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ملف العدد

السيايس عند الشيعة اإلمام ّية
تطور الفقه
العقل ودوره يف ّ
ّ
-قراءة معارصة-

السيد كاظم الس ّيد باقري

(((

خالصة املقالة:
السيايس عند الشيعة
تطور الفقه
حج ّية العقل ودوره يف ّ
تتناول هذه املقالة قضية ّ
ّ

خاصة يف الواقع املعارص.
اإلمام ّيةّ ،

وقد ثبت ّ
التطور؛ من خالل االهتامم بمنهج
أساسا يف هذا
دورا
ّ
ً
أن العقل يؤ ّدي ً

وحج ّية العقل يف عرض مصادر االستنباط األخرى ،واستخراجه
العقالين،
االجتهاد
ّ
ّ
العرصي للنصوص ،وفهم
احلكم من النصوص ،وجتاوز الظواهر ،والكشف والتفسري
ّ
بعض املصالح واملفاسد ،وفهم املستقلاّ ت واملستلزمات العقل ّية...

الشيعي يف موارد؛ من
السيايس
التطور اخلالّق يف الفقه
ويمكن تقصيّ مظاهر هذا
ّ
ّ
ّ
قبيل :كيف ّية التعامل مع السلطة ،والسلطة املق ّيدة واملرشوطة ،ونظر ّية والية الفقيه،
اإلسالمي ،من إيران.
((( باحث يف الفكر
ّ
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العدو أو عدمه،
الفقهي يف مسائل كاالحتكار ،وبيع السالح إىل
والنظر واالجتهاد
ّ
ّ
العقيل ومراعاة
االجتهادي
جيل أثر املنهج
ّ
ّ
وغريمها من القضايا التي يظهر فيها بنحو ٍّ

خصوص ّيات الزمان واملكان يف استنباط أحكامها.
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

كلامت مفتاح ّية:

السيايس ،املجتمع ،العقل ،االجتهاد،
اإلسالم ،اإلمام ّية ،الفقه ،السياسة ،الفقه
ّ
التطور ،املعارصة ،والية الفقيه...
ّ

مقدّ مة:

ٍ
ٍ
بخاصة يف الفكر
اإلسالمي،
السيايس
عالية يف الثقافة والفكر
بمكانة
يمتاز العقل
ّ
ّ
ّ

حج ّية استنباطاته ،وهلذا النقاش جذوره
ثمة اختالف يف شأنه ويف ّ
الشيعي ،ومع ذلك ّ
ّ

ربراته املنهج ّية ،وال س ّيام عندما يجُ عل يف مقابل الوحي الذي هو مصدر أعىل
التارخي ّية وم ّ
تصور ّ
أن اإلنسان ال حيتاج إىل العقل مع حضور الدين
من العقل
البرشي ،أو عندما ُي ّ
ّ
ألن الشارع قد بينّ ّ
ومفاهيمه؛ ّ
كل األمور الرضور ّية والالزمة للحياة.

خاصة؛ فهل
ومن األبحاث املطروحة ،أنّه إذا صدرت رواي� ٌة يف موقع وظروف
ّ
األو ّيل والكليّ ّ حلكم تلك الرواية،
يمكن للمجتهد أن يتبنَّى موق ًفا خمتل ًفا عن الفهم ّ
بحيث ِ
يالحظ املوضوع والظروف الزمان ّية واملكان ّية ،وحيث ّيات صدور الرواية ،وفهم
املخاطب والسائل ،وروح الرشيعة ،...فيصل إىل يشء أكثر ممّا ِ
يوصل إليه ظاهر تلك
الرواية؟ وهل يمكن اإلفتاء بام ُيستفاد من ظاهر الرواية نفسها بدون األخذ باالعتبار
أي حدّ يمكن االعتامد عىل التحليالت العقل ّية يف
تلك الظروف واللحاظات؟ وإىل ّ
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التعامل مع النصوص الدين ّية-الفقه ّية ،وهل يمكن االعتامد عليها؟

لقد كانت هذه األسئلة بمثابة ساحة مواجهة علم ّية؛ الختالف آراء املدارس الفكر ّية
فيها؛ فظهرت اتجّ اهات خمتلفة موافقة للعقل أو خمالفة له ،ونشأت مذاهب فكر ّية؛ مثل:
املعتزلة ،واألشاعرة ،وأهل احلديث ،واألخبار ّيني ،واألصول ّيني.
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فذهبت املعتزلة إىل ّ
ووحدت ساحة الدين والفلسفة،
األولّ ،
أن العقل هو األساس ّ

وسعت إىل تفسري اإليامن بلغة الفكر املحض.

والتعمق يف ما ورد يف اآليات والروايات.
يف فهم أحكام الدين
ّ

ملف العدد

يف حني مل يقل األشاعرة باحلسن والقبح العقل ّيني ،وأ ّثر هذا عىل النظرة إىل دور العقل
وسعى املفكّرون الشيعة تارخي ًّيا ،إىل اتخّ اذ جانب االعتدال؛ كي ال يقعوا يف حمذوري

اإلفراط والتفريط.

اهلجري؛ متم ّثلاً
الشيعي إىل القرن الرابع
السيايس
ويعود تيار النزعة العقل ّية يف الفقه
ّ
ّ
ّ

يف آراء فقيهني شيع ّيني كبريين؛ مها :الشيخ املفيد (ت413 :ه��ـ.ق) ،وتلميذه السيد

االجتهادي؛
املرتىض (436هـ.ق) .وقد بذل الشيخ املفيد جهو ًدا كبري ًة يف تدوين الفقه
ّ
العامين (ت :قبل
مستفيدً ا من اجلهود السابقة التي بذهلا علامء كبار؛ أمثال :ابن أيب عقيل
ّ

اإلسكايف (ت318 :هـ.ق) الذي يرى ّ
أن للعقل موق ًعا مم َّي ًزا،
369هـ.ق) ،وابن اجلُنَيد
ّ
حج ّية القرآن والسنّة(((.
ويعتربه أحد مستندات ّ

مرة أخرى من خالل رؤيته االبتكار ّية
وأكّد ابن إدريس احلليّ (598-543هـ.ق) ّ

واألصول ّية قدر َة العقل عىل االستنباط من املصادر الدين ّية؛ عند افتقاد الدليل من الكتاب
والسنّة واإلمجاع؛ «فاملعتمد يف املسألة الرشع ّية عند املح ّققني الباحثني عن مصدر الرشيعة

نتوصل إىل
التمسك بدليل العقل فيها؛ فإنهّ ا مبقاة عليه وموكولة إليه ،فمن هذه الطرق ّ
ّ
والتمسك هبا»(((.
العلم بجميع األحكام الرشع ّية ( )....فيجب االعتامد عليها
ّ

وحج ّيته ،وبيان دوره يف
وسوف نسعى يف هذه املقالة إىل البحث يف موقع العقل
ّ

الشيعي ،مع الرتكيز عىل املرحلة املعارصة .ومن هذا املنطلق ،حيرض
السيايس
تطور الفقه
ّ
ّ
ّ
اإلمامي؟ والتحقيق:
السيايس
تطور الفقه
هذا السؤال األساس :ما هو دور العقل يف ّ
ّ
ّ

((( انظر :املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن :التذكرة بأصول الفقه ،حتقيق :مهدي نجف ،ط ،2بريوت ،دار املفيد1414 ،هـ.ق/
1993م ،ص)28؛ كرجي ،أبو القاسم :تاريخ الفقه والفقهاء ،ال ط ،طهران ،سمت 1375 ،هـ.ش ،ص.136
املدرسني ،ال ت ،ج ،1ص.46
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
((( احلليّ  ،ابن إدريس :الرسائر ،ال ط ،قم املقدّ سةّ ،
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ّ
اإلمامي من خالل االهتامم بمنهج
السيايس
تطور الفقه
دورا
أساسا يف ّ
ّ
ً
أن العقل يؤ ّدي ً
ّ
العقالين ،واالعرتاف بحج ّية العقل إىل جانب مصادر االستنباط األخرى،
االجتهاد
ّ
واستنباطه احلكم من النصوص متخ ّط ًيا الظاهر ،والكشف والقدرة عىل التفسري املتجدّ د

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

للنصوص ،وإدراك بعض املصالح واملفاسد ،وفهم املستقالت واالستلزامات العقل ّية.

وميكن البحث عن بعض جتلّيات هذا األمر يف العصر احلاضر؛ من خالل تناول آراء
العالمة النائيين  ،واإلمام اخلميين .
اً
اإلمامي:
السيايس
أول :موقع العقل يف الفقه
ّ
ّ

حيظى العقل بموقع ٍ
بارز ورفيع يف اإلسالم ،وقد أكّدت اآليات والروايات عىل مقام
العقل وحجية نتائجه ،وعدّ ته حجة إهلية .فقد است ِ
ُخدمت ما ّدة «ع ق ل» ومشتقاهتا يف
ّ
ّ
ّّ
َ
اإلنسان يف أكثر من  300آية إىل االستفادة
مرة؛ ودعا اهلل -تعاىل-
القرآن حواىل مخسني ّ

من العقل ،وإىل التأ ّمل يف اآلفاق واألنفس((( .وروي عن اإلمام موسى الكاظم

أنّه

احلجة الظاهرة ،فالرسل
حجة ظاهرة،
فأما ّ
ّ
حجتانّ :
قال« :هلل عىل الناس ّ
وحجة باطنة؛ ّ
وأما الباطنة ،فالعقول»((( .وروي َّ
أئمة األفكار((( .كام أكّد
واألنبياء
أن العقول ّ
واألئمةّ ،
ّ
مه ّيته؛ وأنّه ال إيامن بال فكر وال عقل(((.
فقهاء اإلمام ّية عىل موقع العقل وأ ّ

خاصة مع
وقد ساد النزوع نحو العقل والعقالن ّية يف بعض ساحات الفكر اإلمامي؛ ّ
حلاظ األد ّلة من الكتاب والسنّة حمصورةٌ ،وال يمكنها بيان جزئ ّيات مجيع األحكام عىل

