل ّ
ّ
ّ

