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ملف العدد

احلضاري
احلايل واالجتهاد
االجتهاد
ّ
ّ

(((

التخصص يف الفقه وتوسيع الفقه واالجتهاد-
عىل ضوء احلاجة إىلُّ
الشيخ الدكتور عيل رضا أعرايف

(((

ترمجة :الشيخ حسنني اجلمَ

خالصة:
يبحث هذا املقال عن إجياب َّيات االجتهاد احلا ّيل وسلب ّياته .فمن إجياب َّياته أنَّه :ينظر إىل

احلج َّية يف أبحاثه .لكنَّه مبتىل بالنظرة
األبحاث بعمق ،وفيه تفريعات كثرية ،و ُيالحظ
ِّ
ِ
والغفلة عن العلوم اإلنسان َّية
الفرد َّية إىل الفقه ،وبعدم االعتناء الكايف بالدراسات املقارنة،
واالجتامعية ،والب ِ
ِ
وبانحصار ِه يف الفقه،
والتخصص َية،
عد عن معرفة املوضوعات العلم َّية
ُّ
ُ
َّ
ِ
وبتربير الواقع يف بعض األحيان؛ وألجل رفع هذه النقائص اقرتحنا بعض احللول ،من

قبيل :توسعة األبواب الفقه َّية ،إعادة هندسة العلوم احلوزو َّية ،مراعاة األولو َّيات ،فتح

التخصص يف الفقه ،االهتامم بالفقه املقارن ،رصد املوضوعات اجلديدة ،والنظرة
باب
ُّ
احلضاري ،فب ّينّا مرادنا
الكل َّية إىل الفقه ،ثم انتقلنا من االجتهاد احلا ّيل إىل االجتهاد
ّ

تعرض فيه ملوضوع االجتهاد ،بام فيه موضوع هذه املقالة نفسها (انظر :أعرايف ،عيل رضا :در آمدى
((( للمؤ ِّلف كتاب مبسوط َّ
مؤسسة إرشاق وعرفان1395 ،هـ.ش.).
بر اجتهاد متدّ ن ساز ،حتقيق :عيل بخيش ،ط ،1قم املقدَّ سةَّ ،

((( رئيس جملس أمناء جامعة املصطفى

العامل ّية ،ورئيس احلوزات العلم ّية يف إيران.
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الرشعي .وذكرنا بعض
منه ،وأنَّه عبارة عن التف ُّقه يف الدين ك ِّله ال يف خصوص احلكم
ّ
الوظائف املنت َظرة منه ،مثل :بيان املنظومة الدين َّية الفرد َّية واالجتامع َّية ،وإنتاج العلم
االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ

وأسلمة العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية ،وتصدّ ي احلوزة لإلجابة عن تساؤالت املجتمع

احلضاري:
بعضا من فوائد هذا االجتهاد
واحتياجاته ،وغري ذلك .ثم ذكرنا
–أخرياً -
ّ
ً

العميل.
العلمي أو
سواء عىل الصعيد
ّ
ّ

كلامت مفتاح ّية:

احلج َّية ،النظرة الفرد ّية ،الفقه املقارن ،العلوم
االجتهاد احلا ّيل ،االجتهاد
احلضاريّ ،
ّ

اإلنسان ّية واالجتامع ّية ،تربير الواقع ،توسعة األبواب الفقه ّية ،هندسة العلوم احلوزو ّية،

التخصص يف الفقه ،املوضوعات اجلديدة ،النظرة الكل َّية.
ُّ

مقدّ مة:

ال خيفى َّ
احلضاري لإلسالم سواء عىل
أن من أهداف احلوزة العلم َّية بيان ال ُبعد
ّ
العميل .وبالتايل ،ال بدَّ أن تقدِّ م لنا احلوزة منظومة إسالم َّية متكاملة
العلمي أو
املستوى
ّ
ّ

واالجتامعي ،بحيث تظهر قدرة اإلسالم عىل أن يقود احلياة.
الفردي
عىل الصعيدين
ِّ
ِّ
وهذا التحدّ ي بالنسبة إىل احلوزة أصبح أكثر جدّ ّي ًة بعد الثورة اإلسالم َّية وإقامة حكومة
اإلسالمي يعتمد يف تنظريه عىل احلوزة العلم َّية ،التي تعتمد
إسالم َّية يف إيران .والنظام
ّ
وحمركًا ف َّعالاً هلا؛ فباالجتهاد
بدورها عىل االجتهاد :إذ ُيعدّ االجتهاد ركنًا وثي ًقا يف احلوزة ّ
تُبتكر النظر َّيات اجلديدة ،وتُنقد سائر النظر َّيات ،وتُستخرج تعاليم اإلسالم وأحكامه
واحلضاري،
ونظر َّياته؛ وألجل ذلك ،عقدنا هذه املقالة للبحث عن االجتهاد احلا ّيل
ّ
وبيان خصائصهام وسلب َّيات االجتهاد احلا ّيل وطرق العالج.
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احلايل:
ّأو اًل :االجتهاد
ّ

ال خيفى َّ
أن الطريقة األفضل ملعرفة املم ّيزات والنقائص هي حتليل الوضع احلا ّيل؛
التعرف عىل نقاط القوة ،وحتليل نقاط الضعف ومواطن اخللل ،يبدأ مسري ّ
احلل
فبعد ّ
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نتعرض يف هذا القسم من املقال للحديث عن
واالستكامل؛ وألجل ذلك ،سوف َّ
االجتهاد احلا ّيل من جهات ثالث:

اجلهة الثانية :سلب َّيات االجتهاد احلا ّيل

ملف العدد

اجلهة األوىل :إجياب َّيات االجتهاد احلا ّيل
اجلهة الثالثة :احللول املقرتحة.