اختالف الزمان واملكان؛ فكان العقل أدا ًة معينة للمجتهد للحوار والتفاهم مع النصوص
الدين ّية واستنباط األحكام منها.
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((( مثال عىل ذلك :قوله -تعاىل} :-ﮭ ﮮ{ (سورة البقرة ،اآلية )44؛ }ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{ (سورة الرعد،
اآلية )4؛ }ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}{ (سورة النحل ،اآلية )12؛ ...
((( الكليني ،حممد بن يعقوب :الكايف ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،5طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1363 ،هـ.ش،
ج ،1كتاب العقل واجلهل ،ح ،12ص.16
((( انظر :املجليس ،حممد باقر :بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ط ،3بريوت ،مؤسسة الوفاء1403 ،هـ.ق/
1983م ،ج ،1ص.96
املطهر :مناهج اليقني يف أصول الدين ،حتقيق :حممد رضا األنصاري ،ال م ،ال ن،
((( انظر :احلليّ  ،احلسن بن يوسف بن
ّ
1374هـ.ش ،ص.155

ثان ًيا :العقل وسيلة فهم للنصوص:
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أن َ
يكون مواف ًقا للعقل واملعرفة العقل ّية((( .وقد عدّ الشيخ املفيد ّ
«احل َسن» هو اليشء
الذي يكون القيام به مالئماً للعقل ومواف ًقا له ،و«القبيح» هو ذلك اليشء الذي خيالف
َ
مصدرا من مصادر
الفقهي»؛ العقل الذي يكون
العقل فع ُله والقيام به((( .و ُيراد بـ «العقل
ً
ّ

ملف العدد

العقل هو أحد أدوات معرفة املسائل الفقه ّية ،وال منافاة فعلاً بني العقل والرشع،
وإذا ما ُش ِ
ٍ
بنحو
وهد يف النصوص يش ٌء ينايف بظاهره العقل ،فال بدّ من تأويله وتوجيهه

الرشيعة ،إىل جانب الكتاب والسنّة ويف عرضهام ،وال ُيراد به أداة إثبات الكتاب والسنّة

القطعي للعقل ،من دون استناده إىل الكتاب والسنّة ،مع
وتفسريمها .فال تضا ّد بني احلكم
ّ
ٌّ
مستقل الستنباط األحكام الرشع ّية ،وهو أداة
مصدر
الفلسفي؛ لذا ،فالعقل
حكم العقل
ٌ
ّ
املنطقي لسائر املصادرّ ،
وحل التعارض املوجود بينها(((.
ُيستفاد منها يف الرشح والبيان
ّ

والعقل تارة تكون عنده رسالة مستق ّلة ،فيحكم بلغة املقال أحيانًا ،وبالسكوت وعدم
االعرتاض أحيانًا أخرى؛ ولذا يمكن القولّ :
دورا يفوق الفهم ،فهو يستنبط
إن للعقل ً
ويستخرج؛ وهلذا السبب ،لو كان للعقل أحكام يف موارد ،وكان للنقل يف هذه املوارد

أيضا -بيان مسائل ،فيكون النقل مؤ ّيدً ا للعقل وحلكمه(((.نفسها ً

ويكشف حممد رضا املظفر عن ّ
أن دور العقل يف االستنباط مل يكن يف البدايات عىل
ثم
هذه الدرجة من الوضوح ،ومل يكن يوضع إىل جانب الكتاب والسنّة دليلاً مستقلاًّ ّ ،
الدور واعترُ ِ ف له باحلج ّية بالنظر إىل توليده القطع ،والقطع كام هو معلوم
ُأعطِي هذا
َ

ذايت احلج ّية((( .ومن جهته يشري السيد الصدر إىل الدليل العقيل الذي يكشف عن احلكم
بالقطع ،ويثبت له احلج ّية تب ًعا حلج ّية القطع(((.

((( انظر :أبو زهرة ،حممد :تاريخ الفرق اإلسالم ّية ،ال ط ،بريوت ،دار الفكر العريب1971 ،م ،ج ،1ص.149
((( انظر :املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن :النكت يف مقدّ مات األصول ،حتقيق :حممد رضا احلسيني اجلاليل ،ط ،2بريوت ،دار
املفيد1414 ،هـ.ق1993 /م ،ص.26
((( انظر :عيل دوست ،أبو القاسم :فقه وعقل ،ال ط ،طهران ،ﭖژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمى1381 ،هـ.ش ،ص.35-33
((( انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل« :كار آمدى عقل در استنباط احكام فقهى» ،فصلية فقه وحقوق ،طهران ،ﭖژوهشگاه فرهنگ
وانديشه اسالمى ،العدد1383 ،1هـ.ش ،ص.15
مؤسسة النرش اإلسالمي ،ال ت ،ج ،3ص .137 - 128
قم املقدّ سةّ ،
((( املظ ّفر ،حممد رضا :أصول الفقه ،ال طّ ،
((( انظر :الصدر ،حممد باقر :دروس يف علم األصول ،ط ،2بريوت ،دار الكتاب اللبناين1406 ،هـ.ق1986 /م ،ج ،2ص.258
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السيايس:
العميل يف الفكر
ثال ًثا :موقع العقل
ّ
ّ

النظري.
العميل ،والعقل
يقسم العقل إىل قسمني؛ مها :العقل
ّ
ّ
ّ

النظري هو الذي حيكم يف «ما يكون» و«ما ال يكون» أي دوره اإلخبار عن
والعقل
ّ

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

العميل يدرك «ما ينبغي» و«ما ال ينبغي» من األفعال(((.
الصواب واخلطأ؛ بينام العقل
ّ
النظريّ ،
ّ
وكل ما يعود إىل
فكل ما يتع ّلق بإدراك اإلنسان وفهمه؛ هو يف مساحة العقل
ّ
توجه سلوك
العميل لإلنسان؛ فهو مرتبط بالعقل
اجلانب
القوة التي ّ
العميل؛ بوصفه ّ
ّ
ّ
اإلنسان وفعله(((.

ومن هنا ،يوجد يف اإلنسان جزءان عقل ّيان :أحدمها ينظر إىل األشياء التي تكون علل

يسمى «اجلزء
وجودها غري قابلة للتغيري ،واآلخر ناظر إىل تلك التي تقبل التغيري.
ّ
فاألول ّ

العلمي» ،واآلخر «اجلزء املفكِّر أو احلاسب» .ومبدأ العمل واإلحداث إنام هو االختيار،
ّ
ِ
ومبدأ االختيار هو امليل املصاحب للتفكري الذي ّ
يدل عىل اهلدف((( يف العقل العميل
احلاسب ،واالختيار والوصول إىل اهلدف هو املقصود يف النظر واالعتبار .واألمور التي
«ال تقبل التغيري» أمور خارجة عن اختيار اإلنسان وإرادته ،وهذه دور العقل بتجاهها

هو معرفتها وجو ًدا أو عد ًما .وأ ّما األمور التي «تقبل التغيري»؛ فهي التي يوحي العقل هبا
أو ينهي عنها.

وصاحب احلكمة العمل ّية هو الشخص الذي يفكّر بشكل صحيح يف ما هو مفيدٌ له

وحس ٌن؛ أي يف سبيل احلصول عىل حياة ط ّيبة وسعيدة(((؛ ولذلك يوجد يف إطار احلكمة

العميل؛ ثالثة فروع؛ هي« :سياسة املدن» ،و«تدبري املنزل»
العمل ّية ،يف ساحة العقل
ّ
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العميل عىل تنظيم أفعال البرش االجتامع ّية وغري االجتامع ّية
و«األخالق» .ويعمل العقل
ّ

((( انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل :مراحل اخالق در قرآن ،ال ط ،قم املقدّ سة ،دار نرش إرساء1377 ،هـ.ش ،ص.188
((( انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل :رحيق خمتوم (رشح احلكمة املتعالية) ،ال ط ،قم املقدّ سة ،دار نرش إرساء1374 ،هـ.ش ،ج،1
ص.133
((( انظر :أرسطو :األخالق إىل نيقوماخوس ،ترمجة :حممد حسن لطفي ،ال ط ،طهران ،ال ن1378 ،هـ.ش ،ص.209
((( انظر :أرسطو ،األخالق إىل نيقوماخوس ،م.س ،ص.213
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األخالقي واألعامل الصاحلة
وتقويمها وتنقيحها .ويدخل يف دائرة العقل العميل السلوك
ّ
تم التأكيد عليها يف اآليات والروايات ،ويعمل العقل النظري عىل فهم النصوص
التي ّ

وعىل خدمة العقل العميل.

ملف العدد

ُ
ّ
العمل باحلقائق املكتشفة بواسطته التي تتجلىّ يف «اإليامن»؛
النظري
وإن كامل العقل
ّ
ٌ
العميل عن طريق إعامل اإلرادة اإلنسان ّية يف
ورباط حيصل بواسطة العقل
فاإليامن عقدٌ
ّ
نفس اإلنسان ،مع خالصة وعصارة القض ّية العلم ّية(((.

