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املقدّمة

الوالدة السياقيّة إلشكاليّة البحث (فكرة تدخّل اهلل)

حتلتّ الرشيعة ـ وبلتبعها الفقه اإلسالمي بوصفه فه ًام هلا ـ مكان ًة مرموقة وعالية يف احلياة

اإلسالمية ،ذلك أّنا تلتصّ بوقائع احلياة اليومية ،وتسعى لللتدخّ يف حياة الفرد املسلم
واجلامعة املسلمة بدرجة عالية.
وعندما نلتكلم عن مفردة (اللتدخّ) ،فنحن مضطرون لرصد سياقات هذه املفردة اللتي ربام
تكون ظهرت مع ظهور اإلنسان عىل هذه األرض؛ لندرك جيد ًا أين تقع موضوعة بحثنا هنا يف
هذا الكلتاب؛ فنحن نعرف أن ثنائية الدين واإلحلاد بمشهدها القديم ،حتكي عن وجود موقفني
من (فكرة = اهلل):
األول :وهو موقف الدين الساموي ،حيث يرى أن اهلل واقعية حقيقية تعّب عن
املوقف ّ
املطلق يف الوجود والذي ال حدود له يف أي صفة يلتصف هبا أو أي كامل يفرض له ،فكّ وجود
نفرضه مطلق ًا بلتامم اإلطالق فهو تعبي آخر عن اهلل تبارك وتعاىل ،وهذا برصف النظر عن قضية
اإلله امللتعني أو اإلله غي امللتعني ،واللتي متثّ إحدى األفكار اللتي تضع األديان أمام تقسيم،
حيث نجد أن األديان اإلبراهيمية تعرف باعلتقادها باإلله امللتعني امللتعايل ،بينام متيّ أديان رشقية
كالبوذية نحو اإلله غي امللتعني والذي يمثّ ساحة مطلقة بمعنى من املعاين.
إن األديان الساموية بشكّ عام تعلتّب أن اهلل خلق العامل وكّ ما سواه ،ولكنه مل يرتكه ،بّ
هو يف عني خلقه مدبر ،وهذا اللتدبي يلتخذ يف هذه األديان شكلني ،مها:
أ ـ الشكل التكويني األنطولوجي ،الذي يلتمثّ يف اإلدارة امللتواصلة هلل سبحانه هلذا
الوجود ،فهو الرازق واملنعم واملعني واملحيي واملميت و..
ب ـ الشكل التوجيهي اإلرشادي ،وامللتمثّ يف أن اهلل مل يرتك البرش بعد أن خلقهم ليديروا
أمورهم دون أن تكون له يد يف توجيههم وإرشادهم إىل ما يلزمهم فعله أو حيسن هلم فعله يف

قلوهبم أو جوارحهم ،فليس هذا اإلله بالذي خلق فرتك ،بّ هو بالذي خلق فرعى وتابع
اخللق يف حاجاته اللتكوينية والعملية مع ًا .إن اهلل بفعّ هذا اللتوجيه امللتمثّ ـ فيام يلتمثّ ـ
بالنبوات ،أجىل نفسه لنا ووضعنا يف مواجهة أمامه ،إن الكلتب الساموية اللتي بيد البرش كفيلة
بأصّ وجودها بخلق إحساس فينا أن اهلل حارض ويلتكلم وخياطب ..إن نسخ القرآن الكريم
والكلتاب املقدس يف البيوت ختلق يف الروح اإلنسانية إحساس ًا عميق ًا والواعي ًا بحضور اهلل
وعدم غيابه ،فهو مل يرتكنا بّ دخّ معنا يف حوار ودخلنا معه ،ويمكنك أن تشعر بذلك لو
ختايلت الصورة دون أي نبوات أو جتليات هلل من هذا النوع عّب تاريخ البرش عىل اإلطالق،
فسرتى هناك أن اهلل غائب ولن تشعر بثقّ حضوره بحجم حضوره مع النبوات ،وهبذا يلبي
اللتدخّ اإلهلي حاج ًة إنسانية عميقة (حاجة املواجهة مع اهلل) بأصّ وجوده ورصف حتققه،
متام ًا كام يشعر من لديه رسالة خطية من امللك احلاكم والسلطان املقلتدر للبالد ،موجودة يف
بيلته.
املوقف الثاين :وهو موقف اإلحلاد ،والذي يلتجه نحو إنكار جذري لفكرة (اهلل) ،فيى أّنا
فكرة ومهية ال واقعية هلا ،وال حتظى بأي مصداقية عىل أرض الواقع ويف افق احلقيقة ،أو أّنا
فكرة غي ثابلتة بّبهان منطقي.
إن هذا اإلحلاد ـ بشكليه القديم واجلديد ـ ختىل متام ًا عن فكرة وجود اهلل ،وهو من ثم يلتخىل
ّنائي ًا عن فكرة تدخّ هذا اإلله يف هذا الوجود ،سواء كان تدخ ً
ال تكويني ًا أو توجيهي ًا إرشادي ًا
ترشيعي ًا هدايلتي ًا ..ما شئت فعّب.
هذه الثنائية ظلت حاكمة ،ال أقّ يف فضاء األديان اإلبراهيمية ،حلتى القرن السابع عرش
امليالدي ،حيث ظهر تيار يف الغرب ما لبث أن اتسع نطاقه عاملي ًا بدرجة معينة ،وهو ما يعرف
باملذهب الربويب أو املذهب الطبيعي (.)Deism
هذا املذهب يقع يف حلقة وسطى بني األديان واإلحلاد؛ ألنه يشرتك مع كّ واحد منهام يف
قواسم حمددة ،وخيلتلف عن كّ واحد منهام يف دوائر أخر ،ففي الوقت الذي يشرتك فيه مع
األديان الساموية يف وجود اهلل وخالقيلته ،ينكر متام ًا تدخّ اهلل يف العامل ـ مع اخلتالفات بني
أنصار هذا املذهب يف درجات وسعة هذا اإلنكار ـ فاهلل ال يلتدخّ يف هذا العامل بعد أن خلقه،
ال تدخالً تكويني ًا وال غيه ،وقد يشبه اهلل بصانع الساعات املاهر ،فإن الصانع املاهر املبدع هو

ذلك الذي يصنع ساع ًة ،ثم يعطيك إياها للتبقى عندك لزمن طويّ بال حاجة لكي يلتابعها هو
أو ترجعها إليها كّ فرتة ،أما ذلك الصانع الذي حتلتاج ساعلته إىل ملتابعة دائمة منه فهو غي
ماهر ،فاهلل خلق العامل يف أفالكه كالساعة اللتي ال حتلتاج إىل من يلتابع أمرها يومي ًا ،بّ هي بروعة
خلقها تسي يف هذا الوجود لوحدها ضمن خطة حمكمة رسمت هلا يف حلظة اخللق ،واهلل خلق
اإلنسان فمنحه العقّ والشعور وكّ يشء ،بحيث يمكنه أن يعيش وسط هذا الوجود بام منحه
من إمكانات ،ومن ثم فال حاجة لكي يلتابعه يف اهلداية السلوكية واللترشيعية ،وهذا ما يعني
عدم احلاجة للنبوات مطلق ًا وعبثية مفهوم الوحي واملعجزات ،وهذا معنى أن الربوبية تؤمن
باهلل وتكفر باألديان.
وإذا ما كانت هناك مشاكّ إنسانية يف هذا العامل فليست عند الربوبيني إال بسبب اإلنسان
نفسه الذي مل يشلتغّ ـ بجدية وإتقان ـ عىل ما منحه اهلل من إمكانات.
عىل اخلط اآلخر ،خيلتلف الربوبيون عن امللحدين يف قضية وجود اهلل ،فيون وجوده ثابلت ًا،
لكنهم تلقائي ًا يلتفقون معهم يف قضية تدخّ اهلل يف العامل ،حيث ينكره الطرفان مع ًا إما إلنكار
اللتدخّ مع االعلتقاد بوجود اهلل أو إلنكار أصّ وجود اهلل من رأس كام يراه امللحدون.
هبذه املقدمة ،يلتضح لنا أن فكرة (تدخّ اهلل) هي فكرة حمورية يف هذا النزاع ثالثي
األطراف ،ونحن نعرف أن هناك نقاش ًا فلسفي ًا وكالمي ًا أيض ًا يف هذه الفكرة بنحو من األنحاء
من قبّ ،ضمن احلديث عن حاجة املعلول إىل العلة حدوث ًا أو أن حاجلته إليها يف احلدوث
والبقاء مع ًا ،وهو نزاع عرفه الرتاث الفلسفي والكالمي.
إن فكرة (تدخّ اهلل) ،ترتد إىل فكرة أكثر تعقيد ًا تلتصّ بشكّ عالقة اهلل بالعامل ،وهي
عالقة لطاملا حيت الفالسفة وامللتكلمني والباحثني ،حلتى ظهرت نلتيجة ذلك نظريات كثية
جد ًا ،من األفالطونية واهلل الصانع ،إىل الفلسفة األرسطية واإلله املحرك ،إىل الفلسفة الرواقية
واإلله الذي يمثّ روح العامل الراسخة فيه ،إىل الفلسفة األفلوطينية واألفالطونية اجلديدة يف
نظرية الصدور والفيض ،وصوالً إىل الفلسفة الصدرائية ..إىل غي ذلك من األفكار
واللتصورات.
بوصفنا ننطلق هنا من أصل موضوع يفرض متوضعنا يف إطار الدين الساموي ـ دون اإلحلاد
التدخل اإلهلي ،وهذا ما ينلتج أننا لو ختطينا فكرة
أو الربوب ّية ـ فهذا يعني أنّنا نؤمن بفكرة
ّ

اللتدخّ اللتكويني ،وختطينا أيض ًا فكرة النبوات بوصفنا مؤمنني هبا ،فهذا يعني أننا نوافق عىل
اللتدخّ اللتوجيهي واإلرشادي من حيث املبدأ.
وهنا يظهر أمامنا سؤال داخّ ـ ديني ،كأنه حياكي ذلك اجلدل ثالثي األطراف ،لكن من
وجهة أخرى هذه املرة ،وهو :ما هي حدود تدخّ اهلل عّب النبوات يف حياة البرش تدخال
هدايلتي ًا وترشيعي ًا وتوجيهي ًا؟ هّ هو تدخّ شامّ بحيث إن مجيع ترصفاتنا وسلوكياتنا وأفعال
جوارحنا وجوانحنا قد تدخّ اهلل فيها باهلداية واإلرشاد أو ما يسمى باللتدخّ اللترشيعي أو أن
هذا اللتدخّ الذي تعلتقد به األديان املؤمنة بالنبوات هو تدخّ حمدود؟ ما معنى هذا؟ وكيف؟

ارتداد السؤال املركزي :إنتاج ثالثة فهوم عامّة للدين

هذا السؤال البسيط يمكن أن يمثّ معضل ًة حقيقية يف فهمنا لدور الدين والنبوات وفعّ

اهلداية اإلرشادية اللتي مارسها اهلل جتاه اخللق .إن أول معامل هذه املعضلة يكمن يف دور القوى
املعرفية اللتي منحت لإلنسان يف اخللق ،ما هو دور العقّ ـ مث ً
ال ـ يف اإلرشاد واللتوجيه والسي
بالبرش نحو اخلي والكامل؟ وهّ اعطيت له مساحة إلدارة حياة اإلنسان بوصفه نور ًا منحناه
اهلل يف وجودنا وذواتنا؟ وإذا كان له دور فام هو؟
هذا املوضوع يضعنا تلقائ ّي ًا أمام ثالثة فهوم للدين ،هي:
 1ـ الدين بحدّ ه األعىل أو الدين األكثري ،وهو الدين الذي يمثّ ـ يف رؤيلتنا له ـ أعىل
مسلتوى ملتصور من اللتدخّ ،حيث يرى أنصاره أن الدين أرشدنا لكّ صغية وكبية يف
تفاصيّ حياتنا وسلوكياتنا ،وأنه ما من واقعة إال وهلا حكم .بّ يذهب بعض أنصار هذا اللتيار
إىل القول بأن أبسط اللتفاصيّ الطبية والصحية واجلزئيات اللتكوينية خملتزنة يف رسالة السامء لنا،
وأن القرآن حيوي مجيع العلوم.
يف هذا الفضاء يمكن احلديث عن فقه النظم والنظريات ،وأن الدين حيمّ أنظمة تربوية
واقلتصادية وإدارية واجلتامعية وسياسية شاملة وكاملة ومفصلة ،وهنا نجد جتلي ًا أعىل ملقولة أن
اإلسالم هو احلّ بعرضها العريض.
 2ـ الدين بحدّ ه األدنى أو الدين ّ
األقّل ،وهو الذي يرى أنصاره أن الدين مل يلتدخّ هبذا
املسلتوى الذي يعلتّبه هؤالء تغويالً ،بّ مارس تدخالت حمدودة جد ًا أراد هبا لفت انلتباه البرش

فقط ،وإعادة تركيز االطر السلوكية املودعة فيهم يف األصّ ،فاألنبياء مل يأتوا للتقديم معرفة
إضافية لنا ،بّ أتوا للفت انلتباهنا للمعرفة الكامنة يف نفوسنا مجيع ًا ،واللتي غابت عن احلضور
بفعّ تأثي طغياننا ومصاحلنا.
هنا نجد من يقول بأن الدين مل يأت للدنيا ،بّ أتى أساس ًا لآلخرة ،وليس له برنامج دنيوي
إلدارة احلياة اإلنسانية ،كّ ما حيمله هو رسالة روحية وأخالقية ختلع عىل احلياة معنى .ونجد
من يقول أيض ًا بأن الدين إنام تقصده اإلنسانية يف غي ما املتلكت مؤهالت وعيه ،أما ما اودع
فينا من معرفة فال حاجة لنا به للدين ،بّ بإمكاننا العودة لطاقاتنا الذاتية لوضع احللول
ملشاكلنا ،وهذا ما يفرز مثّ نظرية :توقعات البرش من الدين ،واللتي تلعب دور ًا يف تقليص
مساحة الدين باحلد األدنى من وجهة نظر بعض أنصارها.
 3ـ الدين بحدّ ه األوسط ،وهنا يمكن تصور سلسلة من الفهوم للدين تلتسع وتضيق تبع ًا
لرؤيلتنا له .وسنرى يف سياق بحثنا يف هذا الكلتاب كيف أن األنظار اخلتلفت يف هذا املوضوع
واتسعت وضاقت.
ونتيجة الكالم :إن فكرة تدخّ اهلل يف اخللق يمكن أن تأخذ لنفسها شك ً
ال آخر حيدد حجم
الدين ،فعندما نقول بأن الدين خيّب عن كّ صغية وكبية ،فهذا الدين ثقيّ كثية مدعياته،
وأما عندما نقول بأنه حمدود بدرجة معينة أو حمدود جد ًا ،فهو دين خفيف قليّ املدعيات ال
يزاحم العقّ واللتجربة يف نشاطهام.

موضوع البحث والشبكة العالئقيّة

هبذا اللتصوير الذي قدمناه ،بلتنا نالحظ جيد ًا كيف أن موضوع مساحة الرشيعة وتدخالهتا

وحجم املعطيات اللتي قدملتها مقارن ًة بحجم الوقائع ،هو موضوع إشكايل يرتد أيض ًا نحو
عالقة النص بالعقّ (بمعناه الكّل أو بمعناه الفردي النسبي) ،فكلام اتسعت مساحة الدين ـ
ومساحة الرشيعة ـ فإن مساحة العقّ سلترتاجع عندها ،وحجم اللتعارض امللتوقع سيكون أكّب،
والعكس صحيح ،برصف النظر عمن هو الذي ننحاز له عند هذا اللتعارض.
إذن ـ وتلقائي ًا ـ موضوع بحثنا ذو صلة كذلك بقضية العالقة بني الدين والعلم ،خاصة
عندما ينفلتح معنى العلم عىل العلوم اإلنسانية.

وعىل خلفية طبيعة العالقة املفرتضة بني الدين من جهة والعقّ واللتجربة اإلنسانية والعلم
و ..من جهة ثانية ،يمكن احلديث أيض ًا يف سياق هذا البحث عن حجم العالقة بني الدين
والعلامنية بمعنى فصّ الدين عن الدولة واإلدارة السياسية االجلتامعية ،فكلام اتسعت مساحة
الرشيعة تقلصت فرص اللتوافق بني الدين والعلامنية (أعني بالعلامنية هنا أن إدارة احلياة
اإلنسانية شأن برشي وزمني ،وأن السلطة شأن برشي حمض) ،هلذا نجد أن الذين يذهبون نحو
مقولة الدين بحده األدنى عاد ًة ما يندجمون رسيع ًا يف فكرة العلمنة؛ ألن سياقاهتم الفكرية
تسمح بذلك فور ًا ،بينام الذين يذهبون نحو الدين بحده األعىل جيدون صعوب ًة بالغة يف اللتوفيق
بني العلامنية واإلسالم .إن هذه نلتائج طبيعية وملتوقعة ينبغي أن نكون واعني هلا وتكشف لنا
أيض ًا عن أمهية هذا البحث وخطورته العالية.
والبد يل أن اشي إىل أن رصاع العلم والعقّ واللتجربة مع النص ،مل يعد يقف عند حدود
العلوم اللتجربية ،كام هي احلال السائدة إىل القرن العرشين ،بّ يف هذا القرن ارتفع معدل النزاع
ليبلغ العلوم اإلنسانية نفسها واللتي أخذت تزاحم النص والوحي يف مساحات اشلتغاهلام
باإلنسان نفسه.

أهميّة البحث وضرورته

مما تقدم تلوح لنا أمهية هذا البحث ورضورته وكذلك الفوائد الناجتة عنه ،إنه حيدد لنا هوية

الرشيعة بدرجة معينة ومساحة نشاطها ،وحيدد لنا ـ بدرجة معينة أيض ًا ـ موقفنا من العقّ
واللتجربة اإلنسانية يف إدارة احلياة ،كام يعني لنا املرجع يف سن القوانني السياسية واالجلتامعية
واالقلتصادية وغيها ،ويساهم كذلك يف وضع رؤية للعالقة بني الدين والعقّ والعلم
واللتجربة اإلنسانية ،بّ سنرى كيف أنه يساهم يف حتريك عجلة اللتفكي يف وضع درجة قياس
معينة بني الرشيعة واحلياة ،وحياول أن يبني كيفية تغطية الرشيعة هلا ،وشكّ هذه اللتغطية،
وطبيعة تعامّ الرشيعة مع امللتغيات واملسلتجدات ،بام يؤسس لفقه امللتغيات إىل جانب فقه
املسلتحدثات والنوازل ،كام يرتك البحث تأثيات خطية جد ًا عىل مناهج االجلتهاد الرشعي
نفسها ،مما سوف نلتكشفه يف ثنايا الكلتاب.
وهو ـ مع هذا كله ـ يقدم لنا ضلع ًا من أضالع رؤية دينية فلسفية يف طبيعة تدخّ اهلل يف

حياة اإلنسان ودور النبوات يف اللتاريخ البرشي.

موضوع البحث وصلته بثالثيّة :الكالم والفقه وأصول الفقه

أن هذا املوضوع عىل
إن اجلواب عن هذا السؤال
املركزي يف دائرة البحث يكشف لنا عن ّ
ّ
ّ

صلة بثالثة حقول معرف ّية أو ثالثة علوم إسالم ّية:
 1ـ علم الكالم اإلسالمي ،فهذا البحث يقع يف صلب اهلتامم امللتكلم؛ ألنه يلتصّ
بالوحدانية اللترشيعية هلل تعاىل من جهة ،كام وله صلة بدائرة فعّ النبوات ووظائفها من جهة
ثانية ،هذا فضالً عن اجلوانب امللتصلة بعلم الكالم اجلديد ،كام سنرى بوضوح ـ إن شاء اهلل ـ يف
الفصّ الثالث من هذا الكلتاب.
 2ـ علم أصول الفقه اإلسالمي ،حيث يقع هذا البحث كذلك يف صلب اهلتامماته؛ ألنه
يدرس النصوص الرشعية يف بنيلتها اللتحلتية ،ففهم خصائص الرشيعة اللتي ختّبنا عنها
النصوص يؤثر ـ كام سوف نرى الحق ًا ـ عىل طريقة فهمنا لنصوص الرشيعة نفسها ،وحتدد
شكّ وعينا للرشيعة والعقّ ومساحلتهام ودورمها يف صنع القانون ،وقد سبق أن أرشنا يف
أن علم أصول الفقه صار اليوم بحاجة إىل خطوتني مع ًا:
مناسبة أخرى إىل ّ
أ ـ سلب ّية ،تكمن يف حذف أو تقليص بعض املوضوعات عديمة الفائدة أو قليلة النفع.
ب ـ إجياب ّية ،تكمن يف إضافة بعض املوضوعات اللتي مل تصبح جزء ًا من الدرس األصويل
بعد ،ومن أبرزها مساحة الرشيعة وفقه الثابت وامللتغي واملسلتجد.
 3ـ علم الفقه اإلسالمي نفسه ،حيث سنرى أن بعض أضالع هذا البحث يلتصّ بعمّ
الفقيه واجلتهاده يف نظريات وثيقة الصلة مثّ الفقه السيايس واالجلتامعي ،ووالية األمر
وحدودها.
ما اريد أن أصّ إليه هو أن موضوعات هذا الكلتاب/البحث هلا وجه كالمي وهلا وجه
أصويل وهلا وجه فقهي كذلك؛ وهو ما يعني أن من يريد أن ينظر فيه حيلتاج أن يملك وعي ًا
كام ً
ال بقضايا علم الكالم القديم واجلديد وفلسفة الدين ،وكذلك للفقه وأصوله ،بّ دعونا
نقول :إن هذا املوضوع بلتشعباته حيلتاج إىل تعاون ثالثي :كالمي ـ أصويل ـ فقهي ،فهذه العلوم
الثالثة يمكنها مع ًا املسامهة هنا بام تقدمه من نسق وخّبة ووعي بأضالع هذا امللف هنا وهناك.

ورغم ما قلناه ،لكننا نجد أنه ـ وإىل اليوم ـ مل تدرج موضوعات هذا البحث يف هذه العلوم
الثالثة ،باسلتثناء تناول علم الكالم اجلديد له من زاويلته ،إىل جانب تناول الفقه اإلسالمي
بعض املوضوعات ذات الصلة كوالية األمر ،فيام ظّ هذا البحث خارج النطاق الرسمي لعلم
الكالم وأصول الفقه ،ومل يدرج حلتى اليوم يف البحوث األصولية أو كلتب علم الكالم الرسمية
إال بإشارات ملتفرقة ال بفلتح باب له!

حدود دراستنا وأصوهلا املفروضة

من الرضوري لنا أن نوضح منذ البداية أن هذا البحث ـ بالصيغة املدخلية اللتي قدمناها ـ

يمكن تصور طرحه عىل مسلتويني اثنني:

أ ـ املستوى الديني العام.
ب ـ املستوى الرشعي والفقهي اخلاص.
بمعنى أننا تارة نلتكلم عن مساحة الدين يف احلياة ودوره ووظيفة العمّ النبوي ،وهذا
بحث عام يرتد إىل علم الكالم القديم واجلديد مع ًا ،وهو أوسع من دائرة الرشيعة؛ إذ يلتعرض
ـ مث ً
ال ـ لدور الدين يف جمال العلوم الطبيعية واإلخبارات الطبية واللتارخيية واملسلتقبلية وغي
ذلك .وهذا املسلتوى من البحث غي منظور لنا هنا.
إنام املنظور هو حدود الرشيعة ونطاقها ودائرة اشلتغاهلا واملساحة اللتي تدخلت فيها ،بمعنى
هّ أن الرشيعة اإلسالمية تكلمت يف كّ الوقائع ،فبينت املوقف الرشعي عىل املسلتوى
اللتكليفي والوضعي مث ً
ال أو أن بعض األمور تدخّ املوىل سبحانه فيها ليبني موقف ًا مولوي ًا معين ًا
بينام ترك مساحات اخر للتقدير العقّ واللتجربة اإلنسانية يف اختاذ القوانني الالزمة عىل أن ال
تلتعارض هذه القوانني مع القيم وسائر األحكام الرشعية؟
هذا يعني أن مسلتوى بحثنا هو مسلتوى رشعي فقهي عمّل ،وليس أوسع من ذلك ،رغم أن
املسلتوى اخلاص الذي نلتكلم عنه يرتك تأثيه بدرجة معينة عىل املسلتوى العام كام هو واضح؛
ألنه يف ّناية املطاف جزء منه .هذا فيام يلتعلق بحدود هذه الدراسة.
ويف سياق احلدود يلزمنا الكشف عن بعض األصول املوضوعة واملفروضات القبلية اللتي
ننطلق منها وال ندرسها هنا ،بّ نعلتّبها مسلمة مسبقة ينطلق هذا البحث عىل أساسها ،كام

يلزمنا تعيني املوضوعات اللتي ال تدخّ ضمن دراساتنا ،وإن كانت عىل صلة هبا ،وذلك مثّ:
النبوات ،ووجود مبدأ الرشيعة اإلهل ّية من حالل وحرام ،فنحن ال نبحث هنا يف
 1ـ ثبوت ّ

أصّ وجود رشيعة يف الرسالة اإلسالمية ،بّ نعلتّبه أص ً
ال موضوع ًا ،إنام نبحث يف أن النبوات،
وصوالً إىل النبوة املحمدية ،هّ جاءت برشيعة تصدر أحكام ًا لكّ تفاصيّ احلياة اإلنسانية أو
ال؟ وكيف؟
 2ـ عامل ّية الدين وخلوده ،بمعنى أن اإلسالم هو دين للعامل أمجع ،وليس دين ًا جاء للعرب

خاصة أو لقوم معينني ،فهذا ليس جزء ًا من موضوع بحثنا ،بّ هو مفروض قبّل وأصّ
موضوع ،فبعد االعلتقاد بأن اإلسالم دين عاملي وليس حملي ًا ،وبعد اللتسليم بأنه دين أبدي إىل
يوم القيامة يلتابع اإلنسان ويسي معه إىل قيام الساعة ،وبعد اللتسليم بمبدأ أن أحكامه صاحلة
لكّ زمان ومكان وال تنلتهي كلي ًا بمرور الزمن ،ينطلق السؤال املركزي :هّ ما جاء به النبي
حممد اريد منه أن يعالج كّ الوقائع أو بعض مساحات احلياة؟
وبعبارة أخرى :نحن ال نبحث يف العمر الزمني حلكم رشعي ما أصدره اإلسالم ،وال يف
املساحة املكانية والبرشية له ،وأنه يشمّ غي العرب مثالً أو ال ،بّ نبحث يف العالقة بني
اللترشيع والوقائع ،فهّ انطلق املرشع الديني من كونه يريد أن يبني حكم كّ الوقائع إىل يوم
القيامة ،أو أنه انطلق من كونه يريد أن يضع أحكام ًا ـ ولو أبدية ثابلتة ـ لبعض ترصفات البرش،
فيام بعضها اآلخر يرتكه هلم ليضعوا له قوانني تنظيمية؟
طبع ًا جتدر اإلشارة إىل أن بعض جوانب مسألة اللتأبيد سنضطر لللتعرض له لبعض
املناسبات ،كام عند احلديث عن نظرية الشيخ حممد جملتهد شبسرتي ،وهذا أمر له سياقاته
اخلاصة ،كام سوف نرى بإذن اهلل.
وال يعني وضعنا هلذه العناوين ضمن األصول املوضوعة واملفروضة لبحثنا هنا ،أّنا ال
حتلتاج لبحث يف نفسها ،بّ نحن نعلتّب أن هذه امللفات هي أيض ًا بحاجة ماسة اليوم لدراسة
جدية ـ وليس للتلقينات موروثة ـ توضحها وجتليها وتدرس أدللتها ،فهناك من قد يقول بأن
فكرة العاملية فكرة حتلتاج إلعادة نظر ،حيث ال يوجد دليّ مقنع عليها ،بّ ثمة من يقول بأن
الديانة اليهودية واملسيحية ليست عاملي ًة يف أصّ نزوهلا ،مسلتند ًا يف ذلك ملعطيات اللتاريخ
ولنصوص الكلتاب املقدس والقرآن الكريم نفسه من حيث اعلتباره ك ً
ال من موسى وعيسى

نبيني لبني إرسائيّ خاصة ،وهناك من يقول بأن فكرة اللتأبيد فكرة غي صحيحة وال توجد أدلة
مقنعة فيها ،بّ وجدنا من يقول بأن لغة الدين ليست قانوني ًة أص ً
ال ،وإنام هي توجيهات
أخالقية وتوصيات عمالنية ومن ثم فال يوجد يشء اسمه فقه ورشيعة وقانون ،وهذه كلها
ملفات مل يعد يصح اليوم جتاهّ تناوهلا بجدية بحجة أّنا بدهيية! فبعد طرح سلسلة انلتقادات
صار رضوري ًا لعلم الكالم وأصول الفقه اإلسالميني أن يدرسا هذه املوضوعات أيض ًا آخذين
بعني االعلتبار طبيعة اللتطورات النقدية املسلتجدة.

مسار البحث وفصول هذه الدراسة

بعد هذا اللتعريف اإلمجايل ،البد لنا أن نشي إىل ما سوف نقوم به يف هذا الكلتاب ،وذلك أننا

سندرس فكرة شمول الرشيعة لكّ وقائع احلياة ،واالرتدادات اللتي تلتصّ هبذه الفكرة ،ضمن
الفصول اآلتية:
األول :وندرس فيه أصّ فكرة الشمول القانوين ،فهّ هلا أصّ؟ وما هي أدللتها
الفصل ّ
القرآنية والعقلية واللتارخيية واحلديثية وغي ذلك؟ ويف هذا الفصّ سنجد أنفسنا أمام رضورة
تفكيك الفكرة/القاعدة وتعريفها وتوضيح معناها ،وذلك من خالل مقارنة فرضياهتا
اللتفسيية مع نوعية األدلة اللتي تساق يف هذا املضامر.
الفصل الثاين :وندرس فيه ـ بحول اهلل ـ كيفية فهم الشمول ،بعد الفراغ عن قاعدته ،يف
ضوء امللتغيات من جهة واملسلتجدات واملسلتحدثات من جهة ثانية ،وهنا سندرس النظريات
اللتي قدمها االجلتهاد االسالمي لللتعامّ مع موضوع الثابت وامللتغي من جهة ،وموضوع
قواعد فقه النوازل أو املسلتحدثات من جهة ثانية.
وهذا يعني أننا يف هذا الفصّ سنفرتض أن فكرة الشمول اللترشيعي املدرسية (ما من واقعة
إال وهلا حكم) ثابلتة ،ونحاول رصد تفسي هذا الشمول تفسي ًا معقوالً يف ظّ املسلتجدات
وامللتغيات ،فام هي آليات هذه اللتغطية اللترشيعية هنا؟ وما هي أصول فقه امللتغيات
واملسلتجدات؟
هذا ما سيجعلنا نطرح نظرية منطقة الفراغ ملثّ السيد الصدر ،ونظرية الثابت وامللتغي
ووالية األمر ملثّ السادة :الطباطبائي واخلميني وغيمها ،ونظرية املدرسة الكالسيكية يف

االجلتهاد الرشعي ،واطروحة العالمة حممد مهدي شمس الدين ،وغي ذلك.
الفصل الثالث :وندرس فيه النوع اآلخر من القراءة للموضوع ،واللتي ترى أن الشمول
بمعناه احلريف القانوين اللترشيعي غي صحيح ،وهذه القراءة تقدم رؤيلتها لعالقة الرشيعة باحلياة
يف ظّ مساحات احلياة من جهة ويف ظّ امللتغيات واملسلتجدات من جهة أخرى.
ويف سياق هذا الفصّ ،سنطرح بعض النظريات مثّ نظرية الدين واحلدود الفردية ملثّ
الدكلتور عبد الكريم رسوش ،ونظرية الدين األخروي ملثّ املهندس مهدي بازرگان ،أو
رسالية الدين ملثّ الشيخ عّل عبد الرازق ،ونظرية تقليص الرشيعة إىل قيم وتنزيلها من اللتعايل
إىل اللتارخيية ملثّ الشيخ حممد جملتهد شبسرتي الذي سنلتوقف معه أيض ًا مع اطروحلته املعنونة بـ
(ّناية عرص الفقه اإلسالمي) ،فيام نكون قد تعرضنا ـ ملناسبة ما ـ لنظرية العفو يف ثنايا الفصّ
األول ،وهي النظرية اللتي طرحها أمثال الشيخ يوسف القرضاوي ،وغي ذلك.
ويف هناية الفصل الثالث ،سنفرد بحث ًا مستقالً؛ لنقدّ م فيه ُاطروحتنا يف املوضوع ونظريلتنا
اخلاصة ،السيام يف ضوء ما توصلنا إليه يف الفصّ األول وما بعده ،ونعالج نلتائج نظريلتنا
ومشكالهتا ومعوقاهتا واالرتدادات اللتي تفيض إليها عىل مسلتوى قواعد ومناهج االجلتهاد
الرشعي.

ويف النهاية

لقد كانت فصول هذا الكلتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث اخلارج يف علم أصول

الفقه اإلسالمي ،واللتي ألقيلتها عىل طلبة البحث اخلارج (الدراسات العليا) يف احلوزة العلمية
يف مدينة قم يف إيران ،للعام الدرايس  2011ـ 2012م ،ثم قمت بمزيد من اللتعميق هلا
والبحث فيها ،ثم ألقيلتها ـ موسع ًة ـ مر ًة ثانية عىل طالب البحث اخلارج يف احلوزة العلمية يف
قم ،وذلك للعام الدرايس  2017ـ 2018م ،ألقوم جمدد ًا بمزيد من اللتعميق هلا واملراجعة؛
للتنلتظم يف فصول هذا الكلتاب ،الذي أرجو أن يكون حماولة للتكوين وعي أفضّ يمكن أن يقوم
عليه االجلتهاد الرشعي.
اص من القارئ الكريم هنا ،وهو أن يلتحىل بالصّب ،إن من جهة سعة
هذا،
ولدي رجاء خ ّ
ّ
البحث وما تلتطلبه معاجللته من توسعة؛ نظر ًا للتشابك املوضوعات عىل الصعد املخلتلفة ،وإن

من جهة نوعية املوضوعات املطروحة اللتي قد تثي حفيظلته أحيان ًا أو تبدو للوهلة األوىل غريبة
جد ًا وغي مقنعة إطالق ًا ،أو حتدث رشخ ًا يف تفكيه يدفعه للرفض ،انطالق ًا من كونه بات
مأنوس ًا بنسق فكري معني جيعّ من العسي عليه االقلتناع يف البداية بنوعية املوضوعات اللتي
سوف تطرح ،وهلذا أجدين مرص ًا عىل أن يلتابع القارئ الفصول برملتها؛ كي يلتمكن ـ إن شاء اهلل
ـ من اللتقاط األفكار بطريقة جتنبنا مجيع ًا سوء الفهم أو وقوع اللتباس أو حصول حكم
مسلتعجّ؛ ألنني صغت الكلتاب بحيث إن سياق النلتائج سوف يظهر بشكّ تدرجيي منذ
الفصّ األول ليكون الصورة العامة النهائية يف آخر الكلتاب عند عرض النظرية املخلتارة.
وهلذا ،من الرضوري لنا يف هذا النوع من املوضوعات اللتي تبدو يف الذهن املدريس غي
مألوفة ،أن نسلتخدم القانون احلاكم ،خاصة يف الدراسات اإلنسانية ،وهو قانون اللتعليق
(تعليق احلكم =  ،)Epocheوهو من القوانني الغاية يف األمهية واللتي نأمّ شيوعها يف
الدراسات الدينية ،ويعني تفريغ الذهن من كّ خلفية مسبقة قدر اإلمكان ،وتأجيّ إصدار
أحكام لغاية االنلتهاء من مجع املعلومات ،واللتحرر من الوسواس القهري النقدي حال تلقي
األفكار من اآلخرين ،وسعي اإلنسان ليكون خالي ًا من أي موقف جتاه القضية املعروضة ،فإن
هذا ما سوف ييّس له عملية فهم األفكار والظواهر ،من خالل اللتامهي مع أصحاهبا ،إن شاء
اهلل.
أرجو أن أكون قد و ّفقت ،وأن تكون أفكار هذا الكتاب ،ما ّد ًة ملطالعة الباحثني ونقدهم
املوضوعي ،إن شاء اهلل تعاىل ،فلو وفق اهلل وكان هذا الكلتاب صاحل ًا ،فإن ورد ًة واحد ًة ال
ّ
تعطي ربيع ًا ،بّ الربيع اجلتامع حقول الورود ،واليد الواحدة ال تصفق ،وعقّ فرد مثّل أصغر

بكثي من أن حيّ األمور بال عون من اهلل ،وال تعاون مع الناس ،فجهود اآلخرين ـ من النقاد
والباحثني ـ هي اللتي جتعّ الورد ربيع ًا.
أتوجه بالشكر والتقدير إىل أرسيت الكريمة وزوجتي العزيزة عىل ّ
كل يشء
وجمدّ د ًا ودائ ًامّ ،
يفعلونه من أجّل ،راجي ًا هلم ـ من اهلل سبحانه ـ ّ
كل خري وسالمة يف الدين والدنيا ،إنّه قريب
جميب.
أتوجه بالشكر اجلزيل إىل ّ
خاص ًة الن ّقاد منهم ـ بحضورهم
كل طاليب األعزاء ـ
ّ
كام ّ
ومناقشاهتم وأسئلتهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم ،واألجواء احليو ّية العلم ّية التي صنعوها

بمداخالهتم اليوم ّية تقريب ًا ..وإىل ّ
كل من ساندين وأعانني بيشء ،داعي ًا اهلل تعاىل أن جيزهيم مجيعاً
جزاء املحسنني.
نسألك اللهم نور ًا تلقيه يف قلوبنا ّنلتدي به إىل ما هو احلق ،وبصي ًة متنحنا إياها ترشدنا
للصواب وحسن الدرك والعمّ ،ومغفر ًة تلتجاوز هبا عن ذنوبنا وتقصينا ،إنك ويل قريب
قدير.
حب اهلل
حممد كامل ّ
حيدر ّ
 22ـ رمضان املبارك ـ 1439هـ
 7ـ  6ـ 2018م

الفصل األوّل
الشمول التشريعي
اهلويّة ،واملفهوم ،واألدلّة ،واملالحظات

ندرس يف هذا الفصل:
 1ـ قانون الشمول الترشيعي ،املفهوم واهلو ّية.
 2ـ ترشيح حتليّل لقاعدة( :ما من واقعة إال وهلا حكم).
 3ـ الصور املقرتحة لصياغة مفهوم الشمول الترشيعي.
 4ـ الشمول الترشيعي ،األد ّلة واإلثباتات.
 5ـ املستندات العقل ّية للشمول القانوين.
 6ـ املستندات النقلية (القرآن والسنّة و )..للشمول الترشيعي.
 7ـ مناقشات وحوارات مع مستندات نظر ّية الشمول املدرس ّية.

متهيد

سوف ندرس يف هذا الفصّ مفهوم الشمول القانوين وأدللته ،فام هي املنطلقات اللتي دفعت

الكثيين يف الفكر اإلسالمي لالعلتقاد بأن الرشيعة شاملة يف قوانينها لكّ مرافق احلياة
والوقائع اإلنسانية؟ وما هو مفهوم ذلك؟ وهّ هذه األدلة مقنعة أو أّنا ال ترقى إىل مسلتوى
إفادة قاعدة هبذه السعة والشمول؟
نقسم البحث هنا إىل قسمني أساس ّيني مها :مفهوم قانون الشمول وتفكيك هو ّيته
وسوف ّ

أن فهم هذا القانون مهم جد ًا
من جهة ،وأد ّلة الشمول القانوين ومثبتاته من جهة ثانية؛ وذلك ّ
بالنسبة إلينا قبل الرشوع يف املثبتات؛ ألننا نزعم أن الصورة املدرسية السائدة يف مدارس
االجلتهاد الفقهي تعلتقد بصيغة (ما من واقعة إال وهلا حكم) ،فكّ وضع أو فعّ ثمة هلل فيه ـ
هو بنفسه ـ حكم ،وسوف نرى يف ثنايا البحوث القادمة ـ بعون اهلل ـ هّ حق ًا يعلتقدون هبذه
الصيغة دون وقوعهم يف هتافت أو أن هذه الصيغة جيب تعديلها أو يمكن طرح صيغ أخرى يف
املقام؟

احملور األوّل
قانون الشمول التشريعي :املفهوم واهلويّة
متهيد

نحاول هنا أن نحلّ بصورة أولية افرتاضية مفهوم الشمول اللترشيعي وما يشمله من

موضوعات ،هبدف ممارسة تفكيك للمبادئ اللتصورية له وترشيح مفهومه الذي يمكن طرحه،
برصف النظر عن املسار اللتارخيي لطرح هذا املفهوم/القاعدة وما محله من دالالت ،فهذا
املفهوم عّب عنه أحيان ًا بجامعية الرشيعة ،وأخرى بشمول الرشيعة ،وثالثة بقاعدة نفي اخللو،
واملراد بنفي اخللو هو أنه ال ختلو واقعة من حكم ،ورابعة بقاعدة ما من واقعة إال وهلا حكم،
وخامسة بقاعدة ما من يشء إال وفيه كلتاب أو سنة ،إىل غي ذلك من اللتعابي.
وسوف نحاول تفكيك هذه العناوين لتحليل مفهوم الشمول وقاعدته ،واألركان التي
تأتلف لتشكّله ،وذلك عرب النقاط اآلتية:

 1ـ ما هو املراد من احلكم والشريعة يف قانون الشمول التشريعي؟

عندما نقول بشمول الرشيعة وأحكامها للحياة كلها ،فام هو املراد من الرشيعة؟ وما هو

املراد من احلكم؟ وهكذا عندما نقول بعدم خلو الواقعة من حكم ،نريد أن نعرف ماذا يراد من
احلكم هنا؟
يف هذا السياق يمكن طرح املوضوع من عدة زوايا ،انطالق ًا تار ًة من أن احلكم يملك يف
اللتصور األصويل عدة تقسيامت وهويات ،وأخرى من أن له عدة مراتب ودرجات:

 1ـ  1ـ احلكم من حيث األنواع واألقسام

بمعنى أن ننظر أي من أنواع احلكم هو املنظور يف الشمول اللترشيعي ،ويمكن طرح ذلك

عىل الشكّ اآليت:

 1ـ  1ـ  1ـ احلكم من حيث هو تكليفيّ ووضعيّ

الذي يالحظ أن الشمول اللترشيعي يمثّ احلكم اللتكليفي مورده امللتيقن ،بمعنى أننا نسأل:

هّ الوقائع ال ختلو من أي حكم تكليفي من األحكام اخلمسة ،وفق اللتقسيم اخلاميس لحأحكام
اللتكليفية ،أو أنه يمكن فرض واقعة ما وفعّ ما من األفعال ال هو بالواجب وال باحلرام وال
باملسلتحب وال باملكروه وال باملباح ،وإنام هو مسكوت عنه خارج نطاق الرشع؟
عندما نراجع أدبيات الرتاث اإلسالمي ،فإننا نسلتوحي أن احلكم اللتكليفي هو مقدار ملتيقن
يف املوضوع  ،بال فرق بني أنواعه وتقسيامته كالكفائي والعيني ،واللتخييي واللتعييني،
واملوقت وغي املوقت ،واملضيق واملوسع ،واملطلق واملرشوط ،واملنجز واملعلق ،واللتعبدي
واللتوصّل ،والنفيس والغيي و ،..وهلذا ـ عىل سبيّ املثال ـ نجد أن نظرية منطقة الفراغ للسيد
حممد باقر الصدر تلتحدث عن فراغ يف دائرة املباح ،فهي مل تلتمكن من تصور وجود فراغ
حقيقي هلذا قالت بأن الفراغ هو يف دائرة املباح ،ولو أّنا عثرت عىل دائرة خارج املباح ـ ومن
ثم خارج األحكام األربعة أو اإللزامية األخرى ـ ملا صح مثّ هذه املقاربة ،بّ لقال الصدر ـ
وفق ما نلتوقع ـ بأن نظرية الفراغ جتري يف املباحات ويف غي الرشعيات أصالً ،وهذا ما يكشف
عن أن فهم الشمول القانوين واللترشيعي كان ملتصالً عىل الدوام باحلكم اللتكليفي.
وبناء عليه ،تظهر هنا فكرة مهمة أشار إليها الشيخ صادق الرجياين يف بعض بحوثه ،وهي
أن اإلباحة هّ هي حكم أو ال؟ فإذا قلنا بأن اإلباحة مطلق ًا ليست بحكم ،وإنام هي تعبي آخر
عن عدم وجود احلكم ،فإن هذا معناه ـ بّ هو ينلتج رضور ًة ـ أن بعض الوقائع ختلو بالفعّ من
حكم باملعنى السائد للكلمة ،وذلك يف كافة موارد املباحات؛ ألن املفروض أن املباحات تعّب
عن عدم وجود حكم يف الرشيعة ملوضوعها وموردها.
وهكذا ـ والفكرة للشيخ الرجياين ـ لو قلنا بأن بعض أنواع اإلباحة تعّب عن نفي احلكم ال
مجيع أنواعها ،كام لو قيّ بأن اإلباحة االقلتضائية حكم؛ لوجود مصلحة يف الرتخيص وإطالق
العنان دفعت هلا ،أما اإلباحة غي االقلتضائية فليست بحكم أساس ًا ،ففي هذه احلال أيض ًا
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :حممد الصدر ،ما وراء الفقه .39 :7

سوف ختلو بعض الوقائع من حكم ،وهي الوقائع اللتي يف موردها إباحة غي اقلتضائية ،وإنام ما
دفع إليها هو عدم وجود اقلتضاء ألي حكم آخر ،ال وجود اقلتضاء لوجودها .
لكن هذه الطريقة اللتي طرحها الرجياين يف مقاربة (احلكم) يف نص قاعدة نفي اخللو ،قد
تضعنا أمام إشكالية ،أو باألحرى :إن الرجياين يقارب املوضوع من زاوية حمددة ال من الزاوية
األصّ اللتي ّندفها هنا ،وذلك أن الرجياين حياول تفكيك املفردة (حكم) الواردة يف ملتن (ما
من واقعة إال وهلا حكم) ،يف حني ال نريد فهم قضية الشمول اللترشيعي يف ضوء ذلك فقط ،بّ
يف ضوء مفهوم أسبق أكثر أمهية من هذا ،وهو مفهوم :هّ قرر الشارع األقدس تنظيم كّ
احلياة بحيث أصدر أحكام ًا كافية هلذا اللتنظيم أو ال؟
إن هذا هو السؤال املركزي الذي نريده اليوم من وراء قاعدة نفي اخللو؛ ألن الذي يطرح
هذه القاعدة يرى أن اهلل سبحانه وتعاىل قد وضع األنظمة الكافية إلدارة احلياة والوصول
باإلنسان يف هذه الدنيا إىل مراحّ كامله الدنيوي واألخروي مع ًا ،ومن ثم فإذا تركت الرشيعة
منطقة املباحات واعلتّبنا هذه املنطقة منطق ًة غي ملتصلة بجعّ األحكام ،فإن هذا يعني أن
الشارع رأى أنه ال رضورة جلعّ حكم هنا أصالً ،ومن ثم فال حاجة موضوعي ًة لسن أية قوانني
يف هذه الدائرة ،ومن ثم ال توجد مرجعية قانونية أخرى يف هذا الصدد ،وإال لو فرضنا أن
البرش احلتاجوا اىل سن قوانني يف دائرة املباحات اللتي هي خارج نطاق اللترشيع ،فهذا يعني أن
الرشيعة مل تقدم برناجم ًا كافي ًا وشامالً ،فلو قلنا بخلو املباحات من اللترشيع فهذا ال يعني أننا بلتنا
نؤمن بأن الرشيعة ال هتدف تغطية وقائع احلياة بالرضورة ،بّ هذا جيلتمع مع القول باللتغطية
انطالق ًا من أن احلياة مل حتلتج يف تغطيلتها إال إىل وضع األحكام األربعة األخرى أو األحكام
اإللزامية ،وهذا كاف يف نفي أية مرجعية قانونية أخرى أو هو كاف يف نفي احلاجة جلعّ قوانني
اخر.
إن هذا هو السؤال الكالمي املركزي الذي هيمنا من وراء قاعدة نفي اخللو وما تلتصّ به من
قضية اللتوحيد اللترشيعي ونفي وجود مرشع آخر يف تنظيم حياة البرش الفردية واجلامعية (نفي
العلمنة) ،وهذا املسلتوى من مقاربة املوضوع ال فرق فيه بأن تكون اإلباحة جع ً
ال حلكم أو
( )1انظر :صادق الرجياين ،قاعدة نفي اخللو ،جملة بجوهشهاي اصويل ،العدد .163 :7

ليست حك ًام من األصّ ،فام أفاده الشيخ الرجياين صحيح يف نفسه ،لكنه من زاوية أعمق ـ هي
اللتي يقصدها املفكر املسلم اليوم أو امللتكلم املسلم ـ ليس كافي ًا.
هذا ،وقد ذكر السيد الصدر يف مباحثه األصولية ،عند تعرضه لقاعدة ال رضر قائالً :إن ما
يدل عىل عدم خلو كّ واقعة عن حكم من األحكام ال يراد منها إال أن الرشيعة ليست ناقصة
ومهملة لبعض الوقائع ،وهذا أعم من اإللزام والرتخيص ،بمعنى عدم احلكم ،كام هو
واضح . فيبدو منه أنه فهم من عدم احلكم الرتخيص ،وإن كان بياننا ـ يف ظني امللتواضع ـ
أفضّ من هذه املقاربة؛ ألن افرتاض أن الرتخيص هو عدم احلكم مع دخول الرتخيص يف (ما
من واقعة إال وهلا حكم) يبدو غريب ًا من الناحية اللتنظيمية ملفاهيم املوضوع ،إذ لو كان
الرتخيص موقف ًا قانوني ًا من املرشع جتاه العبيد فهو يف ّناية املطاف حكم ،وإذا مل يكن موقف ًا فال
معنى هلذا الكالم ،ومن ثم للتصحيح الفكرة جيب أن نقوم بلتعديّ صياغة القاعدة ،ما مل يعلتّب
السيد الصدر أن عدم احلكم حقيق ًة ينلتج ـ عقلي ًا ـ بالنسبة إلينا الرتخيص ،وهذا خروج عن
انلتساب الرتخيص للموىل ،فإذا أراد ذلك اقرتب جد ًا من صياغلتنا للموضوع.
وإذا انتقلنا من احلكم التكليفي إىل احلكم الوضعي  ،فهل يمكن طرح الشمول وكذا
وضعي ،أو ال؟
قاعدة نفي اخللو هبذه الصيغة :ما من واقعة إال وهلا حكم
ّ
اإلنصاف يقلتيض أن نقول بأن مراجعة الرتاث والعبارات اللتي يطلقوّنا يف سياق قاعدة
نفي اخللو نفي ًا أو إثبات ًا ،توضح أنه ليس مرادهم احلكم الوضعي ،بّ نظرهم إىل األحكام
اللتكليفية ،لكن السؤال :هّ يمكن لنا نحن أن نطرح القضية بصيغة احلكم الوضعي أيض ًا
فنقول :ما من واقعة إال وهلا حكم وضعي؟
يذهب الشيخ الرجياين إىل إمكان ذلك من حيث املبدأ ،ويرى أن املوانع امللتصورة غي
صحيحة ،وذلك أن ما يمنع من هذه الفرضية هو:
أ ـ تفسي كلمة (الواقعة) يف ملتن القاعدة بـ (الفعّ) ،ومن الواضح أن احلكم الوضعي
كثي ًا ما يلتعلق بالذوات واألشياء اخلارجية ال باألفعال ،وهذا يعني أنه من الطبيعي أن ختلو
( )1بحوث يف علم األصول .493 :5
( )2بنا ًء عىل غي القول الذي يذهب إىل إنكار وجود احلكم الوضعي بمعزل عن احلكم اللتكليفي ،ويرى
أن احلكم الوضعي هو عينه احلكم اللتكليفي ،وهو رأي خمالف للمشهور جد ًا.

بعض األفعال من األحكام الوضعية.
لكن هذا الكالم يمكن مناقشلته يف رأي الرجياين ،بأن تعلق احلكم الوضعي بالذوات أحيان ًا
ال يمنع عن تعلقه بجميع األفعال ،فيكون احلكم الوضعي ملتعلق ًا بجميع األفعال وببعض
الذوات اخلارجية أيض ًا ،فيمكن تصور طرح القاعدة يف سياق احلكم الوضعي حلتى لو فّسنا
كلمة الواقعة بخصوص األفعال.
ب ـ أن نقول بأن األحكام الوضعية منلتزعة عن األحكام اللتكليفية ،وهو ما ينلتج عبثية
البحث يف األحكام الوضعية هنا؛ ألنه ما من مورد فيه حكم وضعي إال وفيه حكم تكليفي
أيض ًا؛ السلتحالة تصور احلكم الوضعي بدون منشأ انلتزاعه ،وهو احلكم اللتكليفي.
وجياب عن هذا الكالم ـ وفق رأي الشيخ الرجياين ـ بأن احلكم الوضعي إما جمعول مسلتقّ
مطلق ًا أو هو يف بعض حاالته جمعول مسلتقّ ،ويف هذه احلال من الواضح فك االرتباط بني
احلكم اللتكليفي والوضعي ،فال يكون هذا املانع عائق ًا أمام موضوعنا ،أو أن احلكم الوضعي
ليس بمجعول مسلتقّ أبد ًا ،وإنام هو منلتزع تابع للحكم اللتكليفي ،وهنا حلتى لو قلنا هبذا فإنه
يمكن تصور القاعدة يف دائرة احلكم الوضعي؛ وذلك أن القول بكون احلكم الوضعي منلتزع ًا
من احلكم اللتكليفي ال يعني أن كّ حكم تكليفي ينلتزع منه حكم وضعي بالرضورة ،وهذا
يعني أن القاعدة هنا يمكن طرحها ،فنسأل هّ الوقائع كلها يوجد يف موردها حكم وضعي أو
أن بعض الوقائع فيه حكم وضعي والبعض اآلخر ليس كذلك؟ .
والفكرة اللتي طرحها الرجياين هنا كلها صحيحة يف تقديري ،ومن ثم يمكن طرح البحث
عىل مسلتوى احلكم الوضعي؛ لكنني أجد أن البحث فيها ال فائدة معلتد ًا هبا منه ،بّ هو يف ظني
قد حيرف أذهاننا عن املقصد األصّ من وراء البحث يف شمول الرشيعة ،ويدخلنا يف
االسلتطرادات اللتي كثرت ـ نلتيجة النزعة اللتجريدية ـ يف علم أصول الفقه؛ فاملقصد يف تقديري
هو أن الرشيعة هّ متكنت بالفعّ من تغطية مجيع وقائع وجمريات احلياة بمنظومة قانونية ـ مهام
سمينا أحكامها ،ومهام كانت نوعية أحكامها ـ يمكنها إدارة احلياة وسن كّ القوانني
الرضورية لذلك أو ال؟ إن هذا النسق من طرح املوضوع هو يف ظني أفضّ من النسق
( )1انظر :صادق الرجياين ،قاعدة نفي اخللو ،جملة بجوهشهاي اصويل ،العدد  163 :7ـ .164

اللتجريدي االفرتايض الذي أغرق الشيخ الرجياين باللتحليّ ،فال هيمني ما إذا كانت الرشيعة
قد وضعت لكّ واقعة حك ًام وضعي ًا ،بّ هيمني أن تكون قد وضعت حكام تنظيمي ًا قادر ًا عىل
أن يدير الواقعة نفسها ليوصّ اإلنسان من خالله إىل الغايات املنشودة يف احلياة ،بال مرجعية
قانونية أخرى ،مهام كانت نوعية هذا احلكم.

 1ـ  1ـ  2ـ احلكم من حيث هو واقعيّ وظاهري

هّ يمكن صياغة مفهوم الشمول عىل أساس احلكم الظاهري والواقعي مع ًا ،فنقول :ما

من واقعة إال وهلا حكم واقعي ،ونقول أيض ًا :ما من واقعة إال وهلا حكم ظاهري؟ بناء عىل
وجود حكم واقعي وظاهري ،وأن هذه الثنائية هي يف نفسها ثنائية واقعية.
من الواضح أن منظور الباحثني يف هذا امللف هو الرشيعة الواقعية ،وهذا جّل من خالل
تلتبع الكلامت ،وال جتدهم ناظرين للحكم الظاهري ،ولعّ السبب يف هذا أّنم يعلتّبون أن
األحكام الظاهرية هلا قدرة تغطية وقائع احلياة ،انطالق ًا من تعميم مفهوم احلكم الظاهري
لحأمارات واألصول العملية مع ًا من جهة ،واألخذ باللتقسيم احلارص عق ً
ال لحأصول العملية
من جهة ثانية ،وفق ما طرحه الشيخ األنصاري يف مقدمات الفرائد ،فإن هذه القسمة احلارصة،
عندما تضم أيض ًا إىل األمارات ،جتعّ احلكم الظاهري شامالً لكّ مرافق احلياة ،ومن ثم يغدو
أمره واضح ًا؛ وهلذا مل يلتناولوه بالبحث هنا.
دعونا نوضح األمر أكثر ،فعندما يقول بعض األصوليني عىل لسان الشيخ مرتىض
األنصاري (1281هـ) النص اآليت :اعلم أن املكلف إذا اللتفت إىل حكم رشعي ،فإما أن
حيصّ له الشك فيه ،أو القطع ،أو الظن .فإن حصّ له الشك ،فاملرجع فيه هي القواعد
الرشعية الثابلتة للشاك يف مقام العمّ ،وتسمى باألصول العملية ،وهي منحرصة يف أربعة؛ ألن
الشك إما أن يالحظ فيه احلالة السابقة أم ال ،وعىل الثاين فإما أن يمكن االحلتياط أم ال ،وعىل
األول فإما أن يكون الشك يف اللتكليف أو يف املكلف به .فاألول جمرى االسلتصحاب ،والثاين
جمرى اللتخيي ،والثالث جمرى أصالة الّباءة ،والرابع جمرى قاعدة االحلتياط .وبعبارة أخرى:
الشك إما أن يالحظ فيه احلالة السابقة أو ال ،فاألول جمرى االسلتصحاب ،والثاين إما أن يكون
الشك فيه يف اللتكليف أو ال ،فاألول جمرى أصالة الّباءة ،والثاين إما أن يمكن االحلتياط فيه أو

ال ،فاألول جمرى قاعدة االحلتياط ،والثاين جمرى قاعدة اللتخيي. 
فإن هذا معناه أّنم حرصوا مجيع الوقائع احلاصلة أمام اإلنسان ضمن أربع حاالت ،ومن
ثم فال توجد واقعة ال تدخّ ضمن أصالة الّباءة أو االحلتياط أو اللتخيي أو االسلتصحاب،
فكّ واقعة هلا ـ بالبت العقّل ـ حكم ظاهري يف هذه احلال.
طبع ًا إذا كنا نبحث بمنظار آخر يف املوضوع ،وهو منظار اللتمييز بني األمارة واألصّ من
زاوية أن االصّ العمّل ال يعطيني حك ًام بّ يقدم يل وظيف ًة عملية ،أو قلنا بأن بعض األصول
هي أحكام عقلية فقط وليست جمعوالت رشعية ،فهذا يعني أن الرشيعة الظاهرية مل تغط كّ
الوقائع ،بّ بعضها.
ومهام يكن ،فإن طرح قضية الشمول القانوين عىل مسلتوى احلكم الظاهري أمر ممكن ،وال
مانع منه ،لكن الذي ّندفه هنا هو الرشيعة الواقعية ،فلسنا بصدد احلديث عن أن احلكم
الظاهري شامّ أو ال ،بّ نحن بصدد احلديث عن قضية أكثر عمق ًا وأسبقي ًة وتقدم ًا يف
املراحّ ،وهي واقع الرشيعة من حيث كوّنا شملت وقائع احلياة أو ال ،بّ هذا البحث يف
جوهره سيرتك أثر ًا ـ كام سوف نرى ،خاص ًة يف آخر الكلتاب عند طرح نظريلتنا اخلاصة ـ عىل
طبيعة فهمنا لحأحكام الظاهرية واألصول العملية ومساحلتها وكيفية تناوهلا ،فانلتظر.

 1ـ  1ـ  3ـ (احلكم) من حيث هو مولويّ وإرشادي

حتدث عن هذه النقطة العالمة الشعراين ،حني قال :ال جيوز خلو واقعة عن حكم ..وال بد

أن يكون احلكم ههنا أعم من احلكم املولوي أو اإلرشادي؛ فإن معرفة اهلل تعاىل هلا حكم وهو
الوجوب؛ حلسنها الذايت ،لكن ليس وجوبه مولوي ًا ،وكذلك مالزم املحرم له حكم البلتة،
وليس حكمه الوجوب واالسلتحباب وغيمها إال احلرمة ،ولكن حرملته إرشادية ،ومقدمة
الواجب واجبة بالوجوب اإلرشادي ،وكذلك اإلطاعة واجبة إرشاد ًا. 
والذي يبدو أن الشعراين أراد أن جيمع األوامر املولوية واإلرشادية مع ًا ،بحيث ال يقال بأن
كّ الوقائع هلا حكم مولوي بالرضورة ،بّ األمر يعم األوامر اإلرشادية.
( )1فرائد األصول  25 :1ـ .26
( )2املدخّ إىل عذب املنهّ.235 :

وهذا الكالم ـ برصف النظر عن أن احلكم هو الذي ينقسم إىل مولوي وإرشادي أو األمر
هو الذي ينقسم إىل هذين القسمني ـ ينبغي اللتفصيّ فيه هبدف اسلتيضاحه ،وذلك أن املرشع
سبحانه إذا الحظ األحكام العقلية القبلية اللتي تكون مثّ وجوب إطاعة اهلل سبحانه ،فإنه
يقوم بلتكريسها واللتأكيد عليها ،فإذا أصدر نص ًا قانوني ًا يف ذلك بأن قال :أطيعوا اهلل ،فإن هذا
يعني أنه يف هذه الواقعة ـ وهي طاعة اهلل ـ قد أصدر حك ًام ،غاية األمر أن حكمه هذا مل يكن
بإنشاء إبداعي ،وانام كان نوع ًا من اللتقرير واللتكريس حلكم العقّ املسبق والقائم ـ بنحو
القضية املقدرة ـ من قبّ نزول الرشيعة ،وهذا املقدار كاف يف اعلتبار املوىل قد سد هذا النوع من
الوقائع ما دام قد رصح بمضمون احلكم العقّل هذا ،ويف تقديري فإن هذا الكالم صحيح يف
نفسه ،وإن كان يلتضمن تصويب ًا ملرجعية قانونية أخرى يف بعض قراراهتا ،وهي العقّ ،لكن
هذا ال يرض بقضية شمول الرشيعة.
ومن هذا النوع األحكام اإلمضائية ،فإنه حلتى لو كان العقالء يسيون عىل توافقات عامة
بينهم من قبّ نزول الرشع ،فإن إمضاء املرشع هلا ـ لو ثبت ـ كاف يف اعلتباره قد غطى الوقائع
اللتي تطاهلا هذه األحكام املمضاة ،وال جيب يف القانون الذي يريد تغطية كّ الوقائع أن يأيت
فقط بأحكام قانونية مل يسبق ألي مرجعية معرفية أخرى أن أتت هبا.
إال أن األمر املهم الذي ينبغي االنلتباه له هنا هو أن املرشع سبحانه إن رصح بنص يوافق
مقلتىض احلكم العقّل أو العقالئي القانوين القائم ،فال بأس ،أما إذا سكت عن قوانني قام العقّ
أو العقالء بسنها من قبّ ،فإن هذا السكوت ال يمكن فهمه عىل أنه كاف العلتبار املرشع قد
غطى وقائع احلياة اللتي غطلتها هذه القوانني من قبّ ،والسبب يف ذلك أن فكرة وجود أحكام
إمضائية أو أوامر إرشادية هي يف األصّ تقع حتت سلطة مفهوم الشمول وليس العكس ،كام
سيأيت توضيحه ،بمعنى أنه لو ثبت مسبق ًا بدليّ قبّل أن الرشيعة شاملة لكّ مرافق احلياة ،فإن
هذا األمر هو الذي يمنح سكوت الشارع عن معطيات قانونية عقلية أو عقالئية إمضا ًء هلا،
بحيث تلحق بعد اآلن برشيعلته ،بينام لو مل يثبت هذا األمر من قبّ ،فإن سكوته عن ذلك حيلتمّ
اإلمضاء من جهة ،وحيلتمّ أنه مل يرد اللتصدي للمساحة اللتي تصدت هلا العقول والعقالء ،وأنه
تركها هلم ،برصف النظر عن كونه موافق ًا ـ متام ًا أو جزئي ًا ـ ملا حكمت به عقوهلم وعقالئيلتهم
هنا وهناك أو ال ،ففكرة اإلرشاد أو اإلمضاء ـ بّ حلتى قانون املالزمة بني العقّ والرشع ـ

حتلتاج إىل نص عليها وال يكفي فيها السكوت ،إال بعد ثبوت الشمول القانوين بدليّ آخر،
فينفلتح جماهلا عىل تفصيّ.
وعليه ،ففكرة املحقق الشعراين صحيحة من حيث املبدأ باملعنى الذي بيناه ،برصف النظر
عن تعبيه باحلكم ،فيام كان األفضّ اللتعبي باألمر اإلرشادي.

 1ـ  1ـ  4ـ احلكم من حيث هو فرديّ ومجعي

من الواضح أن مسألة الشمول اللترشيعي يمكن فرضها ـ بحسب اللتصوير البياين ـ يف

النطاق الفردي ،ويمكن فرضها يف النطاق األعم ،فيمكن أن نقول :كّ واقعة يواجهها الفرد
فلها حكم ،ويمكن أن نقول :كّ واقعة يواجهها الفرد أو تواجهها اجلامعة فلها حكم.
والفرق بني االثنني أن احلكم يف اللتصور الثاين يأخذ بعني االعلتبار تلك القوانني اللتي تلتصّ
بنشاط الدولة واملؤسسات العامة وبالشؤون السياسية واالجلتامعية واالقلتصادية العامة ،وإن
كانت بحسب املآل سوف ترجع إىل وظيفة كّ فرد يف هذا السياق االجلتامعي أو السيايس أو
ذاك.
فهّ الرشيعة غطت كّ وقائع البرش يف حياهتم الفردية فقط وعىل مسلتوى قضاياهم
الشخصية أو أّنا غطت جممّ وقائع حياهتم بوصفهم أفراد ًا أو مجاعات؟
إن دراسة شمول الرشيعة للحياة العامة وليس حلياة األفراد فقط ،مهم جد ًا بالنسبة لبحثنا
هذا؛ ألن مركز تنازع العديد من اللتيارات والنظريات هنا هو يف هذا القسم بالدرجة األوىل،
ومن ثم يفرتض تعميم البحث لكّ أنواع القوانني والنظم اللتي تغطي الشؤون الفردية املحضة
أو اجلامعية.

 1ـ  1ـ  5ـ احلكم من حيث هو قانوني وأخالقي (الظاهر والباطن)

الفكرة هنا هي أن احلكم الذي ال ختلو واقعة منه ،هّ هو خصوص األحكام امللتصلة

بالظواهر اخلارجية والسلوك املادي للبرش يف مسلتوى أبداّنم ،أو أن املراد ما يشمّ الظواهر
الباطنية اللتي متثّ السلوك الروحي والنفيس هلم؟
إذا الحظنا منظومات القوانني يف العامل اليوم ،فهي تلتجه يف الغالب للتنظيم حياة األفراد يف

سلوكهم املادي ،أي يف حركات أبداّنم ،وليس هلا عالقة بحاالهتم النفسية إال لرضورة ،فهّ
الرشيعة الشاملة مماهية هلذه النسخة من القوانني أو أّنا تسلتوعب األحكام األخالقية امللتصلة
بباطن اإلنسان وتضع مواقف للظواهر الروحية والنفسية كاحلسد واحلقد والعجب وغي
ذلك؟
هذا السؤال يفلتح عىل عالقة الرشيعة باألخالق؛ فإذا فصلنا بينهام ظهر لنا اخلتصاص
األخالق باحلياة الباطنية لحأفراد ،بينام بدا القانون وكأنه يلتعامّ معهم بوصفهم موجودات
مادية.
صح يف تناول القض ّية هنا ،هو أن نطرحها عىل مسلتوى أعم من الظاهر
إال ّ
أن ما نراه األ ّ
والباطن ،ومن ثم يصبح املراد من احلكم أعم من القوانني اإللزامية واللتوجيهات األخالقية
والروحية ،فالوحي النازل من السامء هّ جاء للتنظيم حياة اإلنسان عىل مسلتوى املاديات أو
عىل مسلتوى الروح والنفس أيض ًا؟ وهّ الرشيعة حتمّ يف طياهتا توجيهات سلوكية روحية
كاملة بحيث ال نحلتاج لعلامء اللتصوف والعرفان والنفس والرياضات الروحية لكي يمنحونا
توجيهات وبرامج ،بّ يكون مرجعنا ليس جتربلتهم البرشية وإنام النص الديني أو ال؟
يشار أخي ًا إىل أن مسألة العالقة بني الفقه واألخالق مسألة شائكة ،ومسألة املوقف من
النصوص اللتي سميت باألخالقية هي مسألة مهمة أيض ًا ،نرتكها ملجال آخر.