احلايل:
 -1إجياب َّيات االجتهاد
ّ

لقد بذل العلامء جهو ًدا حثيثة مشكورة يف جمال االجتهاد ألجل استخراج األحكام

الرشع َّية والدفاع عن حريم اإلسالم .وسوف نشري إىل بعض مم ِّيزات االجتهاد احلا ّيل يف

النقاط اآلتية:

أ -تعميق األبحاث:
املدونات
يتم ّيز االجتهاد احلا ّيل بتعميقه للمباحث واملسائل .وهذا أمر مشهود يف ّ

تفرغ علامء الشيعة عىل طول التاريخ للمسائل العلم َّية
العلم َّية ويف تبويبها ً
أيضا .فقد ّ
وتعميق أبحاثها ،فعمد متكلمو الشيعة إىل سرب أغوار العلم ألجل الدفاع عن عقائد

أهل البيت

انكب الفالسفة املسلمون عىل التفكري والتحصيل ملراجعة األفكار
 ،كام
ّ

الدخيلة التي كانت ت ّ
فتأسست إثر ذلك مدارس فلسف َّية كاملدرسة
ُبث يف املجتمعاتَّ ،

أيضا -يف الفقه واألصول،املشائ َّية واإلرشاق َّية ومدرسة احلكمة املتعالية .واألمر كذلك ً

فنبغ علامء الشيعة يف هذا املجال وكشفوا عن طول باع ود َّقة نظر يف هذا املجال.

ب -كثرة التفريعات:

ِ
الكم َّية.
يكتف العلامء املسلمون بالتطوير
مل
الكيفي للعلوم ،بل اهتموا ً
–أيضا -باجلهة ِّ
ّ

أحس الفقهاء مثلاً  -برضورة اإلجابة عن تساؤالت املجتمع يف شتَّى املجاالت.
فقد ّ
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نمو املسائل الفقه َّية
فصار كل فقيه يبدي وجهة نظره يف خمتلف املسائل؛ ما أسهم يف ّ
ييس الطريق لبق َّية املجتهدين لتحصيل
وكثرة تفريعاهتا وإيضاح بعض جوانبها .وهذا ما رّ

االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ

الرشعي ومطابقته للواقع.
االطمئنان باحلكم
ّ

ج -مالحظة ُ
احل ِّج َّية:

بأنا حافظت عىل املعارف اإلهل َّية ومعارف أهل البيت
تتم َّيز احلوزة العلم َّية هَّ

 .و ُيعدّ

«احلج َّية» من األبحاث الرئيسة يف فهم التعاليم الدين َّية وصيانتها من التحريف.
بحث
ِّ
الئي لالعتامد عليه يف
واملراد من
ِّ
احلج َّية هو كون الدليل واملدْ َرك كاف ًيا باللحاظ ال ُع َق ّ
الوصول إىل النتائج .فعندما نقول الدليل الفالين حجة ،فهذا معناه َّ
أن هلذا الدليل قيمة
إثبات َّية.

احلايل:
 -2سلب َّيات االجتهاد
ّ

ُيعدّ البحث عن السلب َّيات من اخلطوات األوىل التي جيب مالحظتها قبل االنتقال
إىل مرحلة التطوير والتجديد .واالجتهاد ظاهرة جيب أن تحُ َّلل وتُدرس حتى ال خترج

ُطور؛ ألجل الوصول إىل غاياهتا بشكل أرسع وأفضل .وبح ُثنَا عن
عن هدفها وحتى ت ّ
مه َّية االجتهاد احلا ّيل يف عرصنا الراهن ،بل نحن
سلب َّيات االجتهاد احلا ّيل ال يعني عدم أ ِّ
نح ِّلل الوضع احلا ّيل لالجتهاد حتَّى ننقله من احلالة التي هو عليها إىل احلالة التي جيب
أن هذا البحث ال يعني َّ
أن يكون عليها .كام َّ
أن كل الفقهاء ُم ْب َت َل ْو َن هبذه السلب َّيات التي

اخلميني
سوف نذكرها ،بل املراد هو مالحظة هذه السلب َّيات وجتنّبها .وقد أدرك اإلمام
ّ
َّ
أن االجتهاد ُيعاين من سلب َّيات ال بدَّ من معاجلتها ،حيث قال:
20

فإنا لن ت ِ
ُدرك َّ
بأن االجتهاد
«إن مل يكن للحوزة حضور يف شتَّى املسائل واملشاكل ،هَّ

احلا ّيل غري كاف إلدارة املجتمع»(((.

املوسوي :صحيفة النور(الصحيفة اجلامعة خلطابات ونداءات ومقابالت وأحكام ووكاالت
اخلميني ،روح اهلل
(((
ّ
ّ
مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني ،
رشع ّية ورسائل شخص ّية لإلمام اخلميني ) ،ط ،1طهران،
ّ
1430هـ.ق2009/م ،ج ،21ص.264
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ويف ما ييل نبينّ أهم السلب َّيات مع االلتفات إىل َّ
أن توجيه األخطاء وتربيرها محاقة،
والسعي للتضعيف خيانة ،والسري نحو الكامل هو رسالتنا.

