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ملف العدد

الفقهي
التخصص
ُّ
ّ
قراءة يف حتديد املفهوم وعرض الدوافع-الشيخ سامر توفيق عجمي

(((

خالصة:

الفقهي» بنزعة التحديث يف علم الفقه وتطوير آل َّيات
«التخصص
يرتبط عنوان
ُّ
ّ

مفتوحا ضمن جدل َّية الرتاث واحلداثة ،بني مقتنع
االجتهاد فيه ،وما زال البحث فيه
ً
ٍ
وناف للحاجة إليه.
برضورته
وثمة التباسات عديدة يف داللة هذا املصطلح تقتيض البحث عن مدلوله؛ ولذلك ت ََّم
َّ
واملرجعي.
البحثي،
األكاديمي،
عرضه بمعانيه الثالثة:
ّ
ّ
ّ
الفقهي باملعنيني األخريين ،عاجلنا املسألة
التخصص
وكي يتَّضح مدى احلاجة إىل
ُّ
ّ

ضمن نقاط عديدة:

اإلسالمي ودوائره وامتداداته يف حياة اإلنسان ،وهو
األوىل :اجلواب عن هدف الفقه
ّ
هدف تنظيم احلياة اإلنسان َّية بكا َّفة أشكاهلا.
اإلسالمي ،ومدير مركز التحدِّ يات الثقاف َّية املعارصة ،من لبنان.
((( باحث يف الفكر
ّ
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َّ
شك يف َّ
والثانية :تتع َّلق بتحليل معامل احلضارة البرش َّية الراهنة ،فال َّ
البياين
اخلط
أن
ّ
يتحرك تصاعد ًّيا ،فبني األمس واليوم تغيرَّ عاملنا ،تغيرُّ ً ا
لنمو املجتمعات اإلنسان َّية
ِّ
َّ
معرف ًّيا ،وثقاف ًّيا ،واجتامع ًّيا ،وتكنولوج ًّيا ،...عىل مستوى عالمََي األفكار واألشياء م ًعا.

الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

نمو داخل َّية تصاعد َّية بوترية عالية؛ إذ
الثالثة :شهد الرتاث
الفقهي واألصو ّيل حركة ٍّ
ّ
ٍ
والكيفي يف بحث
الكم ّي
ساهم فتح باب االجتهاد
ّ
اإلسالمي يف إجياد حالة من الرتاكم ِّ
ّ
الفقه وأصوله.
شك يف َّ
الرابعة :ال َّ
اإلسالمي كانت منسجمة مع طبيعة
أن املسائل الفقه َّية يف الرتاث
ّ

حياة إنسان ذلك الزمان يف جماالت أنشطته التجار َّية والزراع َّية و ،...وكانت جتيب عن

خاص بالبيئة ،أو اإلدارة ،أو اإلعالم،
أي باب
ّ
حاجات ذلك العرص؛ ونحن ال نجد فيها ّ

أو العالقات الدول َّية ...ممَّا حيتاجه األفراد واملجتمعات يف احلياة ملعارصة.

اخلامسة :فردان َّية فعل االجتهاد ،بمعنى َّ
أن النزعة الفرد َّية -كانت وما زالت -حترض
يعزز سيكولوج ًّيا األُنس هبا،
بقوة يف عمل َّية استنباط الترشيعات اإلسالم َّية؛ وهذا ِّ
َّ

التخصص يف الفقه.
ويوجب الغفلة عن
ُّ

نعم ،يبقى َّ
االجتهادي باملعنى
التخصص
التخصص َّية الفقه َّية باملعنى الثالث -أي
أن
ّ
ُّ
ُّ

رشعي؛ بمعنى البحث يف جواز التبعيض يف
املرجعي -تفرض حتدِّ يات ذات طابع
ّ
ّ
املتخصص من مصاديق
املتجزئ -عىل فرض كون
التقليد َّأولاً  ،ويف جواز تقليد املجتهد
ِّ
ِّ
املتجزئ -ثان ًيا .وهذا ما متَّت اإلجابة عنه بطرح َف ْرض َّيتني.
املجتهد
ِّ
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كلامت مفتاح َّية:

الفقهي واألصو ّيل،
نمو املجتمعات ،الرتاث
التخصص ،االجتهاد ،هدف الفقهّ ،
ُّ
ّ
التجزي يف
التخصص َّية الفقه َّية،
فردان َّية االجتهاد ،جتديد الفقه ،تطوير االجتهاد،
ِّ
ُّ
االجتهاد ،التبعيض يف التقليد ،األعلم َّية.

مقدّ مة:
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ال ختفى عىل الباحث املتت ِّبع رزمة العناوين املطروحة حدي ًثا عىل بساط النقاش يف
ملف العدد

خصوصا،
اإلسالمي عمو ًما ،ويف حقل الدراسات الفقه َّية والترشيع َّية
املعريف
الفضاء
ً
ّ
ّ
ٍ
والتي وضعت العقل الفقهي أمام حتدِّ ٍ
واستفهامات عمالقة ،يرجع معظمها
يات كبرية
ّ
اإلسالمي ،ومن هذه
إىل نشاط نزعة التجديد يف علم الفقه وتطوير أدوات االجتهاد
ّ
الفقهي» ،وشأنه يف بدايات الطرح واملعاجلة
«التخصص
العناوين ما يصطلح عليه اسم
ُّ
ّ
ِّ
تتوجس منها الذهن َّية الفقه َّية اإلسالم َّية ،نتيجة عوامل
ككل العناوين املعارصة التي
َّ
رب ًرا من الناحية السيكولوج َّية والسيسيولوج َّية ،وإن مل يكن
عديدة قد يكون بعضها م ّ

كذلك معرف ًّيا وإبستمولوج ًّيا ،كالسلطة الدين َّية للفقهاء التقليد ِّيني ونزعة تقديس آرائهم
الكالسيكي ،وبرجمة املناهج التعليم َّية عىل ضوء
الفقهي
االجتهاد َّية ،واألنس بالرتاث
ّ
ّ

والتعود عىل نمط معينَّ من أساليب االستدالل واالستنباط ،واخلوف
متونه املوروثة،
ُّ
رئيسا يف
دورا ً
من التغيري واحلذر من التجديد ،...إىل غري ذلك من العوامل التي تلعب ً
إبطاء حركة عجالت عربة التحديث والتطوير يف ميدان الدراسات الفقه َّية.

ومازال باب هذا اللون من املوضوعات اجلديدة مفتوح ًا عىل مرصاعيه للدراسة

والتحقيق ضمن جدل َّية ثنائ َّية تتمحور حول األصالة واملعارصة أو الرتاث واحلداثة.
ٍ
جذب ودف ٍع بني مؤ ِّيد له كام هو مأثور عن الشيخ عبد
وقد وقع هذا املوضوع مورد

الكريم احلائري أو املعروف عن الشيخ مرتىض مطهري وغريمها ،وبني رافض للحاجة
الفقهيَّ :
«إن
التخصص
إليه ،كالس ِّيد حممد سعيد احلكيم ،الذي أجاب عندما ُسئل عن
ُّ
ّ
التخصص
الرشعي للمسائل املستحدثة ،فام هي حاجة
العلامء أفتوا ،وأعطوا احلكم
ُّ
ّ
التخصيص يف حقل
الفقهي؟!»((( ،أو غريه من العلامء والفقهاء املعارضني لالجتاه
ّ
ّ
الفقهي.
البحث
ّ
ويف الواقع ،ال نتو َّقع حسم مادة النقاش عىل املدى القريب يف هذا املوضوع أو غريه