 1ـ  1ـ  6ـ احلكم من حيث هو شرعيّ (إهليّ) وغري شرعي

أقصد من هذا العنوان أن املراد باحلكم الذي ال ختلو واقعة منه هو احلكم اإلهلي املجعول

من اهلل تعاىل ،وهذا واضح من فكرة شمول الرشيعة الساموية ،إال أن الكالم يف أن إحالة
الرشيعة عىل مرجعية قانونية أخرى ـ لو حصّ ـ واألمر بإطاعلتها ،هّ يعني أن أحكام تلك
املرجعية هي حكم رشعي إهلي جمعول من اهلل تعاىل ،كام يذهب إليه بعض الباحثني
املعارصين ـ وسيأيت اللتعرض لنظريلته ـ ومن ثم نسلتطيع أن نضم أحكامها إىل أحكام
الرشيعة ،ونعلتّب أن الرشيعة شاملة لكّ مرافق احلياة أو أن دعوى شمول الرشيعة يقصد منها
األحكام اللتي جاءت هبا الرشيعة ونصت عليها سواء كانت معروفة بعضها من قبّ أو ال كام
( )1انظر :أبو القاسم عليدوست ،فقه ومصلحت.213 :

قلنا سابق ًا ،أما أن الرشيعة تقول مثالً :أطيعواعقولكم فيام توصلكم إليه من خالل جتارب
احلياة ،فهذا ـ عىل األصح ـ ال يعني أن ما حتكم به عقوهلم هو حكم رشعي إهلي ،بّ وجوب
اإلطاعة خاص ًة هو احلكم الرشعي اإلهلي ،ما مل نفهم من وجوب اإلطاعة أّنا بصدد
االسلتطراق لبيان انلتساب أحكام العقّ للرشيعة ،وهذا بحث آخر ،وسيأيت الكالم يف هذه
النقطة مفص ً
ال يف غي موضع من هذا الكلتاب ،فانلتظر.
وعليه ،فاملراد باحلكم هو احلكم الذي أصدره اهلل سبحانه وبينه لعباده بوصفه حك ًام منسوب ًا
إليه جاءت به رشيعلته الساموية عّب الوحي ونحوه ،أما لو قال شخص بأن أحكام العقّ هي
من اهلل خاطبنا هبا عّب عقولنا ،فكأّنا وحي من نوع آخر ،فهذا بحث آخر يذكرنا بام يعرف عن
أحد اآلباء األوائّ يف املسيحية ،وهو القديس اكليمندس االسكندري (تويف حوايل عام
215م) الذي كان يسعى لللتوفيق بني الفلسفة اليونانية والالهوت املسيحي ،حيث كان يرى
بأن اهلل خاطب اليهود بالوحي والكلتاب املقدس ،وخاطب اليونانيني يف عقوهلم وفلسفلتهم.
ولن أسلتطرد يف هذا املوضوع اآلن؛ ألن لنا كالم ًا كثي ًا يف هذه النقاط ،بّ نريد هنا فقط أن
نشي إىل أن الشمول القانوين يرتبط باحلكم املنسوب له تعاىل ،واملعلوم أنه جمعول من اهلل
بوصفه جزء ًا من رشيعلته النازلة للبرش ،دون احلكم املنسوب إىل غيه ولو كان قد أمر اهلل
بإطاعة هذا (الغي).

 1ـ  1ـ  7ـ احلكم من حيث هو أوّليٌّ وثانوي

من الواضح أن املعني لنا باحلكم يف نظرية الشمول اللترشيعي ليس خصوص احلكم

الواقعي األويل ،بّ ما يعمه ويسلتوعب أيض ًا احلكم الواقعي الثانوي الذي له هيمنة وسلطة
عىل احلكم األويل يف مورده ،فقانون نفي الرضر وقانون نفي العّس واحلرج وقانون األهم
واملهم وغي ذلك من هذه القوانني هي قوانني مشمولة لنظرية الشمول ،والبد أن تؤخذ أثناء
فهم هذه النظرية ،رشط أن يكون هناك دليّ عىل أّنا قد جعلت يف الرشيعة بوصفها قوانني،
ومل يكن مصدر تقنينها غي الرشع دون أن يظهر من الرشع املوافقة عليها.
وقيمة هذه اإلضافة للحكم الثانوي تكمن فيام سيأيت ـ بحول اهلل ـ لدى اسلتعراض النظرية
املدرسية يف تفسي اللتوافق بني الشمول القانوين ومساحة املسلتجدات وامللتغيات الوقائعية ،فإن

أحد األعمدة هناك هو مفهوم العناوين الثانوية ،فإذا مل يكن احلكم الثانوي مندرج ًا ضمن
مفهوم احلكم يف قانون الشمول ،فإنه سيشكّ معضلة للفكر املدريس يف الفقه اإلسالمي.

 1ـ  2ـ احلكم من حيث املراتب والدرجات

من املعلوم للباحثني يف جمال أصول الفقه اإلسالمي أن احلكم افرتضت له مراحّ

ودرجات ،أبرزها:
 1ـ مرتبة روح احلكم اللتي تقوم عىل وعي املوىل للمصلحة وإرادته للتحقيقها من خالل
الفعّ يف اخلارج.
وهذه املرتبة اعلتّبها مثّ الشيخ صادق الرجياين داخل ًة يف سياق البحث  ،وهو ما يلوح
أن لدينا ثالث جهات هنا:
أن الصحيح ّ
من بعض أدللتهم القادمة ،إال ّ
أ ـ علم املوىل ـ ونحن نلتكلم هنا قياس ًا عىل املوىل العريف ـ باملصلحة واملفسدة يف الفعّ
الفالين ،ومن الواضح أن هذا ال عالقة له بشمول الرشيعة ،فإن املنكرين للشمول يقرون بأن
اهلل يعلم بكّ يشء ،وجمرد علمه ال يعني أنه صاغ هذا العلم يف قوالب قانونية بعثها للبرش
وأنزهلا لحأنبياء.
ب ـ حبه لصدور هذا الفعّ من العبد ،وشوقه لذلك ،وهذه املرتبة لوحدها ال تعني شمول
الرشيعة؛ لنفس السبب امللتقدم.
ج ـ إرادته لصدور الفعّ بمعنى إضايف ،وهو أننا لو تأكدنا من مكان آخر أنه بالفعّ يريد
منا ذلك ويطلبه ،فهذا يمكن تصور الشمول فيه ،لكن هذا جمرد فرض نظري؛ ألن هذه اإلرادة
إذا مل تنكشف للعباد من خالل األنبياء واألولياء والرشيعة والنصوص ونحو ذلك ،فكيف
يمكن معرفلتها؟ إن االنكشاف هنا هو العنرص األساس يف القضية ،وليس واقع هذه اإلرادة،
فإذا مل ينكشف األمر بحيث يصدق نلتيجة هذا االنكشاف أن اهلل كشف لعباده إرادته الفعّ
الفالين منهم ،فإن هذا ال يصح جعله مصدر ًا لرشيعة شاملة لكّ مرافق احلياة.
وهبذا يظهر إن إطالق القول بأن مرتبة روح احلكم كافية يف حتقق قاعدة الشمول ،غي
صحيح ،بّ العّبة بقرار الكشف واالنكشاف والذي عاد ًة ما ال يكون بمعزل عن املرتبة الثالثة
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القادمة ،ويف ظني فإن ما يفرض دخول مرحلة روح احلكم هنا هو وجود اعلتقاد مسبق
بشمولية الرشيعة ،وهلذا نعلتّب أن إثبات إرادة اهلل كاف يف إثبات احلكم الصادر؛ ألنه ال جمال
ألن ال يكون له حكم يف موضوع من املوضوعات ،أما لو أنكرنا الشمول فإن جمرد اإلرادة غي
املّبزة ال تساوي الشمولية.
 2ـ مرتبة اجلعّ واإلنشاء ،بحيث جعّ اهلل أحكام ًا تغطي كّ الوقائع.
وهذه املرتبة هلا صلة أنطولوجية باالنكشاف واإلبراز والصدور ،فإن اهلل إذا جعّ احلكم
واعلتّبه ولكنه مل يصدره ومل يّبزه للعباد بعد ـ كام لو مل يرسّ نبي ًا بعد ـ فهنا ال يقال بأن رشيعلته
شاملة؛ ألنه ليس امللتنازع عليه يف شمول الرشيعة هو وجودها يف افق االعلتبار اإلهلي ـ فنحن ال
نبحث يف قضية غيبية هنا ـ بّ خروجها من هذا األفق نحو العباد ،سواء وصلت كلها
جلميعهم أو بعضها لبعضهم؛ لعنارص زمنية وتارخيية وموضوعية برشية .ولنلتصور أن اهلل جعّ
رشيعلته يف السامء قبّ خلق اإلنسان ،ثم خلق اإلنسان ومل يرسّ أي نبي بعد ،فإنه ال فائدة من
وراء البحث يف رشيعلته ،إنام مركز اهلتاممنا أنه عندما بعث الرسّ هّ بعث معهم رشيعة شاملة
ـ بحيث كشف نفسه هلم بوصفه موىل وضع قانون ًا جامع ًا ـ أو ال؟ فهذا هو املحور الذي ينفعنا
يف إدارة املوضوع ،ال أصّ الرشيعة املعلتّبة بال أي إبراز.
 3ـ مرتبة الفعلية ،بمعنى أن األحكام الفعلية تغطي مجيع وقائع احلياة ،ويقصد بالفعلية
تلك األحكام اللتي حتققت قيودها املوضوعية ،فموضوع احلكم ورشوطه وقيوده حتققت
بحيث صار احلكم فعلي ًا.
وقد ذهب بعضهم هنا إىل أنه ال معنى لفرض أن اللتنازع هنا هو يف األحكام الفعلية؛ لبداهة
أن بعض األحكام ليست فعلي ًة نلتيجة عدم حتقق موضوعها ،كالشخص غي املسلتطيع أو الذي
مل هيّ عليه اهلالل ،فالرشيعة شاملة لكّ الوقائع ،غايلته أن بعض األحكام فعلية وبعضها غي
فعّل نسبي ًا .
لكن لو تأملنا تركيبة قاعدة الشمول أمكن القول بصحة فرض أن املراد من احلكم فيها هو
احلكم الفعّل أيض ًا ،وإمكان تصوير ذلك؛ وذلك أّنا تدعي أن كّ واقعة فلها حكم فعّل،
وهذا صحيح؛ ألن كّ واقعة هي يف ظرفها (ظرف اللتحقق املساوي حليثية وقوعها املسلتكنة يف
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وصفها بكوّنا واقعة) هلا حكمها الفعّل ،ال أن كّ حكم هو حكم فعّل ،فهناك فرق بني
شمويل ال يدعي أن مجيع أحكام الرشيعة هي أحكام فعلية ،لوضوح أن بعضها
األمرين ،فال
ي

ليس بفعّل يف هذا الظرف الزماين أو ذاك ،لكنه يدعي أن كّ واقعة هي يف ظرفها حتمّ حك ًام
فعلي ًا ،وباللتايل فالرشيعة النازلة حتمّ أحكام ًا فعلية لكّ الوقائع يف ظرف تلك الوقائع ،ال يف
ظرف نزول الرشيعة ،فغي املسلتطيع حكمه الفعّل هو عدم وجوب احلج ،بينام املسلتطيع حكمه
الفعّل هو الوجوب.
 4ـ مرتبة اللتنجز ،وهنا من الواضح أن الرشيعة ليست شاملة لكّ مرافق احلياة بنحو تنجيز
أحكامها ،للتقوم اللتنجز والدخول يف العهدة برشوط وقيود ال تلتوفر دوم ًا ،بيد أننا ال نبحث يف
أن كّ حكم هو منجز دائ ًام ويف كّ الوقائع ،بّ نبحث يف وجود حكم منجز فعّل لكّ واقعة
يف ظرفها ،وهذا ما يمكنه إنلتاج الشمول اللترشيعي أيض ًا.
عام قلناه أنّه يمكن صياغة مبدأ الشمول الترشيعي بشكلني:
وينتج ّ

األول :إن الرشيعة حتمّ اآلن لكّ الوقائع واألفعال إىل يوم القيامة حك ًام.
الشكل ّ
وطبق ًا هلذا الشكّ يفرتض تفسي احلكم باملعنى الثاين فقط؛ إذ اآلن ال يوجد حكم منجز

وفعّل للوقائع القادمة ما مل تلتحقق عنارصها املوضوعية.
الشكل الثاين :إن الرشيعة حتمّ لكّ واقعة يف ظرفها الزمكاين واألفرادي حك ًام.
وهذه الصياغة تنسجم مع تفسي احلكم باملعنى الثاين والثالث والرابع ،بعد األخذ بعني
االعلتبار يف املعنى الرابع حيثية اللتنجيز.
والشكّ الثاين ال يمكن حتققه لو مل يكن الشكّ األول ثابلت ًا؛ هلذا فاألفضّ اعلتبار الشكّ
األول هو األصّ يف مبدأ الشمول اللترشيعي ،والشكّ الثاين هو نلتيج الشكّ األول.
والنلتيجة اللتي نخرج هبا من النقطة األوىل هنا هو اآليت :إن األفضّ أن يكون املراد
بالرشيعة واحلكم يف قانون الشمول اللترشيعي هو احلكم الواقعي املنشأ باجلعّ واالعلتبار
اإلهلي واملّبز ـ صدور ًا ـ للبرش ،سواء كان له نسخة مطابقة من قبّ عند البرش أم ال ،وسواء
كان حك ًام وضعي ًا أم تكليفي ًا ،أولي ًا أم ثانوي ًا ،فردي ًا أم اجلتامعي ًا ،تأسيسي ًا أم إمضائي ًا ،يعالج
ظاهر ًة سلوكية مادية أم معنوية ،أو غي ذلك.
أن هناك نمطني من طرح مبدأ الشمول:
يتبني لنا ّ
ومن هذا ّ

األول :هّ لكّ واقعة حكم؟ وهذا هو النمط السائد.
النمط ّ
النمط الثاين :هّ األحكام الصادرة يف الرشيعة ناشئة عن قرار إهلي مسبق بلتقديم املنظومة
القانونية الكاملة للبرش ،بحيث ال مصلحة وال حاجة وال رضورة ألي إضافة قانونية اخرى؟
األمر الذي يضع أي إضافة قانونية يف سياق نقض العلم اإلهلي بكون املورد الذي مل تكن فيه
أحكام مما ال مصلحة وال حاجة يف جعّ أحكام فيه.
والفرق بني النمط األول والثاين أننا يف النمط األول لو وضعنا يدنا عىل أي واقعة فسوف
نقول بأن هلا حك ًام يف الرشيعة ،بينام يف النمط الثاين لو وضعنا يدنا عىل واقعة ما فمن املمكن أن
يكون هلا حكم ،ومن املمكن أن ال يكون هلا حكم ،لكن عدم وجود حكم هلا ال يعني أن
الشارع أحال األمر ملرجعية قانونية أخرى أو أنه قدم برناجم ًا قانوني ًا ناقص ًا للبرش ،بّ بمعنى
نفي أي حكم يف مورد املسكوت عنه عنده ،ورفض جعّ حكم يف هذا املورد نظر ًا لعلمه
املطلق باألمور.
ويف تقديري ،فإن طرح القضية بالنمطني مع ًا يف غاية األمهية.

 2ـ ما هو املراد من الواقعة والوقائع يف مبدأ الشمول القانوني؟

ماذا نريد من الواقعة يف مبدأ الشمول القانوين؟ هذا السؤال يمكن له أن يطرح عىل عدة

مسلتويات؛ وقد تبني بعضها مما تقدم آنف ًا ،مثل الواقعة يف ظرف وقوعها ،فلتكون مورد ًا جزئي ًا،
غايلته أن احلكم ملا كان موحد ًا يف كّ املوارد اجلزئية رجع إىل حكم كّل كام هو جّل ،ومثل
الواقعة بصورهتا الكل ّية ،مثّ كّل وعنوان الصالة والصوم واحلج وغي ذلك ،مما هو عنوان كّل
ينصب عليه حكم كّل وهو الوجوب أو احلرمة أو غي ذلك.
وقد اعلتّب الشيخ صادق الرجياين أن املراد بالواقعة هنا البد وأن يكون هو الكّل وليس
اجلزئي؛ ألن األحكام مسوقة عىل ّنج القضية احلقيقية ال اخلارجية ،ومن ثم رتب عىل ذلك أن
األحكام اجلزئية اللتي تلتعلق بفرد هنا أو هناك أو بحالة خاصة هنا أو هناك ال تدخّ ضمن
البحث الفقهي أصالً ،وال تعني الفقيه يف يشء ،ومن ثم فهي خارجة عن هذه القاعدة .
وهذا الكالم حيمّ جانب ًا من الصحة ،لكنه ال مانع من أن نقول بأن الرشيعة نظمت حياة
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البرش مجيعهم ،غايلته أن الغالبية نظمت حياهتم عّب العنوان الكّل ،وصبت القانون عىل العنوان
العام ،كام هي احلالة القائمة يف اللتقنني عند البرش ،فيام نظمت شيئ ًا من حياة بعض الناس عّب
أحكام موردية جزئية ،ومن ثم فلتكون قد اسلتعانت بثنائي األحكام الشخصية والكلية لوضع
نظام حلياة البرش مجيع ًا ،وهذا ال مانع منه.
وهذا الكالم كام يشمّ األحكام الواردة يف حق النبي خاصة ،يشمّ أيض ًا بعض األحكام
اللتي نزلت يف عرص النبي ثم تم نسخها بناء عىل وجود أحكام منسوخة ،أو األحكام اللتي
جاءت يف الرشائع الساموية السابقة ثم تم نسخها برشيعة الحقة ،فإننا بنظرة عليا يمكننا القول
بأن الرشيعة الساموية نظمت حياة البرش يف االملتداد الزمني لعمر البرشية ،عّب ثنائي األحكام
العامة اململتدة يف الزمان واملكان مع األحكام اخلاصة أفرادي ًا (خصائص النبي أنموذج ًا)
وزماني ًا (أحكام منسوخة أو خاصة بعرص انطالق الدعوة أنموذج ًا) وهكذا.
وأما قوله بأن األحكام اجلزئية امللتعلقة بشخص معني خارجة عن نطاق عمّ الفقيه ،فهذا
ما سبق لنا أن ناقشناه يف كلتاب حجية السنة عندما تعرضنا ملوضوع خصائص النبي اللترشيعية
واالجتاهات األصولية فيها ،وقلنا بأن الفقيه يمكنه ـ يف اجلملة ـ أن يسلتفيد من هذه اخلصائص
سلسل ًة من األحكام الرشعية الكلية .
أن مفردة (الواقعة) يمكن لنا تصويرها
وبرصف النظر عن هذا ك ّله ،فإ ّن الذي يبدو هو ّ
بأحد شكلني ،يؤثران عىل كيفيّة صياغة قاعدة الشمول الترشيعي وتصويرها:
األول :إن (الواقعة) هي ملتعلقات األحكام نفسها ،فال خيلو فعّ من األفعال من
الشكل ّ
حكم يلحقه فيكون الفعّ هذا أو الرتك ملتعلق ًا حلكم من األحكام الرشعية ،ولعّ هذا هو
املفهوم املنسبق إىل األذهان من هذه القاعدة.
الشكل الثاين :إن (الواقعة) هي ظرف زمني مكاين أفرادي معني حيلتاج إىل موقف يف
تنظيمه ،فالرشيعة هلا موقف يف تنظيمه ووضع احللول الالزمة له واللتي لو اتبعها البرش ملا
واجهوا مشكل ًة يف هذه الواقعة.
ولنأخذ مثاالً ،انخفاض قيمة النقود بوصف ذلك ظاهرة ناجتة عن اللتضخم ،إن هذه
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الواقعة هي اللتي ال ختلو من حكم ،بمعنى أن الرشيعة هلا موقف رشعي إزاء هذه الظاهرة،
مثّ :وجوب حساب اللتضخم يف أداء الديون ،وهكذا ،فالواقعة ليست هي امللتعلق ،بّ امللتعلق
هو الذي يكون بفعله يف مورد الوجوب أو تركه يف مورد احلرمة واقع ًا يف سياق معاجلة الواقعة
والسي هبا نحو أفضّ وضع ممكن ،أو هو املسار العمّل األسلم يف ظّ هذه الواقعة.
ولعّ تعبي الواقعة يرجح الشكّ الثاين للتفسي قاعدة الشمول؛ فنحن نجد مثّ هذا اللتعبي
يف بعض الروايات اللتي تلتحدث عن أن الوقائع احلادثة يلزم الرجوع فيها إىل رواة احلديث،
فإنه ليس املراد إال أن بعض املسلتجدات أو الظروف الطارئة يرجع يف بيان املوقف العمّل يف
ظلها إىل رواة احلديث احلاملني للرشيعة.
بيد أن الشكّ الثاين للتفسي القاعدة يضعنا ـ جزئي ًا ـ أمام فكرة سوف تأيت إن شاء اهلل تعاىل
يف الفصّ الثالث من فصول هذا الكلتاب ،وهو ما طرحه غي واحد من املفكرين املعارصين
كالدكلتور عبد الكريم رسوش ،من أن الرشيعة مل تأت لوضع برامج حلّ القضايا السياسية
واالقلتصادية واألمنية وغي ذلك ،بّ إن القانون ليس برناجم ًا للعمّ أساس ًا وال يدعي ذلك.
ما اريد قوله هو أن الصياغة الثانية للقاعدة تضعنا أكثر أمام احلتاملية الدخول يف تصادم مع
فكرة رسوش ،بينام الشكّ األول هلا يمكنه أن خيفف من ذلك ،بأن يقال :إن غاية ما ندعيه هو
أن الرشيعة أعطت حك ًام رشعي ًا لكّ ترصف ،لكنها مل تدع أّنا وضعت برامج عمّ للنهوض
باالقلتصاد أو حّ مشاكّ السياسة واألرسة واألمن ،وعىل أية حال فهذا موضوع سيأيت
احلديث فيه والنقاش يف مالبساته.

 3ـ بني مفاهيم :اجلامعيّة والشموليّة والكمال

تطلق هذه املفردات الثالث يف األدبيات الدينية يف إطار توصيف الرشيعة الساموية ،ويمكن

تصور معان هلا عىل الشكّ اآليت:
أ ـ إن مفهوم اجلامعية مفهوم نسبي جد ًا ،ال يمكن فهم معناه إال يف ضوء ملتعلقه واليشء
الذي تكون الرشيعة بالنسبة إليه جامع ًة ،فإذا أخذنا أفعال األفراد مثالً فإن معنى اجلامعية هو
أن الرشيعة هلا حكم يلتصّ بكّ فعّ من هذه األفعال ،أما لو أخذنا كّ ما حيلتاجه الناس لقيامة
حياهتم ،فإن األمر يغدو أكثر سع ًة ،فإن الّبامج االقلتصادية واللتقنيات املساعدة واخلطط

األمنية واللتكلتيكات العسكرية والعالجات الطبية والوقاية الصحية سوف تكون برملتها ضمن
ما جتمعه الرشيعة ،بمعنى أن الرشيعة ال تقول فقط :جيب عليكم وضع عالجات لحأمراض
اجلسدية ،بّ تقوم بنفسها بوضع هذه العالجات؛ ألّنا مما حيلتاجه الناس مث ً
ال.
إذن ،مفهوم اجلامعية يف نفسه غي واضح ما مل يكن واضح ًا لدينا ملتعلق هذه اجلامعية ،ومن
الواضح أن احلد األدنى املطروح يف مفهوم اجلامعية هو ما يكون بمالحظة أفعال العباد
وسلوكياهتم ،وهلذا عّب عن النظرية يف مواضع اخر بأّنا تعني عدم خلو الواقعة من حكم،
وسوف نعلتّب هذا املقدار هو مركز البحث ،ومن ثم فقد تسوقنا األدلة ملا هو أوسع من هذه
اجلامعية أو تدفعنا للتقليص هذا املسلتوى منها.
األمر عينه يأيت يف مفردة الشمول أو الشمولية اللتي تطلق وصف ًا عىل الرشيعة ،وهذا
واضح.
أما مفردة الكامل ،فسوف يأيت بحثها باللتفصيّ عند عرض األدلة القرآنية ،وسوف نحدد
موقفنا من هذه املفردة ،لكن املطروح يف أدبيات القائلني بنظرية الشمول هو أن كامل الرشيعة
يساوي شموليلتها باملعنى امللتقدم يف احلد األدنى ،وأن الرشيعة اللتي ال تكون جامع ًة شاملة لن
تكون كاملة تلقائي ًا ،وهذا يعني أن أحد عنارص كامل الرشيعة هو اسلتيعاهبا ألفعال البرش
والوقائع النازلة هبم ،وسيأيت اللتعليق عىل هذا الكالم.

 4ـ مفاهيم ذات صلة

إن مفهوم شمول الرشيعة يلتطلب يف نفسه سلسلة مفاهيم ونلتائج تلقائية ،نعلتّبها هنا

مفاهيم ذات صلة ،مثّ:
أ ـ فقه النوازل أو فقه مستحدثات املسائل :فهذا الفقه عىل صلة وثيقة بقانون الشمول؛ ألن
رجوع الفقيه للنصوص هبدف احلصول عىل إجابات للوقائع النازلة هو أمر ملتفرع ـ بدرجة ما
ـ عىل عقيدته بأن هذه النصوص تريد أن حتكي عن هذه الوقائع أيض ًا ،وإال لكانت آليات
البحث خملتلفة متام ًا.
لكن هذا ال يعني أن قانون الشمول هو نفسه فقه املسائّ املسلتحدثة ،بّ هو أحد أصول فقه
املسلتحدثات ،فهذا الفقه يقوم عىل قانون الشمول ال أنه يضع إجابة عن السؤال املركزي يف

بحثنا ،خاص ًة يف ضوء ما قلناه سابق ًا من أن حمّ مبدأ الشمول اللترشيعي هو احلكم الواقعي
وليس احلكم الظاهري الذي غالب ًا ما يقدمه لنا البحث الفقهي السائد اليوم.
واملتغري :وهو الذي يعني أن الفقه عليه أن يكون معارص ًا
ب ـ فقه املعارصة أو فقه الثابت
ّ
وأصي ً
ال يف الوقت عينه ،بمعنى أن عليه أن يواكب من خالل أصالة النصوص كّ املسلتجدات
ويطرح رأيه يف كّ القضايا اللتي تطرحها القوانني املعارصة ،وأنه ال يكلتفى منه باإلجابة عن
القضايا املشرتكة بني احلياة القديمة واحلادثة ،بّ هو جييب عن كّ ألوان احلياة بملتغياهتا.
إننا نالحظ اليوم بأن الدين بات معني ًا بشكّ كبي بقضايا مسلتجدة ولو كانت جدهتا ببعض
أشكاهلا ،أو فلنقّ هناك من يقول بأّنا باتت ملتغية عن الوضع السابق ،وهو ما بات يشكّ
سؤاالً ملح ًا عىل األديان ـ خاصة املسيحية اللتي تشلتغّ كثي ًا عىل هذا األمر اليوم ـ مثّ قضايا
البيئة ،واملثلية اجلنسية ،والطالق ،واملرأة ،واالنفجار السكاين ،واإلجهاض ،وحقوق الطفّ،
والعنف ،وغي ذلك.
إن فقه امللتغي والثابت ليس هو نظرية الشمول ،لكنه مبني عليها وحياول أن يثبت أن
الشمول الذي نعلتقد به يمكن لنا تكييف الفقه يف ضوئه بحيث يصبح هذا الفقه مسلتجيب ًا لكّ
الوقائع بملتغياهتا ،ففقه امللتغي والثابت هو حاجة تفرضها عىل الفقيه قاعدة الشمول ،ويف
الوقت عينه لو نجح هذا الفقه فإنه يمكنه أن يشكّ مركز أمن هلذه القاعدة ،وأّنا بالفعّ قابلة
لإلجراء وفق هذه اآللية الفقهية يف الثوابت وامللتغيات.
ج ـ فقه الن ُظم :والذي قد يعّب عنه يف بعض األدبيات بفقه النظرية أو فقه النظريات ،واملراد
منه هنا أن الفقيه يقوم بإنلتاج معرفة فقهية جامعة ومدونة ومنظمة وملتناسقة للسي نحو هدف،
وذلك أن البحث الفقهي يمكن أن يسي عىل عدة مسلتويات أبرزها:
األول :فقه املسائل ،وهو الفقه الذي يدرس الرشيعة عىل شكّ مسائّ مصطفة إىل
املستوى ّ
جانب بعضها بعض ًا ،وتعالج كّ مسألة واقعة أو فع ً
ال أو سلوك ًا معين ًا ،مثّ حكم حلق اللحية
وحكم الغيبة وحكم أخذ الفوائد البنكية وهكذا ،ويقدم الفقيه هنا فقهه عىل شكّ إجابات
فقهية تلتصّ كّ إجابة بموضوعها املحدد.
املستوى الثاين :فقه القواعد ،وهو فقه يلتخطى حماولة اجلواب عن قضية جزئية حمددة،
ليلتصّ بقاعدة هلا تطبيقات يف مواضع ملتعددة من الوقائع ،مثّ قاعدة الفراغ وقاعدة ما يضمن

بصحيحه يضمن بفاسده وهكذا.
املستوى الثالث :فقه النظم ،وهو فقه يسعى ـ بشكله الذي يطرحه أنصاره ـ للحصول عىل
أنظمة مسلتوعبة ملجموعة كبية من الوقائع امللتصلة بملف معني يشكّ ناحية من نواحي حياة
البرش يف مسلتواها الفردي واالجلتامعي ،كفقه النظام االقلتصادي وفقه النظام االجلتامعي وفقه
النظام البيئي وهكذا ،وقد طرح هذا النوع من الفقه بشكّ مركز عىل يد املؤمنني بحاكمية
اإلسالم السياسية وتطبيق الرشيعة ،ومن أبرز من طرحه السيد حممد باقر الصدر.
إن فقه النظم يلتصّ اتصاالً وثيق ًا بفكرة شمول الرشيعة ،ال أقّ من وجهة نظر أنصاره؛
ألن النظام هو عبارة عن جمموعة كبية من القوانني امللتناسقة اللتي حتكم قبضلتها عىل حمور
مركزي من حماور احلياة اإلنسانية.

 5ـ الصور املقرتحة لصياغة مفهوم الشمول التشريعي

ينلتج عام قلناه إىل اآلن ،أكثر من صورة لصياغة مبدأ الشمول اللترشيعي والقانوين:

 1ـ كّ فعّ من أفعال األفراد ،فله حكم رشعي ،وهذا معنى أن ما من فعّ ـ يف أي حلظة
من اللحظات ـ إال ويلتصف بأحد األحكام اخلمسة.
 2ـ كّ وضع فردي أو اجلتامعي فللرشيعة رد فعّ جتاهه ،يلتمثّ يف موقف عمّل يطالب
املكلفون بالقيام به ليصلوا إىل كامهلم املنشود يف ظله أو يف ظّ تغييه.
 3ـ الرشيعة وضعت قوانني واضحة ملساحة من حياة البرش غي شاملة لكّ الوقائع ،وذلك
عن علم مسبق منها بأن حياة البرش تكلتمّ هبذه الطريقة ،وأنه ال حاجة وال مصلحة يف سن أي
قانون يف غي هذه الدائرة ،وإنام يرتك األمر؛ ملصلحة يف الرتك نفسه.
 4ـ إنه يف كّ حياة اإلنسان ـ أكان للرشيعة موقف أو مل يكن ـ ال يوجد مرجع قانوين آخر
غي اهلل تعاىل ،وأن أي مرجع غي اهلل فالبد أن يكون كاشف ًا عن موقف اهلل ورشيعلته ،وليس
قائ ًام يف عرض هذا املوقف اإلهلي ومنافس ًا له.
وعليه فلو مجعنا هذه الصياغات األربع لوصلنا للصيغة اللتالية يف تعريف نظرية الشمول
اللترشيعي وهي :اهلل هو املرجع القانوين الوحيد حلياة البرش وتنظيمها للبلوغ هبا نحو كامهلا
املنشودّ ،
معني فله ـ يف نفسه وصورته وعنوانه ـ عند اهلل حكم حمدّ د،
فكل فعل أو ظرف برشي ّ

وإن مل يكن له حكم فهذا يعني أ ّن إرادة اهلل فيه هو أنّه ال ينبغي أن يكون فيه حكم.
نكلتفي هبذا القدر من اللتوضيح اللتمهيدي لفكرة الشمول؛ لننطلق نحو األدلة ،فهي املقصد
األهم لنا هنا.

احملور الثاني
الشمول التشريعي ،األدلّة واإلثباتات
مدخل

يمكن أن تطرح قضية الشمول اللترشيعي عىل مسلتويني:

 1ـ ما اسميه بالشمول اللترشيعي والقانوين اخلاص ،واملراد به إثبات الشمول البياين
للقانون الديني عىل مسلتوى مصدر ديني حمدد ،وعىل رأس ذلك القرآن الكريم ،فنقول :هّ
يسلتوعب القرآن الكريم متام اللترشيعات الدينية ،بّ ومتام الدين أو أن يف القرآن األساسيات
العامة للدين اإلسالمي؟
 2ـ عىل اللتقديرين مع ًا ،هّ القرآن (ومعه السنة) يرشعان للتامم الوقائع اللتي يواجهها البرش
أو أّنام يرشعان لدائرة حمددة من الوقائع البرشية؟ وعىل افرتاض أّنام يرشعان للتامم وقائع
احلياة ،فام معنى هذا املفهوم أساس ًا؟ وكيف يلتم حتققه عملي ًا؟
اخلاص ،فاللتصور السائد يف الثقافة اإلسالمية أن القرآن الكريم هو النص
ّأما املستوى
ّ
اإلهلي الذي يلتوىل بيان األمور األساسية يف الدين ،ويقوم بلتقديم بيانات عامة وجمملة هلا ،فيام
تأيت السنة الرشيفة للتوضيح هذه األمور الرئيسة وتفصيلها وبسط الكالم حوهلا وبيان ما أمجّ
منها ،ومن ثم فإن اللتخّل عن السنة سيؤدي إىل نلتائج كارثية عىل الدين اإلسالمي.
ويف مقابّ هذا الرأي ،هناك ـ مثّ القرآنيون ـ من يذهب إىل كفاية القرآن وجامعيلته ،وأن
فيه كّ الدين ،وأن السنة مل تأت بجديد غي تفسي النص القرآين أو تطبيق عموماته عىل املوارد
واحلاالت املسلتجدة.
هذه املعركة أو اجلدل شهدته الديانة اليهودية واملسيحية أيض ًا ،ففي اليهودية وقع نزاع كبي
بني الفريسيني والصدوقيني حول حجية غي اللتوراة من النصوص الواصلة ،فض ً
ال عن حجية

اللتلمود ،وانلتهى األمر ـ وألسباب سياسية وتارخيية أيض ًا ـ النلتصار الفريسيني وانقراض
الصدوقيني من احلياة اليهودية يف حدود القرن الثاين امليالدي .ويف املسيحية وبظهور احلركة
الّبوتسلتانلتية يف القرن السادس عرش امليالدي ،تم اللتوجه كثي ًا من جانب العديد من اللتيارات
الّبوتسلتانلتية نحو حجية الكلتاب املقدس فقط ،دون غيه من السنن والسي األوىل آلباء
الكنيسة ،عىل خالف ما هو السائد يف الكاثوليكية واألرثوذكسية ،واعلتّب الكلتاب املقدس
لوحده جامع ًا للديانة ،وهبذا ظهرت تيارات مؤمنة بعمق هبذا األمر وما عرف بمثّ احلركة
اإلنجيلية.
لقد كنا بحثنا باللتفصيّ ـ بحمد اهلل تعاىل ـ هذا املوضوع يف كلتابنا «حجية السنة يف الفكر
اإلسالمي»  ،وتوصلنا هناك من خالل نصوص القرآن الكريم نفسه إىل أن القرآن حيلتوي
أغلب ما يف الدين ،دون أن تسقط حجية السنة ودورها يف االجلتهاد اإلسالمي ،وبينا هناك أن
هذه النلتيجة من شأّنا أن ترتك تأثيات كبية عىل فهم الكلتاب والسنة وعىل االجلتهاد
اإلسالمي عموم ًا.
وعليه ،فلن نعيد ذلك البحث ،لكننا سنعرف أن نلتيجة ذلك البحث سوف تلقي بظالهلا
عىل املوضوع الثاين ،فالقرآن احلتوى عدد ًا حمدد ًا من النصوص اللترشيعية ،فإذا كانت فيه أغلب
اللترشيعات الدينية إذ ًا فكيف يمكنه أن يسلتوعب متام وقائع احلياة اإلنسانية عّب الزمن إىل يوم
القيامة؟ ولو صح أن اسلتوعبها فكيف تكون طبيعة هذا االسلتيعاب؟
وعليه ،فنلتيجة البحث يف الشمول اخلاص تعقد الوضع امليداين أمام القائّ بالشمول العام،
كام سوف نرى الحق ًا.
وأما املستوى العام ،فمنذ قديم األيام كان هناك سؤال أقلق املجلتهد املسلم ،وهو :كيف
ّ
يمكن للنصوص امللتناهية أن حتكم يف الوقائع غي امللتناهية؟ .
مكملة تسدّ النقص البادي بسبب هذا السؤال:
وقد دفع ذلك ـ أحيان ًا ـ لتبنّي خيارات ّ
فاختار بعض الفقهاء املسلمني القياس ـ مثالً ـ لكي يردموا من خالله ثغرة تناهي
النصوص ،فيقومون باسلتنساخها يف امللتشاهبات ،كي يسلتوعب الدين متام الوقائع ،وهلذا قال
( )1انظر :حيدر حب اهلل ،حجية السنة يف الفكر اإلسالمي 229 :ـ .257
( )2راجع :الشهرسلتاين ،امللّ والنحّ 199 :1؛ وابن رشد ،بداية املجلتهد وّناية املقلتصد .5 :1

إمام احلرمني اجلويني (478هـ) فيام ينسب له :معظم الرشيعة صادرة عن االجلتهاد وال تفي
الرشيعة بعرش معشارها ، ومراده من االجلتهاد هنا القياس فقد كان بصدد الدفاع عنه ،وقال
الغزايل (505هـ) .. :بالرضورة يعلم من اجلتهادهم واخلتالفهم (يقصد الصحابة) أن
النصوص مل تكن حميطة ،فدل هذا أّنم كانوا ملتعبدين باالجلتهاد. 
فيام جلأ فريق آخر من الفقهاء واألصول ّيني إىل نظرية الثنائية اللتي تعلتمد تار ًة مبدأ العموم
واإلطالق يف النصوص ،وأخرى مبدأ األصول العملية ،مثّ أصّ الّباءة واالحلتياط
واالسلتصحاب واللتخيي ،حيث قالوا بأن األصول العملية حتدد الوظيفة العملية للمكلف يف
ظّ غياب املعرفة بالوظيفة الواقعية القائمة يف أصّ الرشع ،وأن هذه األصول العملية األربعة
هلا قدرة اسلتيعاب متام الوقائع؛ ألن متام الوقائع ختضع للتقسيم عقّل حارص تشلتمله هذه
األصول األربعة ،كام أملحنا إىل ذلك من قبّ.
لكننا لو تأملنا قليالً ،سنجد هذا السؤال مبني ًا عىل جواب حمدد عن سؤال آخر افرتض
مسل ًام واضح ًا يف اخللفيات املعرفية للمفكر املسلم وهو :هّ تسلتوعب الرشيعة متام وقائع
احلياة بالفعّ؟ وإذا كانت تسلتوعبها فام معنى هذا االسلتيعاب؟
إذن ،فنحن أمام سؤالني جوهر ّيني :أصل االستيعاب ،وكيف ّيته ،وما مل نجب عن هذين
اللتساؤلني ،فلن نسلتطيع الدخول يف اجلتهاد إسالمي يغطي احلياة اإلنسانية ،بّ سيكون الفقه
الفردي واملجلتمعي وفقه النظرية و ..أمام حتد كبي.
والذي يظهر من ممارسة الفقيه واملفكر املسلم أن شمول الرشيعة لكّ وقائع احلياة عبارة
عن مصادرة قبلية مفروغ منها  ،بّ افرتضت مسلمة معروفة بدهيية مؤكدة بوضوح  ،ملتسامل
عىل صحلتها بني علامء املسلمني بمخلتلف مذاهبهم ،وأّنا قاعدة عرفها كّ فقيه  ،لكن امللفت
( )1انظر :الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه .519 :3
( )2املسلتصفى.296 :
املصوبة وغيهم ،حيث سيأيت الكالم
( )3نرتك حالي ًا اللتيار الذي ينسب إليه نفي االعلتقاد بالشمول مثّ
ِّ
فيه بحول اهلل تعاىل.
( )4راجع :احلكيم ،األصول العامة للفقه املقارن230 :؛ والصدر ،املدرسة اإلسالمية.144 :
( )5انظر :حممد الصدر ،ما وراء الفقه  ،43 :1و  .6 :4ولعّ السيد حممد الصدر من أكثر الفقهاء والعلامء

أننا مل نجد دراسة مسلتقلة هلذه القاعدة املرتددة يف الكلتب أو عىل األلسن «ما من واقعة إال وهلا
حكم» ..مل نجد هلا دراسة مفردة ـ عدا خالل العقود الثالثة األخية ـ ال يف علم الكالم
اإلسالمي وال علم أصول الفقه ،وال يف الفقه نفسه ،وإنام كان يشار إليها هنا أو هناك ،وهذه
من األمور اللتي حتلتاج إىل درس واع يف أصول االجلتهاد اإلسالمي ،ومن الغريب أن ال تفرد
مسألة من هذا النوع بالبحث مع أن نمطية علم األصول والفقه تقوم عليها ،خاصة وأن هناك
قوالً منسوب ًا بإنكار هذه القاعدة كام سيأيت ،بّ يرى املحقق العراقي (1361هـ) أن القول
باملعنى الواسع لللتصويب يقوم عىل إنكار هذه القاعدة يف اجلملة  .وليس من تفسي سوى
وضوح القضية أو ابلتنائها عىل مقدمات غي واعية وإنام مركوزة يف الذهن تلقي ًا من مكان ما.
وعىل أية حال ،نود هنا أن نلتناول بالبحث نظرية الشمول القانوين واللترشيعي ،من زاوية
األدلة واملسلتندات.
أن ّ
لكل واقعة ـ
وسنجعل حمور نظرنا هنا هو املفهوم املدريس هلذه النظر ّية ،وهو الذي يرى ّ

ألي جهة أو
مهمة التقنني واإلنشاء ّ
مهام كان حجمها ـ حك ًام واقع ّي ًا إهل ّي ًا مبارش ًا مل توكل فيه ّ
مرجع ّية قانون ّية ُاخرى.
وسوف أجعّ ذلك عىل مراحّ وخطوات ملتلتالية:

أوّالً :املستند العقلي والعقالني لنظريّة الشمول القانوني

ّ
أن بعض العلامء أوجز هنا قائ ً
خلو الواقعة من حكم ،
بأن العقل ال
ال ّ
رغم ّ
يستقل بعدم ّ

لكن إذا أردنا أن نرشع من العقل ،لننطلق منه دلي ً
ال عىل فكرة الشمول ،فسوف نالحظ وجود
حماوالت استدالل ّية تو ّظف العقل خلدمة فكرة الشمول القانوين ،يمكننا عرضها ـ واإلضافة
عليها ـ كاآليت :
اسلتخدام ًا جلملة :ما من واقعة إال وهلا حكم.
( )1انظرّ :ناية األفكار ( 4القسم الثاين) 229 :ـ .230
( )2انظر :حبيب اهلل الرشلتي ،بدائع األفكار.386 :
( )3يمكن تقسيم األدلة العقلية هنا إىل قسمني :خارج ـ دينية ،وداخّ ـ دينية ،فاألول مثّ برهان احلاجة
للوحي ،والثاين مثّ برهان االنلتقال من اخللود واخلامتية إىل الشمول.

 1ـ مشول الدين وخامتيّته وخلوده ،واستدعاء التقنني التفصيلي املستوعب

ّأول األد ّلة هنا هو ما ذكره بعض العلامء ،من أن الدين اإلسالمي دين شامّ ،عىل خالف

الديانات األخرى ،ومقلتىض شموليلته أن كّ حدث يف احلياة ،فله فيه موقف إجيايب أو سلبي،
سواء كان هذا احلدث مما تقلتضيه الطبيعة البرشية كاألكّ والرشب أم مل يكن كذلك  .بّ إن
اخلامتية تسلتدعي مفهوم الشمول اللترشيعي .
أن هذا الدليل ـ لو قصد قائ ُله االستدالل به ـ ليس سوى مصادرة عىل املوضوع؛ ألن
إال ّ
كون الدين شامالً تعبي آخر عن اسلتيعاب أحكامه ومنظوماته للتامم وقائع احلياة ،فام هو الدليّ
عىل شموليلته هبذا املعنى؟ فإن هذا هو حمّ اللتنازع يف املوضوع .وهلذا أعلتقد أن هذه املحاولة ال
تعّب عن اسلتدالل أساس ًا ،بّ هي املسلمة املفروضة سلف ًا.
وغاية ما يمكن أن يقال هنا أن شمول الدين يوصّ لشمول الرشيعة ،وهذا إن مل يلتضمن
سلف ًا شمول الرشيعة ،فهو بنفسه دعوى؛ حيث نحلتاج لدليّ عىل شمول الدين نفسه ،وليس
من دليّ تقريب ًا سوى نفس األدلة اللتي تطرح يف قضية شمول الرشيعة ،فالحظ جيد ًا.
ّأما موضوع اخلامت ّية ،فلم يوضح لنا املسلتدلون هنا كيف يمكن االنلتقال من كون الدين
اإلسالمي هو خاتم األديان إىل كون رشيعلته شاملة لكّ الوقائع ،إن الوجه املنطقي للربط بني
الفكرتني غي واضح؛ إذ ما املانع أن هذا الدين اخلاتم قد ترك ـ ملصلحة يعلمها اهلل سبحانه ـ
مساحات كبية من حياة البرش بال تقنني ،معلتمد ًا يف ذلك عىل اجلهود البرشية ،بّ لعله رأى أن
دفع العقّ للجهاد للتحصيّ املوقف األفضّ يف الوقائع املرتوكة هو مصلحة قائمة بنفسها،
ولعّ فيها كامل اإلنسان وخالقيلته الذهنية إلدارة نفسه ،حلتى لو وقع هنا أو هناك يف بعض
( )1انظر :حممد تقي احلكيم ،األصول العامة للفقه املقارن230 :؛ وعبد اهلل نرصي ،الدين بني احلدود
واللتوقع.72 :
( )2انظر :جعفر السبحاين ،مقدمة املهذب  6 :1؛ والصايف الكلبايكاين ،جمموعة الرسائّ 174 :1؛
ومكارم الشيازي ،املسائّ املسلتحدثة يف الفقه اإلسالمي ،جملة فقه أهّ البيت ،العدد  71 :4ـ 73؛
وكامل احليدري ،رشح احللقة الثانية (بقلم عالء السامل) 82 :1؛ وفالح عبد احلسن الدوخي ،منطقة
الفراغ اللترشيعي171 :؛ وعّل رضا بيوزمند ،قلمرو دين149 :؛ وراجع :جوادي آمّل ،رشيعت در
آيينه معرفت 214 :ـ .215

األخطاء ،متام ًا كام تركت األديان اللتصدي لكيفية صنع األطعمة واألرشبة وكيفية صنع وسائّ
النقّ والعربات وكيفية وضع اخلطط احلربية والعسكرية وغي ذلك ..ويكفي أن الرشيعة
وضعت له اطر ًا عامة يمكنه أن يشلتغّ عىل اللتقنني يف ظلها وحتت تأثيها.
وهذا ما يذكرنا بام يراه القديس أوغسطني (430م) من أن وجود اإلهبام وامللتشابه يف
النصوص الدينية تكمن خلفه مصلحة يف دفع العقّ لللتأمّ واللتفكي ،ولو كانت نلتيجة هذا
اللتأمّ عدم إصابة املراد احلقيقي للملتكلم أحيان ًا وإنام انكشاف أمور اخر أثناء اللتأمّ يمكن أن
تكون نافع ًة بنفسها  .فأي مانع أن تكون احلكمة يف ترك مساحة لللتفكي البرشي كي يضع
فيها القوانني بعد وضع االطر العامة له واملحددات اللتي يمنع عن جتاوزها ،هّ يلتناىف ذلك مع
خامتية الرشيعة؟ وكيف؟
وأما القول بأن إعالن اخلامتية بمثابة إعالن أن هذا الدين تام كامّ ال نقص فيه وال تبديّ
وال نسخ  ،فهذا ربط بني اخلامتية والكامل ـ يف مقابّ النقص ـ وسيأيت أن الكامل هّ يسلتبطن
الشمولية أو ال؟ فإن افرتاض الرتابط بني اخلامتية والكامل ،حيلتاج إىل افرتاض ترابط آخر بني
الكامل والشمولية لكي تثبت القضية اللتي نبحثها هنا ،وسيأيت اللتعرض ملوضوع الكامل
وعالقلته بالشمولية القانونية قريب ًا جد ًا عند اسلتعراض النصوص القرآنية املسلتدل هبا هنا.
وهذا ما ينلتج أيض ًا أن القول بأن الرشيعة جاءت للتكامّ اإلنسان يف هذه الدنيا ،وأّنا لو مل
تبني املوقف الصحيح يف كّ أنواع السلوك ،فهذا يعني أّنا نقضت غرضها الذي هو إيصال
اإلنسان إىل أعىل درجات الكامل؛ إذ تركت له عنارص تكاملية مل توضحها له ،مما يعني أن
اخلامتية تلتضمن الكامل ،والكامل يلتضمن الشمولية ،وإال وقعنا يف نقض الغرض. ..
هذا القول غي دقيق أيض ًا؛ وذلك أنه يدعي أن حتقق الغرض اإلهلي بإيصال اإلنسان إىل
ّناية كامله يف الدنيا ملتوقف عىل كشف كّ املواقف القانونية لكّ ترصفاته ،ومن أين لنا أن
نعرف ذلك؟ فلامذا ال يكون هذا اللتكامّ اإلنساين ملتوقف ًا أيض ًا عىل اسلتخدام العقّ البرشي يف
اجرتاح احللول القانونية لبعض القضايا اللتي يواجهها البرش ،بحيث تكون املصلحة يف هذا
( )1انظر :أوغسطني ،شهر خدا (مدينة اهلل)( 472 :الرتمجة الفارسية).
( )2انظر :فالح عبد احلسن الدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي.171 :
( )3انظر :أياد املنصوري ،نظرية اللتزاحم احلفظي 75 :ـ .77

االسلتخدام من الناحية الرتبوية والروحية والذهنية والذاتية أكّب من مصلحة تلقينه مجيع
املواقف السلوكية بشكّ ناجز؟ ومن أين لنا نفي هذه الفرضية؟ وهّ نحن عىل علم بلتامم
حيثيات املصالح واملفاسد يف هذا السياق؟! وماذا جييب القائلون هبذا الكالم هنا عن عدم
وضوح الكثي من األحكام الرشعية يف عرصنا هذا؟ أال يقولون بأن املصلحة يف عدم تدخّ
اهلل بنبوات جديدة؟ وإذا قالوا بأن السبب هو ظلم البرش وإخفائهم احلقيقة ،فام ذنب امللتأخرين
الذي ضاعت عليهم احلقائق؟ وملاذا ال يكون ظلم البرش سابق ًا سبب ًا يف تقرير املوىل سبحانه
عدم إرسال رشيعة شاملة هلم بعد ذلك؟ ومن أين لنا أن نعرف األمر عىل واقعه يف مثّ هذه
القضايا حلتى نقدم براهني عقلية ميزهتا الوضوح والقاطعية؟
خذ مثاالً ،كيف أنك يف بعض األحيان ألجّ تكامّ أوالدك ،ال تعطيهم احللول يف كّ
املشاكّ أو القضايا اللتي يواجهوّنا ،بّ ترتكهم خيوضون اللتجربة ولو أخطأوا مر ًة أو مرتني،
ورغم أن الوقوع يف اللتجربة اخلاطئة حيرمهم املوقف الصحيح ،غي أن املصلحة األهم عندك
تكمن يف جعلهم ينضجون تفكيهم وخّبهتم الذاتية ويكلتسبون سع ًة وجودية أكّب بحسب
اللتعبي الفلسفي ،فام املانع أن تكون الرتكيبة اللتكوينية لإلنسان مما تكون املصلحة فيه يف بعض
األحيان كامن ًة يف تركه يلتحمّ مسؤولية السلوك واكلتشاف املوقف الصحيح؟
هذا ما يدفعنا ملوقف متح ّفظ من كالم الفرر الرازي ،إذا اريد توظيفه هنا ،حيث قال.. :
ألن النبي الذي يكون بعده نبي ،إن ترك شيئ ًا من النصيحة والبيان يسلتدركه من يأيت بعده،
وأما من ال نبي بعده يكون أشفق عىل أملته وأهدى هلم وأجدى ،إذ هو كوالد لولده الذي ليس
له غيه من أحد . فإن كالمه يوحي بأن النبي اخلاتم جيب أن ال يرتك شيئ ًا من البيان ،وهذا
غي صحيح وفق ًا للمقاربة اللتي قلناها؛ ألن تكليف العقّ باجرتاح احللول القانونية لبعض
زوايا حياة البرش ،قد يكون بنفسه مقصود ًا للشارع سبحانه وهدف ًا من أهدافه ،فيكون توجيه
النبي لنا إليه أو سكوته عن حتركنا نحوه بمقلتىض طبائع األشياء ،حيث نحلتاج الجرتاح احللول
عندما ال نجد نص ًا ..يكون بيان ًا ونصيح ًة ،فال داعي حلرص معنى البيان والنصيحة بالكشف
املبارش عن احلكم القانوين أو األخالقي يف القضية.
وممّا أثرناه من مالحظات عىل حماولة املقاربة بني اخلامت ّية والشمول ّية ،نفهم املالحظة املركز ّية
( )1اللتفسي الكبي .214 :25

عىل حماولة الربط التي سعى هلا بعضهم بني اخللود والشمول ّية  ،حيث افرتض أن مقلتىض
خلود الرشيعة هو كوّنا شاملة تغطي متام وقائع احلياة وميادينها ،وهذا ربط غي واضح
منطقي ًا؛ فلامذا إذا كانت الرشيعة خالد ًة فهي شاملة؟ وما الذي يمنع عقالني ًا من خلود رشيعة
ال تدعي أّنا تغطي متام الوقائع وخملتلف امليادين والساحات؟

 2ـ حكم العقل بعدم خل ّو الوقائع ،احملاولة اجململة للمحقّق النراقي

ثاين األد ّلة عىل شمولية الرشيعة هو ما ذكره املحقق النراقي ،من أن العقّ حاكم بعدم حتقق

واقعة إال وهلا حكم .
ومل يرشح لنا النراقي تقريب حكم العقّ بذلك ،وكيف كانت عملية حكم العقّ هنا،
ولعّ مراده أن أي حدث من احلوادث ال خيلو إما أن يكون حسن ًا أو قبيح ًا أو يلتساوى حسنه
وقبحه ،ولنقّ :ال خيلو أي فعّ إما أن يكون راجح ًا أو مرجوح ًا أو تلتساوى فيه اجلهات فال
هو بالراجح وال باملرجوح:
أ ـ وعىل األول (رجحان الفعّ) إما أن يكون رجحانه شديد ًا بحيث يكون تركه قبيح ًا فهو
الواجب ،أو ال يكون كذلك فهو املسلتحب.
ب ـ وعىل الثاين (مرجوحية الفعّ) إما أن تكون مرجوحيلته شديدة بحيث يكون اإلتيان به
قبيح ًا فهو احلرام ،وإال فاملكروه.
ج ـ عىل اللتقدير الثالث واألخي (اللتساوي) فهو املباح.
وال توجد حالة أخرى يف علم اهلل تعاىل ،فالبد من فرض موقف إهلي يف البني ،وليس إال
هذه ،ومعه يكون املوقف اإلهلي بالرضورة أحد األحكام اخلمسة اللتكليفية.
وبعبارة أخرى ـ وفق كالم بعض الباحثني املعارصين ـ :إن اللترشيع اإلهلي هو املوقف
الذي يلتخذه الشارع جتاه سلوك معني ،وحيث إن الشارع تعاىل عامل بكّ وقائع احلياة
وتفاصيلها ،فالبد أن يكون له موقف من كّ واقعة أو فعّ؛ إذ ال معنى لعلمه اللتام هبا مع خلو
( )1انظر :عبد الويل بن عبد الواحد الشلفي ،القراءات املعارصة والفقه اإلسالمي ،مقدمات يف اخلطاب
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ذلك عن موقف ،إذ هي أمامه إما واجدة ملالك الوجوب أو مالك احلرمة أو غي ذلك ،وهذا ما
ينلتج تلقائي ًا األحكام اخلمسة ،وحيث إن الشمول اللترشيعي ليس إال أن يكون للموىل سبحانه
موقف من الوقائع ،فهذا يكشف أن الشمول العلمي عنده يسلتدعي تلقائي ًا موقف ًا شام ً
ال من
الوقائع كلها ،األمر الذي يفرتض قانون الشمول اللترشيعي .
وهذا الدليل رغم وجاهته ،بيد أنه ُيغفل أمر ًا بالغ األمه ّية ،وهو أننا ال نبحث يف واقع صفة

الفعّ اخلارجي من حيث كونه راجح ًا أو مرجوح ًا أو غي ذلك (عىل كالم سيأيت يف الدليّ
القادم) ،وال يف علم اهلل تعاىل بالرجحان هذا أو املرجوحية ،وإنام يف جعّ الشارع سبحانه ـ
بعد هذا العلم ـ ترشيع ًا يلتعلق بعهدة املكلفني ،فليست مرحلة الثبوت ،بمعنى املالك ،كافي ًة
هنا ،دون أن جيعّ الشارع حك ًام نلتيجلتها ،فمصب اللتنازع إنام هو يف وجود حكم جمعول من
قبّ املوىل ،ال يف علمه وحبه فحسب.
وللتقريب الفكرة ،نأخذ األحكام العقلية العملية ،حيث وقع خالف بني علامء أصول الفقه
اإلسالمي يف أنه بعد حكم العقّ بحسن العدل ،هّ جيب أن حيكم املوىل سبحانه بوجوب
العدل أو ال؟ فذهب بعضهم إىل عدم الوجوب ،بّ إىل عدم وجود داع ومّبر هلذا احلكم
الرشعي بعد حمركية العقّ نفسه ،فيام ذهب آخرون إىل خالف ذلك  ،وهذا معناه أن العّبة
ليست يف حسن اليشء يف ذاته بقدر ما هي يف صدور حكم رشعي ملتعلق به بعد كونه حسن ًا أو
قبيح ًا .ومن ثم فمن املمكن أن يرى اهلل الفعّ حسن ًا ،لكنه ال يرشع فيه حك ًام ،بّ يرتك للبرش
أن حياولوا اكلتشاف هذا احلسن وهذا الرجحان يف هذا الفعّ ،واالنقياد لعقوهلم فيه؛ ملصلحة
يراها هو نفسه يف ذلك.
ومن هنا ،يلتضح لنا عدم سالمة املقاربة اللتي ذكرها بعض املعارصين؛ فإن علم اهلل بالوقائع
ال يساوي موقف ًا منها؛ ألن املوقف الذي نبحث عنه هو ممارسة ترشيع موجه للبرش وداخّ يف
عهدهتم ،ولعّ اهلل حصّ له علم هبذه األفعال وحاالهتا ،لكنه رأى مصلح ًة أهم يف أن يرتك
بيان علمه امللتضمن ملوقفه هذا؛ دفع ًا للبرش نحو ممارسة ذلك يف أنفسهم؛ لكي يكون ذلك أحد
عنارص تكاملهم الرئيسة ،فمن أين لنا نفي هذه الفرضية؟
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ويؤيد كالمنا هذا أننا نجد العديد من العلامء والباحثني يقرون بأن الرشيعة اإلسالمية مل
تكن كاملة يف العرص املكي مثالً ،وإنام اكلتملت يف أواخر العرص املدين ،أو أن رشيعة اهلل مل
تكلتمّ إال مع النبي حممد دون من قبله ،مع أّنم ال يشكون ـ يف الوقت عينه ـ يف أن العلم
اإلهلي املنلتج بشكّ تلقائي ملوقف ذايت إهلي كان موجود ًا قبّ العرص املكي ،فلامذا ال يقولون
بأن الرشيعة يف مكة كانت كاملة أو أن الرشيعة يف عرص النبي نوح كانت كاملة؟! ليس ذلك
سوى ألننا نبحث عن الرشيعة الصادرة عّب اللتقنني اإلهلي املوجه للبرش (اجلعّ والصدور) ،ال
الرشيعة الكامنة يف علم اهلل تعاىل األزيل واألبدي ،كام بينا هذا األمر عند رشح مفهوم قانون
الشمول اللترشيعي يف املحور األول امللتقدم.

 3ـ االستناد للمالزمة بني احلكم الشرعي واحلسن والقبح الذاتيّني

يظهر أن من الذين طرحوا إضاء ًة ضمنية عىل هذا االسلتدالل يف ثنايا كلامهتم هو املحقق

اخلراساين (1329هـ) ،حيث قال :قد اشلتهر بني امللتأخرين النزاع يف املالزمة بني حكم العقّ
والرشع ،بمعنى أن كّ ما يكون متام مالك حكم العقّ بحيث لو اطلع عليه العقّ حيكم
بحسن الفعّ به أو قبحه يكون متام مالك حكم الرشع حلتى يكون العقّ فيام اسلتقّ به دليالً
عليه وكاشف ًا عنه أو ال ،كي ال يكون عليه دليالً .وهذه املالزمة هي اللتي تكون مفاد القضية
املعروفة( :كّ ما حكم به العقّ حكم به الرشع) .وال خيفى أن هذه القضية قد يقال يف قبال
من يرى جواز خلو الواقعة عن احلكم الرشعي ،فيكون املقصود إثبات أصّ احلكم الرشعي،
قباالً ملن ينفيه ،فإثبات املطابقة غي ملحوظة أصال ًة ،وقد يقال يف قبال من يرى صحة حكم
الرشع عىل خالف حكم العقّ ،فيكون املقصود هبا إثبات املطابقة بعد الفراغ عن ثبوت احلكم
الرشعي فيها. 
أن قانون املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع ُيدرس من
يقصد اخلراساين من هذا الكالم ّ
زاويتني:
الزاوية األوىل :إثبات أن ما حكم به العقّ يف مورد ما فللرشع حكم مطابق حلكم العقّ يف
هذا املورد ،وهبذا تكون قاعدة املالزمة قد وقعت يف سياق رد القول بإمكان أن الشارع قد
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حكم يف هذا املورد بخالف حكم العقّ ،وهذه الزاوية غي منظورة لنا هنا.
الزاوية الثانية :إثبات أصّ وجود حكم للرشع يف مورد وجود حكم للعقّ ،يف مقابّ
اخللو ،وهذه هي الزاوية اللتي تعنينا هنا؛ وهذا اإلثبات معناه أنه كلام حكم العقّ بعد اكلتشافه
متام املالك يف الفعّ ذاته ،فإن الشارع البد وأن يكون قد حكم ،برصف النظر عن مطابقة حكم
الرشع حلكم العقّ أو عدم املطابقة.
والسبب يف ذلك أن العقّ عندما حكم إنام نلتج حكمه عىل أساس اكلتشافه متام املالك،
واملفروض أن الشارع يعرف متام املالك أيض ًا ،فكام أن العقّ حيصّ له إرادة للفعّ لو كان
مالكه هو احلسن ،وكان الفعّ ملتصف ًا باحلسن الذايت ،كذلك الشارع العاقّ حيصّ له األمر
عينه ،وهكذا يف طرف مالك املرجوحية ،وهذا يعني أن الشارع له معرفة وإرادة للفعّ أو
معرفة وإرادة لرتك الفعّ ،متام ًا كالعقّ يف حالة انكشاف احلسن والقبح الذي يف األفعال له،
وهبذا نكلتشف أن للشارع معرف ًة وإرادة ،ومها لب احلكم وروحه.
والفرق بني هذا االسلتدالل واالسلتدالل السابق الذي طرحه النراقي ،هو أن النراقي اعلتّب
أن العقّ حيكم بعدم خلو الواقعة عن احلكم ،يف حني مل يرشح لنا صورة ذلك ،بينام هنا
نسلتخدم فكرة احلسن والقبح يف األفعال منضم ًة لفكرة قانون املالزمة هبذا اللتقريب؛ إلثبات
أن املوىل له حكم يف كّ األفعال.
هذا االستدالل يمكن أن يالحظ عليه بمالحظات:
املالحظة األوىل :بام أفاده اخلراساين نفسه ،وحاصله :إنه ال يوجد رضورة إلرادة اليشء أو
إنشاء حكم بداعي البعث والزجر فيه نلتيجة جمرد وجود العلم باحلسن والقبح فيه؛ وذلك أن
العقالء قد يدركون حسن بعض األفعال لكنهم ال يريدوّنا ،كام يف كرههم اإلحسان إىل
شخص ،رغم أن اإلحسان أمر حسن ،بّ إن شيوع اخلتيار البرش لحأفعال القبيحة مع علمهم
بقبحها ليس سوى دليّ عىل أنه ال تالزم بني العلم باحلسن والقبح وبني اإلرادة ،وإال لكانت
اإلرادة دوم ًا عىل وفق العلم باحلسن والقبح الذاتيني يف األفعال .وال يشكّ هنا بأن ما يمنع
العباد عن القيام بالفعّ الذي يعلمون حسنه أو عن ترك الفعّ الذي يدركون قبحه إنام هو
اهلوى والفساد والرغبات املنحطة ،وهذا أمر ال جيوز نسبلته إليه تعاىل؛ ألننا نجيب بأن العقّ
واملوىل سبحانه قد يرى مصلح ًة أهم يف عدم إرادة الفعّ من العبد وعدم إنشاء حكم يف حقه

بداعي البعث والزجر ،متام ًا كعدم وجود مصلحة يف بعث شخص نحو جمموعة أفعال؛ ألنه
قريب عهد باإلسالم ،فنرتك بعثه نحوه؛ ألن هناك مصلحة أهم تعيق هذا البعث ،فالبعث
والزجر ليست مصاحلهام حرصي ًة بنفس امللتعلق ،بّ مها بنفسيهام تكمن خلفهام مصالح اخر
إضافية كام هو واضح ،وهبذا نسلتنلتج أنه من املمكن أن ختلو الواقعة من حكم إنشائي بداعي
البعث والزجر ،بّ يمكن اخللو من اإلرادة والكراهة أيض ًا .
وقد أورد الشيخ صادق الرجياين عىل املح ّقق اخلراساين بام املهم فيه لنا هنا هو:
أ ـ إن القائّ باملالزمة بني حسن الفعّ وارادته أو حسن الفعّ والبعث إليه ،ال يقصد إال
احلسن الذي يكون بعد الكّس واالنكسار للمصالح واملفاسد أو لكّ العنارص املؤثرة يف ذلك،
فإذا كانت هناك مصلحة أهم متنع فإن العقّ هنا ال يرى حسن الفعّ ،وكالمنا فيام لو مل تكن
مصلحة متنع ،أما لو وجدت كإرادة اللتسهيّ أو وجود املزاحم أو غي ذلك ،فهذا خارج عن
موضوعنا أساس ًا.
ب ـ إن الكالم تار ًة يف املالزمة بني احلسن والقبح وبني اإلرادة والكراهة ،وأخرى يف
املالزمة بني احلسن والقبح وبني البعث والزجر أو مرحلة اخلطاب بداعي البعث والزجر
واللتي هي مرحلة الفعلية عند اخلراساين وبحسب اصطالحه ،وما ساقه صاحب الكفاية
يلتناسب مع املالزمة بشكلها الثاين ،بينام ما هو روح احلكم بحسب اعرتافه هو الشكّ األول،
وهذا مل يقّ فيه شيئ ًا .فالفعّ عند العقّ قد يكون حسن ًا مراد ًا عق ً
ال لكن املانع يمنع عن
إصدار خطاب هبذا الصدد .
ولكن يمكننا التعليق عىل مناقشة الرجياين بعدّ ة أجوبة:
األول :إن هذا الكالم مبني عىل أن قانون املالزمة يشمّ حكم العقّ باحلسن
اجلواب ّ
والقبح ويشمّ حكمه أيض ًا باإلباحة عىل تقدير عدم رؤيلته حسن ًا أو قبح ًا يف الفعّ ،أو أنه
مبني عىل حرص كّ األفعال بأن تكون حسنة أو قبيحة ،وال معنى لفرض اإلباحة فيها
واللتساوي ،وإال لو قلنا بأن قانون املالزمة ال يشمّ حاالت يكون فيها الفعّ خالي ًا من احلسن
والقبح ،وهي موارد اإلباحة ،بعد اإلقرار بوجود فعّ كذلك ،فلن يلتم لنا ما نريد هنا؛ وذلك
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أنه ما دام املورد من موارد حكم العقّ بعد الكّس واالنكسار فهذا يثبت أن العقّ لو فرض
اطالعه عىل متام حيثيات املوضوع وحصّ عنده الكّس واالنكسار فسوف حيكم باحلسن
والقبح ،ولو سلمنا هبذه القضية ،ثم آمنا بقانون املالزمة فسوف تثبت وجود حكم رشعي يف
مثّ هذه املوارد ،لكن السؤال يف حمّ بحثنا ليس أصّ هذه املالزمة بنحو القضية املهملة ،وإنام
عنرص اإلطالق فيها ،بمعنى كيف يل أن أعرف اآلن أنه بعد الكّس واالنكسار لن يلتوصّ
العقّ إىل عدم وجود حسن وال قبح يف بعض األفعال ،ومن ثم فال تكون هذه األفعال
مشمولة لقانون املالزمة حلتى نفرض يف موردها حك ًام رشعي ًا؟
وهذا الكالم يثبت ـ مل تم ـ كون بعض (املباحات) الواقعية عىل األقّ ال حكم هلل فيها،
والالفت أن الشيخ الرجياين نفسه ـ وقد الحظت ذلك بعد أن سجلت هذا اإلشكال هنا ـ
يقبّ هبذا اإلشكال الحق ًا بوصفه نقض ًا عىل أصّ االسلتدالل بقانون املالزمة هنا ،بّ األغرب
أن الرجياين يف آخر البحث يلتبنى فكرة املزاحم ،ويصبها يف مسلتوى جعّ اخلطاب ،ال يف
مسلتوى اإلرادة والكراهة وحتققهام  ،ولو صح هذا عنده لكان األوىل به أن يشكّ عىل
اخلراساين بأصّ القضية ،وهي تساوي احلكم مع إرادته دون جعّ رشعي بداعي البعث
والزجر ،مع أنه كان أقر سابق ًا بأن روح احلكم يف املالك واإلرادة ،وجعّ هذا املسلتوى من
احلكم داخ ً
ال يف قضية البحث يف قانون الشمول اللترشيعي!
وبعبارة أخرى :إن إيراده األخي بإبطال كلية احلسن والقبح يف األفعال تار ًة وعدم اللتالزم
بينهام وبني جعّ اخلطاب بداعي البعث أو الزجر أخرى ،كان ينبغي هلام أن يعيدا تشكيّ
مناقشاته للخراساين بشكّ أفضّ.
لكن مع هذا كله ،إنام يعيق جوابنا األول هذا إحدى صور الشمول اللترشيعي ،وال يعيق
كّ الصور؛ ألن معنى ذلك أن هذه (املباحات) الواقعية ال معنى وال مّبر جلعّ قوانني فيها،
بنا ًء عىل القول بأن جعّ القوانني تابع حرص ًا للحسن والقبح ،فال يثبت يف موردها مرجعية
قانونية غي اهلل سبحانه ،وهذه إحدى صيغ فكرة الشمول.
اجلواب الثاين :قد قلنا بأن مرتبة روح احلكم ـ وهي حمض العلم واإلرادة ـ ال هيمنا ثبوهتا
ما مل يؤسس أو جيعّ املوىل حك ًام عىل وفقها ،وقد حصّ هنا خلط بني إرادة املوىل وحكمه
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بالوجوب ،فنحن ال نريد من اإلرادة تلك امللتضمنة يف ظرف جعله الوجوب عىل العباد ،أو يف
ظرف العلم بعدم خلو رشيعلته عن حكم يف حقنا ،بّ نريد إراد ًة مل جيعّ املوىل ـ لسبب أو آلخر
ـ حك ًام عىل وفقها عىل العباد ،والسؤال :ما هو الدليّ عىل أن هذه اإلرادة كافية يف اعلتبار
وجود حكم رشعي يف موردها؟ وهبذا يكون كالم اخلراساين يف مرحلة البعث واإلنشاء كافي ًا،
وال هتمنا تسمياهتم للمالك واإلرادة بأّنا روح احلكم ،فإّنام روح احلكم الذي تم جعله أو
علم بجعله ولو مل يصلنا اخلطاب ،ال أّنام بذاهتام يشكالن جوهر احلكم الرشعي لوحدمها ،ولو
مل يكن هناك جعّ وصدور .ولعّ نظام هذا البحث وهذه الطريقة يف املعاجلة نوع من اخللط
عندهم بني احلقيقي واالعلتباري.
اجلواب الثالث :إن املفروض أن الكالم هو يف احلسن والقبح الذاتيني يف األفعال ،وليس يف
املصالح واملفاسد ،فإذا بنينا عىل اللتمييز بني هذين األمرين ـ ويظهر من املحقق اخلراساين
والشيخ الرجياين ذلك ـ فسيصبح من اخلطأ حديث الرجياين عن فكرة احلسن والقبح بعد
الكّس واالنكسار؛ ألن املفروض أن احلسن والقبح يف الفعّ ذايت ،بينام الكّس واالنكسار فيه
يلحق به عنوان ًا عارض ًا يلتصّ بشكّ أكّب باملصالح واملفاسد ،وهذا يعني أن ما قاله اخلراساين
صحيح؛ فإن الفعّ بعد الكّس واالنكسار يظّ حسن ًا ،لكن املزامحات متنع عن إرادته ،وهذا
هو ما يريده اخلراساين من مالحظلته بالضبط ،إال إذا قيّ بأن املراد من ذاتية احلسن والقبح هي
ذاتيلته بالنسبة للفعّ بوصفه جزئي ًا حقيقي ًا ال لعنوانه!
وهبذا يظهر أن مالحظة اخلراساين النقدية عىل توظيف قانون املالزمة هنا صحيحة،
وإيرادات الرجياين غي دقيقة.
املالحظة الثانية :إن اإلرادة اللترشيعية تقع عىل موازاة ومضاهاة اإلرادة اللتكوينية ،غاية ما يف
األمر أن اللتكوينية تلتعلق بفعّ النفس ،واللترشيعية تلتعلق بفعّ اآلخرين ،وهنا ننظر يف احلسن
فإنه تار ًة يكون لزومي ًا بحيث يدفع اإلرادة اللتكوينية لللتعلق به وحتريك العضالت نحوه،
وأخرى ال يكون لزومي ًا ،بحيث ال يكون كذلك ،وإذا كانت اإلرادة اللترشيعية عىل وزان
اللتكوينية ،فهذا يعني أنه يف مورد احلسن غي اللزومي لن تكون هناك إرادة ترشيعية لزومية؛
ألن املفروض أن اإلرادة اللترشيعية اللزومية هي اللتي بحيث لو وصلت للعبد حلركلته نحو
الفعّ لزوم ًا ،واملفروض هنا هو العكس ،فال تنبعث يف نفس اآلمر هنا إرادة لزومية ،واإلرادة

ال تكون إال لزومية ،فاجلتمع احلسن والقبح مع خلو الواقعة من اإلرادة.
وقد أجاب بعض املعارصين هنا بأن اإلرادة قد تكون لزومي ًة وقد تكون غي لزومية،
بحيث يكون اسلتلتباعها للفعّ ضعيف ًا أو بطيئ ًا ،بّ إن قياس اللترشيعية عىل اللتكوينية غي
صحيح يف نفسه؛ وذلك أن اإلرادة اللتكوينية تسلتلزم حتريك العضالت ،بينام اإلرادة اللترشيعية
ال تسلتلتبع شيئ ًا؛ إذ هي يف نفسها ليست إال أمر ًا نفساني ًا يف اآلمر ،بّ نحن ننكر عدم اسلتلتباع
احلسن غي اللزومي لإلرادة اللزومية؛ ألن العاقّ بام هو عاقّ يلتحرك نحو احلسن غي
اللزومي وإنام ال ينبعث عنه أحيان ًا ملانع أو مزاحم ،ولو كان مثّ تدخّ الوهم واخليال
واحلس ،وإال فالعاقّ بام هو عاقّ ال يرتك الراجح أبد ًا ،ويف اإلرادة اللترشيعية األمر كذلك؛
فإن العاقّ إذا أدرك احلسن غي اللزومي اشلتاق إىل صدوره من اآلخرين تلقائي ًا ،فلتكون قد
حصلت له إرادة له ،وهذا كاف .
املالحظة الثالثة :إن ما نراه املنهجة الصحيحة يف مقاربة املوضوع هو أن قانون املالزمة هو
الذي حيلتاج إىل إثبات مسبق للتصدي الشارع سبحانه إلصدار جعوالت رشعية عىل كّ
الوقائع ،وإال فلو كانت هناك مصالح حتول دون تصديه هذا ،فإن أحكام العقّ لن يمكن
بقانون املالزمة فرض كون اهلل قد جعّ حك ًام رشعي ًا يف موردها ،وإن كان يمكن فرض أنه
موافق عليها ،إذ هناك فرق بني موافقلته عليها وبني جعله الرشعي هلا ،وغايلته أنه ال يمكن أن
يصدر حك ًام رشعي ًا عىل خالفها مث ً
ال.
ومعنى ذلك أن اهلل إذا رأى أحكام العقول ـ خاصة ما كان جممع ًا عليه بني الناس ـ موافقة
ألغراضه وملصالح الناس ،وصحيح ًة يف مضموّنا ،فال يعني ذلك أنه أنشأ بالرضورة حك ًام
رشعي ًا عىل وفقها ،للترتتب عىل خمالفلته فكرة خمالفة احلكم الرشعي اإلهلي ،بّ لعله اكلتفى بام
توصلوا إليه ،ونظموا أمورهم عىل وفقه ،فلتصوير اهلل دائ ًام عىل أنه مفت ومقنِّن غي تصوير اهلل
عىل أنه هاد ،فإن كونه هادي ًا للكامل ،قد يكلتفي هو فيه بزرع العقول تكوين ًا لكي تصّ الناس
إليه ،دون أن حيلتاج إلفلتاء يف هذا املجال ،وكام يمكن للعقول أن ختطأ أحيان ًا وال يرض ذلك
هبداية اهلل ،كذا إفلتاء املوىل يمكن له أن يصبح مادة خطأ هلذه العقول نفسها يف مرحلة
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االكلتشاف والعقّ النظري.
وأما دعوى أن املوىل سبحانه هو سيد العقالء ،فالبد أن يكون قد حكم بحكمهم؛ لكونه
واحد ًا منهم ،بعد فرض أن احلسن والقبح هو ما تسامل عليه العقالء ويمثالن شأن ًا ترشيعي ًا
قانوني ًا هلم ،ال جمرد عنرص إدراكي للحسن والقبح يف اخلارج ..هذه الدعوى ليست سوى
مصادرة؛ فإنه يفرض فيها أن املوىل من العقالء ،ثم يفرض أن العقالء مجيع ًا حيكمون هبذا ،ثم
يسلتنلتج أن املوىل حكم هبذا ،مع أن الكّبى يفرتض ـ لكي نجزم هبا ـ أن نكون قد أحرزنا سلف ًا
أن مجيع العقالء قد جعلوا قوانني عىل وفق هذا املدرك العقّل العمّل ،وليس فقط رأوا ما يف
ملتعلقه من املصالح أو احلسن والقبح ،فلعّ بعضهم ـ وهو سيدهم ،وهو املوىل سبحانه ـ
لسبب أو آلخر ال نعرفه ،مل جيعّ قوانني عىل وفق ما حكم به سائر العقالء ،ولو لكونه قد
اكلتفى بحكمهم يف توجيه أنفسهم إىل كامهلم ،فكيف يراد االسلتدالل هنا بمثّ هذه املقاربة؟!
هذا إذا مل نقّ بام ذهب إليه السيد الصدر من أن انبعاث العقالء جلعّ حكم ،إنام هو باعلتبار
وقوع ذلك يف سياق مصاحلهم وتنظيم أمورهم ،فيام اهلل سبحانه خارج عن دائرة تلك
املصالح ،فأي ملزم له ألن حيكم بأحكامهم وترشيعاهتم؟  .وهذا الكالم كله برصف النظر
عن االسلتدالل بقاعدة اللطف ،فانلتبه.
الذاتيني مع قانون املالزمة ،عىل الشمول
صحة االستدالل باحلسن والقبح
وهبذا ظهر عدم ّ
ّ
الترشيعي.