ُلق عىل عاتقهم مسؤول َّية إدارة
ملـَّا مل يتس ّن لفقهاء الشيعة التصدّ ي للحكم ،ومل ت َ

ملف العدد

أ -النظرة الفرد َّية إىل الفقه:

الفقهي .ومن أجل ذلك
املجتمع ،كانت النظرة الفرد َّية هي احلاكمة عىل االجتهاد
ِّ
أيضا ،-جتد أن أغلبهم مل يبحث عن املسائل االجتامع َّية واحلكوم َّية.ً
ولـماَّ تشكَّلت حكومة إسالم َّية يف إيران بعد الثورة اإلسالم َّية ،برزت إىل العيان آالف
املسائل واإلشكاالت الفقه َّية .وقد أ ّدى عالج هذه املسائل بنظرة فرد َّية إىل حدوث
إهبامات جديدة وحتدِّ يات كثرية .وال خيفى هَّأنا لو عوجلت بنظرة اجتامع َّية وحكوم َّية
لتغيرّ ت النتائج ك ِّل ًّيا .ومن هذه املسائل نذكر :الرتبية والتعليم ،إدارة املجتمع ،املحافظة

عىل البيئة ،قطع األشجار والغابات ،املخدّ رات وغريها ...فهذه املسائل حمكومة
باجلواز لو نظرنا إليها بنظرة فرد َّية ،لكن لو نظرنا إليها بنظرة أخرى ألمكن أن يكون

العلمي لبعض الفقهاء ،لوجدنا
حكمها احلرمة أو الوجوب .كام أنَّه لو طالعنا اجلهد
َّ
َّ
أن رسائلهم العمل َّية خالية من أبحاث األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واجلهاد،
واحلكومة ،واحل��دود ،والقصاص ،والدِّ َيات ،وصالة اجلمعة وغريها ،بل َّ
إن بعض

الكتب االستدالل َّية خالية من هذه األبحاث.

َّ
االجتامعي هي بسبب إبعاد الفقهاء عن
ولعل الغفلة عن النظرة احلكوم َّية والفقه
ّ

فانكب الفقهاء عىل أبحاث العبادات والفقه اخلاص .وهذا أ َّدى إىل
السلطة واحلكم،
ّ
واحلقوقي.
السيايس
تطور الفقه يف هذا اجلانب مقارن ًة باجلانبني
ُّ
ّ
ّ
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ب -عدم االعتناء الكايف بالفقه املقارن:
الشيعي بعيدً ا عن احلكومة والسلطة وم َّتصلاً بأهل البيت
لـماَّ كان الفقه
ّ
منافسا قو ًّيا بالنسبة إىل أهل السنَّة .وال خيفى َّ
أن املذاهب يف ذلك احلني كانت تراقب
ً
 ،كان

بعضها وتسعى نحو املنافسة .ومن أجل ذلك ،ال بدَّ من االلتفات إىل آراء املذاهب
األخرى حتَّى يمكن فهم رواي��ات أهل البيت ؛ َّ
املتوجهة إليهم
ألن األسئلة
ِّ

االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ

يف ذلك الزمان كانت حمفوفة بقرائن مرتبطة بذلك الزمان ،من قبيل :التق َّية ،احلرب،
الفتوحات ،العالقة مع األديان األخرى وبدء حركة الرتمجة .وبالتايلَّ ،
فإن الغفلة عن
آراء املذاهب األخرى قد يؤ ّدي بالفقيه إىل استنباط خاطئ.

شك َّ
فال َّ
أن معرفة الفضاء الذي صدرت فيه الروايات والنظر َّيات الفقه َّية التي كانت
والتعرف إىل عالقة احلُكّام باملجتمع ،يزيد من بصرية الفقيه ويؤ ّثر
سائدة يف ذلك العرص
ّ

يف فهمه واستنباطه من الروايات ،ما ينعكس مبارشة عىل مقام اإلفتاء ِّ
وحل التعارض
بني الروايات وغري ذلك.

ج -الغفلة عن العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية:

الكثري من الروايات ناظرة إىل بعض املسائل شديدة االرتباط بالعلوم اإلنسان َّية
واالجتامع َّيةَّ .
وإن أ َّية غفلة عن هذه العلوم ،سوف تؤ ِّدي إىل مجود احلوزة العلم َّية

تطور املجتمعات وخت ُّلفها.
مه َّية هذه العلوم يف حتديد ُّ
وتراجعها .وتكمن أ ِّ

والتخصص َّية:
د -ال ُبعد عن معرفة املوضوعات العلم َّية
ّ

والتخصص َّية وحتديدها
ال يمكن -اليوم -الغفلة عن معرفة املوضوعات العلم َّية
ّ
بد َّقة .فعدم حتديد املوضوع بد َّقة يؤ ِّدي إىل إصدار حكم قد يكون غري متو َّقع وغري
يِ
َّ
ولعل الفقهاء مل يعتنوا هبذا األمر؛ ألنَّه مل تكن املوضوعات يف زماهنم مع َّقدة
ض.
َم ْر ّ
ِ
وخف َّية؛ وألجل ذلك كان يحُ ال تشخيص املوضوع عىل العرف.
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أما اليوم ،فاملوضوعات تك ّثرت وأصبحت أكثر تعقيدً ا وخفا ًء .فعىل سبيل املثال ،ال

يمكن مقارنة بحث العقود املطروح يف كتبنا الفقه َّية بأنواع العقود واملعامالت السائدة
يف هذا العامل .فإن مل يحُ دَّ د املوضوع بد َّقة ،ومل ُيبحث عنه من خمتلف اجلوانبَّ ،
فإن
االجتامعي واملشاكل السياس َّية
احلكم عليه قد يؤ ِّدي إىل البطالة وتعطيل املصانع والفقر
ّ
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املتخصصني ،وال س َّيام
والثقاف َّية واالقتصاد َّية؛ لذا يتحتّم عىل الفقيه قبل اإلفتاء أن يراجع
ِّ

يف املوضوعات السياس َّية واالقتصاد َّية والدفاع َّية والعامل َّية .وقد عدّ العالّمة احلليّ ّ القدرة

عىل استنباط املسائل اجلديدة وحتديد املوضوعات من رشائط اإلفتاء ،حيث قال“ :وهي
ملف العدد

اإليامن ،ومعرفة األحكام ،والقدرة عىل استنباط املتجدِّ دات من الفروع من أصوهلا”(((.

