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قراءات علم ّية

قراءة علم َّية يف كتاب

شورا در فتوا

(((

الشيخ حسنني اجلامل

(((

بطاقة الكتاب:
 -اسم الكتاب( :شورا در فتوا)- -اسم املؤ ِّلف :محيد شهرياري

 -بيانات النرش :ط ،2قم املقدَّ سة ،بژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمی معاونتبژوهشی دف�تر تبلیغات اسالمی ح��وزه علمیه قم (مركز العلوم والثقافة
اإلسالمي)1386 ،هـ.ش.
اإلسالم َّية؛ ومعاون َّية البحوث يف مكتب اإلعالم
ّ
محيد شهرياري هو أستاذ للبحث اخلارج يف احلوزة العلم َّية ،حائز عىل شهادة الدكتوراه

يف الفلسفة املقارنة .ولد عام  1342هـ.ـش .يف مدينة طهران ،أهنى دراسته الثانوية عام
1360هـ.ش ،وانخرط يف صفوف احلوزة العلم َّية يف قم املقدَّ سة ،وأهنى دراسة السطوح

((( شورى اإلفتاء.
((( طالب يف مرحلة املاجستري يف جامعة املصطفى العامل َّية يف مدينة قم املقدَّ سة.
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ثم التحق بدروس اخلارج يف ع ْل َمي الفقه واألصول عند بعض
يف غضون ّ
ست سنواتَّ ،
ربزين يف قم .ويف أثناء دراسته اخلارج ،نال شهادة املاجستري يف اإلهل َّيات
األساتذة امل ّ

مدرس) ،وكانت رسالته للامجسرت حتت عنوان
واملعارف اإلسالم َّية من جامعة (تربيت ّ

(شورا در فتوا) .ومنذ العام  1375تولىَّ رئاسة مركز نور للتحقيقات الكمبيوتر َّية يف
العلوم اإلسالم َّية .ثم حاز عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة املقارنة من جامعة قم .وأ َّلف
كتا ًبا يف فلسفة األخالق الغرب َّية ،فحاز سنة  1385يف إيران عىل اجلائزة السنو َّية ألفضل

قراءة يف كتاب� :شورا در فتوا

فلسفي .ثم تصدَّ ى لرئاسة مركز حتقيق وتوسعه علوم انسانى (سازمان سمت).
كتاب
ّ
وهو جييد اللغتني العرب َّية واإلنكليز َّية .وقد رشع يف تدريس بحوث اخلارج يف علم الفقه

فدرس بحث «فقه التكنولوجيا احلديثة» ،وما زال إىل اآلن
يف حوزة قم سنة َّ ،1391
يدرس بح ًثا آخر يف علم الفقه(((.
ّ
علمي سنة 1383هـ.ش.
وقد حاز كتاب (شورا در فتوا) عىل جائزة أفضل بحث
ّ

وهو حاصل بحث وحتقيق ملدة  3سنوات (من سنة  1372إىل سنة  .)1374وقد بحث

فيه عن إمكان َّية تشكيل هيئة مجاع َّية للفتوى واالستفتاء تعتمد عىل الشورى واملشاورة(((،
بحيث ّ
تقل عىل أثرها نسبة اآلراء املختلفة واملتعارضة.
فرتّب كتابه عىل مقدّ مة وثالثة فصول وخامتة.
فذكر يف املقدّ مة الفكرة الرئيسة التي يريد معاجلتها يف هذا الكتاب ،وهي :رأي الفقه

الشيعي فيام يرتبط بشورى اإلفتاء .وبينَّ مشكلتني واجهتاه أثناء تدوينه هلذا الكتاب،
ّ
ومها:
ّ
مستقل مطبوع يف هذا املجال
 -1عدم وجود بحث
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 -2حاجة هذا البحث لقدرة علم َّية وبحث َّية كبرية.
قسم فصوله عىل التايل:
ثم َّ
َّ
((( انظر :موقع املؤلف عىل صفحة االنرتنتhttps://www.shahriari.ir/bio-abs :؛ تاريخ الدخول.2018 /3 /11 :
((( سيتَّضح فيام بعد َّ
أن الكاتب قد ّفرق بينهام ،فانتظر.