 4ـ مرجعيّة املالزمة بني احلكم الشرعي واملصاحل واملفاسد الواقعيّة

إذا غضضنا الطرف عن فكـرة احلسـن والقـبح الـذاتيني ،لنـذهب خلـف فكـرة املصـالح

واملفاسد الواقعية يف األفعال ،فإنه يمكن تصوير الشمول اللترشيعي عّب القول بأن األفعـال ال
ختلو من املصالح واملفاسد ،وحيث إن اهلل تبارك وتعاىل عامل بكّ املصالح واملفاسـد ،فالبـد أن
تكون لديه إرادة وكراهة هلذه األفعال تبع ًا لذلك؛ باملالزمة بني العلم باملصلحة واإلرادة ،وبني
العلم باملفسدة والكراهـة ،وهبـذا يـلتم الشـمول اللتشــريعي عـّب هـذه الطريقـة العقليـة مـن
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االسلتدالل.
ولكن هذا االستدالل يعاين هو اآلخر من مشاكل ،أبرزها:
ّ
املشكلة األوىل :ما طرحه السيد اخلميني ،ويظهر من امليزا هاشم اآلمّل ،من أن هذه
املالزمة تلتم يف األفعال اللتي تكون حمرم ًة أو مكروه ًة أو مسلتحبة أو واجبة أو مباحة باإلباحة
االقلتضائية ،أما املباح غي االقلتضائي فإنه ال توجد فيه مصالح ومفاسد ،بّ هو عينه اخللو من
املصالح واملفاسد ،واإلباحة العقلية ليست حمّ كالمنا ،بّ اإلباحة الرشعية هي مورد البحث.
يقول السيد اخلميني :مل يقم دليّ عىل عدم خلو الواقعة عن احلكم ،بّ الدليّ عىل خالفه،
فإن الواقعة لو مل يكن هلا اقلتضاء أصالً ،ومل يكن جلعّ اإلباحة ـ أيض ًا ـ مصلحة ،فالبد وأن ال
تكون حمكوم ًة بحكم ،واإلباحة العقلية غي الرشعية املدعاة. ..
وقد حاول بعض املعارصين تفكيك هذه املشكلة عّب القول بأن اإلباحة تقف خلفها
مصلحة ،وهي مصلحة اللتسهيّ وإرخاء العنان للمكلفني واقع ًا يف هذه املساحة ،وهبذا ال
تكون اإلباحة عنده إال اقلتضائي ًة ،وإن مل يقبّ هذا فيكفي مصلح ًة أن يلتمكن العبد من نسبة
الفعّ أو الرتك إىل املوىل سبحانه ،فكام عندما يفعّ الواجب يسنده إىل الوجوب اإلهلي ،كذلك
عندما يفعّ املباح ،وهبذا نثبت حتقق اإلرادة أو الكراهة من املوىل دائ ًام ،أي سواء كانت هناك
مصلحة أو مفسدة ،وال يقع فعّ إال وحيمّ مصلح ًة أو مفسدة .
وهذه املحاولة التفكيك ّية مبنائيّة ،وترجع إىل إنكار وجود املباح غري االقتضائي ،لكن يمكن
التعليق:
أ ـ إن وجود املباح يف اجلملة ال شك يف كونه ذا مصلحة ،إال أن اجلزم بكون كّ مباح
تكمن خلفه مصلحة اللتسهيّ أو إطالق العنان وأنه ما من مباح واقعي إال وهو ألجّ مصلحة
اللتسهيّ ،يبدو يل أمر ًا صعب ًا؛ ففي بعض املوارد ال يرى املقنن أي ضي يف كون املكلف يف هذا
املورد أو ذاك مطلق العنان أو مقيد ًا ،لكنه يطلقه ألنه ال جيد مّبر ًا لللتقييد ،ال ألنه جيد ما يبعثه
وحيثه عىل اإلطالق ،ويمكن مراجعة الوجدان لللتأكد من هذا ومراقبة عمّ املقننني
( )1مناهج الوصول إىل علم األصول  18 :2ـ 19؛ وانظر له أيض ًا :هتذيب الوصول 235 :1؛ ومعلتمد
األصول 123 :1؛ وانظر كذلك :هاشم اآلمّل ،جممع األفكار .322 :1
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وتطلعاهتم ،ويكفينا احلتامل ذلك إلبطال اللتعميم الذي رامه صاحب هذه املحاولة هنا؛ ألنه
من دون جزمه باللتعميم ال يمكنه بناء املناقشة هذه.
نعم ،لو أنكرنا املباح االقلتضائي لكان كالم املسلتشكّ هنا يف غاية اللتامم بالوجدان أيض ًا.
ب ـ ما يمكن اعلتباره إشكاالً وفق ًا ملنهجنا ال وفق ًا ملنهج املسلتشكّ ،وهو أن هذه املحاولة
تسعى إلثبات وجود مصلحة يف املباح الواقعي ،وهي مصلحة اللتسهيّ ،دون اسلتثناء أي من
املباحات ،لكن السؤال :هّ توجد مالزمة حرصية بني وجود هذه املصلحة وبني جعّ اإلباحة
رشع ًا؟
إن اليشء الذي مل يلتم االنلتباه إليه هنا هو أن هذه املصلحة الواقعية حيث إن اهلل عامل هبا ،فإن
إرادته هلا يمكن له حتقيقها من خالل طريقني :أحدمها جعّ حكم اإلباحة وثانيهام عدم جعّ
أي حكم مطلق ًا ،وترك هذه املساحة خالي ًة من أي ترشيع ،فإن الصورة الثانية حتقق املصلحة
الواقعية القائمة ،وهذا بخالف مصلحة الوجوب ،فإنه ال يمكن أن يذهب املوىل حلتى النهاية
يف إرادهتا إال عّب جعّ الوجوب ،بينام مصلحة اإلباحة يمكن حتقيقها عّب جعّ اإلباحة
الرشعية من جهة ،وعّب ترك اجلعّ اللترشيعي مطلق ًا من جهة ثانية ،وترجيح أحدمها ال دليّ
يسنده ،ومن ثم فدليّ املالزمة يريد إثبات اللتالزم بني املصلحة واإلرادة ،لكن إرادة املباح ال
تثبت جعله الرشعي ،وقد سبق أن قلنا بأن املهم هو سن القانون ال حصول إرادة حمضة يف
نفس املقنن ،ولعّ مراد السيد اخلميني هو هذا وإن كان لو صح ما قلناه ربام يقال بأنه ال فرق
فيه بني اإلباحة االقلتضائية وغي االقلتضائية.
نعم لو قيّ بأن العقّ والعقالء يبنون أمورهم هنا عىل االحلتياط ـ كام يف مثّ مسلك حق
الطاعة ـ ملا أمكن احلفاظ عىل مصالح املباح إال عّب جعّ اإلباحة ،فالحظ.
إال أن هذا اإلشكال الذي ذكرناه جيري عىل الصيغة املعروفة لفكرة الشمول اللترشيعي
وهي صيغة :ما من واقعة إال وهلا حكم ،بينام عىل بعض الصيغ األخرى اللتي سبق أن طرحناها
ال يرض هذا اإلشكال بالشمول اللترشيعي ،مثّ صيغة :إن املوىل يرتك سن بعض القوانني لعلمه
بأنه ال فائدة يف اللتقنني اإللزامي فيها مثالً ،أو صيغة الوحدانية اللترشيعية هلل تعاىل ،وعدم وجود
( )1انظر :هذه املالحظة امللتصلة بمبنى حق الطاعة ،طرحها يف جملس الدرس بعض األعزة من طالبنا،
وهو صاحب الفضيلة الشيخ سعيد نورا حفظه اهلل.

مرجع قانوين آخر كام صار واضح ًا.
ج ـ إن املصلحة الثانية اللتي افرتضت ـ وهي مصلحة نسبة الفعّ إىل اهلل تعاىل واملتثال
تكليفه الرشعي ـ ال تلتضمن مصلح ًة يف الفعّ نفسه ،بّ تلتضمن مصلح ًة يف اجلعّ الرشعي
لإلباحة؛ فإن اجلعّ الرشعي لإلباحة يسمح بوالدة مصلحة الحق ًا عّب نسبة الفعّ إىل املتثال
تكليف املوىل ،ال أن ذات الفعّ تشلتمّ عىل مصلحة لكي نلتحدث عن املالزمة بني هذه
املصلحة وبني اإلرادة ،كام هو مقلتىض الدليّ هنا بني املصالح واملفاسد وبني احلكم.
إال إذا قيّ بأن قانون املالزمة نقيمه بني مصلحة اجلعّ ونفس اجلعّ ،فيثبت أن املوىل أراد
اجلعّ لللتالزم بني علمه باملصلحة يف أمر ما وبني إرادته له ،بّ املفروض أن اإلرادة هنا
تكوينية ،فيفرتض ثبوت مرادها فور ًا ،وهو اجلعّ؛ ألنه فعّ املوىل سبحانه وليس فعّ العبد،
ومقلتىض هذا الكالم وإن كان حتقق املصلحة يف نفس اللترشيع ،إال أنه أمر ال بأس به يف
املباحات ،فالحظ وتأمّ.
هذا ولعّ منظور املسلتشكّ هنا هو رد كالم السيد اخلميني يف نفي وجود مصلحة مطلق ًا
يف جعّ اإلباحة.
د ـ قد يقال بإمكان إقامة دليّ مسلتقّ من هذا الكالم عىل قاعدة الشمول ،عّب إنشاء
مالزمة بني املصلحة واملفسدة من جهة واإلرادة من جهة ثانية ،ثم إنشاء تالزم بني اإلرادة
وبني اجلعّ عّب افرتاض أنه كلام كان الفعّ فيه مصلحة أو كان مباح ًا غي اقلتضائي فإن جعّ
حكم عىل وفقه من املوىل فيه مصلحة املتثال العبد امللتعلق ناسب ًا له للموىل سبحانه ،وهذه
مصلحة عظيمة كافية يف تّبير مثّ هذا األمر.
إال أن اجلواب هو أن هذه املصلحة وإن كانت عالية ومن نلتائج جعّ احلكم ،غي أن إحراز
أّنا ال تنافسها مصالح اخر يف اجلملة يف غاية الصعوبة ،مثّ مصلحة تفويض إدارة بعض
األمور للعباد أنفسهم هبدف توظيف عقوهلم وتنمية ذواهتم وغي ذلك ،بحيث يكون توظيفهم
لعقوهلم يف اجرتاح بعض احللول القانونية نوع ًا من املتثال األمر اإلهلي أيض ًا ،ومن أين لنا
إدراك متام املصالح املوجودة يف مثّ هذا األمر حلتى ندعي انحصار املصلحة يف هذا ،وسيأيت
مزيد تعليق عند احلديث عن برهان اللطف هنا.
املشكلة الثانية :ما تقدم يف اإلشكال عىل الدليّ السابق ،وهو أن إثبات احلكم يف عامل

اإلرادة حمض ًا ال ينفع شيئ ًا يف مورد بحثنا؛ ألننا نريد اللتحقق من كون الرشيعة اللتي وضعها اهلل
للعباد وأدخلها يف عهدهتم وأصدرها هلم ،هّ هي شاملة أو ال؟ وهذا كام يمكن أن يكون
ملتحقق ًا ،كذلك يمكن أن تكون هناك مصالح مزامحة تدفع املوىل لرتك سن القوانني يف مساحة
معينة ملصالح أهم يف نظره ،خاصة يف مثّ املباحات الواقعية عنده ،ومن ثم فال يمكن أن نثبت
هنا شيئ ًا ذا بال عىل مسلتوى قضية بحثنا ،وهلذا اعرتف الشيخ الرجياين بأن غاية ما يثبلته هذا
الدليّ ـ وهو عنده الدليّ العقّل الوحيد املثبت لقاعدة نفي اخللو ـ هو احلكم يف مرحلة املالك
واإلرادة ال غي.
إنني أعلتقد بأن طريقة مقاربة هذه األدلة للموضوع هي طريقة فلسفية حمضة قائمة عىل
املالزمات القهرية بني األشياء ،بينام أظن بأن جوهر موضوع بحثنا هو قضية اعلتبارية إرادية من
املوىل سبحانه ناجتة عن مسلتوى معريف لديه من الصعب ادعاء اطالعنا عىل متام حيثياته .بّ
إنني ما زلت أعلتقد بأن فكرة شمول الرشيعة نفسها تلقي بظالهلا هنا عىل األدلة ،إىل جانب
فكرة اللطف اللتي سيأيت احلديث عنها إن شاء اهلل.

 5ـ املقاربة بني أهداف الدين ومشوليّة الشريعة

يطرح بعض الباحثني املعارصين حماول ًة هنا تقوم عىل نوع من املقاربة بني أهداف الدين من

جهة وشمولية رشائعه اللتفصيلية من جهة ثانية ،عىل أساس أن الدين جاء بأهداف كّبى جد ًا
وشاملة لقضايا اإلنسان ،كإقامة العدل ورفع الظلم ،فكيف يمكنه أن يسوق هذه األهداف
دون أن يضع هلا قوانني تفصيلية وطرق ًا موصلة هلا؟! بّ البد أن يلتصدى بنفسه لبيان تلك
الطرق؛ ضامن ًا ألهدافه ومصاحله .
إن هذا النوع من األدلة يمكن أن يعلتمد عىل فكرة اللطف اللتي سوف يأيت احلديث عنها،
وقد يمكن أن يعلتمد عىل عقالنية املقنن وحكملته ،عىل أساس أن املقنن ال يمكنه أن يرتك هذه
اللتفاصيّ ما دام معني ًا بأهدافه السامية وحريص ًا عليها ،ومن ثم فافرتاض ختليه عنها هو
( )1انظر :حسني غفاري ،العاملية واخللود والشمولية من وجهة نظر القرآن الكريم ،املجموعة الكاملة
لبحوث مؤمتر الزمان واملكان يف االجلتهاد 258 :10؛ والدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي 94 :ـ 95؛
وراجع :عّل رضا أعرايف ،قلمرو دين وگسرته رشيعت.84 :

افرتاض غي عقالين.
أن هذه املقاربة غري دقيقة أيض ًا ،إذ ـ إضاف ًة إىل ما سيأيت عند احلديث عن قاعدة اللطف
إال ّ
ـ ال نجد أن هذا الّبهان يعطي أكثر من الرتجيح ،وال يكون قناع ًة يقينية؛ والسبب يف ذلك أن
املرشع هنا هو نفسه املكون ،ومن ثم فمن املمكن أن يعلتمد عىل اللتكوين يف سد بعض الثغرات
يف ترشيعه إذا صح اللتعبي ،فنحن ال نلتكلم عن مرشع أطلق بضعة كلامت أخالقية عامة
وذهب ،بّ نلتكلم عن مرشع وضع برناجم ًا ،كّ ما يف األمر أننا نبحث يف أن هذا الّبنامج هّ
هو شامّ لكّ اللتفاصيّ بحيث وضع هلا أحكامها وبينها للناس أو ال؟ وعليه فلامذا ال يكون
عقالني ًا حكي ًام أن يعلتمد عىل جتربة الناس أنفسهم يف سد بعض الفراغات بحيث يكون قد
تركها عمد ًا ملصالح حملتملة؟ فام مل ننف مثّ هذه االحلتامالت فإننا ال نسلتطيع أن نقدم برهان ًا
عقلي ًا يف هذا السياق .وال يوجد برهان عىل اسلتحالة نجاح العقّ يف إدارة بعض األمور
اللتنظيمية حلياة البرش.
بّ واقع اللتجربة اإلنسانية اللتارخيية يف تعاملها مع الرشيعة يثبت ادعاءنا وينفي ادعاء
املسلتدلني هنا؛ وذلك أن الرشيعة مل تبني جزئيات موضوعات األحكام ،وتركت ذلك
للتشخيص املكلفني ،أي تركت ذلك لعقوهلم وجتربلتهم وخّبهتم يف حتديد املوضوعات
والظروف واملالبسات ،واألمر عينه فعللته يف القضاء ،وهذا أمر يرتك اللترشيعات واألهداف
عرض ًة خلطأ اللتجربة اإلنسانية أيض ًا ،ومع ذلك مل يلتدخّ (املرشع واملكون) هنا عىل اإلطالق،
املوجهات العامة ،فكام فعّ هذا هنا ملاذا ال يكون قد فعّ شيئ ًا شبيه ًا به عىل
بّ اكلتفى ببعض ِّ
مسلتوى بعض املساحات اللتي تركها أيض ًا للتشخيص البرش كي يسنوا فيها قوانني يف ضوء القيم
األخالقية واللتوجيهات األيديولوجية العامة اللتي قدمها الدين ،ال أدري أين هي املشكلة يف
هذا؟ وأين تكمن الالعقالنية فيه؟

 6ـ مرجعيّة االستقراء يف تكريس الشمول القانوني

نقصد هبذا الدليّ أن مراجعة نصوص الكلتاب والسنة ترشفان باإلنسان عىل القطع بأن

الرشيعة جاءت للشمول لكّ مرافق احلياة ،وال نقصد هبذا االسلتدالل ـ الذي أملح إليه

بعضهم إملاح ًا ـ أن نسلتند لنص ديني يف إثبات الشمولية ،بّ نقصد أن نجعّ النص الديني
كله صغرى الدليّ إذا صح اللتعبي ،فاللتلتبع يف النصوص جيعلنا نالحظ حجم املساحة اهلائلة
اللتي تدخلت فيها األديان ،ومن ثم يغدو من غي املنطقي احلديث عن رشيعة غي شاملة لكّ
مساحات احلياة.
إن هذا الدليّ لو حللناه خيلتلف عن نسق األدلة السابقة أو عن نسق دليّ اللطف ،وذلك
أنه ال يعلتمد عىل مالزمات عقلية قهرية ،وال يسلتخدم قياس ًا أو دليالً ملي ًا ينطلق فيه من األعىل
إىل األسفّ ،وإنام يرجع لواقع الرشيعة كي ينظر يف حجم املساحات اهلائلة اللتي غطلتها،
ويسلتنلتج من مراكمة اللتلتبع شمولية الرشيعة.
إال أن املشكلة اللتي تواجه هذا النوع من األدلة هو حتديات احلقبات الالحقة عىل نزول
الوحي وصدور النصوص ،وذلك أنه سيأيت الكالم املطول يف إمكانات احلديث عن نظام بيئي
شامّ مذكور يف النصوص ،وكذلك عن تفاصيّ أحكام املسلتحدثات الطبية وقضايا بيع
األعضاء والوصية هبا أو اللتّبع واللتلقيح الصناعي ،وأسلحة الدمار الشامّ بأنواعها ،وحكم
السيطرة عىل الفضاء وبعض الكواكب ،ودخوهلا يف ملكية الدولة املسيطرة ،بّ وأحكام
الفضاء عموم ًا بام فيها أحكام العبادات ،ومسألة اإلرساف يف اسلتهالك طاقات وخيات
األرض ،وقضايا النمو السكاين وعالقلته باللتنمية وتنظيم النسّ واللتعقيم وحرية اإلنجاب إىل
غي ذلك من أمثلة وحاالت ،فرضت اليوم وجود سلطات ترشيعية عىل املسلتوى الداخّل
والدويل واإلقليمي ،مثّ وكالة الطاقة الذرية ،ومنظمة الصحة العاملية ،وغيمها مما قيد حرية
البرش وألزمهم بام مل يرد يف النصوص.
إن أجوبة الفقهاء هنا تقوم عىل القياس تار ًة أو أخذ العموم أخرى أو األصول العملية
ثالثة ،أو العنوان الثانوي رابعة ،ونحو ذلك ،وسوف يأيت النقاش املفصّ يف أصّ قدرة هذه
اآلليات عىل االسلتجابة يف وضع نظم قانونية .ونحن هنا ال نلتكلم يف احلكم الظاهري بّ نلتكلم
يف األحكام الواقعية نفسها.
النقطة املركزية هنا هي طبيعة قراءتنا للنصوص الدينية ،فالنص القرآين مل يضع قوانني
( )1انظر :الدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي 93 :ـ .94

تفصيلية للكثي من األشياء ،وهذا ما يقر به األغلب تقريب ًا ،ونصوص السنة الثابلتة ال تكاد تفي
بالكثي من الوقائع إال عّب نظام العنوان الثانوي تار ًة وفكرة العمومات أخرى ،وسيأيت أن
هاتني الفكرتني وأمثاهلام هّ تنلتج ترشيع ًا شامالً أو تنلتج مبادئ ترشيعية شاملة؟ وما هو الفرق
بينهام؟
ولك أن تنظر يف حال الفقهاء امللتأخرين ،كيف أّنم اضطروا إليكال بعض األمور لويل
األمر أو غيه مللتابعة بعض اللتفاصيّ القانونية باسم احلكم الوالئي أو غيه ،واللتي شعروا
معها ـ وسنرى مديات صدق شعورهم هذا ـ أن العمومات والعناوين العامة ال تكفي
لوحدها هنا.
وهذا كله يعني أن حسم دعوى أن النصوص ملتعرضة جلميع هذه اللتفاصيّ تعرض ًا
قانوني ًا ،حيلتاج للتجاوز بعض العقبات اللتي سوف نراها يف الفصلني القادمني إن شاء اهلل ،وهذا
ما يدفعنا هنا العلتبار هذا اجلواب جواب ًا تقديري ًا معلق ًا عىل ما سيأيت.

 7ـ التجربة الفقهيّة دليالً على االستيعا القانوني

قد يمكن بناء اسلتدالل من نوع آخر هنا ال يعلتمد عىل قياس افرتايض لنسبة وطاقة

النصوص عىل اسلتيعاب الوقائع ،كام كانت احلال مع الدليّ السابق ،بّ يعلتمد عىل اللتجربة
الفقهية اللتارخيية يف سيورهتا امللتواصلة عّب الزمن ،وذلك أنه من املمكن أن يطرح أحد مقارب ًة
من هذا النوع ،فيقول بأن مجيع الوقائع امللتغية واحلادثة قد متكن الفقه من تقديم فلتاوى فيها،
ومن ثم فهذا دليّ حاسم عىل أن الرشيعة اإلسالمية تغطي متام الوقائع ،وبلتعبي آخر :ملاذا
نذهب خلف مقاربات عقلية حمضة وال نسلتند إىل مقاربة عقالنية قائمة عىل اللتجربة اللتارخيية،
واللتي تدلنا عىل أن الفقه كان دائ ًام ذا قدرة عىل تقديم أجوبة عىل كّ امللتغيات واملسلتجدات؟
فهذا خي دليّ وقوعي ملتحقق عىل اسلتيعاب الرشيعة ،وإال ملا أمكن للفقه اإلسالمي أن يلتمدد
ليسلتوعب كّ هذه املساحات اهلائلة.
إال أ ّن هذه املحاولة العقالنية التارخيية تقع يف خلط كبري بني الرشيعة بوصفها واقع ًا قانوني ًا
منزالً من عند اهلل وبني الرشيعة الظاهرية اللتي تنلتجها اللتجربة الفقهية ،فنحن ال نبحث يف
إمكانات األحكام الظاهرية القائمة عىل األصول العملية والعدمية وغيها عىل تقديم أجوبة،

بّ نبحث يف أصّ الرشيعة ،وهّ هي بالفعّ قد تصدت ليشء من هذا القبيّ ،حلتى لو مل
نصّ إليه أجرينا األصول العملية والعدمية مثالً؟
هذا يعني أن الصورة جيب أن تكون مقلوبة متام ًا ،ففي البداية علينا أن ننظر يف واقع
الرشيعة لنرى هّ يوجد دليّ مسلتقّ عىل شموليلتها القانونية؟ ومن هناك نذهب خلف
اللتجربة الفقهية لنرى مديات صحلتها يف منطلقاهتا اللتي افرتضلتها واللتي عىل أساسها قامت
بلتقديم أجوبة عن كّ يشء ،فلو أن الفقه اإلسالمي اقلتنع منذ البداية بأن الرشيعة غي مسلتوعبة
للتامم الوقائع ملا وجدناه يذهب خلف األصول العدمية والعملية وغيها هبذه الطريقة ،بّ
لرأيناه يقر ـ وبكّ أرحيية ـ بأن املورد الفالين مل أجد فيه حك ًام ،ومن ثم فال دليّ عىل وجود
قانون إهلي فيه أصالً ،مما سيدفع الفقيه إلنشاء قانون برشي يف هذا املورد ،بعد اسلتخدام أصّ
عدم اجلعّ اإلهلي ،وهذا يعني أن آليات الفقه هي اللتي جيب أن ختضع إلثبات فكرة شمولية
الرشيعة وليس واقع اللتجربة الفقهية القائم عىل مصادرة شمولية الرشيعة هو الذي يمكنه أن
يكون دلي ً
ال ملصلحة الشمول ،إذ يبدو حالك هنا وكأنك تريد من جتربة الفقه القائمة عىل
فرضية الشمول وذهنيلته أن تثبت الشمول نفسه ،وهذا غي صحيح منطقي ًا ،إال يف حالة
واحدة ،وهي قدرة النصوص واألدلة املحرزة ـ عّب مقاربة حمايدة ـ عىل إثبات األحكام
ونسبلتها هلل يف كّ الوقائع ،وهذا ما سوف نبحثه باللتفصيّ عند احلديث عن إشكالية املسلتجد
والقديم والثابت وامللتغي يف الفصول اآلتية.
بّ إن جتربة االجلتهاد اإلسالمي امللتأخرة تكاد تكون شهادة لصاحلنا هنا؛ فعندما توكّ
األمور لنظر ويل األمر ليسن القوانني ،فهذا نوع من إدراك الثغرة القائمة ،وسوف نقف
باللتفصيّ مع اجلدل القائم بني أنصار هذا النوع من قراءة األمور وبني أنصار الفقه املدريس
الذين يرصون عىل أن نظام الرشيعة بنفسه قادر عىل تقديم أجوبة قانونية.

 8ـ برهان احلاجة للوحي والنبوّات ،توحيد املعطيات

يقف هذا الّبهان هنا عىل ركيزة أساسية هي اللتي اسلتخدمت إلثبات رضورة النبوات

واحلاجة للوحي يف الثقافة الدينية الكالمية املدرسية ،وسوف أقوم بصياغة هذا الّبهان عىل
طريقلتي من خالل عنرصين:

أ ـ املسلتوى املعريف املحدود للبرش مع حاجلتهم لقوانني اجلتامعية.
ب ـ املسلتوى النفيس للبرش ،والذي جيرهم نحو سن القوانني بطريقة مصلحية تفلتقد
العدالة.
تؤكد الثقافة الدينية امللتوارثة عىل رضورة الوحي للبرش انطالق ًا من هذين العنرصين ،ففي
العنرص األول هناك تركيز عىل حمدودية العقّ اإلنساين يف اجرتاح القوانني ،انطالق ًا من
حمدوديلته يف إدراك متام زوايا وخفايا النفس اإلنسانية الفردية واالجلتامعية ومتام تعقيدات البيئة
املحيطة جغرافي ًا وتكويني ًا وإنساني ًا ،وهذا ما يفرض حاجلته لقانون ينطلق من مركز املعرفة
والعلم وليس إال اهلل سبحانه وتعاىل ،فإذا مل تكن الرشيعة شامل ًة فهذا يعني أن بعض الوقائع
قد تم إيكاله لعقّ حمدود غي قادر عىل حّ املشكالت ،بّ هو يعاين منذ آالف السنني من
اللتخبط واللتحول والنقد ونقد النقد إىل ما ال ّناية ،فكيف ال يمكن فرض شمول الرشيعة يف
ظّ واقع من هذا النوع؟!
أما العنرص الثاين فهو يرى أننا لو ختطينا إشكالية العلم واملعرفة عند اإلنسان ،فسوف
نصطدم بإشكالية ثانية ،وهي إشكالية املصلحة؛ وذلك أن البرش الذي سيسنون القوانني سوف
يصوغوّنا عىل وفق مصاحلهم ،واللتجربة اللتارخيية تؤكد هذا ،ومن ثم فكيف يمكن إيكال
مهمة سن القوانني للبرش؟! هذا يعني أن القانون هو حق حرصي هلل سبحانه ،وأن منطق
األشياء يفرض حرص قنوات هذا احلق بالوحي والنبوات.
وهبذا نثبت احلاجة ألصّ الوحي والنبوة من جهة اوىل ،ورضورة اسلتيعاب اسلتجابة هذه
احلاجة لكّ وقائع حياة البرش وتفاصيلها من جهة ثانية.
هذا االسلتدالل من االسلتدالالت النمطية الكامنة يف الثقافة الدينية ،بوصفه برهان ًا عىل
رضورة الوحي والنبوات .
( )1راجع :ابن سينا ،الشفاء (اإلهليات)  441 :2ـ 446؛ والطويس ،االقلتصاد 152 :ـ 153؛ واحللبي،
تقريب املعارف153 :؛ واحلّل ،كشف املراد يف رشح جتريد االعلتقاد 468 :ـ 470؛ ونجم الدين
احلّل ،املسلك يف أصول الدين 153 :ـ 154؛ والالهيجي ،گوهر مراد 356 :ـ 363؛ ورسمايه ايامن
در اصول اعلتقادات 87 :ـ 89؛ ومرتىض مطهري ،نبوت 12 :ـ 16؛ والصدر ،الفلتاوى الواضحة:
 69ـ 71؛ واملنلتظري ،من املبدأ إىل املعاد 80 :ـ 89؛ وجوادي آمّل ،رشيعت در آيينه معرفت 131 :ـ

أن هذا االستدالل هنا غري نافع ـ برصف النظر عن مديات كونه نافعاً يف أصل بحث
بيد ّ
نبوة والوحي ـ وذلك لتوليفة معطيات:
ال ّ
أ ـ إذا كنا نفلتقد إىل الثقة بأخالقية اإلنسان يف سنه للقوانني ،فنحن منطقي ًا يفرتض أن نفلتقد
الثقة به يف فهمه للقوانني اإلهلية ويف حتويره هلا وتوظيفه هلا ملصلحلته .وتاريخ األديان ـ بّ
والنصوص الدينية نفسها ـ يشهدان عىل أنه كيف وظف الكثي من أبناء األديان ورجال الدين
تفسي النصوص واللتعامّ معها وفق ًا ملصاحلهم ،من حيث شعروا أو مل يشعروا ،ومن ثم فإذا
كنا نرى أن العنرص املفيد للوثوق باإلنسان هنا هو أخالقياته وإيامنه وتدينه وغي ذلك ،فإن
هذه العنارص بنفسها يمكن لنا فرضها رشوط ًا يف املقنن البرشي الذي يريد أن يقنن يف املساحة
املرتوكة آخذ ًا بعني االعلتبار عدم معارضة النصوص وأحكامها يف املساحة املغطاة ،وإذا مل تكن
هذه كافية فإن نزول الرشائع الكاملة لن يغي شيئ ًا ،وسيفسد تطبيق الرشيعة كام أفسد من قبّ
توظيف العقّ بشكّ صحيح للوصول إىل احلقيقة األخالقية والقانونية.
ب ـ لسنا نشك يف أن اإلنسان يعاين من نقص يف معلوماته حول الوجود واحلياة وحول
نفسه وقضايا االجلتامع وغي ذلك ،لكن السؤال الذي يفرض نفسه :هّ هذا اجلهّ عند
اإلنسان مطبق بحيث جيب أن نحرمه من ممارسة فعّ اللتوجيه واللتقنني بشكّ كامّ ألنه يعاين
من جهّ وقلة معرفة أو أن األمر ال يبلغ هذه الدرجة؟
لست اريد أن أدخّ يف سجال قائم عىل اجلدل والنقض يف أن إثبات اهلل نفسه ومعايي
أخالقية فعله ،والكثي من القيم األخالقية والسلوكيات احلسنة يمكن أن يلتم بمعزل عن
النصوص الدينية ،خاصة عىل مسالك العدلية ،وال اريد أن أسلتعني بفكرة سكوت الرشيعة
عن الكثي من أحكام العقّ العمّل واحلياة والبناءات العقالئية اللتنظيمية ،ليكون ذلك شاهد ًا
عىل أن العقّ واللتجربة اإلنسانية قادرة عىل الوصول إىل مساحة مهمة عىل مسلتوى وضع
القوانني..
لكنني سأذهب خلف أمر آخر ،وهو مراجعة اللتجربة اإلنسانية ،فإن هذه اللتجربة تؤكد أن
133؛ وجعفر السبحاين ،حمارضات يف اإلهليات 247 :ـ 252؛ واألسامء الثالثة29 :؛ ونارص مكارم
الشيازي ،شمولية الرشيعة ،جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد  38ـ  12 :39ـ 13؛ وحممد حسن
قدردان قراملكي ،آيني خاتم بژوهيش در نبوت وخامتيت 182 :ـ  ،185و..

اإلنسان اسلتطاع أن يدير الكثي من أموره ،وأن هناك الكثي من املساحات اللتي يقدر عىل
توظيف عقله فيها للوصول إىل غايات منشودة ،وإذا كان العقّ اإلنساين قد أخطأ يف جماالت
معينة فإن فرضيلتنا هنا ليست اسلتبدال الرشع بالعقّ ،بّ اعلتبار العقّ أحد القوى القادرة عىل
سن قوانني تأخذ بعني االعلتبار القيم الرشعية واملبادئ القانونية اإلهلية ،فهّ عندنا دليّ عقّل
أو تارخيي عىل أن اللتجربة البرشية مل ولن توفق مطلق ًا ،حلتى نلتخذ هذا املوقف السلبي من
العقّ يف افق اللتجربة امليدانية؟
وعىل فرض أن النصوص والوحي جاءا لكي ينقذا العقّ من جهله ،فهّ كانت هذه
النصوص بمعزل عن نشاط العقّ الذي عّبه نقوم بفهم النصوص نفسها ،واملفروض أن فهم
النصوص ليس حاله بأقّ من حال فهم احلياة يف اللتعقيد واللتشابك والغموض ،فام هو املّبر
املنطقي للوثوق بجهودنا العقلية اإلنسانية يف فهم النصوص ووعي اللتاريخ وإدراك بعض
احلكم واملقاصد والغايات بدرجة ما يف الوقت الذي ال نعطي هذا العقّ أي ثقة بجهوده
خارج إطار النصوص ،ويف عامل إدارة احلياة نفسها؟! أال نبدو أننا وقعنا يف مفارقة حتلتاج للتّبير
منطقي؟!
وهبذا نفهم أن االسلتدالل املدعى هنا والقائم عىل ثنائية اجلهّ واملصلحة ،وإن كان
صحيح ًا يف اجلملة ،لكنه ال يرتفع بمجيء الوحي وال بالرشيعة الشاملة من جهة ،كام أنه ال
يوجد دليّ عىل شموله بحيث يعوق العقّ عن أن يامرس نشاط ًا تقنين ًا يف مساحة معينة وفق
هدي الرشع يف قيمه وأخالقياته ومبادئه اللترشيعية.
ج ـ ما هو الدليّ الذي حييّ إمكانية أن يكون اهلل تعاىل قد ترك العقّ خيوض اللتجربة مع
كّ نواقصه ،إذ يف ذلك نامؤه وتنميلته ولو النسبية ،فلعّ اهلل رأى أن العقّ اإلنساين لو منحناه
مساح ًة يف إدارة احلياة وفق توجيهات عامة واطر حمددة فإن هذا يقع ملصلحة اإلنسان بشكّ
كبي ،ولو كان هذا العقّ ربام ال يوفق للوصول إىل قوانني صحيحة دائ ًام .ما هو املعطى املنطقي
الذي ينفي أن تكون الصورة عىل هذه احلال؟ بّ ما هو الذي ينفي أن تكون خّبات العقّ يف
جمال إدارة احلياة إىل اليوم هي نلتيج تعليم األنبياء وتربيلتهم هلذا العقّ عّب اللتاريخ السحيق،
بحيث نفذت تعاليمهم يف كيفية توظيف العقّ يف إدارة احلياة إىل األجيال للتصبح لدهيم
مسلتويات معينة من النضج يف املعرفة ويف إدارة بعض أمورهم؟ هّ لدينا نقض تارخيي عىل

ذلك من وجهة نظر دينية؟ بّ ربام توحي به ـ يف اجلملة ـ إحيا ًء بعض النصوص القرآنية ،مثّ
قوله تعاىل( :فف َّه ْمناها ُسل ْيامن وك اُال آت ْينا ُحكْام و ِع ْلام وسرَّ ْرنا مع د ُاوود ِْ
اجلبال ُيسبِّ ْحن وال َّط ْري
ً
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
و ُكنَّا ف ِ
ْ
اعلِني وع َّل ْمنا ُه صنْعة ل ُبوس لك ُْم لِت ُْحصنك ُْم م ْن بأسك ُْم فه ْل أ ْنت ُْم شاك ُرون) (األنبياء:
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د ـ لنفرض أن العقّ غي قادر عىل إدارة احلياة ولو جزئي ًا بحيث ال تسمح لنا املعطيات
بإيكال مهمة من هذا النوع إليه ،لكن السؤال الذي يفرض نفسه عىل اإلنسان املؤمن باألديان
هو :من قال بأن تنظيم احلياة الدنيوية بشكّ كامّ هو جزء من الكامل اإلنساين املنشود؟ فلعّ
اهلل تعاىل يرى أن ترك مساحة من هذه احلياة مضطربة يف تنظيمها هو حاجة ابلتالئية للتحقيق
غايات معنوية هي أرقى من الغايات املادية الدنيوية اللتنظيمية؟ فهّ من ناف ملثّ هذه
الفرضيات املولدة يف فضاء ديني؟ وهّ من دليّ يثبت أن الكامل احلقيقي املنشود هلل يف حياة
البرش عّب مسيهتم اململتدة إىل اآلخرة ملتوقف ـ حرص ًا ـ عىل تنظيم احلياة بشكّ كامّ دنيوي ًا؟
وما هو الدليّ عىل ذلك؟
هذا يعني أنه من املمكن أن ال هيلتم املوىل سبحانه هلذه القضية ،بّ يرتكها لنقصها؛ كي
تكون مادة ارتقاء معنوي لإلنسان ولو وقع يف مشاكّ دنيوية ،متام ًا كسائر نواقص عامل الدنيا
اللتي جعلها املوىل سبحانه عىل هذه الشاكلة البلتالء اإلنسان واملتحانه.
من هنا ،ال يبدو يل واضح ًا أن صورة العقّ والنفس اإلنسانيلتني حتيّ إمكانية منحهام حق
اللتقنني ضمن رشوط ومساحات ،خاصة يف تقنني القضايا اللتنظيمية ،ال يف وضع الدساتي
الكلية العامة ،وسوف يأيت الحق ًا أن كّ ما سمي باحلكم الوالئي ومنطقة نشاط ويل األمر،
ليس سوى إقرار ضمني بوجود اعلتبار للعقّ يف النشاط اللتقنيني واللتنظيمي يف هدي الرشع
احلنيف.

صياغة املقاربة عرب ثنائيّة الفعل الدنيوي واألثر األخرويّ

هذا ،وقد طرح السيد كامل احليدري حماولة هنا يف صياغة اسلتدالل العجز البرشي عن

املعرفة تقوم عىل الفكرة الفلسفية القائلة بالعالقة اللتكوينية بني األفعال اإلنسانية يف الدنيا
والنلتائج األخروية ،حيث إن العقّ غي قادر عىل الوصول إىل تفاصيّ هذه العالقات بلتوسط

اللتجربة اإلنسانية؛ ألن عامل اآلخرة خارج النشأة الدنيوية هذه ،فهذا يعني أن اإلنسان يفرتض
به أن يرجع إىل اهلل لكي خيّبه بطبيعة هذه العالقة يف كّ فعّ من األفعال ،وليس معنى هذا
سوى شمولية الرشيعة لكّ وقائع احلياة ،فكأن بيان قوانني اآلخرة حيلتوي بيان قوانني الدنيا
نفسها .
وهذه الصياغة يف االسلتدالل ختلتلف عن سابقلتها؛ ألننا ال نريد هنا بيان عجز العقّ عن
تنظيم احلياة الدنيوية ،بّ بيان عجزه عن النجاة يف اآلخرة عّب حتديد سلوكياته الدنيوية،
وحيث إن اآلخرة أكثر غموض ًا بالنسبة إلينا من الدنيا ،هلذا تصبح هذه املقاربة لالسلتدالل أكثر
قو ًة هبذا املعنى.
أن هذا الكالم يمكن التعليق عليه؛ وذلك:
إال ّ
ّأوالً :إنه يقوم عىل نظرية العالقة السببية أو اللتكوينية بني الفعّ الدنيوي واألثر األخروي،
وقد سبق لنا أن ناقشنا هذه النظرية يف بعض دروسنا اللتفسيية ،وقلنا بأنه ال دليّ يسنده ال من
النص وال من العقّ ،بّ بعض األدلة النصية عىل خالفها بحسب الظاهر ،وهلذا ال نؤمن
بنظرية جتسم األعامل اللتي بات يميّ إليها كثيون.
بّ حلتى لو آمنا بأن األثر األخروي هو نلتيج نشأة الدنيا يف أفعال العباد ،فربام يقال ـ
واملسألة بحاجة ملزيد تأمّ وتقص ـ بأنه ليس هناك دليّ عىل أن كّ أفعالنا يف الدنيا هي سبب
تكويني آلثار أخروية ،بّ ما نسلتطيع اجلزم به هو أن كّ أثر أخروي معلول لعمّ إنساين يف
الدنيا ،ال أن كّ عمّ إنساين يف الدنيا هو سبب ألثر أخروي ،فهذا ما يبدو يل أنه من الصعب
إثباته إال من خالل عدد حمدود جد ًا من النصوص اللتي لدينا حتفظ عىل دالالهتا عىل أصّ
موضوع جتسم األعامل ،مثّ ما جاء يف أواخر سورة الزلزلة.
ثاني ًا :حيث إننا نجيز العمّ باألحكام الظاهرية اللتي قد تصيب وقد ختطأ ،فهذا يعني أن
لدينا تّبير ًا هلذه القضية يف زاوية العالقة اللتكوينية بني الفعّ واألثر ،فلو رشب شخص اخلمرة
بظن حليلتها ،فإن طبيعة الفعّ مع النية مع املعرفة متثّ ثالثي ًا هو الذي يكون األثر األخروي
مثالً ،وهذا يشء من الواضح أنه ال ينفيه املسلتدل هنا ،وإذا قبلنا هبذا ،ملاذا يسلتحيّ يف هذه
( )1انظر :احليدري ،الظن .50 :ولعله طرح هذه املقاربة بوصفها جمرد رشح للملتن الذي كان بصدد
رشحه أو لعله عدل عن هذا الفهم كام سمعنا.

احلال أن يكون اهلل قد كلف اإلنسان باسلتخدام عقله يف بعض مساحات أفعاله ،بحيث قد خيطأ
وقد يصيب لوح الواقع (وال أقصد الواقع اللترشيعي فقط ،بّ الواقع اللتكويني أيض ًا) ،وعىل
تقدير اخلطأ فيكون حاله حال من مل يصب الواقع اللترشيعي؟!
وبعبارة أخرى :إن الرشيعة يف هذه احلال لن تكون سوى خمّب عن طبيعة العالقة اللتكوينية
بني األفعال ونلتائجها األخروية ،وقد يصيب اإلنسان يف فعله وقد خيطأ ،واملفروض أنه يف حال
اخلطأ املّبر ال يرتتب عليه العقاب ،وعليه فام املانع أن يوكّ اهلل مهمة تنظيم بعض األعامل
لعقول العباد ،ولو بدعوى أّنم ولو مل يدركوا طبيعة العالقة بني الفعّ الدنيوي واألخروي،
لكن طريقلتهم الدنيوية يف اللتنظيم قريبة جد ًا من إصابة هذه العالقة اللتكوينية ،ولو مل يعرفوا
ذلك ،ومن ثم فحيث إننا ال نعرف طبيعة هذه العالقة اللتكوينية فإن نفي هذا االحلتامل سيكون
عسي ًا علينا أيض ًا ،ومع العجز عن نفيه يصبح من الصعب تكريس هذا االسلتدالل هنا.
وبعبارة ثالثة :كام أعطت الرشيعة احلق للعقّ يف االجلتهاد يف فهم النصوص ومنحت الظن
احلجية ،دون أن يؤثر ذلك عىل الطبيعة العالئقية بني الفعّ الدنيوي واألثر األخروي رغم
احلتامليات اخلطأ ،فكذلك يمكن أن متنح احلق للعقّ يف اللتقنني الدنيوي املحض ،ولو من
خالل سكوهتا عن توظيف العقّ يف مساحات الفراغ احلقيقي ،عل ًام منها أن هذا العقّ يف
رصاط هذا اللتقنني سوف يصيب بدرجة كبية اآلثار األخروية املنشودة ،ويف موارد اخلطأ
سوف يكون معذور ًا ،فلن تلحقه النلتائج األخروية السلبية ،متام ًا كام مل تلحق املخطئ يف
االجلتهاد أو عند اعلتامد الظنون.
وهبذا ال يمكن أن يشكّ هذا االسلتدالل برهان ًا عىل املتناع تفويض العقّ يف اللتقنني
وحرص احلق باهلل تعاىل مبارش ًة.

 9ـ من التوحيد الربوبيّ إىل حصريّة التقنني اإلهلي

يعلتمد الشيخ جعفر السبحاين وآخرون عىل مقاربة خاصة هنا ،ينطلقون فيها من أن أدلة

اللتوحيد يف الربوبية اللتكوينية تثبت بنفسها اللتوحيد يف الربوبية اللترشيعية؛ فإن اللتوحيد يف
الربوبية اللتكوينية يعني أن امللترصف واملدبر ألمور اإلنسان هو اهلل سبحانه ،وأنه مل يفوض أي
يشء لغيه يف إدارة الوجود واحلياة ،وحيث إن الربوبية اللترشيعية تعني تدبي احلياة اللتنظيمية

لإلنسان ،فالبد ـ بمقلتىض وحدانية اللتدبي ـ أن يكون الرب اللترشيعي واحد ًا أيض ًا ،وإال لزم
خرق وحدانية الربوبية اللتكوينية ،واملفروض أنه مناقض لللتوحيد ومثبت لنوع من الرشك .
وهبذا تكون أدلة توحيد اهلل عىل خملتلف الصعد هي بعينها ـ عند السبحاين والقرين ـ أدلة
اللتوحيد اللترشيعي ونفي وجود مقنن آخر غيه ،وهو يسلتدعي حرص القوانني بام صدر عن
اهلل ،فال مرجعية قانونية لغيه.
ولكن هذا االستدالل هنا غري منطقي يف تقديري ،بل يعاين من مأزق بياين والتباس تعبريي؛
ّ
ألن الربوبية اإلهلية ال تلتضمن عق ً
ال حرصية اللتقنني ،فإذا أعطينا حق اللتقنني لإلنسان ولو
مطلق ًا ،فهذا ال يعني أن اإلنسان صار خارج ًا عن تدبي اهلل؛ ألن حركلته يف اللتقنني هي ضمن
اللتدبي اإلهلي الواقعي ،وأدلة وحدانية اللتدبي ال يوجد فيها ما يفيد وحدانية اللترشيع ،وإال لزم
عدم منح احلق للرجّ يف تدبي شؤون األرسة ،ويف اختاذ قرارات تنظيمية ،وهكذا وصوالً إىل
ويل األمر ،بّ وصوالً إىل الوالية اللترشيعية للنبي ،فلامذا ال يفرض هذا نوع ًا من اخلرق
لللتوحيد اللتدبيي الربويب؟! وإذا كان هذا نلتيجة اإلذن اإلهلي فال يمثّ خرق ًا لللتوحيد ـ كام
يقول الشيخ مصباح اليزدي ـ فلامذا ال يكون تقنني العقّ نوع ًا من اللتفويض اإلهلي له؟ وأين
تكمن هذه االسلتحالة؟ وكيف نعرف عق ً
ال أنه يسلتحيّ أن يكون اهلل فوض بعض القوانني
للعقّ؟
من الواضح أنني هنا أناقش اسلتدالل اللتوحيد الربويب املنلتج لكون كّ األفعال قد أخذت
موقفها من اهلل سبحانه وفق ًا للفهم املدريس للشمولية ،أما لو قصد السبحاين أن مرشوعية
تقنني العقّ تقنين ًا برشي ًا البد أن تنطلق من اإلذن اإلهلي ألصّ هذا العمّ اللتقنيني البرشي،
فهذا ال نناقش فيه ،بّ نقبله ،كام سيلتضح من خالل الفصول القادمة إن شاء اهلل.

 10ـ قاعدة اللطف والشموليّة القانونيّة ،حماولة السيّد الصدر

يسلتند بعض العلامء والباحثني هنا إىل قاعدة اللطف ،حيث يذكرون أن اهلل تعاىل عامل

( )1انظر :السبحاين ،حمارضات يف اإلهليات65 :؛ وحممد بن حجر بن حسن القرين ،اللترشيع الوضعي يف
ضوء العقيدة اإلسالمية 80 :ـ .132
( )2انظر :مصباح اليزدي ،دروس يف العقيدة اإلسالمية.135 :

بجميع املصالح واملفاسد الراجعة حلياة اإلنسان ،وهذا معناه أنه ـ بحسب تعبي السيد حممد
باقر الصدر ـ« :من اللطف الالئق برمحلته أن يرشع لإلنسان اللترشيع األفضّ ،وفق ًا للتلك
املصالح واملفاسد ،يف شلتى جوانب احلياة. »..
وهذا االستدالل حيمل يف ط ّياته نزعة كالمية واضحة مبن ّية عىل قاعدة اللطف ،والتي نعتقد
أن العديد من األد ّلة السابقة انطلقت من ذهن ّيتها.
ّ
وهنا يمكن التعليق بعدّ ة أمور:
أ ّوالً :ثمة كالم يف أصّ صحة قاعدة اللطف ،ونحن ال نريد هنا أن ننكر أصّ قاعدة
اللطف ،مع أن بعض علامء العدلية يلوح منهم إنكارها ـ كاإلمام اخلميني والسيد اخلوئي
والسيد مصطفى اخلميني والشيخ آصف حمسني يف بعض أبحاثهم ـ إال أننا ننكر ،وفاق ًا ملثّ
املحقق النراقي  ،قدرتنا عىل تطبيقها املوردي ،وقد ذكرنا يف حمله أن العقّ اإلنساين ال
يملك األدوات املعرفية اللتي يسلتطيع من خالهلا حتديد ما هو األصلح هنا وهناك عىل مسلتوى
مصالح الوجود كلها؛ ألن تشابك املصالح واملفاسد يف اخللق ،واألرسار اإلهلية يف العلّ
الغائية هلذا اخللق ال تبدو واضحة لإلنسان يف أكثر اللتفاصيّ ،وهذا معناه أن بإمكان العقّ أن
حيكم يف أصّ املوضوع (اللطف) ،لكنه غي قادر ـ غالب ًا عىل األقّ ـ عىل احلكم يف االملتدادات
امليدانية ،فلتشخيصه لحأصلح يظّ أمر ًا عسي ًا جد ًا ،متام ًا كمعرفة العقّ حلسن العدل وصعوبة
( )1انظر :الصدر ،دروس يف علم األصول  .148 :1هذا ومن املمكن أن ال يكون الصدر معلتقد ًا هبذا
الدليّ ،لو انحرص كالمه يف كلتاب احللقات؛ انطالق ًا من كونه قد ال يمثّ آراءه الشخصية النهائية ،كام
ذكر هو نفسه يف املقدمة.
( )2روح اهلل اخلميني ،أنوار اهلداية 257 :1؛ ومصطفى اخلميني ،حتريرات يف األصول 359 :6؛ وآصف
حمسني ،معجم األحاديث املعلتّبة 144 :2؛ بّ يشم من آخرين يشء من رائحة ذلك ،مثّ السيد
اخلوئي يف اهلداية يف األصول  ،155 :3ودراسات يف علم األصول 143 :3؛ بّ رصيح كالمه يف
مصباح األصول  138 :2هو ذلك؛ حيث قال :وفيه أوالً :عدم متامية القاعدة يف نفسها؛ إذ ال جيب
اللطف عليه تعاىل بحيث يكون تركه قبيح ًا يسلتحيّ صدوره منه سبحانه ،بّ كّ ما يصدر منه تعاىل
جمرد فضّ ورمحة عىل عباده.
( )3النراقي ،عوائد األيام 705 ،197 :ـ .709
( )4انظر :حيدر حب اهلل ،فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 151 :ـ .152

توصله إىل حتليّ الكثي من مصاديقه.
والالفت للنظر أن العديد من املسلتدلني هنا يف الوقت الذي ال يؤمنون بقدرة العقّ عىل
معرفة املصالح واملفاسد يف جزئيات حياة اإلنسان ،يدعون هنا قدرته عىل حتديد املصالح عىل
مسلتوى الفعّ اإلهلي وحيددون ما هو األصلح وما هو األخالقي يف الفعّ اإلهلي نفسه ،رغم
حدة املزامحات ومسلتوى اللتشابك واللتعقيد يف مصالح الوجود العامة ،يف نوع من املفارقة
بحيث نصبح معلتزل ًة يف علم الكالم وأشاعر ًة يف علم الرشيعة ،وهذا من وجهة نظري أمر
يسلتحق شيئ ًا من االسلتغراب ،سواء فهم من قاعدة اللطف قيامها عىل العقّ األخالقي يف
اللتحسني واللتقبيح أم عىل مبدأ الرضورة املنطلقة من اقلتضاء اخليية املطلقة يف الذات اإلهلية ،
وسواء سميناها بقاعدة اللطف أم قاعدة العناية ،وسواء أنلتجناها عىل األصول املعلتزلية أم عىل
نظرية الفيض االوغسطينية املسيحية اللتي تقرتب بعض اليشء منها ،ولكنها ال متاهيها.
ثاني ًا :واسلتلتباع ًا ملا تقدم ،ما هو املانع أن يرى املوىل سبحانه أن البرش من صاحلهم أن نعطي
عقوهلم حق اللترشيع يف مساحات حمددة ،دون تدخلنا املبارش بجعّ األحكام يف تلك
املساحات ،السيام وأّنم كام قد خيلتلفون يف أحكامهم العقلية ،قد اخلتلفوا كثي ًا يف فهم
األحكام الرشعية ،فإمكانية اخلطأ يف احلاللتني واردة عملي ًا .ونحن ال نريد فرض ختّل الوحي
عن دوره ،بّ فرض كونه ال يغطي كّ الوقائع ،بحيث تكفينا القضية املهملة ،ولو بنسبة
اخلمسة يف املائة ،فهّ من اسلتحالة عقلية يف هذا أو حكم بالقبح يف ذلك عىل اهلل سبحانه؟!
وكيف؟ يرجى بيانه عقالني ًا.
بّ السيد الصدر نفسه يقول يف مباحث اإلمجاع عند نقده قيام حجية اإلمجاع عىل مسلك
اللطف كام فعّ الشيخ الطويس :إنه لو اريد من املصالح احلقيقية املالكات اللتكوينية الثابلتة
بقطع النظر عن أحكام الشارع وترشيعاته ،فمثّ هذه املالكات من الواضح عدم لزوم حفظها
( )1من الالفت لكّ مطلع عىل الفكر الكالمي اإلسالمي ـ خاصة املعلتزيل واإلمامي ـ قيامه عىل فكرة
اللتحسني واللتقبيح العقليني ،وذهابه ـ إذا صح اللتعبي ـ لللتعامّ مع اهلل وكأنه إنسان ،ثم تقويم
ترصفاته تبع ًا للتقويمنا للترصفات اإلنسان ،وهذا ما مل يرض به بعض الفالسفة الحق ًا ،بّ اعلتّبوا أن
اللتعامّ هبذه الطريقة ال يوصّ إىل نلتيجة مرجوة ،هلذا فضلوا االشلتغال عىل مقوالت :الوجود،
والكامل ،واخليية ،والفيض ،والصدور ،وأمثال ذلك؛ ليلتوصلوا إىل نلتائجهم.