هـ -انحصار االجتهاد يف الفقه:
الفقهي ،فلم ُي َف ّعل يف سائر امليادين من قبيل:
انحرص االجتهاد احلا ّيل يف املجال
ّ
الفقهي ،مل ُيصرَ ْ إىل
األخالق والرتبية والكالم وغريها .بل حتَّى فيام يرتبط باملجال
ّ
االجتامعي وغريه .وبعبارة أخرى :أفظع سلب َّية
استخدامه يف التحدِّ َيات احليات َّية كالفقه
ّ

هي عبارة عن حرص دراسة الدين بالفقه ،فصارت الدراسة الدين َّية متمحور ًة حول

الدراسة الفقه َّية؛ فلو أحصينا الدروس احلوزو َّية املنعقدة يف املدارس العلم َّية واحلوزات،
لوجدنا َّ
الفردي
أن النسبة العظيمة منها هي للدروس الفقه َّية ،وال س َّيام ذات الطابع
ّ
(كالطهارة والصالة والصوم .)...وهذا أمر غري مقبول حال ًّياَّ ،
ألن توقعات الناس من

احلوزة صارت مغاير ًة ملا سبق؛ إذ يف السابق مل يكن للحوزة والعلامء حضور يف السلطة،
إن االحتياجات ومتطلبات العرص ومسائله كانت ّ
ومل تكن يدهم مبسوطة ،كام َّ
أقل ،أ َّما

اليوم ،فالوضع مغاير ملا سبق.

ويرى بعض الباحثني((( َّ
االصطالحي ال يعني التف ّقه يف الدين ،بل هو جزء
أن الفقه
ّ

من الدين.

و -تربير الواقع:
يرى الس ِّيد الشهيد حممد باقر الصدر َّ
أن عمل َّية تربير الواقع تُعدّ من املخاطر اجلدِّ َّية
((( (العلاَّمة احل ّليّ ) احل ّليّ  ،احلسن بن يوسف بن مطهر األسدي :قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام ،ط ،1قم املقدَّ سة،
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدَّ سة1413 ،هـ.ق ،ج ،1ص.526
مؤسسة النرش
ّ
َّ
((( حكيمي ،حممد رضا« :نامه» ،جملة آينه پژوهش (جملة فكر ّية بحث ّية تصدر عن دفرت تبليغات اسالمى حوزه علميه قم)،
العدد ،9ص.65
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التي تواجه سالمة االجتهاد ،فقد قالَّ :
«إن عمل َّية تربير الواقع هي املحاولة التي يندفع

االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ

ربر
ًّ
خاصا ي ِّ
فيها املامرس –بقصد أو بدون قصد -إىل تطوير النصوص ،وفهمها فهماً
الواقع الفاسد الذي يعيشه املامرس ،ويعتربه رضورة واقع ّي ًة ال مناص منها نظري ما قام به
االجتامعي الذي يعيشه ،وحاول أن يخُ ضع
بعض املفكِّرين املسلمني ممن استسلم للواقع
ّ
فتأول أد َّلة حرمة الربا
النصّ ،
النص للواقع بدلاً عن التفكري يف تغيري الواقع عىل أساس ّ
ّ
والفائدة ،وخرج من ذلك بنتيجة تواكب الواقع الفاسد؛ وهي َّ
أن اإلسالم يسمح بالفائدة

ً
فاحشا يتعدَّ ى احلدود املعقولة
إذا مل تكن أضعا ًفا مضاعفة ،وإنام ينهى عنها إذا بلغت مبل ًغا

كام يف اآلية الكريمة[ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

املتأول من واقعه يف
ﯳ ﯴ ]((( .واحلدود املعقولة هي :احلدود التي ألفها هذا ّ
حياته وجمتمعه ،وقد منعه واقعه عن إدراك غرض هذه اآلية»(((.

يصح اجلمود عىل ظواهر النصوص وعدم
كام أشار صاحب اجلواهر إىل أنَّه ال
ّ
بكل ما جيد ،أو اجلمود عىل ِّ
االعتناء بالواقع ،حيث قال« :لو ساغ للفقيه الرت ُّدد ِّ
كل ما

اخرض للفقه عود ،وال قام للدين عمود»(((.
يرد ،ما
ّ

كام جتدر اإلشارة إىل َّ
أن ابتعاد الفقيه عن الواقع وانزواءه يؤ ِّدي به إىل إصدار فتاوى

شا َّذة وغري عمل َّية.