األول :دور الشورى واملشاورة يف صدور الفتوى
الفصل َّ
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الفصل الثاين :مناقشة أدلة االجتهاد والتقليد ونسبتها إىل شورى الفتوى
ثم ختم بخامتة نستعرضها مع تفاصيل الفصول فيام ييل من هذه القراءة.
َّ

قراءات علم ّية

الفصل الثالث :اختالف الفتاوى
وجتدر اإلشارة إىل أنَّه مل يطرح ما ذكره يف هذا الكتاب حلاًّ هنائ ًّيا للمسألة ،بل ترك
مفتوحا أمام سائر الباحثني ليشبعوه بح ًثا وتدقي ًقا.
املجال
ً

األول :دور الشورى واملشاورة يف صدور الفتوى:
الفصل َّ
يف هذا الفصل بينَّ الكاتب معنيني للشورى ،مها:
األول :عبرَّ عنه الكاتب بلفظ الشورى ،وهو أن جيتمع بعض األشخاص
 -1املعنى َّ
املتخصصني
ويبحثون يف مسألة ،فيخرج عنهم نتيجة واحدة هي حاصل رأي األكثر َّية أو
ِّ
بينهم .و ُيعدّ جملس النواب يف أغلب البلدان مصدا ًقا هلذا املعنى.
 -2املعنى الثاين :وعبرَّ عنه الكاتب بلفظ املشاورة ،وهو أن جيتمع بعض األشخاص
ويتبادلون اآلراء يف مسألة حمدَّ دة ،فيصبح ّ
كل منهم مطل ًعا عىل جوانب املسألة ك ّلها،
اخلاص يف املسألة .وتُعدّ جلسة رئيس اجلمهور َّية مع
بحيث يستطيع أن ُيبدي رأ َيه
ّ
مستشاريه مصدا ًقا هلذا املعنى.
ٌّ
وكل من هذين املعنيني قابل للتصوير فيام يرتبط بالفقهاء ،فيمكن أن يكون لدينا

شورى فقهاء ،أو مشاورة بني الفقهاء .وأشار الكاتب إىل وجود عدَّ ة صور للشورى؛
ليقول َّ
بأن ورود إشكال عىل إحدى هذه الصور ،ال يعني بطالن هذه النظر َّية من رأس.
اللغوي ٍّ
لكل من الشورى واملشاورة ،فعرض جز ًءا معتدًّ ا به من
ثم بحث املعنى
ّ
َّ
كلامت اللغو ِّيني ،وخلص إىل َّ
أن معنى املشاورة والشورى يف كالم العرب هو طلب رأي
شخص بصري .كام يوجد معنى آخر للشورى وهو التشاور بني شخصني أو أكثر الختاذ
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قرار يف موضوع ما.
تعرض ملدى داللة القرآن الكريم عىل الشورى واملشاورة يف الفتوى ،فوجد َّ
أن
ثم َّ
َّ

وصب بحثه عىل موردين
مادة الشورى قد استُعملت يف ثالثة مواضع من القرآن الكريم.
ّ

منها ،ومها :اآلية  38من سورة الشورى((( ،واآلية  159من سورة آل عمران(((.
أ َّما آية سورة الشورى ،فبينَّ َّ
أن االستدالل هبا يتو َّقف عىل مقدّ مات ثالث:
قراءة يف كتاب� :شورا در فتوا

أ -أن تكون مجلة (وأمرهم شورى بينهم) صفة الزمة للمؤمننيّ ،
فتدل عىل لزوم
الشورى .وقد أثبت هذه املقدّ مة ببيانني .وبينَّ بأنَّه حتَّى لو مل ّ
تدل هذه اآلية
شك َّ
عىل لزوم الشورى ،فال َّ
بأن املفرسين يستفيدون منها حسن الشورى.