من قبّ اهلل سبحانه عىل البرشية ،ومل جتر العادة أيض ًا عىل حفظها بلتدخّ مبارش من اهلل سبحانه
بّ اوكّ ذلك إىل خّبة البرش وبصيهتم امللتنامية امللتطورة من خالل اللتجارب واملامرسات،
ولعّ احلكمة يف ترك البرش وخّبته ليلتكامّ ويكد وتلتفلتح قدراته وإمكاناته تدرجيي ًا ،واحلاصّ
قاعدة اللطف ال يمكن تطبيقه عىل مثّ هذه املالكات األولية اللتكوينية؛ إما لعدم املقلتيض ملثّ
هذا اللتطبيق أو للمزامحة مع املالك الذي ذكرناه ،وهلذا مل يلزم عىل اهلل سبحانه أن يبعث أطباء
كام بعث أنبياء .ولو اريد تطبيقها عىل املصالح واملالكات البعدية اللتي حتصّ يف طول اللترشيع
الرباين ،وهي مالكات الطاعة والعبودية هلل واللتكامّ املعنوي ،وهي اللتي طريق حفظها
منحرص باهلل سبحانه بام هو مرشع وواضع العقاب والثواب ،فكّبى تطبيق قاعدة اللطف عىل
مثّ هذه املصالح وإن كان ال خيلو من وجه وهلذا طبقت القاعدة إلثبات أصّ النبوة العامة،
إال أن صغرى ذلك غي منطبق يف املقام؛ إذ ال فرق يف حفظ هذه املالكات الطولية بني احلكم
الظاهري والواقعي ،فحلتى إذا كان ما أمجع عليه الفقهاء خالف احلكم الواقعي ال يكون ذلك
خارج ًا عن الرشع ،بّ عىل طبقه وبقاعدة أو أصّ من أصوله ووظائفه املقررة ظاهري ًا كام هو
واضح. 
إن هذه املقاربة يمكننا تطبيقها بروحها هنا ،فال جيب عىل اهلل حفظ املالكات الواقعية يف
بعض املوارد ،كام مل جيب عليه أن يلهم البرش تشخيص صغريات موضوعات األحكام
واألمور اخلارجية كنجاسة هذا الثوب أو غي ذلك ،وأما املالكات اللترشيعية فيمكنه حفظها
عّب إيكال األمر إىل العقّ فيها ،بوصفه نشاط ًا برشي ًا تكمن خلفه مصلحة سعي اإلنسان
للتنظيم أموره ،فإذا أخطأ فيكون كاحلكم الظاهري يف أنه كان عىل وفق إرادة الشارع .البد من
نفي متام هذه الفرضيات لكي يلتم تقديم مقاربة عقلية حاسمة هنا.
ثالث ًا :إن املؤمنني بقاعدة اللطف حياولون دائ ًام تّبير غياب اللتدخّ اإلهلي يف مواضع
عديدة ،مثّ هذا الزمان ،فام هو املوجب اليوم لعدم حضور النبي أو اإلمام أو لعدم بعث أنبياء
جدد؟! وأين هو لطف اهلل ببيان العقائد واألحكام اللتي تاه العلامء وحاروا يف الوصول إليها
ووقعت بينهم خالفات عميقة فيها؟!
( )1بحوث يف علم األصول 306 :4؛ وانظر له أيض ًا :مباحث األصول ق ،2ج 283 :2ـ .284

واجلواب النمطي هنا هو أن املطلوب من اهلل اسلتخدام الطرق امللتعارفة ،وأن غياب الرشيعة
اليوم كان بسبب ظلم البرش وطغياّنم ،ال عن تقصي من اهلل سبحانه أو نقص يف لطفه.
وهذا النوع من املقاربة بعينه جيري يف بحثنا هنا؛ وذلك أنه إذا كان جيوز عىل اهلل اللطيف أن
ال يلتدخّ يف جمال بسبب أن املورد من موارد تقصي البرش وطغياّنم ،فام الذي يمنع أن يكون
عدم جعله الرشيعة شامل ًة بسبب طغيان اإلنسان من قبّ ،فحرمه من الرشيعة الشاملة الحق ًا
عندما بعث الرسول اخلاتم ،وألقاه يف مصاعب حتمّ تبعات طغيانه القديم بإيكال أمر اللتقنني
إليه يف بعض الدوائر ،ليدير أموره ،مع ما يف ذلك من مصاعب وأخطاء وتعثرات؟ ما الذي
جيعّ فرضية من هذا النوع مسلتحيلة ديني ًا يف إمكاناهتا؟ ومن ثم فالرشيعة املحمدية اللتي كانت
سلتكون شاملة مل تعد كذلك بسبب طغيان البرش قبّ الوحي املحمدي ،مما جعلنا حمرومني من
هذا الفيض .وما مل ننف مثّ هذه الفرضيات اإلمكانية ال يمكن إقامة برهان عقّل هنا وفق ًا
لقانون اللطف.
وإذا قلت يل بأنه ما ذنب الالحقني مع تقصي امللتقدمني؟ كان هذا السؤال بعينه وارد ًا عليك
يف جوابك النمطي امللتقدم ،فكام كان ذنب السابقني علة غياب األحكام عن الالحقني كذا كان
ذنبهم علة ترك املوىل بيان بعض الرشيعة هلم ولالحقني ،كيف وقد حرم اهلل عىل بني إرسائيّ
بظلمهم طيبات احلت هلم (النساء ،)160 :فمع وصفه هلا بالطيبات وباملحللة لكنه حرمها،
وكان هذا أمر ًا معقوالً يف فضاء ظلمهم وبغيهم ،فلعّ هذا الظلم الذي حرمنا من شمولية
الرشيعة ما يزال ساري ًا يف البرش يرتكبونه كّ يوم ،ومن أين لنا نفي مثّ هذا حلتى ندعي إنلتاج
برهان عقّل حاسم؟

نتيجة البحث يف املنطلقات العقليّة ،معامل اإلخفاق وضعف احملاوالت

ونلتيجة الكالم يف النمط العقّل والعقالين لالسلتدالل يف قضية الشمول اللترشيعي أننا مل

نجد شيئ ًا مقنع ًا يفرض هذا الشمول وجيعله أمر ًا واقع ًا ،وليس هناك سوى اسلتبعادات تارةً،
وترجيحات اخرى ،ومالزمات ال توصّ إىل اهلدف الرئيس ثالثة ،بّ العديد من أنامط
االسلتدالل هنا يبدو يل كالمي ًا ،مل يعد قادر ًا عىل الصمود أمام املقاربات الفلسفية املعارصة.
املنهجي الذي تقع فيه املنهج ّية العقل ّية يف تناول هذا املوضوع ،يكمن يف
أن اخلطأ
إنّنا نالحظ ّ
ّ

اجلهات اآلتية:
أ ـ االنلتقال من الواقعيات احلقيقية إىل إثبات أمر قانوين ،بمعنى عدم وضوح االنلتقال من
عامل ذات الفعّ وعامل املعرفة واإلرادة اإلهلية إىل عامل سن القوانني ،وهذا ما ابلتليت به مثّ أدلة
املالزمة ،سواء تلك اللتي انطلقت من احلسن والقبح الذاتيني يف تصورها أخالقية األفعال أمر ًا
ذاتي ًا ال ينفك عنها وفق ًا لنمط اللتفكي املعلتزيل ،أم تلك اللتي انطلقت من وظيفية الفعّ
األخالقي عىل الطريقة الكانطية ،أم تلك اللتي انطلقت من غائية الفعّ األخالقي وأقمحت
مفاهيم املصلحة واملفسدة وغايات الفعّ يف توصيفه األخالقي ،كام يذهب إليه العديد من
الفالسفة واألصوليني.
هلذا ركزنا مرار ًا عىل أمهية أن نبحث عن سن اهلل للقوانني وإدخاله هلا حيز اللتنفيذ
واملالحقة ،وهو ما عّبنا عنه بإصدار اجلعّ اللترشيعي.
ب ـ حماولة حرص األمور يف تفسي واحد ،سواء للفعّ اإلهلي يف زاويلته األخالقية كام
حصّ مع مثّ قاعدة اللطف ،أم للتعيني السلوك واخليار األفضّ لإلنسانية عىل مسلتوى تقديم
ترشيعات ناجزة هلا أو دفعها لللتفكي وحتمّ مسؤولية سن هذه اللترشيعات يف بعض
املساحات.
إن حماولة األدلة السابقة حرص األمور بخيار واحد ،وهو خيار اسلتيعاب الرشيعة اإلهلية
كّ الوقائع ،مل تكن موفقة ،وحاولت تضييق أو حتييد الفرضيات األخرى رغم أننا ال نملك
معطيات ملتوفرة عن طبيعة اخليارات األخرى ونلتائجها املرتقبة.
إنني ارجح أن خيار الوصول إىل موقف من قضية شمولية الرشيعة ومساحلتها ،انطالق ًا من
معطيات عقلية حمضة ولو املتلكت بعض املقدمات الدينية ،هو خيار غي ناجح ،وأن كّ
االحلتامالت ما تزال مفلتوحة ،حلتى لو قلنا بوجود ترجيحات ظنية فيام بينها ،ومن هنا
يسلتحسن بنا الذهاب خلف صاحب الرشيعة نفسه ،لننظر هّ أخّبنا شيئ ًا عن مرشوعه
القانوين يف سعلته ودائرته ومساحلته ونطاقه أو أنه مل يقم بيشء من ذلك؟
هذا ما سوف نحاول معرفلته يف البحوث القادمة إن شاء اهلل تعاىل.

ثانياً :املستند القرآني لنظريّة االستيعا التشريعي

إذا خرجنا من إطار اللتحليّ العقّل والعقالين اخلالص ،نحو مقاربة نصية متثّ حماولة

الكلتشاف موقف صاحب الرشيعة نفسها اللتي نبحث يف دائرهتا القانونية ومساحة اشلتغاهلا
اللترشيعي ،فأول ما ينبغي اللتوقف عنده هو النص القرآين الذي يمثّ املعّب األفضّ عن موقف
صاحب الرشع ،فهّ هناك من ترصحيات أو تلوحيات قرآنية بدائرة الرشيعة اللتي أتت هبا
السامء وأبلغلتها للرسول حممد لكي يبلغها للناس أو ال؟ هذا هو السؤال الذي نبحث عن
إجابة له حالي ًا.
والبد لنا ـ بداي ًة ـ أن نشي إىل حماولة بعض الباحثني املعارصين اعلتبار االسلتناد إىل األدلة
النقلية هنا ،أمر ًا دوري ًا  ،ولكنني مل أفهم وجه الدور املنطقي يف هذا املقاربة النصية؛ فلامذا ال
يصح ملن يؤمن بمرجعية النص أن يثبت شمولية الرشيعة الواقعية من خالل النص النفسه؟
وملاذا جيب إثبات دائرة الرشيعة من خارج نطاق النصوص الدينية حرص ًا؟ تبدو يل هذه القراءة
غي دقيقة.
قرآين إجيايب من قض ّية
وعىل أ ّية حال ،توجد هنا عدّ ة حماوالت لالنتصار ملقولة وجود موقف
ّ
الشمول القانوين ،وأهم ما يمكن طرحه هو اآليت:

 1ـ مفهوم كمال الدين ،والعبور حنو الشموليّة

الدليل األ ّول هنا هو ما يلوح من كلامت كثيين مثّ الدكلتور عمر سليامن األشقر والسيد

عّل السيسلتاين والشيخ حممد هادي معرفت والشيخ نارص مكارم الشيازي وغيهم ،من
ت لك ُْم ِدينك ُْم
االسلتناد إىل أدلة كامل الرشيعة يف القرآن الكريم ،كقوله تعاىل..﴿ :ا ْلي ْوم أكْم ْل ُ
ت عل ْيك ُْم نِ ْعمتِي( ﴾..املائدة ،)3 :فإنه لو مل يكن هلذه الرشيعة قدرة الشمول للتامم وقائع
وأمتْ ْم ُ
احلياة مل تكن كاملة ،وهذا ما يقع عىل النقيض من نصوص كامهلا .
( )1انظر :حممد مصطفوي ،فلسفة الفقه ،دراسة يف االسس املنهجية للفقه اإلسالمي.172 :
( )2انظر :عمر سليامن األشقر ،خصائص الرشيعة اإلسالمية 51 :ـ 52؛ والسيسلتاين ،قاعدة ال رضر وال
رضار292 :؛ ونارص مكارم الشيازي ،شمولية الرشيعة ،نقد نظرية الفراغ القانوين يف اإلسالم ،جملة
االجلتهاد واللتجديد ،العدد  38ـ 19 :39؛ وعبد اهلل نرصي ،الدين بني احلدود واللتوقع 71 :ـ 72؛
وحممد تقي جعفري ،فلسفه دين 157 :ـ 158؛ ومعرفت ،حوار حول جامعية القرآن ،جملة نامه
مفيد ،العدد 5 :6؛ وعّل رضا بيوزمند ،قلمرو دين 149 :ـ 156؛ وحمسن عباس نجاد ،علم ديني:
 62ـ .63

وكان الدكلتور عابد بن حممد السفياين قد اسلتند بشكّ مركز إىل آية إكامل الدين هنا يف كلتابه
الذي طبع قبّ عقود .
ولكن االستدالل بكامل الرشيعة هنا يعاين من مشكلة؛ وذلك أن كامل الرشيعة مفهوم له
ّ
معنيان:
املعنى األ ّول :أن تكون الرشيعة مغطي ًة جلميع وقائع احلياة ،فيكون كامهلا بالنسبة إىل الواقع،
فهي كاملة ألّنا تسلتوعب الواقع كله ،وهذا هو الكامل الذي ينلتج هنا ـ أولي ًا ـ قاعدة :ما من
واقعة إال وهلا حكم.
فالكامل هنا هو توصيف ناشئ عن طبيعة العالقة بني الرشيعة ومتام الوقائع.
املعنى الثاين :أن يراد وصوهلا إىل نقطة الغاية املرادة هلا ،فلتكون قد كملت ،بمعنى أن هناك
جمموعة عنارص تكون هذه الرشيعة وهذا الدين ،فعندما تللتئم بأمجعها حيصّ كامل الدين ،سواء
كان الدين هذا يغطي كّ وقائع احلياة أم اريد له أن يغطي مساح ًة حمددة منها؛ ملصلحة يف
ذلك.
والكامل هنا هو توصيف قائم عىل طبيعة العالقة بني اليشء وغايلته ،أو بني اليشء وأجزائه.
ولو نظرنا إىل اآلية القرآنية املشار إليها وأمثاهلا ،مل نجد هلا دالل ًة واضحة عىل املعنى األول،
بّ هي أقرب إىل املعنى الثاين؛ ألّنا ظاهرة يف إكامل الدين ،فهي تريد أن تقول :إنني أكملت
اليوم لكم الدين ،فالدين باألمس مل يكن قد كمّ بالنسبة إليكم ،واليوم قد حظي بكامله ،ال أنه
مل يكن قد كمّ يف ذاته بالنسبة لوقائع احلياة واليوم قد كمّ هبذه املالحظة ،فهذا ما ليست
هناك أي إشارة له.
وبعبارة أخرى :لو فرضنا أن الدين اإلهلي يغطي مساحة  %90من جمموع وقائع احلياة،
والقرآن والسنة كانا يّبزانه ويظهرانه ،ثم نزلت هذه اآلية تفيد أننا أكملنا لكم الدين ،فإن
معنى ذلك أن اللتسعني يف املائة هذه قد كملت لكم ،فلتصدق اآلية الكريمة يف هذه احلال أيض ًا،
ومعه ال يكون فيها ظهور يف الكامل باملعنى األول املطلوب.
أن جامع ّية الدين غري
وهبذا
يصح ما قاله الدكتور عبدالكريم رسوش بجملة خمترصة من ّ
ّ
( )1انظر :الثبات والشمول يف الرشيعة اإلسالمية 136 :ـ .147

كامله  ،رغم أنه مل يوضح هذا املعنى بالشكّ الداليل ،ومل حياول ممارسة تفكيك هرمنوطيقي
لنص اآلية الكريمة وأمثاهلا بالشكّ الكايف.
وأما ما طرحه الشيخ عليدوست ،من أنه يكفي يف كامل الدين أن تكون بعض مساحات
ّ
احلياة قد تم تعيني مرجع قانوين هلا أو مؤسسة قانونية هلا ـ ولنفرض العقّ أو ويل األمر ـ
فيكون الدين قد سد متام الثغرات ووضع نظام ًا شامالً لكّ مرافق احلياة ،فال يكون هناك تناف
بني اآلية الكريمة وأمثاهلا ،وبني فكرة وجود فراغ يلتم ملؤه بمرجعية قانونية رديفة أخذت
حجيلتها واقلتدارها القانوين من الدين نفسه ،فال يصح االسلتدالل بآية إكامل الدين إلثبات
شمولية الرشيعة ،وهلذا فإن املراد بالرشيعة عنده ما هو أعم من اجلعّ القانوين العام املبارش
واجلعّ القانوين غي املبارش والذي يكون مع الواسطة عّب إحالة اهلل سبحانه إيانا عىل مرجعية
قانونية أخرى .
هذا الكالم غري دقيق ،كام أوضحنا مرار ًا وسيأيت باللتفصيّ؛ ألنه يعلتمد عىل فكرة منح
مرجعية قانونية برشية حق اللتقنني؛ وهذا ال يعني أن الرشيعة كاملة باملعنى املدريس ،وإال فلو مل
تنزل رشيعة قط ،ونزلت آية واحدة تقول :ارجعوا إىل عقولكم وجتاربكم املرتاكمة لكي تسنوا
القوانني ،فهذا يعني أن اهلل أنزل رشيعة كاملة! وهذا يشء غي منطقي ،ما مل نعد إنلتاجه بطريقة
خملتلفة .خذ مثاالً عىل ذلك الدسلتور الذي يكون مرجع ًا للدولة ،فهّ إذا قال الدسلتور بأن
املجلس النيايب هو الذي يقوم بسن القوانني ،فهذا معناه أن الدسلتور يشلتمّ عىل نظام قانوين
شامّ ومسلتوعب بحيث يكون املرجع القانوين منحرص ًا فيه؟ إن وضوح اللتوصيف هنا يف
غاية األمهية ،حلتى ال نقع ضحايا لعبة ألفاظ ،فالدسلتور هنا وضع رؤية شاملة ،لكنه مل يضع
قوانني شاملة ،بّ كان برناجمه إيكال مهمة سن القوانني ملجلس النواب ،وفيام نحن فيه األمر
كذلك بّ هنا أوضح؛ ألن نشاط العقّ اإلنساين يف سن القوانني إذا تضمن سعيه ملطابقة
القوانني اإلهلية املجعولة فهذا جيد ،ويمكن أن نعلتّبه وسيلة موفقة بدرجة جيدة مثالً ،لكن
( )1انظر :عبد الكريم رسوش ،مدارا ومديريت 256 :ـ 257؛ وجملة كيان ،العدد 8 :41؛ وبسط جتربة
نبوي 107 :ـ 109؛ وحممد أمني أمحدي ،انلتظار برش از دين 388 :ـ .391
( )2انظر :فقه ومصلحت217 ،213 :؛ وكسرته رشيعت ،جملة قبسات ،العدد .217 ،213 :32

اليشء الذي يدعى هنا أن دائرة تقنني العقّ مل يكن هلل فيها حكم ،وهلذا اوكلت املهمة للعقّ
نفسه ليلعب هذا الدور ،ويف هذه احلال فام يسنه العقّ هو جهد برشي حمض ،ويمكن بوضوح
العبارة أن نقول بأن الرشيعة مل تضع قوانني يف هذه املساحة ،عدا مرجعية العقّ نفسها ال أن
نلتائج هذه املرجعية هي جزء من قوانني الرشيعة ،وهذا فراغ حقيقي يف املنظومة القانونية ،وإن
مل يكن بالرضورة فراغ ًا عىل مسلتوى الغايات .وإال يلزم أن يكون كّ القائلني بالرشيعة بحدها
األدنى ـ وسيأيت تفصيّ نظرياهتم يف الفصّ الثالث إن شاء اهلل ـ ممن يناقشهم الشيخ
عليدوست ،من القائلني بشمول الرشيعة!
وهبذا نسلتنج أن مقاربة الشيخ عّل دوست لن يمكن تصحيحها ما مل نكن مقلتنعني مسبق ًا
بمقاربلتنا النقدية اللغوية اللتي سبقت اإلشارة إليها آنف ًا ،ومع صحة مقاربلتنا النقدية لن تعود
هناك حاجة هلذه املحاولة االللتفافية عىل املوضوع.
وعىل هذا املنوال ،يظهر خطأ املحاولة اللتي تقول بأن إكامل الدين كان بنصب اإلمامة
اللتي تقوم بدورها بلتحقيق اإلكامل الحق ًا بعد عرص النبي ..فإن ظاهر اآلية هو حتقق اإلكامل،
ال حتقق اإلشارة إىل ما به حيصّ اإلكامل الحق ًا ،لو سلمنا بثبوت واليلتهم اللترشيعية.
واالسلتشهاد بواقع احلال من أن الكثي من األحكام املنقولة عن أهّ البيت ال وجود له زمن
النبي ،هو قلب للمعادلة وليس شاهد ًا تفسيي ًا لآلية؛ وذلك أن تلك النصوص يمكن صدور
الكثي منها من النبي ومل تصلنا ،بّ قد وصلنا الكثي منها بالفعّ عّب طرق الشيعة والسنة ،كام
يمكن أن يكون الكثي منها جمرد تطبيق زمني للقواعد النبوية أو يكون حك ًام والئي ًا ،ويكون
هذا بنفسه شاهد صدور بعضها والئي ًة وبعضها اآلخر بمعونة اآلية الكريمة ،وليس قرين ًة
ترصف اآلية عن ظاهرها .وأما االسلتشهاد بحديث الثقلني فهو غي دقيق؛ ألن حديث الثقلني
ال يثبت أن النصوص اللتي تصدر عن األئمة مسلتقلة عن نصوص القرآن والسنة النبوية ،وال
وجود هلا فيهام ،بّ يثبت عدم تعارضها معهام وعدم افرتاقها عنهام ،وهذا ال يثبت املدعى
( )1هذه املحاولة طرحها الشيخ االسلتاذ باقر اإليرواين يف بحثه اخلارج ،بلتاريخ  18ـ  8ـ 1436هـ،
واملنشور عىل موقع مدرسة الفقاهة االلكرتوين ،فانظر:
./http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/35/360818

كام تقدم.

مفهوم إكمال الدين ،مقاربة إضافيّة موسّعة

أن الكامل يمكن فرض تفسريين له ،مها:
هذا ،وقد ذكر بعض الباحثني هنا ّ

التفسري األ ّول :أن يراد بكامل اليشء اسلتكامله ألجزائه وأصوله وفروعه أو هو بلوغه هلدفه
النهائي ،ويف هذه احلال ال يمكن فرض درجات ومراتب للكامل؛ ألن اليشء له حاللتان :إما ال
تكلتمّ أجزاؤه أو ال يصّ إىل هدفه ،وإما أن تكلتمّ أجزاؤه ويصّ إىل هدفه ،فال يمكن فرض
اللتشكيك يف الكامل هنا ،بّ إما وجود أو عدم.
التفسري الثاين :أن تكون للكامل هنا درجات ومراتب ،فيكون اليشء كامالً بالنسبة إىل يشء
آخر ،وناقص ًا بالنسبة إىل يشء ثالث ،وهذا معناه أن الكامل أمر مشكك نسبي ،وهبذا يفهم أيض ًا
معنى أن اإلسالم أكمّ األديان.
بأن آية إكامل الدين هلا داللة ما عىل شمول ّية اإلسالم
ووفق ًا هلذين التفسريين ،يمكن القول ّ
ومفاهيمه وترشيعاته ،وذلك من خالل بيانني:
البيان األ ّول :إذا اعلتّبنا الكامل بمعنى حتقق األجزاء واألهداف مجيع ًا ،انسجام ًا مع اللتفسي
األول امللتقدم للكامل ،فإن معنى ذلك أن الّبنامج اإلسالمي كامّ ،فيكون اإلسالم أكمّ
الّبامج وأعمها؛ نظر ًا ملا للدين من دور يف برجمة احلياة ،وهذا يعني أنه قادر عىل اإلجابة عىل
مجيع حاجات البرش يف حدود رضورات الكامل املفرتض ،مما يلزمه بالعناية بمخلتلف األبعاد
الوجودية اإلنسانية ،ما مل يطرأ مانع.
ويظهر هذا اللتفسي جيد ًا عندما نالحظ تكملة اآلية الكريمة تلتحدث عن إمتام النعمة
اإلهلية؛ ألن النعمة هنا معناها أن اهلل تعاىل يريد أن يقول :إن مجيع ما تلتطلبه سعادتكم قد جاء
يف دينكم.
وال معنى هنا لفرض أن كامل الدين يكون بمعية دور العقّ ،أي أن علّ كامله هو األنبياء
والعقّ مع ًا ،فقسم من الدين يكون ويصّ عّب العقّ ،وقسم منه عّب الوحي؛ والسبب يف
رفض هذا االحلتامل أنه يلتعارض مع مفاد إكامل الدين بواسطة األمر اإلهلي؛ ألن ظاهر
ت﴾ هو أن اإلكامل قد تم من خالل الوحي إىل الرسول‘ ال بواسطة العقّ.
﴿أكْم ْل ُ

البيان الثاين :إذا كان الكامل صف ًة وجودية تعّب عن اسلتغناء املوجود عن غيه إذا قيس به،
فسيكون مفهوم إكامل الدين يف اآلية الكريمة أكثر وضوح ًا يف إفادة شمولية اإلسالم ،كام هو
جّل .

وقفة نقديّة مع بيانات املقاربة اجلديدة

برمته يعاين من ثغرات عدّ ة ،ويمكن التعليق:
هذا الطرح ّ
أ ّوالً :إن الباحث اعلتّب أن تفسي كامل الدين بلتحقق أجزائه وأهدافه ينلتج أكملية الّبامج

الدينية وأعميلتها وقدرهتا عىل اجلواب عن متام ملتطلبات احلياة ،وهذه هي املصادرة عينها؛ ألنه
ما دمنا نفرض أن الكامل بمالحظة األجزاء فهذا معناه ـ ضمن ًا ـ عدم أخذنا أي يشء آخر غي
البنية الداخلية للدين ،كام أن فرض كامل الدين من خالل حتقق األهداف ال يعني شمولية
الدين ،إال إذا أثبلتنا يف املرحلة السابقة أن اهلدف من الدين هو تنظيم مجيع مرافق احلياة
وتغطيلتها بنفسه ،واملفروض أننا ما نزال نبحث يف أن الدين هّ هو معني هبذا املسلتوى من
اللتغطية أو ال؟ وكأن الكاتب املوقر ما زال مسكون ًا بفرضية الشمولية ،وهلذا فّس الكامل
اسلتلتباع ًا ملا اسلتكن يف أعامق فكره.
ثاني ًا :مل يلتضح ملاذا إذا كان الكامل الديني بمالحظة متامية األجزاء واألهداف فسيكون
الدين حاوي ًا ألكمّ الّبامج وأعمها؟! وذلك أن املفروض أننا يف البيان األول رصفنا النظر
عن عنرص املقارنة النسبية مع خارج اليشء ،وركزناه عىل بنيلته الداخلية يف أجزائه ومكوناته،
فلو تم هبذا االعلتبار فكيف نثبت أنه صار األكمّ ،وأنه ال توجد برامج أكمّ منه وأعم؟!
ثالث ًا :إن االسلتعانة هنا بمقطع (إمتام النعمة) من اآلية الكريمة غي موفقة فيام يبدو؛ ألن
فاعّ اإلمتام هنا ليس هو الدين ،وإنام هو اهلل سبحانه ،وهذه هي املشكلة اللتي تورط فيها
الكاتب املحرتم؛ فهناك فرق بني أن أقول :إن الدين قد جاء بكّ ما تلتطلبه سعادة اإلنسان،
وبني أن أقول :إن اهلل قد أعطى اإلنسان كّ ما تلتطلبه سعادته ،ففي احلالة األوىل ربام أمكن
( )1انظر :مصطفى كريمي ،الدين حدوده ومدياته ،دراسة يف ضوء النص القرآين 274 :ـ 282؛ ويبدو
منه اعلتامده يف هذا الطرح عىل أعامل السيد الطباطبائي ،وكذلك عىل كلتاب غي مطبوع ـ كام يقول ـ
للشيخ صادق الرجياين.

اسلتفادة يشء ،أما يف احلالة الثانية فال؛ ألن اهلل إذا أعطى متام النعمة فال دليّ عىل أن إعطاءه
ذلك كان من خالل الدين فحسب ،حلتى نجّس بني متام النعمة والدين ،فقد يكون أعطى ذلك
بالدين والعقّ والفطرة وغي ذلك ،فباكلتامل الدين متت العنارص كلها وحتقق إمتام النعمة ،ال
أن الدين هو متام عنارص السعادة والنعمة .وهذا يشبه ما ينسب إىل القديس االسكندراين
تيلتوس فالويوس اكليمندس (كليمنت) ( امللتوىف حوايل 215م) ،من القول :إن اهلل خاطب
اليونانيني بعقوهلم وخاطب العّبانيني بالوحي والنبوة.
ومن هذا املنطلق ،نفهم خطأ املقاربة اللتي قام هبا الشيخ عّل رضا األعرايف ،حني ذهب إىل
أن اآلية الكريمة تفيد كامل الدين ومتاميلته مع ًا ،ومن ثم فاللتاممية عندما تصبح وصف ًا الحق ًا
للدين فهي تفيد اجلامعية والشمولية حلتى لو مل يكن وصف الكامل مفيد ًا ؛ وذلك أن اآلية
ليس فيها أي مؤرش عىل كون اللتاممية صفة ملتعلقة بالدين ،بّ هي رصحية بكوّنا صفة ملتعلقة
بالنعمة اللتي منها الدين ،واللتي تلتم بالدين ،ال أن الدين هو الذي تم وصار تام ًا ،بّ حلتى لو
سلمنا بأن وصف اللتاممية ملتعلق بالدين يف اآلية فال توجد داللة لغوية واضحة عىل كون
اللتاممية تعني اجلامعية؛ ألن متامية اليشء صيورته تام ًا ال نقص فيه من جهة وال عجز فيه عن
حتقيق الغاية منه يف نفسه من جهة ثانية ،وهذان املفهومان ما زاال منسجمني مع فرضية عدم
الشمول كام قلنا آنف ًا وسنوضح أكثر الحق ًا بإذن اهلل.
رابع ًا :لو تنزلنا عن املالحظة الثالثة ،وسلمنا بأن الدين هو الذي يعطي اإلنسان متام النعمة،
فهنا نسأل :ما هو املراد بلتامم النعمة؟
فإذا قيّ :إن متام النعمة هنا هو يف الفوز األخروي ،السيام بنا ًء عىل ثقافة القرآن اللتي تركز
البعد األخروي ،فإنه ال يثبت أكثر من أن الدين معني بلتحقيق النعمة العليا ،وهي السعادة
األخروية ،وأين هذا من شمولية ترشيعاته للتنظيم شؤون احلياة الدنيوية؟! ودعوى اللتالزم
الشمويل حتلتاج لدليّ منطقي وموضوعي.
وأما إذا قيّ بأن متام النعمة هو يف كّ خيات الدنيا واآلخرة ،فهذا واضح الفساد؛ ألن اهلل
مل يلتم عىل العرب املسلمني آنذاك كّ هذه النعم بإنزال هذه اآلية أو بلتنصيب اإلمام عّل×
( )1انظر :األعرايف ،قلمرو دين وگسرته رشيعت 121 :ـ  .168 ،122وكأن الشيخ األعرايف شعر بأن
مفهوم كامل الدين ال يكفي لوحده إلثبات املطلوب.

بنا ًء عىل ربطها بذلك؛ ألن اآلية تفرض حتقق متامية النعمة خارج ًا وواقع ًا ال تقدير ًا ،ونفس
ترشيعات الدين لوحدها ليست كافية للتحقق متام النعم الدنيوية واألخروية ما مل تطبق يف
الواقع اخلارجي.
وأما اذا قصد السعادة الدنيوية واألخروية مع ًا ،فإن اآلية تشي إىل إمتام ذلك ال إىل متامه،
فإمتامه كان بأمر وحياين وهذا غي أن متامه كان وحياني ًا ،واإلمتام يلتحقق بكون اجلزء األخي
وحياني ًا ،وال يفرتض كون متام األجزاء كذلك ،فلتأمّ جيد ًا.
ولعّ املراد من إمتام النعمة هو البعد الديني ،أي أن اهلل قد أتم عليكم ـ بإنزال هذه اآلية أو
بلتنصيب عّل× ـ نعملته املنظورة له ،ال متام نعمه وال بعض ًا معين ًا لنا منها ،وهذه النعمة
عنواّنا العام هو صالحهم وفوزهم.
وعليه فال يوجد شاهد يف إمتام النعمة عىل فرضية الشمول يف إكامل الدين.
خامس ًا :إن مناقشة الباحث لفرضية أن إكامل الدين كان بمعية العقّ بأن ظاهر اآلية هو
اإلكامل بواسطة الوحي دون غيه ،هذه املناقشة غي واضحة أيض ًا؛ ألن اإلكامل وحيي ال
الكامل كام تقدم ،يضاف إىل ذلك مشكلة أخرى ،وهي أن اهلل تعاىل ينسب اإلكامل إىل نفسه،
فإذا أخذنا باللتفسي الشيعي لآلية وأسباب نزوهلا ،سيكون املعنى :إن اهلل تعاىل قد أكمّ الدين
بيوم الغدير وتنصيب عّل للخالفة ،وهذا اللتنصيب ـ وفق املعلتقد الشيعي ـ مل يكن قد حصّ
يف يوم الغدير ،وإنام تم اإلعالن عنه يف هذا اليوم ،إذ يعلتقد الشيعة بأن نصوص إمامة عّل×
مملتدة إىل يوم الدار يف السنوات األوىل من البعثة النبوية ،وأن هذه النصوص القرآنية واحلديثية
اسلتمرت بشكّ ملتواصّ ،ال أن إمامة عّل جعلت من قبّ املوىل سبحانه يف يوم الغدير ،وهذا
ما يفرض علينا اعلتبار أن إكامل الدين ـ انسجام ًا مع املعلتقد الشيعي ـ مل يكن أساس ًا باكلتامل
أجزائه؛ ألّنا كانت مكلتمل ًة ،بّ قوته وكامله الواقعي ،ومحايلته والطمأنينة عليه.
وقد فّس بعضهم أو احلتمّ أن يراد باآلية أنكم كفيلتم خوف عدوكم واظهرتم عليه ،متام ًا
كام تقول :اليوم تم لنا امللك ،وكمّ لنا ما نريد  ،ووفق ًا لذلك كيف نجعّ االكلتامل منحرص ًا
بالوحي؟! بّ ما يعزز هذا االحلتامل هو أن اآلية نفسها قالت..﴿ :ا ْلي ْوم يئِس ا َّل ِذين كف ُرو ْا ِمن
يت لك ُُم
ت عل ْيك ُْم نِ ْعمتِي ور ِض ُ
ت لك ُْم ِدينك ُْم وأمتْ ْم ُ
اخش ْو ِن ا ْلي ْوم أكْم ْل ُ
ِدينِك ُْم فال َتْش ْو ُه ْم و ْ
( )1انظر :الزخمرشي ،الكشاف 593 :1؛ والطويس ،اللتبيان 435 :3؛ والطّبيس ،جممع البيان .274 :3

خممصة غ ْري ُمتجانِف ِّ ِ
اض ُط َّر ِيف ْ
اإلسالم ِدينًا فم ِن ْ
إل ْثم فإِ َّن اهللّ غ ُفور َّر ِحيم﴾ (املائدة )3 :فان
هذا ما ينسجم مع فرضية الكامل الواقعي ال الكامل البنيوي الذايت.
وهذا كله معناه أن الباحث هنا ملزم بمزيد من تفكيك املوقف وحتليله وفق األصول
العقدية الشيعية.
سادس ًا :إن البيان الثاين املذكور ال ينفع شيئ ًا؛ ألنه مبني عىل فرضية تفسيية للكامل غي
ظاهرة لغ ًة وال عرف ًا؛ فإن حذف امللتعلق والطرف املقيس عليه الكامل من اآلية يفيد أن االكلتامل
كان له يف بنيلته الداخلية ،وال يظهر من اآلية أّنا تريد أن تقول بأنني اليوم جعلت الدين أكمّ
من أي برنامج آخر.
بّ حلتى لو قلنا بأن كامل الدين يف إجابلته عن كّ حاجات البرش ،فقد يقال بأنه قد تكون
من حاجات البرش أن يامرسوا اللتقنني؛ نلتيجة طبيعة اللتغي السيال الدائم يف حياهتم ،وهذه نقطة
سيأيت تفصيّ الكالم فيها الحق ًا عندما نسلتعرض الروايات املسلتدل هبا عىل الشمولية.
إن هذه املداخلة هنا غري واضحة هبذا املقدار.
وحصيلة الكالمّ :
وهبذا يظهر لنا أن آية إكامل الدين ومفهوم إكامل الدين ال ارتباط هلام بمفهوم شمول الدين
جلميع وقائع احلياة وزواياها ،وإنام مها مرتبطان إما برسوخ الدين يف الواقع اإلنساين ،بحيث مل
تعد هناك خشية عليه من خصومه ،أو باللتئام أجزائه ومكوناته الداخلية ،أو ببلوغه مرحلة
حتقيق اهلدف املرجو منه ..وهذه املفاهيم أو الصور الثالث ال يوجد ارتباط عضوي أو قهري
رضوري بينها وبني مفهوم الشمول القانوين.

 2ـ مرجعيّة البيانيّة الشموليّة للقرآن الكريم ،عرض وحتليل ونقد

ثاين األد ّلة القرآن ّية إلثبات الشمولية اللترشيعية هو االعلتامد عىل نصوص البيانية الكلية
للقرآن الكريم ،حيث تثبت هذه النصوص أن يف القرآن بيانات ترجع لكّ يشء ،وهذا ما

يثبت شمولية القرآن الكريم وجامعيلته لكّ ما يلتصّ بشؤون اإلنسان واملجلتمع وغي ذلك.
وهذه اآليات القرآن ّية هي:

 1ـ قوله تعاىل..﴿ :ما فر ْطنا ِيف الكِت ِ ِ
يشء( ﴾..األنعام.)38 :
َّ َّ
اب من ْ
 2ـ قوله تعاىل﴿ :وي ْوم ن ْبع ُ
ث ِيف ك ُِّل ُأ َّمة ش ِهيدً ا عل ْي ِه ْم ِم ْن أ ْن ُف ِس ِه ْم و ِجئْنا بِك ش ِهيدً ا عىل

ِ ِ
ِ
ِ
يشء و ُهدً ى ور ْْح ًة و ُب ْرشى لِ ْل ُم ْسلِ ِمني﴾ (النحّ.)89 :
ه ُؤالء ونزَّ ْلنا عل ْيك الْكتاب ت ْبيانًا لك ُِّل ْ
 3ـ قوله تعاىل﴿ :أفغ ْري اهللَِّ أ ْبت ِغي حك ًام و ُهو ا َّل ِذي أنْزل إِل ْيك ُُم ا ْلكِتاب ُمف َّص ًال وا َّل ِذين
اه ُم الْكِتاب ي ْعل ُمون أ َّن ُه ُمنزَّل ِم ْن ر ِّبك بِ ْ
احل ِّق فال تكُون َّن ِمن ا ُْمل ْم ِرتين﴾ (األنعام.)114 :
آت ْين ُ
اهم بِكِتاب ف َّص ْلنا ُه عىل ِع ْلم ُهدً ى ور ْْح ًة لِق ْوم ُي ْؤ ِمنُون﴾
 4ـ قوله تبارك اسمه﴿ :ولقدْ ِجئْن ُ
(األعراف.)52 :

ت ِمن َّلدُ ْن حكِيم خبِري﴾ (هود:
ت آيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّصل ْ
 5ـ قوله عز من قائّ﴿ :الر كِتاب ُأ ْحكِم ْ

.)1

وِل ْاأل ْلب ِ
 6ـ قوله جّ جالله﴿ :لقدْ كان ِيف قص ِص ِه ْم ِع ْربة ِألُ ِ
اب ما كان ح ِدي ًثا ُي ْفرتى ولكِ ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
يشء و ُهدً ى ور ْْح ًة لِق ْوم ُي ْؤ ِمنُون﴾ (يوسف.)111 :
ت ْصديق ا َّلذي ب ْني يد ْيه وت ْفصيل ك ُِّل ْ
 7ـ وقال تعاىل﴿ :وما كان هذا ا ْل ُق ْرآ ُن أ ْن ُي ْفرتى ِم ْن ُد ِ
ون اهللَِّ ولكِ ْن ت ْص ِديق ا َّل ِذي ب ْني يد ْي ِه
وت ْف ِصيل الْكِت ِ
اب ال ر ْيب فِ ِيه ِم ْن ر ِّب الْعاملِني﴾ (يونس.)37 :
ني فمح ْونا آية ال َّل ْي ِل وجع ْلنا آية النَّه ِ
 8ـ وقال سبحانه﴿ :وجع ْلنا ال َّل ْيل والنَّهار آيت ْ ِ
ار ُمبْ ِرص ًة
لِتبتغُوا ف ْض ًال ِمن ربكُم ولِتعلموا عدد السنِني و ِْ
يشء ف َّص ْلنا ُه ت ْف ِص ًيال﴾ (اإلرساء:
ْ
ِّ
ْ ِّ ْ ْ ُ
احلساب وك َُّل ْ
.)12
هذه اآليات القرآنية الكريمة تنطق بإثبات عدم سقوط يشء من الكلتاب الكريم وأنه
اسلتوعب كّ يشء ،وبني كّ يشء ،وكان ما فيه مفص ً
ال تفصيالً ،وأن تفصيله تعلق بكّ يشء،
فبعد هذه النصوص كلها هّ يمكن احلديث عن نفي الشمولية القرآنية أو أن الدين ليس
بمسلتوعب لكّ وقائع احلياة؟! .
( )1انظر :الشافعي ،الرسالة20 :؛ والقرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن 420 :6؛ وعبد اهلل نرصي ،الدين
بني احلدود واللتوقع 65 :ـ 70؛ والقرضاوي ،الدين والسياسة ،تأصيّ ورد شبهات 53 :ـ 55؛
والسفياين ،الثبات والشمول يف الرشيعة 131 :ـ 136؛ ونارص مكارم الشيازي ،شمولية الرشيعة،
جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد  38ـ  18 :39ـ  19؛ ومصطفى كريمي ،الدين حدوده ومدياته:
 282ـ 292؛ وعبد اهلل ناصح علوان ،اإلسالم رشيعة الزمان واملكان 10 :ـ 11؛ واألعرايف ،قلمرو
دين وگسرته رشيعت 85 :ـ 94؛ وحممد بن عمر بن سامل بازمول ،تغي الفلتوى 13 :ـ 17؛ وحمسن
عباس نجاد ،علم ديني61 :؛ وإسامعيّ كوكسال ،تغي األحكام يف الرشيعة اإلسالمية 42 :ـ .46

يقول املفّس الطّبي عند تفسيه اآلية  89من سورة النحّ :نزل عليك يا حممد هذا
القرآن بيان ًا لكّ ما بالناس إليه احلاجة ،من معرفة احلالل واحلرام والثواب والعقاب. 

قراءة نقديّة يف االستناد ملفهوم كليّة البيان القرآنيّ

وهذا الدليل يمكن عدّ ه ـ إىل جانب النصوص احلديث ّية القادمة بحول اهلل ـ من أقوى األد ّلة

عىل مبدأ الشمول والك ّلية ،والبد لنا هنا من بعض التعليقات:

 2ـ  1ـ بني الكتا التشريعي والكتا التكويين

إن اآلية األوىل ـ وفق ترتيبنا ـ ال ربط هلا بموضوع بحثنا هنا ،كام ذكرنا ذلك يف مناسبة

اخرى ؛ وذلك أن مالحظة اآلية بلتاممها واللتي جاء هذا املقطع يف سياقها يعطي معنى آخر
للكلتاب الوارد فيها ،فقد قال تعاىل﴿ :وما ِمن دآ َّبة ِيف األ ْر ِ
ض وال طائِر يطِ ُري بِجناح ْي ِه إِالَّ ُأمم
أمثا ُلكُم ما فر ْطنا ِيف الكِت ِ ِ
رشون﴾ (األنعام ،)38 :وهذا السياق
يشء ُث َّم إىل ر ِّهبِ ْم ُ ْ
َّ َّ
ْ
حي ُ
اب من ْ
املرتبط بالشؤون اللتكوينية يثي احلتامالً آخر يف املراد من الكلتاب؛ ألن كلمة (الكلتاب) قد
اسلتعملت يف القرآن بمعان خملتلفة ،منها:
 1ـ التوراة واإلنجيل ،وربام هلذا سمي اليهود والنصارى بأهّ الكلتاب.
 2ـ القرآن الكريم ،قال سبحانه﴿ :وأنز ْلنا إِل ْيك ا ْلكِتاب بِ ْ
احل ِّق﴾ (املائدة.)48 :
بّ يمكن أن يكون املعنى األول والثاين راجعني إىل معنى واحد ،وهو الدين أو الرشيعة أو
الوحي اإللزامي النازل من السامء عىل النبي ،فيكون القرآن أو اللتوراة جمرد تطبيقات هلذا
العنوان.

أي يشء يشبهه يف أنّه خلق تكويني ،ومنه قوله تعاىل﴿ :و ِعند ُه مفاتِ ُح
 3ـ اللوح املحفوظ أو ّ
ِ
ِ
ا ْلغ ْي ِ
رب وا ْلب ْح ِر وما ت ْس ُق ُط ِمن ورقة إِالَّ ي ْعل ُمها وال ح َّبة ِيف
ب ال ي ْعل ُمها إالَّ ُهو وي ْعل ُم ما يف ا ْل ِّ
ُظ ُلام ِ
ت األ ْر ِ
ض وال ر ْطب وال يابِس إِالَّ ِيف كِتاب مبِني﴾ (األنعام.)59 :
بّ ربام كانت هذه اللتعابي كنائي ًة عن ثبات العلم اإلهلي امللتعلق بوقائع العامل وحلتميلته.

( )1جامع البيان .211 :14
( )2انظر :حيدر حب اهلل ،حجية السنة يف الفكر اإلسالمي 235 :ـ .236

ت عىل ا ُْمل ْؤ ِمنِني كِتا ًبا
الصالة كان ْ
 4ـ الفرض واإللزام والتنجيز القانوين ،كقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
م ْو ُقوتًا﴾ (النساء.)103 :
 5ـ ما يرجع للتوافقات القانون ّية بني طرفني ،مثّ املكاتبة مع اململوك ،قال تعاىل:
ِ
ُوهم ِم ْن م ِ
وه ْم إِ ْن علِ ْمت ُْم فِ ِ
ال
﴿..وا َّل ِذين ي ْبتغُون ا ْلكِتاب ِممَّا ملك ْ
ت أ ْيام ُنك ُْم فكات ُب ُ
يه ْم خ ْ ًريا وآت ُ ْ
اهللَِّ ا َّل ِذي آتاك ُْم( ﴾..النور.)33 :
 6ـ صحائف األعامل يوم القيامة ،مثّ﴿ :ي ْوم ندْ ُعوا ك َُّل ُأناس بِإِم ِام ِه ْم فم ْن ُأ ِ
ويت كِتاب ُه
ِ
ِ
ِ ِِ
اهب ْم وال ُي ْظل ُمون فتِ ًيال﴾ (اإلرساء ،)71 :ففيها تثبت وحتلتم وتنجز
بِيمينه ف ُأولئك ي ْقر ُءون كت ُ
أعامل اإلنسان.
وغي ذلك من املعاين واالسلتخدامات.
وبعض هذه املعاين يمكن إرجاعه إىل بعض ،واجلامع يف كلمة الكلتاب يف اللغة العربية هو
التنجيز واحلتم والثبات  ،انطالق ًا من عنرص اجلمع والضم املخلتزن يف مادة الكلمة  ،وهلذا
سمي الكلتاب كلتاب ًا؛ ألن املكلتوب فيه ناجز وحلتمي بشكّ أكّب يف املعامالت اللتجارية وغيها،
وقد رشحنا يف بعض حمارضاتنا اللتفسيية مفردة الكلتاب ووجوه ترصيفها يف القرآن الكريم
وجذورها اللغوية.
وعليه ،فلو الحظنا الرتدد يف االحلتامالت ،يكون األقرب يف اآلية اللتي نحن فيها هو املعنى
الثالث امللتقدم (اللوح املحفوظ) ،وال أقّ من عدم إمكان اجلزم بظهورها يف أن املراد من
الكلتاب هو القرآن الكريم ،فيكون املحصّ :مل يفلتنا يف كلتاب العلم يشء مما وقع يف هذا العامل،
ومل يغب عن علم اهلل وإرادته وسلطانه يشء.

 2ـ  2ـ مفهوم (التفصيل) يف توصيف القرآن الكريم

إن ما ينرصف اليوم إىل ذهننا من كلمة «اللتفصيّ» هو تناول جزئيات األمور واسلتيعاب

االملتدادات والثنايا يف مقابّ اإلمجال الذي بات يعني اللتناول العام ملوضوع ما ،وهذا املعنى
يوحي يف آيات تفصيّ الكلتاب بشموليلته واسلتيعابه بام خيدم نظرية الشمولية هنا.
( )1انظر :املصطفوي ،اللتحقيق يف كلامت القرآن الكريم  21 :10ـ .23
( )2انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة  158 :5ـ .159

إال أن الرجوع إىل اللغة واللتفاسي ،يوضح لإلنسان أن املراد باللتفصيّ هو اللتبيني ،فاملفصّ
هو املبني ،يف مقابّ املجمّ الذي يعني غي املبني ،وأصّ الفصّ من البني بني شيئني بحيث
يلتميز اليشء عن اليشء ويبني عنه ،وهلذا أطلق العرب عىل اللسان اسم املفصّ؛ ألن به تبني
األمور وتلتميز  ،فوصف القرآن بأنه فصلت آياته أو فيه تفصيّ يعني أنه كلتاب واضح ومبني
وتبيان ونور.

ت آيا ُت ُه أأ ْعج ِم ٌّي
وهلذا فّسوا قوله تعاىل﴿ :ول ْو جع ْلنا ُه ُق ْرآنًا أ ْعج ِم ايا َّلقا ُلوا ل ْوال ُف ِّصل ْ
وعر ِ ٌّيب ُق ْل ُهو لِ َّل ِذين آمنُوا ُهدً ى و ِشفاء وا َّل ِذين ال ُي ْؤ ِمنُون ِيف آذ ِ ِ
اهن ْم و ْقر و ُهو عليْ ِه ْم ع ًمى
ُأ ْولئِك ُيناد ْون ِمن َّمكان ب ِعيد﴾ (فصلت ،)44 :بمعنى أنه بينت بلسان عريب واضح نفهمه ،

فليس املراد من تفصيّ القرآن اسلتيعابه وشموله ،وإنام بيانه ووضوحه ونوريلته ومتايز مفاهيمه
عن بعضها بحيث ال ختلتلط فلتلتشوش ،وما شابه ذلك ،ولعّ ما بلتنا نعّب عنه باللتفصيّ اليوم
إنام سميناه بذلك ألنه بات عندنا مصداق ًا لللتبيني وأسلوب ًا من أساليبه ،أو ألنه مصداق لللتمييز
والفصّ بني األشياء.

ت آيا ُت ُه ُق ْرآنًا عربِ ايا لِق ْوم ي ْعل ُمون﴾ (فصلت ،)3 :فجعّ
ومن هنا قال تعاىل﴿ :كِتاب ُف ِّصل ْ

اللتفصيّ يف سياق العربية ،وإذا فّسنا العربية بمعنى الوضوح ،من اإلعراب عن اليشء الذي
يعني اإلفصاح عنه والبيان ،صارت الداللة واضحة أيض ًا.
هذا كله بقطع النظر عن قيد «كّ يشء» الوارد هنا يف اآلية رقم ،6 :وهبذا ال يمكن
االسلتدالل هنا باآليات رقم 3 :ـ  4ـ  5ـ .7

 2ـ  3ـ مفهوم (كلّ شيء) ومناسبات احلكم واملوضوع

إن األخذ بحرفية «كّ يشء» الوارد يف اآلية الثانية والسادسة هنا ،يسلتلزم اشلتامل القرآن

عىل كّ صغية وكبية عىل اإلطالق من كّ جزئيات العلوم واملعارف ،بّ وكّ األحداث
( )1راجع كلامت اللغويني مثّ :الفراهيدي ،العني 126 :7؛ وابن فارس ،معجم مقاييس اللغة 505 :4؛
ولعله للسبب عينه سمي (الفصّ) الذي يسلتخدمه املناطقة يف باب احلدود واللتعريفات هبذا االسم؛
ألنه بالفصّ يبني النوع ويملتاز عن سائر األنواع املندرجة معه حتت اجلنس.
( )2انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :الطّبيس ،جممع البيان 29 :9؛ والطّبي ،جامع البيان .157 :24

اللتي وقعت وتقع وسلتقع إىل ما بعد يوم القيامة ،واآلية الكريمة ال تفيد فقط اشلتامل القرآن عىل
هذا ،بّ بيانه له ،واالللتزام بمثّ هذا الالزم قد يدعى بأنه غي معقول إطالق ًا ،ومن ثم فالبد
من فهم «كّ يشء» بام خيرج هذا العنوان عن الشمولية املطلقة ،وحيث إن املراد بكّ يشء بعد
إلغاء الكلية املطلقة غي واضح لنا ،فنأخذ بكّ ما يثبت كونه قدر ًا ملتيقن ًا.
من هنا ،نجد أن السياق ومناسبات احلكم واملوضوع وطبيعة ما يظهر عقالئي ًا من القرآن..
ذلك كله يفرض أن الكلية هنا بمالحظة اهلداية واإلرشاد وتقريب اإلنسان نحو اهلل سبحانه
وما فيه صالحه وكامله من هذه اجلوانب ،متام ًا كام لو قال شخص يضع كلتاب ًا يف الكيمياء :إن
هذا الكلتاب فيه تبيان كّ يشء ،فإن املناسبات تسلتدعي إرادته الشمولية بمالحظة الكيمياء ،ال
مطلق العلوم واملعارف البرشية ،وهلذا وجدنا العديد من املفّسين ـ خاصة بني امللتأخرين
منهم ـ يميلون جلعّ املعارف القرآنية منحرص ًة يف دوائر اهلداية دون أن متنع عن اللتعرض
لعلوم اخر هنا وهناك.
بعد هذا كله ،ينبغي أن يثبت لنا أن «اليشء» هنا املراد تعلق الكلية «كّ» به ،ما هو؟ وذلك
من دليّ آخر خارج اآلية نفسها ولو كان حاف ًا هبا ،فلو أثبلتنا أن الشأن الذي تصدى له القرآن
الكريم هو الّبنامج احليايت واألخروي لإلنسان بلتامم األبعاد الوجودية هلذا الكائن البرشي،
فإن اآليلتني هنا سلتثبلتان أن القرآن اسلتوعب كّ ما يلتصّ هبذا اجلانب ،أما لو أننا أثبلتنا أن
الدليّ يدل عىل تصدي القرآن للتوضيح اجلانب الروحي واخللقي لإلنسان ـ مثالً ـ فإن
الشمولية لن تفيد يف بعض اجلوانب السياسية وهكذا.
وهذا ما ينلتج عدم قدرة هذه اآليات هنا عىل البت بنفسها يف هذا املوضوع ،فال يسلتدل هبا
لوحدها ،وإنام حتلتاج ملعينات خارجية أو حافة.
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :النحاس ،معاين القرآن 101 :4؛ وجامع البيان 211 :14؛ وتفسي
السمرقندي 287 :2؛ وتفسي ابن أيب زمنني 415 :2؛ واجلصاص ،أحكام القرآن 246 :3؛ وتفسي
الثعلبي 37 :6؛ وتفسي امليزان  324 :12ـ 325؛ وابن إدريس احلّل ،املنلتخب من تفسي القرآن :2
59؛ وتفسي الواحدي 352 :1؛ وتفسي السمعاين 195 :3؛ واللتفسي الكبي 99 :20؛ وتفسي
البحر املحيط 511 :5؛ ومغنية ،اللتفسي الكاشف  ،543 :4و225 ،61 :6؛ وتفسي إرشاد العقّ
السليم 135 :5؛ وحممد باقر احلكيم ،تفسي سورة احلمد 61 :ـ 62؛ و..

وما قلناه برملته ،مبني عىل غي النظرية الصوفية العرفانية يف فهم القرآن الكريم وّنج
تأويله ،وأنه تعبي آخر عن العلم اإلهلي امللتنزل يف النشآت ،فباطنه نشأة وجودية له ،وليس
باطن ًا داللي ًا ،وكذلك مبني عىل غي االعلتامد عىل النصوص الروائية اللتي حتدثت عن بطون
القرآن وشموليلته باملعنى العريض ،لكن إثبات ذلك كله بالدليّ مشكّ من وجهة نظرنا ،وقد
ناقشنا بعض أبعاده يف موضع آخر .

 2ـ  4ـ نقد الفهم املنطقي ملفهوم (الكليّة) يف اللغة العربيّة

سلمنا أن القرآن الكريم يلتصدى لبيان كّ شأن إنساين يرتبط باحلياة اإلنسانية وبنائها

ونظامها ،لكن مع ذلك يمكن اللتوقف عند إفادة «كّ» وضع ًا للكلية املطلقة بحيث ال وجود
ملساحة حمدودة ترك القرآن فيها احلديث واللتصدي.
واملوجب إلثارة هذا اللتساؤل هو اسلتخدامات كلمة «كّ» يف األعم األغلب أو يف الكثرة
الكاثرة عند العرب كثي ًا ،بّ ويف القرآن الكريم ،ولنلتعرض ـ أوالً ـ لبعض النصوص اللتي
يمكنها أن تسلتفزنا لللتفكي يف املوضوع ،مثّ:
ِ
ِ
يشء حتَّى إِذا ف ِر ُحو ْا بِام
 1ـ قال تعاىل﴿ :فل َّام ن ُسو ْا ما ُذك ُِّرو ْا بِه فت ْحنا عل ْيه ْم أ ْبواب ك ُِّل ْ
اهم بغْت ًة فإِذا ُهم م ْبلِ ُسون﴾ (األنعام.)44 :
ُأوتُو ْا أخ ْذن ُ
فهّ حق ًا فلتح عليهم أبواب كّ يشء عىل اإلطالق؟!
 2ـ قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم آت ْينا ُموسى ا ْلكِتاب مت ًاما عىل ا َّل ِذي أ ْحسن وت ْف ِصي ً
يشء و ُهدً ى
ال لِّك ُِّل ْ
ور ْْح ًة َّلع َّل ُهم بِلِقاء ر ِّهبِ ْم ُي ْؤ ِمنُون﴾ (األنعام.)154 :
ِ
ِ
ِ
ِ
يشء فرُ ْذها بِ ُق َّوة
يشء َّم ْوعظ ًة وت ْفصيالً ِّلك ُِّل ْ
 3ـ قوله تعاىل﴿ :وكت ْبنا ل ُه يف األ ْلواحِ من ك ُِّل ْ
و ْأمر قومك ي ْأ ُخ ُذو ْا بِأحسنِها س ُأ ِريكُم دار ا ْلف ِ
اس ِقني﴾ (األعراف.)145 :
ْ
ُْ ْ
ْ
فهّ حق ًا يف توراة موسى كّ يشء بحيث صارت مساوية متام ًا للقرآن الكريم يف
مضموّنا؟! وهّ يف هذه األلواح املعدودة اللتي نزل هبا تفصيّ كّ يشء؟!
ِ
 4ـ قوله تعاىل﴿ :إِنَّا م َّكنَّا ل ُه ِيف ْاأل ْر ِ
يشء سب ًبا﴾ (الكهف.)84 :
ض وآت ْينا ُه من ك ُِّل ْ
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فهّ حق ًا كان لذي القرنني سبب لكّ يشء عىل اإلطالق ،بحيث كان يمكنه الذهاب يف
الفضاء مثالً أو صناعة القنبلة الذرية؟!
َّاس ُع ِّل ْمنا منطِق ال َّط ْ ِ
ري و ُأوتِينا ِمن ك ُِّل
 5ـ قوله تعاىل﴿ :وو ِرث ُسل ْيام ُن د ُاوود وقال يا أهيا الن ُ

ني﴾ (النمّ.)16 :
يشء إِ َّن هذا ُهلو ا ْلف ْض ُل ا ُْملبِ ُ
ْ
 6ـ قوله تعاىل﴿ :إِين وجدْ ُت امرأ ًة متلِكُهم و ُأوتِي ْ ِ
يشء وهلا ع ْرش عظِيم﴾
ِّ
ْ ُ ْ
ْ
ت م ْن ك ُِّل ْ
(النمّ.)23 :
فهّ حق ًا أن ملكة سبأ كان عندها من كّ يشء أو هو تعبي كنائي أو بليغ عن الكثرة
والوفرة والعظمة؟

 7ـ قوله تعاىل﴿ :وقا ُلوا إِ ْن ن َّتبِ ِع ُْاهلدى معك نُتر َّطفْ ِم ْن أ ْر ِضنا أومل ْ نُمك ِّْن ُهل ْم حر ًما آ ِمنًا
يشء ِرزْ ًقا ِم ْن لدُ نَّا ولكِ َّن أكْثر ُه ْم ال ي ْعل ُمون﴾ (القصص.)57 :
جيبى إِل ْي ِه ثمر ُ
ُْ
ات ك ُِّل ْ
فهّ مكة يف زمن النبي وقبله كانت جتبى إليها ثمرات العامل كله؟! ثمرات أفريقيا ورشق

آسيا وشامل أوروبا والقارة األمريكية؟!
 8ـ قوله تعاىل﴿ :وأوحى ربك إِىل النَّح ِل أ ِن َّ ِ
اجلب ِ
اَت ِذي ِمن ِْ
ال ُب ُيوتًا و ِمن َّ
الشج ِر و ِممَّا
ْ
ْ
خيرج ِمن ب ُط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وهنا رشاب ُ ْ
خمتلِف
اس ُلكي ُس ُبل ر ِّبك ُذلُ ًال ْ ُ ُ ْ ُ
ي ْع ِر ُشون * ُث َّم كُّل م ْن ك ُِّل الثَّمرات ف ْ
أ ْلوا ُن ُه فِ ِيه ِشفاء لِلن ِ
َّاس إِ َّن ِيف ذلِك آلي ًة لِق ْوم يتفك َُّرون﴾ (النحّ 68 :ـ .)69
 9ـ وقال تعاىل﴿ :أومل ير ا َّل ِذين كفروا أ َّن السامو ِ
ات و ْاأل ْرض كانتا ر ْت ًقا ففت ْقن ُ
امها وجع ْلنا
َّ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
يشء ح ٍّي أفال ُي ْؤمنُون﴾ (األنبياء.)30 :
من ا ْملاء ك َُّل ْ
فهّ اجلن واملالئكة صاروا يملكون احلياة من املاء؟
ار ًضا ُم ْست ْقبِل أ ْو ِديتِ ِه ْم قا ُلوا هذا ع ِ
 10ـ وقال سبحانه﴿ :فلام رأ ْو ُه ع ِ
ارض ُممْطِ ُرنا ب ْل ُهو ما
َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يشء بِأ ْم ِر ر ِّهبا فأ ْصب ُحوا ال ُيرى إِ َّال مساكن ُُه ْم
ْاست ْعج ْلت ُْم بِه ريح فيها عذاب أليم تُد ِّم ُر ك َُّل ْ
كذلِك ن ْج ِزي ا ْلق ْوم املُْ ْج ِر ِمني﴾ (األحقاف 24 :ـ .)25
فهّ دمرت هذه الريح كّ يشء عىل اإلطالق يف الوجود؟ بّ هّ دمرت األرض اللتي
هبت عليها أم دمرت البيوت واألبنية ونحو ذلك مما بني عىل األرض؟
إن هذا كله يدلنا عىل أن اسلتخدام كلمة (كّ) يف اللغة العربية ليس كام أراد األصوليون
والفالسفة يف السور املنطقي للقضية املنطقية أن يفّسوه ،وهو الشمولية املطلقة واملوجبة

الكلية ،فهذا بيان منطقي دخّ اللغة العربية يف القرن الثاين اهلجري ،حلتى بات ذهننا ينرصف
إىل ذلك فور ًا اليوم ،وأما اللغة العربية والعرفية فكثي ًا ما تسلتخدم مثّ هذه اللتعابي وتريد
الكثرة والوفرة ،بّ هذا كأنه األصّ يف االسلتخدام عندما يكون املورد واسع املصاديق
واألفراد وغي حمصور ،ولو أراد امللتكلم الشمولية املطلقة للزمه مزيد بيان أو ألسعفلته القرائن
احلافة بالكالم.
وما نريد قوله هنا هو أ ّن تعبريات العموم يف االستردام العريف والعريب ـ ال االستردام
النربوي يف العلوم الحقاً ـ تو ّظف يف حالتني:
أ ـ حالة العموم احلقيقي الشامّ بنحو املوجبة الكلية أو السالبة الكلية ،كام هي احلال يف
كلية القضايا يف األدبيات املنطقية.
ب ـ صيوة الرتكيب بنفسه بيان ًا للكثرة الكاثرة ،وكأن غي الداخّ يف العموم ملحق
بالعدم لقللته أو لعدم أمهيلته ولو بالقياس واملقارنة ،متام ًا كالرتاكيب اللغوية ـ مثّ األمثلة
الشعبية ـ اللتي تلتحول إىل أسلوب من أساليب البيان.
وهبذا تكون ألفاظ العموم من أدوات بيان السعة والكثرة والغلبة واألمهية والشمول مع ًا،
فكأّنا موضوعة ملعنى مشرتك ،أو بنحو االشرتاك اللفظي أو للجامع بني هذه كلها .وهذا ال
ينايف إمكان اللتمسك باإلطالق املوجود أحيان ًا يف مدخول أدوات العموم إلثبات الشمولية لو
متت حيثيات اإلطالق ،وهو ما يكون عاد ًة يف اجلمّ اإلنشائية من األمر والنهي ونحو ذلك
أكثر من اجلمّ اخلّبية.
ولعّ ما يشهد ـ بنحو اللتأييد ـ ملا نقول ،هو املقولة املشهورة القائمة عىل اللتجربة واملراقبة
يف النصوص الدينية :ما من عام إال وقد خص ،فإن كثرة اللتخصيصات تصبح قضية مفهومة
أكثر يف سياق فهم العمومات بنحو األعم من الكلية والكثرة الكاثرة ،فيكون املخصص مؤكد ًا
أن العام اسلتعمّ يف بيان األكثر ،وأن هذه هي طريقة الشارع والنبي وأهّ البيت والصحابة يف
البيان ،وهذا عىل خالف الفهم األصويل امللتأخر الذي سعى لفرض اسلتخدام لفظ العام هنا يف
العموم حقيق ًة رغم جميء اللتخصيص ،بدعوى أن اللتخصيص عرض عىل املراد اجلدي وليس
عىل املراد االسلتعاميل ،وأن اهلدف من إطالق العام هو جعله قانون ًا يرجع إليه يف غي مورد

اللتخصيص ،فهذا اجلواب واضح اللتأول ،خاصة وأنه حيمّ ذهنية اإلنشائيات والقضايا
القانونية االعلتبارية ،دون اجلمّ اخلّبية اللتي نجد هلا حضور ًا يف اللغة واالسلتعامل بنفس النحو
الوارد يف اسلتخدام العام مع عروض املخصص.
وقد أكدت عىل فكريت هذه فيام يلتعلق بأدوات العموم ودالالهتا يف اللغة العربية يف مواضع
عدة من كلتبي منذ سنوات ،ومن املعروف أنه يوجد يف الرتاث األصويل واالجلتهادي
اإلسالمي قول بأن ألفاظ العموم موضوعة للمشرتك بني العموم واخلصوص ،وقد ذهب إىل
هذا القول رصحي ًا السيد املرتىض يف الذريعة  ،وقال السيد القزويني ـ يف تعليقلته عىل املعامل ـ
حول هذا الرأي ما نصه :عزي أيض ًا إىل املرجئة ،كام يف اإلحكام ،وإىل املرجئة والسيد املرتىض
والواقفية كام يف املنية ،وإىل األشعري يف أحد قوليه ،وقوله اآلخر الوقف كام يف رشح املخلترص
للعضدي وغيه ، وقال اآلمدي الذي هو بنفسه من القائلني باللتوقف هنا :ذهبت املرجئة
إىل أن العموم ال صيغة له يف لغة العرب ،وذهب الشافعي ومجاهي املعلتزلة وكثي من الفقهاء
إىل أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة يف العموم ،جماز فيام عداه ،ومنهم من خالف يف اجلميع
املنكر واملعروف واسم اجلنس إذا دخله األلف والالم ،كام يأيت تعريفه ،وهو مذهب أيب هاشم.
وذهب أرباب اخلصوص إىل أن هذه الصيغ حقيقة يف اخلصوص وجماز فيام عداه ،وقد نقّ عن
األشعري قوالن :أحدمها :القول باالشرتاك بني العموم واخلصوص ،واآلخر :الوقف وهو
عدم احلكم بيشء مما قيّ يف احلقيقة يف العموم ،واخلصوص ،أو االشرتاك ،ووافقه عىل الوقف
القايض أبو بكر ،وعىل كّ واحد من القولني مجاعة من األصوليني .ومن الواقفية من فصّ بني
اإلخبار والوعد والوعيد ،واألمر والنهي ،فقال بالوقف يف اإلخبار والوعد والوعيد ،دون
األمر والنهي. 
وقد أسهب العديد من القدماء كأيب حامد الغزايل والطويس واآلمدي ،يف عرض املواقف
يف هذه القضية ومناقشة األدلة ،فراجع  ،فيام بات امللتأخرون يلتجاهلون هذا البحث متام ًا أو
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يمرون عليه رسيع ًا  ،بّ هذا الرأي ـ بحسب تعبي السيد الصدر ـ ذكره :بعض قدماء
األصوليني ،إال أنه تشكيك ال ينبغي االللتفات إليه.! 
وقد صادفت مؤخر ًا نص ًا للسيد املرتىض (436هـ) ،يؤكد هذا األمر عىل مسلتوى األمثلة
اللتي سقناها ،وإن وقع منه يف سياق قد ال نوافقه عليه ،يقول السيد املرتىض.. :فإن قال :فلم
زعملتم أن قوله( :كّ يشء) قد خرج منه بعض األشياء؟ قيّ له :قد قال اهلل تعاىل( :إن زلزلة
الساعة يشء عظيم) ومل خيلقها ،واإليامن الذي أمر اهلل به فرعون والكافرين مل خيلقه ،فثبت أن
األشياء (أطلق) يف بعض دون بعض ،وقد قال اهلل تعاىل( :وأوتيت من كّ يشء) ،ومل تؤت من
ملك سليامن شيئ ًا ،وإنام أراد مما أوتيلته [هي] دون ما مل تؤته .وقال تعاىل( :جيبى إليه ثمرات كّ
يشء) ،وقد علمنا أنه مل جتب إليه ثمرات الرشق والغرب ،وإنام أراد مما جيبى [إليه و] كذلك
قوله تعاىل( :خالق كّ يشء) مما خلقه تعاىل .وقال تعاىل( :فلتحنا عليهم أبواب كّ يشء) وإنام
أراد ما فلتح عليهم .وقال تعاىل( :تبيان ًا لكّ يشء) ومل يرد تبيان عدد النجوم وعدد اإلنس
واجلن ،وإنام أراد تبيان كّ يشء مما باخللق إليه حاجة يف دينهم .وقال تعاىل( :تدمر كّ يشء
بأمر رهبا) ومل يرد أّنا تدمر هودا والذين معه ،وإنام [أراد] تدمر من أرسلت للتدميه .وقال:
(أنطقنا اهلل الذي أنطق كّ يشء) ومل ينطق احلجارة واحلركة والسكون .وما أشبه ما ذكرناه
كثي ،كذلك أيض ًا قوله( :بديع الساموات واألرض أنى يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق
كّ يشء فقدره تقدير ًا) أراد األزواج واألوالد واألجسام ،ألن هذا رد عىل النصارى ومل يرد
الفجور والفسوق .وما ذكرناه يف اللغة مشهور ،قال لبيد بن ربيعة:
أال كّ يشء ما خال اهلل باطّ * وكّ نعيم ال حمالة زائّ
ومل يرد أن احلق باطّ ،وال أن شعره هذا الذي قاله باطّ ،وقد قال :كّ يشء ،وإنام أراد
بعض األشياء ،ويقول القائّ( :دخلنا املرشق فاشرتينا كّ يشء ورأينا كّ يشء حسن) ،وإنام
أراد كّ يشء مما اشرتوا ،وكّ يشء مما رأوا. ..
وخالصة املوقف :إن كثرة اسلتعامل أدوات العموم يف غي العموم احلقيقي املنطقي يف
( )1راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :اخلراساين ،كفاية األصول 253 :ـ 254؛ ورشوحات العلامء عىل الكفاية.
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األدبيات العرفية والعربية دون إحساس باملجاز (إال إذا كان املنسبق نلتيجة طبيعة املوضوع أو
السياق هو العموم احلقيقي األمر الذي حييج إىل القرينة للخروج منه بوصفه أحد البدائّ
االسلتعاملية يف اللغة) ،بّ هذا ما أقره ـ بشكّ ما ـ األصوليون يف بحثهم عن أن اللتخصيص ال
يعني جمازية اسلتخدام العام ..إن كثرة االسلتعامل دون إحساس باملجاز جيعلنا ال نفهم من
أدوات العموم الكلية بالرضورة ،أو فقّ :جيعلنا نسوقها بّسعة نحو غي العموم الشمويل
بمجرد مواجهة احلتاملية معقولة ،وحيث إننا نالحظ أن القرآن الكريم ليست فيه تفاصيّ
قانونية لكّ يشء عىل اإلطالق ،حلتى أن كثي ًا منهم أقر بأن تفاصيّ األحكام جاءت يف السنة
ال يف الكلتاب ،ومشهورهم عىل قبول السنة اللتأسيسية للنبي! وال معنى هلا مع شمولية الكلتاب
إال برضب خاص من اللتفسي أملحنا له يف كلتاب حجية السنة يف بحث السنة اللتأسيسية ..بّ
ورد هذا يف بعض الروايات اآلتية ـ خّب محاد املصحح سند ًا عند املشهور ـ واللتي يسلتوحى
منها أن ما من يشء إال وفيه كلتاب أو سنة ،بام يشي ـ بحسب تعبي (أو) ـ إىل أن بعض ما يف
الرشيعة ليس يف الكلتاب ،بّ يف السنة ..هلذا كله كان من حقنا أن نعيد فهم الكلية هنا بشكّ
يؤكد عنرص الكثرة أو يؤكد عنرص أمهية اخلطوط العامة اللتي رسمها القرآن وعدم أمهية
اللتفاصيّ بمسلتوى أمهيلتها ،األمر الذي جيعّ الشمولية القرآنية شمولية نامذج وخطوط فكرية
( ،)paradigmورؤى أيديولوجية ،ومبادئ ترشيعية ،وقيم أخالقية ،وأطر قانونية،
ومسارات حياتية ،مع بعض معلتد به من اللتفاصيّ اجلزئية.
بّ حلتى لو قلنا بإفادة (كّ) للعموم ،فإن طبيعة النص القرآين البادي لنا جتعله بمثابة
القرينة امللتصلة اللبية اللتي تدفع القارئ لفهم الكثرة والغلبة ونحو ذلك من اآلية أو عىل األقّ
لعدم االطمئنان بانعقاد الشمولية اللتامة يف دالللتها؛ ألننا بقراءة القرآن ندرك أنه مل يلتعرض لكّ
تفاصيّ القانون باملعنى الذي يريده املسلتدل هنا ،فيكون هذا االنطباع األويل كافي ًا يف إرباك
فهمنا للعموم من اآلية ،ويشكّ قرينة ملتصلة لبية ـ أو هو موجود حملتمّ القرينية ـ عىل
االقلتصار عىل األكثرية والغلبة ونحو ذلك ،وال تكون اآلية نافي ًة هلذا االنطباع؛ ألن املفروض
أنه ال يوجد دليّ غيها عىل هذه الشمولية ،واملفروض ـ من جهة ثانية ـ أننا ما زلنا نبحث يف
أصّ دالللتها عىل ذلك ،فالحظ جيد ًا وتأمّ يف املوضوع ملي ًا.
هذا ،وسيأيت يف البحث احلديثي أن القرآن نفسه يرصح بعدم شمولية ذاته ،فانلتظر ،وراجع

املجموعة األوىل من املجموعات احلديثية القادمة حلتى ال نكرر.