السيايس وبني عمل املسلمني صلة وعالقة وثيقة ،فهو حيدّ د أحكام أفعاهلم
وبني الفقه
ّ

العميل .وليس معنى
تقربه من العقل
االجتامعي
يف جمال العمل
السيايس .وهذه الصلة ّ
ّ
ّ
ّ
إن مجيع هذه األمور حتصل يف ّ
النظري يف هذا املجال ،بل ّ
ظل
ذلك أنّه ال صلة للعقل
ّ

النظري؛ ّ
وإن حقيقة العقل يف الواقع ونفس األمر يشء واحد واالنقسام
إضاءات العقل
ّ
العميل؛
إىل العقل
ّ

هو توزيع أدوار وبحسب الوظيفة .وقد أشري يف كالم اإلمام عيل
تقديرا ملعاشه ،وأشدّ هم اهتام ًما بإصالح
حيث قال« :أفضل الناس عقلاً أحسنهم
ً
معاده»(((.
أيضا -عىل حتليل األمور السياس ّيةالسيايس اإلمامي يف هذه الدائرة
ويعمل الفقه
ً
ّ

الرشعي يف جمال «تدبري
العميل إىل معرفة احلكم
للمجتمع .فتؤ ّدي مدركات العقل
ّ
ّ
املدن» ،واحلياة السياس ّية(((.
السيايس،
خاص يف الفقه
وعندما يكون احلديث عن العقل يف جمال الفكر ،وعىل نحو
ّ
ّ
ّ
وخاصة بالنظر إىل ّ
وحل مشاكلهم يف املسائل
أن هذا العلم ناظر إىل عمل املك ّلفني

املختلفة؛ يكون املقصود من العقل هو «العقل العمليّ » الذي يكشف عن احلسن والقبح
العميل إىل هذه املالزمة
الرشعي؛ بحيث يستند هذا العقل
العقل ّيني وتالزمهام مع احلكم
ّ
ّ

((( انظر :جوادي آميل ،رحيق خمتوم (رشح احلكمة املتعالية) ،م.س ،ص.154
اآلمدي ،عبد الواحد :غرر احلكم ودرر الكلم ،ترتيب وتدقيق :عبد احلسن دهيني ،ط ،1بريوت ،دار اهلادي،
التميمي
(((
ّ
ّ
1413هـ.ق1992 /م ،ص.116
((( انظر :فريحي ،داوود :قدرت دانش ومرشوعيت در اسالم ،ط ،3طهران ،دار نرش ين1383 ،هـ.ش ،ص.301
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لينتج حكماً رشع ًّيا يف جمال «تدبري املدن» واحلياة السياس ّية(((.
يتطور الفقه السيايس نتيجة اشتغال العقل عىل حتليل
وعىل ضوء الرؤى العقل ّية
ّ
النصوص واألحكام ودرس مقتضيات الزمان واملكان.
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

السيايس؛ من قبيل :العدالة
ومع هذه الرؤية؛ ينفتح الطريق لطرح أبحاث يف الفقه
ّ

واحلر ّية ،والشورى ،والرقابة ،وتوزيع الثروة ،ونشاط األحزاب ،ومشاركة
االجتامع ّية،
ّ

معيارا للتولية والسلطة ،ونقد احلاكم ،واملساواة ،وعدم
املواطنني ،واعتامد األهل ّية
ً
التمييز بني املواطننيّ ...
الديني هو عقالن ّية فكر ّية جامعة
العقالين يف الفكر
إن الفهم
ّ
ّ
جتمع بني هواجس الدنيا واآلخرة ،وحتكم ّ
بأن االنسان ال يكتفي باالهتامم بالنفع املا ّد ّي
يت الذي ال يرى سوى املا ّدة والعالقات
والدنيوي ،وال يرىض بأن يبقى أسري العقل األدا ّ
ّ

املا ّد ّية لإلنسان(((.

الشيعي:
السيايس
تطور الفقه
راب ًعا :دور العقل يف ّ
ّ
ّ

اإلسالم دي ٌن كامل((( ؛ وال ربط العتبار تعاليمه وصالح ّيتها بأ ّمة أو عرق أو جيل
موجهة إىل الناس كا ّف ًة} :ﭵ ﭶ{(((؛
حمدّ د((( .ويف القرآن الكريم خطابات عدّ ةّ ،

بحيث تشمل مجيع البرش يف ّ
كل العصور؛ لذا ال يمكن حرص تعاليم هذا الدين بزمان
حمدّ د ،فهو باستطاعته تلبية حاجات الناس واملجتمعات البرش ّية يف مجيع العصور ومع
العقيل.
االجتهادي واالجتهاد
مرور الزمان؛ باالستناد إىل العقل
ّ
ّ

عقيل يعتمد عىل املعرفة بالزمان .فإذا ما ُخ ِد َشت حج ّية العقل
واالجتهاد منهج
ّ
وشك َ
ُ
ّك فيها ،وخدش اعتبار ُحكمه يف استنباطات األحكام؛ يتزعزع بذلك بنيان
االجتهاد.
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((( انظر :فريحي ،قدرت دانش ومرشوعيت در اسالم ،م.س ،ص.300
((( انظر :النبوي ،عباس :فلسفة السلطة ،ال ط ،طهران ،سمت1379 ،هـ.ش ،ص.307
((( انظر :سورة املائدة ،اآلية .3
((( انظر :سورة األنعام ،اآلية 91؛ سورة القلم ،اآلية .52
((( سورة احلجرات ،اآلية 13؛ سورة البقرة ،اآلية .21
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ّ
إن أصول الفقه الذي يعدّ منطق الفقه واالجتهاد ،هو بمثابة رشيان احلياة يف عمل ّيات
االستنباط .ومن دونه يكون القارىء املستنبط أمام حشد من النصوص واألد ّلة املحكمة
يعجز عن استخدامها أو االستفادة منها يف عمل ّيات االستنباط(((.

ملف العدد

عقيل مدروس وناضج ،وت ُْس َت ْظ َهر
ومع هذا املنطق ،تنتظم عمل ّية الفهم يف إطار من ّظم ّ

االستنتاجات املطلوبة من النصوص الدين ّية؛ ولذلك كان بإمكان أصول الفقه أن حيفظ
ذهن املجتهد من اخلطأ يف االستدالل عىل أحكام الرشع من جهات خمتلفة(((.

ّ
لم األساس يف املذهب األصو ّيل هو حج ّية العقل يف متييز قواعد الرشيعة
إن امل ْع َ

وأحكامها .واإليامن بالعقل يفرض تعاليم أخرى؛ من قبيل :رضورة االجتهاد ،واالمتناع
عن األخذ بروايات الكتب األربعة دون نقدها سندً ا ومضمونًا ،واتّباع معايري أكثر د ّقة يف

واألئمة
للنبي األعظم
القول
ّ
ّ
بصحة األحاديث املنسوبة ّ
حليو ّية االجتهاد(((.

 ،ومنع تقليد امليت؛ حف ًظا

ولذلكّ ،
السيايس ليتسنّى له ،من خالل فهم املسائل املختلفة،
فإن العقل يساعد الفقيه
ّ

البت فيها منسجماً مع
االستنتاج واالستخالص من الدالالت الصحيحة ،وأن يكون ّ
قو ًة تعطي الشخص معرف ًة مطابقة للواقع يف العمل
املنطق .وهبذا املعنىُ ،يعدّ العقل ّ
مرتكز للنقل
احلق من الباطل؛ فالعقل
والنظر ،وتساعده يف دائرة املسالك احلسنة ،ومتييز ّ
ٌ
يرض بالعقل والنقل(((.
واألخبار ،والتخفيف من دوره ملصلحة النقل ّ

ويمكن القولّ :
التطور
متهد أرض ّية
إن للعقل يف الفكر والفقه
ّ
السيايس أربعة أدوار ِّ
ّ

يف هذا العلم(((.

((( انظر :الصدر ،دروس يف علم األصول ،م.س ،ج ،1ص.40
العاملي
((( انظر :العلواين ،طه جابر :أصول الفقه اإلسالمي منهج بحث ومعرفة ،ط ،2الواليات املتحدة األمريك ّية ،املعهد
ّ
للفكر اإلسالمي1995 ،هـ.ق ،ص.76
((( انظر :عنايت ،محيد :الفكر السيايس يف اإلسالم املعارص ،ال ط ،طهران ،نرش مكتبة اخلوارزمي1365 ،هـ.ش ،ص.287
((( انظر :الشريازي ،حممد بن إبراهيم (صدر املتألهّني) :رشح أصول الكايف ،ال ط ،طهران ،مكتبة املحمودي1391 ،هـ.ق،
ص.308
((( انظر :رسوش حماليت ،حممد :الدين و احلكومة يف اإلسالم ،ال ط ،قم املقدّ سة ،بوستان كتاب1378 ،هـ.ش ،ص.79
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الشيعي:
السيايس
خامسا :أدوار العقل يف الفقه
ّ
ً
ّ
 -1احلكم عىل مضمون النصوص وجتاوز الظواهر:
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

أن عقل اإلنسان يقدر عىل فهم ظاهر النصوص الدين ّية؛ وذلك ّ
يعتقد البعض ّ
ألن
طريق حتصيل األحكام الرشع ّية النظر ّية ،أصولاً كانت أم فرو ًعا؛ ليس غري السامع عن

األئمة الصادقني
ّ

 ،وال يمكن استنباط األحكام النظر ّية من الكتاب وسنّة النبي ؛ إال

األئمة
من خالل أحاديث
ّ
االحتياط(((.

النص واجب وهو مقتىض
 ،والتو ّقف عند ما وراء ظاهر ّ

لك ّن ذلك خالف األصل املقبول عند أكثر فقهاء املسلمني طوال القرون املاضية؛

ومفادهّ :
ّ
بمحك العقل ،فإذا خالفت العقل؛ فال اعتبار هلا ،وال
أن األحاديث تُقاس
ّ
العقيل ،ومع جميء
يؤخذ هبا((( .فال قدرة لـ«الظواهر الرشع ّية» عىل الصمود أمام الربهان

الدليل املخالف ينبغي رفع اليد عن الظواهر.