املتخصصني وأهل الف ّن ،وفيام يرتبط ببحثنا
ب -أنَّه جيب أن تكون الشورى بني
ِّ
َّ
واستدل عىل ذلك بسرية العقالء
جيب أن تكون بني الفقهاء ،ال بني املؤمنني.
وبسرية النبي األعظم يف موارد الشورى.

أيضا؛ فالفتوى هي من األمور
ج -أن تكون كلمة (أمرهم) شاملة للفتوى ً
أهم هذه األمور.
املرتبطة باملؤمنني ،بل هي ّ

ُ
واإلشكال عىل هذه املقدّ مات الثالث بعدم عمل املسلمني األوائل بالشورى يف
الفتوى مدفوع؛ َّ
ألن سبب عدم عملهم هبا هو اعتقادهم بعدم إمكان حت ُّققها يف ذلك

الزمن ،وال منافاة بني الشورى وبني اآليات الذا َّمة لألكثر َّية؛ ألنَّه ال منافاة بني اآلية التي
تشري إىل َّ
أن أكثر الناس ال يعلمون ،فيتَّبعون ظنَّهم ،وبني أن يتَّبع الناس رأي جمموعة من
واملتخصصني.
اخلرباء
ِّ

214

وأ َّما آية سورة آل عمران ،فبنى االستدالل فيها عىل مقدّ مات أربع:
((( [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ].
((( [ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ].
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أ -أن ّ
ألنا صيغة أمر ،وليست
تدل مجلة (شاورهم) عىل الوجوب
الرشعي؛ هَّ
ّ

خمتصة بالنبي  ،بل تشمل سائر املسلمني.
ب -أن ال تكون اآلية َّ

قراءات علم ّية

إرش��ا ًدا إىل حكم العقالء حتَّى نحتاج إىل إثبات سرية العقالء عىل لزوم
الشورى .فحمل األمر عىل اإلرشاد خالف األصل ومفتقر إىل دليل .ولو
ا ُدعي القطع بداللتها عىل اإلرشاد ،فإنه ُيستفاد منها حسن الشورى عىل ّ
األقل.

ج -أن ال تكون كلمة (األمر) املط ّبقة عىل احلرب خمتصة هبا ،بل تكون شاملة
لألمور التي هلا صالح َّية الشورى -بقرينة مناسبة احلكم للموضوع ،-فتخرج
مه َّية.
عنها األمور قليلة األ ِّ

عزمت) حمذو ًفا ،و ُيراد منه -بقرينة اآليات
د -أن يكون املفعول يف مجلة (فإذا
َ
السابقة والالحقة -األمر ا ُملراد التشاور فيه.
وبسبب ورود بعض اإلشكاالت عىل هذه املقدّ مات ،ذهب الكاتب إىل عدم إمكان

ثم أشار إىل وجود
االستدالل هبذه اآلية عىل الشورى يف الفتوى ،بخالف اآلية األوىلَّ .
آيات أخرى ّ
تدل عىل حسن املشاورة دون الشورى.
فقسم الروايات املرتبطة
القرآين ،رشع يف البحث
وبعد أن أهنى البحث
الروائيَّ ،
ّ
ّ

أيضا .-فمن الطوائفباملشاورة إىل طوائف ،والروايات املرتبطة بالشورى إىل طوائف ً

املرتبطة باملشاورة :ما وردت فيه املشاورة بصيغة األمر ،وما ُبينِّ فيها فائدة املشاورة،
وما أشارت إىل مشاورات الرسول يف إدارة أمور املسلمني .ويرى َّ
أن هذه الروايات
إ َّما متواترة أو مستفيضة ،فال حاجة للبحث عنها من حيث السند .وأشار إىل هَّأنا غال ًبا
ما ال ّ
تدل عىل أزيد من بناء العقالء عىل مشاورة أهل اخلربة .ثم ذكر بعض الطوائف
املرتبطة بالشورى :فمنها ما َّ
دل عىل الشورى وترجيح رأي األكثر َّية ،ومنها ما ورد فيه
لفظ الشهرة املنسجم مع األكثر َّية .وخلص إىل َّ
أن دعوى استفادة الشورى يف الفتوى من