 2ـ  5ـ مصادرة القفز من البيانيّة الشموليّة إىل الشريعة الشاملة

وهو يف نظري من أهم اللتعليقات عندي هنا ،وذلك أن غاية ما تثبت اآليات املسلتدل هبا

هنا ،أن القرآن فيه كّ يشء ،لكنها ال تثبت أن هناك شيئ ًا اسمه رشيعة شاملة حلتى يلتكلم عنها
القرآن ،وهنا نقطة الضعف االسلتداليل هبذه اآليات.
ولتوضيح مرادي أقول :نحن افرتضنا أن الرشيعة والدين شاملني لكّ احلياة ،ثم ملا قال
القرآن بأن فيه كّ يشء ،فهذا يعني أن فيه أحكام ًا دينية لكّ احلياة ،مع أن هذا مصادرة،
وذلك أنه من أين عرفنا أن الدين شامّ لكّ احلياة؟ فلعّ الدين خملتص بمساحة تساوي
الثامنني يف املائة من احلياة مثالً ،والقرآن جاء وبني كّ يشء ،ومعنى أنه بني كّ يشء هو أنه بني
هذه الثامنني يف املائة ،ثم بني العرشين لكن ال بوصفها جزء ًا من الدين ،بّ بوصفها قي ًام أو
أحكام ًا عقلية إنسانية (ليست جمعوالت دينية رشعية) ،قام باإلخبار عنها ،فاالنطالق ـ وأرجو
اللتأمّ ـ من شمولية البيان القرآين لشمولية الرشيعة مغلوط ،بّ البد أوالً من إثبات شمولية
الرشيعة حلتى تكون شمولية البيان القرآين مغطي ًة للرشيعة الشاملة من قبّ ،وإال كان القرآن
مبين ًا للرشيعة غي الشاملة ،وأما سائر األمور فهو يبينها ال بام هي رشع ،أي ال بام هي منشآت
ذمة املك ّلفني ،لتكون جزء ًا من عالقة الطاعة والعبود ّية
قانون ّية جمعولة من اهلل هبدف إدخاهلا يف ّ
بني املوىل سبحانه والعبيد ،بّ بام هي معطيات حقة غي دينية ،متام ًا كحديثه عن أي قضية
تكوينية ،فهّ كون النحّ يأكّ من األزهار مسألة دينية؟ مع أن القرآن قد ذكرها ..إال بناء عىل
قول:
أ ـ من يرى أن كّ العلوم ديني ًة ،كام فيام يذهب إليه بعض املعارصين ،مثّ املنسوب إىل
اسلتاذنا الشيخ عبد اهلل جوادي آمّل ،يف نظريلته حول العلم الديني وغيها.
ب ـ أو من يرى أن كّ ما بني يف القرآن فهو دين ،فلو كان أمر ًا سلوكي ًا (وبني حلتى ولو من
دون ظهور البيان يف نسبلته للدين ،أي نسبلته هلل بوصفه اجلاعّ القانوين للحكم ليدخله يف ذمة
وعهدة املكلفني كجزء من عالقة العبودية) صار رشيع ًة جمعولة مدخلة يف العهدة والذمة بيننا
وبني اهلل.

التوجهني غري صحيح؛ فليست كّ العلوم ديني ًة حلتى لو كانت تبحث عن
لكن كال هذين
ّ
ّ
خلق اهلل الراجع للفعّ اإلهلي ،فهذا ال يصيها ديني ًة ،والبحث يف هوية العلم الديني موضوع
طويّ جد ًا ،نكله ملباحث فلسفة الدين والكالم اجلديد.
وليس كّ ما ذكره القرآن فهو دين أو رشع ،بّ قد يذكر ما هو جمعول رشعي أو عقيدة
دينية ،وقد يذكر أمور ًا واقعي ًة حقيقية (يف الفعّ أو اللتكوين) خلدمة املجعول الرشعي أو
العقيدة الدينية ،كلتوصيفه الساموات واألرض ،فهذا اللتوصيف حق لكنه ليس بدين ،نعم
تصديق القرآن يف توصيفاته واجب رشعي ،لكن هذا ال يعني أن نفس توصيفاته هي دين
(أترك تفصيّ هذه النقطة ملباحث فلسفة الدين والكالم اجلديد ،وكذلك مباحث اللغة الدينية
عموم ًا ،وأكلتفي هبذا القدر).
وهذا كله يعني أن عّل مراجعة النص الديني والقرآين ،فام ظهر أنه بني بوصفه تكليف ًا
رشعي ًا أو حقيق ًة عقدية ،أخذت به ،وما مل يظهر يل ذلك ال أسلتطيع أن أقول ـ بنحو القاعدة
املسبقة املسقطة من األعىل ـ بأن القرآن قد قدمه حقيق ًة دينية ،حلتى لو مل أره بنفيس ،بّ يمكن
أن يكون قد قدمه بوصفه حقيق ًة واقعية أعم من الدينية وغيها ،فبحثنا يف الرشيعة الشاملة
اللتي تسلتبطن مفهوم جعّ قانوين رشعي إهلي لكّ الوقائع ،ال يف أصّ احلسن الذايت هلذا
الفعّ أو غيه يف كّ واقعة ،فهذا ال يالزم اجلعّ اللترشيعي ،كام قلنا سابق ًا يف إطار مناقشة
مداخلة املحقق النراقي والشيخ الرجياين ،فراجع.
وهذا يفيد أن القرآن ربام حتدث عن أحكام العقّ واللتجربة اإلنسانية ،وأمرنا باتباع عقولنا
وبني لنا ماذا حتكم عقولنا دون أن يقول بأن حكم عقلنا هو جمعول رشعي ديني له ،بّ
املجعول الرشعي الوحيد هو وجوب اتباع أحكام عقولنا القائمة عىل اللتجربة اإلنسانية والقيم
الفطرية ،فسلوك اإلنسان يوجه ديني ًا من خالل النص والعقّ مع ًا.
وهذا كله إذا مل نقبّ املالزمة بني احلسن والقبح أو بني العلم باملصالح وبني اإلرادة اإلهلية،
وإال لزم أن يكون القرآن مبين ًا للتلك اإلرادة يف األفعال ،وهو كاشف عن دينية املوقف فيها،
لكنه قد سبق منا املناقشة يف هذا كله.
والذي نفهمه من مجلة املقاربات اللتي تقدمت أن القرآن الكريم قد اشلتمّ عىل جممّ
القضايا الدينية املرتبطة هبداية البرش إىل اهلل تعاىل ،وأن ذلك ال يمنع عن وجود بعض األمور

اللتي ترك القرآن الكريم أمر بياّنا إىل مصدر آخر ،كام ال يوجد ما يمنع عن أن تكون املساحة
اللتي يغطيها البيان القرآين غي شاملة لكّ تفاصيّ حياة اإلنسان.

 3ـ بني النفي حلكم غري اهلل والنهي عن ترك اتّباع حكمه

تفيد بعض النصوص القرآنية حرص احلكم باهلل سبحانه ،ومعنى ذلك أنه ال يوجد من له

حكم غي اهلل تعاىل ،وهذا يدل عىل أنه لن يكون هناك مرجع قانوين آخر غي اهلل وال رشيعة أو
قانون غي رشيعلته وقانونه ،ويمكن فرز هذه النصوص عىل جمموعلتني:
املجموعة األوىل :ما دل عىل حرص احلكم باهلل ونفيه عن غيه ،ومن النصوص هنا:
 1ـ قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ِّين عىل بيِّنة ِم ْن ر ِّيب وك َّذ ْبت ُْم بِ ِه ما ِعن ِْدي ما ت ْست ْع ِ
ج ُلون بِ ِه إِ ِن ُْ
احلك ُْم إِ َّال
احل َّق وهو خري ا ْلف ِ
هللَِّ ي ُقص ْ
اصلِني﴾ (األنعام.)57 :
ُ
ُْ
احل ِ
احلك ُْم و ُهو أ ْرس ُع ْ
احل ِّق أال ل ُه ُْ
 2ـ وقال سبحانهُ ﴿ :ث َّم ُردوا إِىل اهللَِّ م ْوال ُه ُم ْ
اسبِني﴾
(األنعام.)62 :

 3ـ وقال عز وجّ﴿ :ما ت ْع ُبدُ ون ِم ْن ُدونِ ِه إِ َّال أ ْسام ًء س َّم ْيت ُُموها أ ْنت ُْم وآباؤُ ك ُْم ما أنْزل اهللَُّ ِهبا
ِ
ين ا ْلق ِّي ُم ولكِ َّن أكْثر النَّا ِ
ِم ْن ُس ْلطان إِ ِن ُْ
س ال
احلك ُْم إِ َّال هللَِّ أمر أ َّال ت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيا ُه ذلك الدِّ ُ

ي ْعل ُمون﴾ (يوسف.)40 :

 4ـ وقال عز من قائّ﴿ :وقال يا بنِي ال تدْ خُ ُلوا ِمن باب و ِ
احد وا ْدخُ ُلوا ِم ْن أ ْبواب ُمتف ِّرقة
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
يشء إِ ِن ُْ
ت وعل ْيه ف ْليتوك َِّل ا ُْملتو ِّك ُلون﴾
احلك ُْم إِ َّال هللَِّ عل ْيه تو َّك ْل ُ
وما أغْ ني عنْك ُْم من اهللَِّ م ْن ْ
(يوسف.)67 :
احل ْمدُ ِيف ْاألُوىل و ْاآل ِخرةِ ول ُه ُْ
 5ـ وقال تباك وتعاىل﴿ :و ُهو اهللَُّ ال إِله إِ َّال ُهو ل ُه ْ
احلك ُْم وإِليْ ِه
ت ُْرج ُعون﴾ (القصص.)70 :

يشء هالِك إِ َّال و ْجه ُه ل ُه ُْ
احلك ُْم
 6ـ وقال تعاىل﴿ :وال تدْ ُع مع اهللَِّ إِ ًهلا آخر ال إِله إِ َّال ُهو كُل ْ
وإِل ْي ِه ت ُْرج ُعون﴾ (القصص.)88 :
ِ ِ ِ
ت
يشء ف ُحك ُْم ُه إِىل اهللَِّ ذلِك ُُم اهللَُّ ر ِّيب عل ْي ِه تو َّك ْل ُ
 7ـ وقال سبحانه﴿ :وما ْ
اختل ْفت ُْم فيه م ْن ْ
ِ ِ
يب﴾ (الشورى.)10 :
وإِل ْيه ُأن ُ
 8ـ وقال تعاىل﴿ :أفغ ْري اهللَِّ أ ْبت ِغي حك ًام و ُهو ا َّل ِذي أنْزل إِل ْيك ُُم الْكِتاب ُمف َّص ًال وا َّل ِذين

اه ُم ا ْلكِتاب ي ْعل ُمون أ َّن ُه ُمنزَّل ِم ْن ر ِّبك بِ ْ
ت كلِم ُة ر ِّبك
احل ِّق فال تكُون َّن ِمن ا ُْمل ْم ِرتين ومت َّ ْ
آت ْين ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
يم وإِ ْن تُطِ ْع أكْثر م ْن ِيف ْاأل ْر ِ
ض ُي ِضلوك ع ْن
السم ُ
يع ا ْلعل ُ
صدْ ًقا وعدْ ًال ال ُمبدِّ ل لكلامته و ُهو َّ
سب ِ ِ
يل اهللَِّ إِ ْن يتَّبِ ُعون إِ َّال ال َّظ َّن وإِ ْن ُه ْم إِ َّال ْ
خي ُر ُصون﴾ (األنعام 114 :ـ .)116
إن هذه النصوص حترص حق احلكم به سبحانه.
املجموعة الثانية :نصوص قرآنية واضحة يف الدعوة للحكم بام أنزل اهلل وذم الذين ال
حيكمون بام أنزل اهلل تعاىل ،وهذا دال عىل أن من حيكم بمرجع قانوين آخر غي اهلل فهو حيكم
بغي ما أنزل اهلل وال حيكم بام أنزل اهلل تعاىل:
احل ِّق لِت ْحكُم ب ْني الن ِ
 1ـ قال تعاىل﴿ :إِنَّا أنْز ْلنا إِل ْيك ا ْلكِتاب بِ ْ
َّاس بِام أراك اهللَُّ وال تك ُْن
لِ ْلرائِنِني خ ِص ًيام﴾ (النساء.)105 :
اب ُيدْ ع ْون إِىل كِت ِ
 2ـ وقال سبحانه﴿ :أمل ْ تر إِىل ا َّل ِذين ُأوتُوا ن ِصي ًبا ِمن الْكِت ِ
اب اهللَِّ لِي ْحكُم
ب ْين ُه ْم ُث َّم يتو َّىل ف ِريق ِمن ُْه ْم و ُه ْم ُم ْع ِر ُضون﴾ (آل عمران.)23 :
 3ـ وقال تبارك اسمه﴿ :وإِذا ُد ُعوا إِىل اهللَِّ ور ُسولِ ِه لِي ْحكُم ب ْين ُه ْم إِذا ف ِريق ِمن ُْه ْم ُم ْع ِر ُضون
احلق ي ْأتُوا إِل ْي ِه ُم ْذ ِعنِني أ ِيف ُق ُل ِ
وإِ ْن يك ُْن ُهل ُم ْ
وهبِ ْم مرض أ ِم ْارتا ُبوا أ ْم خيا ُفون أ ْن حيِيف اهللَُّ عل ْي ِه ْم
ور ُسو ُل ُه ب ْل ُأولئِك ُهم ال َّظ ُ
امل ِون إِنَّام كان ق ْول ا ُْمل ْؤ ِمنِني إِذا ُد ُعوا إِىل اهللَِّ ور ُسولِ ِه لِي ْحكُم ب ْين ُه ْم أ ْن
ي ُقو ُلوا س ِم ْعنا وأط ْعنا و ُأولئِك ُه ُم ا ُْمل ْفلِ ُحون وم ْن ُيطِ ِع اهللَّ ور ُسول ُه و ْ
خيش اهللَّ وي َّت ْق ِه ف ُأولئِك ُه ُم
ا ْلفائِزُون﴾ (النور 48 :ـ .)52
ِ
حيك ُُم ِهبا النَّبِيون ا َّل ِذين أ ْسل ُموا
 4ـ وقال عز من قائّ﴿ :إِنَّا أنْز ْلنا الت َّْوراة فيها ُهدً ى ونُور ْ
ِ ِ
الر َّبانِيون و ْاأل ْحب ُار بِام ْاست ُْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
اب اهللَِّ وكانُوا عل ْي ِه ُشهداء فال َتْش ُوا
ل َّلذين ها ُدوا و َّ
ِ
ِ
حيك ُْم بِام أنْزل اهللَُّ ف ُأولئِك ُه ُم الْكافِ ُرون
النَّاس و ْ
رتوا بِآي ِايت ثمنًا قل ًيال وم ْن مل ْ ْ
اخش ْون وال ت ْش ُ
ِ
س وا ْلع ْني بِالْع ْ ِ
وكت ْبنا عل ْي ِه ْم فِيها أ َّن النَّ ْفس بِالنَّ ْف ِ
الس َّن
ني و ْاألنْف بِ ْاألنْف و ْاألُ ُذن بِ ْاألُ ُذ ِن و ِّ
ِ
ِ
الس ِّن و ُْ
حيك ُْم بِام أنْزل اهللَُّ ف ُأولئِك ُه ُم
اجل ُروح قصاص فم ْن تصدَّ ق بِه ف ُهو ك َّفارة ل ُه وم ْن مل ْ ْ
بِ ِّ
اإلن ِ
امل ِون وق َّف ْينا عىل آث ِ
ار ِه ْم بِ ِعيسى ا ْب ِن م ْريم ُمصدِّ ًقا مل ِا ب ْني يد ْي ِه ِمن الت َّْور ِاة وآت ْينا ُه ْ ِ
ال َّظ ُ
ْجيل فِي ِه
اإلن ِ
ُهدً ى ونُور و ُمصدِّ ًقا مل ِا ب ْني يد ْي ِه ِمن الت َّْور ِاة و ُهدً ى وم ْو ِعظ ًة لِ ْل ُمت َِّقني و ْلي ْحك ُْم أ ْه ُل ْ ِ
ْج ِ
يل بِام
أنْزل اهللَُّ فِ ِيه ومن مل حيكُم بِام أنْزل اهللَُّ ف ُأولئِك هم ا ْلف ِ
اس ُقون وأنْز ْلنا إِل ْيك ا ْلكِتاب بِ ْ
احل ِّق ُمصدِّ ًقا
ُ ُ
ْ ْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
مل ِا ب ْني يد ْي ِه ِمن ا ْلكِت ِ
احك ُْم ب ْين ُه ْم بِام أنْزل اهللَُّ وال ت َّتبِ ْع أ ْهواء ُه ْم ع َّام جاءك من
اب و ُمه ْيمنًا عل ْيه ف ْ

احل ِّق لِك ٍُّل جع ْلنا ِمنْكُم ِرشع ًة و ِمنْهاجا ولو شاء اهللَُّ جلعلكُم ُأم ًة و ِ
ْ
احد ًة ولكِ ْن لِي ْب ُلوك ُْم ِيف ما
ْ
ً
ْ َّ
ْ ْ
ِ ِ ِ
ِ
آتاكُم فاستبِ ُقوا ْ ِ
احك ُْم ب ْين ُه ْم بِام
اخل ْريات إِىل اهللَِّ م ْر ِج ُعك ُْم مجي ًعا ف ُين ِّبئُك ُْم بِام ُكنْت ُْم فيه َتْتل ُفون وأ ِن ْ
ْ ْ
احذ ْر ُه ْم أ ْن ي ْفتِنُوك ع ْن ب ْع ِ
اعل ْم
ض ما أنْزل اهللَُّ إِل ْيك فإِ ْن تو َّل ْوا ف ْ
أنْزل اهللَُّ وال تتَّبِ ْع أ ْهواء ُه ْم و ْ
َّاس لف ِ
ض ُذن ِ
اس ُقون أف ُحكْم ْ
ُوهبِ ْم وإِ َّن كثِ ًريا ِمن الن ِ
أنَّام ُي ِريدُ اهللَُّ أ ْن ُي ِصيب ُه ْم بِب ْع ِ
اجلا ِهلِ َّي ِة ي ْبغُون
وم ْن أ ْحس ُن ِمن اهللَِّ ُحك ًْام لِق ْوم ُيوقِنُون﴾ (املائدة 44 :ـ .)50
ات و ْاألر ِ ِ
 5ـ وقال تعاىلُ ﴿ :ق ِل اهللَُّ أعلم بِام لبِ ُثوا له غيب السامو ِ
رص بِ ِه وأ ْس ِم ْع ما ُهل ْم
ْ
ُ ْ ُ َّ
ْ ُ
ض أ ْب ْ
ِ
ِ
ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن و ِ ٍِّل وال ُي ْ ِ
رش ُك ِيف ُحكْمه أحدً ا﴾ (الكهف.)26 :
هذه النصوص عىل تنوعها توصّ رسال ًة مركزية واضحة وهي أن احلكم هلل ،وال حكم

لغي اهلل أبد ًا ،وأن أولئك الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل تعاىل فهم خارجون عن جادة احلق،
فعليهم االحلتكام للوحي اإلهلي النازل ،وكفى هبذه النصوص دليالً عىل الوحدانية اللترشيعية
له سبحانه.
لكن رغم دسلتورية العديد من هذه النصوص وقاطعيلتها ،إال أنه البد لنا من دراسلتها
بشكّ أكثر هدوء ًا وتأني ًا؛ لنرى ما الذي تريد أن توصله هذه النصوص احلاسمة.
ولو نظرنا يف هذه النصوص ،فإنّنا نالحظ اآليت:
أ ـ إن بعض هذه النصوص يقع يف سياق احلديث عن حكم اهلل وثبوت الكلمة الفصّ له
يف اآلخرة ،وليس بصدد إنشاء اعلتبار قانوين أو اإلخبار عن نفي مرجعية قانونية يف احلياة
الدنيا ،وذلك مثّ اآلية الثانية من املجموعة األوىل (األنعام ،)62 :إذ هي واضحة يف احلديث
عن الرد إىل اهلل وعن رسعة احلساب ،فالسياق ال يسمح بفرض كون اآلية يف إطار تأصيّ
مرجعيات قانونية أو نحو ذلك.
أو أنه يقع يف سياق ال يسمح لنا باللتأكد من كونه سياق ًا قانوني ًا ،مثّ اآلية اخلامسة من
املجموعة الثانية (الكهف ،)26 :إذ لعلها تشي إىل قضاء اهلل يف األرض وما يقرره ويقضيه
ويقدره تبارك وتعاىل.
واآلية األوىل من املجموعة األوىل (األنعام ،)57 :حيث إنه يلتحدث عن االسلتعجال بام
سيأيت به اهلل تعاىل ،وهو سياق ال يسمح لنا بالوثوق باسلتيعابه القضايا القانونية اللتي نحن
بصددها هنا.

واآلية الرابعة من املجموعة األوىل (يوسف ،)67 :حيث هي بصدد أن تشي إىل حكم اهلل
اللتكويني ،خاصة وأن يعقوب قال ذلك حلاجة يف نفسه ،ومل يرش القرآن الكريم إىل أن ما قاله
هلم عن الدخول من أبواب ملتفرقة هو حكم اهلل تعاىل امللتعلق هبم ،وخاص ًة أيض ًا أنه ذكر أنه ال
يغني عنهم من اهلل من يشء ،ثم أشار إىل أن احلكم هلل سبحانه ،فهو الذي قدر كّ يشء وال
دور ليعقوب يف يشء من قضائه وقدره سبحانه.
وكذلك اآلية اخلامسة واآلية السادسة من املجموعة األوىل (القصص ،)88 ،70 :فإن
سياق احلديث عن الرجوع إىل اهلل يوحي وكأن املراد من احلكم هو القضاء والقرار النهائي يف
اخللق ،وأنه بيده سبحانه.
إذن فنحن أمام جمموعلتني من النصوص القرآنية :إحدامها واضحة يف اخلتصاصها باحلكم
اللتكويني والقرار النهائي اإلهلي يف اخللق واآلخرة ،والثاين يعيقنا السياق عن اللتأكد من تبلور
داللة واضحة عىل ارتباط هذه اآليات بالقضايا القانونية وإدارة احلياة الدنيوية ،وهبذا يمكننا
اسلتبعاد ست آيات من جمموع ثالث عرشة آية قرآنية (أو دال قرآين) عمدة هنا.
ب ـ إن بعض النصوص امللتقدمة غاية ما تعطيناه هو ذم الذين يدعون حلكم اهلل فيرتكونه،
وال تفيد أن حكم اهلل ما هي مساحة تصديه يف احلياة ،فهناك فرق بني أن تقول :إذا خالفت
حكمي أو مل حتلتكم إليه بعد أن دعوتك لالحلتكام إليه ،فأنت ترتكب عم ً
ال سيئ ًا ،وبني أن
تقول :ال يوجد حكم غي حكمي يف كّ القضايا واألمور .إن النص األول يلتنسجم مع كون
رشيعلتك غي شاملة ،فيام النص الثاين يريد أن خيّب عن هذه الرشيعة مقارن ًا هلا بحجم تغطيلتها
لوقائع احلياة ونواحيها.
من هنا نالحظ أن اآلية الثانية (آل عمران ،)23 :واآلية الثالثة (النور 48 :ـ  ،)52من
املجموعة الثانية ،ال تعطينا توصيف ًا حلكم اهلل نفسه من حيث الشمولية واالسلتيعاب ،وإنام
تركز نظرها عىل أنه حيث يكون حكم اهلل موجود ًا ثم يدعى اإلنسان إليه ،ثم يلتمرد اإلنسان
عليه ويرفض ،فهو مذموم ومسلتحق لللتوبيخ اإلهلي.
ج ـ وانطالق ًا من النقطة امللتقدمة ،يمكن لنا الرتكيز عىل نصوص ذم احلكم بغي ما أنزل اهلل،
فإن الداللة اللغوية هلذا اللتعبي تؤكد لنا أن املقصود هو وجود حكم هلل ،واحلكم بغيه ،أي
احلكم بقانون مغاير حلكم اهلل مع وجود حكم اهلل بالفعّ ،فهذا ما يصنف أنه حكم بغي ما

أنزل اهلل ،وهلذا نجد أن اآلية الرابعة من املجموعة الثانية (املائدة 44 :ـ  ،)50وهي يف احلقيقة
عدة آيات ،ال يمكنها أن توصف لنا دائرة الرشيعة ونطاقها ،لكن بإمكاّنا أن تؤكد لنا أن
للرشيعة أحكام ًا منزلة من عند اهلل ،وأن احلكم بغي هذه األحكام ـ يف ظرف وجودها ـ هو
جريمة أخالقية جتاه اهلل سبحانه.
والذي يدفعنا هلذا الفهم هو أن اجلمّ السالبة يف اللتداول العريب والعريف ال حتمّ يف طياهتا
ما يسميه املناطقة :السالبة بانلتفاء املوضوع ،بّ هي تنرصف يف دالللتها العرفية حلالة وجود
املوضوع ،فاحلكم بغي ما أنزل اهلل يفهم منه العرف وجود حكم اهلل ،ثم احلكم بام سواه ،وال
يفهم العرف حالة احلكم بقانون العقّ يف حالة ال يوجد فيها حكم اهلل أصالً ،ومن ثم فهذا
النص ال يؤكد لنا مساحة األحكام اإلهلية ،بقدر ما يركز عىل أخالقية اللتعامّ معها عىل فرض
وجودها ،وأنه البد من االنصياع هلا وعدم االحلتكام لغيها.
ويشبه هذا األمر ما بحثناه يف حمله عند احلديث عن مفهوم آية النبأ ،حيث ارتكب
األصوليون خطأ ـ وفق رأي السيد اخلميني الذي وافقناه هناك يف اجلملة ـ يف مقاربلتهم
ملفهوم اآلية ،إذ ال يدل املفهوم عىل حالة جميء العادل بالنبأ؛ ألن حالة جميء العادل بالنبأ هي
مصداق عقّل لعدم جميء الفاسق ،بينام العرف يفهم من مفهوم اآلية عدم جميء الفاسق بحيث
ال يكون هناك نبأ ،وساكلتة عن حالة وجود نبأ العادل.
د ـ إن اآليات امللتبقية ،وفيها اآليات األكثر وضوح ًا ،ال تؤكد مفهوم شمولية الرشيعة
باملعنى املدريس الكالسيكي الذي ندرسه هنا ونلتلتبع أدللته ،وهو وجود حكم إهلي من اهلل نفسه
لكّ واقعة من الوقائع؛ ألن هذه اآليات تؤكد حرصية حكم اهلل تعاىل ومرجعيلته ،وهذا
املفهوم كام ينسجم مع وجود أحكام هلل يف كّ الوقائع ،كذلك هو منسجم مع إحالة اهلل تعاىل
البرش يف بعض النواحي احلياتية إىل عقوهلم وأمره هلم بأن يلتبعوا عقوهلم فيام متليه عليهم بام ال
يناقض معايي رشعه ودينه وأخالقياته ،ومن ثم فاإلحالة عىل العقّ هنا كانت بحكم اهلل،
والرجوع حلكم العقّ ونلتائج اخلّبة العقلية املعرفية اإلنسانية يف إدارة بعض امللفات احلياتية
حتت غطاء الكليات الرشعية العامة هو رجوع ملا حكم به اهلل تعاىل ،وليس خروج ًا عن حكم
( )1راجع :اخلميني ،أنوار اهلداية  283 :1ـ 286؛ وهتذيب األصول  438 :2ـ 439؛ وحيدر حب اهلل،
حجية احلديث 362 :ـ  366 ،363ـ .368

اهلل ،والنصوص القرآنية تؤكد أن احلكم هلل ،وهذا منسجم مع حاكمية اهلل تبارك وتعاىل.
إذن ،فنصوص حرصية احلكم باهلل سبحانه ضمن السياق القانوين واللترشيعي ،متنع عن
فرض وجود مرجعية قانونية إدارية للحياة ،يف عرض مرجعية احلكم اإلهلي ،لكنها ال متانع
عن فرض مرجعية قانونية أخذت قيملتها من احلكم اإلهلي مسبق ًا أو تأكدنا من أن اهلل راض
باألخذ منها وموافق يف رشعه عىل ذلك ،أو اعلتّبنا أّنا رضورة حياتية بحكم تنظيم األمور فيام
مل يأت فيه حكم تفصيّل من الرشيعة الساموية ..حلتى تكون دال ًة عىل قاعدة :ما من واقعة إال
وهلا حكمها اخلاص هبا من اهلل ،وهبذا تكون حماولة أمثال الشيخ عليدوست املشار إليها فيام
أسلفناه ،ناجحة هنا لو أراد أن جيرهيا ،يف مقابّ جبهة املدرسيني الذي يرصون عىل مرجعية
النصوص أو احلكم اإلهلي املبارش يف كّ احلاالت واملوارد.

فلو أخذنا ـ عىل سبيّ الفرض واملثال ـ نص آية الشورى﴿ :وا َّل ِذين ْاستجا ُبوا لِر ِّهبِ ْم
ِ
اه ْم ُين ِْف ُقون﴾ (الشورى ،)38 :وقال فقيه
الصالة وأ ْم ُر ُه ْم ُشورى ب ْين ُه ْم وممَّا رز ْقن ُ
وأق ُاموا َّ
ومفّس بأن مرجع ذلك إىل أن املسلمني الصاحلني توكّ إليهم مهمة تنظيم أمورهم ،خرج عن
ذلك ما حكم به الرشع فكانت له حكومة وأولوية عىل ما يرونه وحيكمون به ..لو قال شخص
هبذا فهذا معناه أنه فهم من آية الشورى ـ وربام يفهم غيه من نصوص أدلة والية الفقيه أيض ًا ـ
رض ًا إهلي ًا وتوكيالً إهلي ًا للمسلمني يف تويل أمورهم وإدارهتا ،فإذا احلتاجت إىل تقنينات موضعية
أو طارئة ،فهذا داخّ ضمن نطاق هذا اللتفويض ،فهنا مل حتدد حاكمية اهلل ،بّ كانت هي
األصّ يف مرجعية اإلنسان املؤمن يف تنظيم أموره ووضع القوانني الالزمة هلذا اللتنظيم فيام مل
يبينه الرشع.
وهذا ما ينلتج أنه من املمكن تعقّ هذه اآليات مع كون الرشيعة مل تغط كّ الوقائع
باللتفصيّ ،بّ غطت بعضها ،ثم تركت بعض ًا آخر لإلنسان أن يدير أمره فيه؛ فهذه اآليات
نافعة هنا يف مرجعية اهلل املطلقة ،وهو املالك لكّ يشء والذي ال سلطان لنا عىل يشء من ملكه
إال بإذنه ،لكن هذا ال يساوي فرضية مشهور اللتيار الفقهي املدريس كام صار واضح ًا.
أن النصوص القرآن ّية التي استردمت مفردات من نوع:
وممّا أسلفناه يبدو لنا واضح ًا أيض ًا ّ

األمة أو الدين أو نحو ذلك ،ال تساعد عىل اسلتجالء األمور يف
الرشيعة أو املنهاج أو امل ّلة أو ّ
موضوع بحثنا ،وال داعي لفرض دالللتها ـ ولو جملتمع ًة ـ عىل وجود نظام شمويل قانوين منزل

من عند اهلل تعاىل.
أن النصوص الدينية التي تذ ّم تبديل رشع اهلل أو حتريف كالمه أو تغيري مواضعه ،مهام
كام ّ

فّسناها ،ال عالقة هلا بموضوعة بحثنا هنا؛ ألّنا تفرض رشيع ًة وتنهى عن اللتعامّ معها هبذه

الطريقة أو تلك ،فيام بحثنا هو يف نفس وجود هذه الرشيعة يف هذه الدائرة أو تلك ،ال ّنج
اللتعامّ معها بعد فرض وجودها ،وقد قلنا بأننا لسنا بصدد إثبات أصّ وجود الرشيعة ،بّ
بصدد حتديد مساحاهتا والنطاقات اللتي تشلتغّ عليها بعد فرض وجودها.
أن النصوص التي تُلزم بر ّد ّ
كل يشء متنازع عليه إىل اهلل والرسول ،ال تؤثر هنا كام هو
كام ّ
واضح؛ ألن اإلرجاع ما دام قد دخّ فيه الرسول ،فإن الرسول بوصفه ـ أيض ًا ـ زعيم اجلامعة
دخوله كاف يف إلغاء فكرة شمولية الرشيعة؛ حيث ظهر وسيظهر باللتفصيّ أن الرسول له
والية اللترشيع الوالئي واللتي هي مغايرة للتبليغ الدين؛ فاإلرجاع إليه أعم من اإلرجاع للدين
وللعقّ اإلنساين الصالح امللتجّل فيه ،والذي يمكنه سن قوانني يف هدي الدين وليست
بالرضورة من الدين ،فكّ القوانني ترجع إىل اهلل وإىل اإلنسان الذي يلتوىل شأن اجلامعة ،فيسن
هلا القوانني وفق ًا لنظرية عدم الشمولية ،كام سيأيت يف الفصّ األخي من هذا الكلتاب بحول اهلل
تعاىل ،فال تكون مثّ هذه النصوص معارضة ملقولة النافني للشمولية ،فالحظ جيد ًا.

نتيجة البحث يف املربّرات القرآنيّة لنظرية الشمول القانوني

أي دليل عقّل أو عقالين أو قرآين حاسم ،يكشف عن
وهبذا يظهر أنّه مل يتو ّفر لنا إىل اآلن ّ

مبدأ شمولية الرشيعة اإلسالمية لكّ وقائع احلياة باملعنى املدريس هلذا املفهوم ،وإن أسعفلتنا
بعض النصوص القرآنية يف تكريس حرصية احلكم اإلهلي باملعنى الذي أوضحناه يف طيات
الكالم السابق ،وهو معنى ال يلتمرد عىل فكرة وجود مرجعية قانونية مقبولة للشارع سبحانه،
تقوم بنفسها بسن القوانني بام ينسجم مع الضوابط الدينية.
وهذا كله يفرض علينا االنطالق نحو سائر األدلة ـ اإلمجاع و ..واحلديث ـ للنظر يف
مديات إفادهتا مفهوم ًا للشمولية من هذا النوع.

ثالثاً :مرجعيّة اإلمجاع والتوارث الديين يف إثبات مشوليّة الشريعة

هذا هو النوع الثالث من املسلتندات اللتي يمكن طرحها يف سياق إثبات نظرية الشمولية

باملعنى املدريس هلا ،وقد مجعنا فيه نوعني من األدلة :اإلمجاع واللتسامل ،والسية امللترشعية.
وذلك أنه قد يقال بأن املسلمني ملتساملون تسامل ًا عظي ًام وجممعون إمجاع ًا قاطع ًا ـ عىل
اخلتالف مذاهبهم وتوجهاهتم الفكرية والفقهية والكالمية وميوهلم ـ عىل أن الرشيعة شاملة
لكّ مرافق احلياة ،وأن الدين مل يرتك شيئ ًا من سلوكيات اإلنسان إال وقدم فيه توجيهه اإلجيايب
أو السلبي ،بّ هذا األمر مرتكز يف أذهان امللترشعة؛ هلذا نجدهم يسألون دائ ًام عن موقف الدين
يف كّ قضية يواجهوّنا ،وهذه هي عادهتم منذ قديم األيام ،ومل يكن خيطر يف باهلم أن مساح ًة
ما من مساحات احلياة تقع خارج نطاق اللتغطية الدينية القانونية واألخالقية.
يقول امليزا اآلشلتياين :الذي قام عليه الدليّ ونطق به السنة واإلمجاع ،عدم جواز خلو
الواقعة عن احلكم الواقعي. 
ويقول املحقق اخلراساين ـ يف سياق نقده لنظرية اللتصويب ـ .. :فلو كان غرضهم من
اللتصويب هو االللتزام بإنشاء أحكام يف الواقع بعدد اآلراء ـ بأن تكون األحكام املؤدي إليها
االجلتهادات أحكام ًا واقعية كام هي ظاهرية ـ فهو وإن كان خطأ من جهة تواتر األخبار وإمجاع
أصحابنا األخيار عىل أن له تبارك وتعاىل يف كّ واقعة حك ًام يشرتك فيه الكّ ،إال أنه غي
حمال ، ..بّ ذكر يف موضع آخر أن اإلمجاع والرضورة قائامن عىل ذلك .
وقال الشيخ حممد جواد مغنية :تسامل فقهاء اإلمامية عىل أن هلل يف كّ واقعة حك ًام يصيبها
من أصاب ،وخيطئها من أخطأ ،وللمخطئ أجر ،وللمصيب أجران ،كام يف احلديث
الرشيف. 
وقال السيد اخلوئي يف سياق نقده لللتصويب األشعري .. :الزمه اخلتصاص األحكام
الرشعية بمن قامت عنده األمارة ،وهو خالف اللتسامل واألخبار الدالة عىل أن هلل سبحانه يف
كّ واقعة حك ًام يشرتك فيه العامل واجلاهّ ومن قامت عنده األمارة ومن مل تقم. 
( )1بحر الفوائد .86 :1
( )2كفاية األصول.469 :
( )3اخلراساين ،درر الفوائد.71 :
( )4فقه اإلمام جعفر الصادق .67 :6
( )5موسوعة اإلمام اخلوئي ،االجلتهاد واللتقليد 24 :1؛ وانظر أيض ًا :مصباح األصول .445 :3

وقال صاحب الفصول :قد تفرد عندنا أن هلل تعاىل يف كّ واقعة حك ًام معين ًا لوال عروض
املانع ،وهو جهّ املكلف به ،لكان عليه أن يعمّ عىل حسبه ،وهذا هو املعّب عنه باحلكم
الواقعي ، واللتعبي بـ (عندنا) يوحي باإلمجاع أو هو ملتعارف فيه كثي ًا.
وقال الشيخ حممد رضا اإلصفهاين :وأما الفرقة الناجية ـ أعىل اهلل كلملتها ـ الذاهبة إىل أن
هلل يف كّ واقعة حك ًام ،والطريق إليه منحرص يف احلجة الرشعية. ..
وقال الشيخ حممد تقي الّبوجردي .. :خالف اإلمجاع وما تواتر عليه األخبار من أن له
سبحانه يف كّ واقعة حك ًام يشرتك فيه العامل واجلاهّ. 
ويالحظ أن السيد الصدر يف سياق رده نظرية اللتصويب ،اعلتّب أن اللتصويب باطّ
بالرضورة؛ السلتلزامه خلو الواقعة عن احلكم  ،وهذا معناه أن ثبوت حكم يف كّ واقعة يبلغ
مرتبة الرضورة والوضوح عنده.
وهبذا يظهر من النصوص العديدة هلم دعوى اإلمجاع عىل هذه القضية .
بّ إن حماولة القائلني بالقياس الذهاب خلفه ال تعّب سوى عن اعلتقاد بأن للرشيعة حك ًام يف
غي املنصوص ،وأن هناك فرق ًا بني املنصوص واملحكوم ،فخلو الواقعة من النص ال يساوق
خلوها من احلكم ،وهلذا لزم اللتوسّ بالقياس للوصول إىل هذا احلكم الكامن ،ولو وصوالً
ظني ًا بالنسبة إلينا.

قراءة نقديّة يف اإلمجاع والسرية على املستويني املذهيب واإلسالمي

إال أنّه يمكن التعليق عىل هذا اإلمجاع أو التسامل أو الرضورة أو الشهرة أو غري ذلك من

املترشع ّية بأمور:
التعابري ،مضاف ًا إىل السرية
ّ
ّأوالً :إن إثبات السية امللترشعية هنا يبدو صعب ًا؛ إذ يكفي يف قيام السية عىل توجيه األسئلة
( )1الفصول الغروية.7 :
( )2وقاية األذهان.595 :
( )3رسالة يف االجلتهاد واللتقليد ،ملحقة بكلتاب ّناية األفكار ج ،4ق.230 :2
( )4انظر :بحوث يف علم األصول .216 :4
( )5راجع أيض ًا :كاشف الغطاء ،أصّ الشيعة وأصوهلا.233 :

حول أي موضوع أن تكون الرشيعة تلتسم بالسعة حلتى لو تلتسم بالشمولية اللتامة ،ومن ثم
فاملكلف حيلتمّ أن للرشيعة موقف ًا من هذه القضية أو تلك فيبادر للسؤال عنه ،وليس معنى
أّنم يرجعون للنص يف كّ واقعة واجهوها أو مسلتجد اصطدموا به أّنم يعلتقدون بوجود
حكم فيه ،بّ هذه العملية يمكن تفسيها وفق ًا الفرتاضهم االحلتاميل وجود موقف للرشيعة
هنا ،ومن ثم ال نسلتطيع اللتأكد من أن امللترشعة يف عرص النبي ،بّ يف عرص الصحابة واألئمة
من أهّ البيت ،كانوا ملتفقني عىل فكرة من هذا النوع (الشمولية).
ولو افرتضنا أن توجيههم األسئلة الكثية مع أخذهم إجابات هلا ،من الطبيعي أن يكون قد
ولد عندهم بمرور الزمن فكرة أن الرشيعة جتيب عن كّ يشء ،ومن ثم يلتبلور هذا
االرتكاز ..فإن هذه الفرضية لو أثبلتناها تارخيي ًا ـ ومن الصعب إثباهتا لدى مثّ أهّ السنة
الذين حيرصون عرص النص بفرتة حياة النبي األكرم ـ غاية ما تفيد أن هذا االرتكاز الذي
حصّ هو نلتيجة قراءة اجلتهادية عفوية منهم ،وليست نلتيجة تلقيهم توجيه ًا نبوي ًا يف ذلك
بالرضورة ،ومن ثم فلو فرضنا أننا خطأناهم يف هذا االسلتنلتاج واخلتلفنا معهم فيه ،بعد ظهور
مسلتجدات ال إجابات هلا حالي ًا ـ كام يقول النايف لشمولية الرشيعة ـ فال قيمة ملا اسلتنلتجوه
بشكّ عفوي؛ ألن ما كشفلته القرون الالحقة والعرص احلديث يصلح إرباك ًا هلذا االسلتنلتاج
العفوي البسيط الذي تولد لدهيم فيام مىض ،هذا لو مل نقّ بأن املرتكز يف أذهاّنم شمولية
الرشيعة حلياهتم وزماّنم ،وأّنم مل خيطر يف ذهنهم شمولية الرشيعة عىل املتداد اخلط الزماين لو
تغيت احلياة واسلتجدت الوقائع ،عل ًام أن هذا االسلتنلتاج مل يعد سي ًة ملترشعية باملعنى
املصطلح هلذه الكلمة يف مباحث أصول الفقه.
بّ يمكن هنا طرح احلتامل إضايف ،وهو أن رجوعهم للنبي أو اإلمام أو الصحايب اخلليفة
ربام كان رجوع ًا لعقّ هؤالء يف سن بعض القوانني امللتصلة بالوقائع احلادثة ،وفق ًا لروح
الرشيعة ،وليس نق ً
ال لقانون جمعول يف الرشيعة نفسها ،وهذا أمر ال يبعد وقوعه نظر ًا للموقعية
الروحية والسلطوية اللتي يلتملتع هبا هؤالء بني املسلمني أو بني أنصارهم عىل األقّ.
بّ إن فرضيات وجود أحكام حكومية آنية مؤقلتة مرجعها لعنرص الوالية يف النبي أو
( )1أورد هذه املداخلة علينا يف جملس الدرس بعض األعزة من طالبنا ،وهو صاحب الفضيلة الشيخ
مهدي وفائي حفظه اهلل تعاىل.

اإلمام ،يمكن أن تعّب أيض ًا عن رسيان االعلتقاد بأن بعض الوقائع يرجع فيه لشخص النبي أو
اإلمام ،ال بوصفهام ناقلني للرشيعة دائ ًام ،بّ بوصفهام يملكان سلط ًة قانونية ممنوحة هلام من قبّ
اهلل تعاىل ،يف سن القوانني املوضعية اللتي يمكنها إدارة أمور اجلامعة ،فاللتوجه بالسؤال للنبي أو
اإلمام ال يعني دائ ًام أن السائّ قد اعلتقد بأن لكّ واقعة حك ًام رشعي ًا يف أصّ الرشع ،بّ ربام
ملكان والية النبي أو اإلمام عىل األمة يرجع إليه يف حتديد العديد من املواقف ،وهذا االحلتامل
يبدو يل حيظى بقدر جيد من القوة عندما ندخّ يف القضايا السياسية واالجلتامعية واالقلتصادية
العامة ،ونكون معلتقدين سلف ًا بوجود الشخصية الوالئية احلكومية يف النبي أو اإلمام.
ثاني ًا :إن دعوى انعقاد إمجاع شيعي إمامي عىل القضية شكك يف وضوحها بعض
املعارصين  ،وقد الحظنا أن يف كلامت بعض كبار العلامء ما يشي إىل تأمالت لدهيم يف أصّ
القضية بشكّ من األشكال ،مما يوحي بأن القضية ليست هبذا الوضوح واجلالء ،مثّ ما
أسلفنا نقله عن موقف كّ من املحقق كاظم اخلراساين يف فوائده  ،والسيد روح اهلل اخلميني،
ويلوح يشء ما من املحقق الرشلتي غي رصيح يف القضية  ،وسوف تأيت مواقف بعض
امللتأخرين واملعارصين ،كالعالمة شمس الدين وغيه من العلامء والباحثني واملفكرين يف
الفصّ الثالث من هذا الكلتاب ،بّ قبّ ذلك أيض ًا.
لكن مراجعة سياق االجلتهاد اإلمامي يفيض باإلنسان لالعلتقاد بأّنم كانوا مسكونني بفكرة
الشمولية عىل الدوام ،يبحثون عن املوقف الرشعي ،ويذهبون يف ّناية أبحاثهم دوم ًا للتحديد
هذا املوقف ،بام يشبه وجود خلفية مقلتنعة متام ًا بوجود جواب رشعي عن كّ القضايا ،وهلذا
يفلتون باإلباحة حيث ال دليّ عىل احلرمة ،نعم العرص احلديث شهد انزياحات يف اللتفكي يف
هذا امللف وظهرت أفكار ملتنوعة ،لكن العصور السالفة ال يبدو ما يوجد معه حركة مضادة
هلذا املزاج العام إمامي ًا.
( )1وهو ما يظهر من الشيخ صادق الرجياين ،فانظر مقاللته السابقة ،176 :اهلامش رقم .1
( )2قد علق حممد رضا اإلصفهاين عىل كلامت اخلراساين يف مواضع كالمه ،فانظر :وقاية األذهان 368 :ـ
369؛ ولعّ صاحب الكفاية يفصّ بني الدليّ العقّل والنقّل ،كام احلتمله ـ ولو مسلتضعف ًا له نوع ًا ما
ـ الشيخ صادق الرجياين أو مقرر بحثه ،فانظر مقاللته السابقة ،176 :اهلامش رقم .1
( )3الرشلتي ،بدائع األفكار.386 :

والفرق بني اللتجربة الفقهية الالحقة عىل عرص النص واللتجربة امللترشعية يف عرص النص،
أن الرتاث املدون وآليات االجلتهاد والنصوص الرصحية واصلة إلينا يف الفرتة الالحقة ،بحيث
نسلتطيع تكوين صورة عن توجهاهتم من خالهلا ،األمر الذي يكاد يكون شبه معدوم يف فرتة
عرص النص ،بحيث ال يمكننا من أخذ انطباع عام عن جممّ امللترشعة يف ارتكازهم ،وليس عن
شخص هنا أو آخر هناك.
ثالث ًا :إن افرتاض وجود إمجاع إسالمي عىل هذه القضية يبدو صعب ًا ،فنظرية اللتصويب
بصيغلتها العليا ،تبدو وكأّنا تؤمن بالفراغ وتريد سده عّب ممارسة االجلتهاد ،ومن هنا يمكننا
القول بأن تيار اللتصويب يف األمة يمكن أن يكون معّب ًا عن خرق حقيقي لإلمجاع اإلسالمي
عىل فكرة الشمولية .
بيد أ ّن هذه املالحظة حتتاج ليشء من التدقيق؛ ألن نظرية اللتصويب هي أيض ًا يمكن
تصنيفها ـ بمعنى معني ـ لصالح فكرة الشمول؛ وذلك أن القائّ باللتصويب بحده األعىل ـ
فض ً
ال عن احلد األدنى ـ وإن كان يرى خلو الواقعة من احلكم قبّ نظر املجلتهد ،لكنه رسعان
ما يلصق نظر املجلتهد بالرشع نفسه ،فيدخّ رؤية الفقيه للقضية ضمن األحكام الواقعية،
وهذا يعني ـ سواء قبلنا بفكرة اللتصويب أم رفضناها يف نفسها ـ أن القائّ باللتصويب ما يزال
مسكون ًا هباجس كسب رشعية املوقف القانوين من نسبلته بذاته وعينه ـ ال نسبة الرتخيص يف
ممارسة العقّ لللتقنني ـ للرشيعة اإلهلية ،فرغم عدم وجود حكم رشعي إهلي مسبق ،لكنه بعد
نظر املجلتهد يصبح موجود ًا ،وكأن الثقافة االجلتهادية عند املسلمني كانت مبني ًة عىل فكرة أن
رشعية موقف قانوين تظّ مرهونة بأن يكون هذا املوقف نفسه يف مضمونه وصيغلته منسوب ًا هلل
تعاىل ،سواء كانت هذه النسبة قبّ إبداء املجلتهد لرأيه أم بعد ذلك ،فال نسلتطيع اللتأكد من أن
نظرية اللتصويب خترق اإلمجاع يف روحه.
نعم ،هي خترق اإلمجاع قبّ رأي الفقيه ،وهي هبذا املعنى متثّ نقض ًا لشمولية الرشيعة ،إن مل
نقّ بأن علم اهلل املسبق بام سلتؤول إليه أنظار املجلتهدين يعني أن لديه أحكام ًا واقعية يف األمر
( )1الحظ ـ عىل سبيّ املثال ـ كيف أن السيد حممد باقر الصدر ،يف سياق نقده لللتصويب يف كلتاب (املعامل
اجلديدة لحأصول ،)39 :اعلتّب أن اللتصويب قد وقع يف سياق اهتام الرشيعة بالنقص ،وهي النلتيجة
اللتي وصلها الفكر السني ـ من وجهة نظره ـ من خالل مقارباته االجلتهادية.

بعدد أنظار املجلتهدين فيكون احلكم عند اهلل من األول هو الوجوب ملن حيصّ عنده ظن
الوجوب ،واحلرمة ملن حيصّ عنده ظن احلرمة ،فظن الفقيه جزء من موضوع احلكم ،برصف
النظر عن معقولية هذا األمر تبع ًا ملعقولية اللتصويب.
نعم ،قد توحي بعض النصوص احلديث ّية بوجود من كان ال يرى شمول ّية الرشيعة ،مثّ خّب
أيب خدجية ،عن أيب عبداهلل× قال« :إن أيب صلوات اهلل عليه أتاه أخوه عبد اهلل بن عّل،
يسلتأذن لعمرو بن عبيد وواصّ وبشي الرحال ،فأذن هلم ،فلام جلسوا ،قال :ما من يشء إال
وله حد ينلتهي إليه ،فجيء باخلوان فوضع ،فقالوا فيام بينهم :قد واهلل اسلتمكنا منه ،فقالوا :يا أبا
جعفر هذا اخلوان من اليشء؟ فقال :نعم ،قالوا :فام حده؟ قال :حده إذا وضع قيّ :بسم اهلل،
وإذا رفع قيّ :احلمد هلل ،ويأكّ كّ إنسان مما بني يديه وال يلتناول من قدام اآلخر شيئ ًا، »..
فكأّنم ما كانوا يقولون بأن لكّ يشء حد ًا ،وهذا تصور يفرتض أن يقوم عىل عدم شمول
الرشيعة  ،وهلذا غمز اإلمام فيهم ملا جلسوا ،وتكشف الرواية عن جدل بينهم وبينه حول
القضية ،فلعّ بعض املعلتزلة ـ مثّ هؤالء ـ كان هلم كالم يف حدود الرشيعة واللتكليف.
أن أهل الظاهر يقولون بأنّه حيث ال
مهم البن رشد الفقيه (595هـ) ،إىل ّ
كام يشري ّ
نص ّ
نص ال جيري القياس وما سكت عنه الشارع فال حكم له  ،وهذه نسبة ليست سهلة للمذهب
ّ
الظاهري.
رابع ًا :سلمنا أن اإلمجاع واللتسامل وغي ذلك قام عىل الشمولية باملعنى املنظور للقائلني
بالرشيعة بحدها األعىل ،وأنه إمجاع مذهبي أو إسالمي ،لكن هذا اإلمجاع يبدو يل مدركي ًا
بشكّ واضح وجّل ،خاص ًة عند الشيعة اإلمامية؛ وذلك أننا رأينا كيف أن االجلتهاد اإلسالمي
اللتمس أدل ًة هلذه القضية من الكلتاب والسنة والعقّ ،وأن مجل ًة وافرة من هذه األدلة كانت
قريب ًة من أنظار وممارسات املجلتهدين كالنصوص القرآنية ،وكذلك مفاهيم مثّ مفاهيم اخلامتية
( )1الكايف  292 :6ـ 293؛ واملحاسن .431 :2
( )2برصف النظر عن أن القول بأن لكّ يشء حد ًا ينحرص يف الداللة عىل شمول الرشيعة أو ال ،حيث
هذا ما سندرسه يف االسلتدالل احلديثي عىل نظرية الشمول ،وسوف نأيت عىل ذكر هذه الرواية بعينها
هناك ،إن شاء اهلل تعاىل.
( )3انظر :ابن رشد ،بداية املجلتهد وّناية املقلتصد .5 :1

واخللود وأكملية اإلسالم وقوانني املالزمة وغي ذلك ،برصف النظر عن صحة اسلتنلتاج
الشمولية القانونية منها .وهذا يعني أنه من املنطقي للغاية ومن املعقول املّبر تارخيي ًا وفق منهج
إمكان اللتّبير ( )Justificationأن تكون مثّ هذه األدلة هي اللتي بلورت لدهيم يف القرن
الثاين اهلجري فكر ًة من هذا النوع ،وأن اللتيار الذي انلترص هلذه الفكرة قد هيمن عىل الثقافة
اإلسالمية الحق ًا.
ويلتأكد األمر إمامي ًا بالنظر ملا سوف يأيت من كثرة الروايات اللتي متثّ مسلتند ًا هلذه النظرية،
فاإلمامية يملتاز تراثهم احلديثي عن أئملتهم بوفرة النصوص اللتي يمكن أن تصب لصالح هذه
الشمولية اللتامة ،وهذا يعني أن هذا اإلمجاع يمكن أن يكون قد تبلور نلتيجة هذه النصوص
احلارضة يف اللتداول البحثي والديني.
واسلتلتباع ًا لذلك ،ال يغدو هذا اإلمجاع عملية كاشفة عن موقف يرجع لشخص النبي املبلغ
للدين؛ إذ لعله جمرد اجلتهاد إسالمي تبلور تدرجيي ًا يف فضاء تنامي حضور الفقهاء والقضاة يف
احلياة االجلتامعية للمسلمني ،خاص ًة بعد قيام الدولة العباسية  ،ومن ثم فمن حق الباحثني
الالحقني أن يناقشوا هؤالء املجمعني يف منطلقاهتم ومّبراهتم وأدللتهم ،إذا رأوا أن مسلتنداهتم
املحلتملة ال تقوم عىل قراءة صحيحة.
ونسلتخلص من هذه املقاربة لدليّ اإلمجاع والسية أنه من الصعب أن نقلتنع بصوابية هذا
الدليّ بطريقة علمية ،رغم أن الوقوف يف مقابّ إمجاع إسالمي أو شهرة إسالمية قوية إىل هذا
احلد ليس أمر ًا سهالً عىل الصعيد النفيس.
وهذا الذي نفعله يف االخلتالف مع كثي من اإلمجاعات والشهرات اإلسالمية ال يعني
ترجيح العقّ الفردي (عقّ الواحد) عىل العقّ اجلمعي (عقّ الكثي) إذا صح اللتعبي ،حلتى
يقال بأنه ترجيح يفلتقد يف نفسه إىل الرتجيح العقالين؛ ألن القضية ال تقاس هبذه الطريقة ،بّ
تقاس بمقاربة أدلة املوضوع ومناقشاتنا هلا ،مع إمكانيات اخلطأ امللتلتايل زمني ًا ،وهو أمر تؤكد
الشواهد اللتارخيية عىل وقوعه بكثرة يف كّ األديان.
بّ لو أردت أن أدخّ يف حتليّ افرتايض ليس عندي دليّ علمي حاسم عليه ،لربام أمكنني
( )1حول موضوع القضاء وتطوراته واللتخصص الفقهي ،ال بأس بمراجعة مثّ كلتاب :وائّ حالق،
نشأة الفقه اإلسالمي وتطوره 95 :ـ 150؛ كام تعرض هلذا املوضوع يف كلتب أخرى له.

القول بأن طبيعة العقّ (البرشي) الديني ،هي طبيعة ميالة لللتعميم واهليمنة ،بمعنى أّنا
النطالقها من فكرة املطلق (اهلل) ،ترتسخ يف نفسها ميول قوية نحو جعّ كّ يشء حتت سلطان
اهلل تعاىل ،األمر الذي يدفع نفسي ًا نحو الرغبة يف اعلتبار كّ يشء ديني ًا؛ ألن هذا األمر يقوي
إطالق اهلل وهيمنلته عىل الوجود ،فالنزعة الشمولية يف الفكر الديني قد تكون اتساع ًا غي
صحيح لفكرة واقعية ،وهي السعة املطلقة هلل سبحانه ،أو ربام يكون األمر راجع ًا للشعور
برضورة أن تكون كّ األمور حتت إرشافه تعاىل ،ولو كان اإلرشاف ترشيعي ًا ،بعد الفراغ عن
فكرة الوحدانية اللتدبيية اللتكوينية.
ولنالحظ املشهد بشكّ معكوس لكي تلتضح الفكرة ،وننظر كيف أن ظهور املذهب
اإلنساين ( )Humanismبشكّ تدرجيي منذ ّنايات ما يسمى بالقرون الوسطى ،بات يدفع
اإلنسان العلتبار اإلنسان نفسه هو املحور ،بدل اعلتبار اهلل هو املحور ،وتغي خارطة الفلك
الفلسفي كام تغيت خارطة أفالك بطلميوس (ح 168م) مع أفالك كوبرنيكوس (1543م)،
ومنذ ذلك احلني يالحظ الباحث كيف أن اإلنسان اجته بشكّ تدرجيي للتعميم هيمنة اإلنسان
نفسه بوصفه معيار ًا حلقانية كّ يشء ،ومرشعن ًا لكّ يشء يراد رشعنلته أو حاظر ًا كّ يشء يراد
حظره من خالله ،حلتى وصّ األمر إىل احلديث اليوم عن املثلية اجلنسية وعن االنلتحار وغي
ذلك بوصفها حقوق ًا لإلنسان.
هذا النوع من النزوع طبيعي يف تقديري؛ ألن املدارس الفلسفية الرتكيبية (وال أعني
اللتلفيقية) كثي ًا ما تكون أضعف من املدارس الفلسفية االحادية ،وهذا يعني أنه عندما هتيمن
فكرة مركزية عىل العقّ اإلنساين فمن املمكن أن نجد لديه ميوالً نفسية لعرض كّ األشياء
عىل هذه الفكرة ،وشعور ًا بمزامحة ومنافسة أي فكرة أخرى لفكرته املركزية ،إىل حد أننا رأينا ـ
عىل سبيّ املثال ـ بعض الفالسفة يف القرن العرشين يرون أن قيامة اإلنسان ال تكون إال
بخفض اهلل إىل مسلتوى الصفر ،أو بلتعبي بعضهم :لكي تكون إنسان ًا جيب أن تكون اهلل ،مما
يعني أنه ال يوجد شعور بأنه باإلمكان منح مرجعيلتني اثنلتني مع ًا حق تقرير اهلوية واملصي.
املترشعية واإلمجاع والشهرة ال يقوم عىل
أن االستدالل بالسرية
يتبني ّ
أكتفي هبذا القدر وبه ّ
ّ
علمي مقنع ،وإن حظي بدور نفيس كبري ومؤ ّثر.
أساس
ّ

رابعاً :مرجعيّة احلديث الشريف والتأسيس للشموليّة املطلقة

ربام يمكننا القول بأن من أهم األدلة هنا ،النصوص احلديثية اللتي ذكرت أن الدين قد رشع

كّ يشء له صلة بمخلتلف جوانب حياة اإلنسان ،وهذه النصوص ملتعددة ،ا يدعي تواترها كام
احلر العامّل (1104هـ) يف كلتابه «الفصول املهمة يف أصول
الحظنا سابق ًا ،وقد مجع أغلبها ي
األئمة» .
والبد لنا من بحث هذه النصوص ودراسة مديات دالالهتا ،وقيمة مصادرها وأسانيدها،
وجهات صدورها ومناسباهتا ،ومع األسف الشديد نادر ًا ما وجدنا دراسة شاملة مسلتوعبة
هلذه النصوص واسلتقصاء وملتابعة تفصيلية هلا ،بّ غالب ًا ما كان الباحثون هنا يمرون عىل مثال
أو مثالني أو ثالثة منها ،ثم خيرجون باسلتنلتاج إجيايب أو سلبي ،مع أن هذا الدليّ يشكّ مفصالً
أساسي ًا يف تكوين نظرية شمولية الرشيعة ،وعليه تقوم الكثي من األفكار واملفاهيم.
وقد الحظنا أن نسبة كبية من النصوص هنا ساقها املحدثون حتت عناوين مثّ :لزوم الرد
إىل الكلتاب والسنة وعدم العمّ باآلراء  ،وهو عنوان يوحي باسلتنلتاج حرصية املرجعية يف
الكلتاب والسنة ،وإن كان يلتحمّ حرصية مرجعية معرفة الدين بالرجوع للكلتاب والسنة دون
أن يؤكد لنا عىل حجم تدخّ النصوص يف وقائع احلياة ،يف مقابّ الرجوع يف فهم الدين إىل
اآلراء ،وهبذا وقعت هذه النصوص يف سياق اخلالف اإلخباري ـ األصويل ،واحلديثي ـ
الكالمي ،عّب اللتاريخ اإلسالمي.
وبعضهم ساق هذه األخبار حتت عنوان باب أنه ليس يشء حيلتاج إليه الناس إال وفيه كلتاب
أو سنة ،وذلك عقب أبواب البدعة والقياس والقول بغي علم أو يف هذا السياق .
وقد الحظت أن هذه النصوص وظفت مؤخر ًا إلثبات رضورة احلكومة الدينية ووالية
الفقيه ،عّب القول بأنه إذا كانت الرشيعة مل ترتك شيئ ًا إال وفيه كلتاب أو سنة ،حلتى أرش
( )1احلر العامّل ،الفصول املهمة يف أصول األئمة  480 :1ـ .517
( )2فالحظ ـ عىل سبيّ املثال ـ :اللتقي املجليس ،روضة امللتقني .198 :12
( )3راجع :الفيض الكاشاين ،الوايف 265 :1؛ والكركي ،وصول األخيار 183 :ـ 185؛ واحلر العامّل،
الفصول املهمة .480 :1

اخلدش فهّ يعقّ أّنا تركت أمر احلكومة والسياسة وإدارة البالد؟! .
وعىل أية حال ،سوف نحاول مطالعة هذه النصوص عىل مرحللتني :نامرس يف األوىل منهام
املطالعة اللتفصيلية اللتجزيئية؛ لكي ندرس كّ حديث عىل حدة ونأخذ تصور ًا عن حاللته ،تليها
يف املرحلة الثانية املطالعة اإلمجالية اللتحليلية املوضوعية ،وذلك عىل الشكّ اآليت:

املرحلة األوىل :املطالعة التجزيئيّة للنصوص احلديثيّة املؤكّدة ملبدأ الشمول

ثمة جمموعة كبرية من النصوص تتصل بموضوع بحثنا ،ويمكن جعلها يف جمموعات ذات
ّ
أشكال بيان ّية متعدّ دة وألسنة توضيح ّية متك ّثرة:

اجملموعة األوىل :نصوص اشتمال الكتا والسنّة على كلّ شيء
يف هذه املجموعة يمكن إدراج بعض األحاديث:

ْحاد ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :سمعلته يقول« :ما من يشء إال وفيه
الرواية األوىل :خرب َّ
كلتاب أو سنة» .
فإن هذا احلديث ـ باسلتخدام االسلتثناء بعد اللتنكي املطلق ـ دال عىل أن كّ يشء مطلق ًا أو
يف قضايا احلياة اإلنسانية ،موجود يف الكلتاب والسنة ،والداللة واضحة وحاسمة.
كام أن احلديث ال يلتكلم عن بيان كّ يشء يف الكلتاب والسنة حلتى يسلتوحى منه أنه البد أن
يكون قريب املأخذ ،بّ هو يثبت وجود ما يرتبط بكّ يشء يف الكلتاب والسنة ،ومن ثم فإن
البنية اللفظية هلذا احلديث ـ إذا ختطينا قضية النقّ باملعنى ،وقضية بنية اخلطاب واللغة القرآنية
ـ تلتحمّ أن تكون األحكام اللتي يف القرآن قد سيقت بطريقة بطونية إشارية ،ال يدركها إال
بعض األشخاص النوادر عّب اللتاريخ ،مثّ شخص النبي وأهّ البيت مثالً.
من هنا ،الحظنا الشيخ السبحاين يقول ـ معلق ًا عىل أمثال هذا احلديث ـ :هذا هو حال
الكلتاب والسنة عند أئمة العرتة الطاهرة ،فلو مل نجد حكم كثي من املوضوعات واحلوادث ،يف
( )1راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :اخلميني ،كلتاب البيع 620 :2؛ واملنلتظري ،دراسات يف والية الفقيه :1
 169ـ 170؛ واحلائري ،أساس احلكومة اإلسالمية 145 :ـ 147؛ ومكارم الشيازي ،بحوث فقهية
مهمة517 :؛ والسيفي املازندراين ،دليّ حترير الوسيلة (والية الفقيه) 77 :ـ .78
( )2الكايف 59 :1؛ وانظر :بصائر الدرجات.408 :

الكلتاب والسنة ،وال وقفنا عىل مجلة من املعارف والعقائد فيهام ،فام ذلك إال ألجّ قصور
فهمنا وقلة بضاعلتنا؛ ألن يف الكلتاب رموز ًا وإشارات ،وتنبيهات وتلوحيات ،منها تسلتنبط
أحكام احلوادث واملوضوعات ،وهيلتدي هبا اإلنسان إىل املعارف والعقائد ،وقد اخلتص علمها
هبم دون غيهم. 
ولعّ األهم منه تعبي املوىل صالح املازندراين ،حيث قال :وال يعرف ذلك إال بأنوار عقلية
وموهبة ربانية وأعامل بدنية وجماهدات نفسانية ورياضات فكرية واسلتعدادات فطرية موجبة
النكشاف حقائق األشياء وصور كلياهتا وجزئياهتا ومبادئها وغاياهتا وظواهرها وبواطنها ،كام
هو طريقة الصدِّ يقني الرافضني عن ذواهتم جالبيب إهليات البرشية املانعة عن مشاهدة أنوار
احلرضة الربوبية ،فخذوا أهيا الناس ما حتلتاجون إليه من معامل دينكم وغيها من الكلتاب
والسنة ،وارجعوا إىل أهلها إن كنلتم ال تعلمون ،وال تقولوا ما ال تعرفون وال تلتّسعوا إىل ما
تفرتون ،فإن أكثر احلق فيام تنكرون ومن أنكر احلق إذا خالف طبعه أو نبا عنه فهمه أو سبق
إليه اعلتقاد ضده بشبهة أو تقليد أو قياس أو اسلتحسان فهو من اخلارسين الذين خّسوا
أنفسهم يف الدنيا واآلخرة فام له يف اآلخرة من ويل وال نصي. 
ولندرس هذا احلديث يف سنده وداللته:
أ ـ ّأما سند هذا احلديث ،فاملعروف صحة سنده ،لكننا توقفنا غي مرة فيه ،ال من حيث
تضعيف أحد الرواة فيه ،بّ من حيث وجود شبهة إرسال أو ضعف بني حممد بن عيسى بن
عبيد ويونس بن عبد الرمحن ،ولعله لذلك كان هذا السند من مسلتثنيات نوادر احلكمة ،نعم
سند هذا املضمون يف بصائر الدرجات صحيح ،برصف النظر عن ثبوت الكلتاب نفسه.
وملزيد توضيح لقضية مشكلة السند هنا ،البد من اللتوقف قلي ً
ال عند حممد بن عيسى بن
عبيد ،ولنالحظ ـ أوالً ـ ما قاله النجايش فيه« :حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسى
موىل أسد بن خزيمة ،أبو جعفر ،جليّ يف (من) أصحابنا ،ثقة ،عني ،كثي الرواية ،حسن
اللتصانيف ،روى عن أيب جعفر الثاين مكاتبة ومشافهة .وذكر أبو جعفر بن بابويه ،عن ابن
الوليد أنه قال :ما تفرد به حممد بن عيسى من كلتب يونس وحديثه ال يعلتمد عليه ،ورأيت
( )1مقدمة املهذب .11 :1
( )2رشح أصول الكايف .280 :2