من املوضوعات الفقه َّية أو املرتبطة هبا ،وسنحاول يف مقالتنا هذه إثارة بعض النقاط التي
((( املختاري ،رضا :من قم إىل النجف األرشف ،مقالة عىل الرابط اآليتhttp://www.altabliq.com/arabic/ :
./368/1/book
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الفقهي أمام جمموعة من التحدِّ يات التي يشهدها الواقع املعارص ،لتوليد
تضع العقل
ّ
الفقهي؛ إذ مل يعد
التخصص
مجلة أسئلة تستدعي حتريكه جتاه اإلجابة البحث َّية عن قض َّية
ُّ
ّ
ٍ
أيضا ،بل ينبغي تنقيح هذا
بنحو
من املقبول بمكان أن جياب عن هذا السؤال
فتوائي ً
ٍّ

الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

النظري
بغض النظر عن احلاصل
املوضوع والبحث عنه للوصول إىل النتيجة املطلوبةِّ ،
ّ
يتوصل إليه الباحث سل ًبا أم إجيا ًبا.
الذي َّ

الفقهي:
التخصص
َّأو اًل :معاين
ُّ
ّ
الفقهي ،ليتَّضح
التخصص
التصور َّية ،نرشع بتنقيح مفهوم
ومن باب حتديد املبادئ
ُّ
ُّ
ّ

أي التباس حول حمل النزاع.
املعنى املقصود ،ويرتفع ّ

األكاديمي:
الفقهي باملعنى
التخصص
-1
ُّ
ّ
ّ
الفقهي» ويراد به اختيار الطالب الختصاص
«التخصص
قد يستخدم مصطلح
ُّ
ّ

تدرسها هذه
الفقه يف اجلامعات الدين َّية واحلوزات العلم َّية من بني
ُّ
التخصصات التي ِّ
ختص ٍ
كالطب أو اهلندسة أو الفلسفة أو علم
أكاديمي آخر،
ص
ّ
كأي ُّ
اجلامعة أو تلكِّ ،
ٍّ

الفقهي يف مسارها
التخصص
النفس ...وعادة ما تركِّز اجلامعات الدين َّية عىل جانب
ُّ
ّ
التعليمي وبراجمها الدراس َّية ،بل يمكن أن ندَّ عي َّ
أن غالب اجلامعات الدين َّية -خصوص ًا
ّ

اإلمامي -تتمحور عمل َّية التع ُّلم والتعليم فيها ،ويدور قطب رحاها
الشيعي
يف الوسط
ّ
ّ

تصب يف خدمة أهدافه ،وحتديد ًا يف ما ُيعرف
ختصص الفقه وما يرتبط به من علوم
ّ
حول ُّ
إسالمي آخر،
معريف
أي دراسة من حقل
بمرحلة البحث اخلارج ،حيث تكاد تنعدم ّ
ّ
ّ
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ٌ
نشاط
كالدراسات القرآن َّية أو الفلسف َّية أو ال َع َقد َّية ...إلخ ،إلاَّ يف حاالت نادرة ،برز فيها
يف العقود ِّ
املتأخرة.

التعليمي ينبغي أن يكون موضع نقاش جدّ ي ،انطال ًقا من
وهذا النمط من املنهج
ّ

البحث عن وظيفة اجلامعة الدين َّية ،فهل تنحرص وظيفتها يف صناعة هو َّية الباحث أو بناء
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األخص؟ أم تتَّسع هذه الوظيفة عىل ضوء كون
شخص َّية املجتهد يف ميدان الفقه باملعنى
ّ

مؤسس ًة لصناعة الباحث أو املجتهد يف حقول املعارف اإلسالم َّية كا َّفة؟!
اجلامعة الدين َّية َّ

الفقهي و ُيقصد به أن يعمد املجتهد القادر عىل استنباط
التخصص
وقد ُيطلق عنوان
ُّ
ّ
ٍ
عنوان أو ٍ
باب من أبواب الفقه
األحكام الرشع َّية من مصادرها املعتمدة إىل اختيار

ملف العدد

البحثي:
الفقهي باملعنى
التخصص
-2
ُّ
ّ
ّ

والتوسع يف اإلجابة عن األسئلة املطروحة فيه ،ومعاجلة
والتعمق فيه بح ًثا وحتقي ًقا وتنقي ًبا،
ُّ
ُّ
أي منطقة فراغ موجودة
موضوعاته ومسائله من اجلوانب واألبعاد املختلفة ،كي يغ ِّطي ّ
يف املكتبة الفقه َّية يف دراسة هذا العنوان أو ذاك ،كأن يتَّخذ الرتبية موضو ًعا ،فيكتب يف

معمقة ،أو يكتب يف فقه اإلعالم،
فقه الرتبية معاجلًا مسائلها بطريقة استدالل َّية اجتهاد َّية َّ
أو فقه البيئة ،وفقه اإلدارة ،وفقه األمن والعسكر ،وفقه البنوك واملصارف ،وفقه الطبابة
واالستشفاء ،وفقه العالقات الدول َّية ،وفقه الف ّن  ...إلخ .وهناك بذور حماوالت وجتارب

البنيوي أو املالحظات التي يمكن
بغض النظر عن اختالفهاحديثة يف هذا املجال
ِّ
ّ
حممد باقر الصدر
تسجيلها عليها -كام هي جتربة الس ِّيد َّ

الالربوي يف
يف فقه« :البنك
ّ

اإلسالم» ،وجتربته يف فقه« :اقتصا ُدنَا» ،وجتربة الشيخ منتظري يف فقه« :والية الفقيه»،
حممد مهدي شمس الدين يف «فقه املرأة» ،وجتربة الشيخ عيل رضا أعرايف
وجتربة الشيخ َّ
يف «فقه الرتبية» ...إىل غري ذلك من التجارب املعارصة.

املرجعي:
الفقهي باملعنى
التخصص
-3
ُّ
ّ
ّ

الفقهي ويراد به تصدِّ ي املجتهد -املح ّققة فيه رشوط املرجع َّية-
التخصص
وقد ُيطلق
ُّ
ّ
خاص ،كي يق ِّلده املك َّلفون يف هذا امليدان،
فقهي
لإلفتاء وتصدير رسالة عمل َّية يف حقل
ّ
ٍّ

مرجع يف فقه
التخصصات ،فيكون لدى األ َّمة
بتنوع
ٌ
ُّ
فتتنوع حينها املرجع َّيات الفقه َّية ُّ
َّ
ومرجع يف فقه األحوال
ومرجع يف فقه اإلدارة،
ومرجع يف فقه البيئة،
العبادات مثلاً ،
ٌ
ٌ
ٌ
الشخص َّية ...إلخ .ويرتبط هذا املعنى الثالث بمسألة يناقشها الفقهاء يف بحوثهم

االستدالل َّية حتت عنوان« :التبعيض يف التقليد».
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الفقهي:
التخصص
ثان ًيا :ارتباط معاين
ُّ
ّ
األول ليكون مرتب ًطا باملعنيني الالحقني ،باعتباره
التخصص
ُعمق
الفقهي باملعنى َّ
ُّ
ّ
وقد ن ِّ

ِ
مسهماً يف تكوين معاملهام ورسم آفاقهام ،حيث إنَّنا إذا وافقنا عىل املعنيني املطروحني يصبح
الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

الطبيعي أن ندعو إىل التجديد يف املناهج التعليم َّية والتحديث يف الربامج الدراس َّية يف
من
ّ
اجلامعة الدين َّية بام يتناغم مع الوصول إىل األهداف املرسومة وحتقيق كفاياهتا(((.