 -3احللول املقرتحة:
من الواضح َّ
التطور وإجياد احللول.
العلمي يؤ ِّدي إىل ترسيع
أن االستفادة من النقد
ُّ
ّ
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العلمي أمر حارض دو ًما يف احلياة احلوزو َّية .وال يمكن تو ُّقع رفع النقائص
والنقد
ّ
((( سورة آل عمران ،اآلية .130
مؤسسة بوستان كتاب1425 ،هـ.ق ،ص.384
((( الصدر ،حممد باقر :اقتصادنا ،ط ،2قم املقدَّ سةَّ ،
النجفي ،حممد حسن :جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،حتقيق وتعليق :حممود القوجاين ،تصحيح :إبراهيم
(((
ّ
امليانجي ،ط ،3طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1366 ،هـ.ش ،ج ،29ص.287
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والوصول إىل احللول دون عمل َّية النقد والنقاش واإلجابة عن األسئلة اجلا َّدة واقرتاح
احللول .وجيب السعي احلثيث إلصالح النقائص التي تعرتي االجتهاد احلا ّيل؛ ألنَّه
اإلسالمي ،فاالجتهاد ُأ ّس هذا النظام؛ وألجل
بسقوط االجتهاد يسقط أصل النظام
ّ

أرشنا إليها فيام سبق.

ملف العدد

ذلك سوف نقرتح -فيام ييل -بعض احللول عىل ضوء السلب َّيات ونقاط الضعف التي

أ -توسعة األبواب الفقه َّية:

الفقهي حمدودة بام يقارب اخلمسني با ًبا فقه ًّيا .وهذا ال يكفي ملعاجلة
عمل َّية االجتهاد
ّ

املشاكل احلال َّية واإلجابة عن التساؤالت املعارصة؛ لذا ال بدَّ من توسعة رقعة األبواب

الفقه َّية ،وإضافة أبحاث فقه َّية أخرى ،واالعتناء بأبحاث الفقه املضاف من قبيل :فقه
الرتبية ،فقه اإلعالم ،فقه العالقات الدول َّية ،فقه الف ّن ،فقه التجارة ،فقه التكنولوجيا ،فقه

البيئة ،فقه األخالق وغريها .كام جيب استنباط أحكام بعض املسائل احلديثة من قبيل:
احلر َّية االقتصاد َّية وأخذ الرضائب اجلمرك َّية وغريها.
ّ

وقد قال اإلمام اخلامنئي يف هذا املجال إنَّه يوجد -اليوم -الكثري من املسائل الغامضة
بالنسبة إلينا من اجلهة الفقه َّية ،بل َّ
املهمة قد بحثها القدماء
إن بعض الفروع الفقه َّية َّ
ِّ
املتأخرون
الطويس يف املبسوط والعالّمة احلليّ ّ يف التحرير ،ومل يولهِ َا العلامء
كالشيخ
ّ
اهتام ًما كاف ًيا(((.

ب -إعادة هندسة العلوم احلوزو َّية:

اهلدف األساس للحوزة العلم َّية هو البحث والتحقيق يف شتَّى املعارف اإلسالم َّية،

فمن اخلطأ اختصار العلوم اإلسالم َّية بعلم الفقه فقط .والنظرة التجزيئ َّية إىل العلوم
اإلسالم َّية ت��ؤ ِّدي إىل إع��دام املعارف احل َّقة .ومن جهة أخ��رىُّ ،
كل علم من العلوم

خاصة؛ يقول الشيخ حممد مهدي شمس الدين
اإلسالم َّية حيتاج إىل اجتهاد ضمن رشوط َّ
احلسيني :حديث واليت ،طهران ،سازمان تبليغات اسالمى1377 ،هـ.ش ،ج ،8ص.64-63
((( انظر :اخلامنئي ،عيل
ّ
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االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ

يف هذا املجالَّ :
كبريا كماًّ ونو ًعا ،وهذا
تطور عند الشيعة اإلمام َّية ّ
«إن علم األصول َّ
تطو ًرا ً
التطور بقي شكل ًّيا وسطح ًّيا من حيث
صحيح يف االهتاممات واألبحاث ،ولك َّن هذا
ُّ
النتائج»(((.
فاإلسالم منظومة متكاملة ،وال بدَّ من البحث يف ِّ
كل أجزائه بشكل متوازن .فيجب

االهتامم بشكل معتدٍّ به بتفسري القرآن واحلديث والكالم والفلسفة واألخالق والعرفان
ِّ
وحل
والعلوم التجريب َّية .وهذا ما يؤ ِّدي إىل اإلجابة عن التساؤالت ور ِّد الشبهات

املعضالت.

ج -مراعاة األولو َّيات:

عند اختيار املوضوعات واملسائل العلم َّية ا ُملراد بحثها ،ال بدَّ من مراعاة األولو َّيات؛
ففهم األولو َّيات يؤ ِّدي إىل مواكبة العرص وعدم التخ ّلف عنه ،كام أنَّه سبب يف منع هدر
الوقت وتلفه .فال ُيرصف الوقت وال اهلمم يف أبحاث ومسائل قليلة األمه َّية واجلدوى.

القوي وهذا االجتهاد املتني يف مسائل قليلة
فقد رصف بعض العلامء هذا االستنباط
ّ
الفائدة ،بل حتَّى يف بعض املسائل التي ال أثر عمل َّيا هلا .فرتتيب األولو َّيات والعمل عىل

طبقها يؤ ِّدي إىل تقليل الفاصلة بني العلم والعمل ،ويرفع بعض املشكالت األخرى.

التخصص يف الفقه:
د-
ُّ
تطور العلوم ومدى تأثريها عىل علم الفقه ،وازدياد املسائل االبتالئ َّية
عند مالحظة ُّ

التخصص يف املباحث الفقه َّية .فمن خالل
التوجه نحو
بشكل كبري ،يتحتّم علينا
ُّ
ُّ
التخصص يف األبواب الفقه َّية ،يرتفع مستوى الرتكيز عىل املسائل ،وهذا ما يؤ ِّدي إىل
ُّ
26

مزيد من اإلبداع والبحث الف ّعال.