أصحابنا ينكرون هذا القول ،ويقولون :من مثّ أيب جعفر حممد بن عيسى ،سكن بغداد .قال
أبو عمرو الكيش :نرص بن الصباح يقول :إن حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني أصغر يف السن
أن يروي عن ابن حمبوب .قال أبو عمرو :قال القلتيبي :كان الفضّ بن شاذان حيب العبيدي،
ويثني عليه ،ويمدحه ،ويميّ إليه ،ويقول :ليس يف أقرانه مثله ،وبحسبك هذا الثناء من
الفضّ ..أخّبنا أبو عبد اهلل بن شاذان ،قال :حدثنا أمحد بن حممد بن حييى ،عن احلميي ،قال:
حدثنا حممد بن عيسى بكلتبه ورواياته .وعن أمحد بن حممد ،عن سعد ،عنه ،باملسائّ» .
أما الطويس فقال..« :ضعيف ،اسلتثناه أبو جعفر حممد بن عّل بن بابويه عن رجال «نوادر
احلكمة» ،وقال :ال أروي ما خيلتص برواياته ،وقيّ :إنه كان يذهب مذهب الغالة ..أخّبنا
بكلتبه ورواياته مجاعة ،عن اللتلعكّبي ،عن ابن مهام ،عنه»  ،كام ذكره يف مواضع اخر من
رجاله ،دون تقويم حاله تار ًة  ،لكنه يف موضعني آخرين وصفه تار ًة بأنه يونيس ضعيف عىل
قول القميني (يف نسخة من الكلتاب) ،وأخرى بأنه يونيس  ،ويف موضع ثالث رصح
بضعفه .
هذه النصوص تسببت يف جدل بني العلامء ،ففيام ذهب فريق لللتضعيف مطلق ًا ،ذهب
آخرون لللتوثيق ،مثّ العالمة احلّل  ،وقد بذلت جهود للتفسي هذه النصوص.
ألن املقام ليس بذاك ـ :إن حممد بن عيسى بن
والذي يبدو ِل ـ باختصار ،حتى ال نطيل؛ ّ
عبيد يرتجح أنه ثقة ،ويسلتدل عىل ذلك:
ّأوالً :توثيق النجايش له توثيق ًا قوي ًا بوصفه له بأنه عني وثقة وجليّ يف األصحاب.
ثاني ًا :ما نقله الكيش عن الفضّ بن شاذان ،وجعفر بن معروف .
( )1النجايش :الفهرست 333 :ـ .334
( )2الطويس ،الفهرست 216 :ـ .217
( )3رجال الطويس.367 :
( )4رجال الطويس.401 ،391 :
( )5املصدر نفسه.448 :
( )6خالصة األقوال 241 :ـ .242
( )7اخلتيار معرفة الرجال (رجال الكيش) .817 :2

ثالث ًا :ما نقله النجايش عن ابن نوح من أن ابن عبيد كان عىل ظاهر العدالة والوثاقة ،وأن
األصحاب ينكرون تضعيفه.
لكن يف مقابّ هذه اللتوثيقات الواضحة ،مع بعض املؤيدات األخر ـ هناك تضعيف الشيخ
الطويس وتضعيف الصدوق وتضعيف حممد بن احلسن بن الوليد ـ شيخ الصدوق ـ له ،فإذا
تعارض اجلرح واللتعديّ لزم إما تقديم اجلرح أو اللتوقف ،ما مل تكن هناك خصوصية للتقديم
اللتعديّ.
أن تقديم التعديل هنا هو األرجح ،والسبب يف ذلك أن مرجع تضعيف
لكن اإلنصاف ّ
ّ
حممد بن عيسى بن عبيد إنام هو موقف ابن الوليد من رواياته ،عندما اسلتثناه فيام اسلتثنى من
روايات كلتاب نوادر احلكمة ،وأما الشيخ الصدوق فأغلب الظن أنه تبع أسلتاذه ابن الوليد يف
هذه القضية ،كام هو املعروف عنه من تبعيلته له  ،إذ ًا فاألقرب أن تضعيف الصدوق ناتج عن
تضعيف ابن الوليد ،وربام هذا ما يفهم من العباس بن نوح كام يف نقّ النجايش امللتقدم عنه.
وأرجح الظن أيض ًا أن تضعيف الطويس للسبب نفسه ،وذلك أننا إذا راجعنا كلامت
الطويس اللتي أسلفناها وجدناه يقول يف الفهرست :حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيني،
ضعيف ،اسلتثناه أبو جعفر حممد بن عّل بن بابويه عن رجال «نوادر احلكمة» ،وقال :ال أروي
ما خيلتص برواياته ، »..ويف االسلتبصار يقول .. :عىل أن هذا اخلّب مرسّ منقطع ،وطريقه
حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس ،وهو ضعيف ،وقد اسلتثناه أبو جعفر حممد بن عّل بن
احلسني بن بابويه من مجلة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر احلكمة ،وقال :ما خيلتص
بروايلته ال أرويه ،ومن هذه صورته يف الضعف ال يعرتض بحديثه. 
فهذه اجلمّ تدل عىل أن اعلتامده عىل تضعيفه كان ملوقف القميني ـ أي الصدوق ووالده ـ
ألنه يف الفهرست واالسلتبصار بعد أن ضعفه كأنه بني مّبر اللتضعيف فيام نقله عن ابن بابويه،
وهو الشيخ الصدوق ،وهبذه الطريقة نعرف أن الصدوق والطويس رجعا يف اللتضعيف إىل
موقف ابن الوليد.
( )1انظر :كلتاب من ال حيرضه الفقيه  90 :2ـ .91
( )2الطويس ،الفهرست 216 :ـ .217
( )3الطويس ،االسلتبصار .156 :3

وإذا رجعنا نحن مبارش ًة إىل موقف ابن الوليد ،لنقرأ ما يقول؛ نجد أنه مل يكن يقصد من
اسلتثنائه تضعيفه؛ ألنه تارة اسلتثنى روايات حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس ،وأخرى
اسلتثنى روايات حممد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ،كام جاء يف كالم النجايش حول هذين
االسلتثناءين  ،وبلتحليّ هذين االسلتثنائني نعرف أنه ال يواجه مشكلة يف حممد بن عيسى
نفسه ،وإنام فيام ينقله عن يونس ،وهذا ربام يكون:
أ ـ لضعف ابن عيسى.
ب ـ وربام يكون ألن ابن الوليد يرى أن ابن عيسى مل يللتق يونس بن عبد الرمحن ،فرواياته
عنه كانت باإلرسال أو الوجادة ،وكذلك رواياته بإسناد منقطع ،أي باإلرسال املخفي عىل
األرجح يف تفسي هذه الكلمة ،فلعله تركه ألن ابن عيسى اعلتمد الوجادة أو مل حيرز ابن الوليد
جهة الوثوق بمراسيله ،وابن الوليد مل يكن بصدد تعديّ أو جرح رواة كلتاب نوادر احلكمة،
بّ كان بصدد تصحيح الروايات أو تضعيفها يف غرضه األصّل ،فلو كان ابن عيسى ضعيف ًا
عنده فلامذا يسلتثني مراسيله أو خصوص مروياته عن يونس ،وال يسلتثنيه هو بشكّ مطلق؟!
فهذا اللتقييد يف االسلتثناء دليّ عىل أن ثمة مشكلة غي ضعف ابن عيسى ،فليس عند ابن الوليد
تضعيف ،وإنام فهمه الصدوق والطويس وابن نوح (الذي وثق ابن عبيد) خط ًأ ،ولعّ الكثي
من روايات غرائب يونس املعروفة عنه جاءت من طريق ابن عبيد خاصة ،األمر الذي دفع
بعضهم الهتامه باعلتامد طرق الوجادة أو نحوها يف النقّ عنه وترويج هذه املنقوالت عنه ،يف
مقابّ ما جاء يف الطرق إىل يونس املنقولة يف الفهارس عّب ابن فضال تار ًة وإبراهيم بن هاشم
اخرى ،وكأن ابن عبيد كان مسؤوالً أكثر عن ترويج هذه الصورة عن يونس بواسطة الرتويج
لكلتب الوجادات غي املوثوقة ،فاريد تطهي ساحة يونس عّب اسلتثناء مرويات ابن عبيد عنه.
من هنا ،فلتضعيف الرجلني البن عبيد ال يعلتمد عليه بعد هذا الشكّ يف منطلقاته،
وتضعيف ابن الوليد ليس بثابت ،وعليه فال يوجد يف أدلة اللتوثيق اللتي ذكرناها ما يفيد
تضعيفه ،نعم إذا نقّ عن يونس اللتبس الوثوق بالسند علينا ،ومل يعد يمكن األخذ به ،وكذلك
إذا نقّ رواي ًة بإسناد منقطع ولو بانقطاع خفي ،بّ الظاهر املرتجح بنظري أن نقله عن شخص
( )1النجايش :الفهرست 333 :ـ .348 ،334

البد أن يرافقه اللتشدد من قبلنا إلثبات اتصال السند ،حيث ال يبعد أن يكون قد كرر هذا
اللتدليس معلتمد ًا عىل الوجادة.
نعم ،يبقى توصيف الطويس ونقله عدم األخذ بام تفرد به اليقطيني أو اخلتص به من
روايات ،فإن هذا اللتعبي ظاهر يف اللتضعيف وقد نقله عن الصدوق ،ولكن الصحيح أنه من
سهو تعبي الطويس ،حيث إن مجيع اللتعابي تصب يف سياق ترك ملتفردات اليقطيني عن يونس،
ال مطلق أخبار اليقطيني امللتفرد هبا ،خاصة وأن الصدوق نفسه قد نقّ عنه كثي ًا يف كلتبه بام فيها
الفقيه ،رغم أنه ندر أن ينقّ عنه عن يونس ،فالحظ.
فاألصح ترجح القول بوثاقة حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ،لكن السند الذي يروي فيه
عن يونس نلتحفظ عليه؛ لعدم الوثوق به .وأما البحث يف كلية عقد املسلتثنى واملسلتثنى منه يف
كلتاب النوادر ،فقد تعرضنا له باللتفصيّ يف بحوثنا الرجالية ،فراجع .
هذا كله يف السند.
وأما داللة هذا احلديث ،فسوف نكلتفي ببعض اإلثارات االحلتاملية للتهيئة الذهن
بـ ّ
للبحث اإلمجايل القادم ،وذلك:
 1ـ أن هذا احلديث من خالل ترديده بني الكلتاب والسنة ،كأنه يوحي لنا بأنه ليس كّ يشء
يف الكلتاب ،وهبذا يقف يف هذا اإلحياء امللتضمن فيه عىل النقيض من فكرة البيانية الكلية القرآنية
باملقاربة اللتي أسلفناها.
 2ـ كام أن احلديث عن أن كّ يشء ففيه كلتاب أو سنة ،قد تثار مشاكسة هنا حول عدم
إثباته باملعنى املدريس؛ ألنه ال يبني طبيعة حديث الكلتاب والسنة عنه ،فلو أحالت الرشيعة يف
بعض األمور عىل العقّ اإلنساين اخلاضع لقيمها ومعاييها ،فيصح يف هذه احلال أن يقال بأن
الكلتاب والسنة فيهام هذا اليشء ،فكأن الكلتاب لو سئّ عن حكم ملكية الفضاء مثالً ،لكان فيه
كالم وهو :إن ملكية الفضاء أمر يأمركم الكلتاب والسنة أن ترجعوا فيهام إىل عقولكم وتسنوا
فيهام القوانني وفق ًا لقيم الرشيعة وأهدافها ،متام ًا كام يقول ذلك يف بعض اللتفاصيّ اللتطبيقية
اللتي يرجع فيها لويل األمر العام أو اخلاص.
 3ـ نعم ،ورد يف صحيحة حممد بن محران (الرواية الثانية اآلتية) ما يفيد أن يف القرآن تبيان
( )1حيدر حب اهلل ،منطق النقد السندي  585 :1ـ .602

كّ يشء  ،ومن ثم لو صح ما فهمناه من هذا الرتديد هنا ،سيكون هذان اخلّبان ملتصادمني
بشكّ من األشكال ،ما مل نرفع اإلشكالية باملشاكسة اللتي بيناها آنف ًا.
 4ـ أضف إىل هذا كله ،أن هذا احلديث كأنه مقلتطع من سياق ،حيث مل يذكر يشء قبله وال
بعده ،ويف هذه احلال علينا اللتفلتيش عىل مشاهباته؛ لكي نقرتب من السياق االحلتاميل له ،وسياق
سائر األحاديث هو:
ّأوالً :إما سياق السؤال عن أنه بامذا يفلتي اإلمام  ،مثّ رواية سورة بن كليب ،قال :قلت
أليب عبد اهلل× :بأي يشء يفلتي اإلمام؟ قال «بالكلتاب» ،قلت :فام مل يكن يف الكلتاب؟ قال:
«بالسنة» ،قلت :فام مل يكن يف الكلتاب والسنة؟ قال« :ليس يشء إال يف الكلتاب والسنة. »..
ثاني ًا :أو سياق النهي عن القياس ولزوم الرجوع إىل أهّ البيت.
وهذان السياقان ،يساعدان عىل فرض أن املراد بـ (اليشء) يف هذا احلديث وأمثاله ،هو
األمر الديني ،فيكون املعنى :إن الدين والقضايا الدينية واإلفلتاء مل خيّ منها الكلتاب والسنة،
فال حاجة للذهاب خلف طريقة اخرى غي مرجعية النص ،مثّ القياس ،ويف هذا السياق ال
يعود هذا احلديث ـ لو ضم إىل سائر أحاديث الباب ـ معني ًا بقياس درجة العالقة بني الرشيعة
والوقائع ،بّ هو معني بقياس درجة العالقة بني الرشيعة والنصوص الدينية املوجودة يف
الكلتاب والسنة ،وأن النصوص الدينية تغطي قضايا الرشيعة كلها ،وأن املفلتي تكفيه
النصوص ،أما ماذا تغطي الرشيعة من وقائع احلياة فهو أمر غي منظور هنا.
ولعله هلذا وجدنا ـ كام سوف يأيت ـ أن الصفار يف بصائر الدرجات الذي نقّ النص
الصحيح املطابق يف مضمونه هلذه الرواية هنا ،يفلتح بعد هذا فور ًا باب ًا مسلتق ً
ال حتت عنوان
(باب يف املعضالت اللتي ال توجد يف الكلتاب والسنة ما يعرفه األئمة) ،ليذكر فيه سبع روايات
(ترجع يف جوهرها إىل اثنلتني) ،تؤكد أن األئمة كانوا يواجهون ما ليس يف الكلتاب والسنة،
( )1املحاسن .267 :1
( )2بصائر الدرجات .407 :يشار إىل أن هذا احلديث واضح يف موافقة اإلمام الضمنية فيه عىل أنه يمكن
أن خيّ الكلتاب من يشء فيجع للسنة ،بينام مل يوافق عىل خلو الكلتاب والسنة ،وهذا ما جيعّ من مثّ
هذا احلديث مصادم ًا ـ بنحو من األنحاء ـ للبيانية الكلية القرآنية اللتي ا يدعى وجود دليّ قرآين وبعض
النصوص احلديثية عليها ،فالحظ وتأمّ للتجد مسلتوى من اللتهافت يف النصوص احلديثية هنا.

ورغم حتفظنا عىل نصوص هذا الباب ،كام سوف يأيت ،لكنه يثينا هنا ،حيث جتده يوافق عىل
وجود حاالت ختلو نصوص الكلتاب والسنة من احلديث عنها ،رغم أن سائر النصوص ال
توافق عىل هذا ،ولعّ طريقة اجلمع اللتي قلناها توفق بني بعض النصوص.
حممد بن ُْحران ،عن أيب عبد اهلل ،قال :أتاين الفضّ بن عبد امللك
الرواية الثانية :صحيحة ّ
النوفّل ،ومعه موىل له ،يقال له :شبيب معلتزيل املذهب ،ونحن بمنى ،فخرجت إىل باب
الفسطاط يف ليلة مقمرة ،فأنشأ املعلتزيل يلتكلم ،فقلت :ما أدري ما كالمك هذا املوصّ الذي
قد وصللته ،إن اهلل خلق اخللق فرقلتني ،فجعّ خيته يف إحدى الفرقلتني ،ثم جعلهم أثالث ًا،
فجعّ خيته يف إحدى إال ثالث (الثالث) ،ثم مل يزل خيلتار ،حلتى اخلتار عبد مناف ،ثم اخلتار
من عبد مناف هاش ًام ،ثم اخلتار من هاشم عبد املطلب ،ثم اخلتار من عبد املطلب عبد اهلل ،ثم
اخلتار من عبد اهلل حممد ًا رسول اهلل‘ ،فكان أطيب الناس والد ًة ،فبعثه اهلل باحلق وأنزل عليه
الكلتاب  ،فليس من يشء إال ويف كلتاب اهلل تبيانه. 
وهذه الرواية معلتّبة اإلسناد بحسب الظاهر ،برصف النظر عن املوقف من نسخة كلتاب
املحاسن الواصلة إلينا ،ودالللتها مطابقة لداللة النص القرآين امللتكلم عن اللتبيانية الكلية ،وقد
سبق أن علقنا عليها فال نكرر ،عل ًام أن هذه الرواية ختلتلف بعض اليشء عن مثّ الرواية
السابقة كام قلنا ،كام أّنا تقع موقع اخلالف مع بعض الروايات القادمة املسلتوحى منها أن
اإلمام يواجه أحيان ًا مواقف ال وجود هلا يف الكلتاب فيجع للسنة.
بّ إن سياق النقاش مع املعلتزيل ربام يفلتح الباب أمامنا لطرح احلتاملية معقولة قد تعيق
اللتمسك بعمومية الداللة يف الفقرة األخية ،فلعّ املعلتزيل ينطلق من طبيعة األدلة العقلية
إلثبات قضاياه الكالمية والدينية ،وقد اسلتغرب منه اإلمام يف املوصّ الذي وصله ،فأراد أن
ينبهه إىل مرجعية النص يف فهم الدين ،وعدم تيّس فهم الدين بطريق العقول ،فيكون اخلّب هنا
عىل شاكلة األخبار الناهية عن إعامل العقول يف فهم الدين ،وأن دين اهلل ال يصاب بالعقول.
ومرجع مالحظلتنا األخية إىل أن سياق احلوارية الواقعة بني اإلمام واملعلتزيل غي منقولة لنا،
مع علمنا بنسق تفكي املعلتزلة ،ويف هذه احلال يملتنع األخذ بإطالقيات النصوص خارج
( )1املحاسن .267 :1

الدائرة األكثر تأكد ًا لدينا يف السياقات املحلتملة ،وهذا ما ينلتج املتناع األخذ بالعموم هنا،
وسيأيت يف الروايات الالحقة ويف املقاربة اإلمجالية للنصوص احلديثية (املرحلة الثانية) ما يؤكد
أن الكثي من النصوص هنا إنام هو بصدد تأكيد مرجعية النص يف فهم الدين ،ال تأكيد شمولية
الدين للوقائع ،فطرفا النسبة (النص/الدين ـ الدين/الوقائع) خملتلف.
الرواية الثالثة :خرب سامعة بن ِم ْهران ،عن أيب احلسن موسى× قال :قلت :أصلحك اهلل،
إنا نجلتمع فنلتذاكر ما عندنا ،فال يرد علينا يشء إال وعندنا فيه يشء مسطر (مسطور ،مسلتطر)،
وذلك مما أنعم اهلل به علينا بكم ،ثم يرد علينا اليشء الصغي ليس عندنا فيه يشء ،فينظر بعضنا
إىل بعض ،وعندنا ما يشبهه ،فنقيس عىل أحسنه ؟ فقال« :وما لكم وللقياس؟ إنام هلك من
هلك من قبلكم بالقياس ،ثم قال :إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ،وإن جاءكم ما ال تعلمون
فها ـ وأهوى بيده إىل فيه ـ ثم قال :لعن اهلل أبا حنيفة ،كان يقول :قال عّل وقلت أنا ،وقالت
الصحابة وقلت ،ثم قال :أكنت جتلس إليه؟» فقلت :ال ،ولكن هذا كالمه ،فقلت :أصلحك
اهلل ،أتى رسول اهلل‘ الناس بام يكلتفون به يف عهده؟ قال« :نعم ،وما حيلتاجون إليه إىل يوم
القيامة» ،فقلت :فضاع من ذلك يشء؟ فقال« :ال ،هو عند أهله» .
وهذا اخلرب ورد بسند صحيح كاآليت :عن العبد الصالح× ،قال :سأللته فقلت :إن أناس ًا
من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهام احلديث ،فربام كان اليشء يبلتّل به بعض
أصحابنا وليس عندهم يف ذلك يشء يفلتيه ،وعندهم ما يشبهه ،يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟
فقال« :إنه ليس بيشء إال وقد جاء يف الكلتاب والسنة» .
( )1لست أدري إذا كانت شخصية بمسلتوى سامعة بن مهران ،لديه املسطور حول كّ يشء ،حسبام يقول
هو يف الرواية أعاله ،فكيف مل يكن يعرف أن هناك ـ عىل ما هو املعروف ـ مئات النصوص احلديثية
عن اإلمام الباقر والصادق ،ومن قبلهام من األئمة ـ حيث هو هنا يسأل اإلمام الكاظم ـ يف النهي عن
القياس واللتشدد يف أمره ،فكيف تسنى اجلمع بني هذا االسلتيعاب يف روايات مسطوراته وبني عدم
اطالعه عىل قضية من هذا النوع وهبذا احلجم؟! هذا يثي يف ذهني بعض اللتساؤل وعالمات
االسلتفهام اللتي قد حتوم حول هذه الرواية ،أطرحها لللتأمّ فقط.
( )2الكايف 57 :1؛ (و ط دار احلديث  144 :1ـ .)145
( )3بصائر الدرجات322 :؛ واالخلتصاص.281 :

ونحو هذا اخلرب:

الرواية الرابعة :خرب حممد بن حكِيم ،قال :قلت أليب احلسن× :إنا نلتالقى فيام بيننا فال

يكاد يرد علينا يشء ،إال وعندنا فيه يشء ،وذلك يشء أنعم اهلل به علينا بكم ،وقد يرد علينا
اليشء وليس عندنا فيه يشء وعندنا ما يشبهه ،فنقيس عىل أحسنه؟ فقال :ال ،وما لكم
وللقياس ،ثم قال :لعن اهلل أبا فالن ،كان يقول :قال عّل وقلت ،وقالت الصحابة وقلت ،ثم
قال :كنت جتلس إليه؟ قلت :ال ،ولكن هذا قوله ،فقال أبو احلسن× :إذا جاءكم ما
تعلمون فقولوا ،وإذا جاءكم ما ال تعلمون فها ـ ووضع يده عىل فمه ـ فقلت :ومل ذاك؟ قال:
ألن رسول اهلل‘ أتى الناس بام اكلتفوا به عىل عهده وما حيلتاجون إليه من بعده إىل يوم
القيامة. 
وهذا احلديث ـ خّب سامعة ـ وارد بنفس سند احلديث السابق إىل سامعة بن مهران ،فيكون
ضعيف ًا ،لكنه يف طريقه اآلخر صحيح ،وأما خّب حممد بن حكيم ،فهو يف أحد املوضعني من
املحاسن ضعيف السند بعّل بن إسامعيّ بن شعيب أو ابن ميثم ،امليثمي ،فإنه جمهول احلال.
وتوثيق بعض امللتأخرين له ال ينفع .وكونه ملتكل ًام بارع ًا ومن وجوه امللتكلمني من الشيعة ،
ليس دلي ً
ال عىل عداللته ووثاقلته بمعنى صدقه ،فضالً عن ضبطه ودقلته يف النقّ .وتريض
الطويس عنه  ،من حيث دفاعه عن املذهب الشيعي وليس بالرضورة للتعديله له أو حتسينه
لنقله للحديث واللتاريخ ،لو قلنا بأن الرتيض يفيد اللتوثيق .ورواية صفوان عنه ال تكفي عىل ما
بحثناه يف دراساتنا الرجالية ،بّ ذهب بعض املعارصين لللتوقف بعض اليشء يف أصّ رواية
صفوان عنه  ،وعليه ،فلم يقم عندي دليّ عىل وثاقلته ،بمعنى اعلتبار رواياته والركون إىل
نقله .وأما النقّ الثاين للمحاسن ففيه حممد بن خالد الّبقي وقد حققنا يف حمله عدم ثبوت
( )1املحاسن 235 ،213 :1؛ ويف الفصول املهمة  ،510 :1جاء قال :أتاهم رسول اهلل بام اكلتفوا به يف
عهده ،واسلتغنوا به من بعده .قال  :ورواه بلفظ آخر قال :أتاهم بام يسلتغنون به يف عهده ،وما
يكلتفون به من بعده كلتاب اهلل وسنة نبيه.
( )2النجايش ،الفهرست.251 :
( )3الفهرست.150 :
( )4انظر :حممد رضا السيسلتاين ،قبسات من علم الرجال .363 :1

وثاقلته فال نعيد  ،بّ حممد بن حكيم نفسه مل تثبت وثاقلته ،فيكون اخلّب ضعيف ًا مطلق ًا.
بّ يبدو يل يف غاية الغرابة أن ينسج حديثان ملتطابقان يف األسئلة واألجوبة ووقائع احلوار،
وكّ راو ينقّ الواقعة منسوب ًة إىل نفسه ،األمر الذي ييش بوقوع خطأ يف السند أو بكون أحد
السندين قد اخلتلق لنفسه عني القصة الواردة يف السند األول.
فإن
وعىل أ ّية حال ،فالبدّ من التو ّقف عند متن هذين احلديثني ،مركّزين عىل خرب سامعةّ ،
املتن:
 1ـ واضح جّل يف أن مفهوم الشمولية قد جاء يف سياق رد القياس احلنفي ،وسوف نرى
الحق ًا هّ هناك ترابط يف جهات صدور األحاديث هنا بني الشمولية والقياس أو ال؟ كام
أملحنا لبعضه قبّ قليّ.
 2ـ وثمة نقطة وردت يف ذيّ هذه الرواية ،وهي مفهوم احلاجة ،حيث تفيد أن
الرسول‘ قد جاء بكّ يشء حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة ،وهذا يعني أن األشياء اللتي ال
حيلتاج الناس إىل معرفة املوقف منها ،كام لو كان فيها حكم العقّ عىل سبيّ الفرض ،ال تكون
مشمول ًة هلذا احلديث ،فيام قد يقال يف املقابّ بأن احلديث مل جيعّ احلاجة ملتعلق ًة بمعرفة املوقف
منها بّ هبا بنفسها ،ومن ثم فوصول العقّ إىل حتديد موقف يف قضية معينة ال ينايف أننا بحاجة
هلذه القضية نفسها.
وسوف ننظر الحق ًا إن شاء اهلل يف مفهوم احلاجة هذا الوارد يف بعض هذه النصوص ،هّ
له داللة معينة أو ال؟
 3ـ ولو بقينا مع هذا احلديث فإن كّ ما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة موجود يف الكلتاب
والسنة ،ودعونا هنا نثي بعض اللتساؤالت اللتمهيدية ملا سوف يأيت بحثه الحق ًا بعون اهلل،
فاليوم حيلتاج املؤمنون إىل مناقشة مدارس الفلسفة املعارصة وقضايا اهلرمنوطيقا وإشكاليات
البحث اللتارخيي ومعضالت اإلحلاد املعارص عّب قضايا الداروينية والفيزياء الكمية ،فهّ يف
الكلتاب والسنة طرائق النقاش معهم ومواد هذا النقاش ،وأساليب إقناعهم ،ومعطيات
البحث العلمي معهم؟ وأين ذلك؟ أال ينبغي أن نلتوقف مع هذه النصوص بلتحليّ ملتنها أو
نقده؟
( )1انظر :إضاءات يف الفكر والدين واالجلتامع  152 :4ـ .159

إن هذا يعني أن ما تريده هذه النصوص هو أن القضايا الدينية املحلتاج إليها موجودة يف
الكلتاب والسنة ،ال أن كّ القضايا املحلتاج إليها موجودة فيهام ،فإن أي مقاربة عقالنية هلذه
النصوص سوف يدفعنا إما إىل تغيي تفسيها وفهمه ضمن هذا السياق ،كام فهمنا يف احلديث
السابق ،أو إىل اللتشكيك بصدورها ،أو محلها عىل يشء من املبالغة ،وإال فأين يمكن تقديم
مقاربة عقالنية مقنعة إلثبات يشء من هذا القبيّ؟!
طبع ًا البد يل أن أتوقف هنا عند حتليّ هذه الطريقة اللتي نقدمها يف املقاربة ،وذلك أّنا ال
يمكن أن تكون مقبولة يف الوسط الديني املدريس؛ ألن الفهم الديني املدريس يقوم عىل
االكلتفاء بوجود الدليّ املخارج للقضية هبدف إثباهتا ،بينام الفهم احلداثي يف القضايا الدينية
يقوم عىل حتليّ القضية املراد إثباهتا بحيث يمكن أن تكون ـ برشي ًا ـ قابلة للفهم ،فعندما أقول
بأن كّ يشء يف الكلتاب والسنة ،لوجود حديث يفيد هذا؛ فإن املقاربة املدرسية تكلتفي هبذا
املقدار ،وختضع للنص انطالق ًا من اإلمكانات العقلية املحضة للموضوع ،بينام املقاربة احلداثية
لقضية من هذا النوع ،تذهب نحو مزيد من اللتعقيّ؛ ألّنا تلتساءل مبارشةً :كيف يمكن أن
يكون هذا النص شامالً لكّ القضايا اللتي حيلتاجها البرش إىل يوم القيامة شموالً تفصيلي ًا حسب
الفرض؟ هّ هذه القضية يف حد نفسها معقولة؟ وكيف؟ واملقصود بمعقولية القضية ليس
اإلمكان املحض ،وإنام وجود مشاهبات هلا أو مقاربات جتعلها قريبة لالسلتيعاب ،وخاضعة
ضمن اإلمكان الوقوعي بحسب االصطالح الفلسفي ،وإال فسوف تصبح يف عداد الغرائب
اللتي حيلتاج تصديقها للمزيد من اإلثباتات القاطعة.
هذا يعني أن الفهم احلديث يعلتّب أن اسلتيعاب القضية املسلتدل عليها هو جزء من تعقيلها
وإثباهتا ،وأنه ال يكفي لإلثبات كوّنا ممكنة مع وجود دليّ من خارجها عليها؛ ما دام الدليّ
نفسه يمكن افرتاض تفسيه بأكثر من وجه.
ويف املقابّ جتد فه ًام آخر ال يفرض تعقيّ كّ ما ثبت تعقي ً
ال تام ًا ،فكثي من األمور يف
العلوم املخلتلفة تثبت دون أن يكون بمقدورنا تفسيها ،خاصة يف العلوم الطبيعية ،فام هو املّبر
إلبطال قيمة دليّ إثبايت ملجرد أن النلتيجة اللتي يثبلتها هذا الدليّ ال يمكننا بعد من فهم متاما
حيثياهتا ومالبساهتا؟!
 4ـ كام توجد يف احلديث إثارة يمكننا طرحها ،وهي أن احلديث يقول بأن رسول اهلل قد

جاء الناس بكّ يشء مما حيلتاجون إليه ،ثم ملا سئّ عن ضياع تراث النبي أكد أنه موجود عند
أهله ،وهذا اللتعبي يراد له ـ من جهة أوىل ـ أن خيدم مرجعية أهّ البيت العلمية ،فيلتقاطع مع
النصوص اآلتية حول اجلفر واجلامعة ومصحف عّل وفاطمة وغي ذلك من الكلتب اللتي عند
أهّ البيت النبوي ،لكنه ـ من جهة ثانية ـ يثي سؤاالً :هّ تم نرش وإعالن هذا الرتاث النبوي
يف احلقبة النبوية ،ثم ضاع منها يشء بني الناس وبقي حملتفظ ًا به عند أهله ،أو أن املراد هو أن
بعض اإلرث النبوي تم تسليمه إىل أهّ البيت النبوي خاصة ،ومل يلتم اإلعالن عنه ،ومن ثم
فمن املمكن أن يلتم اإلعالن عنه الحق ًا ،وربام يف عرص اإلمام املهدي يف آخر الزمان؟
إذا اخذنا باللتفسي األول ،والذي يبدو لنا أنه األقرب ملعطيات داخّ امللتن وخارجه ،فإن
األمر سهّ عىل الفهم ،بينام لو أخذنا باللتفسي الثاين ،فإن معناه أن الرشيعة الواقعية الصادرة
للناس ربام مل تكلتمّ بعد ،وهذا ما يفلتح عىل فرضيلتني:
الفرض ّية األوىل :أن يكون النبي مل يبني رشيعلته الكاملة رغم حاجة الناس إىل اجلزء الناقص
غي املبني ،وهذا ما ينلتج أن الرشيعة الواقعية مل تصدر كلها يف متام الوقائع اللتي كانت تعيشها
اإلنسانية حلتى يف عرص النبي ،وهو مفهوم كأنه يناقض الكثي من اللتصورات.
الفرض ّية الثانية :أن يكون النبي قد بني رشيعلته للناس ،وكانت بحسب زمانه كامل ًة شاملة،
بحيث تغطي مجيع وقائع احلياة يف تلك العصور ،غي أن جزء ًا من هذه الرشيعة ظّ خملتص ًا
بأهّ البيت النبوي ،وهذا اجلزء هو الرشيعة الواقعية غي الصادرة للناس ،لكون موضوعاهتا
وفضاءات قضاياها مل تولد بعد يف حياة البرشية ،مثّ مسلتجدات املسائّ اللتي نعيشها نحن
اليوم ،وهبذا يمكن القول بأن الرشيعة اليوم كاملة يف ذاهتا ،ناقصة يف صدورها بالنسبة إلينا،
معلومة بأرسها ألشخاص األئمة.
ومثّ هذه الفرضية يمكن أن يرتك تأثي ًا كبي ًا عىل اللتصورات امللتصلة بموضوع بحثنا وفق ًا
للمعلتقدات اإلمامية ،وسأكلتفي بطرح القضية هبذا املسلتوى اآلن؛ ألننا سوف نرجع هلذه
الفرضية الحق ًا يف ثنايا فصول هذا الكلتاب ،فانلتظر.
الرواية اخلامسة :خرب ُم ِ
رازم ،عن أيب عبداهلل× ،قال« :إن اهلل تبارك وتعاىل أنزل يف القرآن
تبيان كّ يشء ،حلتى واهلل ما ترك اهلل شيئ ًا حيلتاج إليه العباد ،حلتى ال يسلتطيع عبد يقول :لو كان

هذا انزل يف القرآن ،إال وقد أنزله اهلل فيه» .
وهو واضح يف الداللة عىل وجود كّ يشء يف القرآن ،وكّ ما حيلتاجه العباد ،بحيث لو متنى
شخص وجود يشء يف القرآن الكلتشف أنه موجود بالفعّ ،وقد فهم املوىل املازندراين من ذلك
أن هذه األمور كلها موجودة يف القرآن الكريم ،غايلته أن بعضها بنحو الظاهر وبعضها بنحو
الباطن الذي ال يعلمه إال الرسول واألوصياء .
إال أن هذه الرواية ضعيفة السند بعدم ثبوت وثاقة عّل بن حديد الوارد فيه ،إن مل نقّ
املجليس هذا احلديث بالضعيف  .كام أّنا تنايف بنحو
بضعفه ،وربام لضعف ابن حديد وصف
ي
من األنحاء ـ كام أرشنا سابق ًا ـ تلك الروايات اللتي يفهم منها قبول اإلمام بخلو القرآن عن

حكم ووجوده يف السنة ،فراجع.
الرواية السادسة :خرب ُمع َّىل بن ُخن ْيس ،قال :قال أبو عبداهلل×« :ما من أمر خيلتلف فيه
إثنان إال وله أصّ يف كلتاب اهلل عز وجّ ،ولكن ال تبلغه عقول الرجال» .
وهذا احلديث يصطف ـ بدرجة داللية معينة ـ إىل جانب الروايات الواردة يف عدم إمكان
فهم القرآن لغي املعصوم واللتي اسلتند إليها اإلخباريون ،وقد ألف صدر الدين الشيازي بحث ًا
يف رشح هذا احلديث .
تأملنا هذا احلديث ،لوجدنا فيه مشكل ًة من حيث السند واملتن مع ًا:
لكنّنا لو ّ
أ ـ أ ّما السند ،فإنه مرسّ يف مجيع املصادر ،حيث يرويه ـ يف بعض املصادر ـ ثعلبة بن ميمون
عمن حدثه ،عن معىل بن خنيس ،عن اإلمام ،فيام يرويه كذلك ـ أي عمن حدثه أو عن بعض
أصحابنا ـ عن اإلمام دون توسط املعىل بن خنيس ،يف بعض املصادر األخرى ،فيكون مرسالً
يف متام مصادره ،حيث ال يعلم حال من حدث ثعلبة باخلّب.
وأما متن ًا ،فإن النقطة األساسية فيه تكمن يف تفسي كلمة «له أصّ» ،حيث حيلتمّ فيها
بـ ّ
( )1الكايف 59 :1؛ وتفسي القمي .451 :2
( )2املازندراين ،رشح أصول الكايف 275 :2؛ وانظر :األمثّ .297 :8
( )3انظر :مرآة العقول .202 :1
( )4الكايف  ،60 :1و158 :7؛ واملحاسن 267 :1؛ وهتذيب األحكام .357 :9
( )5انظر :الطهراين ،الذريعة .206 :13

احلتامالن:
األول :أن يلتعرض له القرآن ،فيكون املعنى :ما من أمر خيلتلف فيه اثنان ـ سواء يف
االحتامل ّ
الدين أم غيه ـ إال وقد تعرض القرآن له ،وكشف احلق فيه ،غاية ما يف األمر أنه ال تبلغه عقول
الرجال .وهو مدلول واسع حيث مل يقيد طبيعة األمر املخلتلف فيه بأن يكون ديني ًا.
وهذا اللتفسي هو ما علقنا عليه يف بحث تفسي آية «فيه تبيان كّ يشء» ،حيث نجد أن هذا
املعنى غي مقبول ،فكيف نصدق أن القرآن الكريم حوى كّ يشء خيلتلف فيه اثنان ،وهو
اه ْم عل ْيك ِمن ق ْب ُل و ُر ُسالً َّمل ْ ن ْق ُص ْص ُه ْم عل ْيك وك َّلم اهللُّ
بنفسه يقول﴿ :و ُر ُسالً قدْ قص ْصن ُ
ُموسى تكْلِ ًيام﴾ (النساء)164 :؟! وكيف يكون يف القرآن خّب كّ يشء ،واهلل تعاىل يقول
لرسوله يف أواخر السور املدنية﴿ :و ِمم َّ ْن ح ْولكُم ِّمن األ ْعر ِ
اب ُمنافِ ُقون و ِم ْن أ ْه ِل ا ْمل ِدين ِة مر ُدو ْا
عىل النِّف ِ
اق ال ت ْعل ُم ُه ْم ن ْح ُن ن ْعل ُم ُه ْم سنُع ِّذ ُ ُهبم َّم َّرت ْ ِ
ني ُث َّم ُيردون إىل عذاب عظِيم﴾ (اللتوبة:
)101؟! فلو كان القرآن فيه خّب كّ يشء ،واملفروض أن الرسول‘ هو العامل به ،فكيف مل
يعلم بخّب هؤالء املحيطني به؟! وهكذا يف اآليات اللتي تنفي علم النبي‘ بالغيب ..فإن
القرآن دال عىل أنه ليس فيه كّ يشء هبذا العرض العريض.
االحتامل الثاين :أن يراد بأن أصله يف القرآن موجود ،وأنه توجد إشارات جلذور هذا
املوضوع ،فأصله موجود يف القرآن ال أنه بعينه موجود فيه ،وعندما يكون األصّ موجود ًا
فهذا ال يعني الشمولية إال هبذا املقدار ،أي بمقدار القواعد العامة والقوانني الدسلتورية ،األمر
الذي ال يامنع أن يكون هذا األمر مما مل يرد فيه قانون تفصيّل ولو عّب العمومات واملطلقات،
لكن وردت فيه معايي قيمية ودسلتورية وإرشادية عامة ،واحيّ اللتقنني ملرجعية قانونية اخرى.
وهبذا يلتبني أن هذا احلديث ال يثبت الشمولية باملعنى املدريس ،بّ هو منسجم مع الكثي
من االجتاهات اللتي تصنف يف دائرة الذاهبة إىل فهم الدين بحده األدنى.
ونحو هذا اخلرب:
الرواية السابعة :خرب م ْسعدة بن صدقة ،عن أيب عبداهلل× قال :قال أمي املؤمنني×:
..ذلك القرآن فاسلتنطقوه ولن ينطق لكم ،أخّبكم عنه ،إن فيه علم ما مىض ،وعلم ما يأيت إىل

يوم القيامة ،وحكم ما بينكم ،وبيان ما أصبحلتم فيه ختلتلفون ،فلو سأللتموين عنه لعلملتكم» .
فهذا احلديث يصب يف السياق نفسه الذي حتدثنا عنه ،بّ هو يرصح بأن يف القرآن علم ما
مىض ،مع أن القرآن نفسه يرصح بأنه مل يذكر للرسول قصص مجيع األنبياء ،بّ إن هذا احلديث
يؤسس ملبدأ عدم نطق القرآن للناس ،والقرآن يقول﴿ :هذا بيان ِّللن ِ
َّاس﴾ (آل عمران:
 ، )138وغيها ،مما يدلّ عىل تعلق البيانية القرآنية بالناس ال بأشخاص اسلتثنائيني بأعياّنم.
هذا ،وهذا اخلّب أيض ًا ضعيف السند باإلرسال؛ ألن حممد بن حييى قد نقله عن بعض
أصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعدة.
الرواية الثامنة :صحيحة عبد األعىل بن أ ْعني ،قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول :قد
ولدين رسول اهلل‘ وأنا أعلم كلتاب اهلل وفيه بدء اخللق ،وما هو كائن إىل يوم القيامة ،وفيه
خّب السامء وخّب األرض ،وخّب اجلنة وخّب النار ،وخّب ما كان ،و [خّب] ما هو كائن ،أعلم
ذلك كام أنظر إىل كفي ،إن اهلل يقول :فيه تبيان كّ يشء. 
وقد تبني حاله مما تقدم ،وسيأيت.
احلر ،قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول :إن اهلل عز ذكره
الرواية التاسعة :معتربة أ ّيوب بن ّ

خلتم بنبيكم النبيني فال نبي بعده أبد ًا ،وخلتم بكلتابكم الكلتب فال كلتاب بعده أبد ًا ،وأنزل فيه
تبيان كّ يشء وخلقكم وخلق الساموات واألرض ونبأ ما قبلكم وفصّ ما بينكم ،وخّب ما
بعدكم ،وأمر اجلنة والنار وما أنلتم صائرون إليه. 
وقد تبني حاله أيض ًا مما تقدم ،وسيأيت.
الرواية العارشة :معتربة إسامعيل بن جابر ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :كلتاب اهلل فيه نبأ ما
قبلكم وخّب ما بعدكم وفصّ ما بينكم ونحن نعلمه. 
( )1الكايف  60 :1ـ .61
( )2إال إذا أرص شخص أن ال يرجع اسم اإلشارة (هذا) إىل القرآن كله ،بّ خلصوص أمر حمدد ورد
احلديث عنه قبّ هذه اآلية بعينها ،فانلتبه.
( )3الكايف 61 :1؛ وبصائر الدرجات217 :؛ والفصول املهمة .483 :1
( )4الكايف 269 :1؛ والفصول املهمة .484 :1
( )5الكايف 61 :1؛ وبصائر الدرجات216 :؛ وكشف الغمة 414 :2؛ والفصول املهمة 484 :1؛ وورد

وقد تبني حاله مما تقدم وسيأيت ،بّ احلديث غي واضح يف الشمولية اللتفصيلية ،إذ ال حيكي
عن كيفية بيان هذه األشياء فلعله بنحو املعايي السننية اللتارخيية والقيمية ،ولعله بنحو تأمي
بعضكم ليسن القوانني فيفصّ اللتنازع.
إىل غريها من الروايات الشبيهة هبذه الروايات الثالث ،واللتي غالبها ضعيف السند ،فالبد
من رد علمها إىل أهلها أو تأويلها بام ال ينايف القرآن الكريم بالطريقة اللتي بيناها ،فخّب ما كان
وما يكون قد يراد منه معرفة منطق الصيورة اللتارخيية ومنطق االجلتامع البرشي ،ال تفاصيّ
األحداث ،واهلل العامل.
الرواية احلادية عرشة :صحيحة سامعة ،عن أيب احلسن موسى× قال :قلت له :أكّ يشء
(كّ يشء تقول به) يف كلتاب اهلل وسنة نبيه‘ أو تقولون (يقولون) فيه؟ قال« :بّ كّ يشء
(نقوله) يف كلتاب اهلل وسنة نبيه»  ،حيث قد يفهم من هذا اخلّب أن كّ يشء يف الكلتاب
والسنة ،فيفيد الشمولية.
خاصة بمعونة صيغته يف بصائر
إال ّ
جنبي متاماً عن املوضوعّ ،
أن اإلنصاف أ ّن هذا اخلرب أ ٌّ
الدرجات؛ ألنه ليس بصدد احلديث عن اسلتيعاب الكلتاب والسنة لكّ يشء ،وإنام بصدد
احلديث عن أن ما يقوله أهّ البيت ليس إضاف ًة عىل ما يف الكلتاب والسنة ،بّ هو رشح هلام،
وهلذا اسلتندنا إىل مثّ هذه الرواية يف مباحثنا يف السنة اللتأسيسية ألهّ البيت^ يف كلتابنا
«حجية السنة يف الفكر اإلسالمي»  ،فهذا احلديث يمكن ادعاء عدم انعقاد إطالق فيه بقرينة
مقام اللتخاطب الظاهر يف أن نظره كان إىل أن نصوص أهّ البيت هّ تنطلق من الكلتاب
والسنة أو من اجلتهاد الرأي عندهم؟
الرواية الثانية عرشة :خرب عبد العزيز بن مسلم ،عن اإلمام الرضا× ـ يف حديث طويّ ـ
قال ..« :إن اهلل عز وجّ مل يقبض نبيه‘ حلتى أكمّ له الدين ،وأنزل عليه القرآن فيه تبيان
قريب منه عن اإلمام عّل ،يف مسند ابن حنبّ 91 :1؛ والطّباين ،املعجم الكبي  84 :20ـ 85؛
ومسند الشاميني .258 :3
( )1الكايف ( 62 :1و ط دار احلديث )157 :1؛ وبصائر الدرجات.321 :
( )2انظر :حجية السنة 554 :ـ .560

كّ يشء ،بني فيه احلالل واحلرام ،واحلدود واألحكام ،ومجيع ما حيلتاج الناس إليه كمالً ،فقال
عز وجّ﴿ :ما ّفرطنا يف الكتاب من يشء﴾ ..ومل يمض‘ حلتى بني ألملته معامل دينهم ..وما
ترك [هلم] شيئ ًا حيلتاج إليه األمة إال بينه» .
وهذا احلديث واضح جّل يف تفسي إكامل الدين باكلتامل ترشيعاته وقوانينه ،ومنها اإلمامة
اللتي ركز هذا احلديث الطويّ كالمه عليها ،ورشح أن املراد هنا هو إمتام الدين بوالية اإلمام.
إال أن مشكلة هذا اخلّب ـ برصف النظر عام تقدم من نصوص تفيد عدم اشلتامل القرآن عىل
كّ يشء ـ تكمن يف سنده؛ فإن بعض املصادر أوردته مرسالً ،وبعضها اآلخر أورده بالسند إىل
القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم ،وإذا راجعنا حال عبد العزيز بن مسلم
صاحب الرواية ،فإننا نالحظ أنه مل يذكره الرجاليون اإلمامية ،عدا تعرض الطويس ـ وفق ًا
لبعض النسخ فقط ـ ملجرد اسمه يف رجاله  ،ويبدو أنه اسم ليست له روايات كثية ،من هنا
يصعب األخذ برواياته واحلال هذه.
وبمراجعة الرتاث الرجايل عند أهّ السنة ،نالحظ وجود عبد العزيز بن مسلم القسمّل
املوثق يف كلامهتم  ،لكنه ال يمكن أن يكون الراوي هنا؛ وذلك أنه تويف عام 167هـ ،فال
يمكن أن يروي عن اإلمام الرضا امللتوىف يف شهر صفر من عام 203هـ ،وكذلك ذكروا عبد
العزيز بن مسلم األنصاري ،واحلتملوا احتاده مع سابقه ،ولكنه بعيد عن طبقة النقّ عن
الرضا ،بّ عد يف نفس طبقة القسمّل ،وهو يروي بواسطة واحدة عن أنس بن مالك ،وينقّ
عن اللتابعني  ،عل ًام أنه موصوف باجلهالة وإن قواه بعض ،وال دليّ عىل احتاده مع راوي هذا
احلديث هنا.
( )1الكايف 199 :1؛ والصدوق ،األمايل 773 :ـ 774؛ ومعاين األخبار96 :؛ وعيون أخبار الرضا :2
 195ـ 196؛ والنعامين ،الغيبة225 :؛ واحلراين ،حتف العقول 436 :ـ 437؛ والطّبيس ،االحلتجاج
.226 :2
( )2راجع :رجال الطويس ،362 :بّ ذكر املحقق يف اهلامش أن هذا االسم غي موجود أص ً
ال يف بعض
نسخ رجال الطويس ،وانظر :معجم رجال احلديث 39 :11؛ رقم.6578 :
( )3انظر :هتذيب الكامل  202 :18ـ 204؛ وميزان االعلتدال .635 :2
( )4انظر :هتذيب الكامل 205 :18؛ وميزان االعلتدال 635 :2؛ وتقريب اللتهذيب .608 :1

ولو غضضنا الطرف عن عبد العزيز بن مسلم وحاولنا اللتعرف عىل أخيه الراوي عنه هنا،
وهو القاسم بن مسلم ،لرأينا أنه رجّ مهمّ جد ًا ،فال ذكر لشخص هبذا االسم يف كلتب
الرجال عدا شخص واحد يعد يف أصحاب الصادق  ،وال يعقّ أن يكون هو هذا الراوي
عن اإلمام الرضا؛ الخلتالف الطبقة.
والغريب أن احلر العامّل قد ذكر أن هذا اخلّب قد رواه الصدوق يف العيون واألمايل بأسانيد
ملتعددة  ،مع أن كّ مصادره ترجع إما إىل سند الكايف ،وهو سند مرسّ ،حيث يرفع القاسم
بن العالء احلديث فيه إىل عبد العزيز بن مسلم؛ أو سند الصدوق ،الذي ينلتهي إىل القاسم بن
مسلم عن أخيه ،فكّ النصوص واألسانيد تنلتهي إىل عبد العزيز بن مسلم ،فال معنى للحديث
عن أن هذا اخلّب له أسانيد ملتعددة ،وهذه من األخطاء املوجودة لدى بعض املحدثني امللتأخرين
أو من العبارات املومهة لغي امللتلتبعني.
الرواية الثالثة عرشة :خرب أيب أسامة ،قال :كنت عند أيب عبداهلل× ،فسأله رجّ من
املغيية عن يشء من السنن ،فقال« :ما من يشء حيلتاج إليه أحد من ولد آدم ،إال وقد جرت فيه
من اهلل ومن رسوله سنة ،عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها ،فقال رجّ :فام السنة يف
دخول اخلالء؟ قال :تذكر اهلل وتلتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،وإذا فرغت قلت :احلمد هلل
عىل ما أخرج مني من األذى يف يّس وعافية .قال الرجّ :فاإلنسان يكون عىل تلك احلال وال
يصّب حلتى ينظر إىل ما خيرج منه؟ قال :إنه ليس يف األرض آدمي إال ومعه ملكان موكالن به،
فإذا كان عىل تلك احلال ثنيا برقبلته ،ثم قاال :يا ابن آدم انظر إىل ما كنت تكدح له يف الدنيا إىل ما
هو صائر» .
لكن الصفار يف البصائر روى احلديث هبذه الطريقة :محاد بن (عن) أيب أسامة ،قال :كنت
عند أيب عبد اهلل× وعنده رجّ من املغيية ،فسئّ عن يشء من السنن ،فقال :ما من يشء
حيلتاج إليه ولد آدم إال وقد خرجت فيه السنة من اهلل ومن رسوله ،ولوال ذلك ما احلتج .فقال
املغيي :وبام احلتج؟ فقال أبو عبد اهلل× :قوله :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم
( )1راجع :رجال الطويس.273 :
( )2الفصول املهمة .491 :1
( )3الكايف  69 :3ـ 70؛ واملحاسن 278 :1؛ وعلّ الرشائع .276 :1

نعملتي ،حلتى فرغ من اآلية ،فلو مل يكمّ سنلته وفرايضه وما حيلتاج إليه الناس بام احلتج به. 
إن هذا النص واضح ورصيح يف صدور السنن واللترشيعات من اهلل ورسوله يف كّ يشء
حيلتاج إليه ولد آدم ،وهذا واضح جد ًا يف شمول اللترشيع لكّ مرافق احلياة من حيث احلاجة.
وأما عن سند هذا اخلرب ،ففي غري بصائر الدرجات هو ضعيف السند ،ال ّ
أقل بصالح بن
ّ
السندي الوارد فيه ،وذلك أنه ذكره الطويس يف الفهرست والرجال دون توصيف  ،وقال
الوحيد البهبهاين ..« :ويشي إليها (الوثاقة) أيض ًا رواية جعفر بن بشي عنه ..مضاف ًا إىل إكثاره
من الرواية عنه ،ويؤيدها رواية إبراهيم عنه؛ ملا مر يف ترمجلته ،وأنه كثي الرواية وسديد الرواية
ومقبوهلا . »..كام وقع يف طريق كامّ الزيارات.
لكن هذه الوجوه كلها ال تثبت الوثاقة كام كررنا ذلك ،وبينا تفصيله يف بحوثنا الرجالية،
فراجع ،والغريب االسلتناد إىل رواياته عن جعفر بن بشي ،فإنه حلتى لو قبلنا بلتعهد جعفر بن
بشي بعدم الرواية عن غي الثقات ،لكن كيف يمكن له أن يلتعهد بأن ال يروي عنه إال
الثقات؟! فالرجّ جمهول احلال.
وأما سند بصائر الدرجات ،فهو كاآليت :حدثنا عبد اهلل بن جعفر ،عن حممد بن عيسى ،عن
ّ
احلسني بن سعيد ،عن جعفر بن بشي ،عن محاد بن (عن) أيب أسامة ،ورجاله ثقات .لكن
باملراجعة مل نجد للحسني بن سعيد رواية عن جعفر بن بشي ،وإن كانت ممكنة جد ًا ،وذلك أن
جعفر بن بشي تويف عام 208هـ ،فيام األهوازي له روايات عن الرضا امللتوىف عام 203هـ.
الرواية الرابعة عرشة :خرب سعيد األعرج ،قال :قلت أليب عبد اهلل× :إن من عندنا ممن
يلتفقه يقولون :يرد علينا ما ال نعرفه يف كلتاب اهلل وال يف السنة ،نقول فيه برأينا .فقال أبو عبد
اهلل×« :كذبوا ،ليس يشء إال جاء يف الكلتاب وجاء فيه السنة» .
وداللة هذا اخلّب صارت واضحة من خالل ما تقدم ،وهو يريد اللتأكيد عىل أن كّ يشء
موجود يف الكلتاب وموجود يف السنة مع ًا ،لكن املشكلة يف سنده ،حيث يقع فيه حممد بن خالد
( )1بصائر الدرجات 537 :ـ .538
( )2انظر :الفهرست147 :؛ والرجال.428 :
( )3تعليقة عىل منهج املقال.204 :
( )4بصائر الدرجات 321 :ـ 322؛ واالخلتصاص.281 :

الّبقي ،ومل تثبت وثاقلته عندي كام تقدم.
وهذا اخلّب لو اخذ به عىل إطالقه ،حيث قد يدعى أنه ال تقييد فيه باألمور الفقهية ،فهو
كأنه يبني عىل حرص مرجعية حلتى مثّ علم الكالم ـ يف غي إثبات أصّ األلوهية والنبوة ـ
بالنص ،وكأنه يدعو لعلم كالم نقّل ،أكثر مما ينسجم مع علم الكالم العقّل أو علم الكالم
امللتنوع املناهج.
الرواية اخلامسة عرشة :خرب حممد بن مسلم ،قال :سأللته عن مياث العلم ما بلغ ،أجوامع
(من) العلم أم يفّس كّ يشء يف (من) هذا (هذه) األمور اللتي يلتكلم فيها الناس من الطالق
والفرايض؟ فقال :إن علي ًا كلتب العلم كله (القضاء) والفرايض ،فلو ظهر أمرنا مل يكن من
يشء إال وفيه سنة يمضيها (فيه نمضيها). 
يريد هذا اخلّب أن يؤكد أن عند أهّ البيت العلم كله والفرايض وأنه لو ظهر أمرهم مل يكن
من يشء إال وفيه سنة متىض ،مما يكشف عن الشمولية اللتفصيلية ،واخلّب من حيث اإلسناد
معلتّب برصف النظر عن قيمة كلتاب بصائر الدرجات ،وقد وقع يف السند القاسم بن يزيد،
والصحيح أنه القاسم بن بريد الثقة (ويف بعض املواضع القاسم عن بريد بن معاوية).
ويبدو هذا اخلّب عىل نسق أخبار ما كلتبه عّل من كّ يشء كاجلامعة واملصحف ونحو ذلك،
فلتأيت عليه املالحظات القادمة هناك.
الرواية السادسة عرشة :خرب س ْورة بن ُكليب ،قال :قلت أليب عبد اهلل× :بأي يشء يفلتي
اإلمام؟ قال« :بالكلتاب» ،قلت :فام مل يكن يف الكلتاب؟ قال« :بالسنة» ،قلت :فام مل يكن يف
الكلتاب والسنة؟ قال« :ليس يشء إال يف الكلتاب والسنة» ،قال :فكررت مر ًة أو اثنني ،قال:
«يسدد ويوفق ،فأما ما تظن فال» .
لكن هذا احلديث
داللة هذا احلديث واضحة يف أنّه ما من يشء إال وهو يف الكتاب والسنّةّ ،
قد يواجه مشاكل ثالث:
املشكلة األوىل :إن سورة بن كليب إن كان هنا هو النهدي الكويف الذي من أصحاب اإلمام
الصادق ،فلم يلتعرض له أحد سوى جمرد ذكر الشيخ الطويس اسمه يف أصحاب الصادق،
( )1بصائر الدرجات533 ،184 ،163 :؛ وخملترص بصائر الدرجات10 :؛ وبحار األنوار .169 :2
( )2بصائر الدرجات 407 :ـ .408

فيكون جمهول احلال ،وأما إذا كان هو سورة بن كليب بن معاوية األسدي ،الذي هو من
أصحاب الباقر والصادق مع ًا ،فإن وثاقلته مبنية عىل وروده يف أسانيد تفسي القمي ،أو عىل
رواية بعض األجالء عنه ،وال نقول هباتني النظريلتني إطالق ًا كام حققناه يف بحوثنا الرجالية،
فالرواية ال يمكن االعلتامد عليها إال بوصفها مؤيد ًا.
مرة ثانية بالسند الصحيح إىل محاد بن عثامن أنه قال :سأله
ّ
لكن الصفار نقل هذه الرواية ّ
سورة وأنا شاهد  ،وهبذا تكون الرواية معلتّبة السند برصف النظر عن كلتاب البصائر نفسه.
املشكلة الثانية :إن هذا اخلّب نقّ بسند صحيح إىل حريز عن سورة بن كليب يف نفس
مصدره وهو بصائر الدرجات ،لكن فيه أنه عندما سأله كليب عن حالة عدم وجود يشء يف
الكلتاب والسنة ،مل جيبه اإلمام بأنه ما من يشء إال وهو موجود فيهام ،بّ أجاب فور ًا ..« :قد
أعرف الذي تريد ،يسدد ويوفق ،وليس كام تظن» .
وهبذا يقع تناف يف املنقول عن سورة بن كليب بني ما ينقله عنه حريز بسند صحيح ،وما
ينقله عنه ربعي بسند صحيح أيض ًا ،فإذا بني عىل أصالة عدم الزيادة اخذ باجلملة حمّ الشاهد،
وإذا بني عىل أصالة عدم النقيصة مل يؤخذ ،وقد حققنا يف أصول الفقه أنه ال توجد هنا أصول
عقالئية ثابلتة مرعية اإلجراء ،وإنام تلتبع درجة وثوق الباحث ،ومن الصعب أن حيصّ لنا وثوق
يف هذه احلال ،فلعّ الثقة زاد هنا اشلتباه ًا مع رواية أخرى غي ثابلتة ،وهكذا ..وإن كانت
احلتامالت النقيصة أقوى عاد ًة من احلتامالت الزيادة السهوية ،ويعزز ذلك بأن اخلّب الصحيح
السند هنا (خّب محاد أنه سأله سورة وأنا حارض) يساند النقّ الذي يشلتمّ عىل هذه اجلملة،
فراجع.
املشكلة الثالثة :إن هناك احلتامالً قوي ًا يف تفسي هذه الرواية خيرجها عن جمال بحثنا ،وهو أّنا
ليست بصدد مساحة اللترشيعات اإلسالمية ،بّ هي بصدد مرجعيات اإلمام يف جوابه عن
اللترشيعات ،فيكون املعنى :إن أي سؤال يوجه يل يف الرشع (يفلتي) فليس يل مصدر له غي
( )1املصدر نفسه.408 :
( )2املصدر نفسه.
( )3انظر :حيدر حب اهلل ،احلديث الرشيف ،حدود املرجعية ودوائر االحلتجاج  453 :1ـ .463
( )4يالحظ أنه يف النقلني عن سورة بطريق ربعي ومحاد بن عثامن ورد تعبي (يفلتي) ،ويف نقّ حريز عن

الكلتاب والسنة ،فام من يشء أجيب به أو جييب به جميب عن لسان الرشع إال وهو يف الكلتاب
والسنة ،وهذا غي أنه ما من واقعة إال وحكمها يف الكلتاب والسنة ،فيكون مطلع الرواية قدر ًا
ملتيقن ًا يف مقام اللتخاطب منظور ًا إليه يف اجلملة حمّ الشاهد ،فلتأمّ جيد ًا.
الرواية السابعة عرشة :خرب خيثم ،عن أيب عبد هلل× ،قال :قلت له :يكون يشء ال يكون
يف الكلتاب والسنة؟ قال« :ال» ،قال :قلت :فإن جاء يشء؟ قال« :ال» حلتى أعدت عليه مرار ًا،
فقال« :ال جييء» ،ثم قال بإصبعه« :بلتوفيق وتسديد ،ليس حيث تذهب ،ليس حيث
تذهب» .
لكن خيثم الوارد يف السند يبدو أنه تصحيف خيثمة؛ لعدم وجود اسم خيثم يف مصادر
الرجال ،وخيثمة رجّ مردد يف طبقة الراوين عن اإلمام الصادق× بني عدة أشخاص،
ويظهر من السيد اخلوئي ترجيح أنه خيثمة بن عبد الرمحن ،الذي تبنى وثاقلته عىل ما قيّ عنه
بأنه كان وجه ًا يف أصحابنا  ،إال أن تعيني كونه عند اإلطالق هو هذا مشكّ جد ًا ،بّ جمرد أنه
وجه يف أصحابنا ال يعني معروفيلته أكثر يف جمال الرواية ،السيام أن النجايش والطويس مل
يرتمجاه مسلتق ً
ال ومل يذكرا أن له كلتب ًا ،ومل يبينا طرقهام إىل كلتبه ،نعم ذكر النجايش اسم خيثمة عىل
اإلطالق ،وذكر سنده إليه املنلتهي بمحمد بن عيسى ،لكن خيثمة هذا غي خيثمة بن عبد
الرمحن حلتى بشهادة اخلوئي ،فيكون جمهوالً.
وعليه ،فرتجيح خيثمة بن عبد الرمحن عىل أربعة أسامء أخرى تللتقي معه يف عدم ذكر كلتاب
هلا ،يبدو صعب ًا ،وحلتى عندما ذكر النجايش أنه وجه يف أصحابنا كان يقول« :بسطام بن
احلصني بن عبد الرمحن اجلعفي ،ابن أخي خيثمة وإسامعيّ .كان وجه ًا يف أصحابنا وأبوه
وعموملته ،وكان أوجههم إسامعيّ وهم بيت بالكوفة ، »..مما يشي إىل معروفية هذه األرسة
بالكوفة ،واملعروفية ال تساوق احلضور احلديثي؛ ألن هلا عالقة بغي جانب اللتحديث والرواية
سورة ورد تعبي (حيكم) ،ويكفي هذا الرتدد لعدم إمكان االسلتدالل هنا ،لو سلمنا بأن تعبي (حيكم)
أعم من الدائرة اإلفلتائية.
( )1بصائر الدرجات.408 :
( )2انظر :معجم رجال احلديث .84 :8
( )3رجال النجايش 110 :ـ .111

أيض ًا كبعض وكالء األئمة أو حلتى بعض السفراء وهكذا..
وعليه ،فإثبات صحة الرواية مشكّ ،وإن كانت دالللتها تامة مبدئي ًا.

اجملموعة الثانية :نصوص كُتُب أهل البيت واإلرث النبو ّي الواصل إليهم
يف هذه املجموعة يمكن أيض ًا إدراج بعض األحاديث ،وهي:

الرواية األوىل :صحيحة أيب بصري ،قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل× ،فقلت له :جعلت
فداك إين أسألك عن مسألة ،ههنا أحد يسمع كالمي؟ قال :فرفع أبو عبد اهلل× سرت ًا بينه
وبني بيت آخر  ،فأطلع فيه ،ثم قال :يا أبا حممد ،سّ عام بدا لك  ،قال :قلت :جعلت فداك،
إن شيعلتك يلتحدثون أن رسول اهلل‘ علم علي ًا× باب ًا يفلتح له منه ألف باب؟ قال :فقال:
يا أبا حممد علم رسول اهلل‘ علي ًا× ألف باب يفلتح من كّ باب ألف باب ،قال :قلت:
هذا واهلل العلم .قال :فنكت ساعة يف األرض ،ثم قال :إنه لعلم وما هو بذاك .قال :ثم قال:
يا أبا حممد ،وإن عندنا اجلامعة وما يدرهيم ما اجلامعة؟ قال :قلت :جعلت فداك ،وما
اجلامعة؟ قال :صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا بذراع رسول اهلل‘ ،وإمالئه من فلق فيه وخط
عّل بيمينه ،فيها كّ حالل وحرام وكّ يشء حيلتاج الناس إليه حلتى األرش يف اخلدش،
ورضب بيده إيل فقال :تأذن يل يا أبا حممد؟ قال :قلت :جعلت فداك إنام أنا لك فاصنع ما
شئت ،قال :فغمزين بيده ،وقال :حلتى أرش هذا ـ كأنه مغضب ـ قال :قلت :هذا واهلل العلم،
قال :إنه لعلم وليس بذاك .ثم سكت ساعة ،ثم قال :وإن عندنا اجلفر وما يدرهيم ما
اجلفر؟ قال :قلت :وما اجلفر؟ قال :وعاء من أدم فيه علم النبيني والوصيني ،وعلم العلامء
( )1لعله يثي تساؤلنا أنه إذا كان أبو بصي الوارد يف سند هذا احلديث هو الرضير الذي ال يرى ،فكيف
اللتفت إىل أن اإلمام نظر وراء السرت ورفعه؟! ثم كيف انلتبه إىل أن اإلمام كان ينكت يف األرض؟!
ولعله كان معه أحد فأخّبه أو مخن ذلك من خالل القرائن واملالبسات وبعض األصوات.
( )2لعّ من حق اإلنسان أن يلتساءل هنا ،إذا كان هذا احلديث يثبت ألهّ البيت علوم ًا واسعة ال حدود
هلا ،وأن هذه العلوم تشمّ كّ صغية وكبية ،وما يقع وحيدث يف هذا العامل ،فام الوجه يف أن يرفع
اإلمام السلتار لينظر هّ يوجد أحد أو ال؟ أمل يكن يعلم باألمر؟ أليس هذا موحي ًا بيشء من االرتياب
من احلديث؟ إال إذا قيّ بأن اإلمام يعلم كّ يشء ،لكنه يعمّ بالظاهر.