ثم َّ
التخصص َّية التي أرشنا إليها يف املعنى الثاين تسهم يف تنشيط
إن التجارب الفقه َّية
ُّ

الفقهي باملعنى الثالث ،وتؤ ّدي دور ًا يف تقديم املوا ّد العلم َّية أمام الفقيه
التخصص
ُّ
ّ
فتوسع من أفق معلوماته ،وتو ِّفر عليه اجلهد
املرجع وترفده باملعطيات االستدالل َّية،
ِّ
ٍ
بنحو يمكّننا أن
املرجعي العا ّم،
فتنمي من حركته يف االجتهاد
ّ
وختترص عليه الوقتّ ،

العلمي للمرجع العا ّم يف األ َّمة ،أو املرجع
املتخصص باملعنى الثاين أشبه باملستشار
نعترب
ِّ
ّ
يص.
ُّ
التخص ّ

الفقهي باملعنى الثاين ال ينايف بقاء فكرة املرجع َّية العا َّمة واستمرار
فالتخصص
ُّ
ّ
الفردي
مها يف تطوير حركة االجتهاد
حضورها وفاعليتها يف األ َّمة ،بل يعترب
ّ
عنرصا مسا ً
ً
وتوسيع آفاقه لدى املرجع َّية العا َّمة ،ويف مكان ما يؤ ِّدي إىل جتدُّ د النظرة إىل طبيعة عمل َّية
االجتهاد عند املرجع العا ّم وأدواهتا ،بحيث ال تبقى هذه العمل َّية يف دائرة الفرد َّية املحضة

االستشاري.
يص وإن يف حدّ ه
اجلامعي
بل تط َّعم بنكهة االجتهاد
ّ
ُّ
ّ
والتخص ّ

الفقهي ورضوراته:
التخصص
ثال ًثا :دوافع
ُّ
ّ
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التصور َّية ،يطرح السؤال التايل نفسه :هل نحتاج اليوم إىل
بعد عرض هذه املقدِّ مات
ُّ

الفقهي باملعنيني األخريين كعمل َّية رضور َّية يف حياة األ َّمة اإلسالم َّية ،ويف
التخصص
ُّ
ّ
اإلسالمي املعارص؟ أم أنَّه يمكن االستغناء عنهام أو عن أحدمها مثلاً ؟
املعريف
الفضاء
ّ
ّ

((( انظر :الباقري ،جعفر :احلوزة العلم َّية ثوابت ومتغيرِّ ات ،ط ،1بريوت ،دار الصفوة1994 ،م ،ص 96وما بعدها.
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يف الواقعّ ،
إن معاجلة هذه القض َّية تنقلنا إىل ض َّفة البحث عن نقاط عديدة ترسم

الفقهي:
التخصص
بمجموعها ما ينبغي أن تكون عليه الصورة يف قض َّية
ُّ
ّ

اإلسالمي -عمو ًما -جوا ًبا عن السؤالني
ال بدَّ من البحث عن وظيفة الفقه
ّ
اإلسالمي؟ وما هي دوائره وامتداداته يف حياة اإلنسان واملك َّل ِفني
اآلتيني :ملاذا الفقه
ّ
بالرشيعة؟

ملف العدد

اإلسالمي قيادة احلياة اإلنسان ّية:
 -1وظيفة الترشيع
ّ

يمكن تعريف الفقه بأنَّه عبارة عن «جمموع األحكام الرشع َّية الفرع َّية الكل َّية أو

الوظائف املجعولة من قبل الشارع أو العقل عند عدمها»((( ،فيكون االجتهاد الفقهي

عبارة عن عمل َّية بذل أقىص اجلهد والوسع ملعرفة هذه األحكام الرشع َّية بواسطة الدليل
واحلجة((( ،أو استنباط األحكام الرشع َّية من مصادرها التي يؤمن املستنبِط بمرشوع َّية
َّ
الرشعي أو الوظيفة العمل َّية .وإذا د َّققنا النظر يف طبيعة احلكم
اعتامدها كأد َّلة عىل احلكم
ّ

الرشعي حسب تعريف األصول ِّيني ،نالحظ أنَّه عبارة عن «خطاب الشارع املتع ِّلق بأفعال
ّ
املك َّلفني»((( وأضاف بعض الفقهاء قيد «وذواهتم» باعتبار َّ
أن بعض األحكام الوضع َّية

تشمل ذات املك َّلف كالزوج َّية ،وإذا اخرتنا التغيري الذي أحدثه بعض األصول ِّيني نقدً ا

الرشعي بسبب بعض املشكالت التي تواجهه((( ،يصبح
عىل هذا التعريف للحكم
ّ
احلكم عبارة عن «الترشيع الصادر من اهلل -تعاىل -لتنظيم حياة اإلنسان وتوجيهه»(((،

حممد باقر الصدر.
عرفه الس ِّيد َّ
كام َّ

 ،ط ،2قم املقدَّ سة ،املجمع

العاملي ألهل البيت
حممد تقي :األصول العا َّمة للفقه املقارن ،حتقيق :املجمع
ّ
((( انظر :احلكيمَّ ،
العاملي ألهل البيت 1418 ،هـ.ق1997/م ،ص.36
ّ
الغروي ،عيل :التنقيح يف رشح العروة الوثقى(تقرير أبحاث الس ِّيد أبو القاسم اخلوئي) ،موسوعة اإلمام اخلوئي ،ال
((( انظر:
ّ
مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،ال ت ،ج ،1ص.10-9
ط ،ال مَّ ،
حممد سالم :مباحث احلكم عند األصول ِّيني ،ال ط ،ال م ،مطبعة جلنة البيان العريب ،ال ت ،ج ،1ص.55
((( مدكورَّ ،
((( انظر :احلكيم ،األصول العا َّمة للفقه املقارن ،م.س ،ص.52-51
اإلسالمي التابعة جلامعة
مؤسسة النرش
ّ
حممد باقر :دروس يف علم األصول (احللقة الثانية) ،ط ،5قم املقدَّ سةَّ ،
((( الصدرَّ ،
املدرسني1418 ،هـ.ق ،ص.162
ِّ
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يرصح الس ِّيد
الرشعي أو الترشيع
وهذا اخلطاب
ّ
ّ
التنظيمي حلياة اإلنسان يشمل –كام ِّ
الصدر -كا َّفة أبعاد اهلو َّية اإلنسان َّية (العقل َّية ،والوجدان َّية ،والسلوك َّية )...والساحات

(الرتبو َّية ،االجتامع َّية ،السياس َّية ،االقتصاد َّية ،اإلعالم َّية ،البيئ َّية ،الصح َّية ،العسكر َّية،
يتحرك فيها اإلنسان ،وال خيتَّص بمجال دون آخرَّ ،
ألن اإلسالم -كام
الفنّ َّية ...إلخ) التي َّ

الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

ثبت يف املباحث الكالم َّية والدراسات ال َع َقد َّية -رسالة اهلل الشاملة ِّ
لكل تفاصيل احلياة
ِّ
بخط العالقة الفرد َّية بني اإلنسان ور ِّبه داخل مكان
منحرصا
البرش َّية ،فهو ليس دينًا
ً

َّ
خاص بالعبادة كاملسجد ،بل ين ِّظم اإلسالم َّ
وخط عالقته
خط عالقة اإلنسان بنفسه،
ّ
َّ
وخط عالقته بالطبيعة والكائنات املحيطة
بباقي أفراد نوعه وباملجتمع والدولة واأل َّمة،
فإن الترشيعات اإلسالم َّية تشمل َّ
كل ذلك يف ّ
به(((؛ ُّ
خط عالقته بر ِّبه ،وعليه َّ
ظل ِّ
كل

جماالت اخلطوط املذكورة.