االجتهادي للنصوص معرفة املباين الفكر ّية والعقل ّية
ال�ضروري يف الفهم
ومن
ّ
ّ
املختلفة؛ مثل :النظرة الشاملة إىل اآليات والروايات من خمتلف اجلوانب ،وفهم مقاصد
الرشيعة ،ومعرفة التاريخ وظروف صدور الروايات وشأن النزول وسببه ،ومعرفة موارد

النقل باملعنى ،واملعرفة بتعارض األحاديث ،ومعرفة روايات التق ّية والناسخ واملنسوخ؛

وإن معرفة ّ
ّ
العقيل.
كل واحد من هذه املوارد مرتبط بالتحليل
ّ

 -2التفسري املتجدّ د للنصوص:
120

ّ
إن التغيرُّ والتبدّ ل سنّ ٌة جاري ٌة يف احلياة الدنيا؛ ومها يف عامل اإلنسان واحلياة االجتامع ّية
بقوة التع ُّقل ،ويمكن أن يكون له يف ّ
أوضح وأجىل؛ ّ
كل حلظة إرادة
ألن اإلنسان يتمتّع ّ
مؤسسة النشر
((( انظر :األسرتابادي ،حممد أمني :الفوائد املدنيّة ،حتقيق :رمحة اهلل الرمحيت اآلراكي ،ط ،1قم املق ّدسةّ ،
املدرسني1424 ،هـ.ق ،ص.92
اإلسالمي التابعة جلماعة ّ
ّ

((( انظر :املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن :تصحيح اعتقادات اإلمام ّية ،ط ،2بريوت ،دار املفيد1415 ،هـ.ق ،ص.125
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التحرك يف اخلارطة االجتامع ّية من نقطة إىل أخرى .ويف هذه العمل ّية الدائمة
متكّنه من
ّ
تظهر األفكار بنحو متجدّ د؛ فتصبح ّ
التحول واإلحياء.
حمل استفادة يف عمل ّية
ّ

ملف العدد

واخللفية الفكر ّية خلامت ّية دين اإلسالم تكمن يف أنّه يمكن لإلنسان بلحاظ املقتضيات
ٍ
وأصيل لألحكام الفقه ّية .وجامع ّية الدين تستلزم تقديمه
الزمان ّية أن يظفر بفه ٍم متجدّ ٍد
احللول واألجوبة للمسائل واملعضالت يف ّ
كل األزمنة واألمكنة(((؛ ولذلك يعتقد
األصول ّيون ّ
أن اهلل -تعاىل -قد أمىض استنتاجات اإلنسان املتجدِّ دة املستندة إىل حتليله

العقيل ضمن احلدود املعرتف هبا.
ّ

ّ
رس االجتهاد ،يف األصل ،هو يف تطبيق األحكام الك ّل ّية عىل املسائل اجلديدة،
«إن ّ

الواقعي هو الذي حيوز عىل هذا السري ،ويكون ملتفتًا إىل
واحلوادث املتغيرّ ة .واملجتهد
ّ

كيف ّية تغيرّ املوضوعات؛ وبتبع ذلك تغيرّ أحكامها»(((.

اإلسالمي» ،مع اإلرادة اجلمع ّية
السيايس
وبالنظر إىل هذا األمر ،ينسجم «النظام
ّ
ّ

لكل طيف من الناس ،ويمكنه أن يقدّ م برامج حت ّقق سعادهتم يف ّ
والعقل ّية ّ
كل عرص ويف

ّ
كل بيئة(((.

 -3فهم بعض املصالح واملفاسد:
يستنتج العقل ،يف بعض املوارد ،املصلحة الكاملة حلك ٍم دون معارضة ،ويدرك ع ّلة

احلكم مع االلتفات إىل تبع ّية األحكام الرشع ّية للمصالح واملفاسد((( .فلألفعال بذاهتا
مصالح ومفاسد يمكن إدراك بعضها ،ويف بعض احلاالت يدرك ذلك حتّى مع عدم

الرشعي ،وتكون هذه املوارد ع ّلة احلكم ومالكه ،وإدراك العقل وفهمه
األمر أو النهي
ّ
((( انظر :الطباطبائي ،حممد حسني« :االجتهاد و التقليد يف اإلسالم» ،ضمن :بحث عن املرجع ّية والعلامء ،ط ،3طهران ،رشكة
انتشار املسامهة1355 ،هـ.ش ،ص.15
((( املطهري ،مرتىض :عرش مقاالت ،ط ،5قم املقدّ سة ،دار نرش صدرا1377 ،هـ.ش ،ص.120
((( انظر)1990:227 ،see ،choudhury:
((( انظر :احلسيني احلائري ،كاظم :مباحث األصول ،ط ،2قم املقدّ سة ،دار البشري1426 ،هـ.ق ،ج.397 ،1
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هلذه املالكات يف بعض املوارد ال يقبل اإلنكار(((.

«كل يشء ُأوجب علينا يف الرشع؛ فال بدّ فيه من ِ
ٍ
وجوبّ ،
عليهّ ،
وكل يشء ُح ِّرم؛
جهة
فال بدّ له من ِ
قبح»(((ْ ،
وجه ٍ
وإن كنّا ال نعلم جهات الوجوب والقبح عىل سبيل التفصيل.

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

ويمكن استنباط بعض مالكات األحكام الواردة يف آيات القرآن الكريم؛ حيث

ّ
للنص بوجوب ما أوجبه .ومن أمثلة ذلك املوارد اآلتية(((:
إن العقل يدركها ويذعن
ّ

والتيمم((( ،وهني الصالة عن الفحشاء واملنكر((( ،وتزكية
النظافة والطهارة يف الوضوء
ّ
املال بالزكاة(((.

ويذكر أمري املؤمنني اإلمام عيل

يف حكمة له بعض علل األحكام ،فيقول« :فرض

تنزهيا عن الكرب ،والزكاة تسبي ًبا للرزق ،والصيام
اهلل اإليامن
تطهريا من الرشك ،والصالة ً
ً

عزا لإلسالم ،واألمر باملعروف
ابتالء إلخالص اخللق،
واحلج تقربة للدين ،واجلهاد ًّ
ّ
مصلحة للعوام ،والنهي عن املنكر رد ًعا للسفهاء ،وصلة الرحم منامة للعدد ،والقصاص

حقنًا للدماء ،وإقامة احلدود إعظا ًما للمحارم ،وترك رشب اخلمر حتصينًا للعقل ،وجمانبة
تكثريا للنسل ،والشهادة
الرسقة إجيا ًبا للع ّفة ،وترك الزنا حتصينًا للنسب ،وترك اللواط
ً
استظهارا عىل املجاحدات ،وترك الكذب ترشي ًفا للصدق ،والسالم أمانًا من املخاوف،
ً
واألمانة نظا ًما لأل ّمة ،والطاعة تعظيماً لإلمامة»(((.

إذن ،فالعقل يستطيع -من خالل إحاطته بمصالح القوانني ومفاسدها -إبداء الرأي

122

مؤسسة النرش
((( انظر :النائيني ،حممد حسني :فوائد األصول ،تقرير :حممد عيل كاظمي اخلراساين ،ال ط ،قم املقدّ سةّ ،
املدرسني ،ج ،3ص.60
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
((( املرتىض ،عيل بن احلسني بن موسى بن حممد(علم اهلدى) :الذريعة إىل أصول الشيعة ،ال ط ،طهران ،نرش جامعة طهران،
ال ت ،ج ،1ص.435
السيايس (املصلحة) ،ضمن كتاب :الفقه السيايس ،ال ط ،طهران ،نرش أمري
((( انظر :عميد زنجانى ،عباس عيل :قواعد الفقه
ّ
كبري1384 ،هـ.ش ،ج ،9ص.291-276
((( انظر :سورة املائدة ،اآلية .6
((( انظر :سورة العنكبوت ،اآلية .45
((( انظر :سورة التوبة ،اآلية .103
العلوي :هنج البالغة (اجلامع خلطب أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب(ع)
الريض ،حممد بن احلسني بن موسى
((( الرشيف ّ
ّ
ورسائله وحكمه) ،رشح :حممد عبده ،ط ،1دار الذخائر ،قم املقدّ سة 1412 ،هــ.ق ،ج ،4ص.55
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يف ما يتع ّلق بثبات األحكام وتغيرّ ها؛ مثلاً  :إذا ما تغيرّ ت ظروف الزمان إىل درجة تسمح
للعقل بإدراك ّ
أن ذلك احلكم مل يعد حي ّقق املصلحة املقصودة للشارع ،أو النهي مل يعد
جينِّب املك ّلف املفسدة التي كانت مقصودة من النهي ،ففي مثل هذه احلاالت يمكنه
ولذلك ،بإمكان العقل أن يكون كاش ًفا عن القانون؛ بحيث يعينّ القانون املتناسب
يعممه ،باإلضافة إىل أنّه يستطيع أن يكون أداة لالستنباط
مع الظروف واملقتضيات أو ّ

ملف العدد

إدراك تبدّ ل احلكم.

من سائر املصادر واملدارك الفقه ّية؛ كالقرآن والسنّة واإلمجاع(((.

 -4فهم املستقالت واملستلزمات العقل ّية:

ٌ
أن ّ
يعتقد املجتهدون ّ
معقول وحكم ٌة واضح ٌة؛ سواء
كل ما جاء يف الرشيعة له معنى

النص أو النظر
أمكن إدراك تلك احلكمة أم ال .وتتّضح هذه احلكمة من خالل التد ُّبر يف ّ
يف األحداث املحيطة(((.

مه ّية كبرية؛ وتنقسم القضايا
ولذلك ،تتمتّع األحكام العقل ّية يف علم أصول الفقه بأ ّ

األول :القضايا
العقل ّية فيه -من حيث إمكان داللتها عىل احلكم
الرشعي -إىل قسمنيّ :
ّ
وتسمى هذه األحكام أو املدركات
التي ال يتو ّقف إدراك احلكم فيها عىل مقدّ مة رشع ّية،
ّ
الرشعي
العقل ّية بـ«املستقالت العقل ّية» .والثاين :القضايا التي يتو ّقف استنباط احلكم
ّ
وتسمى بـ«غري املستقالت العقل ّية»(((.
ضم قض ّية رشع ّية،
ّ
منها عىل ّ
ٍ
ٍ
واضح االستناد إىل العقل يف الفتوى يف املوارد اآلتية:
بشكل
ويمكن

 -يف موارد التحسني والتقبيح العقل ّيني. -التالزم بني األحكام واملالكات؛ أي إدراك العقل ثبوت املالك عند ثبوت احلكم،والعكس.