خيف َّ
املهمة التي
التخصص يف املجال
أن اقرتاح
وال َ
ُّ
الفقهي ُيعدُّ من االقرتاحات َّ
ّ
املؤسسة الدول َّية1419 ،هـ.ق1999/م،
((( شمس الدين ،حممد مهدي :االجتهاد والتجديد يف الفقه
اإلسالمي ،ط ،1بريوتَّ ،
ّ
ص.89
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تعرض هلا بعض العلامء ،من قبيل :الس ِّيد عبد اهلادي الشريازي ،الس ِّيد أمحد
سبق أن ّ

مطهري ،الس ِّيد القائد اخلامنئي ،الشيخ حممد تقي جعفري(((.
الزنجاين ،الشهيد ّ

ملف العدد

وقد نقل آية اهلل األراكي عن أستاذه الشيخ عبد الكريم احلائري أنَّه قالَّ :
«إن الفقه
عبارة عماَّ يقارب اخلمسني با ًبا ،وال بدَّ ِّ
متخصص؛ َّ
ألن أبواب الفقه
لكل باب منها من
ِّ

ُم َشتَّتة واألقوال واألد َّلة واإلمجاعات حتتاج إىل تت ُّبع كثري ،وال يكفي عمر اإلنسان للبحث
كل باب منها بالشكل الالئق والدقيق ،فمن األفضل أن يكون ِّ
يف ِّ
متخصص.
لكل باب
ِّ
ص ٍ
ٍ
عني ،فليكن
أعصاب،
ص
ص ُأ ُذ ٍن،
الطب
فكام أنَّه يوجد يف
ومتخص ُ
ِّ
ومتخص ُ
ِّ
متخص ُ
ِّ
ّ
ومتخصص يف اخلمس وهكذا؛ عندها ك َّلام وردنا سؤال ،فإنّا
متخصص يف الطهارة
لدينا
ِّ
ِّ
ّص ل ُيجيب عنه»(((.
نُحيله عىل ذلك املخت ّ

التخصص يف الفقه نذكر :تقليل حجم االختالف يف
ومن اآلثار اإلجياب َّية لفتح باب
ُّ
الفتاوى ،ترسيع ِّ
اإلسالمي ،البحث يف بعض األبواب
حل املعضالت الفقه َّية يف النظام
ّ

الفقه َّية املغفول عن بحثها ،تعميق بعض املباحث الفقه َّية ،تنظيم األبواب الفقه َّية بشكل
جديد.

التخصص يف األبواب الفقه َّية َّ
التخصص
بأن
لكن يعتقد بعض املخالفني ملنحى
ُّ
ُّ
ألن الفقه ٌّ
كل مرتابط .ويف مقام اجلواب نقول َّ
يؤ ِّدي إىل آثار سلب َّية خطرية؛ َّ
إن االرتباط

بني خمتلف العلوم واملعارف الدين َّية أمر مس ّلم به ،لكن ال بدَّ من االلتفات إىل أنَّه يكاد
وختصص يف شتَّى املجاالت.
يستحيل يف عرصنا الراهن أن يكون العالمِ ذا جامع َّية مطلقة
ّ
توسعت جدً ا ،وقد أثبتت التجربة صحة ما نقول .مضا ًفا إىل أنَّه يمكن جتنّب
فالعلوم ّ
السلب َّيات من خالل تدريس الطالب املوا ّد الالزمة لالجتهاد يف مرحلة السطوح ،فتكون
هذه املواد مشرتكة بني ِّ
ختصصهم فيام بعد .كام أنَّه يمكن فتح جمال
كل الطالب مهام كان ُّ

جير الكالم ،ال ط ،قم املقدَّ سة ،نرش :حق بني،
((( وملزيد من االطالع يف هذا املجال ،انظر :الزنجاين ،أمحد شبريي :الكالم ّ
مؤسسة سهامي
طهران،
ط،2
وروحانيت،
مرجعيت
1391هـ.ش ،ج  ،1ص124؛ جمموعة من الباحثني :بحثى درباره
َّ
انتشار1341 ،هـ.ش ،ص 63 -60؛ جملة آيينه پژوهش ،م.س ،العدد ،10ص65؛ الزنجاين ،أمحد ،جملة حوزه ،العدد،19
ص.38-37
((( جملة حوزه ،مصاحبه با آيت اهلل اراكى ،العدد  ،12ص .41-40
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كثريا من السلب َّيات املرت ّقبة .وقد دعا اإلمام
العلمي بني
التواصل
ُّ
ّ
التخصصات ،ما يق ِّلل ً
توسع العلوم اإلسالم َّية ،فقال
اخلامنئي إىل رضورة
ُّ
التخصص يف العلوم احلوزو َّية مع ُّ

االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ

التخصص حتَّى يف األبواب الفقه َّية كالعبادات واملعامالت وغريها .فهي
إنَّه ال بدَّ من
ُّ
ّ
وإن كانت مرتابطة ،لك َّن َّ
متخصص
مستقل عن غريه ،ويمكن أن يكون لدينا
كل باب
ِّ

يف ِّ
كل باب منها(((.