حممد باقر الصدر« :بعد أن آمن اإلنسان باهلل واإلسالم والرشيعة وعرف
يقول الس ِّيد َّ

أنَّه مسؤول بحكم كونه عبدً ا هلل -تعاىل -عن امتثال أحكامه ،يصبح ملز ًما بالتوفيق بني
سلوكه يف خمتلف جماالت احلياة والرشيعة اإلسالم َّية»(((.

وقد طرح الفقهاء وعلامء أصول الفقه قواعد ومسائل عديدة يستفاد منها هذا املعنى،
كقاعدة( :ما من واقعة إال وهلل فيها حكم)؛ حيث َّ
إن علم اهلل -تعاىل -بجميع املصالح
يرشع له ما يتناسب مع تلك
واملفاسد التي ترتبط بحياة اإلنسان يفتح باب لطفه عىل أن ِّ
املصالح واملفاسد يف شتَّى جوانب احلياة((( .ومسألة أنَّه جيب عىل املك َّلف أن يكون يف

مجيع حركاته وسكناته وتروكه وأفعاله متّب ًعا للرشيعة إ َّما اجتها ًدا أو تقليدً ا((( ،وغريها
من املسائل التي توضح َّ
اإلسالمي ُص ِّمم ليعالج مجيع أضالع هندسة احلياة
أن الفقه
ّ
البرش َّية.
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اليزدي،
اإلسالمي1434 ،هـ.ق2013/م ،ص178؛
حممد باقر :املدرسة القرآن َّية ،ط ،2الم ،دار الكتاب
ّ
ّ
((( انظر :الصدرَّ ،
حممد عبد املنعم اخلاقاين ،ط ،1بريوت ،دار الروضة،
حممد تقي مصباح :النظرة القرآن َّية للمجتمع والتاريخ ،ترمجةَّ :
َّ
1416هـ.ق1996/م ،ص.482
((( الصدر ،دروس يف علم األصول (احللقة األوىل) ،م.س ،ص.41
((( م.ن( ،احللقة الثانية) ،ص.165
((( انظر :اخلوئي ،أبو القاسم :منهاج الصاحلني (العبادات) ،ط ،1بريوت ،دار البالغة1412 ،هـ.ق1992/م ،ج ،1املسألة
األوىل ،ص.5

السنة  2العدد  4صيف  -خريف 2017

أن ما ذكره البعض من َّ
وهبذا يظهر َّ
«أن علم الفقه هو علم احلياة بأبعادها املرتامية
وآفاقها الواسعة وجماالهتا املختلفة»((( ،تعبري لطيف ويف حم ِّله.

واملجاالت احليات َّية تركًا أو فعلاً  ،حركة أو سكونًا ،مهام كانت تفصيل َّية أو صغرية.

ملف العدد

واخلالصةَّ :
اإلسالمي هي تنظيم احلياة اإلنسان َّية بكا َّفة أشكاهلا
إن وظيفة الترشيع
ّ
املتع ِّلقة بالفرد واملجتمع والدولة واأل َّمة َّأولاً  ،وثان ًيا يف خمتلف أبعاد اهلو َّية اإلنسان َّية

تغي عاملنا:
 -2بني األمس واليوم رَّ

تتع َّلق هذه النقطة بتحليل معامل احلضارة البرش َّية الراهنة وطبيعة احلياة التي يعيشها
أن َّ
شك يف َّ
اإلنسان املعارص ،ال َّ
يتحرك تصاعد ًّيا
اخلط
البياين ِّ
لنمو املجتمعات اإلنسان َّية َّ
ّ

بشكل ال يعرف اجلمود وال الثبات ،وقد شهدت هذه املجتمعات يف العقود األخرية
التحول يف حركة جوهر َّية س َّيالة .هذا
حتوالت جذر ّي ًة يف معامل هو َّيتها ،وما زال هذا
ُّ
ُّ
التغيرُّ لو رجعنا بالذاكرة التارخي َّية إىل قرون مضت مثلاً  ،وعقدنا مقارنة رسيعة بينه وبني
حياة اإلنسان يف تلك األحقاب السابقة ،لوجدنا فوارق كيف َّية وكم َّية مثرية للدهشة
واالستغراب يف تغيرُّ وتبدُّ ل طبيعة احلياة أفق ًّيا وعامود ًّيا يف خمتلف جماالهتا.
والتخصصات يف فروع العلوم اليوم ،وأين هي باألمس؟
فأين طبيعة شبكة املعارف
ُّ

َّ
إن الناظر اليوم إىل جغرافيا العلوم وانتشار خريطتها يف خطوط الطول والعرض يعيش
البرشي من حقول معرف َّية متعدِّ دة ،فقد أصبح ُّ
كل يشء يف
اجلذبة جتاه ما أبدعه العقل
ّ
العامل املحيط بنا موضو ًعا للدراسة والبحث عن خصائصه وصفاته ،فال نجد جزئ َّي ًة

توسع
من اجلزئ َّيات إال ويكتب حوهلا مئات بل آالف الصفحات،
واألهم يف ذلك هو ّ
ّ
العلوم التي اتخَّ ذت اإلنسان وأنشطته وسلوك َّياته موضو ًعا للدراسة ،ثم تش َّظت هذه

التخصصات (كعلم
العلوم ذاهتا إىل عرشات الفروع؛ فمثلاً علم النفس أصبح عرشات
ُّ
االجتامعي،)....
العائيل ،وعلم نفس العمل ،وعلم النفس
الديني ،وعلم النفس
النفس
ّ
ّ
ّ
الرتبوي ،وعلم اجتامع
السيايس ،وعلم االجتامع
وكذا علم االجتامع (كعلم االجتامع
ّ
ّ

((( الباقري ،احلوزة العلم َّية ،م.س ،ص.99
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التنمية ،)...وكذلك علم السياسة ،وعلم االقتصاد ،وعلم األخالق ،وعلم القانون....

إلخ.

كام َّ
أن الراصد لطبيعة الن ُظم احلضار َّية والثقاف َّية والبنى االجتامع َّية للحياة اإلنسان َّية

ومؤسساهتا (الربملان َّية والقضائ َّية والعسكر َّية واألمن َّية
كهو َّية الدولة وأجهزهتا احلكوم َّية
َّ
الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

و )...مثلاً  ،وكذلك طبيعة العالقات الدول َّية ،واملنظامت العامل َّية ،والرشكات االقتصاد َّية

للقارات ،واملصانع العمالقة واملعامل الضخمة ،ومراكز األبحاث
الكربى العابرة
ّ
والدراسات ،والشبكات اإلعالم َّية ،وامل��دارس واجلامعات ،واملستشفيات واملراكز

الطب َّية ،والبنوك واملصارف ...من ح ِّقه أن يسأل :أين هو األمس من اليوم؟

التكنولوجي ،فأين األمس من
التقني والتقدُّ م
التطور
وكذلك الشأن يف جمال
ُّ
ّ
ّ
اليوم يف األدوات الكهربائ َّية واإللكرتون َّية التي يستخدمها اإلنسان اليوم يف وسائل
النقل (القطارات ،الطائرات ،والس َّيارات )...ووسائل االتصال والتواصل (اهلاتف،
االجتامعي ،)...واألدوات الطب َّية ...؟
التلفزيون ،اإلذاعة ،اإلنرتنت ،مواقع التواصل
ّ

باختصار :بني األم��س واليوم تغيرَّ عاملنا ،تغيرُّ ً ا معرف ًّيا ،وثقاف ًّيا ،واجتامع ًّيا،
وتكنولوج ًّيا ،...تغيرَّ عىل مستوى عامل األفكار واألشياء م ًعا.

