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السنة 2 العدد 4 صيف - خريف 2017

جملة االجتهاد املعارص/ العدد٤/ السنة٢/ صيف - خريف ٢٠١7 م
االفتتاحّية -

ملف العدد:  -

»جتديد الفقه عىل ضوء حاجات العرص«

تناولت جملَّة االجتهاد املعارص يف ملّف هذا العدد موضوع التجديد يف علم الفقه؛ 
صعيد  عىل  سواء  العلم،  هذا  يف  التجديد  رضورة  من  العرص  حاجات  تقتضيه  ملا  نظًرا 
صعيد  عىل  حتى  أو  اجلامعّي،  االجتهاد  صعيد  عىل  أو  واالجتهاد،  الفقه  يف  ص  التخصُّ
إعادة رسم هيكلة جديدة لعلم الفقه بام يتناسب والواقع املعارص. وقد عالج جمموعة من 

صني هذا املوضوع يف أربع مقاالت؛ وفق الرتتيب اآليت: الباحثني واملتخصِّ

ص يف الفقه - ) االجتهاد احلايّل واالجتهاد احلضارّي –عىل ضوء احلاجة إىل التخصُّ
وتوسيع الفقه واالجتهاد-

ص الفقهّي –قراءة يف حتديد املفهوم وعرض الدوافع-- ) التخصُّ

يَّته-- 3 االجتهاد اجلامعّي –مفهومه وحجِّ

رؤية جديدة يف هيكليَّة علم الفقه عىل ضوء مقتضيات العرص- 4

ملف بحوث ودراسات: 

التجديدّية - ) للرؤية  املعارص -دراسة حتليلّية  احلكم اإلسالمّي والفقه احلكومّي 
- عند اإلمام اخلميني

قراءة يف املنهج الرجايّل لإلمام اخلامنئي- )

ة مقارنة ملرشوع قانوٍن لبناينٍّ لألحوال الشخصيَّة-- 3 الزواج املديّن -دراسة نقديَّ
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ملف قراءات علمّية:

قراءة يف كتاب: شورى اإلفتاء }شورا در فتوا{ -

مرسى االجتهاد: 

خمّطط العدد)5) -

خاصة ملف العدد:

خالصة باللغة العربّية- )

خالصة باللغة اإلنكليزّية - )
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االجتهاد احلايّل واالجتهاد احلضارّي
ص يف الفقه وتوسيع الفقه واالجتهاد- -عىل ضوء احلاجة إىل التخصُّ

الشيخ الدكتور عيل رضا أعرايف

خاصة:

يبحث هذا املقال عن إجيابيَّات االجتهاد احلايّل وسلبّياته. فمن إجيابيَّاته أنَّه: ينظر إىل 
بالنظرة  مبتىل  لكنَّه  أبحاثه.  يَّة يف  احلجِّ وُيالحظ  كثرية،  تفريعات  وفيه  بعمق،  األبحاث 
ة إىل الفقه، وبعدم االعتناء الكايف بالدراسات املقارنة، والغفلِة عن العلوم اإلنسانيَّة  الفرديَّ
صَية، وبانحصاِرِه يف الفقه،  واالجتامعيَّة، والُبعِد عن معرفة املوضوعات العلميَّة والتخصُّ
وبتريِر الواقع يف بعض األحيان؛ وألجل رفع هذه النقائص اقرتحنا بعض احللول، من 
ة، مراعاة األولويَّات، فتح  قبيل: توسعة األبواب الفقهيَّة، إعادة هندسة العلوم احلوزويَّ
بالفقه املقارن، رصد املوضوعات اجلديدة، والنظرة  الفقه، االهتامم  ص يف  باب التخصُّ
مرادنا  فبّينّا  احلضارّي،  االجتهاد  إىل  احلايّل  االجتهاد  من  انتقلنا  ثم  الفقه،  إىل  الكليَّة 
الدين كلِّه ال يف خصوص احلكم الرشعّي. وذكرنا بعض  ه يف  التفقُّ منه وأنَّه عبارة عن 
العلم  وإنتاج  واالجتامعيَّة،  ة  الفرديَّ الدينيَّة  املنظومة  بيان  مثل:  منه،  املنتَظرة  الوظائف 
وأسلمة العلوم اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة، وتصّدي احلوزة لإلجابة عن تساؤالت املجتمع 
–أخرًيا- بعًضا من فوائد هذا االجتهاد احلضارّي:  واحتياجاته، وغري ذلك. ثم ذكرنا 