التخصص هو َّ
وال بدَّ من اإلشارة إىل َّ
أن الفقيه الذي حصل عىل ملكة
أن املراد من
ُّ
االجتهاد ،جيب عليه أن يرصف همِ َّ َت ُه وبحثه يف جمال واحد وباب واحد (أو أبواب
متفرقة.
مرتابطة فيام بينها) بدلاً من أن يشت َِّت اهتاممه يف أبواب ّ

هـ -االهتامم بالفقه املقارن:
الشيعي مع اال ّطالع عىل آراء
كان الس ِّيد الربوجردي يرى أنَّه جيب أن يرتافق الفقه
ّ
اآلخرين والنظر َّيات األخرى .فيجب أن يتبدّ ل الفقه إىل فقه مقارن ،كام جيب عىل الفقيه
أن ي ّطلع عىل آراء القدماء -شيع ًة كانوا أم سنَّة.(((-
كام كان الس ِّيد الربوجردي يرى َّ
أن فقه الشيعة ناظر إىل فقه أهل السنَّة ،وهو بمثابة

األصيل .فكثري من
تعليقة عليه .ومن الواضح أنَّه ال يمكن فهم التعليقة بدون املتن
ّ
عنها .فعندما تكون تلك

فتاوى علامء السنَّة دفعت ببعض الصحابة أن يسألوا اإلمام
الفتاوى واضحة بالنسبة إليناَّ ،
فإن جواب اإلمام سوف يكون أوضح ممَّا لو مل نكن
مطلعني عىل تلك الفتاوى((( .وألجل ذلك ،قال الس ِّيد الربوجردي َّ
إن مراجعة فتاوى
واإلفتاء عىل ضوئها؛ فال بدَّ

السنَّة ورواياهتم تعيننا عىل فهم روايات أهل البيت
أهل ُّ
السنَّةَّ ،
ألن الفتاوى الرسم َّية والرائجة يف ذلك الزمان كانت فتاوى
من مراجعة آراء أهل ُّ
السنَّة((( .ويرى بعض املعارصين َّ
أن الس ِّيد الربوجردي له اطالع واسع عىل
فقهاء أهل ُّ

السنَّة ،وألجل ذلك كانت استنباطاته ج ِّيدة(((.
أقوال فقهاء أهل ُّ
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(((
(((
(((
(((
(((

انظر :خطاب القائد يف مجع من احلوزويني ،آذار 1374هـ.ش.
انظر :جملة حوزه ،مصاحبه با آيت اهلل جعفر سبحانى ،العدد ،44-43ص..177-176
انظر :جملة حوزه ،مصاحبه با آيت اهلل سلطانى ،العدد ،44-43ص.42
م.ن ،مصاحبه با آيت اهلل واعظ زاده خراسانى ،ص.215
م.ن ،مصاحبه با آيت اهلل شيخ عىل صاىف گلپایگانی ،العدد ،44-43ص.112

و -رصد املوضوعات اجلديدة:
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وحتوالته.
عا َّمة الناس .وال يمكن رصد املوضوعات اجلديدة إن بقينا منعزلني عن املجتمع ّ

ملف العدد

تطورت التكنولوجيا ووسائل االتصال ،نشأت موضوعات وأسئلة جديدة حتتاج
لـماَّ ّ
إىل بحث وحتقيق وإجابة .ومت ّيزت بعض املوضوعات احلديثة بصعوبتها و ُبعدها عن فهم

مطهري يف هذا املجال أنَّه جيب أن يكون الفقيه حمي ًطا متا ًما باملوضوعات
ويرى الشهيد َّ
التي يريد أن ُيفتي بأحكامها .ففرق شاسع -بلحاظ االستنباط وفهم األد َّلة -بني الفقيه

وتطوراته(((.
حتوالت املجتمع
ُّ
املنعزل عماّ جيري يف املجتمع ،وبني الفقيه الذي يعيش ّ

ومن جهة أخرى ،تتبدَّ ل بعض املوضوعات احلديثة بشكل رسيع ،فال بدَّ لعمل َّية
التحول؛ إذ ال يمكن للمك َّلف أن جيلس مكتوف األيدي
االستنباط من أن تواكب هذا
ّ

منتظرا جواب الفقيه.
ً

ز -النظرة الك ِّل َّية:
انصب جهدهم
مر التاريخ ُمبعدين عن احلكم والسلطة؛ وألجل ذلك
َّ
كان الشيعة عىل ِّ

علمي يف املسائل االجتامع َّية واحلكوم َّية
عىل املوضوعات الفرد َّية ،ومل يكن هلم حضور
ّ
واإلدار َّي��ة .لكن الوضع قد تغيرَّ اليوم؛ إذ صار للشيعة -بربكة الثورة اإلسالم َّية يف

إسالمي .وبالتايل ،جيب عليهم تطبيق الرشع ومالحظة املسائل االجتامع َّية
إيران -نظام
ّ
واحلكوم َّية وغريهاّ .
وأقل خطر لعدم النظرة الكل َّية هو إدارة املجتمع عرب نظرة فرد َّية

للفقه .وبنا ًء عليه ،إن مل ننظر إىل الفقه نظرة كل َّية ومل ندخل يف املسائل االجتامع َّية
واحلكوم ّيةَّ ،
فإن الساحة سوف ختلو لسائر املفكِّرين الرشق ِّيني والغرب ِّيني((( .كام ال بدَّ من
االلتفات إىل َّ
اإلسالمي حتَّى يستفيد من ذلك
أن عامل االستكبار ينتظر أ َّية غفلة للنظام
ّ

اخلميني فقهاء جملس صيانة الدستور بأن يبذلوا قصارى
يف إبادته .وقد أوىص اإلمام
ّ
((( جمموعة من الباحثني ،بحثى درباره مرجعيت وروحانيت ،م.س ،ص.59
((( حسيني اهلاشمي ،منري الدين :رضورت مهندسى متدن اسالمى ،ص.49
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جهدهم؛ ألنَّه إن حدثت يف اإلسالم مشكالت اقتصاد َّية ونظام َّية واجتامع َّية وسياس َّية،
فإنَّه سوف ُيتَّهم بعدم قدرته عىل إدارة العامل(((.

االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ

ح -االجتهاد يف العلوم اإلنسان َّية:

جيب أن تتَّسع رقعة االجتهاد لتشمل العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية التي تُطرح فيها

مهمة جدًّ ا يف اآلونة األخرية .وبعض هذه املسؤول َّية تقع عىل عهدة احلوزة،
مسائل َّ
وبعضها اآلخر يقع عىل عاتق اجلامعة.

احلضاري:
ثان ًيا :االجتهاد
ّ

الرشعي،
احلضاري هو استفراغ الوسع للكشف عن احلكم
ليس مرادنا من االجتهاد
ّ
ّ
بل املراد هو التف ُّقه يف الدين ك ِّله ،وبالتايل التحقيق يف القضايا ال َع َقد َّية واألخالق َّية
ٍ
بشكل يمكِّن من إدارة احلياة بأبعادها الفرد َّية ،واالجتامع َّية ،واحلكوم َّية،
والرشع َّية،
اإلسالمي.
والثقاف َّية ،واالقتصاد َّية ،والرتبو َّية ،وغريها ...عىل ضوء النموذج
ّ

احلضاري:
 -1الوظائف املنت َظرة من االجتهاد
ّ
احلضاري ال بدَّ أن يقوم هبا ،نذكر منها:
ثمة وظائف ملقاة عىل عاتق االجتهاد
ّ
َّ
واالجتامعي.
الفردي
أ -بيان املنظومة الدين َّية عىل املستويني
ّ
ّ

ب -النظرة االجتامع َّية واحلكوم َّية إىل بعض املوضوعات التي كانت تُلحظ يف
فردي ،وبالتايل معاجلة األخطاء النامجة عن تلك النظرة.
االجتهاد بلحاظ
ّ

ج -إنتاج العلم وأسلمة العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية.
30

يت املتناسب مع ثقافة الشعوب والبيئات اإلسالم َّية يف شتَّى
د -بيان النموذج احليا ّ
امليادين.

((( انظر :اخلميين ،صحيفة النور ،م.س ،ج ،21ص.199
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هـ -النظرة االجتهاد َّية املتّزنة إىل مجيع العلوم اإلسالم َّية ،بحيث ال ُيبحث يف علم
إسالمي آخر.
إسالمي أكثر بكثري من علم
ّ
ّ

احلضاري:
 -2فوائد االجتهاد
ّ

ملف العدد

و -حتمل احلوزة املسؤولي ِ
اإلسالمي.
ات واإلجاب َة عن احتياجات املجتمع والنظام
َّ
ّ
ّ

مجة ،نذكر منها:
يرتتب عىل االجتهاد
احلضاري فوائد َّ
ّ
املوضوعي ،والفقه،
أ -تطوير بعض العلوم من قبيل :علم األصول ،والتفسري
ّ
واألخالق ،واحلكمة املتعالية ،وغريها.

العميل -لسائر البلدان واملجتمعات.
اإلسالمي -عىل الصعيد
ب -بيان النموذج
ّ
ّ
اإلسالمي يف إدارة احلياة.
ج -إثبات ف ّعالية النظام
ّ

خامتة:
نظرا ملا يعانيه االجتهاد
انتهينا يف هذا املقال إىل أنَّه ال بدَّ من رؤية جديدة لالجتهاد؛ ً

الرغم من اإلجياب ّيات الكثرية التي حيظى هبا،
احلا ّيل من سلب َّيات ومشاكل متعدِّ دة ،عىل َّ

احلضاري؛
ولك ْن ال بدَّ من االنتقال من هذا االجتهاد احلا ّيل إىل ما يمكن تسميته باالجتهاد
ّ
نظرا ملا يضفيه من قيمة عىل االجتهاد نفسه وعىل الفقه وعىل الدين بتاممه؛ إذ َّ
إن الدين
ً

حمصورا يف أبواب حمدودة معدودة
مقصورا عىل الفقه وحده ،والفقه بدوره ليس
ليس
ً
ً
فقها ،فهو فقه ،وعقائد ،وأخالق،
أعم من أن يكون ً
ال تتجاوز اخلمسني ،بل الدين ّ
واقتصاد ،واجتامع ،وسياسة ،وغريها ،...والفقه -كذلك -دخلته موضوعات جديدة

أمرا
كثرية مل ُينظر فيها ،ومل تُن َّظم أحكامها تنظيماً تا ًّما ،فكان النظر إىل اجتهاد جديد ً
رضور ًّيا ال غنى عنه؛ وذلك بتوسعة األبواب الفقه ّية ،وإعادة هندسة العلوم احلوزو ّية،
التخصص يف الفقه ،واالهتامم بالفقه املقارن ،ورصد
ومراعاة األولو ّيات ،وفتح باب
ُّ
املوضوعات اجلديدة ،والنظر إليها نظرة ك ِّل َّية ،إضاف ًة إىل االجتهاد يف العلوم اإلنسان َّية.
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ُّ
كل هذا من شأنه أن يعالج الكثري من إخفاقات االجتهاد احلا ّيل ،وينتقل باالجتهاد إىل
مرحلة جديدة يرتتَّب عليها فوائد كثرية.

االجتهاد احلا ّ
التخ�ص�ص يف الفقه وتو�سيع الفقه واالجتهاد-
يل واالجتهاد احل�ضاريّ -على �ضوء احلاجة �إىل
ُّ
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ليطوروا البحث ويكشفوا عن جوانب أخرى
عىل أمل أن يستفيد من ذلك الباحثون ّ

تساهم يف تطوير االجتهاد واحلفاظ عىل اإلسالم.