املدرسني ،ال ت ،ص.76
((( انظر :املطهري ،مرتضى :ختم النبوة ،ال ط ،قم املق ّدسة ،مكتب النشر اإلسالمي التابع جلماعة ّ
((( انظر :العلواين ،طه جابر :مقاصد الرشيعة ،ال ط ،بريوت ،دار اهلادي1421 ،هـ.ق ،ص.25
((( انظر :الصدر ،دروس يف علم األصول ،م.س ،ج ،1ص281؛ املظفر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،2ص.268
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- -االستلزامات؛ مثل :استنتاج وجوب املقدّ مة من وجوب ذهيا.

ِ
األول :األحكام املستق ّلة التي
ويف نظرة ك ّل ّية؛ يصدر العقل نوعني من األحكامّ :

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

رشعي كإدراك العقل وجوب إنقاذ روح اإلنسان
يصدرها حتّى مع عدم وجود حكم
ٍّ
مؤس ًسا .والثاين:
وماله ،ويف هذه املوارد يكون الدليل
النقيل مؤ ّيدً ا حلكم العقل ،وليس ِّ
ّ
بشكل مع ّل ٍق عىل عدم وجود ٍ
ٍ
أمر أو ٍ
هني ،كحكمه بالرباءة وعدم
إدراك العقل حلك ٍم
الرشعي
املسؤولية بنا ًء عىل قبح العقاب بال بيان ،يف حاالت العجز عن معرفة احلكم
ّ
يسمى بالدليل
الفقاهتي(((.
ّ
ّ
األو ّيل ،وهذا ما ّ
ويرى الشيخ املظ ّفر ّ
أن املستقالت العقل ّية منتظمة يف أربعة أمور مرتابطة ومتّصلة يف

ما بينها؛ وهي:

بغض النظر عن أحكام الرشع .وهذه
 -مسألة ثبوت أحكا ٍم باحلسن أو القبح ّالقضية هي ّ
حمل النزاع بني العدل ّية واألشاعرة.
أيضا يف قدرة العقل عىل
 -عىل فرض ثبوت احلسن والقبح ،فقد وقع البحث ًمنج ٌز
ثم عىل فرض اإلدراك فهل هذا اإلدراك ّ
إدراكهام دون تعلي ٍم من الشارع؟ ّ
وملز ٌم؟ وهذا األمر هو نقطة االختالف بني األصول ّيني واألخبار ّيني.

- -وثال ًثا بناء عىل ثبوت الفرض ّيتني املذكورتني أعاله ،فقد وقع البحث يف جواز

الرشعي.
العقيل واحلكم
استنتاج العقل حكماً بناء عىل إدراكه التالزم بني احلكم
ّ
ّ
ٍ
مدرك إىل بحث وجود املالزمة بني حكم الرشع والعقل؟
عقيل إىل
مدرك
من َ
ٍّ
وهذه هي املسألة األصول ّية املعروفة بمسألة املالزمة.

 -البحث الرابع؛ وهو أنّه بعد ثبوت املالزمة بني حكم العقل والرشع والقطع ّبأن
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الشارع حيكم بالرضورة عىل أساس ما حيكم به العقل السليم ،فهل هذا القطع
حجة رشع ّية((( .ويرى الشيخ املظ ّفر ّ
ّ
العقيل يؤ ّدي إىل القطع بحكم
أن الدليل
ّ

((( انظر :جوادي آميل ،عبد اهلل :تو ّقع البرش من الدين ،ال ط ،قم املقدّ سة ،دار نرش إرساء1380 ،هـ.ش ،ص.100-99
((( انظر :املظ ّفر ،أصول الفقه ،م.س ،ج ،2ص.270
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حجة أقوى من القطع؛ ّ
ألن حج ّية مجيع احلجج ينبغي أن تنتهي إليه،
الشارع ،وال ّ
حجية القطع ،يف حني ّ
أن
احلجية عن القطع .وكيف التشكيك يف ّ
وال يعقل سلب ّ

ّ
العقيل(((.
والنبوة يتو ّقف ثبوهتا عىل الدليل
أن أصل الترشيع والتوحيد
ّ
ّ

ملف العدد

العقيل إىل
العقيل ،وباحلكم
وبتعبري امل�يرزا القمي نصل بدليل العقل إىل احلكم
ّ
ّ
ٍ
احلكم
معان
الرشعي((( .ويذكر الشيخ املظ ّفر -بعد رشحه للمستقلاّت العقل ّية -ثالثة
ّ
للحسن والقبح العقل ّيني ،هي :الكامل والنقص ،املالءمة واملنافرة ،واملدح والذم؛ وهذان

األولني،
ثم يشري إىل أنّه ال جدال يف املعنيني ّ
األخريان يرتتّبان عىل األفعال االختيار ّيةّ .
أقروا للعقل بالقدرة عىل إدراكهام .وإنّام وقع اخلالف يف املعنى الثالث؛
وحتّى األشاعرة ّ
املدح أو الذ َّم دون تعلي ٍم
حيث ينفي األشاعرة قدرة العقل عىل معرفة استحقاق الفاعل َ

العميل(((.
من الشارع .والعقل املقصود يف هذا البحث هو العقل
ّ

ّ
متهد
وكل واحدة من هذه القضايا حني تدخل يف ميدان الفقه
السيايس تكون مقدّ مة ّ
ّ

بالتطور.
السيايس
صحته ،ويسمح للفقه
ّ
عقيل ،يؤ ّيد الرشع ّ
ّ
حلكم ٍّ

وبالنظر إىل ما تقدّ م ،يمكن أن نستنتج ّ
اإلمامي استخدامات
السيايس
أن للعقل يف الفقه
ّ
ّ
متعدّ دة .ويبينّ األصول ّيون العالقة ما بني العقل والرشع عىل هذا النحو يف أنّه ّ
«كل ما

حكم به العقل حكم به الرشع»((( .فقد جعلت هذه القاعدة الك ّل ّية مرجع ّية حكم العقل
واعتبار االستناد إليه ّ
حمل تأييد وقبول .واملراد من العقل يف القاعدة املذكورة العقل

بمعناه العا ّم وليس عقل هذا أو ذاك من الناس .واملقصود من «حكم العقل» إدراكه
ما ينبغي وما ال ينبغي من األفعال ،أو إدراك املالزمة بني األحكام العقلية والرشع ّية،

املولوي بالوجوب أو احلرمة بواسطة
واملقصود من عبارة «حكم به الرشع» احلكم
ّ
الشارع(((.
((( انظر :م .ن ،ج ،3ص.137
((( انظر :القمي ،أبو القاسم بن حسن :قوانني األصول ،ال ط ،ال م ،ال ن ،ال ت ،ج ،2ص.258
((( انظر :املظ ّفر أصول الفقه ،م.س ،ج ،2ص.277
((( انظر :م.ن ،ص.264
((( انظر :عيل دوست ،الفقه والعقل ،م.س ،ص.156

125

العميل
وتتعارض هذه الرؤية العقل ّية التي هي الظهري للمجتهد يف تشخيص احلكم
ّ
مع رؤية أهل الظاهر الذين سدّ وا باب الفقه يف وجه العقل .مع أنهّ م حيتاجون إىل العقل
حج ّية العقل .ومن ذلك ّ
أن ابن تيمية يرى تقديم الرشع يف حالة
حتّى يف إثبات عدم ّ
ّ
ويستدل لذلك ّ
بأن العقل مصدِّ ٌق للرشع((( .ومن هنا ،يرى
التعارض بينه وبني العقل،

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

األصول ّيون ّ
حجة ،وحج ّية القطع ذات ّية ال تتو ّقف عىل يشء(((.
العقيل
أن الدليل
القطعي ّ
ّ
ّ
وأن االستفادة من العقل دائماً يف االستنتاجات االجتهاد ّية أمر واضح(((ّ ،
ّ
وأن االلتزام
هبذا املعيار يف االستنتاجات الفقه ّية يبعد القارىء املستنبط عن االستنباطات املبن ّية عىل
والترسع ،والتقليد ،والتع ُّبد األعمى ،واتّباع
املشاعر ،والعواطف ،وامليول الشخص ّية،
ّ
السيايس.
خاصة عندما يكون ذلك يف ساحة االجتامع
احلدس والظ ّن؛ ّ
ّ

الشيعي:
السيايس
حتول الفكر
سادسا :دور العقل يف ّ
ّ
ً
ّ

ك ّلام تع ّقدت املشاكل االجتامع ّية والفكر ّية؛ ازداد االهتامم بدور العقل يف البحث
السيايس والفقهاء،
واالستنباط .ويمكن مشاهدة هذه احلقيقة يف كالم من ّظري الفكر
ّ
أيضا.
ويف سلوكهم ً

العقيل يفوقد ُقدِّ مت نظر ّيات وحتليالت جديدة ،من خالل املنهج األصو ّيل
ّ
السيايس املعارص؛ انطال ًقا من قدرته عىل فهم الدين ،ومن احلاجات والظروف
الفكر
ّ
املستجدّ ة .وعىل الرغم من ّ
أن الفقهاء ليس هلم جتربة سياس ّية معارصة؛ ولك ّن التحدّ يات

التي واجهها هؤالء أ ّدت إىل بروز ت ّيارات فكر ّية مناوئة؛ دفعتهم إىل بذل اجلهد لتقديم
نظر ّيات عرص ّية جديدة وعقالن ّية.
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ِ
دورا مهماًّ يف تقديم
وسنكتفي بذكْر بعض النامذج االجتهاد ّية التي لعب العقل فيها ً
السيايس؛ وهي:
متطور للفقه
متحولة وفهم
قراءة
ّ
ّ
ّ
((( انظر :ابن تيمية ،أمحد :درء تعارض العقل والنقل ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،ال ط ،ال م ،دار الكنوز األدب ّية1399 ،هـ.ق،
ج ،1ص.138
((( انظر :الصدر ،دروس يف علم األصول ،م.س ،ج ،2ص.255
((( انظر :مطهري ،مرتىض :الوحي والنبوة ،ط ،7قم املقدّ سة ،دار نرش صدرا1375 ،هـ.ش ،ص.116
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 -1كيفية التعامل مع السلطة:

لألئمة املعصومني
ح�صري جمعول
حق
إدارة املجتمع
اإلسالمي وحكمه هي ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
كواسطة ٍ
اإلهلي .وقد سار فقهاء الشيعة
ناقل للوحي
بالتنصيص من الرسول األكرم
ّ

األئمة
نظر ًّيا وعمل ًّيا عىل هذا األساس؛ مستلهمني من كالم ّ

ملف العدد

مه ّية ،حيث كان املسلمون يف ميدان
تعدّ هذه اإلشكال ّية إحدى أكثر اإلشكال ّيات أ ّ
وجها لوجه ،وال سيام الشيعة اإلمام ّية الذين يعتقدون ّ
بأن
السلطة عىل الدوام أمامها
ً

وإرشاداهتم يف مواجهة

الظلم ،وعدم التعاون مع احلكومة غري الرشع ّية((( ،مع التأكيد عىل رضورة احلكومة
العميل للمفاهيم والتعاليم
وتشكيلها ،ولك ّن ظروف الزمان واملكان حالت دون التطبيق
ّ

السياس ّية؛ فكان املوقف املتبنّى فقه ًّيا عىل نحوين :إ ّما حتريم التعاطي مع السلطان لكونه
جائرا ،وإما جتويز التعامل معه والعمل له ،يف حالة كونه عادلاً وهي حالة اإلمام املعصوم
ً
اإلمامي نظرته إىل السلطة ،وقبل دخول
طور الفقه السيايس
ثم ّ
ّ
وحده يف املرحلة األوىلّ ،

السيايس وإدارة املجتمع.
الفقيه ميدان العمل
ّ

التارخيي الذي عايشه الشيعة اإلمام ّية ،كان ال بدّ من اعتامد مبدأ التق ّية
وأمام الواقع
ّ
اإلسالمي،
مع احلكّام آنذاك متى ما استدعت الرضورة ذلك؛ حفا ًظا عىل الدين والكيان
ّ

وصونًا لوحدة املسلمني.

السيايس؛ ففي
مسارا متجدّ ًدا أمام الفقه
االجتهادي يف هذا املجال
وقد فتح العقل
ّ
ً
ّ

املراحل الالحقة (عرص غيبة املعصوم

) ،يرى كثري من فقهاء الشيعة ،من خالل

العقيلّ ،
أن الشارع يف عرص الغيبة  -بالنظر إىل فلسفة دين اإلسالم
البحث والتحليل
ّ
والكم الكبري من األحكام االجتامع ّية والسياس ّية فيه  -ال يرىض بتعطيل تلك األحكام؛
ّ
وإن أكثر األفراد لياق ًة وأهل ّية هلذا املنصب هم الفقهاء؛ ّ
إذن ،جيب تشكيل احلكومةّ .
ألن
يف رفض الظلم ،ومواجهته ،والتحذير منه ،وهناك يف
واألئمة األطهار
((( وردت أحاديث كثرية عن النبي األكرم
ّ
خاصة يف هذا املجال ،وعىل سبيل املثال؛ فقد ورد عن اإلمام عيل يف غرر احلكم فقط 133
املسانيد الروائية أبواب ّ
حدي ًثا يف ذ ّم الظلم وفساده ولزوم االبتعاد عن مسري الظاملني (انظر :التميمي اآلمدي ،غرر احلكم ودرر الكلم ،م.س،
باب الظلم).
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لدهيم امتيازين كبريين؛ مها :املعرفة بالقانون ،والعدالة(((؛ فحكومة الفقهاء هي أقرب
حكومة إىل احلكومة املطلوبة يف اإلسالم.

تطور العالقة بني
ثم استجدّ ت أوضاع ووقائع يف االجتامع
السيايس ،أفضت إىل ّ
ّ
ّ

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

دور
الفقيه والسلطان .فمع تأسيس الدولة الصفو ّية ( 906هـ.ق) كان لفقهاء اإلمام ّية ٌ
اإلمامي نظر ّية
السيايس
وموقع؛ ويف تلك البيئة ظهرت يف الفقه
يف إدارة هذا االجتامع
ٌ
ّ
ّ
اإلذن يف إدارة الدولة للسلطان غري املعصوم .و ُبنِيت الدولة الصفو ّية عىل قاعدة سلطة
الصفوي وذلك باالستناد
الفقيه ونيابته عن املعصوم ،وإذنه يف مبارشة السلطة للسطان
ّ
إىل مقبولة عمر بن حنظلة((( املرو ّية عن اإلمام الصادق

 ،كام ورد يف ما يمكن تسميته

برسالة التولية الصادرة عن املح ّقق الكركي (ت943 :هـ.ق) إىل سلطان زمانه(((.

ويف العهود الالحقة وقري ًبا من تاريخ تأسيس اجلمهور ّية اإلسالم ّية ،ظهرت فتوى

اضطراري هيدف إىل محاية املسلمني ،أما وقد تغيرّ ت
حتريم العمل بالتقية؛ ألنهّ ا حكم
ّ
األوضاع وصار اإلسالم يف خطر فال بدّ من رفع الصوت ومغادرة التق ّية((( .وعىل الرغم

أن التقية حكم عليه ٌ
رشعي؛ ّ
من ّ
أيضا يدرك أصل مرشوع ّية التق ّية ،كام
دليل
فإن العقل ً
ٌّ
ً
يدرك إدارة تطبيقها والتعامل معها تعطيلاً
وتنفيذا.

 -2السلطة املق َّيدة واملرشوطة:
بسبب استغالل احلكّام لسلطاهتم املطلقة ونتيجة استبدادهم واعتامدهم عىل التأييد

الفقهائي ،أدرك فقهاء اإلمام ّية ّ
أن تطبيق األحكام والتعاليم الدين ّية يقتيض التفكري يف

احلدّ من سلطة احلاكم .وآل ّيات التفكري يف هذا األمر ترتكز عىل املقاربة العقل ّية التي
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((( انظر :املوسوي اخلميني ،والية الفقيه ،م.س ،ص.25
((( «من كان منكم ممن روى حديثنا ،ونظر يف حاللنا وحرامنا ،وعرف أحكامنا؛ فلريضوا به حكماً ،فإنيّ قد جعلته عليكم
حاكماً ( »...الكليني ،الكايف ،م .س ،ج ،1كتاب فضل العلم ،باب اختالف احلديث ،ح ،10ص.)67
((( انظر :اخلوانساري األصفهاين ،حممد باقر :روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والسادات ،قم املقدّ سة ،ال ن1419 ،هـ.ق،
ص.361
((( انظر :املوسوي اخلميني ،والية الفقيه ،م.س ،ص.40
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ٍ
أساس يف
وحتول
تطور ّ
جت ّلت يف نظرية «املرشوطة اإلسالم ّية» ،األمر الذي أفىض إىل ّ

وخاصة يف سبل تقييد سلطات احلاكم؛ حيث يقول مع ِّل ًقا عىل قوله تعاىل:
يف أمر الدولة
ّ
[ﭭ ﭮ ﭯ ](((ّ :
«تدل داللة واضح ًة عىل هذا املعنى (املشورة) حيث ختاطب

ملف العدد

السيايس عىل يد الشيخ النائيني (1277-1355ه����ـ.ق) .وقد استند الشيخ
الفقه
ّ
العقيل املستهدي باألد ّلة الدين ّية من الكتاب والسنّة للتفكري
النائيني إىل العقل والدليل
ّ
ّ

الرسول وهو العقل الكل ومعدن العصمة ،وتأمره بالتشاور مع عقالء األ ّمة .والظاهر
من اآلية بالرضورة ّ
أن مرجع الضمري يعود عىل مجيع أفراد األ ّم��ة ،...وأ ّما ختصيصها
بالعقالء وأرباب ّ
احلل والعقد فهو من باب احلكمة ...ال من باب الرصاحة اللفظ ّية...

أن اآلية الكريمة [ﮞ ﮟ ﮠ]((( ال ّ
وبالرغم من ّ
تدل يف نفسها عىل غري رجحان
الشورى ،إال ّ
ختص األمور النوع ّية العا ّمة ووضع ّيتها،
أن داللتها هذه ظاهرة يف كوهنا ّ

وأنّه ال بدّ من العمل بمبدإ الشورى يف مثل هذه األمور»(((.