لعلم ِي الفقه واألصول:
 -3النمو
الداخيل َ
ّ

نمو داخل َّية تصاعد َّية بوترية عالية ،إذ ساهم
شهد الرتاث
الفقهي واألصو ّيل حركة ٍّ
ّ

اإلسالمي عىل ضوء مدرسة أهل البيت يف إجياد حالة من الرتاكم
فتح باب االجتهاد
ّ
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الفقهي
وتطورمها ،فأين الدرس
عزز تقدّ مهام
الكم ّي
والكيفي يف بحث الفقه وأصوله ّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
واألص��و ّيل اليوم منه باألمس؟! الواقع ،أنَّه ال متكن املقارنة بينهام عمود ًّيا من حيث
التوسع يف املسائل
املضمون ومنهج االستدالل وطبيعة املعاجلة ،أو أفق ًّيا من حيث
ّ
العريض هلا ،أو من حيث اللغة واألسلوب والصياغة ...إلخ ،فبعد أن
واالنفالش
ّ
اهلجري مثلاً ُيستح َقر لق َّلته و ُيستنزر و ُينسب إىل ق َّلة
كان فقه الشيعة يف القرن الرابع
ّ
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الطويس إىل تأليف كتاب املبسوط ،أصبحت
الفروع وق َّلة املسائل((( ،ما دفع الشيخ
ّ
-اليوم -تقريرات أبحاث اخلارج لفقهاء اإلمام َّية يف ميدانيَ ِ الفقه وأصوله تتجاوز آالف

(((
عنرصا فاعلاً
من اشرتاط احلياة يف جواز تقليد املرجع وحرمة تقليد امليت ابتدا ًء كان ً

ملف العدد

نوعي يف
حتول
الصفحات ،وهذا
كم ًّيا يف املسائل ،بل هو ُّ
ُّ
ٌّ
التطور -كام أرشنا -ليس تراكماً ِّ
الفقهيَّ .
ولعل ما امتاز به مشهور فقهاء مدرسة أهل البيت
آل َّيات ممارسة عمل َّية االجتهاد
ّ
يف تنشيط حركة االجتهاد وتفعيلها ،ومازالت احلاجة إىل هذه احلركة االجتهاد َّية تنبض
باحلياة يف واقعنا املعارص بنسبة ال تقاس رياض ًّيا بام تقدّ م من حقبات زمن َّية.

التقليدي عن تغطية حاجات اإلنسان املعارص:
 -4قصور الفقه
ّ
شك يف َّ
ال َّ
تم تصنيفها
أن علم الفقه يف الرتاث
اإلسالمي عبارة عن مئات املسائل التي َّ
ّ

ضمن أبواب وكتب؛ لكن تلك املسائل كانت منسجمة مع طبيعة حياة اإلنسان يف ذلك

الزمان يف جماالت أنشطة التجارة والزراعة والصيد واإلجارة والربا و ،...وأجابت عن
حاجات ذلك العرص ومتط ّلبات تلك احلضارة والتحدِّ يات واالبتالءات التي واجهها

اإلنسان فيها؛ َّ
ألن وظيفة الفقه كام تقدّ م تنظيم حياة اإلنسان ،وإنَّام ين ِّظم الفقه حياة اإلنسان
يتحرك
عىل ضوء ما يعيشه هذا اإلنسان من أنشطة وأفعال وتروك تتع َّلق بالزمكان الذي َّ
فيه .ومن هذا املنظار ،ينبغي مشاهدة طبيعة تبويب املوسوعات احلديث َّية والكتب الروائ َّية
كالكتب األربعة عند الشيعة والصحاح واملسانيد عند السنَّة؛ لكن أين هذه األبواب من

املساحة الواسعة ألنشطة اإلنسان املعارص وأفعاله وتروكه وحتدِّ ياته ومتط ّلباته ومواضع

ابتالئه ،فلم تعد تلك األبواب كافية يف التعبري عن حاجات املجتمعات البرش َّية اليوم؛
خاص بالبيئة أو اإلدارة أو اإلعالم أو
أي باب
ّ
فال نجد يف الكتب الفقه َّية الكالسيك َّية ّ

العالقات الدول َّية أو العيادات النفس َّية ...مثلاً  ،وهكذا يف عرشات الفروع والساحات
((( انظر :الطوسي ،حممد بن احلسن :املبسوط يف فقه اإلماميَّة ،تصحيح وتعليق :حممد تقي الكشفي ،ال ط ،بريوت،
اإلسالمي1412 ،هـ.ق1992/م ،ج ،1ص.3-2
دار الكتاب
ّ
الغروي ،التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،م.س ،ج ،1ص 73وما بعد.
((( انظر:
ّ
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األخرى بل املئات منها ،كام أنَّه يف األبواب التقليد َّية ذاهتا ولدت مئات املسائل احلديثة

رأسا عىل عقب.
التي قد جتدِّ د طبيع ُة معاجلتها تلك
َ
األبواب وتقلبها هرم ًّيا ً

والعمودي يف حياة
األفقي
التوسع
وهنا من ح ِّقنا أن نسأل :أال ينبغي أن يخُ ِرج هذا
ّ
ّ
ُّ

التقليدي ألبواب
اإلنسان وجماالت أنشطته وميادين سلوكه الفقها َء من ذهن َّية التصنيف
ّ
الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

وكأنم اختذوا اهلندسة
الفقه؟!
ً
خصوصا هَّأنم قد صنَّفوا رسائلهم العمل َّية عىل ضوئها ،هَّ
الكالسيك َّية ملسائل الفقه وأبوابه عىل هَّأنا إطار ثابت وجامد ،وكأنَّه قد ُأنزلت فيها آية أو

رواية ،وليست من وضع البرش وتصنيفهم لتتَّسم باملرونة واحلرك َّية والتغيرُّ ؟! إىل درجة
أنَّه ك َّلام ُعرضت عىل الفقهاء مسألة جديدة صنَّفوها عىل ضوء تلك اهلندسة املوروثة،
التقليدي املتعارف ملسائل علم الفقه .وقد القت هذه
وبحثوا هلا عن موضع يف التقسيم
ّ

املسألة اعرتاضات وانتقادات من قبل بعض الفقهاء ،الذين اعتربوا أنَّه ال حاجة إىل إدراج
يتطور يف حياة اإلنسان من صيغ وعقود وإيقاعات وحقوق مث ً
ال يف األبواب القديمة؛
ما َّ
بغض النظر عماَّ قد يطلق عليها من تسميات((( .وهذا إنَّام
فلتكن أبوا ًبا مستق َّلة برأسهاِّ ،
الرتاثي يف الذهن َّية الفقه َّية املعارصة عند معاجلة
قوة حضور التقسيم
يكشف عن مدى َّ
ّ
املوضوعات احلديثة ،وال يمكن إغفال الدور الذي قد تلعبه هذه اهلندسة الكالسيك َّية

االجتهادي جلدل َّية
لتقسيم األبواب الفقه َّية يف طبيعة االستنباط وانعكاسها عىل الفهم
ّ
الفقهي التي ستتأ َّثر بطبيعة
التخصص
النص والواقع ،وبالتايل عىل كيف َّية النظر إىل مسألة
ُّ
ّ
ّ
هذه الرؤية لتصنيف املسائل فقه ًّيا.

 -5فردان َّية االجتهاد الفقهي:

اإلسالمي ،فردان َّية فعل االجتهاد ،بمعنى َّ
أن النزعة
من املعروف تارخي ًّيا يف الرتاث
ّ
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بقوة يف عمل َّية استنباط الترشيعات اإلسالم َّية؛ حيث
الفرد َّية -كانت وما زالت -حترض َّ

َّ
فقيها واحدً ا هو الذي ينهض هبذه العمل َّية ليعالج خمتلف األبواب الفقه َّية بشكل
إن ً
حممد جواد :فقه اإلمام جعفر الصادق
((( انظر :مغنيةَّ ،
ال ت ،ج ،3ص14؛26؛ 32وغريها.