الروايات املذكورة ّ
تم دليل عليها ،كبناء العقالءَّ ،
فإن هذه األد َّلة تكون
حمل إشكال .ولو َّ

مؤ ِّيدة لرتجيح رأي األكثر َّية يف صورة التعارض.
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عرج املؤ ِّلف عىل سرية العقالء فيام يرتبط بالشورى واملشاورة .فكام م َّيز
وبعد ذلكَّ ،

أيضا -نحوين من سرية العقالء ،معيف املعنى
اللغوي بني الشورى واملشاورة ،بينَّ هنا ً
ّ
اللغوي وبحث السرية .ولفت إىل َّ
أن سرية العقالء
اإلشارة إىل أنَّه ال مالزمة بني البحث
ّ
تصلح دليلاً عىل املدّ عى فيام لو مل يردع الشارع املقدَّ س عنها .ويرى َّ
أن اآليات والروايات

فإنا ال ّ
أقل تمُ يض سرية العقالء يف باب
إن مل تكن كافية يف إثبات وجوب الشورى ،هَّ

الشورى .وسرية العقالء ّ
أيضا .-وإن نوقشتدل عىل لزوم الشورى يف مورد الفتوى
ً
قراءة يف كتاب� :شورا در فتوا

أيضا ،-فإنَّه ال ُيناقش يف جواز الشورى أو حسنها ،فتدخل يف منطقةيف هذا الدليل
ً
الفراغ الوالئ َّية ،وبالتايل يمكن جعلها الزمة من ق َبل و ّيل األمر .وهذا ما يقبله حتَّى الذي

ال يقولون بوالية الفقيه املطلقة.

الفصل الثاين :مناقشة أد َّلة االجتهاد والتقليد ونسبتها إىل شورى الفتوى:
يف هذا الفصل بدأ بمناقشة أد َّلة االجتهاد والتقليد ومالحظة سعتها وضيقها بالنسبة

حج َّية الفتوى .ثم بحث نسبتها مع شورى الفتوى ،فيام لو د َّلت هذه األد َّلة
إىل مسألة ِّ

حج َّية الفتوى .ومل ُيالحظ يف هذا الفصل صورة اختالف الفتاوى أو كون أحد
عىل ِّ
حج َّية الشورى يف إصدار الفتوى ،وأوكل
صب بحثه عىل ِّ
املجتهدين هو األعلم ،بل َّ

البحث عن هاتني الصورتني إىل الفصل الالحق.

حج َّية الفتوى :آية السؤال((( ،وآية النفر(((.
ومن اآليات التي بحث عن داللتها عىل ِّ

وبينَّ َّ
احلج َّية لفتوى الفقيه ،متو ِّقف عىل مقدّ مات
أن االستدالل بآية السؤال عىل جعل ِّ
ثالث:
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أ -أن يكون لفظ (أهل الذكر) شاملاً للعالمِني بالقرآن والسنَّة .وبالتايل ،يمكن
الرجوع إىل الفقهاء لسؤاهلم عن الفقه واألحكام ،فيكونون من مصاديق أهل

((( [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] (سورة األنبياء ،اآلية .)7
((( [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ] (سورة التوبة ،اآلية .)122

الذكر.

السنة  2العدد  4صيف  -خريف 2017

ب -أن يكون امل��راد من اإلل��زام بالسؤال هو وجوب العمل تع ُّبدً ا عىل طبق
ج -أن يكون مفعول (فاسألوا) حمذو ًفاّ ،
فيدل حذف املتع َّلق عىل العموم .وبالتايل،
ترجعنا اآلية إىل أهل الذكر يف ِّ
كل مسألة ،ما يشمل األصول والفروع.

قراءات علم ّية

اجلواب ،وليس املراد حتصيل العلم.