وباإللزام باملشورة تكون السلطة مق ّيد ًة أو مرشوط ًة حسب التعبري االصطالح الذي

والعقالين للسلطة هو
العقيل
السيايس .وهذا التحليل
الفقهي
كان معتمدً ا يف ذلك اجلدل
ّ
ّ
ّ
ّ
السيايس نحو تبنّي نظام املرشوطة وأفىض إىل
لتحول الفقه
الذي فتح الباب عىل مرصاعيه ّ
ّ

الفقهي.
والدة نظر ّيات سياسية جديدة خالل املئة سنة ون ّيف األخرية من تاريخ البحث
ّ

وعىل أساس نظر ّية املرشوطة اإلسالم ّيةّ ،
كل سلطة سياسية يف زمان الغيبة هي سلطة
ٍ
اإلهلي» ،و«غصب رقاب العباد»،
جهات هي« :غصب رداء الكربياء
غصبية من ثالث
ّ
و«غصب مقام الوالية» .ومن رضور ّيات الدين بحسب النائيني حتويل السلطة من

ّ
واحلل الذي جيرتحه خلفض منسوب الغصب هو تقييد السلطة
سلطة غصبية إىل ضدّ ها،
األولني عىل الرغم من بقاء النوع الثالث من
واحلدّ منها ،وذلك بحسبه يرفع الغصبني ّ
((( سورة آل عمران ،اآلية .159
((( سورة الشورى ،اآلية .38
((( النائيني ،حممد حسني :تنبيه األ ّمة وتنزيه امللة ،تقديم :حممود طالقاين ،ط ،9طهران ،رشكة انتشار املسامهة1378 ،هـ.ق،
ص.82
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الغصب((( .واخللفية التي يستند إليها هذا التحليل هي خلف ّية عقل ّية تقتيض دفع الفاسد

ّ
باألقل فسا ًدا باحلدّ األدنى.
بالصالح أو

 -3نظر ّية والية الفقيه:
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

التحوالت الفكر ّية واختالف آراء الفقهاء يف التعاطي مع الدول املستبدة،
أ ّدت
ّ

ّ
الشك يف املواقف اآلنفة الذكر ،وإىل فتح الباب للعقل جمدّ ًدا إلعادة النظر يف تلك
إىل
املواقف ما أفىض إىل نظر ّية سياسية جديدة جت ّلت يف نظر ّية اإلمام اخلميني

عن والية

للمرة األوىل يف كتاب كشف األرسار عام  1324هـ.ش .وهناك بينّ
الفقيه التي طرحها ّ
ٍ
ٍ
أن الدولة حاجة للبرش ّية يف ّ
ّ
الحقة (يف أوائل عام 1342
خطوة
كل عرص وزمان((( .ويف

هـ.ش) شكّك يف جواز التق ّية ويف مهادنة السلطة اجلائرة((( ،إىل أن طرح نظر ّية والية
الفقيه عام 1348هـ.ش يف النجف األرشف بطريقة استدالل ّية اجتهادية .وكانت البنية
االستدالل ّية  -إلثبات حاكم ّية الفقيه -يف كتايب «البيع» و«والية الفقيه» بن َية عقل ّية(((.

النقدي لتقديم البديل ،طرح اإلمام اخلميني بحث نظر ّية والية الفقيه،
وهبذا املنهج
ّ

الشيعي سابقة
السيايس
وانتهى ببحث التجديد وإعادة قراءة هذه النظر ّية التي هلا يف الفقه
ّ
ّ

قديمة(((.

ويف هذه املرحلة ،طرح اإلمام  ،من خالل التشكيك بأساس مرشوع ّية احلكومة

امللك ّية ،بحث تشكيل احلكومة اإلسالم ّية وفق منهج واستدالل عقل ّيني(((؛ بحيث يرى

اإلمام أنّه جيب عىل الفقيه أن يسعى يف سبيل تأسيس السلطة واإلمساك بزمام قيادة
130

((( النائيني ،تنبيه األمة و تنزيه امللة ،م.س ،ص.74
((( انظر :املوسوي اخلميني ،روح اهلل ،كشف األرسار ،ال ط ،ال م ،ال ن1324 ،هـ.ش ،ص.11
((( انظر :املوسوي اخلميني ،والية الفقيه ،م.س ،ص.40
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني1384 ،هـ.ش ،ص
طهران،
((( انظر :املوسوي اخلميني ،روح اهلل :كتاب البيع ،ط،2
ّ
619؛ املوسوي اخلميني ،والية الفقيه ،م.س ،ص.12
((( انظر :الرجياين ،صادق :الفقهاء اإلمام ّية وساحات والية الفقيه ،ال ط ،مشهد ،جامعة العلوم الرضو ّية1384 ،هـ.ش.
((( انظر :املوسوي اخلميني ،والية الفقيه ،م.س ،ص.4
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املجتمع
اإلسالمي(((.
ّ

«عدم مرشوع ّيتها» وذلك ك ّله عىل أساس األحكام العقل ّية .ويستند اإلمام اخلميني يف

ملف العدد

وبذلك انتهى أمد خيار «مهادنة السلطة» ،كام انتهى أمد نظرية «مرشوع ّية احلكومة
امللك ّية املرشوطة» ،واعت ُِمد خيار «مواجهة السلطة امللك ّية» بناء عىل املوقف الذي يرى

بحثه يف «والية الفقيه» يف االستدالل عىل رضورة تشكيل احلكومة اإلسالم ّية إىل العقل،
حمضا(((؛ حيث نظر إىل املسألة من زاوية علم الكالم
ويذكر الروايات؛ بوصفها مؤ ّيدً ا ً

الذي يعتمد يف استدالالته وتفسريه عىل العقل .وقد عقد يف كتاب «البيع» بح ًثا يف
كل ما ّ
بأن ّ
رصح ّ
يدل عىل إمامة اإلمام املعصوم
«اإلمامة»؛ ّ
ثم ّ

تشكيل احلكومة يف عرص الغيبة(((.

ّ
يدل بعينه عىل رضورة

ويمكن تلخيص رؤية اإلمام اخلميني إىل قضية السلطة وتوليّ الفقيه إ ّياها ّ
بأن

النبي أتى بالرشيعة لتكون نظا ًما للمجتمع وقاعدة تُدار األمور وفقها ،والعقل حيكم
ّ
ٌ
واضح يضفي عىل
عقيل
مدرك
بعدم جواز تعطيل الرشيعة يف غياب املعصوم وهذا
ٌ
ٌّ
السيايس طاب ًعا كالم ًّيا((( .وكام يدرك العقل رضورة إقامة الدولة يف عرص الغيبة،
البحث
ّ

كذلك يدرك ّ
أن األوىل بمامرسة السلطة هو األقدر عىل معرفة الرشيعة وأحكامها وهو
اخلميني ّ
تصور والية الفقيه يكفي للتصديق هبا(((.
الفقيه .ومن هنا يرى
أن ّ
ّ
ويرى اإلمام

ّ
أن وظائف احلكومة يف نرش العدالة ،والرتبية والتعليم ،وحفظ

النظام ،ورفع الظلم ،ومحاية احلدود يف مواجهة األعداء ،واحلدّ من اعتدائهم؛ هي من
((( انظر :م.ن ،ص.7
((( انظر :م.ن ،ص.20-14
((( انظر :املوسوي اخلميني ،كتاب البيع ،م.س ،ج ،2ص.619
((( انظر :معرفت ،حممد هادي« :اإلبداعات الفقه ّية لإلمام اخلميني» ،ضمن :جمموعة آثار مؤمتر اإلمام اخلميني واحلكومة
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني1374 ،هـ.ش ،ج ،10ص.429
اإلسالمية ،ال ط ،طهرانّ ،
((( انظر :املوسوي اخلميني ،والية الفقيه ،م.س ،ص.4
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ّ
ّ
أكثر أحكام العقل رضورة ّ
ويستدل عىل
ولكل العصور واألمكنة(((.
لكل زمان ومكان،
ّ
أن أحكام اهلل يف األمور املال ّية والسياس ّية واحلقوق ّية مل تنسخ ،بل هي باقية إىل يوم القيامة.

ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
العقل ودوره يف تط ّور الفقهّ

وهذا البقاء نفسه دليل عىل رضورة تشكيل احلكومة التي تضمن احلفاظ عىل حاكم ّية
اإلهليّ .
وإن تطبيق هذا القانون غري ممكن إال باحلكومة حتّى ال حيدث اهلرج
القانون
ّ
واملرج.

ويؤكّد اإلمام عىل ّ
أن إمهال األحكام اإلهل ّية وتعطيلها أمر غري معقول ،وال يرىض

ثم يشري إىل لزوم تشكيل احلكومة يف عرص الغيبة ورشوط
الشارع أبدً ا باختالل النظامّ .
احلاكم؛ فريى أنّه ينبغي أن يتو ّفر يف الو ّيل يف عرص الغيبة رشطان ،مها :العلم بالقانون،
والعدالة؛ وهذان الرشطان موجودان يف الفقيه العادل؛ ولذا كانت أهل ّيته للوالية عىل

املسلمني ثابتة وحمرزة(((.

املهدي أكثر من ألف عام،
مر عىل الغيبة الكربى إلمامنا
ّ
يقول اإلمام  ...« :وقد ّ

يستمر ألوف السنني قبل أن تقتيض املصلحة قدوم اإلمام املنتظر .هل تبقى أحكام
وقد
ّ
اإلسالم مع ّطلة طوال هذه املدّ ة املديدة؟ ويعمل الناس يف خالهلا ما يشاؤون؟ وهل ّ
إن
نبي اإلسالم وجهد يف بياهنا ونرشها وتبليغها وتنفيذها طيلة
القوانني التي صدع هبا ّ
ثالثة وعرشين سنة ،كانت ملدّ ة حمدودة؟ هل حدّ د اهلل عمر الرشيعة بمئتي عام؟ هل
إن اإلسالم من بعد الغيبة الصغرى قد ترك ّ
ّ
كل يشء؟ أال ينبغي أن تؤخذ الرضائب

اجلزائي يف اإلسالم ،ويتع ّطل
واجلزية واخلراج واخلمس والزكاة؟ هل يتع ّطل القانون
ّ
إن القول ّ
األخذ بالقصاص والديات؟ ّ
{إن} قوانني اإلسالم تع ّطل أو تكون منحرصة
وحمدودة بزمان أو مكان ،هو خمالف لرضور ّيات اإلسالم العقائد ّيةّ .
وإن القول هبذا
ِ
نظري من االعتقاد ّ
والقول به»(((.
بأن اإلسالم منسوخ
األمر أو اجلهر به؛ هلو أسوأ يف
ّ
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وف ًقا هلذه الرؤية ،ظهرت أرض ّيات واسعة وجم��االت عدّ ة بعد قيام اجلمهورية
((( انظر :املوسوي اخلميني ،كتاب البيع ،م.س ،ج ،2ص.620
((( انظر :املوسوي اخلميني ،كتاب البيع ،م.س ،ص.624-619
((( انظر :املوسوي اخلميني ،والية الفقيه ،م.س ،ص.19
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احلساس للحكومة يف إدارة املجتمع وحراسة أهداف الدين والتقدّ م هبا ،والنظر
واملوقع ّ