مؤسسة أنصاريان للطباعة،
عرض واستدالل ،ال ط ،قم املقدَّ سةَّ ،
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ِ
يتقسم اجلهد
شخيص ،دون أن يكون هناك ف َر ُق عمل اجتهاد َّية من جهة ،ودون أن َّ
ّ
عهد أن تكون عمل َّية االجتهاد مجاع َّية؛ أي يقوم
االجتهادي عىل دراسة أبواب بعينها .فلم ُي َ
ّ
هبا مجاعة من الفقهاء بام هم مجاعة ،وقد ّ
االجتهادي تارخي ًّيا
غذى هذا النمط من السلوك
ّ

التخصص يف الفقه.
األنس هبا ،ما ُيشكِّل مان ًعا أو يوجب الغفلة عن االلتفات إىل حركة
ُّ

ملف العدد

معز ًزا من سيكولوجيا
ظاهرة شمول َّية النزعة الفرد َّية يف البحث
الفقهي لألبواب كا َّفة ِّ
ّ

التحول يف الذهن َّية الفقه َّية:
 -6رضورة
ّ

ويف هذا السياق ،وعط ًفا عىل ما تقدَّ م يف النقطة الرابعة ،مل نالحظ َّ
التوسع
أن هذا
ُّ

والعامودي يف احلياة البرشية قد ترك بصمته عىل ذهن َّية الفقيه الفرد من حيث
األفقي
ّ
ّ
طبيعة معاجلة املسائل الفقه َّية؛ بمعنى َّ
أن الذهن َّية الفقه َّية كانت مأنوسة بفقه الفرد –
وتعرضت أحيان ًا نادرة -ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة -وبشكل
فاعلاً وقابلاً َّ -
عريض لفقه الدولة أو السلطان حتَّى بام ال يتناسب مع طبيعة تركيبة الدولة وبنائها يف
ّ
تلك األزمنة فضلاً عن الواقع املعارص.
وعىل ِّ
ثمة بنى اجتامع َّية وسياس َّية بالغة
كل حال ،من الواضح
ً
-أيضا -أنَّه مل يكن َّ

مؤسسات اقتصاد َّية متعدِّ دة
التعقيد يف الدولة ،كام هو احلال اليوم؛ فلم يكن هناك َّ
اجلنس َّيات ،وأحزاب سياس َّية ،ومن َّظامت دول َّية ،وإمرباطور َّيات إعالم َّية ...إلخ ،يف
أن معاجلة القضايا احليات َّية -اليوم -ال بدَّ أن تحُ ْ ِد َ
حني َّ
ليتم
ث ُّ
حتولاً يف الذهن َّية الفقه َّية َّ
أيضا(((؛ أي أن يامرس الفقيه عمل َّية استنباط
تناول املوضوعات برؤية َد ْول َّية واجتامع َّية ً
ويدون الفقه بذهن َّية تتجاوز فقه الفرد –مع كونه حاجة رضور َّية -إىل فقه
األحكام
ّ
خصوصا يف ٍ
جمرد فكرة
الدولة واملجتمع،
ً
زمن مل تعد فيه الدولة اإلسالم َّية عند الشيعة َّ
نظر َّية ،بل أصبحت واق ًعا فعل ًّياَّ .
فإن قيام اجلمهور َّية اإلسالم َّية يف إيران فرض حتدِّ يات
الشيعي ،كالعالقة مع الرشكات االقتصاد َّية الغرب َّية املستثمرة داخل
ضخمة عىل الفقه
ّ

الالربوي يف اإلسالم ،ال ط ،بريوت ،دار التعارف للمطبوعات1414 ،هـ.ق1994/م،
حممد باقر :البنك
ّ
((( انظر :الصدرَّ ،
حممد مهدي شمس الدين يف :جمموعة مؤ ِّلفني :االجتهاد واحلياة (حوار عىل
ص5؛ وانظر :حوار مع العلاَّ مة الشيخ َّ
الورق) ،ط ،2بريوت ،مركز الغدير للدراسات اإلسالم َّية1417 ،هـ.ق1997/م ،ص.18
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الدولة ،أو العالقة مع البنوك واملصارف الربو َّية العامل َّية ،أو العالقات الدول َّية يف السلم

واحلرب ،أو قانون العمل ،أو قانون تنظيم األحزاب ،أو قانون العقوبات القضائ َّية...
إلخ؛ ولذا ال نقصد بفقه املجتمع فقه األفراد يف املجتمع ،بل فقه املجتمع بام له من هو َّية
اجتامع َّية ،وفقه الدولة بام هلا من شخص َّية حقوق َّية واقع َّية يف عامل االعتبار .واملعلوم َّ
أن

الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

س َّن قوانني وترشيعات رائدة ومعارصة تدخل يف فقه الدولة واملجتمع حتتاج إىل سنوات

من النقاش والتمحيص والبحث للوصول إىل نتائج صاحلة إلدارة املجتمع والدولة،
فقانون العمل مث ً
ال يف إيران أخذ ما يقارب عرش سنوات من النقاشات كي يبرص النور.

فهل يمكن أن تعالج قضايا فقه الدولة واملجتمع بذهن َّية الفقيه الفرد؟ أم َّ
أن معاجلة

موضوعات من هذه الطبيعة حيتاج إىل تضافر اجلهود اجلامع َّية يف عمل َّية االجتهاد من
والتفرغ للحفر عمي ًقا يف الفقه؛ لتكون الترشيعات اإلسالم َّية
التخصص َّية
جهة ،وإىل
ُّ
ُّ
بقوة يف أنظمة الدول اإلسالم َّية وقوانينها ،وعىل تلبية حاجاهتا؟
قادرة عىل احلضور َّ

 -7التحدِّ يات املفروضة أمام الفقيه املعارص:
التوسع املذكور أن جيد الفقيه نفسه أمام نوع
وعط ًفا عىل النقطة الثانية ،أال يقتيض
ُّ

تطور شبكة املعارف والعلوم املعارصة
جديد من التحدِّ يات ،بشأن كيف َّية االستفادة من ُّ
الديني واستخراج الترشيعات واألحكام؟! لقد استفاد
النص
وتوظيفها يف عمل َّية فهم ّ
ّ

الفقيه قديماً من شبكة املعارف والعلوم السائدة يف زمانه ،والتي تُرجم كثري منها من
اللغات األجنب َّية كاليونان َّية وغريها ...فاستفاد من علم املنطق ،وعلم الفلسفة ،وعلم
الفلك ،وباقي العلوم الطبيع َّية((( ...وغريها ،فضلاً عن استفادته من علوم اللغة كالنحو
تطورت شبكة العلوم واملعارف البرش َّية -اليوم-
والبالغة وعلوم التاريخ ...إلخ .وقد َّ
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يف ميادين كثرية مل تشهدها حضارة األمس (كعلوم اللغة واأللسن َّيات احلديثة ،وعلوم

االجتامع ،وعلوم النفس ،وعلوم القانون ،وعلوم الفلك ،وعلوم الطب ،والفلسفات
((( مثلاً :ارتباط نظر َّية فيزيولوج َّية هلا عالقة بتفسري طبيعة اإلبصار عند اإلنسان بمسألة فقه َّية ،وهي :حرمة النظر إىل عورة
الغروي ،التنقيح يف رشح
الغري يف املرآة أو املاء الصايف ،وغريها من عرشات املسائل املنترشة يف البحوث الفقه َّية( .انظر:
ّ
العروة الوثقى ،م.س ،ج ،4ص.)329-328
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املضافة  ،)...فهل يستطيع الفقيه أن يغفل هذه العلوم أم ينبغي عليه أن ُيو ِّظف معطياهتا
الديني عن
النص
النص
الديني؟؟ وهل تنفصل عمل َّية فهم ّ
ونتائجها يف عمل َّية فهم ّ
ّ
ّ