احلج َّية التع ُّبد َّية لقول
لك َّن املؤ ِّلف يرى عدم إمكان االستدالل هبذه اآلية عىل جعل ِّ

عقالئي كليِّ ّ بحيث ينطبق عىل الرجوع إىل
الفقيه ،لكنَّها يمكن أن تكون ناظرة إىل حكم
ّ
أهل اخلربة يف ِّ
كل مسألة -بام يف ذلك األصول والفروع .-وبالتايل ،يكون الدليل شاملاً

حلج َّية فتوى الشورى.
ِّ

احلج َّية
وأ َّما آية النفر ،فقد أشكل أكثر علامء األصول عىل االستدالل هبا عىل إثبات ِّ
احلج َّية التع ُّبد َّية لقول
التع ُّبد َّية .وخلص املؤ ِّلف إىل عدم إمكان االستدالل هبا عىل جعل ِّ

الفقيه.

حج َّية فتوى املجتهد بالنسبة
تعرض للروايات ،فبينَّ داللة الكثري من الروايات عىل ِّ
ثم َّ
َّ
فقسم
إىل العا ِّم ّي ،لكنَّه بحث عن مدى سعتها وضيقها فيام يرتبط ِّ
بحج َّية شورى الفتوىَّ .
هذه الروايات إىل طوائف :ما أرجع إىل عنوان عام (كرواة أحاديثنا واملس ّن يف حبنا)،

وما أرجع إىل أفراد حمدَّ دين (كاإلرجاع إىل عثامن بن سعيد وابنه ،وتأييد فتوى معاذ
الثقفي
حممد بن مسلم
بن مسلم
ّ
ّ
النحوي ،وأمر ال ُق َثم بن ع َّباس باإلفتاء ،واإلرجاع إىل َّ
واحلارث بن املغرية وزكريا بن آدم ويونس بن عبد الرمحن) ،وما َّ
حج َّية
دل باملالزمة عىل ِّ

حج َّية تقليد
رأي الفقيه لعموم الناس .وقد أثبت من خالل بعض هذه الروايات أصل ِّ
حج َّيته مطل ًقا .لك َّن هذه الروايات ال تكفي للمنع
شورى الفقهاء ،يف مقابل من ينفي ِّ
متمم ،وهو ما سوف يذكره يف
عن الرجوع إىل فرد واحد ،بل إثبات ذلك حيتاج إىل دليل ِّ

دليل سرية العقالء.

ِ
العقيل ،وبينَّ َّ
أن رجوع اجلاهل إىل العامل حكم
ثم استعرض الدليل
ّ
بدهيي وجبِليّ ّ
ّ
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وفطري .وع ّقبه بسرية العقالء ،وبحثها من جهتني :من جهة كوهنا دليلاً للعا ِّم ّي عىل
ّ
التقليد ،ومن جهة كوهنا دليلاً للمجتهد عىل التقليد .وذكر يف اجلهة الثانية َّ
أن بناء العقالء

عىل لزوم الرجوع إىل شورى اخلرباء لو دار األمر بينهم وبني الرجوع إىل فرد واحد.
ِّ
متعذ ًرا،
األول :أن ال يكون الرجوع إىل أهل اخلربة
لك َّن ذلك متو ِّقف عىل رشطنيَّ :
والثاين :أن ال يكون مورد الرجوع من املسائل السخيفة والتي يتسامح العقالء فيها عادة.
وهذان الرشطان متح ِّققان فيام يرتبط بالدين ،وبالتايل يلزم الرجوع إىل شورى الفقهاء

قراءة يف كتاب� :شورا در فتوا

املتخصصني ،وال ُيعذر املك َّلف لو اكتفى بقول أحدهم طاملا َّ
أن الرشطني متح ِّققان.
ِّ
متمام ملا د َّلت عليه الروايات -كام أرشنا.-
وبالتايل ،يكون هذا الدليل ِّ
وقد ُيشكل عىل االستدالل بسرية العقالء بأنَّنا نحرز ُّ
تأخر هذه السرية عن زمن

يصح االستدالل هبا .وقد أجاب املاتن عن
األئمة  ،فال نحرز عدم الردع ،وبالتايل ال ّ
َّ
هذا اإلشكال بعدَّ ة أجوبة ،منهاَّ :
األئمة  ،ثم
أن هذه السرية كانت موجودة يف زمن
َّ