سواء عىل الصعيد العلمّي أو العميّل.
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ص الفقهّي التخصُّ
-قراءة يف حتديد املفهوم وعرض الدوافع-

الشيخ سامر توفيق عجمي

خاصة:

آليَّات  وتطوير  الفقه  علم  يف  التحديث  بنزعة  الفقهّي«  ص  »التخصُّ عنوان  يرتبط 
مقتنع  بني  واحلداثة،  الرتاث  جدليَّة  ضمن  مفتوًحا  فيه  البحث  زال  وما  فيه،  االجتهاد 

برضورته وناٍف للحاجة إليه.

ة التباسات عديدة يف داللة هذا املصطلح تقتيض البحث عن مدلوله؛ ولذلك َتمَّ  وثمَّ
عرضه بمعانيه الثالثة: األكاديمّي، البحثّي، واملرجعّي.

املسألة  األخريين، عاجلنا  باملعنيني  الفقهّي  ص  التخصُّ إىل  احلاجة  يتَّضح مدى  وكي 
ضمن نقاط عديدة:

اإلنسان،  حياة  يف  وامتداداته  ودوائره  اإلسالمّي  الفقه  هدف  عن  اجلواب  األوىل: 
والذي هو تنظيم احلياة اإلنسانيَّة بكافَّة أشكاهلا.

البيايّن  أنَّ اخلطَّ  الراهنة، فال شكَّ يف  ة  البرشيَّ بتحليل معامل احلضارة  تتعلَّق  والثانية: 
ا  ً تغريُّ عاملنا،  تغريَّ  واليوم  األمس  فبني  ا،  تصاعديًّ ك  يتحرَّ اإلنسانيَّة  املجتمعات  لنموِّ 

معرفيًّا، وثقافيًّا، واجتامعيًّا، وتكنولوجيًّا...، عىل مستوى عامَلَي األفكار واألشياء مًعا.

ة بوترية عالية؛ إذ  الثالثة: شهد الرتاث الفقهّي واألصويّل حركة نموٍّ داخليَّة تصاعديَّ
ّي والكيفّي يف بحث  ساهم فتح باب االجتهاد اإلسالمّي يف إجياد حالٍة من الرتاكم الكمِّ

الفقه وأصوله.
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الرابعة: ال شكَّ يف أنَّ املسائل الفقهيَّة يف الرتاث اإلسالمّي كانت منسجمة مع طبيعة 
ة والزراعيَّة و...، وكانت جتيب عن  حياة إنسان ذلك الزمان يف جماالت أنشطته التجاريَّ
حاجات ذلك العرص؛ ونحن ال نجد فيها أّي باب خاّص بالبيئة، أو اإلدارة، أو اإلعالم، 

أو العالقات الدوليَّة... ممَّا حيتاجه األفراد واملجتمعات يف احلياة املعارصة.

ة -كانت وما زالت- حترض  اخلامسة: فردانيَّة فعل االجتهاد، بمعنى أنَّ النزعة الفرديَّ
هبا،  األُنس  سيكولوجيًّا  ز  يعزِّ وهذا  اإلسالميَّة؛  الترشيعات  استنباط  عمليَّة  يف  ة  بقوَّ

ص يف الفقه. ويوجب الغفلة عن التخصُّ

ص االجتهادّي باملعنى  صيَّة الفقهيَّة باملعنى الثالث -أي التخصُّ نعم، يبقى أنَّ التخصُّ
يات ذات طابع رشعّي؛ بمعنى البحث يف جواز التبعيض يف التقليد  املرجعّي- تفرض حتدِّ
ص من مصاديق  املتخصِّ ئ     -عىل فرض كون  املتجزِّ املجتهد  تقليد  اًل، ويف جواز  أوَّ