الذين مضوا من بني إرسائيّ ،قال :قلت :إن هذا هو العلم ،قال :إنه لعلم وليس بذاك .ثم
سكت ساعة ،ثم قال :وإن عندنا ملصحف فاطمة÷ ،وما يدرهيم ما مصحف فاطمة÷؟

قال :قلت :وما مصحف فاطمة÷؟ قال :مصحف فيه مثّ قرآنكم هذا ثالث مرات ،واهلل
ما فيه من قرآنكم حرف واحد  ،قال :قلت :هذا واهلل العلم .قال :إنه لعلم وما هو بذاك.
ثم سكت ساعة ،ثم قال :إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة ،قال:
قلت :جعلت فداك هذا واهلل هو العلم ،قال :إنه لعلم وليس بذاك .قلت :جعلت فداك فأي
يشء العلم؟ قال :ما حيدث بالليّ والنهار ،األمر من بعد األمر ،واليشء بعد اليشء ،إىل يوم
القيامة» .
واخلّب يركز بقوة عىل شمولية علم أهّ البيت وأن عندهم كّ حالل وحرام وكّ ما حيلتاج
إليه الناس .وال توجد هنا سوى بعض املشاكّ امللتنية ،حيث إننا نلتحفظ عىل دعوى علم الغيب
الوسيعة املدعاة للنبي وأهّ بيلته ،ونراها منافي ًة لروح الكلتاب العزيز وداللة آياته ،وهذا نقاش
مبنائي ال نخوض فيه الساعة ،وسنشي إليه الحق ًا.
الرواية الثانية :خرب احلسني بن أيب العالء ،قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول« :إن عندي
اجلفر األبيض» ،قال :قلت :فأي يشء فيه؟ قال« :زبور داود ،وتوراة موسى ،وإنجيّ عيسى،
وصحف إبراهيم عليهم السالم ،واحلالل واحلرام ،ومصحف فاطمة ،ما أزعم أن فيه قرآن ًا،
وفيه ما حيلتاج الناس إلينا وال نحلتاج إىل أحد حلتى فيه اجللدة ،ونصف اجللدة ،وربع اجللدة
وأرش اخلدش. »..
( )1يوجد كالم كثي حول هذه اجلملة ،وأنه هّ املراد منها حتريف القرآن الكريم أو يشء آخر؟ وهّ
املراد من أنه ثالثة أضعاف القرآن يف احلجم أو يف املضمون؟ مع أن املفروض أن القرآن فيه بيان كّ
يشء .وما هو املقصود من أنه ال يوجد يف قرآنكم حرف واحد منه؟ فهّ املعنى لفظي هنا مع بعد هذا
االحلتامل أو أن املراد أن فيه من العلوم ما ال عني له وال أثر يف القرآن امللتداول بني املسلمني (قرآنكم)؟
وهذه كلها بحوث تراجع يف سياق اجلدل املذهبي ،ويف بحوث علم أهّ البيت يف علم الكالم ،فال
نطيّ.
( )2الكايف  239 :1ـ 240؛ وانظر :بصائر الدرجات.163 :
( )3الكايف 240 :1؛ وبصائر الدرجات170 :؛ والفصول املهمة  485 :1ـ .486

وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف؛ ملجهولية احلسني بن أيب العالء اخلفاف؛ وذلك أنه
النجايش اخلفاف فقال« :احلسني بن أيب العالء اخلفاف ،أبو عّل األعور ،موىل بني أسد،
ترجم
ي

ذكر ذلك ابن عقدة ،وعثامن بن حاتم بن منلتاب ،وقال أمحد بن احلسني :هو موىل بني عامر،

وأخواه عّل وعبد احلميد ،روى اجلميع عن أيب عبد اهلل ،وكان احلسني أوجههم ، »..ونقّ
حوله الكيش ما ال عالقة له باللتوثيق واللتضعيف  ،ومثله الطويس  .وقد اعلتمد يف توثيقه
عدة طرق مثّ وروده يف أسانيد كامّ الزيارة وكذلك يف أسانيد تفسي القمي ،ورواية ابن أيب
عمي وصفوان عنه ،وكثرة رواياته ،وأن له أص ً
ال من األصول ،ووروده يف مشيخة الصدوق
وغي ذلك من القواعد الرجالية اللتي ناقشناها باللتفصيّ يف مباحثنا الرجالية .وثمة حماولة
تعلتمد عىل تعبي النجايش عنه بأنه كان أوجه إخوته ،وقد تعرضنا يف البحوث الرجالية هلذا
اللتعبي وأنه غي دال عىل أن الوجاهة كانت بمالك الرواية حلتى يكون يف ذلك توثيق للرجّ،
بّ لعله يدعى ظهور هذا اللتعبي يف مكانلته االجلتامعية ،عل ًام أن إخوته مل تثبت وثاقلتهم حلتى
يكون هذا اللتوصيف فيه مبالغة يف املدح ،وعليه فالرجّ مل تثبت وثاقلته.
وأما من الناحية الدالل ّية ،فهو غي دال هنا؛ وذلك أن غاية ما يفيد هو أن عند أهّ
بـ ّ
البيت عل ًام واسع ًا بحيث حتلتاجهم الناس وال حيلتاجون للناس ،وهو مفهوم ال يدل بالرضورة
عىل الشمولية القانونية ،نعم تعبي اجللدة ونصف اجللدة كناية عن سعة هذه الكلتب بحيث
تطال اللتفاصيّ اجلزئية ،لكن هذا ال يدل عىل الشمولية اللتامة أيض ًا ،إال بنحو اإلشعار.
الص ْرييف ،قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول« :إن عندنا
خرب ب ْكر بن ك ْرب َّ
الرواية الثالثةُ :

ما ال نحلتاج معه إىل الناس ،وإن الناس ليحلتاجون إلينا ،وإن عندنا كلتاب ًا إمالء رسول اهلل‘

وخط عّل× ،صحيفة فيها كّ حالل وحرام ،وإنكم للتأتونا باألمر فنعرف إذا أخذتم به
ونعرف إذا تركلتموه» .
( )1الفهرست 52 :ـ .53
( )2رجال الكيش  659 :2ـ .660
( )3الرجال.131 :
( )4الكايف 242 :1؛ وبصائر الدرجات174 ،169 :؛ والفصول املهمة .487 :1

وهذا احلديث:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف بمجهولية الصييف؛ إذ مل يذكره أحد سوى الطويس
يف الرجال ،ذاكر ًا اسمه فقط يف طبقة اإلمام الباقر  ،بّ يبدو أن عدد رواياته يكاد ال يلتجاوز
أصابع اليد الواحدة.
وأما من الناحية الدالل ّية ،فأيض ًا ال عالقة له ببحثنا؛ فإن غايلته وجود كّ احلالل
بـ ّ
واحلرام عندهم ،بحيث حيلتاجهم الناس وال حيلتاجون أحد ًا ،وهذا غي حتديد مساحة احلرام
واحلالل بالقياس إىل الوقائع ،كام كررنا مرار ًا.
الرواية الرابعة :خرب أيب ُعبيدة ،قال :سأل أبا عبد اهلل× بعض أصحابنا عن اجلفر ،فقال:
هو جلد ثور مملوء عل ًام ،قال له :فاجلامعة؟ قال :تلك صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا يف عرض
األديم مثّ فخذ الفالج ،فيها كّ ما حيلتاج الناس إليه ،وليس من قضية إال وهي فيها ،حلتى
أرش اخلدش .قال :فمصحف فاطمة÷؟ قال :فسكت طوي ً
ال ،ثم قال :إنكم للتبحثون عام
تريدون وعام ال تريدون ،إن فاطمة مكثت بعد رسول اهلل‘ مخسة وسبعني يوم ًا وكان دخلها
حزن شديد عىل أبيها ،وكان جّبئيّ× يأتيها فيحسن عزاءها عىل أبيها ،ويطيب نفسها،
وخيّبها عن أبيها ومكانه ،وخيّبها بام يكون بعدها يف ذريلتها ،وكان عّل× يكلتب ذلك ،فهذا
مصحف فاطمة÷. 
وهذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من الناحية السند ّية ،فإن مجيع رجاله ثقات ،غي أننا مع ذلك ال نرى صحة سنده،

وذلك أن أبا عبيدة ينقّ عن بعض أصحابنا ،وال نحرز أن أبا عبيدة كان حارض ًا عند السؤال
أو أن (بعض أصحابنا) هو من نقّ له ذلك ،فيكون عنوان (بعض أصحابنا) عبارة عن قطعة
من السند ،واألرجح هو ذلك ،فيكون اخلّب مرسالً.
ن عم ،يف أحد نقّل الشيخ الصفار يف البصائر للحديث ،ينقله بطريقه إىل احلسن بن حمبوب
عن عّل بن رئاب عن اإلمام ،مع أنه ينقّ احلديث مر ًة أخرى عن ابن رئاب بالطريق عينه إليه،
لكن ابن رئاب ينقّ عن أيب عبيدة عن بعض أصحابنا ،فمرة ينقّ عن ابن رئاب عن اإلمام
( )1الرجال.127 :
( )2الكايف 241 :1؛ وبصائر الدرجات173 ،162 :؛ والفصول املهمة .488 :1

مبارش ًة ،وأخرى وبالسند عينه البن رئاب ينقّ عنه عن اإلمام بواسطة أيب عبيدة! واألقرب أن
السند األول خطأ وفيه نقص ،بقرينة ما جاء يف الكايف للحديث عينه ،ومثّ هذه األخطاء كثية
يف نسخ كلتاب البصائر ،وفق ًا للمطبوع منه اليوم ،واملنقول يف املصادر امللتأخرة أيض ًا.
ب ـ و ّأما من الناحية الدالل ّية ،فهي تدل عىل وجود كّ ما حيلتاج الناس إليه فيه ،وقد تقدم
أن هذه الصيغة حتلتمّ احلتاملني :أحدمها ما حيلتاجونه يف ذاته ،وثانيهام ما حيلتاجونه بحيث ليس
هلم من سبيّ له وألمره ،وعىل اللتقدير الثاين ال ينفع االسلتدالل هنا يف اجلملة ،دون اللتقدير
األول.
بّ ربام حيلتمّ أن عبارة (ليس من قضية) معناها ليس من حكم؛ ألن القضية يف لغة
العرب تعني احلكم وما يقىض ،وأما معناها املسلتخدم اليوم فربام ـ لو كان موجود ًا آنذاك ـ
ليس شائع ًا ،ومن ثم فيكون املعنى :وليس من حكم إال وهو يف الصحيفة ،وهذا ال يعطي
شمولية األحكام للوقائع ،بّ يفيد شمولية بيان الصحيفة لحأحكام.
يشار إىل أن هذا احلديث كأنه يعرف مصحف فاطمة بأنه أخبار املسلتقبليات ،وأخبار رسول
اهلل يف اجلنة ،مسلتخدم ًا يف آخره مجلة (هذا هو مصحف فاطمة) املشية وكأنه يف مقام تعريفه
وتبيينه ،بينام الحظنا أن خّب احلسني بن أيب العالء اخلفاف امللتقدم ـ بّ وغيه ـ جيعّ يف
مصحف فاطمة ما حيلتاج إليه وحكم اجللدة ونصف اجللدة ،بنا ًء عىل رجوع هذا اللتوصيف
هناك ملصحف فاطمة ،ال ألصّ املوضوع املسؤول عنه ،وهو اجلفر األبيض.
بّ قد أورد الكليني رواية رصحية يف نفي عالقة مصحف فاطمة باحلالل واحلرام! وهي
رواية محاد بن عثامن قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول :تظهر الزنادقة يف سنة ثامن وعرشين
ومائة؛ وذلك أين نظرت يف مصحف فاطمة÷ ،قال :قلت :وما مصحف فاطمة؟ قال :إن
اهلل تعاىل ملا قبض نبيه‘ دخّ عىل فاطمة÷ من وفاته من احلزن ما ال يعلمه إال اهلل عز
وجّ ،فأرسّ اهلل إليها ملك ًا يسّل غمها وحيدثها ،فشكت ذلك إىل أمي املؤمنني× ،فقال :إذا
أحسست بذلك وسمعت الصوت قويل يل ،فأعلملته بذلك فجعّ أمي املؤمنني× يكلتب كلام
سمع ،حلتى أثبت من ذلك مصحف ًا ،قال :ثم قال :أما إنه ليس فيه يشء من احلالل واحلرام،
( )1هذا االحلتامل طرحه عّل بعض األعزة من طاليب ،وهو صاحب الفضيلة الشيخ مهدي حممد آبادي
حفظه اهلل.

ولكن فيه علم ما يكون. 
الرواية اخلامسة :خرب أيب اجلارود ،عن أيب جعفر× قال :إن احلسني بن عّل’ ملا حرضه
الذي حرضه ،دعا ابنلته الكّبى فاطمة بنت احلسني ،فدفع إليها كلتاب ًا ملفوف ًا ووصية ظاهرة،
وكان عّل بن احلسني’ مبطون ًا معهم ال يرون إال أنه ملا به ،فدفعت فاطمة الكلتاب إىل عّل بن
احلسني× ،ثم صار واهلل ذلك الكلتاب إلينا يا زياد ،قال :قلت :ما يف ذلك الكلتاب جعلني
اهلل فداك؟ قال :فيه واهلل ما حيلتاج إليه ولد آدم منذ خلق اهلل آدم إىل أن تفنى الدنيا ،واهلل إن فيه
احلدود ،حلتى أن فيه أرش اخلدش.
ويف صيغة أخرى جاء :عن أيب جعفر× قال :ملا حرض احلسني× ما حرضه ،دفع
وصيلته إىل ابنلته فاطمة ظاهرة يف كلتاب مدرج ،فلام أن كان من أمر احلسني× ما كان ،دفعت
ذلك إىل عّل بن احلسني’ ،قلت له :فام فيه يرمحك اهلل؟ فقال :ما حيلتاج إليه ولد آدم منذ
كانت الدنيا إىل أن تفنى. 
وهذا احلديث يفيد مفهوم احلاجة أيض ًا ،ويوسعها لكّ حاجات البرش منذ اخلليقة إىل قيام
الساعة ،وكلها موجودة يف كلتاب كان مع احلسني يف كربالء.
ويبدو أن قضية احلدود مثية يف تركيز هذه النصوص عليها ،لو فّسناها بالقوانني اجلزائية،
وتعبي أرش اخلدش ملتكرر كثي ًا ،وهذا كام يدل عىل كونه كاملثّ يف القلة ،قد يوحي أحيان ًا بأن
بعض الرواة اخلتلق روايات شبيهة بام سمعه مريد ًا حماكاته بطريقه السندي هو.
واخلرب فيه أبو اجلارود زياد بن املنذر ،وقد كنت سابقاً أبني عىل وثاقته ،لكنّني اآلن مرت ّدد يف
أن أهم املعطيات املفيدة لتوثيقه هو اآليت:
ذلك؛ وذلك ّ
ّأوالً :ما ذكره الغضائري من أّنم أخذوا برواياته من بعض الطرق  ،وهذا يكشف عن
وثاقلته يف حد نفسه.
واجلواب :إن أصّ صحة نسخة كلتاب الغضائري املوجودة بني أيدينا اليوم غي حمرز ،فال
يعلتمد عىل هذه النسخة ،إال بوصفها قرينة احلتاملية منقوصة ،وجمرد األخذ بروايات له من أحد
( )1الكايف .240 :1
( )2الكايف  303 :1ـ 304؛ وبصائر الدرجات183 :؛ والفصول املهمة .491 :1
( )3رجال ابن الغضائري.61 :

الطرق قد يكون لغي صحة السند من طرفه؛ فإّنم كانوا يعملون بنظام حشد القرائن وليس
فقط السند ،وربام كان رجال هذا الطريق أكثر تثبلت ًا يف رواياته ،بحيث ال يروون عنه إال ما
حيصّ وثوق بصحلته لدهيم من خالل اعلتضاده بطرق أخرى عندهم.
ثاني ًا :ما ذكره الشيخ املفيد من أنه من الرؤساء األعالم الذي ال يطعن عليهم و ..فهذه
شهادة توثيق عظيمة.
وقد بحثنا يف علم الرجال قيمة توثيق املفيد واعلتّبناه ناقص ًا جد ًا ،بّ إفاداته مليئة باألخطاء
وامللتفردات ،فراجع .
ثالث ًا :رواية عّل بن إبراهيم وأمثاله عنه .وقد شهد بصحة أسانيد كلتابه ورجاله.
واجلواب :إن هذا اللتفسي املنسوب لعّل بن إبراهيم واملوجود اليوم بيننا ال يعلم نسبلته إليه،
وقد حققنا املوقف منه يف بحوثنا الرجالية.
رابع ًا :توثيق بعض العلامء امللتأخرين له.
واجلواب :إن شهادات امللتأخرين ال قيمة هلا؛ ألّنا اجلتهادات ناقصة جد ًا يف قوهتا
االحلتاملية بالنسبة إلينا ،كام قلنا مرار ًا.
أما أن توثيقه هبذه الوثائق يعارضه الروايات الذامة له والواردة يف كلتاب الكيش  ،فال
يصح؛ ألّنا ضعيفة السند ،وال يدل يشء منها عىل كذبه سوى رواية واحدة غي تامة سند ًا،
لكنها عىل أية حال نصوص تعطي قوة احلتاملية ولو ضعيفة ،فلتعارض القوة االحلتاملية الناقصة
يف إفادات اللتوثيق ،عىل مسلكنا يف حجية النلتائج الرجالية من باب االطمئنان.
نعم ،الرجّ مضعف جد ًا عند أهّ السنة  ،لكن كلامهتم تكاد تكون واضحة يف أن
تضعيفه كان لروايلته يف حق أهّ البيت وذم بعض الصحابة ،ولعله كذب عليه فيها ،وحيث
( )1منطق النقد السندي  329 :1ـ  ،330و  249 :2ـ .255
( )2رجال الكيش  495 :2ـ .497
( )3راجع :تاريخ حييى بن معني 333 ،325 ،269 :1؛ والبخاري ،اللتاريخ الصغي 137 :2؛ واللتاريخ
الكبي 371 :3؛ والنسائي ،الضعفاء واملرتوكني181 :؛ والرازي ،اجلرح واللتعديّ  545 :3ـ 546؛
وابن حبان ،املجروحني 306 :1؛ واجلرجاين ،الكامّ  189 :3ـ 191؛ واإلصبهاين ،الضعفاء 83 :ـ
84؛ واملزي ،هتذيب الكامل  517 :9ـ .520

ينطلق اللتضعيف من مثّ هذا األمر اخلاليف بني املذاهب ال نطمئن له ،برصف النظر عن مدى
موافقلتنا عىل مضمون مروياته يف هذا املجال أو ذاك ،ولعلنا لو نظرنا فيها ال نجد فيها هذا
الذي قالوه.
والنلتيجة إنه ال يمكننا االطمئنان بضعفه ،وال بوثاقلته.
بّ إن داللة هذا احلديث غي تامة؛ فإن غايلته أن يف الكلتاب ما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة،
وهذا كام حيلتمّ أن كّ ما حيلتاجه الناس فهو فيه ،كذا حيلتمّ أن ما فيه هو مما حيلتاجه الناس إىل
يوم القيامة ،فالحظ الرتكيب لرتى تردد االحلتامل اللتفسيي هنا.
الرواية السادسة :خرب عبد اهلل بن ِسنان ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :سمعلته يقول :إن عندنا
صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا ،إمالء رسول اهلل‘ وخطه عّل بيده ،وأن فيها جلميع ما حيلتاج
إليه الناس حلتى أرش اخلدش. 
وهذا احلديث معلتّب من حيث السند ،عدا إشكالية نفس كلتاب بصائر الدرجات ،الذي
تفرد بنقّ هذه الرواية هبذه الصيغة ،وأما دالللته فواضحة طبق ًا ملا قلناه سابق ًا.
الرواية السابعة :خرب منصور بن حازم أو عبد اهلل بن أيب ي ْع ُفور ،قال :قال أبو عبد اهلل×:
إن عندي صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا ،فيها ما حيلتاج إليه حلتى أن فيها أرش اخلدش. 
وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف باحلريري ،فإن املعنونني هبذا العنوان كلهم جماهيّ
أو مهملون  ،وال توثيق لبعضهم سوى عىل مثّ مبنى كامّ الزيارة وتفسي القمي ومها غي
ساملني ،واألرجح هنا أنه سفيان بن إبراهيم احلريري أو اجلريري .عل ًام أن هذه الرواية من
ملتفردات بصائر الدرجات.
ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فلو فصلناه عن سائر األحاديث مل تكن فيه داللة مقنعة،
وذلك أنه ال يقول بأن يف هذه الصحيفة كّ ما حيلتاج إليه الناس ،بّ قال بأن فيها ما حيلتاج إليه
( )1بصائر الدرجات163 :؛ والفصول املهمة .501 :1
( )2بصائر الدرجات164 :؛ والفصول املهمة .502 :1
( )3راجع :معجم رجال احلديث  ،238 :3و  ،170 ،155 :9و  ،382 ،342 :10و  ،228 :14و :16
 ،20و  356 ،235 :20ـ  ،357و .93 :24

الناس ،وهذا اللتعبي كام ينسجم مع الكلية ،كذلك هو منسجم جد ًا مع كون ما يف هذه
الصحيفة حيلتاجه الناس ،دون أن يكون كّ ما حيلتاجه الناس فهو يف هذه الصحيفة ،فيكون
املعنى أن فيها شيئ ًا حيلتاجه الناس.
نعم ،ذيلها كاشف عن سعة جماهلا ،ليصّ إىل أرش اخلدش ،لكن هذا ال يكشف عن الكلية
اللتامة.
الرواية الثامنة :خرب ُفض ْيل بن يسار ،قال :قال يل أبو جعفر :يا فضيّ ،عندنا كلتاب عّل
سبعون ذراع ًا ،ما عىل األرض يشء حيلتاج إليه إال وهو فيه حلتى أرش اخلدش ،ثم خطه بيده
عىل إهبامه. 
وهذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من الناحية السند ّية ،فهو مشكوك يف أمره ،وذلك أننا مل نعثر عىل راو باسم مروان
يروي عن فضيّ بن يسار ،ولعّ املراد عامر بن مروان أو حممد بن مروان ،فإن هلام رواية عن
فضيّ بن يسار يف الكلتب األربعة ،وربام يكون الراجح هنا هو حممد بن مروان ،حيث وجدنا
له عدة روايات عن الفضيّ يف بصائر الدرجات نفسه  ،وحممد بن مروان جمهول احلال،
فالسند حمّ تأمّ بّ ضعف .واحلديث من ملتفردات البصائر.
ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فهو يلتحدث هنا عن كلتاب عّل ،ويعطيه عني املواصفات
اللتي تعطى للجامعة وأمثاهلا ،يف أن فيه كّ ما حيلتاج إليه ،فدالللته ملتصلة بمفهوم احلاجة الذي
أرشنا له سابق ًا.

الرواية التاسعة :خرب عبد اهلل بن ِسنان اآلخر ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :ذكر له وقيعة ولد

احلسن ،وذكرنا اجلفر ،فقال :واهلل إن عندنا جللدي ماعز وضأن ،إمالء رسول اهلل‘ ،وخط
عّل ،وإن عندنا لصحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا ،وأمالها رسول اهلل وخطها عّل بيده ،وإن فيها
( )1بصائر الدرجات ،167 :والظاهر أنه بعينه اخلّب الذي بعده املقلتطع منه واملنسوب إىل مروان ،فإن
(مروان) هو راوي هذا اخلّب عن فضيّ ،ولكنها طريقة كلتاب بصائر الدرجات اللتي توحي لك ـ كام
هو املعروف ـ بأن العنوان فيه عرش روايات ،ولكنها يف احلقيقة تكون ثالث ًا مثالً ،من كثرة تكراره
وتداخّ مروياته ،فالحظ ذلك فيه.
( )2بصائر الدرجات.535 ،457 ،456 ،455 ،236 ،60 :

جلميع ما حيلتاج إليه حلتى أرش اخلدش. 
وهذا اخلّب معلتّب من حيث اإلسناد ،بعيد ًا عن قضية كلتاب بصائر الدرجات نفسه ،ودالللته
تشابه ما تقدم ،فال نعيد.
الرواية العارشة :مرسل أيب القاسم الكويف ،قال :ذكر ولد احلسن اجلفر ،فقالوا :ما هذا
بيشء ،فذكر برش ذلك أليب عبد اهلل× ،فقال :نعم ،مها إهابان إهاب ماعز وإهاب ضأن،
مملوان عل ًام ،كلتبا فيهام كّ يشء حلتى أرش اخلدش. 
وهذا اخلرب:
الكويف الرواية
أ ـ أ ّما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف باإلرسال يف احلد األدنى؛ إذ ينقّ
ي

عن بعض أصحابه بال تعيني ،واخلّب أيض ًا من ملتفردات بصائر الدرجات.

ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فاخلّب وقع يف سياق خالفات اإلمامة بني بني احلسن واإلمام
الصادق ،وكيف أّنم أرادوا أن يبخسوا ما عند اإلمام حلتى ال يكون يف موقع اإلمامة ،فاريد
إثبات أن لديه شيئ ًا ملتميز ًا فذكر إهابني وجلدين واحد من املاعز والثاين من الضأن ،ثم ذكر أن
فيهام كّ يشء حلتى أرش اخلدش.
وهذه اللتوصيفات ـ بعيد ًا عن أن وقوع نصوص يف سياق اللتصارع حول قضية اإلمامة
باملعنى العام أو اخلاص ،يعزز من احلتامليات وضع احلديث ،وأغلب هذه النصوص تقع يف
هذا السياق أو حتلتمّ هذا الوقوع ـ فإنه قد يلتساءل هنا ويقال :مل نفهم كيف يمكن أن يكون
جلدا ماعز وضأن فيهام كّ يشء؟! وملاذا كانت احلاجة إىل سبعني ذراع ًا للجامعة كي تشلتمّ
عىل كّ يشء؟! وملاذا كانت هناك اجلامعة وكان هناك هذان اإلهابان ،مع اشلتامهلام عىل تطابق
يف املعطى؟
وقد جياب عن هذا اللتساؤل بأن اإلهابني ال يراد منهام كوّنام مكلتوب ًا عليهام ،بّ وضعت
فيهام الكلتاب والصحف ،فال يبعد أن يكون فيهام كلتاب عّل ومصحف فاطمة واجلامعة وكّ
ذلك مع ًا ،فيتفع اإلشكال ،لكن بعض النصوص امللتقدمة قد توحي ببعد احتاد ما يف اإلهابني
مع اجلامعة ،وإن مل تنف احلتامل كوّنام موضع ًا جلمع الصحف ال أنه مكلتوب عليهام ،إذ هذه
( )1املصدر نفسه 174 :ـ 179 ،175؛ والفصول املهمة .504 :1
( )2بصائر الدرجات175 :؛ والفصول املهمة  504 :1ـ .505

النصوص امللتقدمة أفادت أن اإلهابني موجودان ،دون توصيف هلام ،ثم أفادت وجود اجلامعة
مع توصيفها بمثّ هذه الصفات ،بام ييش بقدر من اللتهافت بني النصوص يف توصيفاهتا.
الرواية احلادية عرشة :خرب عبد اهلل بن ِسنان اآلخر ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :سمعلته
يقول :وحيكم( ،وتدرون) أتدرون ما اجلفر؟ إنام هو جلد شاة ليست بالصغية وال بالكبية،
فيها خط عّل وإمالء رسول اهلل‘ من فلق فيه ،ما من يشء حيلتاج إليه إال وهو فيه حلتى أرش
اخلدش. 
وهذا اخلّب صار واضح الداللة فال نطيّ ،أما حول سنده ففيه عّل بن إسامعيّ ،والظاهر
أنه يف هذه الطبقة ال يوجد من ثبلتت وثاقلته ،واخلّب من ملتفردات البصائر.
الرواية الثانية عرشة :خرب أبان وعبد اهلل بن ُبك ْري ،قال :ال أعلمه إال ثعلبة أو عالء بن رزين،
عن حممد بن مسلم ،عن أحدمها× ،أنه مل يكن إمام حلتى خرج وأشهر سيفه ،وإنام تصلح يف
قريش ،يعني اإلمامة ،قال :فقال أبو عبد اهلل ألقوام كانوا يأتونه ويسألونه عام خلف رسول
اهلل‘ إىل عّل× ،وعام خلف عّل إىل احلسن× ،ولقد خلف رسول اهلل‘ عندنا
جلد ًا ،ما هو جلد مجال (محار) وال جلد ثور ،وال جلد بقرة ،إال إهاب شاة ،فيها كّ ما حيلتاج
إليه حلتى أرش اخلدش والظفر ،وخلفت فاطمة مصحف ًا ما هو قرآن ،ولكنه كالم من كالم اهلل
أنزل عليها إمالء رسول اهلل وخط عّل×. 
هذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من الناحية السند ّية ،فقد يقال بأنه يمكن تصحيح السند ،لو تم تصحيح نسخة كلتاب
بصائر الدرجات اللتي بني أيدينا؛ إذ هذه الرواية تفرد هبا الصفار يف البصائر ،إال أن الصحيح
أن اخلّب ضعيف من حيث اإلسناد؛ وذلك أن الصفار يروي اخلّب عن أمحد بن موسى،
وباملراجعة يرتجح أنه األشعري ،وقد قال فيه النجايش« :أمحد بن أيب زاهر ،واسم أيب زاهر
موسى ،أبو جعفر األشعري القمي ،موىل ،كان وجه ًا بقم ،و حديثه ليس بذلك النقي ،وكان
حممد بن حييى العطار أخص أصحابه به وصنف كلتب ًا. »..
( )1بصائر الدرجات175 :؛ والفصول املهمة .505 :1
( )2بصائر الدرجات 175 :ـ 176؛ والفصول املهمة  505 :1ـ .506
( )3النجايش ،الفهرست88 :؛ ومثله الطويس ،الفهرست 69 :ـ .70

أقول :أمحد بن موسى األشعري القمي ،مل يرد يف توثيقه إال اللتعبي عنه بأنه كان وجه ًا وأنه
الزمه حممد بن حييى ،لكن هذا ال يكفي للحكم بوثاقلته ،فإنه ال دليّ عىل أنه كان وجه ًا بمعنى
مرجع ًا معلتمد ًا يف احلديث بالرضورة ،إن مل نقّ بأن هذه الكلمة تنرصف إىل اجلانب
االجلتامعي ،وال نعرف مالبسات عالقة حممد بن حييى العطار به ،خاصة وأن عدد رواياته عنه
قليّ جد ًا ،مما يكشف عن أن هذه العالقة ربام ال تكون ملتصلة بجانب احلديث .وحكم
النجايش وغيه عليه بأنه غي نقي احلديث يفيد وجود أحاديث منكرة يف نصوصه املنقولة،
وهو وإن مل يسلب الوثاقة متام ًا غي أنه يغمز به نوع ًا ما ،ومعه فال يصح احلكم بوثاقلته مع ذلك
كله .وكّ من يرد باسم أمحد بن موسى ويكون الراوي عنه حممد بن حييى العطار فهو هذا
الرجّ.
ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فهو واضح يف إفادة وجود كّ ما حيلتاج إليه باللتفاصيّ
اجلزئية عند أهّ البيت ،ومن الواضح وقوعه يف سياق منازعات اإلمامة ،حيث اإلشارة يف
أوله لقضية حرص اإلمامة بمن خرج بالسيف ،ولعله وقع يف سياق املنازعة مع الزيدية ،فاريد
إثبات تقدم ألهّ البيت عىل اآلخرين.
وأما اجلملة األخية من الرواية ،فلعلها مرتبكة ،فكيف يكون كالم اهلل وقد أماله رسول
اهلل عليها ،واملفروض أن مصحف فاطمة جاءها بعد وفاة رسول اهلل ،إال إذا قيّ ـ كام ذكر
بعضهم ـ أن املراد برسول اهلل هنا هو جّبيّ ،فينسجم املضمون مع سائر الروايات ،وال يقع
أي هتافت أو غرابة.
لكن هذه الرواية تنفي أن ما عند أهّ البيت من رسول اهلل هو جلد ثور ،يف حني أن خّب
أيب عبيدة امللتقدم (الرواية الرابعة) ،وكذلك الرواية الثالثة عرشة اآلتية (خّب عّل بن سعيد)
تقوالن بأن ما عندهم هو جلد ثور ،فيقع يشء من اللتهافت ،ما مل يكن ما كان جلد ثور موروث ًا
عندهم من عّل مثالً ،فيام املنفي هنا أن يكون املوروث من الرسول هو جلد ثور ،وإن كان هذا
اللتخريج غي مقنع.

عّل بن س ِع ْيد (سعد) ،قال :كنت قاعد ًا عند أيب عبد اهلل×،
الرواية الثالثة عرشة :خرب ّ

( )1انظر :بحار األنوار .42 :26

وعنده أناس من أصحابنا ،فقال له معىل بن خنيس :جعلت فداك ،ما لقيت من احلسن بن
احلسن ،ثم قال له الطيار :جعلت فداك ،بينا أنا أميش يف بعض السكك إذ لقيت حممد بن عبد
اهلل بن احلسن عىل محار ،حوله أناس من الزيدية ،فقال يل :أهيا الرجّ إيل إيل ،فإن رسول اهلل
قال :من صىل صلواتنا واسلتقبّ قبللتنا وأكّ ذبيحلتنا فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل وذمة
رسوله ،من شاء أقام ومن شاء ظعن (طعن) ،فقلت له :اتق اهلل وال تغرنك هؤالء الذين
حولك ،فقال أبو عبد اهلل للطيار :ومل تقّ له غي هذا؟ قال :ال ،قال :فهال قلت له :إن
رسول اهلل‘ قال ذلك واملسلمون مقرون له بالطاعة ،فلام قبض رسول اهلل‘ ووقع
االخلتالف انقطع ذلك ،فقال حممد بن عبد اهلل بن عّل :العجب لعبد اهلل بن احلسن أنه هيزأ
ويقول هذا يف جفركم الذي تدعون ،فغضب أبو عبد اهلل× ،فقال :العجب لعبد اهلل بن
احلسن ،يقول ليس فينا إمام صدق ما هو بإمام وال كان أبوه إمام ًا ،ويزعم أن عّل بن أيب طالب
مل يكن إمام ًا ويرد ذلك ،وأما قوله يف اجلفر فإنام هو جلد ثور مذبوح كاجلراب ،فيه كلتب وعلم
ما حيلتاج الناس إليه إىل يوم القيمة من حالل وحرام ،إمالء رسول اهلل‘ وخطه عّل×
بيده ،وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن ،وإن عندي خاتم رسول اهلل‘ ودرعه
وسيفه ولوائه ،وعندي اجلفر عىل رغم أنف من زعم. 
وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فإن الرواية منقولة عن عّل بن سعد يف بعض املواضع من
البصائر ،والظاهر أنه من السهو أو خطأ النيسخ ،واملراد به عّل بن سعيد ،عىل ما جاء يف سائر
املواضع من البصائر ،وباملراجعة مل نجد أحد ًا من امللتسمني هبذا االسم ثقة أو مذكور ًا بمدح،
بّ مجيعهم إما مهمّ أو مذكور يف رجال الطويس أو الّبقي بمجرد االسم ،مثّ عّل بن سعيد
الّبقي (أو الرقي) ،وعّل بن سعيد البرصي ،املذكور يف أصحاب الصادق ،وعّل بن سعيد ابن
أخت صفوان ،املعدود يف أصحاب الرضا ،وعّل بن سعيد ابن امرأة ناجية ،املذكور يف
أصحاب الصادق ،وعّل بن سعيد بن بكي ،املذكور يف أصحاب الباقر ،وعّل بن سعيد
الكندي ،وعّل بن سعيد املدائني املعدود يف أصحاب الرضا ،وعّل بن سعيد املكاري الواقفي،
املذكور يف أصحاب الكاظم.
( )1بصائر الدرجات.181 ،180 ،176 :

نعم ،عّل بن سعيد بن رازم القاساين ثقة يف احلديث مأمون ،إال أنه ال يروي عن اإلمام
جعفر الصادق ،بّ هو يف طبقة الراوين عن أمحد بن حممد بن عيسى وابن أيب اخلطاب ،
وعليه فصاحب الرواية هنا ضعيف باجلهالة.
ب ـ أ ّما من الناحية الدالل ّية ،فمن املالحظ أن هذه القضية قد وقعت مر ًة أخرى يف سياق
منازعات اإلمامة وبيان عنارص اللتفضيّ ،داخّ اللتيارات الشيعية باملعنى العام ،كام أن احلديث
يظهر منه أن مصحف فاطمة من اجلفر ،كام تلمح إليه روايات اخر ملتقدمة ،ويسلتخدم احلديث
تعبي ما حيلتاج الناس إليه إىل يوم القيامة.
لكن اإلنصاف أن هذا احلديث ال عالقة له بموضع بحثنا؛ ملا قلناه سابق ًا ،من أن غاية ما
يثبت هذا البيان الوارد فيه أن عندهم ما حيلتاج الناس إليه من احلالل واحلرام ،لكن هذا ال يبني
لنا حجم مساحة احلالل واحلرام من حياة البرش ،فالقضية ال ربط هلا بموضوع بحثنا ،فالحظ
جمدد ًا حلتى ال نكرر أو نطيّ.
عّل بن ف َّضال ،عن أيب احلسن عّل بن موسى
الرواية الرابعة عرشة :خرب احلسن بن ّ
الرضا’ ،قال :لإلمام عالمات ،يكون أعلم الناس ،وأحكم الناس ،وأتقى الناس ،وأحلم
الناس ،وأشجع الناس ،وأسخى الناس ،وأعبد الناس ،ويولد خملتون ًا ،ويكون مطهر ًا ،ويرى
من خلفه كام يرى من بني يديه ،وال يكون له ظّ ،وإذا وقع عىل األرض من بطن أمه وقع عىل
راحلتيه رافع ًا صوته بالشهادتني ،وال حيلتلم ،وتنام عينه وال ينام قلبه ،ويكون حمدث ًا ،ويسلتوي
عليه درع رسول اهلل‘ ،وال يرى له بول وال غائط؛ ألن اهلل عز وجّ قد وكّ األرض
بابلتالع ما خيرج منه ،وتكون لرائحلته أطيب من رائحة املسك ،ويكون أوىل بالناس منهم
بأنفسهم ،وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاهتم ،ويكون أشد الناس تواضع ًا هلل جّ ذكره،
ويكون آخذ الناس بام يأمر به وأكف الناس عام ينهى عنه ،ويكون دعاؤه مسلتجاب ًا حلتى أنه لو
دعا عىل صخرة النشقت بنصفني ،ويكون عنده سالح رسول اهلل‘ ،وسيفه ذو الفقار،
ويكون عنده صحيفة يكون فيها أسامء شيعلته إىل يوم القيامة ،وصحيفة فيها أسامء أعدائه إىل
يوم القيامة ،وتكون عنده اجلامعة ،وهي صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا فيها مجيع ما حيلتاج إليه
ولد آدم ،ويكون عنده اجلفر األكّب واألصغر :إهاب ماعز وإهاب كبش ،فيهام مجيع العلوم
( )1راجع يف هذه القائمة :معجم رجال احلديث  41 :13ـ .44

حلتى أرش اخلدش وحلتى اجللدة ونصف اجللدة وثلث اجللدة ،ويكون عنده مصحف
فاطمة÷. 
وهذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من الناحية السند ّية ،فقد رواه الصدوق يف مجيع املصادر عن شيخه حممد بن إبراهيم
بن إسحاق الطالقاين ،املوصوف تار ًة باملكلتب وأخرى باملؤدب ،ومل تثبت وثاقلته ،وجمرد تريض
الصدوق عليه ال يثبت شيئ ًا ،وكذلك روايلته عنه ال تعني تعديله ،كام حققنا ذلك يف بحوثنا
الرجالية ،وما جاء يف قصة لقائه باحلسني بن روح النوبخلتي تدل عىل تشيعه ال عىل وثاقلته.
فالرواية ضعيفة السند.
ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فنحن نجد مر ًة جديدة وقوع هذه القضية يف سياق عالمات
اإلمامة وقضية إثبات اإلمام وتعيينه ،كام أّنا تسلتعمّ تعبي :مجيع ما حيلتاج الناس إليه الناس
إىل يوم القيامة.
ويف النفس من بعض مقاطع هذه الرواية يشء ،بحيث يؤثر ذلك عىل وثوقنا هبا ،وذلك أنه
لو كان اإلمام ال ظّ له ،وفهمنا من هذه اجلملة املعنى املفهوم هلا عرف ًا ،لكانت هذه القضية
أمر ًا مشهود ًا ملتداوالً ،فلامذا ال نجد عين ًا وال أثر ًا هلذا األمر يف إثبات اإلمامة بني الشيعة عند
رجوعهم إىل اإلمام الالحق ،وإرادهتم تعيينه وحتديده ،واملفروض أّنا معجزة من معجزاته أو
يرتقب هلا أن تكون دليالً عىل اإلمامة؟! بّ ملاذا ال نكاد نجد هذا األمر إال يف روايات تقارب
األربعة لو أخذنا بعني االعلتبار السنة (حول شخص النبي) والشيعة مع ًا ،وكلها ضعيفة
اإلسناد وبعضها ضعيف اإلسناد جد ًا ،وغالبها شيعي ًا منقول عند الصدوق ملتفرد ًا به ،مع أنه
من شأّنا أن تلتناقّ بني املؤالف واملخالف؟!
الرواية اخلامسة عرشة :خرب ُسل ْيم بن ق ْيس اهلالِل ،عن أمي املؤمنني× أنه قال.. :يا
طلحة ،إن كّ آية أنزهلا اهلل يف كلتابه عىل حممد‘ عندي ،بإمالء رسول اهلل‘ وخطي
بيدي ،وتأويّ كّ آية أنزهلا اهلل عىل حممد‘ وكّ حالل أو حرام أو حد أو حكم أو أي يشء
حتلتاج إليه األمة إىل يوم القيامة عندي ،مكلتوب بإمالء رسول اهلل وخط يدي حلتى أرش
( )1كلتاب من ال حيرضه الفقيه  418 :4ـ 419؛ واخلصال 527 :ـ 528؛ وعيون أخبار الرضا  192 :1ـ
193؛ ومعاين األخبار 102 :ـ 103؛ واالحلتجاج  230 :2ـ .231

اخلدش .قال طلحة :كّ يشء من صغي أو كبي أو خاص أو عام ،كان أو يكون إىل يوم
القيامة فهو مكلتوب عندك؟ قال :نعم ،وسوى ذلك أن رسول اهلل‘ أرس إيل يف مرضه
مفلتاح ألف باب من العلم يفلتح كّ باب ألف باب .ولو أن األمة منذ قبض اهلل نبيه اتبعوين
وأطاعوين ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم رغد ًا إىل يوم القيامة. ..
هذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف بعدم ثبوت نسبة كلتاب سليم املوجود بني أيدينا
اليوم إليه ،ونقّ صاحب االحلتجاج عنه مرسّ ،ومل تثبت صحة روايات كلتاب االحلتجاج وال
طرقه وال وثاقة مشاخيه ،عىل ما بحثناه يف حمله .
وأما من الناحية الدالل ّية ،فهذا احلديث يفيد وجود كّ حالل وحرام يف الصحف اللتي
بـ ّ
بني يدي عّل ،ثم يضيف بأن كّ ما حيلتاج إليه الناس فهو عنده ،وهذا كاشف عن مفهوم
الشمولية مع فكرة احلاجة ،فالداللة جيدة مبدئي ًا.
والبد أن نعلم أن احلديث يقع يف سياق قضية اإلمامة وبيان تقدم عّل عىل غيه ،وهو
حديث طويّ يمكن مراجعلته لللتأكد من هذا السياق احلاف.
الرواية السادسة عرشة :خرب عبد اهلل بن جعفر ،عن رسول اهلل‘ أنه قال ـ يف حديث
واصف ًا أوصياءه ـ.. :هم حجج اهلل تبارك وتعاىل عىل خلقه ،وشهداؤه يف أرضه وخزانه عىل
علمه ومعادن حكمه .من أطاعهم أطاع اهلل ،ومن عصاهم عىص اهلل .ال تبقى األرض طرفة
عني إال ببقائهم ،وال تصلح األرض إال هبم .خيّبون األمة بأمر دينهم وبحالهلم وحرامهم.
يدلوّنم عىل رىض رهبم وينهوّنم عن سخطه بأمر واحد وّني واحد ،ليس فيهم اخلتالف وال
فرقة وال تنازع .يأخذ آخرهم عن أوهلم إمالئي وخط أخي عّل بيده ،يلتوارثونه إىل يوم القيامة.
أهّ األرض كلهم يف غمرة وغفلة وتيه وحية غيهم وغي شيعلتهم وأوليائهم .ال حيلتاجون
إىل أحد من األمة يف يشء من أمر دينهم ،واألمة حتلتاج إليهم. ..
واخلّب من حيث اإلسناد حاله كحال سابقه ،وهو يف الداللة غي واضح؛ إذ غاية ما فيه أن
( )1كلتاب سليم بن قيس اهلاليل211 :؛ والطّبيس ،االحلتجاج .223 :1
( )2انظر :منطق النقد السندي  620 :1ـ .623
( )3كلتاب سليم بن قيس اهلاليل364 :؛ والفصول املهمة .516 :1

أهّ البيت ال حيلتاجون لحأمة ،فيام األمة حتلتاج إليهم ،وهذا ال ربط له بالرضورة بشمولية الدين
أو الرشيعة ،فقد ال يكونان شاملني ،لكن فيهام ما يعرفه أهّ البيت مما حيلتاجه الناس ،فاخلّب
خارج عن نقطة بحثنا ونظرنا هنا.
ومن الواضح أيض ًا السياق العقدي هلذا احلديث ،وأنه يريد بيان تقدم أهّ البيت عىل
غيهم يف األمة وحاجة غيهم إليهم.
الرواية السابعة عرشة :مرسل االحتجاج ،عن اإلمام احلسن بن عّل× يف حواره مع
معاوية بن أيب سفيان ،أنه قال.. :نحن نقول أهّ البيت أن األئمة منا ،وأن اخلالفة ال تصلح
إال فينا ،وأن اهلل جعلنا أهلها يف كلتابه وسنة نبيه ،وأن العلم فينا ونحن أهله ،وهو عندنا جمموع
كله بحذافيه ،وأنه ال حيدث يشء إىل يوم القيامة حلتى أرش اخلدش إال وهو عندنا مكلتوب
بإمالء رسول اهلل‘ وبخط عّل× بيده. ..
وهذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من الناحية السند ّية ،فهو مرسّ يف االحلتجاج ،ونسبه احلر العامّل يف الفصول املهمة
إىل كلتاب سليم  ،ومل نعثر عليه ،وعىل تقديره فالكلتاب مل يثبت عندنا ،فاخلّب ضعيف من
حيث اإلسناد.
وأما من الناحية الدالل ّية ،فهذا اخلّب هبذه الصيغة خملتلف عن سائر األخبار ،وذلك أنه
بـ ّ
يوحي لنا بأن أرش اخلدش ليس هو بيان احلكم الرشعي ،بّ هو بيان أمر واقعي وهو ما جيّب
الناس به إىل يوم القيامة خدشهم لبعضهم ،فيدفعون أرش ذلك ،فهذا معلوم لدى أهّ البيت،
فاخلّب هبذه الصيغة ال يدل عىل يشء هنا ،مما يرجح أنه قد وقع فيه سهو يف اللتعبي أو أن الناقّ
باملعنى مل يكن موفق ًا لبيان جيد ..بّ حلتى لو جتاوزنا هذه القضية فإن دالللته عىل سعة الرشيعة
واضحة ،لكن دالللته عىل كّ يشء غي مقنعة ،وسيلتضح أمر هذه املقاربة اللتي نقوهلا هنا عند
البحث يف املرحلة الثانية إن شاء اهلل تعاىل.
ونؤكد جمدد ًا عىل السياق العقدي اللتنازعي حول قضية اإلمامة ،وكيف أن هذا املوضوع
كان دائ ًام يقع ضمن هذا السياق؛ لبيان أولوية أهّ البيت بالنسبة لغيهم.
( )1االحلتجاج  6 :2ـ .7
( )2الفصول املهمة .516 :1

حممد بن حكِيم ،عن أيب احلسن× ،قال :إنام هلك من كان
الرواية الثامنة عرشة :خرب ّ
قبلكم بالقياس ،إن اهلل تبارك وتعاىل مل يقبض نبيه حلتى أكمّ له مجيع دينه يف حالله وحرامه،
فجاءكم مما حتلتاجون إليه يف حياته وتسلتغيثون به وبأهّ بيلته بعد موته ،وأّنا مصحف (خمفي)
عند أهّ بيلته ،حلتى أن فيه ألرش خدش الكف .ثم قال :إن أبا حنيفة لعنه اهلل ممن يقول :قال
عّل وأنا قلت. 
وهذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من حيث السند ،فهو ضعيف بعدم ثبوت وثاقة حممد بن حكيم ،فقد ذكره النجايش
والطويس دون توثيق ،ونقّ فيه الكيش ثالث روايات يف قدرته عىل اجلدل يف الكالم ،
وهي ضعيفة السند ،واثنلتان منها روامها هو لنا ،والثالثة ورد فيها حممد بن عيسى عن يونس،
وقد قلنا بضعف هذا السند سابق ًا ،بّ لو متت فال تفيد اللتوثيق؛ ألن القدرة يف الكالم ال
تساوق العدالة فض ً
ال عن الوثوق بالنقّ ،ورواية ابن أيب عمي عنه ال تثبت وثاقلته ،فيكون
حممد بن حكيم جمهول احلال.
وأما من حيث الداللة ،فاحلديث ال يفيد يف موضوع بحثنا؛ إذ غايلته حاجة الناس
بـ ّ
ألهّ البيت؛ ملا عندهم من العلم الذي أخذوه عن النبي ،وهذا العلم يف كّ الرشيعة حلتى
اللتفاصيّ منها الواصلة ألرش اخلدش ،وهذا ال يثبت بالرضورة أن الرشيعة شاملة لكّ مرافق
احلياة ،ولو أثبت ألثبت سعلتها فقط.
واحلديث واضح أنه وقع يف سياق اللتنازع االجلتهادي الطائفي بني املذاهب يف القرن الثاين
اهلجري ،وقضية القياس ،فال نطيّ.
الرواية التاسعة عرشة :خرب أيب شيبة ،قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول :ضّ علم ابن
شّبمة عند اجلامعة ،إمالء رسول اهلل‘ وخط عّل× بيده ،إن اجلامعة مل تدع ألحد
( )1بصائر الدرجات167 :؛ والفصول املهمة .501 :1
( )2النجايش ،الفهرست357 :؛ والطويس ،الفهرست 227 :ـ 228؛ ورجال الطويس.342 ،280 :
( )3رجال الكيش .746 :2
( )4وهو عبد اهلل بن شّبمة الضبي الكويف (144هـ) ،أحد القضاة يف سواد الكوفة يف زمان أيب جعفر
املنصور الدوانيقي ،وكان فقيه ًا شاعر ًا.

كالم ًا ،فيها علم احلالل واحلرام ،إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من
احلق إال بعد ًا ،إن دين اهلل ال يصاب بالقياس. 
وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من حيث السند ،فإنه ضعيف؛ وذلك أن أبا شيبة الوارد يف السند يفرتض أنه يروي
عن أيب عبد اهلل الصادق ،وبالرجوع إىل املصادر الرجالية واحلديثية يلتبني أن من ذكر يف طبقة
اإلمام جعفر الصادق هم :أبو شيبة األسدي ،وهو مهمّ ،وأبو شيبة اخلراساين ،وهو مهمّ
كذلك ،وذكر أبو شيبة الفزاري يف أصحاب الباقر ،وال توثيق له أيض ًا ،فالرجّ جمهول ،واخلّب
غي تام من حيث السند.
ب ـ و ّأما من حيث الداللة ،فال عالقة هلذا اخلّب ببحثنا؛ وذلك أنه بصدد إجراء املقارنة بني
منلتهجي ّنج القياس ومنلتهجي ّنج الرجوع إىل النصوص امللتوفرة بني يدي أهّ البيت
النبوي ،وهلذا فإن وجود اجلامعة يمنع من احلاجة للقياس ،أو فلنقّ بأنه يلغي املّبرات
املوضوعية للقياس .واجلامعة ـ بحسب توصيف الرواية هلا ـ فيها احلالل واحلرام ،لكن أين
عالقة هذا األمر كله بقضية شمول احلالل واحلرام يف نفسه جلميع الوقائع وتغطية الرشيعة
لكّ مناحي احلياة اإلنسانية؟!
كام أن اخلّب واضح يف وقوعه يف سياق املنازعات املناهجية بني املسلمني يف قواعد
االجلتهاد ،وحيمّ بعد ًا مذهبي ًا واضح ًا.
فاخلّب ضعيف من حيث الداللة والسند مع ًا.
الرواية العرشون :صحيحة سليامن بن خالد ،قال :سمعت أبا عبد اهلل× يقول :إن عندنا
لصحيفة سبعني (سبعون) ذراع ًا ،إمالء رسول اهلل‘ ،وخط عّل× بيده ،ما من حالل وال
حرام إال وهو فيها حلتى أرش اخلدش. 
وهذا اخلّب ،وإن تم سند ًا ،برصف النظر عن نسبة كلتاب بصائر الدرجات ،حيث هو امللتفرد
بنقّ هذا اخلّب ،إال أنه أجنبي عن بحثنا أيض ًا ،وذلك أن غايلته هو أنه ما من حالل وال حرام
( )1الكايف 57 :1؛ وبصائر الدرجات166 :؛ والفصول املهمة  487 :1ـ .488
( )2بصائر الدرجات 162 :ـ 163؛ 164؛ والفصول املهمة  501 ،499 :1ـ .502

وما من أمر يف الرشيعة إال وهو يف هذه الصحيفة ،فهي شاملة لكّ احلالل واحلرام ،بام فيها
اللتفاصيّ اجلزئية للحالل واحلرام ،أما هّ أن احلالل واحلرام شامّ لكّ مرافق احلياة إىل يوم
القيامة؟ فهذا ما ال تفيده الرواية إطالق ًا ،ما مل نحمّ كلمة احلالل واحلرام عىل مطلق األمر
املمنوع وغي املمنوع ،برصف النظر عن جهات املنع ومصدره ،لكنه تكلف واضح.
الرواية الواحدة والعرشون :خرب حممد بن عبد امللك ،قال :كنا عند أيب عبد اهلل× نحو ًا
من سلتني رجالً ،قال :فسمعلته يقول :عندنا واهلل صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا ،ما خلق اهلل من
حالل أو حرام إال وهو فيها ،حلتى أن فيها أرش اخلدش. 
وهذا اخلّب ال داللة فيه عىل موضوع بحثنا أيض ًا؛ لعني السبب الذي قلناه قبّ قليّ عند
اللتعليق عىل الرواية السابقة ،وأما من حيث السند ،فبرصف النظر عن قضية كلتاب البصائر،
فإن حممد بن عبد امللك صاحب الرواية يفرتض أنه يف طبقة اإلمام الصادق .ومن وقع يف هذه
الطبقة :إن كان هو حممد بن عبد امللك األنصاري ،فهو مضعف يف كلامت الشيخ الطويس ،وإن
كان حممد بن عبد امللك بن أعني الشيباين ،أو حممد بن عبد امللك الطائي الكويف ،فهو جمهول
وال توثيق له  .وحلتى لو أثبلتنا وثاقة ابن أعني الشيباين بعمومات مدح آل أعني ،فإنه ال
يمكننا اللتأكد هنا من كون راوي هذا احلديث هو ابن أعني دون غيه ممن حيملون هذا االسم،
وعليه فاخلّب ضعيف اإلسناد.
الرواية الثانية والعرشون :خرب ابن العباس (األرجح أنه أبو العباس البقباق الثقة العني،
الذي يروي عنه الناقّ هنا ،وهو القاسم بن عروة) ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :واهلل إن عندنا
لصحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا ،فيها مجيع ما حيلتاج إليه الناس حلتى أرش اخلدش ،إمالء رسول
اهلل‘ وكلتبه عّل بيده صلوات اهلل عليه. 
وداللة اخلّب صارت واضحة من خالل ما تقدم ،ويالحظ أنه تم اسلتخدام القسم للتأكيد
هذه املعلومات اللتي تلتكرر ،وذلك يف عدة روايات الحظنا فيها القسم حارض ًا ،كخّب أيب
اجلارود امللتقدم (رقم ،)5 :وخّب ابن سنان (رقم ،)9 :وخّب حممد بن عبد امللك (رقم،)21 :
( )1بصائر الدرجات.164 :
( )2انظر يف هذه األسامء :الطويس ،الرجال.289 :
( )3بصائر الدرجات.165 :

وهذا اخلّب.
أما السند ففيه القاسم بن عروة ،وقد ذكره النجايش ،والكيش ،والطويس  ،ومل ينص أحد
عىل وثاقلته ،وقد اسلتدل لوثاقلته بوجوه كلها خاضعة للنقاش يف القاعدة واملصداق ،وقد أجاد
السيد اخلوئي يف نقدها  ،فراجع حلتى ال نطيّ.
الرواية الثالثة والعرشون :خرب أيب بصري (عمرو بن أيب نرص) ،عن أيب عبد اهلل× قال:
سمعلته يقول وذكر ابن شّبمة ،فقال أبو عبد اهلل× :أين هو من اجلامعة؟! إمالء رسول اهلل
وخطه عّل بيده ،فيها احلالل واحلرام حلتى أرش اخلدش. 
واخلّب يشبه خّب أيب شيبة امللتقدم (رقم ،)19 :ويقع يف سياق بيان األفضليات ،وال داللة له
أصالً ،إذ غاية ما يفيد أن يف الصحيفة احلالل واحلرام ،لكن هذا ال يفيد شمولية الرشيعة لكّ
الوقائع ،بّ غايلته سعة الرشيعة ،من خالل تعبي أرش اخلدش.
أما من حيث السند ،فقد أورد الصفار يف البصائر هذه الرواية تار ًة بالسند إىل أيب بصي عىل
الشكّ اآليت :حدثنا إبراهيم بن هاشم بن (عن) حييى بن أيب عمران ،عن يونس ،عن محاد بن
عثامن ،عن عمرو بن أيب املقدام ،عن أيب بصي  ،ومرة أخرى عن أيب بصي بالسند اآليت:
حدثنا حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن محاد ،عن عمرو بن أيب املقدام ،عن أيب بصي  ،ومرة
ثالثة عن أيب بصي بالسند اآليت :حدثنا حممد بن عيسى ،عن فضالة ،عن أيب بصي ،فلتار ًة وقع
حممد بن عيسى يف السند وأخرى مل يقع ،وتارة تقع بني حممد بن عيسى وأيب بصي ثالث
وسائط ،وأخرى بينهام واسطة واحدة!
لكن احلر العامّل يف الفصول املهمة  ،ينقّ اخلّب عن البصائر بالسند األول ،وينهيه بحامد
( )1انظر :الطويس ،الفهرست202 :؛ والرجال436 ،273 :؛ ورجال الكيش 670 :2؛ والنجايش،
الفهرست 314 :ـ .315
( )2انظر :معجم رجال احلديث  31 :15ـ .32
( )3بصائر الدرجات.166 ،165 :
( )4املصدر نفسه.165 :
( )5املصدر نفسه.166 :
( )6الفصول املهمة .503 :1

عن عمرو بن أيب نرص (وهو ثقة) ،والظاهر أنه من خطأ النسخ أو من السهو ،خاصة وأن
املجليس يف بحار األنوار  ،نقّ اخلّب عن البصائر بالسند املوجود يف البصائر الذي بأيدينا
اليوم ،والعلم عند اهلل.
وعىل أية حال ،فالسند األول للبصائر ضعيف بيحيى بن أيب عمران كام تقدم سابق ًا ،وأنه مل
تثبت وثاقلته ،والسند الثاين ضعيف بعدم اعلتبار السند الذي يكون :حممد بن عيسى عن يونس،
والسند الثالث نشك جد ًا يف أمره بعد وجود السندين اآلخرين ،فنرتاب يف حصول سقط يف
السند ،خاصة وأن فضالة ال يروي عن أيب بصي ،مما يكشف عن وقوع إرسال خفي هنا يف هذا
السند.
الرواية الرابعة والعرشون :خرب عبد الرْحن بن أيب عبد اهلل ،عن أيب عبد اهلل× قال:
سمعلته يقول :إن يف البيت صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا ،ما خلق اهلل من حالل وال حرام إال
وفيها ،حلتى أرش اخلدش. 
واخلّب من حيث السند معلتّب برصف النظر عن قضية كلتاب بصائر الدرجات ،والذي تفرد
بنقّ هذا احلديث ،لكن الداللة غي ملتوفرة هنا ،وذلك أن غاية ما يفيد أن ما خلقه اهلل ملتصف ًا
باحلالل واحلرام فهو يف هذه الصحيفة ،وهذا ال يبني هّ كّ ما خلق اهلل فهو حالل وحرام
رشع ًا أو ال؟ وقد مر نظي ذلك فال نعيد.

وقفات تأمّليّة حتليليّة مع نصوص تراث النيبّ وأهل البيت

مهم روايات كتب أهل البيت ،واجلامع بني أكثر نصوص اجلامعة واجلفر وكلتاب
هذا هو ّ

فاطمة وعّل ونحو ذلك ،هو وجود كّ احلالل واحلرام ،وكثرة الروايات هنا مع ضعف سند
أكثرها ،يمكن حتصيّ الوثوق معه بأن لدى أهّ البيت عل ًام عظي ًام ورثوه كابر ًا عن كابر يف هذه
الصحف.
أما أن فيها كّ ما حيلتاجه الناس من حالل وحرام ،فهو مفاد عدد من هذه النصوص ،وهو
أحد عرش خّب ًا فقط من أصّ أربعة وعرشين خّب ًا ،والصحيح عندنا من األخبار الدالة هنا هو
( )1بحار األنوار .25 :26
( )2بصائر الدرجات.165 :

ثالثة أخبار ،هي :خّب أيب بصي (رقم ،)1 :وخّب عبد اهلل بن سنان األول (رقم ،)6 :وخّبه
الثاين (رقم ،)9 :وكلها تفرد بنقلها الشيخ الصفار يف بصائر الدرجات ،عدا الرواية األوىل من
هذه الروايات الثالث ،فقد نقلها معه الشيخ الكليني يف الكايف.
وقيد احلاجة يف جمال اللترشيع موجود يف مجيع النصوص الدالة هنا ،الصحيح منها وغيه.
لكن العديد من نصوص كلتب أهّ البيت األخرى ليست فيها أي إشارة ملوضوع
الشمولية ،ويمكن بمراجعة املصادر اللتي أحلنا عليها يف اهلوامش اللتأكد من ذلك ،وهلذا مل
نسلتحرضها هنا؛ ألننا لسنا بصدد البحث يف كلتب أهّ البيت ،بّ بصدد البحث يف الشمولية.
وليست هناك مشكلة حقيق ّية يف هذه النصوص بشكل عام (أعني جمموعة نصوص الكتب
تأمل ّية
واملوروث النبوي ،التي يفرتض ّ
أن نصوص الشمول ّية موجودة فيها) ،تدفعنا ملقاربة ّ
فيها ،وال نريد أن نروض يف بحثها من زوايا ُاخر  ،لكن نشري لبعض املشاكل والتساؤالت
هتمنا ،مثل:
التي ّ

أ ـ إشكاليّة التنايف مع الكتا والسنّة يف قضيّة العلم بالغيب

ونقصد بذلك ما جاء يف بعض هذه الروايات من علم أهّ البيت بالغيب وكّ العلم وما

كان أو يكون أو هو كائن إىل يوم القيامة ،حيث وقع جدل يف هذه النظرية بني علامء اإلمامية
أنفسهم ،تار ًة من حيث منافاهتا للقرآن الكريم واخرى من حيث تعارضها فيام بينها ،وال نريد
أن نخوض يف هذه القضية هنا ،لكن نشي لبعض نصوص الكلتاب.
ومن ذلك ،قوله تعاىل خماطب ًا نبيه﴿ :و ِمم َّ ْن ح ْولكُم ِّمن األ ْعر ِ
اب ُمنافِ ُقون و ِم ْن أ ْه ِل ا ْمل ِدين ِة
مر ُدو ْا عىل النِّف ِ
اق ال ت ْعل ُم ُه ْم ن ْح ُن ن ْعل ُم ُه ْم سنُع ِّذ ُ ُهبم َّم َّرت ْ ِ
ني ُث َّم ُيردون إِىل عذاب عظِيم﴾
(اللتوبة ،)101 :فإذا كان ال يعلم بعض املنافقني من حوله ،فكيف يكون عنده علم العامل كله؟
ول لكُم ِع ِ
ندي خزآئِ ُن اهللِّ وال أ ْعل ُم ا ْلغ ْيب وال أ ُق ُ
وقوله تعاىلُ ﴿ :قل الَّ أ ُق ُ
ول لك ُْم إِ ِّين ملك
ْ
إِ ْن أ َّتبِ ُع إِالَّ ما ُيوحى إِ َِّل ُق ْل ه ْل ي ْست ِوي األ ْعمى وا ْلب ِص ُري أفال تتفك َُّرون﴾ (األنعام ،)50 :هّ
( )1ملزيد اطالع حول اجلفر بأنواعه ،وكلتب أهّ البيت ـ برصف النظر عن موضوع الشمولية ـ يمكن
مراجعة ما دونه الشيخ أكرم بركات العامّل يف كلتابه :حقيقة اجلفر عند الشيعة ،وقدم له السيد جعفر
مرتىض العامّل.

هذه اآلية تنسجم مع العلم الغيبي املطلق؟!
وقوله تعاىلُ ﴿ :قل الَّ أملِ ُ ِ ِ
ُنت أ ْعل ُم ا ْلغ ْيب
َضا إِالَّ ما شاء اهللُّ ول ْو ك ُ
ْ
ك لن ْفيس ن ْف ًعا وال ا
ِ
اخل ْ ِ
ال ْستكْث ْر ُت ِمن ْ
وء إِ ْن أناْ إِالَّ ن ِذير وب ِشري ِّلق ْوم ُي ْؤ ِمنُون﴾ (األعراف،)188 :
ري وما م َّسني الس ُ

فهّ هناك يف هذه اآلية قيد االسلتقالل عن اهلل ،فهو ينفي علمه بالغيب معل ً
ال ذلك بأنه لو كان
يعلمه السلتكثر من اخلي وما مسه سوء ،فهّ عدم مس السوء له ملتوقف عىل العلم بالغيب

مسلتق ً
ال عن اهلل أو أن العلم بالغيب ولو غي املسلتقّ حيقق أيض ًا عدم مس السوء له؟
وقوله تعاىل﴿ :ويا ق ْو ِم ال أ ْسألُك ُْم عل ْي ِه ماالً إِ ْن أ ْج ِري إِالَّ عىل اهللِّ ومآ أناْ بِط ِ
ار ِد ا َّل ِذين آمنُو ْا
ِ ِ
ِ
دهت ْم أفال
نرصين من اهللِّ إِن طر ُ
إِ َّهنُم مال ُقو ر ِّهبِ ْم ولكنِّي أراك ُْم ق ْو ًما َْته ُلون * ويا ق ْو ِم من ي ُ ُ
ول لكُم ِع ِ
ول إِ ِّين ملك وال أ ُق ُ
ندي خزآئِ ُن اهللِّ وال أ ْعل ُم ا ْلغ ْيب وال أ ُق ُ
تذك َُّرون * وال أ ُق ُ
ول لِ َّل ِذين
ْ
تزْ د ِري أ ْع ُينُك ُْم لن ُي ْؤتِي ُه ُم اهللُّ خ ْ ًريا اهللُّ أ ْعل ُم بِام ِيف أن ُف ِس ِه ْم إِ ِّين إِ ًذا َّملِن ال َّظاملِني﴾ (هود 29 :ـ

 ،)31فهّ هذا اللسان من النبي نوح× ينسجم مع شخص له العلم املطلق؟
ُنت بِدْ ًعا ِّم ْن الر ُس ِل وما أ ْد ِري ما ُي ْفع ُل ِيب وال بِك ُْم إِ ْن أ َّتبِ ُع إِ َّال ما
وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ما ك ُ
ند اهللَِّ وكفرتُم بِ ِه وش ِهد ش ِ
يوحى إِِل وما أنا إِ َّال ن ِذير مبِني * ُق ْل أرأيتُم إِن كان ِمن ِع ِ
اهد ِّمن بنِي
ْ
ْ
ْ ْ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْربت ُْم إِ َّن اهللَّ ال ْهيدي ا ْلق ْوم ال َّظاملني﴾ (األحقاف 9 :ـ  ،)10فهّ
إ ْرسائيل عىل مثْله فآمن و ْاستك ْ
هذا النوع من اخلطاب يناسب أنه يعلم علم الغيب كله ،الوارد يف بعض هذه الروايات هنا ،بّ
هو يدعي هنا بأنه ال خيلتلف حاله عن بقية الرسّ وليس سوى نذير وبشي وليس له علم بام
سيحصّ ونحن نقول :إن عنده علم املنايا والباليا وما هو كائن وما يكون إىل يوم القيامة!
فهّ هذه املفاهيم تنسجم مع روح هذه اآليات الكريمة؟!
بن ِ
وقال تعاىل﴿ :تِ ْلك ِم ْن أنباء الْغ ْي ِ
ُوحيها إِليْك ما كُنت ت ْعل ُمها أنت وال ق ْو ُمك ِمن ق ْب ِل
رب إِ َّن الْعاقِبة لِ ْل ُمت َِّقني﴾ (هود ،)49 :فقبّ نزول هذه اآليات مل يكن يعرف حلتى بعض
هذا ف ْ
اص ِ ْ
قصص األنبياء فكيف يكون هو العامل املطلق بّ والصادر األول الذي أفاض الوجود والصور
النوعية عىل العامل منذ بدء اخلليقة ،وهو ال يدري بعض أحداث األنبياء قبله؟! وكيف يكون
عامل ًا بالغيب املطلق وهو جنني يف بطن أمه كام يقولون؟! وكيف يمكن أن يكون املراد غيه عىل
طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة وهو يرصح له بالنفي لعلمه وأيض ًا نفي علم قومه مع ًا؟
وغي ذلك من النصوص القرآنية واحلديثية الكثية ،اللتي تضعنا أمام تساؤل حول بعض

النصوص هنا يف سعلتها لعلم أهّ البيت النبوي املفروض أنه مأخوذ من النبي كام تقول هذه
الروايات نفسها.
وقد كانت النصوص احلديثية نفسها يف هذا املوضوع قد بلغت حد ًا كبي ًا من اللتعارض
واالخلتالف ،حلتى بذلوا جهود ًا معروفة يف فك هذه اللتعارضات ،ومحّ بعض جمموعات
النصوص عىل بعض بام يفك العقدة ،ففيام بعض النصوص رصيح يف العلم الفعّل املطلق،
نجد بعض ًا آخر مغاير ًا لذلك ،وهلذا قال السيد اخلوئي ـ بمناسبة ما ،معلق ًا عىل رواية وقع فيها
كالم معروف يف قضية علم اإلمام ـ ما نصه :ويمكن أن يقال :إن االعرتاض عىل الرواية مبني
عىل كون علم األئمة عليهم السالم باملوضوعات حارض ًا عندهم من غي توقف عىل اإلرادة،
وقد دلت عليه مجلة من الروايات ،كام أن علمهم باألحكام كذلك ،وأما بناء عىل أن علمهم
باملوضوعات تابع إلرادهتم واخلتيارهم ،كام دلت عليه مجلة أخرى من الروايات ،فال يلتوجه
اإلشكال عىل الرواية؛ إلمكان صدور الفعّ عنهم عليهم السالم جه ً
ال قبّ اإلرادة .ولكن
الذي يسهّ اخلطب أن البحث يف علم اإلمام× من املباحث الغامضة ،واألوىل رد علم ذلك
إىل أهله كام ذكره املصنف رمحه اهلل. 
ومن العجيب أن بعض روايات خصائص األئمة يف موروثاهتم عن النبي ،وامللتصلة
بموضوعنا مبارشةً ،رصحية يف عدم علم أهّ البيت بكّ يشء ،وتناقض هذه املجموعة هنا
املنلتمية لنفس املوضوع ،فقد أورد الصفار بسنده إىل أيب بصي ،قال :سمعت سليامن بن خالد
يسأل أبا عبد اهلل× ،فقال :جعلت فداك ،إن عبد اهلل بن احلسن يزعم أن سيف رسول اهلل
عنده ،فقال أبو عبد اهلل :ال ورب الكعبة ،هذا املصباح ما رآه وال بواحدة من عينيه قط ،ثم
قال :ال أدري ،إال أن يكون رآه أبوه وهو صبي وهو يف حجر عّل بن احلسني . فاإلمام هنا
غي ملتأكد من أن والد عبد اهلل بن احلسن قد رأى السيف وهو يف حجر عّل بن احلسني،
واملفروض أن أبا بصي نفسه روى لنا أن اإلمام يعلم كّ يشء وما هو كائن وكان وسيكون،
واألمر بعد األمر!
وقد يقال :يمكن اخلروج من هذه املشكلة هنا عّب القول بأّنم ال يعلمون الغيب ،لكن كّ
( )1مصباح الفقاهة .583 :1
( )2بصائر الدرجات.203 :

الغيب موجود يف هذه الصحف ،غاية األمر أّنم إذا أرادوا علموا ،وذلك عّب الرجوع إىل هذه
الصحف والكنوز اللتي عندهم.
لكن هذه املحاولة غري مو ّفقة ،فاملفروض أن هذه الكلتب أخذوها إما من امللك أو من
ّ
الرسول ،واملفروض أنه قد حصّ هلم أو لبعضهم علم هبا ،فال يسلتقيم القول بأن علمهم هنا
ليس بحارض أو ليس بحاصّ ،لو أرصينا عىل داللة هذه النصوص.