األئمة
لو س َّلمنا بعدم وجودها يف زمنهم  ،لكنَّه يحُ كم ِّ
بحج َّيتها؛ ألنَّه جيب عىل َّ
ألنم يعلمون َّ
بأن الشيعة -فيام بعد-
يردعوا ً
أيضا -عن السرية غري املعارصة هلم؛ هَّأن

حج َّية ّ
عقالئي،
كل بناء
سوف ُيبتلون هبكذا سرية .ومنها :أنَّه يمكن أن ُيستفاد من األد َّلة ِّ
ّ
بتقريبّ :
حج َّية العقل وأنَّه حجة يف عرض الوحيُ ،يستظهر منها
أن الروايات الدا َّلة عىل ِّ
انطباقها عىل اجلهة العقالئ َّية للعقالء أو شموهلا هلا.

أن سرية العقالء يف ِّ
وخلص إىل َّ
اجلامعي،
كل مسائل العلوم قائمة عىل العمل
ّ

اإلسالمي،
واالستفادة من خمتلف اآلراء واألنظار .وهذه السرية العا َّمة مؤ َّيدة من الرشع
ّ
ولفت إىل مسألة ،وهي َّ
غاية األمر َّ
أن تعيني
أن مصاديقها ختتلف من زمان إىل آخر.
َ
خاص -كاألعلم -للرجوع إليه يف علم الفقه ،هلو أمر غري متعارف يف سائر العلوم
فرد
ّ
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–كالطب واهلندسة وغريها -ال
أي علم من العلوم
ّ
والفنون؛ فعندما ُيتوىف األعلم يف ِّ

ثمة فرق بني علم الفقه وسائر
احلي .فهل َّ
تراهم ينهمكون يف الفحص عن األعلم ّ
يصح هذا التفكيك بني علم الفقه وسائر العلوم؟
العلوم؟ وهل ّ

الفصل الثالث :اختالف الفتاوى:
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يف هذا الفصل بينَّ صورة اختالف فتاوى املجتهدين .واإلشكال َّية التي بحثها يف هذا
الفصل هي :لو حصل اختالف بني أهل اخلربة ،وا ّطلع العقالء عىل هذا االختالف ،فهل
من خالل بيان ثالث صور:

حج َّية رأي الفقيه يف حال
 -1صورة تساوي املجتهدين :بحث فيها نتائج أد َّلة ِّ
تعارض رأيه مع الفقهاء املساوين له .ورأى َّ
أن بيان هذه الصورة يتو َّقف عىل بيان

قراءات علم ّية

تقتيض األد َّلة الرجوع إىل األكثر َّية؟ أم تقتيض غري ذلك؟ فبحث املؤلف هذه اإلشكال َّية

بغض النظر عن مسألة األعلم َّية .-فذكر أد َّلةأد َّلة التخيري حال تعارض فتويني
ّ
األئمة إىل أفراد حمدَّ دين
التخيري من إمجاع ،وإطالق دليل ِّ
احلج َّية ،وإطالق إرجاع َّ
وفحوى أخبار التخيري يف روايات التعارض وسرية العقالء .وأشكل عىل أد َّلة
يتم عنده دليل عىل التخيري .وبنا ًء عليه ،ال يمكن هلذه األد َّلة
التخيري ك ِّلها ،فلم ّ
ثمة
تتم فيام لو مل يكن َّ
أن تنفي االلتزام بالشورى .ولو متَّت بعض األد َّلة ،فهي ُّ
البدهيي َّ
أن القول بالتساقط ال حيتاج
مرجحات عقالئ َّية كأكثر َّية أهل اخلربة .ومن
ِّ
ّ
مرجح ،يكون األصل يف التعارض هو التساقط.
إىل دليل ،ففي صورة عدم وجود ِّ

كم َّية أو
وأشار يف هناية هذه الفقرة من البحث إىل أنَّه يبعد عدم وجود ِّ
مرجحات ِّ
كيف َّية.