تطور طبيعة املعرفة البرش َّية يف خمتلف احلقول املعرف َّية؟؟ أليس االجتهاد عبارة عن بذل
ُّ
توصلت إليه من نتائج يصدق عىل الفقيه أنَّه قد بذل وسعه؟!
وما َّ

ملف العدد

النص ،فهل بإقصاء تلك الشبكة من العلوم قبل االطالع عىل معطياهتا
الوسع يف فهم ّ
التوسع املذكور أن يكون لدى الفقيه شبكة من املستشارين
وعليه ،أال يفرض
ُّ
واملتخصصني يف املجاالت املختلفة؟! أال حيتاج إىل جهاز يشتغل بني يديه لتقديم
الفن ِّيني
ِّ
املكونة هلا؟! إذ الفقيه
الدراسات له فيام يتع َّلق بتشخيص املوضوعات وحتديد عنارصها ّ
ليس عا ًملا موسوع ًّيا ،فهو من أهل الذكر يف جمال حمدّ د ،يرجع إليه اجلاهل فيام له شأن

ختصصه ،فعليه أن يلجأ هو نفسه فيه إىل
التخصص به ،أ َّما ما هو واقع خارج دائرة ُّ
ُّ
والتخصص .وال نبالغ إذا قلنا َّ
إن هناك آالف املسائل التي حتتاج إىل أن
أهل اخلربة
ُّ
والصحة ،والفلك ،واألمن
الطب
يستمع الفقيه إىل أهل اخلربة يف تشخيصها ،يف حقول:
ّ
ّ
والعسكر ،والعالقات الدول َّية ،واإلعالم واالتصال ،والبنوك واملعامالت املال َّية ،والبيئة،
واالقتصاد ،والتمثيل واإلخراج. ...

َّ
ولعل جمموعة النقاط التي س َّلطنا الضوء عليها ،تثري تساؤالت مرشوعة عن مدى
قدرة فقيه واحد عىل التغطية الترشيع َّية الشاملة لكا َّفة أنشطة احلياة اإلنسان َّية عىل مستوى

يتفرغ ليعالج استدالل ًّيا ّ
كل تلك
الفرد والدولة ويف خمتلف ميادينها ،فأنَّى لفقيه واحد أن َّ
املوضوعات وجيتهد فيها؟! وهل يسع عمر الفقيه أن يعالج تلك املسائل مجي ًعا؟! ولو

املتخصص يف ميداهنا؟!
سيتعمق فيها بنفس الطريقة التي يعتمدها
قدّ ر له معاجلتها ،فهل
ِّ
َّ
َّ
إن هذا أشبه بالتكليف بغري املقدور.

 -8رضورة جتديد نمط االجتهاد:
َّ
إن ما تقدَّ م جيعلنا نشارك بعض الفقهاء والباحثني الفقه ِّيني يف قناعتهم بأنَّنا نحتاج إىل

كالتخصص َّية
الفقهي ،فمنها كانت االنطالقة لطرح بعض األفكار
جتديد أنامط االجتهاد
ُّ
ّ
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اجلامعي ،فمثلاً نالحظ َّ
أن املؤمتر الدو ّيل
الفقه َّية واالجتهاد القائم عىل أساس اجلهد
ّ
اخلتامي فكرة االجتهاد اجلامعي
اخلامس عرش للوحدة اإلسالم َّية((( قد تبنَّى يف بيانه
ّ
التخصص
اجلامعي ...وتشجيع
والتخصص َّية الفقه َّية ،ومما جاء فيه :التأكيد عىل االجتهاد
ُّ
ُّ
ّ

يف األبواب الفقه َّية(((.
الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

يتم اعتامد آل َّية بناء فِ َرق عمل تتعاون فيام بينها عىل استخراج
ويف هذا السياق ،قد ّ

القوانني والترشيعات اإلسالم َّية يف املسائل واألبواب والساحات املتنوعة من أد َّلتها
اجلمعي يف عمل َّية االستنباط نفسها ،بحيث تكون
التفصيل َّية؛ بمعنى أن حيرض العقل
ّ

العمل َّية االجتهاد َّية تشارك َّية وتفاعل َّية ،تعتمد تقن َّيات تقوم عىل أسلوب العصف
أيضا-االجتهادي ،وهي
بغض النظر عن اآلل َّيات التي قد تن ّظم هذا اجلهد
ً
الذهنيِّ ،
ّ
ّ

خاصة ملناقشة املسائل الفقه َّية
ينبغي أن تكون موضع بحث ونقاش؛ كأن تُعقدَ جمالس َّ

ويسج َل باقي
فقهي
والوصول إىل نتائج مشرتكة فيها ،أو ُت َقدَّ َم ورقة بحث َّية يف موضوع
ّ
ّ

الفقهاء مالحظاهتم ،ثم يتداولوا فيها ،للوصول إىل قناعة مشرتكة باإلمجاع ،أو يعتمدوا
التنظيمي ،تبقى هذه
الفني
وبغض النظر عن هذا النقاش
األكثري مثلاً .
آل َّية التصويت
ِّ
ّ
ّ
ّ
الصيغة َف ْرض َّية مطروحة بوصفها حلاًّ لتنشيط حركة االجتهاد
اجلامعي(((.
ّ

خمتصة بالقضايا املعارصة ،لكنَّها يمكن أن
وهذه الصيغة ،وإن كان الظاهر منها هَّأنا َّ

أيضا ،بنا ًء عىل ما تقدّ م رشحه من َّ
أن املسائل التقليد َّية
تشمل األبواب الفقه َّية الكالسيك َّية ً
الفقهي واألصو ّيل ،أو عىل
التطورات الداخل َّية للعقل
يمكن حتديث النظر فيها عىل ضوء
ُّ
ّ

التطورات احلضار َّية لإلنسان املعارص أو غريمها من األسباب.
ضوء
ّ
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ّ
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية
الدويل اخلامس عرش للوحدة اإلسالم َّية بدعوة كريمة من قبل املجمع
((( انعقد املؤمتر
ّ
يف طهران من  16-14ربيع األول 1423هـ.ق 30-28/آيار 2002م.
ّ
الدويل اخلامس عرش للوحدة اإلسالم َّية ،عىل الرابط التايل.www.taghrib.org :
اخلتامي للمؤمتر
((( انظر :البيان
ّ
ّ
الدويل
«التخصص يف األبواب الفقه َّية مدخل إىل التطوير واملعارصة» ،حمارضة ألقيت يف املؤمتر
((( انظر :قبالن ،عبد األمري:
ُّ
اخلامس عرش للوحدة اإلسالم ّية ،أقامه املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،يف اجلمهورية اإلسالم َّية اإليران َّية،
بتاريخ  30-28آيار 2002م.