ملف العدد

وتطوره ،وتبلورت رؤية
الشيعي يف العرص احلارض
السيايس
اإلسالم ّية ،لتَقدّ م الفقه
ّ
ّ
ّ
لوالية الفقيه ساعدت الفقه السيايس عىل تشكيل نظام سيايس يف العرص احلايل ٍ
قادر عىل
ّ
ّ
مؤس ًسا للجمهورية
مواكبة حتدّ يات العامل اجلديد؛ فقد عمل اإلمام اخلميني -بوصفه ّ
اإلسالمي،
اإلسالم ّية ومن ّظ ًرا هلا -عىل بلورة نظر ّيته ورشحها من خالل اهتاممه بالفقه
ّ
اإلسالمي.
إىل املقتضيات الزمان ّية واملكان ّية ،ومصلحة النظام
ّ

حج ّيته إىل املسائل االجتامع ّية أن يط ّبق
وقد استطاع باالستناد إىل أحكام العقل وترسية ّ

وجها
تعاليم؛ مثل :األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والعدالة ،واملشورة ...وأن ُيوجد ً
واحلر ّية ،واالنتخابات ،وحضور
رشع ًّيا وعقل ًّيا ألبحاث؛ من قبيل :القوننة والترشيع،
ّ
لتطور الفقه
النساء يف املجتمع ،وحقوق املواطنة ،وهتيئة األرض ّية واملجاالت الواسعة ّ

السيايس.
الشيعي
ّ
ّ

الشيعي:
السيايس
ساب ًعا :نامذج تطبيق ّية لدور العقل يف الفكر
ّ
ّ

نظرا لضيق جمال البحث يف هذه املقالة ،سوف نستعرض أنموذجني من املسائل
ً
واالجتامعي ،ودور العقل يف إصدار احلكم فيهام وحتديد وظيفة
السيايس
املتع ّلقة بالشأن
ّ
ّ

أفراد املجتمع اإلسالمي جتاههام؛ ومها:

 -1مسألة االحتكار:

املهمة املطروحة
يعدّ بحث االحتكار وكيف ّية التعامل مع املحتكرين من األبحاث ّ
السيايسّ ،
نصت
يف الفقه
وإن مسألة تنظيم هذا األمر موكولة إىل سلطة احلاكم .فقد ّ
ّ
األحاديث عىل ّ
أن احتكار (القمح والشعري والتمر والزبيب) حرام.

ومضا ًفا إىل ما ُذ ِكر يف النصوص عن االحتكارّ ،
أيضا-فإن حرمة هذا األمر؛ هي
ً
ّ
حمل تأييد حكم العقل وموافقته؛ ّ
ألن احتكار املوارد التي حيتاجها الناس وحبسها يلحق

الرضر باملسلمني ،ومن جانب آخر ّ
فإن احلرص عىل مال الدنيا؛ كذلك مذموم عقلاً .
فحرمة االحتكار شاملة ّ
لكل يشء حيتاجه الناس ،وال وجود ألي قيد حيدّ ذلك.
وعليهُ ،
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وخيتلف معيار االحتكار حسب األمكنة املختلفة .وهذا املعيار ليس واحدً ا يف خمتلف
املناطق واألماكن(((ّ ،
وإن حرص حتريم االحتكار يف املوارد التي ُذ ِكرت يف األحاديث
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يؤ ّدي إىل إحلاق الرضر والظلم باملجتمع؛ فاملجتهد يفهم بالنظرة األصول ّية – العقل ّية،
وبلحاظ زمان صدور الروايات ومكاهناّ :
أن ِذكْر هذه املوارد هو من باب املثال؛ لذلك
ال موضوع ّية يف جمتمعات العرص احلارض الحتكار موارد؛ من قبيل :الشعري والزبيب،
ّ
وإن احتكار املواد الرضور ّية للحياة هو املمنوع(((.

االقتصادي ،وإحلاق
وقد ُع ّمم هذا األمر ،بالنظر إىل مالك احلكم؛ بحرمة احلصار
ّ

ووسع موضوع حرمة االحتكار ليشمل ّ
وأذى
رضرا
كل سلعة تلحق
ً
ً
الرضر بالناسّ ،
خطريين بالناس.
وانطال ًقا من االهتامم هبذا األمرّ ،
الفقهي هو أحد
فإن إدخال العقل إىل ساحة البحث
ّ

حتوالت احلياة .وضمن هذه الرؤية وهبذا النهج،
عوامل بقاء الدين وصموده يف مواجهة ّ
اإلسالمي أن يمنع احتكار املواد الرضور ّية للحياة.
يمكن للحاكم
ّ

 -2مسألة بيع السالح إىل األعداء أو عدمه:
العقيل للبحث يف أجوبة لألسئلة املستجدّ ة ،كام
يستند اإلمام اخلميني إىل الدليل
ّ

يف مسألة بيع السالح إىل األعداء؛ حيث يذهب إىل ّ
أن هذا األمر من املسائل السياس ّية
التابعة للمصالح املتغيرّ ة واملتبدّ لة؛ فمن جهة يعترب بيع السالح ألعداء الدين حرا ًما،
ٍ
كثريا ما تقتيض مصالح املسلمني بيع السالح ملجموعة أو فئة
ومن جهة أخرى ،يقول إنّه ً
عدو بالد املسلمني ،وتو ّقف دفعه عىل
من غري املسلمني أو حتّى تسليحهم؛ كام لو هاجم ٌّ
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عدو ّ
ّ
أن هذا من مقتضيات العقل ومستنبطاته
رضرا منه .ويؤكّد اإلمام
أقل
تسليح ٍّ
ً
القطع ّيةّ ،
وأن االستناد إىل ظواهر األد ّلة الدالة عىل حرمة بيع السالح ممّا ال ينبغي للفقيه

((( انظر :النجفي ،حممد حسن :جواهر الكالم ،ال ط ،طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1374 ،هـ.ش ،ج ،22ص.483-480
((( انظر :مغنية ،حممد جواد :فقه اإلمام جعفر الصادق(ع) ،ط ،6قم املقدّ سة ،مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش،
1383هـ.ش ،ج ،3ص.144
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العقيل هو اهلادي يف فهم املوقف كام هو اهلادي يف التعامل مع
امليل إليه ،والعقل والدليل
ّ
وأخريا نشري إىل ّ
أن التعامل مع األنفال من تطبيقات االستناد إىل الدليل
النصوص(((.
ً

يقره العقل
إطالق أيدي الناس يف
الترصف فيها يؤ ّدي إىل اإلرضار باملجتمع وهذا ال ّ
ّ

ملف العدد

أن النصوص تفيد ّ
اخلميني؛ وذلك ّ
بأن األنفال (وهي رؤوس اجلبال
العقيل عند اإلمام
ّ
ّ
ملك لإلمام ومباحة للناس ،فريى ّ
واألودية والغابات وما شاهبها ممّا ال مالك له) ٌ
أن

العقيل(((.
وال ينسجم مع مفاد الدليل
ّ

خامتة:
ّ
اإلمامي،
السيايس
إن العقل هو أحد األدوات األساس التي يستند إليها الفقه
ّ
ّ
واملقصود بـ«العقل» و«الدليل العقيل» هو العقل الربهاين الذي به يثبت وجود اهلل،

والنبوة .واحلكم الفقهي واألخالقي والقانوين هلذا العقل
وبه تثبت احلاجة إىل الوحي
ّ
حج ٌة رشع ّي ٌة توجب اليقني ،وهو خيتلف متام االختالف عن القياس واالستقراء الناقص
ّ
اللذين ال يو ّلدان اليقني وال جيوز االستناد إليهام يف الفقه((( .ويضطلع العقل بدور أساس

السيايس ،سواء كان ذلك يف مقام تفسري النصوص ،والبحث
يف أصول الفقه وعلم الفقه
ّ
والتحري عن مناهج تطبيقها ،والربط بني اجلزئ ّيات الك ّل ّيات وتطبيق األخرية عىل
ّ
سابقتها ،واستنباط العلل يف املوارد التي تفتقد إىل التعليل ،واستنباط احلكم يف املوارد

نص من الشارع((( .وال مكان -هنا -للعقل األدايت (Instrumental
التي مل يصل فيها ّ

 )reasonالذي ينظر إىل احلياة وظواهرها نظرة دنيو ّية ما ّد ّية بحتة.

السيايس ،ويف
ومن شأن ممارسة العقل دوره هذا حتقيق االنسجام والتوازن يف الفقه
ّ
ّ
السيايس من مأزق الظاهرية وحمور ّية الفرد ،إىل حالة
ظل هذا االنسجام ،خيرج الفقه
ّ
السيايس إحدى أوسع نقاط
املنهجي املقونن .وبذلك ،يدخل الفقه
العلمي
العمل
ّ
ّ
ّ

املحرمة ،ط ،3قم املقدّ سة ،دار نرش إسامعيليان 1410 ،هـ.ق ،ج ،1ص.152
((( انظر :املوسوي اخلميني ،روح اهلل :املكاسب ّ
((( انظر :املوسوي اخلميني ،كتاب البيع ،م.س ،ج ،3ص.24
((( انظر :جوادي آميل ،تو ّقع البرش من الدين ،م.س ،ص.101
((( انظر :العلواين ،أصول الفقه اإلسالمي منهج بحث ومعرفة ،م.س ،ص.78
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التحول الذي مل يكن ُيرى له ٌ
ربا يف أذهان السابقني
التحول؛ ذلك
ّ
ّ
شأن ،ومل يكن معت ً
وإدراكهم ،ولكنّنا نراه يتجلىّ يف فهم املعارصين لقضايا؛ من قبيل :كيف ّية التعامل مع
السلطة ،السلطة املرشوطة واملق ّيدة ،ونظر ّية والية الفقيه ،واالحتكار ،وبيع السالح إىل

األعداء أو عدمه.
ال�سيا�سي عند ال�شيعة الإمام ّية -قراءة معا�صرة
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