 -2رشط األعلم َّية :بحث فيه أد َّلة هذا الرشط ،وعالقته بشورى الفقهاء؛ فلو لزم
اتِّباع رأي األعلم ،فإن مل يكن األعلم يف الشورى ،كان رأي الشورى فاقدً ا
أيضا ،فعىل ِّ
كل حال،
لالعتبار؛ وإن كان يف الشورى ويف األق ِّل َّية ،لزم اتِّباع رأيه ً

التعرض
حج َّية قول األعلم يمنع من
دليل ِّ
التمسك برأي الشورى؛ لذا ال بدَّ من ّ
ُّ
قسم بحث
لرشط َّية األعلم َّية .وقد ذكر َّأولاً ملحة تارخي َّية عن مسألة األعلم َّية ،ثم َّ
األد َّلة إىل قسمني؛ َّ
ألن األد َّلة يف الكتب األصول َّية طائفتان :أد َّلة عىل ترجيح قول
األعلم ،وأد َّلة عىل التخيري بني األعلم وغري األعلم ،فذكر مخسة أد َّلة عىل ترجيح
قول األعلم ،وهي :األخبار ،اإلمجاع ،األقرب َّية واألقوائ َّية ،بناء العقالء ،دوران
األمر بني التعيني والتخيري .ووصل إىل َّ
أن األد َّلة اللفظ َّية واألد َّلة الل ِّب َّية غري آبية
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عن شمول الشورى ،واستنتج َّ
بأن األعلم َّية ال يمكن أن تكون إشكالاً مان ًعا من
تعرض ألد َّلة التخيري من :إطالق األد َّلة اللفظ َّية ،وفحوى
التمسك بالشورى .ثم ّ
ُّ

املقامي ،وصعوبة رشط األعلم َّية .واستنتج عدم متام َّية
أخبار التخيري ،واإلطالق
ّ
أد َّلة رشط األعلم َّية .بل لو متَّت ،فهي ّ
تدل من باب أوىل عىل نظر َّية الشورى.

تتم داللة األد َّلة اللفظ َّية -كآية الشورى -عىل الشورى،
وبنا ًء عليه ،حتى لو مل ّ
َّ
فإن رشط األعلم َّية ال يمكن أن يكون مان ًعا من القول هبا.
قراءة يف كتاب� :شورا در فتوا

 -3رأي اإلسالم يف اختالف اآلراء واألنظار :بحث فيه حسن اختالف اآلراء أو
أن البعض يعتقد َّ
قبحها من وجهة نظر اإلسالم ،فذكر َّ
أن اختالف الفقهاء رمحة؛
وسبب هذا االعتقاد هو االستناد إىل حديث «اختالف َّأمتي رمحة» .وقد عرض

املؤ ِّلف الروايات الدا َّلة عىل هذا املضمون وناقشها ،وبينَّ احتاملني يف الروايات:
فكام يحُ تمل أن يكون االختالف بمعنى االختالف يف اآلراء واألنظار ،كذلك

يحُ تمل أن يكون املراد من االختالف هو الرجوع والسؤال من أجل التع ُّلم.
أن الشواهد ُّ
تدل عىل ذ ِّم االختالف يف أصول الدين وفروعهَّ ،
وخلص إىل َّ
وأن
املسلمني مك َّلفون -حتَّى املقدور وبواسطة الطرق العقالئ َّية -أن جيتنبوا عن

النظري إىل ساحة
هذا االختالف .نعم ،هذا الذ ّم يأيت عندما ينسحب االختالف
ّ

النظري ،وكان
شق الصفوف .أ َّما لو بقي االختالف عىل املستوى
العمل فيوجب ّ
ّ

شك يف َّ
ثمة معيار صحيح الختيار أحد اآلراء لتطبيقه يف ساحة العمل ،فال َّ
أن
َّ
هذا االختالف سبب لرت ّقي العلوم وتكاملها.