 -9جتربة اإلمام اخلامنئي:
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ويمكن أن ندرج يف هذا املعنى التجربة التي حاول اإلمام اخلامنئي(دام ظ ّله) أن

املهم والقيام بالرسالة امللقاة عىل عاتق علامء األ ّمة ،وتنقيح
وألجل إكامل هذا الدور ّ

ملف العدد

يضم جمموعة من الفقهاء ،حيث قال« :إنَّه من الالزم،
فقهي
يعتمدها بتأسيس جملس
ّ
ّ
املوضوعات واألحكام اإلسالم َّية ،أن تُشكَّل هيئة من أهل الرأي والفضل املعروفني يف

مجاعي ،ويعدّ وا أصفى
احلوزة العلم َّية؛ ألجل أن يبحثوا وحي ِّققوا املواضيع احلديثة بشكل
ّ
اإلمامي ،كي يعرض عىل املجامع الفقه َّية العامل َّية.
ما أنجزه الفقه
ّ

والعمل األساس هلذه اهليئة هو اإلجابة الفقه َّية العلم َّية التحقيق َّية عىل املسائل
اإلسالمي
العلمي اجلديد للفرد واملجتمع
التي يتط َّلبها وضع العامل احلارض ،والتقدُّ م
ّ
ّ
احلديث»(((.

وقد َعقدت هذه اهليئة بحضور اإلمام اخلامنئي لقاءات فقه َّية عديدة ،وأصبحت

جتربة ح َّية.

الفقهي بمعناه الثاين.
التخصص
وهذا يؤكّد أنَّه ال يمكن االستغناء عن
ُّ
ّ
فجميع ما تقدّ م إذن يؤكِّد احلاجة «إىل أن تنشأ طبقة من علامء الدرجة التالية لتلك

وتتوجه إليها بشكل كامل؛
التخصص يف أبواب الفقه املختلفة،
املرتبة املتقدِّ مة تتولىَّ أمر
َّ
ُّ

التخصص
لكي تنرصف جهودهم وطاقاهتم الذهن َّية واهتامماهتم العلم َّية يف اجتاه مورد
ُّ
وتتوزع اهتامماهتم عىل ِّ
كل هذه
ليتم اإلبداع والتطوير فيه ،بدلاً من أن تتشتَّت جهودهم
َّ
َّ
األبواب املختلفة.

وهبذا ُيضاف ُّ
املعمقة واملتعدِّ دة بعضها إىل البعض اآلخر ،وتُشكِّل
كل هذه الرؤى َّ

حلقاهتا املتواصلة حالة كامل َّية ناضجة لـ(علم الفقه) وبالتايل نظرة إسالم َّية واضحة
وحمدَّ دة ملختلف جوانب احلياة.

نص صادر عن اإلمام اخلامنئي بتاريخ 1371/10/8هـ.ش.
((( ٌّ
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التخصص َّية جتد مربراهتا الرشع َّية َّأولاً  ،ومتتلك دوافعها احليات َّية ثان ًيا»(((.
وهذه احلالة
ُّ
وهذا يرتتَّب عليه مستلزمات كثرية فيام يتع َّلق هبو َّية احلوزة العلم َّية وطبيعة براجمها

الدراس َّية ومناهجها التعليم َّية ...إلخ.

الفقهي -قراءة يف حتديد املفهوم وعر�ض الدوافع-
التخ�ص�ص
ُّ
ّ

وخالصة القولَّ :
الفقهي عىل مستوى الدراسة والتنقيب والتحقيق من
التخصص
إن
ُّ
ّ
ٍ
ربرات التي
دون تصد للمرجع ّية -حتَّى لو كان الباحث مرج ًعا -هو حاجة رضور َّية للم ِّ
تقدّ مت ساب ًقا.

املرجعي:
الفقهي باملعنى
التخصص
راب ًعا :التحدِّ يات الرشع َّية أمام
ُّ
ّ
ّ

نعم ،يبقى َّ
االجتهادي باملعنى
التخصص
األول -أي
أن
ّ
ُّ
التخصص َّية الفقه َّية باملعنى َّ
ُّ

رشعي؛ بمعنى البحث يف جواز التبعيض يف
املرجعي -تفرض حتدِّ يات ذات طابع
ّ
ّ
املتخصص من مصاديق
املتجزي -عىل فرض كون
التقليد َّأولاً  ،ويف جواز تقليد املجتهد
ِّ
ِّ
املجتهد املتجزي -ثان ًيا.
تتم من خالل طرح فرض َّيتني:
ومعاجلة النقطة األوىل ّ

التجزي
بغض النظر عن مسألة
ِّ
 -1أن يقوم الدليل عىل جواز تقليد املجتهد مطل ًقا ِّ

ختصصه ،لو فرضناه جمتهدً ا
واألعلم َّية ،وحينها جيوز تقليد هذا
املتخصص يف ميدان ُّ
ِّ

متجز ًيا .وهذا الرأي يتبنَّاه علم ًّيا ،بل فتوائ ًّيا العديد من املراجع املعارصين ،فالس ِّيد
ِّ
يرصح َّ
مقدارا معتدًّ ا به من األحكام جاز
املتجزئ «إذا عرف
بأن املجتهد
ِّ
ً
اخلوئي -مثلاً ِّ -

املتخصص يف أحكام الباب
املتجزي
لغريه العمل بفتواه» ،وحينها جيوز تقليد املجتهد
ِّ
ِّ
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التخصص؛ إذ ال نعني
الذي اجتهد فيه مع كوهنا بمقدار معتدٍّ به ،والذي هو مقتىض
ُّ
بالتخصص يف باب معينَّ إلاَّ هذا املعنى.
ُّ

وبعبارة أخرىَّ :
جتزيه ،يصدق عليه عنوان الفقيه
إن املجتهد
ص عىل فرض ِّ
املتخص َ
ِّ
والعالمِ  ،و«إذا كان املدار يف جواز التقليد وعدمه هو صدق عنوان الفقيه ،فهو قد يصدق
((( الباقري ،احلوزة العلم َّية ،م.س ،ص.101
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املتجزي مطل ًقا»(((،
مسوغ للحكم بعدم جواز الرجوع إىل
عىل
ِّ
ِّ
املتجزي ...ومعه ال ِّ
فاملوضوع للحكم بجواز الرجوع والتقليد إنَّام هو عنوان العامل أو الفقيه أو غريمها من

السرية العقالئ َّية ،وهي غري مردوع عنها(((.

ملف العدد

مقدارا من املسائل ومجلة معتدًّ ا هبا منها عىل نحو
العناوين التي تنطبق عىل من استنبط
ً
يصدق عليه عنوان الفقيه والعامل .هذا ما تقتضيه األد َّلة اللفظ َّية ،وأوضح منها دليل
 -2أ َّما يف ما يتع َّلق بمسألة األعلم َّية ،فهنا يمكن القول َّ
املتخصص
إن فرض اعتبار
ِّ
أعلم من غريه يف احلقول األخرى ليس بعيدً ا؛ َّ
والتعمق
التفرغ
يف حقل
ّ
ألن ّ
َ
فقهي معينَّ
ّ

يف معاجلة فكرة واحلفر فيها عمود ًّيا جيعل -حسب املالزمة العاد َّية والعرف ّية -الباحث
العلمي بمداركها وتفاصيلها ...بحيث يصبح إطالق لفظ
أكثر إحاطة عىل املستوى
ّ
أمرا واقع ًّيا.
ِّ
املتخصص األعلم عليه ً

املتخصص ،بل يمكن القول بأنَّه يتعينَّ تقليد هذا املجتهد
وحينها ال جيوز فقط تقليد
ِّ
ختصص به؛ َّ
ألن مفهوم األعلم َّية ليس ملكة مطلقة ،بل هي
املتخصص يف الباب الذي َّ
ِّ
قابلة للتجزئة بحسب متع ّلقات االجتهاد((( ،وحينها يصبح فرض أن يكون مرجع أعلم
أمرا واقع ًّيا.
من مرجع آخر يف باب ً
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الغروي ،التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،م.س ،ج ،1ص.195
(((
ّ
((( م.ن  ،ج ،1ص.22
((( م .ن ،ج ،1ص.21-20