ئ- ثانًيا. وهذا ما متَّت اإلجابة عنه بطرح َفْرضيَّتني. املجتهد املتجزِّ

االجتهاد اجلامعّي 
ّيته- -مفهومه وحجِّ

د.حسن مبيني؛ د.حسني نارصي مقدم

خاصة:

االجتهاد هو بذل الفقهاء اجلهد املمنهج من أجل استنباط األحكام الرشعيَّة. وهو 
هبذا املعنى له تارخيه العريق يف اإلسالم. وكان االجتهاد يف أدوار الفقه الشيعّي وأغلب 
أدوار الفقه السنّّي يعتمد عىل املجهود الفردّي. وعىل الرغم من أمّهيَّة هذا األمر وقيمته، 
ع العلوم والعالقات اإلنسانيَّة وتعقيدها.  ة بسبب توسُّ يَّ ًرا أخطاًرا جدِّ إالَّ أنَّه يواجه مؤخَّ
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ة  عدَّ تفسريات  ُطرحت  وقد  احللول.  إىل جمهود مجاعّي حالًّ من  االجتهاد  وُيعدُّ حتويل 
ل  والتوصُّ للرشائط  الواجدين  الفقهاء  من  عدد  اجتامع  منها:  اجلامعّي،  املجهود  هلذا 
من خالل جممع آرائهم املتضاربة إىل نتائج واحدة. وعىل الرغم من مواجهة هذا النوع 
ة والعمليَّة؛ لكنَّه يبقى أكثر فائدة من  النظريَّ من االجتهاد إهباماٍت عديدًة من اجلهتني: 

االجتهاد الفردّي.

ويشتمل هذا البحث عىل مسائل كثرية، عاجلت هذه املقالة مسألتني منها، مها: مفهوم 
يَُّته. االجتهاد اجلامعّي، وحجِّ

رؤية جديدة يف هيكليَّة علم الفقه عىل ضوء مقتضيات العرص

أمني كربايس زاده

خاصة:

اعتمد الفقهاء عىل مّر التاريخ أساليب خمتلفة يف تنظيم املسائل الفقهيَّة ومنهجة علم 
الفقه. وتسّمى هذه الطرق املنظِّمة ملسائل علم الفقه هبيكليَّات علم الفقه. وسوف نبحث 
جديدة  هيكليَّة  إىل  الوصول  بغية  الفقه،  علم  يف  املذكورة  اهليكليَّات  عن  املقال  هذا  يف 
تكون مواكبة ملقتضيات هذا العرص؛ لذا سوف يبدأ البحث بتعريف هيكليَّة علم الفقه 
وبيان أمهيَّة هذا البحث، ثمَّ عرض اهليكليَّات املطروحة يف الفقه الشيعّي وتسليط الضوء 
مبايَن  بوصفها  وهدفه  وجماله  الفقه  علم  موضوع  إىل  بعدها  لننتقل  ضعفها،  نقاط  عىل 
ة هليكليَّة هذا العلم. ويف النهاية، نورد بياًنا للهيكليَّة املقرَتحة لعلم الفقه. ويف هذه  نظريَّ
إىل  الفردّي  الفقه  ينقسم  ثمَّ   . وفقه حكوميٍّ فرديٍّ  فقه  إىل  ابتداًء  الفقه  ينقسم  اهليكليَّة، 
ستَّة أقسام: عالقة املكلَّف مع نفسه، عالقته مع ربِّه، عالقته مع أبناء نوعه، عالقته مع 
حميطه، عالقته مع احلكومة واملسائل املرتبطة باألمور املاليَّة. وينقسم الفقه احلكومّي إىل 
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أربعة أقسام: عالقة احلكومة اإلسالميَّة مع اهلل تعاىل، عالقتها مع الشعب، عالقتها مع 
سات احلكومة. سات العامليَّة وسائر احلكومات واملسائل املرتبطة بمؤسَّ املؤسَّ