اإلسالمي وهي العالقة
فتعرض إلحدى املشكالت اجلدِّ َّية يف املجتمع
ّ
وأما يف اخلامتةَّ :
َّ
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بني و ّيل األمر وبني سائر املراجع .ورأى أنَّه يلزم تقديم والية الويل عىل فتوى املرجع يف
مقام العمل .وأشار يف النهاية إىل بعض االقرتاحات العمل َّية املرتبطة بشورى الفتوى ،من
قبيل :انتخاب األعضاء وكيف َّية عمل الشورى ،فذكر هلا ثالث مراحل ،وعالقة الشورى

بالوالية حيث بينَّ فيها صورتني ملشاركة و ّيل األمر يف شورى اإلفتاء.

وقفة نقد َّية:

السنة  2العدد  4صيف  -خريف 2017

ال خيفى َّ
أن ما قدَّ مه الكاتب هو جهد مبارك ،لكن سنحت يف بالنا بعض املالحظات

َّ
استدل الكاتب عىل لزوم الشورى بكون الشورى يف آية (وأمرهم شورى بينهم)
-1

قراءات علم ّية

عىل ما كتبه:

صفة الزمة للمؤمنني .وهو يريد من الشورى :اخلروج بنتيجة واحدة هي حاصل

رأي األكثر َّية .وهنا نسأل :ملاذا محل الكاتب لفظ (الشورى) عىل هذا املعنى الذي
ب ّينه ومل حيمله عىل التشاور؟ واملستفاد من اللغة يف معنى الشورى هو استخراج
البعض اآلخر ،وليس فيه ما ّ
يدل عىل لزوم األخذ بقول
الرأي بمراجعة البعض
َ
األكثر!

َّ
استدل الكاتب عىل لزوم الشورى بإمضاء اآليات لسرية العقالء يف املقام .ولك َّن
-2
هذا االستدالل متو ِّقف عىل إثبات كون اآليات ناظرة إىل السرية .وهذا يبتني عىل
محل لفظ الشورى الوارد يف اآليات عىل املعنى الذي ب ّينه الكاتب للشورى ،وهذا

ما استبعدناه يف النقطة السابقة.

الح ِ
شئت ِ
ظ العقالء
مضا ًفا إىل أنَّنا ال نس ِّلم وجود مثل هذه السرية بني العقالء .وإن َ

كيف يعتمدون يف نظامهم عىل املستشارين فيأخذون برأهيم ،لكن مع ذلك تنحرص
ملز ًما بالعمل بقول األكثر َّية.
وظيفة املستشار يف النصح وإبداء الرأي ،وليس املستشري َ

 -3لقد غفل الكاتب يف بحثه عن العديد من اآليات القرآن َّية التي تنفع يف هذا البحث.
وسوف نبينِّ كيف يمكن أن ُي ّ
ستدل هبا عىل عدم لزوم الشورى ،وإن كان يمكن
بيان تقريبات أخرى هلا .ومن هذه اآليات نذكر:
أ[ -ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ]((( ،إذ من
الواضح يف هذه اآلية َّ
أن بلقيس استشارت قومها ،فأشاروا عليها ،وتركوا

((( سورة النمل ،اآلية .33
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ألنم يعلمون َّ
أن وظيفتهم تنحرص يف إبداء الرأي وال جيب أن
احلكم هلا؛ هَّ

يكون القرار تاب ًعا ملا يراه أكثرهم.

ب[ -ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ]((( ،إذ ّ
تدل هذه اآلية عىل أنَّه لو ُألزم رسول اهلل
قراءة يف كتاب� :شورا در فتوا

باتباع رأي أ َّمته لوقعت يف العنَت واملشقة.

ج[ -ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ]((( ،حيث إنهَّا تنهى عن التقدّ م عىل رسول اهلل  .والقول بلزوم األخذ

معارضا لرأهيم.
بحكم األكثر هو نوع من أنواع التقدّ م عىل الرسول إن كان
ً

كالنص يف
د[ -ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ]((( ،واآلية
ّ
عدم إلزام الشورى للمستشري.
نعم ،اآليات الثالث األخرية ال تُلزم املعصوم بالشورى ،والفرق بني املعصوم وغريه
َجليِ ّ  ،والكالم عىل إلزام شورى الفقهاء للمق ّلدين.
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