ـ حماولة فهم آخر لفكرة العلم مبا كان وما سيكون

إن صحيحة أيب بصي (رقم ،)1 :تقدم فه ًام آخر جلملة (العلم بام كان ويكون إىل يوم

القيامة) ،يمكنه أن يرفع معارضة هذه النصوص للكلتاب والسنة؛ وذلك أّنا جتعّ العلم بذلك
خملتلف ًا عن العلم باللتفاصيّ ،حيث جاء فيها.. :إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل أن
تقوم الساعة ،قال :قلت :جعلت فداك هذا واهلل هو العلم ،قال :إنه لعلم وليس بذاك.
قلت :جعلت فداك فأي يشء العلم؟ قال :ما حيدث بالليّ والنهار ،األمر من بعد األمر،
واليشء بعد اليشء ،إىل يوم القيامة» .
فهذه الرواية توحي ـ إذا مل ندع أّنا تعاين من هتافت داخّل ـ وكأن علمهم األول مل يكن
للوقائع احلادثة تلو األخرى ،وهذا ما قد جيعلنا نفّس تلك اجلملة املشهورة بأّنم يعلموّنا
باإلمجال بنحو العلم بقوانني االجلتامع واللتاريخ ،ال بنحو العلم بكّ واقعة عل ًام مبارش ًا هبا،
وكأنه يقدرون عىل حتديد املنعطفات واملرتفعات واملنخفضات وقراءة املسلتقبّ يف مساراته
الكلية ملئات السنني أو آالف السنني القادمة ،عّب حماسبات ومعرفة عليا منحوها.
وإذا أخذنا هبذا اللتفسي ،فمن املمكن هنا أن يكون املراد من وجود علم لدهيم بكّ ما
حيلتاج إليه الناس هو هبذا النحو بحيث يكون يف هذه الصحيفة القواعد واملعايي ملعرفة احلق
والباطّ والسلوك احلسن وغيه ،فيقوم أهّ البيت باسلتخدام هذه املعايي الكلية إلصدار
أحكام موضعية موردية من قبلهم تكون مطابقة للحق ،ولو مل تكن يف نفسها وحي ًا إهلي ًا
ورشيع ًة ربانية ،وهذا ما يفّس عقالني ًا إمكانية اشلتامل بضعة كلتب قليلة عىل كّ هذه العلوم،
حيث إن ذلك يبدو غي معقول ،كام سنشي.
( )1الكايف  239 :1ـ 240؛ وانظر :بصائر الدرجات.163 :

إن صحيحة أيب بصي وأمثاهلا خلقت مشكلة ألنصار فكرة العلم الوسيع ألهّ البيت هنا،
حلتى وجدنا املوىل صالح املازندراين حياول تأويّ الرواية عّب القول بأن هلم علمني :فعّل،
وقريب من الفعلية  ،وقد نجد من حيمّ الرواية عىل ازديادهم من العلم أيض ًا تدرجي ًا.

ج ـ إشكاليّة االستيعا وإمكانات تضمّن الصحف

إن بعض هذه النصوص خيلق يف األذهان تساؤالت ملتنية ،مثّ خّب سليم بن قيس (رقم:

 )15الذي فيه أن كّ يشء صغي وكبي أو خاص أو عام كان أو يكون إىل يوم القيامة فهو
مكلتوب عند اإلمام عّل وغيه ،أرس له به رسول اهلل‘ ،وكذلك خّب احلسن بن عّل بن
فضال (رقم ،)14 :الذي يشي إىل وجود صحيفة عند اإلمام فيها أسامء كّ شيعلته وأسامء كّ
أعدائه إىل يوم القيامة ،فإنه ال يعقّ تصديق أن يكون ذلك كله مكلتوب ًا ،فأي كلتاب سيسعه
آنذاك ،بّ حلتى اليوم ،إال إذا أدخلنا فكرة املعاجز اللتي تنافيها روايات اطالع بعض
األصحاب عىل هذه الكلتب دون إشارة ليشء اسلتثنائي كام سوف نرى؟! وكذلك احلديث عن
صحيفة بحجم حمدود كيف يمكن هلا أن تسلتوعب كّ هذا إال بطريقة إعجازية؟!
وعىل أية حال ،فام تفيده هذه النصوص ـ بضم صحيحها إىل ضعيفها ـ أن الرشيعة
تسلتوعب كّ ما حيلتاجه اإلنسان إىل يوم القيامة ،وأن هذه اجلامعة أو غيها حتوي ذلك كله،
ولو تأملنا قلي ً
ال يف شكّ احلتواء اجلامعة املؤلفة من سبعني ذراع ًا عىل كّ يشء من أمور الدين،
وما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة ،مع تقدير طبيعة الكلتابة يف ذلك العرص ،والسبعون ذراع ًا
تقدر بحوايل  35مرت ًا أو أزيد أو أقّ بقليّ ،ولو فرضنا أن عرض اجلامعة هو مرت كامّ ،لصار
تقدير عدد صفحات اجلامعة بكلتابلتنا اليوم ترتواح بني  500و 600صفحة ،أو فقّ 1000
صفحة ،أي جملد واحد يقارب حجمه حجم القرآن الكريم ،واملفروض أن ما حيلتاج إليه الناس
يشمّ القرآن أيض ًا ،وإال كان ما فيها مما هو غي ما جاء يف القرآن الكريم ،وهو يرض بكلية بيان
القرآن.
إن هذه النصوص تقول بأن يف اجلامعة ما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة ،فلو قاربنا هذه
األشياء إىل جانب بعضها بعض ًا لربام فهمنا أن هذه اجلامعة فيها القواعد وبعض اللتفاصيّ،
( )1رشح أصول الكايف .337 :5

وأّنا ليست مسوق ًة مساق البيانات اللتفصيلية اجلزئية لكّ القوانني الدائمة واملؤقلتة ولكّ
املجلتمعات والظروف إىل يوم القيامة؛ ألن املفروض أن هذا احلجم ال يكفي ،من هنا نفهم أّنا
حتوي األصول اللتي يقوم أهّ البيت برتشيد الناس وفقها ،وتكون هذه األصول تغطي مساحة
احلاجة اإلنسانية للقانون إىل يوم القيامة ،وهذا ما ينسف فكرة الشمولية القانونية اللتفصيلية،
ويعزز فكرة الشمولية الدسلتورية اللتي يقوم العقّ بسن القوانني ضمن إطارها ،كام سيأيت
توضيح هذه النقاط الحق ًا.

د ـ الصحف بني اإلظهار واإلخفاء ،وإمكانات النقل ،قيمة الصحف املتوارثة

ال نريد أن نطرح هنا سؤاالً حول السبب يف عدم نرش أهّ البيت ال أقّ لبعض هذه

الصحف امللتصلة بمعرفة الدين والرشائع؟ وما هي طبيعة هذه الصحف؟ وملاذا مل يلتم تقديمها
للناس للتكون دلي ً
ال عىل حقية أهّ البيت أمام احلسنيني والزيدية وغيهم ،وصاد ًا هلم عن
االسلتهزاء بأهّ البيت؟ بّ كيف يطلب اإلمام من بني احلسن أن يأتوا باجلفر ليكون دليالً عىل
صحة دعواهم ،ويكذهبم يف دعواهم وجوده عندهم ،واملفروض أنه ال يظهر اجلفر للناس؛
ألنه ال ينظر فيه إال نبي أو ويص نبي كام تنص بعض الروايات  ،بّ بعضها يذكر اجلامعة
أيض ًا هبذه الصفة ؟ فهّ كلتبت هذه الصحف بلغة خاصة بحيث ال يفهمها الناس؟ أو
تضمنت ما ال يلتحمله الناس؟ وما فائدة ادعاء وجودها لآلخرين لو كان األمر كذلك؟ وملاذا
مل يسمح بنرشها بني خواص الشيعة ،مع أن القرآن وهو أعىل منها انلترش بني الناس؟ وملاذا مل
يقم اإلمام بإمالء ـ ولو بعض مقاطعها ـ عىل الشيعة أو عىل اخلواص؟ ملاذا اللتعامّ معها بمثّ
هذه األرساريات؟
بّ كيف يعقّ أن هذه الكلتب بقيت معهم يف كربالء وأخذهتا فاطمة بنت احلسني اللتي
( )1رجال الكيش .747 :2
( )2انظر :بصائر الدرجات 178 :ـ 179؛ والكايف  311 :1ـ 312؛ وعيون أخبار الرضا 40 :1؛
واإلرشاد  249 :2ـ 250؛ والطويس ،الغيبة36 :؛ واخلرائج واجلرائح  .897 :2هذا وورد يف بعض
النصوص أن بعض املقربني ـ مثّ حممد بن مسلم وزرارة وأيب بصي ـ اطلع عىل بعض هذه الكلتب،
وربام يمكن اجلمع بأن ما اطلعوا عليه هو كلتاب عّل ،وقد يكون غي اجلامعة واجلفر.

ارست بنفسها يف كربالء ،ومل تلتعرض للحرق أو املصادرة من قبّ السلطات؟! كيف وصلت
هذه املجموعات من الكلتب إىل اإلمام الصادق عّب فاطمة بنت احلسني وهي بحجم إهابني
وأكثر؟! أال يرجح ذلك فرضية تضخيم الروايات هلذه الكلتب أو أن فيها سلسلة من
اللتقعيدات املقدمة بطريقة خاصة لكي يلتم منها أخذ املعايي العامة ،بحيث مل يكن الناس
مؤهلني لفهم ذلك ،األمر الذي يلغي فكرة وجود الرشيعة الشاملة بالشكّ الذي نعرفه اآلن،
واهلل العامل؟ أال يشكّ هذا فرضية معقولة هنا؟
بّ إن رواية أيب اجلارود اللتي تفيد تسليم الكلتب لفاطمة بنت احلسني معارضة برواية
أخرى نقلها الكليني يف نفس الباب ،وهي تؤكد أن احلسني بن عّل سلم الكلتب والوصية ألم
سلمة ،فقد أورد الكليني يف خّب أيب بكر احلرضمي ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :إن احلسني
صلوات اهلل عليه ملا صار إىل العراق اسلتودع أم سلمة ريض اهلل عنها الكلتب والوصية ،فلام
رجع عّل بن احلسني× دفعلتها إليه»  .وظاهر احلديث أن جمموعة كلتبه تركها هناك ال بعض
كلتبه ـ وهو غي ما دفعه لفاطمة بنت احلسني ـ كام حاول ذلك العالمة املجليس والفيض
الكاشاين والسيد مرتىض العسكري .

هـ ـ أزمة التعارض الداخلي واخلارجي

إن نصوص الكلتب هذه ،بينها منافاة ،وبينها وبني غيها تناف أيض ًا:

أ ـ فمن جهة يفرتض أن القرآن فيه تبيان كّ يشء ،وفق ًا للداللة القرآنية عند املسلتدلني هنا،
ووفق ًا أيض ًا لبعض النصوص امللتقدمة مطلع احلديث عن االسلتدالل بالروايات هنا ،مثّ
صحيحة حممد بن محران (الرواية الثانية من املجموعة األوىل) ،وخّب مرازم ( الرواية اخلامسة
من املجموعة األوىل) ،وخّب مسعدة بن صدقة ( الرواية السابعة من املجموعة األوىل)،
وصحيحة عبد األعىل بن أعني (الرواية الثامنة من املجموعة األوىل) ،ومعلتّبة أيوب بن احلر
(الرواية اللتاسعة من املجموعة األوىل) ،وخّب إسامعيّ بن جابر (الرواية العارشة من املجموعة
األوىل) ،وغي ذلك.
( )1الكايف 304 :1؛ ومناقب آل أيب طالب .308 :3
( )2انظر :مرآة العقول 292 :3؛ والوايف 343 :2؛ ومعامل املدرسلتني .320 :2

وإذا كان األمر كذلك فأي حاجة ألن يكون عند أهّ البيت صحف لو كانوا يفهمون
القرآن فه ًام حقيقي ًا ،ويمكنهم الوصول لكّ العلوم عّبه مبارش ًة؟! إال إذا كانت هذه الصحف
تعلمهم قواعد الفهم ،وهو خالف الظاهر من النصوص هنا.
بّ قد عقد الكليني يف الكايف باب ًا مسلتقالً حتت عنوان :باب أن األئمة قد أوتوا العلم
وأثبت يف صدورهم ،وقد أورد فيه بعض الروايات اللتي تدل عىل أن علم القرآن ،بّ القرآن
نفسه ،موجود يف صدورهم وأن هذا املتياز هلم عن الناس  ،فأي حاجة لكي يرجعوا للكلتب
والصحائف؟! وإذا كان إلثبات اإلمامة هبا ،فكيف مل يعرضوها عىل الناس ،بّ يظهر من
بعض الروايات اللتعامّ معها بّسية مطلقة ،مثّ خّب زرارة (الصحيح عىل املشهور) ،قال:
سألت أبا جعفر× عن اجلد فقال :ما أجد أحد ًا قال فيه إال برأيه ،إال أمي املؤمنني×.
قلت :أصلحك اهلل ،فام قال فيه أمي املؤمنني×؟ قال :إذا كان غد ًا فالقني حلتى اقرئكه يف
كلتاب ،قلت :أصلحك اهلل ،حدثني فإن حديثك أحب إيل من أن تقرئنيه يف كلتاب ،فقال يل
الثانية :اسمع ما أقول لك ،إذا كان غد ًا فالقني حلتى أقرئكه يف كلتاب ،فأتيلته من الغد بعد
الظهر ،وكانت ساعلتي اللتي كنت أخلو به فيها بني الظهر والعرص ،وكنت أكره أن أسأله إال
خالي ًا خشية أن يفلتيني من أجّ من حيرضه باللتقية ،فلام دخلت عليه ،أقبّ عىل ابنه جعفر×،
فقال له :أقرء زرارة صحيفة الفرائض ،ثم قام لينام ،فبقيت أنا وجعفر× يف البيت ،فقام
فأخرج إيل صحيف ًة مثّ فخذ البعي ،فقال :لست أقرئكها حلتى جتعّ يل عليك اهلل أن ال
حتدث بام تقرء فيها أحد ًا أبد ًا حلتى آذن لك ،ومل يقّ :حلتى يأذن لك أيب ،فقلت :أصلحك اهلل،
ومل تضيق عّل ومل يأمرك أبوك بذلك؟ فقال يل :ما أنت بناظر فيها إال عىل ما قلت لك،
فقلت :فذاك لك ،وكنت رج ً
ال عامل ًا بالفرائض والوصايا ،بصي ًا هبا ،حاسب ًا هلا ،ألبث الزمان
أطلب شيئ ًا يلقى عّل من الفرائض والوصايا ال أعلمه فال أقدر عليه ،فلام ألقى إيل طرف
الصحيفة إذا كلتاب غليظ يعرف أنه من كلتب األولني ،فنظرت فيها فإذا فيها خالف ما بأيدي
الناس من الصلة واألمر باملعروف الذي ليس فيه اخلتالف ،وإذا عاملته كذلك فقرأته حلتى
أتيت عىل آخره بخبث نفس وقلة حتفظ وسقام رأي ،وقلت وأنا أقرؤه :باطّ حلتى أتيت عىل
( )1الكايف  213 :1ـ .214

آخره ،ثم أدرجلتها ودفعلتها إليه ،فلام أصبحت ،لقيت أبا جعفر× ،فقال يل :أقرأت صحيفة
الفرائض؟ فقلت :نعم ،فقال :كيف رأيت ما قرأت؟ قال :قلت :باطّ ليس بيشء ،هو
خالف ما الناس عليه ،قال :فإن الذي رأيت واهلل يا زرارة هو احلق ،الذي رأيت إمالء رسول
اهلل‘ ،وخط عّل× بيده ،فأتاين الشيطان فوسوس يف صدري ،فقال :وما يدريه أنه إمالء
رسول اهلل‘ وخط عّل× بيده ،فقال يل قبّ أن أنطق :يا زرارة ،ال تشكن ود الشيطان،
واهلل إنك شككت ،وكيف ال أدري أنه إمالء رسول اهلل‘ وخط عّل× بيده ،وقد حدثني
أيب عن جدي. ..
ب ـ ونجد معارضة واضحة أيض ًا مرة أخرى بني هذه املجموعة من النصوص اللتي تؤكد
أن لدهيم صحف ًا عن النبي وعّل وفاطمة فيها كّ يشء ،وبني جمموعة ثانية من النصوص
تعرف بروايات املعضالت ،واللتي أوردها الشيخ الصفار أيض ًا يف بصائره وغيه ،حلتى عقد باب ًا
سامه (باب ما يلهم اإلمام ما ليس يف الكلتاب والسنة من املعضالت) ،ومن هذه النصوص
اآليت:
حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر× ،قال :كان عّل يعمّ بكلتاب اهلل وسنة
صحيحة ّ
رسوله ،فإذا ورد عليه يشء واحلادث الذي ليس يف الكلتاب وال يف السنة ،أهلمه اهلل احلق فيه
إهلام ًا وذلك واهلل من املعضالت .وقد ورد هذا اخلّب بغي طريق إىل حممد بن مسلم .
خرب عبد الرحيم القصري ـ الوارد بأكثر من طريق إليه ـ عن أيب جعفر× ،قال :كان
عّل× يقيض بكلتاب اهلل وسنة رسول اهلل ،فإذا جاءه ما ليس يف الكلتاب والسنة ،رجم
فأصاب ،وهي املعضالت . واملراد أنه ساهم أو أنه نظر يف األمر بظن فوفقه اهلل للصواب.
ج ـ بّ وللمرة الثالثة نجد تعارض ًا بني هذه النصوص والنصوص األخرى اللتي تدل عىل
أن أهّ البيت يكون يشء ليس عندهم فيأخذونه من الروح القدس ،فقد ورد يف معلتّبة عامر
الساباطي ،قال :قلت أليب عبد اهلل× :بام حتكمون إذا حكملتم؟ قال :بحكم اهلل وحكم
( )1الكايف  94 :7ـ .95
( )2بصائر الدرجات 254 :ـ .255
( )3املصدر نفسه 409 :ـ 410؛ واالخلتصاص.310 :

داود ،فإذا ورد علينا اليشء الذي ليس عندنا ،تلقانا به روح القدس . ويف خّب جعيد
اهلمداين ،عن عّل بن احلسني’ ،قال :سأللته بأي حكم حتكمون؟ قال :حكم آل داود ،فإن
أعيانا يشء تلقانا به روح القدس. 
فكيف يكون يشء ليس عندهم واملفروض أن عندهم كلتب ًا فيها كّ يشء مما حيلتاج إليه
الناس إىل يوم القيامة ،وهذه من أعظم احلوائج؟!
د ـ بّ الغريب أن بعض هذه النصوص هنا واضح يف أنه يريد اللتأكيد عىل أن ما يف
مصحف فاطمة ليس فيه يشء مما يف القرآن أو عىل األقّ فيه ما ليس يف القرآن الكريم ،مثّ
خّب احلسني بن أيب العالء (الرواية الثانية) ،وصحيحة أيب بصي (الرواية األوىل) ،وخّب أبان
وعبد اهلل بن بكي (الرواية الثانية عرشة) ،وخّب عّل بن سعيد (الرواية الثالثة عرشة) ،فإذا
حافظ شخص عىل فكرة عدم حتريف القرآن الكريم ،فكيف يمكن له أن جيمع بني هذه
املجموعات من النصوص (القرآن فيه كّ يشء ـ مصحف فاطمة فيه غي القرآن ـ القرآن مل
حيرف) بغي تأويّ ملتك ِّلف؟!
واألغرب أن أبا بصي نفسه الذي روى لنا هنا الرواية اخلامسة عرشة ،واللتي تؤكد أن ما يف
مصحف فاطمة ليس له وجود أو اشرتاك مع ما يف القرآن الكريم ،يروي لنا هو بنفسه خّب ًا
آخر أورده الكليني نفسه يف الكايف أيض ًا ،حيث يقول أبو بصي :بينا رسول اهلل‘ ذات يوم
جالس ًا ،إذ أقبّ أمي املؤمنني× ،فقال له رسول اهلل‘.. :ثم أتى الوحي إىل النبي‘،
فقال :سأل سائّ بعذاب واقع للكافرين بوالية عّل ليس له دافع من اهلل ذي املعارج ،قال:
قلت :جعلت فداك إنا ال نقرؤها هكذا ،فقال :هكذا واهلل نزل هبا جّبئيّ عىل حممد‘،
وهكذا هو واهلل مثبت يف مصحف فاطمة÷ . ..فكيف يكون مصحف فاطمة ال عالقة له
بالقرآن الكريم ،ثم هنا يأيت باآلية الكريمة ويثبت اللتحريف ،ثم نقول يف الوقت نفسه بعدم
( )1الكايف .398 :1
( )2املصدر نفسه.
( )3يظهر أن بعض نسخ ملتن الكايف خالية من مجلة :بوالية عّل ،ومثبلتة يف اهلامش ،لكن األصح هو
إثباهتا؛ إذ ال يسلتقيم الكالم إال هبا فالحظ.
( )4الكايف  57 :8ـ 58؛ واخلّب ضعيف السند.

حتريف القرآن الكريم؟! أال هيز هذا جمموعة هذه النصوص هنا عىل مسلتوى الوثوق هبا بام
حييجنا ملرجعية خمارجة هلا نحلتكم إليها وحتسم النزاع؟
هـ ـ هذا كله ،فضالً عن اللتعارض القائم بني بعض هذه الروايات يف هوية مصحف
فاطمة ،ففيام بعضها يفهم منه أنه يشلتمّ عىل املسلتقبليات وأحوال النبي ،مثّ خّب أيب عبيدة
(رقم ،)4 :قد توحي روايات اخر ،مثّ خّب احلسني بن أيب العالء (رقم )2 :بأنه يلتصّ
باحلالل واحلرام وما حيلتاجه الناس إىل يوم القيامة ،عىل تقدير عود اللتوصيف يف خّب احلسني
بن أيب العالء له ،ال إىل اجلفر ،كام تقدم.

و ـ مستويات الوثوق بنصوص كتب أهل البيت

وال أريد أن أركز اآلن عىل قضية مسلتوى الوثوق بمجموع نصوص الشمولية ،حيث

سوف نلتكلم عن هذا املوضوع الحق ًا ،لكن مسلتويات الوثوق بمثّ هذه املجموعة اخلاصة من
النصوص ،هي يف تقديري أقّ من سائر املجموعات هنا ،والسبب يف ذلك أن سياقات أغلب
ـ وربام كّ ـ هذه النصوص امللتحدثة عن كلتب وموروثات أهّ البيت النبوي ،قد وقعت يف
إطار منازعات اإلمامة داخّ البيت العلوي والفاطمي ،خاصة مع احلسنيني والزيدية  ،أو يف
سياق اللتنازع مع أئمة املذاهب األخرى كأيب حنيفة وفقهاء الرأي يف العراق ،وهذا السياق إذا
ضممناه إىل لغة املبالغة اللتي حتملها هذه النصوص ـ وأعني باملبالغة املضمون غي العادي
ملحلتواها فيام تدعيه من أمور ـ وأخذنا بعني االعلتبار الضعف السندي ألغلب هذه النصوص،
( )1تفيد بعض النصوص احلديثية واللتارخيية أن فرقة العجلية كانت ترى أن سيف رسول اهلل انلتقّ إىل
عبد اهلل بن احلسن ،وبعض النصوص تفيد أن هناك من اعلتقد أن سيفه عند الزيدية ،وقد أوردها
بصائر الدرجات وغيه ،وقصة السيف مع عبد اهلل بن احلسن مشهورة النقّ ،وأنه كان يقاتّ به،
ونقلها بعض املؤرخني ،ويمكن مراجعة هذا األمر يف كلتب احلديث واللتاريخ ،فال نطيّ هنا ،ومن هنا
ورد يف نصوص اجلفر األمحر عند الشيعة اإلمامية اللتأكيد عىل أن فيه سالح رسول اهلل ،وهو رد عىل
مزاعم احلسنيني .بّ يبدو يل أن تركيز أهّ البيت عىل كلتب ملتوارثة ذات علم ،كان يف سياق الرد عىل
تقليّ احلسنيني من شأّنا ،وتأكيدهم عىل قيمة وجود السيف عند اإلمام ،األمر الذي وجدنا أن أهّ
البيت نفوه مطلق ًا ،مؤكدين عىل قيمة الكلتب وأمهيلتها ،نظر ًا ملا يعرف عن بني احلسن يف تلك الفرتة
من أنه ليس هلم رصيد علمي بارز.

مع تفرد الصفار والكليني هبا غالب ًا ،وجتاهّ أغلب املحدثني اآلخرين هلا ،مثّ الصدوق
والطويس وأمثاهلم  ،لدفعنا ذلك للمزيد من الرتيث ،خاصة مع لغة بعضها الواضحة يف
النزوع نحو تكريس وضع معني ،مثّ حديثها عن األرساريات ،وبلوغها بالعلم مبلغ ًا عظي ًام
جد ًا ،وهجومها العنيف عىل اآلخرين ،واسلتخدامها لغة القسم للتأكيد املوقف ،وغي ذلك مما
يضع الباحث املقلتنع بنظرية الوثوق أمام إشكالية حصول اليقني له بمثّ هذا املسلتوى من
الداللة الذي تريد أن تقدمه هذه النصوص.
ومن ثم يمكن لنا أن ندعي أن النصوص الصادرة بالفعّ عن أهّ البيت كانت تريد تأكيد
وجود إرث نبوي عظيم عندهم ،وهذا املقدار يمكن حتصيّ الوثوق به بضم هذه الروايات إىل
الكثي من الروايات االخر ،أما توصيفات هذه الروايات لطبيعة املوروث النبوي عندهم،
فيصبح أمر ًا مشكوك ًا واللتفاصيّ واللتعابي (الكلية والشمولية) تبدو غي موثوقة يف هذه احلال،
ال ألن الرواة كذابون ،بّ الحلتامليات الوضع أو الدس أو اإلضافة امللتعمدة أو غي امللتعمدة
لبعض اللتعابي يف املنقول هنا ،نظر ًا حلساسية املوضوع ،وانطالق ًا من مثّ نظرية الوثوق ،بّ
نظرية الوثوق الوثاقلتي أيض ًا اللتي مال إليها أمثال السيد الصدر .خاصة وأن هناك روايات اخر
يف مصادر أهّ السنة تنفي وجود كلتاب لعّل أو صحيفة بأزيد من صحيفة صغية فيها بضعة
أحكام ،ال تزيد عن أصابع اليد الواحدة ،مثّ حكم فكاك األسي ،ونحو ذلك ،فراجع .
( )1لفت نظري أننا ال نكاد نجد بني ما ذكره أمثال الطويس والنجايش وابن النديم يف الفهارس كلتاب ًا
يلتحدث عن كلتب أهّ البيت والرتاث الواصّ إليهم يف صحف أو جلد ،مع أنه كان من املناسب أن
يصنف الشيعة شيئ ًا يف هذا.
( )2انظر :مسند ابن حنبّ 79 :1؛ وسنن الدارمي 190 :2؛ وصحيح البخاري  ،36 :1و ،30 :4و:8
47 ،45؛ وسنن الرتمذي  423 :2ـ 433؛ وسنن النسائي  23 :8ـ 24؛ ومسند احلميدي  23 :1ـ
24؛ وغي ذلك مما ينلتهي إىل إسنادين أو ثالثة ،وال نريد أن نلتبنى هذا اللتصوير املذكور يف الكلتب
احلديثية السنية ،بقدر ما نعلتقد بأن من يريد أن يدرس قضي ًة تارخيية بشكّ حمايد وموضوعي ،عليه أن
يأخذ بعني االعلتبار منذ البداية متام مصادر املسلمني ،وإذا كان حيلتمّ إرادة تضعيف موقعية أهّ
البيت يف الرواية السنية من خالل ادعاء أن أهّ البيت ما كانت عندهم كلتب ،وهو احلتامل معقول
جد ًا ،فإن احلتامل تضخيم املشهد واملبالغة فيه من قبّ الشيعة املوالني ألهّ البيت يف الرواية الشيعية
يظّ هو اآلخر قائ ًام بقوة أيض ًا ،فعلينا در اسة املشهد من متام الزوايا؛ لكي نحصّ عىل مسلتويات

ز ـ مساحة الداللة املؤكدّة يف نصوص كُتب أهل البيت النبويّ

ومن هنا ،فحيث إنّنا نجد يف هذه املجموعة من النصوص نوعني من البيان:

األول :وجود ما حيلتاج الناس إليه عند أهّ البيت وال حيلتاج أهّ البيت به أحد ًا من
النوع ّ
الناس ،بام يثبت علمهم ومكانلتهم العلمية احلرصية يف األمة ،ال فرق يف ذلك بني أن يكون ما
عندهم مكلتوب ًا يف صحف أو ملتوارث ًا بغي ذلك ،أو هو توفيق من اهلل لفهم الكلتاب والسنة.
النوع الثاين :وجود كّ ومجيع ما حيلتاج إليه الناس إىل يوم القيامة بمعنى الشمولية
املعلوماتية واألحكامية ،مع تنسيق ذلك وتغليفه ببعد أرساري وغيبي.
وحيث تقدمت هذه املالحظات ،يمكن فرض النوع األول قدر ًا ملتيقن ًا ،فيام النوع الثاين من
املمكن أن يكون مدسوس ًا أو مبالغ ًا به يف سياق اللتنافس ،أو من سوء تعبي بعض الناقلني،
ووفق ًا لنظرية الوثوق نأخذ بالقدر امللتيقن ،خاصة وأن اللتعبي ملتشابه جد ًا يف مجيع الروايات
تقريب ًا ،وكأن هناك عبارة واحدة صدرت ،ثم نحلتت أو نقلت سائر الروايات عىل نسقها وضع ًا
أو اشلتباه ًا يف الدقة النقلية.
وهذا يعني أننا نحلتمّ أن الرواية كانت (عندنا ما حيلتاجه الناس ولدينا علم كثي اخلتصنا به
رسول اهلل ،يضعنا يف موقف ملتقدم يف األمة) ،فلتحولت بفعّ اللتصارع الطائفي واللتهاب
املوقف يف القرن الثاين اهلجري إىل (عندنا كّ علم النبي ومن قبله ،الذي حيوي كّ العلوم عىل
اإلطالق ،جمموع ًة كلها يف بضعة صحف ،ال جيوز ألحد النظر فيها إال بعد اللتي والللتيا ،وال
تنرش بني الناس ،،ومتثّ بعد ًا رسي ًا خمفي ًا يف بيوت األئمة) .فنأخذ بالقدر امللتيقن وهو الصيغة
األوىل اللتي يمكن دعوى تواترها لو أخذنا بعني االعلتبار جمموعات حديثية أخرى.
وهبذا تكون الفرضية الراجحة (القدر امللتيقن) هنا هي :أن أهّ البيت ليس هلم علم حارض
بكّ يشء ،هلذا كانت هذه الكلتب امللتوارثة حاج ًة هلم للعلم ،ويف هذه الكلتب كليات الدين
ومفاصّ األمور ،بحيث يكون اإلمام بام يملك من مؤهالت قادر ًا عىل الوصول إىل الكثي من
الوثوق بالقضية اللتارخيية ،وملزيد من االطالع عىل املقاربة الشيعية لقضية مرويات أهّ السنة هنا،
وقصة مصحف اإلمام عّل ،يمكن مراجعة :عبد اهلل الدقاق ،حقيقة مصحف اإلمام عّل عند السنة
والشيعة؛ ففيه رصد واسع للموضوع.

املعلومات عّبها وعّب غيها ،وهذا املقدار قد يمنع عن فهم الشمولية باملعنى املدريس هنا.

اجملموعة الثالثة :نصوص إثبات احلدّ لكلّ شيء ،مطالعة نقديّة

أن اهلل قد جعل ّ
ومهم هذه النصوص هو اآليت:
لكل يشء حدّ ًا ،
ثمة نصوص تؤكّد ّ
ّ
ّ
الرواية األوىل :خرب سيف بن ميمون (سيف عن منصور الصيقّ ـ سيف بن عمية عن

ميمون) ،عن أيب عبداهلل× ـ يف حديث ـ قال ..« :احلمد هلل الذي مل يدع شيئ ًا إال و (قد
جعّ) له حد ًا. »..
حيث ترصح بأن اهلل مل يرتك شيئ ًا إال وقد جعّ له حد ًا ،وسيأيت اللتعليق عىل داللة هذه
املجموعة ،أما السند فهو مضطرب بني املصادر:
أ ـ فلتار ًة عن عبد اهلل بن جبلة عن سيف بن ميمون ،ويبدو أنه خطأ؛ لعدم وجود هذا االسم
يف األسانيد والطرق.
ب ـ وأخرى عن سيف ،عن منصور الصيقّ ،فيكون السند ضعيف ًا بجهالة منصور
الصيقّ ،وهو منصور بن الوليد الصيقّ الكويف املكنى بأيب حممد؛ حيث ذكره الطويس يف
رجاله دون توصيف ،ومل يلتعرض غيه له  ،وقد أملح الوحيد البهبهاين إىل احلتامل ظهور
حسن حاله من خالل رواية له يف الكايف يفيد مضموّنا كونه شيعي ًا  ،وهو ما رفع من قوته
النامزي الشاهرودي .
ي
إال أننا قلنا مرار ًا بأن الروايات اللتي تدل عىل إماميلته ال تثبت الوثاقة ،وأما الروايات اللتي
تدل عىل كونه من اخللص فهو راوهيا ،فكيف نعرف أنه ال مصلحة له يف ذلك ،بّ كيف نعرف
أن هلذا األمر عالقة بالصدق والدقة يف النقّ؟! فالصحيح هو القول بكون الصيقّ جمهول
( )1اسلتدل ببعض هذه النصوص عىل الشمولية الشيخ حممد املؤمن ،قوانني ثابت وملتغي ،جمله فقه أهّ
بيت (بالفارسية) ،العدد  66 :56ـ .68
( )2الكايف 406 :3؛ وهتذيب األحكام 424 :1؛ واالسلتبصار .183 :1
( )3انظر :الرجال.306 ،147 :
( )4انظر :تعليقة عىل منهج املقال.343 :
( )5انظر :مسلتدركات علم رجال احلديث  508 :7ـ .509

احلال ومل يوثقه أحد ،والنصوص املنقولة عنه قليلة ال يسلتفاد منها بيان حاله من حيث النقّ
والرواية.
ج ـ وثالثة عن سيف بن عمية ،عن ميمون ،وبالرجوع إىل املصادر يظهر أن اسم ميمون
يطلق عىل ميمون بن األسود ،وهو ميمون القداح املكي ظاهر ًا ،وهو جمهول احلال ،وذلك أنه
قد ذكره الطويس يف رجاله يف أصحاب السجاد والباقر والصادق ،دون أي توصيف ،ومثله
فعّ الّبقي .
وحلتى لو جتاهلنا خصوص ميمون القداح ،فإننا نالحظ أن كّ امللتسمني بميمون مل تثبت
وثاقة ولو واحد منهم ،فيكون اخلّب ضعيف السند حلتى لو جتاهلنا االضطراب.
الرواية الثانية :خرب أيب خدجية ،عن أيب عبد اهلل× قال« :إن أيب صلوات اهلل عليه أتاه
أخوه عبد اهلل بن عّل ،يسلتأذن لعمرو بن عبيد وواصّ وبشي الرحال ،فأذن هلم ،فلام جلسوا،
قال :ما من يشء إال وله حد ينلتهي إليه ،فجيء باخلوان فوضع ،فقالوا فيام بينهم :قد واهلل
اسلتمكنا منه ،فقالوا :يا أبا جعفر هذا اخلوان من اليشء؟ فقال :نعم ،قالوا :فام حده؟ قال :حده
إذا وضع قيّ :بسم اهلل ،وإذا رفع قيّ :احلمد هلل ،ويأكّ كّ إنسان مما بني يديه وال يلتناول من
قدام اآلخر شيئ ًا. »..
إن هذا احلديث يفيد أن ما من يشء عىل اإلطالق إال وله حد ،وله ضوابط وقيود ومعايي
وأحكام ما شئنا فلنعّب ،مما يؤكد شمول الدين وأحكام اهلل ،وملا وضع اخلوان بني هلم اإلمام
حدود املائدة من اللتسمية واللتحميد وغي ذلك ،وهذا يعني أن ما من أمر إال وضعت له
ضوابط يف الرشع احلنيف.
وهذا اخلرب ضعيف السند أيض ًا بصالح بن أيب ْحاد ،حيث ورد يف طريق الكايف ،قال فيه
النجايش« :صالح بن أيب محاد أبو اخلي الرازي ،واسم أيب اخلي زاذويه ،لقي أبا احلسن
العسكري ،وكان أمره ملبس ًا (مللتبس ًا) ،يعرف وينكر .له كلتب ، »..وقال الكيش« :يف أيب
( )1انظر :رجال الطويس309 ،145 ،120 :؛ ورجال الّبقي.18 ،15 :
( )2راجع :معجم رجال احلديث  121 :20ـ 127؛ رقم 12963 :ـ .12978
( )3الكايف  292 :6ـ 293؛ واملحاسن .577 ،448 ،431 :2
( )4النجايش ،الفهرست.198 :

اخلي صالح بن أيب محاد الرازي :قال عّل بن حممد القلتيبي ،سمعت الفضّ بن شاذان ،يقول يف
أيب اخلي :وهو صالح بن سلمة أيب محاد الرازي كام كني ،وقال عّل :كان أبو حممد الفضّ
يرتضيه ويمدحه وال يرتيض أبا سعيد اآلدمي ويقول :هو األمحق»  ،وذكره الطويس يف كلتبه
الرجالية لكنه مل يذكر فيه أي موقف  ،فيام ضعفه ابن الغضائري  ،وتوقف فيه العالمة احلّل
قائالً ..« :واملعلتمد عندي اللتوقف فيه ،لرت يدد النجايش وتضعيف ابن الغضائري له» .
وقد حاول الوحيد البهبهاين توثيق الرجّ عّب كونه ممن مل يسلتثن من رجال نوادر
احلكمة  ،إال أننا حققنا يف بحوثنا الرجالية أن عدم االسلتثناء من نوادر احلكمة ال يفيد
توثيق ًا .
كام حاول الشيخ النامزي توثيقه من خالل شهادة الفضّ بن شاذان تار ًة واللتي نقلها لنا
الكيش ،ووقوعه يف أسانيد تفسي القمي أخرى عند تفسي سورة يونس  ،إال أن ذلك غي
موفق يف تقديري؛ وذلك أن شهادة ابن شاذان مل تثبت عنه بعد كون الناقّ هو القلتيبي ،وهلذا
ردها السيد اخلوئي موافق ًا عىل توثيقه من خالل رجال القمي  ،وقد بحثنا يف حمله عدم ثبوت
هذا املبنى أيض ًا  ،فال يوجد ما يفيد وثاقة الرجّ ،بّ عبارة النجايش ولو مل تكن مفيدة
لللتضعيف غي أّنا حتمّ قدر ًا من السلبية ،وهبذا يكون سند الكايف غي معلتّب رجالي ًا.
أ ّما يف كتاب املحاسن للربقي ،فقد ورد يف أحد املوضعني بسند صحيح ،فيكون تام السند.
لكن الالفت للنظر هنا أن القصة بشكّ قريب جد ًا قد نقلت يف موضع آخر بأسامء اخر!
( )1رجال الكيش .837 :2
( )2انظر :الرجال399 ،387 ،376 :؛ والفهرست.147 :
( )3رجال ابن الغضائري.70 :
( )4خالصة األقوال 359 :ـ .360
( )5تعليقة عىل منهج املقال.203 :
( )6انظر :منطق النقد السندي  585 :1ـ .597
( )7انظر :مسلتدركات علم رجال احلديث  228 :4ـ .229
( )8انظر :معجم رجال احلديث  58 :10ـ .60
( )9انظر :منطق النقد السندي  513 :1ـ .564

وهو ما يف هذه الرواية اآلتية:
الرواية الثالثة :خرب ثوير بن أيب فاختة ،قال :خرجت حاج ًا ،فصحبني عمرو بن ذر القايض
(القاص)  ،وابن قيس املارص  ،والصلت بن هبرام  ،وكانوا إذا نزلوا منزالً قالوا :أنظر
اآلن فقد حزرنا (حررنا) أربعة آالف مسألة ،نسأل أبا جعفر× عنها ،عن ثالثني كّ يوم،
وقد قلدناك ذلك .قال ثوير :فغمني ذلك حلتى إذا دخلنا املدينة فافرتقنا ،فنزلت أنا عىل أيب
جعفر× ،فقلت له :جعلت فداك ،ابن ذر ،وابن قيس املارص ،والصلت ،صحبوين ،وكنت
أسمعهم يقولون :قد حزرنا (حررنا) أربعة آالف مسألة ،نسأل أبا جعفر× عنها ،فغمني
ذلك .فقال أبو جعفر× :ما يغمك من ذلك ،فإذا جاؤوا فأذن هلم ،فلام كان من غد دخّ
موىل أليب جعفر× فقال :جعلت فداك بالباب ابن ذر ومعه قوم ،فقال أبو جعفر× :يا
ثوير ،قم فأذن هلم ،فقمت فأدخللتهم ،فلام دخلوا سلموا وقعدوا ،ومل يلتكلموا ،فلام طال ذلك،
أقبّ أبو جعفر× يسلتفلتيهم (يسلتنبئهم) األحاديث وأقبلوا ال يلتكلمون .فلام رأى ذلك أبو
جعفر× ،قال جلارية له يقال هلا رسحة :هايت اخلوان ،فلام جاءت به فوضعلته ،فقال أبو
جعفر× :احلمد هلل الذي جعّ لكّ يشء حد ًا ينلتهي إليه ،حلتى أن هلذا اخلوان حد ًا ينلتهي
إليه ،فقال ابن ذر :وما حده؟ قال :إذا وضع ذكر اهلل وإذا رفع محد اهلل .قال :ثم أكلوا ،ثم
قال أبو جعفر× :اسقيني ،فجائلته بكوز من أدم فلام صار يف يده ،قال :احلمد هلل الذي
جعّ لكّ يشء حد ًا ينلتهي إليه حلتى أن هلذا الكوز حد ًا ينلتهي إليه ،فقال ابن ذر :وما حده؟
قال :يذكر اسم اهلل عليه إذا رشب وحيمد هلل إذا فرغ ،وال يرشب من عند عروته وال من
كّسان (كّس إن) كان فيه .قال :فلام فرغوا أقبّ عليهم يسلتفلتيهم األحاديث فال يلتكلمون،
( )1هو من املرجئة ،وتويف عام  153أو 156هـ.
( )2يف (خالصة األقوال )87 :أن الرواية هكذا :عمرو بن ذروة بن قيس املارص .وعمر أو عمرو بن قيس
املارص معروف وهو برتي (خالصة األقوال ،)376 :ويوجد شخص اسمه عبد اهلل بن قيس املارص
وهو عامي ،بحسب معجم رجال احلديث .307 :11
( )3الظاهر أنه من املرجئة ،وتويف عام 147هـ (انظر :الذهبي ،املغني يف الضعفاء 491 :1؛ وابن حجر،
لسان امليزان  ،)194 :3وقد وثقه أغلب علامء اجلرح واللتعديّ من أهّ السنة ،وال توثيق له يف كلتب
الشيعة اإلمامية.

فلام رأى ذلك أبو جعفر× ،قال :يا ابن ذر ،أال حتدثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا؟

قال :بىل يا ابن رسول اهلل ،قال :إين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكّب من اآلخر :كلتاب اهلل
وأهّ بيلتي إن متسكلتم هبام لن تضلوا .فقال أبو جعفر× :يا ابن ذر ،فإذا لقيت رسول
اهلل‘ ،فقال :ما خلفلتني (خلفلتني) يف الثقلني فامذا تقول له؟ قال :فبكى ابن ذر حلتى رأيت
دموعه تسيّ عىل حليلته ،ثم قال :أما األكّب فمزقناه ،وأما األصغر فقلتلناه .فقال أبو جعفر×:
إذن تصدقه (تصدقه) يا ابن ذر ،ال واهلل ال تزول قدم يوم القيامة حلتى يسأله عن ثالث :عن
عمره فيام أفناه ،وعن ماله من أين اكلتسبه وفيام أنفقه ،وعن حبنا أهّ البيت .قال :فقاموا
وخرجوا ،فقال أبو جعفر× ملوىل له :اتبعهم فانظر ما يقولون ،قال :فلتبعهم ثم رجع،
فقال :جعلت فداك سمعلتهم يقولون البن ذر :عىل هذا خرجنا معك؟ فقال :ويلكم ما أقول،
إن رج ً
ال يزعم أن اهلل يسألني عن واليلته ،وكيف أسأل رجالً يعلم حد اخلوان وحد الكوز .
ويف السند ثوير بن أيب فاخلتة ،وتوثيقه مبني عىل رجال القمي أو لوقوعه يف مشيخة
الصدوق ،ومل يثبلتا ،وهذه الرواية اللتي يروهيا هنا ال تثبت توثيق ًا وال قدح ًا ،وهلذا توقف فيه
العالمة احلّل  ،وأما املصادر السنية فقد كثر اهتامه فيها بالكذب وأنه من أركانه ،وأنه مرتوك
وضعيف ،وأنه ال يعلتد به ،وأن غي واحد مل يرو عنه وتركه ،وإن كان يظهر من العجّل يف
موضع أنه ال بأس به ،ويف موضع آخر أنه ضعيف يكلتب حديثه  ،والظاهر أن تشيعه كان
( )1رجال الكيش (اخلتيار معرفة الرجال)  483 :2ـ ( .485وحتقيق مصطفوي 219 :ـ .)221
( )2انظر :خالصة األقوال.87 :
( )3انظر :هتذيب الكامل  429 :4ـ 431؛ واملغني يف الضعفاء 194 :1؛ وميزان االعلتدال  375 :1ـ
376؛ وهتذيب اللتهذيب  32 :2ـ 33؛ والعجّل ،معرفة الثقات  .262 :1ومع هذا كله ال ينقيض
عجبي من بعض الباحثني املعارصين كيف أنه ملا يرتجم الشيعة الواردين يف كلتب السنة يذكر أحيان ًا
خصوص عبارات السنة اللتي توحي بقبوهلم ،ولكنه ال يذكر عبارات السنة اللتي تدل عىل تضعيفهم!
وهو ما فعله الشيخ حممد جعفر الطبيس يف كلتابه (رجال الشيعة يف أسانيد السنة  ،)69 :2حيث نقّ
جزء ًا من كالم العجّل الدال عىل نفي البأس عن ثوير ،وترك اجلزء الثاين املوجود يف السطر نفسه
واملنقول عن العجّل يف تضعيفه ،فض ً
ال عن ترك نقّ الكثي من النصوص الرجالية السنية املضعفة له!
أعلتقد أننا بحاجة للكثي من الوقت كي نخرج من إطار العقّ املذهبي والسجايل واأليديولوجي نحو
العقّ العلمي املحايد واملوضوعي والشفاف.

بارز ًا ومشهور ًا ،كام يذكر املحدث النوري والسيد رشف الدين العامّل  ،وأن نصوصه يف
اللتشيع وعقيدته لعبت دور ًا يف اهتامه بالكذب ،وهلذا فنحن نلتحفظ عىل تضعيفه من خالل
كلامت رجاليي السنة ،لكننا غي قادرين عىل إثبات وثاقلته أو ترجيحها من خالل املعطيات
الشيعية ،فالرجّ مل تثبت ومل ترتجح وثاقلته.
بّ يكاد اإلنسان يشعر بالريب هنا من أمر هذا احلديث؛ وذلك أنه إذا كان هؤالء النفر
الثالثة قد محلوا معهم أربعة آالف مسألة ،بام يدل عىل سعة علمهم واطالعهم ،فكيف تعجبوا
من علم اإلمام بحد الكوز واخلوان ،وكأّنم تفاجؤوا أن يبلغ العلم هذا املبلغ؟! وهّ شخص
حيمّ أربعة آالف مسألة يف تلك الفرتة يسلتغرب أن يكون هناك من يعلم بحد الكوز واألكّ
عىل املائدة ،ومها من األمور العادية جد ًا؟! وما اجلديد يف قضية دعوى اإلمام لإلمامة حلتى
يشعر ابن ذر باهلول عندما يقول له اإلمام بأنه سيسأل عن الوالية مع علمه هو ـ بّ هو بنفسه
قد روى لإلمام ـ بحديث الثقلني؟! أال تبدو الوقائع يف هذه القصة غريب ًة بعض اليشء؟!
إن تفرد ثوير هبذه القصة ،وتفرد الكيش يف الوقت عينه هبا ،وتشابه السيناريو الواقع فيها
معه يف القصة السابقة مع مجاعة املعلتزلة ،وتشابه االثنني مع نفس وقائع القصة يف اخلّب اآليت
أيض ًا ..أمر كله يثي ـ مع ما تقدم ـ الريب يف النفس ،وحيلتمّ معه الوضع ولو يف بعضها.
ويبدو سياق صدور هذا احلديث يف إطار مسألة اخلوان والطعام ملتكرر ًا بشكّ ما مرة ثالثة
يف رواية أخرى ،وهي:
الرواية الرابعة :خرب الفضل بن يونس ،قال :قلت أليب احلسن× ،وسمعلته يقول وقد أتينا
بالطعام :احلمد هلل الذي جعّ لكّ يشء حد ًا .قلنا :ما حد هذا الطعام إذا وضع؟ وما حده
إذا رفع؟  ،فقال :حده إذا وضع أن يسمى عليه ،وإذا رفع حيمد اهلل عليه. 
ويف السند حممد بن خالد الّبقي ،ومل تثبت وثاقلته عندي كام تقدم.
الرواية اخلامسة :خرب عّل بن (احلسن بن عّل بن) ِرباط (وخرب داود بن ف ْرقد) ،عن أيب عبد
( )1انظر :خامتة مسلتدرك الوسائّ 189 :4؛ واملراجعات.112 :
( )2الالفت أن السائّ مللتفت هذه املرة لقضية رفع الطعام ووضعه ،بخالف ما ورد يف اخلّبين السابقني،
حيث مل يكن هناك اللتفات هلذا األمر أساس ًا.
( )3املحاسن .431 :2

اهلل× ،قال :قال النبي‘ لسعد بن عبادة :إن اهلل جعّ لكّ يشء حد ًا ،وجعّ عىل كّ
من تعدى حد ًا من حدود اهلل عز وجّ حد ًا ،وجعّ ما دون األربعة الشهداء مسلتور ًا عىل
املسلمني. 
وقد نقّ الكليني هذه الرواية عن أمحد بن حممد بن خالد الّبقي ،عن عّل بن احلسن بن
رباط ،وهذه الرواية نقلها الّبقي بالفعّ ،إال أن املوجود يف كلتاب املحاسن له ،هو روايلته ذلك
عن عّل بن احلسني (احلسن) بن رباط ،عن أيب خملد ،عن أيب عبد اهلل× قال :قال قوم من
الصحابة لسعد بن عبادة :ما كنت صانع ًا برجّ لو وجدته عىل بطن امرأتك؟ قال :كنت واهلل
ضارب ًا رقبلته بالسيف ،قال :فخرج النبي‘ فقال :من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا
سعد؟ فأخّب النبي‘ بخّبهم وما قال سعد ،فقال النبي‘ :يا سعد ،فأين األربعة
الشهداء الذين قال اهلل؟! فقال :يا رسول اهلل ،مع رأي عيني وعلم اهلل فيه أنه قد فعّ؟ فقال
النبي‘ :واهلل يا سعد بعد رأي عينك وعلم اهلل ،إن اهلل قد جعّ لكّ يشء حد ًا ،وجعّ عىل
من تعدى حد ًا من حدود اهلل حد ًا ،وجعّ ما دون األربعة الشهداء مسلتور ًا عن املسلمني. 
من هنا ،يرتجح يف النظر أن الشيخ الكليني نقّ مقطع ًا من هذه الرواية عن الّبقي ،أو ربام
يكون الّبقي قد نقّ الرواية عينها بنقلني تار ًة وصّ للكليني مقلتطع ًا وأخرى وصّ مع سياقه
لنا عّب كلتاب املحاسن ،وقد نقّ الطّبيس يف القرن السابع اهلجري هذه الرواية بالصيغة
املنقولة يف كلتاب املحاسن  ،والغريب أن الكليني نفسه ينقّ لنا الرواية بعينها مع مقدمة هلا
عن أيب خملد يف موضع آخر بالشكّ الكامّ املوجود يف املحاسن عّب طريقني إىل احلسن بن
حمبوب عن عّل بن احلسن بن رباط  ،وهبذا يروي الكليني هذه الرواية تارة عن الّبقي عن
عمرو بن عثامن عن ابن رباط ،وأخرى عن عّل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن حمبوب عن ابن
رباط ،وثالثة عن حممد بن حييى عن أمحد بن حممد بن عيسى األشعري عن ابن حمبوب عن ابن
رباط ،لكنه يف النقّ األول جيعّ ابن رباط راوية عن الصادق ،ويف البقية جيعله راوية عن أيب
( )1الكايف .174 :7
( )2املحاسن .275 :1
( )3انظر :مشكاة األنوار.268 :
( )4انظر :الكايف .375 :7

خملد عن الصادق.
ومن الالفت يف هذه الرواية يف قصة سعد أنه ينقلها لنا مر ًة أخرى الّبقي والكليني
والطويس والصدوق بطريق آخر خملتلف متام ًا ،ينلتهي إىل فضالة بن أيوب ،عن داود بن فرقد
أيب يزيد الكويف العطار  ،لكن الطويس يف موضع آخر ينقّ اخلّب بطريقه إىل ابن حمبوب عن
ابن رباط ،عن ابن مسكان عن أيب خالد (وليس أيب خملد) ،عن الصادق .
هذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فقد صححه املجليس  ،فيام وصفه والده باملوثق  ،واخلّب
صحيح بالفعّ عىل قواعد الصنعة الرجالية والسندية ،ولو عىل مسلتوى بعض طرقه.
ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فهذا اخلّب ـ كأخبار هذه املجموعة كلها ـ ال عالقة له ببحثنا،
وذلك أن غاية ما يفيد هنا هو أن كّ يشء فله حد ال جيوز وال ينبغي تعديه ،فأي فعّ من
األفعال يفرتض أن يكون حمدود ًا بحدود ،وهذه احلدود ال يصح ختطيها ،وعىل تقدير ختطيها
فإنه ترتتب عقوبة أو أثر ما عىل ذلك قانوني ًا.
وهذا الكالم صحيح ،بال فرق بني القول بشمولية الرشيعة وحرصية اللترشيع اإلهلي
وعدمه؛ وذلك أن القائّ بعدم الشمولية ال يقول بأن األفعال املرتوكة من قبّ الرشع ال حدود
هلا ،بّ يقول بأنه ال حكم هلا يف نفسها ،وهذا مفهوم مغاير للقول بأّنا حمكومة باإلباحة لوال
القيود ،ولكي نسلتوضح هذه الفكرة املهمة يمكن طرح املثال اآليت:
إذا ذهب ابنك إىل اجلامعة ،فأنت ال تضع له قوانني يرجع إليها ال بالعموم وال باخلصوص،
وال تقول له :إن عليك يف الصف أن تفعّ كذا وكذا ،أو إن عليك يف امللعب أن ترتك كذا
وكذا ،وال تقول له بأن عليك أن تدرس يف الوقت الفالين وبالطريقة الفالنية ،وال تلتدخّ يف
قواعد أعامله وال تقوم بلتحديدها له ،لكن يف الوقت عينه أنت تقول له :إن أي فعّ تقوم به أو
( )1انظر :املحاسن 274 :1؛ والكايف 176 :7؛ وكلتاب من ال حيرضه الفقيه  24 :4ـ 25؛ بسنده إىل
فضالة بن أيوب؛ وهتذيب األحكام  ،3 :10بسنده إىل احلسني بن سعيد األهوازي عن فضالة.
( )2انظر :هتذيب األحكام  312 :10ـ .313
( )3انظر :مرآة العقول .264 :23
( )4انظر :روضة امللتقني .4 :10

ترك من الرتوك يصدر عنك ،مهام كان وكيفام قوننلته وفعللته ونظملته ،فيجب أن ال يلتعدى
احلدود اآلتية 1 :ـ أن ال ترسب يف الدراسة 2 .ـ أن ال تؤذي سائر الطالب 3 .ـ أن ال تسلتهلك
كّ امليزانية اللتي أعطيك إياها هناك وحتلتاج ملا هو أكثر ،فإن ما أعطيكه فيه الكفاية لو نظمت
جدول مرصوفاتك.
يف هذا املثال ،الوالد هنا يضع حدود ًا لكّ أعامل ولده يف اجلامعة طيلة مخس سنوات أو
سبع سنوات مثالً ،لكننا ال نقول بأنه وضع منظوم ًة قانونية له لكيفية تسيي أعامله أو تنظيم
ترصفاته ،إن مفهوم احلد منسجم متام ًا مع الكليات ،وال يضيق تفسيه يف إطار وضع القوانني
اجلزئية ،فوجود حدود رشعية لكّ يشء غي وجود أحكام قانونية لكّ يشء باللتفصيّ ،فلو
قال اهلل :تاجروا فيام بينكم لكن ال تلتعدوا حدودي يف اللتجارة وهي :الّسقة واالخلتالس وأكّ
املال بالباطّ والظلم ،فقد وضع حدود ًا لكّ ترصفاتنا اللتجارية ،لكنه ال يقال هنا بأنه وضع
قانون ًا لللتجارة يمكن به إدارة اللتجارة الداخلية واخلارجية.
وعليه ،ففكرة احلدود الشاملة مغايرة لفكرة القوانني اللتفصيلية الشاملة بمعنى أنه قد
توضع احلدود وال توضع القوانني الكاملة وقد جيلتمعان؛ ألن القوانني ال تسمح برتك مساحة
لإلنسان كي يسن ويقنن ،بينام فكرة احلدود تلتوامل مع فكرة ترك مساحة لإلنسان أن يقنن بنفسه
رشط أن ال يلتعدى احلدود ،واملساحة هنا مرتوكة ،وليست مباحة.
وهنا ،نحن نبحث يف شمولية الرشيعة بعد اإلقرار بمرجعيلتها ،ومن ثم فشمولية الرشيعة
قانوني ًا باملعنى املدريس السائد غي شموليلتها حدودي ًا؛ ألن اللتحديد يقوم عىل ركنني أساسيني:
 1ـ األصول املنطلق منها مثّ الرؤية الفلسفية واألخالقية اللتي تقوم صورة اإلنسان يف وعينا
عليها ككونه جمرد كم أو كونه آلة أو سلعة ،أو كونه موجود ًا له حياة معنوية أو غي ذلك 2 .ـ
والغايات املنشودة ،فالرشيعة عندما ترسم أصوالً لعمّ الفرد وغايات له ،فهي من ثم
أحكمت قبضلتها عىل كّ ترصفاته ،بّ أحكمت قبضلتها حلتى عىل نشاطه اللتقنيني الالحق؛
ألّنا وضعت املقنن يف سياق بارادايم حمدد ،دون أن متنعه بالرضورة من القيام بوضع القوانني
يف مساحات قد تكون واسعة.
قد تقول :إن هذا الكالم صحيح لوال سياق بعض النصوص ،مثّ خّب أيب خدجية امللتقدم
(رقم)2 :؛ إذ هو ظاهر يف الشمولية اللتفصيلية.

أن ذلك غري دقيق؛ وذلك أن جمرد كون املثال الذي وقع شأن ًا تفصيلي ًا ال يفرض تفسي
إال ّ
القاعدة بذلك ،عل ًام أن املثال عينه خاضع للمناقشة؛ وذلك أنه من املمكن أن اإلمام هنا صاغ
بنفسه تقنين ًا منطلق ًا من احلدود ،فاحلدود هي ذكر اهلل يف بداية كّ فعّ ومحده عىل النعمة مثالً،
لكن اإلمام أسقط احلد عىل املورد ،وهذا حيلتاج للتفصيّ ليس هنا حمله.
إن فكرتنا تقوم عىل أمرين:
وبعبارة أخريةّ :
األول :البعد اللغوي لكلمة احلدّ  ،من حيث دالللته عىل أطراف اليشء ،بحيث يكون
األمر ّ
ممنوع ًا خارجها أو منلتفي ًا ،ومن ثم فكلمة احلد تعطي دائرة اليشء أو تضييق اليشء إىل مساحة
ما.
األمر الثاين :انطالق ًا من ذلك ،هناك فرق بني هاتني اجلملتني:
اهلل جعل لليشء حدّ ًا
اهلل جعل لليشء ّ
كل حدوده
وما يدل عىل الشمولية هو اجلملة الثانية دون األوىل ،ومن ثم فالشمولية مرتبطة بالكلية
امللتصلة باحلد ،وليست مرتبطة بالكلية امللتصلة باليشء (كّ يشء) ،وهذا ما ينلتج أن اهلل جعّ
لكّ يشء حد ًا ،لكن جعّ حد لكّ يشء ،ال يعني أن متام حدود هذا اليشء يف كّ زمان
ومكان قد تم جعلها رشع ًا؛ ألن اللتنكي يف كلمة (حد ًا) ،وامللتكرر يف روايات احلد ال يسمح
بفرض الشمولية يف حدود اليشء كلها ،ما مل نكن مسكونني مسبق ًا بفكرة الشمولية.
ويلتأيد ما نقول بأن نفس اللتعبي بأن من تعدى احلد فله حد ،كاشف عن أنه ليس املراد
باحلد هو احلكم ،وإال لشمّ اإلباحة واللتعدي عنها يف مقام العمّ ،مع أن ذلك ال يوجب
عاد ًة عقوب ًة أو أثر ًا.
الرواية السادسة :خرب أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل× قال« :ليس يشء إال وله حد» .قال:
قلت :جعلت فداك ،فام حدي اللتوكّ؟ قال« :اليقني» .قلت :فام حد اليقني؟ قال« :أال ختاف مع
اهلل شيئ ًا» .
فهذا احلديث جيعّ لكّ يشء حد ًا ،فيكون مساوق ًا لشمولية الرشيعة ،ويعني أن لكّ يشء
( )1الكليني ،الكايف 57 :2؛ واإلسكايف ،اللتمحيص61 :؛ واحلراين ،حتف العقول.361 :

حك ًام من األحكام.
وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فالعقدة األساسية فيه هو معىل بن حممد البرصي ،وذلك أنه قال
فيه النجايش« :معىل بن حممد البرصي ،أبو احلسن ،مضطرب احلديث واملذهب ،وكلتبه
قريبة ، »..فيام ذكره الطويس يف كلتبه الرجالية دون توثيق أو تضعيف  .وقال فيه ابن
الغضائري..« :يعرف حديثه وينكر ،ويروي عن الضعفاء ،وجيوز أن خيرج شاهد ًا» .
وإثبات وثاقة معىل بن حممد ،معلتمد عىل أمور مثّ :كونه من مشايخ اإلجازة ،وذكر
الصدوق له يف مشيخة كلتاب من ال حيرضه الفقيه ،ووروده يف أسانيد تفسي القمي وكلتاب
كامّ الزيارة ،وأمثال ذلك ،وقد قلنا مرار ًا بأن هذه النظريات اللتوثيقية ال تثبت وثاقة الراوي،
وكون كلتبه قريبة يعني أّنا قريبة املضمون من املذهب ،وعليه فالرجّ مل يثبت توثيقه وإن كان
راجح ًا ،لوال نص النجايش ،وذلك أن نصه بأنه مضطرب احلديث واملذهب ،ال يسقط
الوثاقة ،فاضطراب املذهب ليس بضار ،ألن املهم وثاقة الراوي وليس مذهبه ،أما اضطراب
احلديث فقد قلنا يف بحوثنا الرجالية بأنه ليس رصحي ًا يف اللتضعيف ،لكونه تعبي ًا منفلتح ًا عىل
احلتامالت ،فقد يفيد وجود ارتباك يف أحاديثه ،كأن يروي الغرائب أو ال يكون امللتن سلي ًام ،أو
يكون هناك ارتباك يف طبيعة النقّ ،فاضطراب احلديث جيعّ الرواية يف مسلتوى الدرجة الثانية
أمام رواية من ليس بمضطرب يف احلديث ،لكنه ال يسقط احلديث من رأس دائ ًام بحيث يفقد
الراوي الوثاقة والعدالة ،رغم ضعف القوة الوثوقية يف نقله ما مل نحدد بقرينة سياقية جهة
الضعف يف احلديث؛ الحلتامل اتصاهلا بحيثيات النقّ  .وهبذا يكون كالم النجايش مفيد ًا ـ
احلتامالً ـ جلهة تضعيف للقوة االحلتاملية يف القرائن الناقصة املسلتدل هبا فالحظ وانلتبه ،فنحن
نلتكلم دوم ًا عىل مسلك الوثوق والقوة االحلتاملية من خالل كلامت امللتقدمني.
وعليه فاخلّب ضعيف السند.
( )1النجايش ،الفهرست.418 :
( )2الفهرست247 :؛ والرجال.449 :
( )3رجال ابن الغضائري.96 :
( )4انظر :منطق النقد السندي  163 :3ـ .164

ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فإن هذا اخلّب يقرتب بنا أكثر من اللتفسي الذي طرحناه
ملفهوم احلدود ،وهي النهايات اللتي حيق أن يصّ إليها اليشء وال يلتعداها ،فاللتعبي هنا أراد
تبيني حد اللتوكّ واليقني من خالل بيان النقطة األقىص اللتي يصالّنا ،وهذا منسجم أكثر مع
مفهوم احلدود واالطر اللتي ذكرناها أكثر من انسجامه مع مفهوم فكرة احلكم الرشعي من وراء
احلد.
فاحلدود هي اللتي تعني حركة اإلنسان داخلها ،لكنها ال تنفي كون ما يف داخّ احلدود ليس
مبين ًا له مجيع األحكام ،بّ يرتك أحيان ًا لإلنسان كي يضع القوانني فيها.
الرواية السابعة :خرب (عبد اهلل بن ميمون) ابن القدّ اح ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :ما من
يشء إال وله حد ينلتهي إليه ،إال الذكر ،فليس له حد ينلتهي إليه ،فرض اهلل عز وجّ الفرائض
فمن أداهن فهو حدهن ،وشهر رمضان فمن صامه فهو حده ،واحلج فمن حج فهو حده ،إال
الذكر فإن اهلل عز وجّ مل يرض منه بالقليّ ،ومل جيعّ له حد ًا ينلتهي إليه. ..
واخلّب ضعيف السند بجعفر بن حممد األشعري وسهّ بن زياد ،ودالللته تساعدنا مر ًة
أخرى عىل تفسينا ملفهوم احلد من زاوية بحثنا هنا ،أي املدى الذي يمكن أن يصله اليشء وال
يلتخطاه ،فيكون احلديث أعم يف الداللة من مفهوم شمولية الرشيعة باملعنى املشهور للكلمة.
بّ هذا احلديث باخلصوص واضح يف عدم كونه بصدد بيان مفهوم الشمولية القانونية،
بقدر ما هو يف مقام بيان املدى املنظور لليشء بحيث ال يسلتدعى اإلنسان للتكراره مر ًة تلو
األخرى ،أو فقّ :نسبة اإلتيان باليشء ،وأين هذا من مفهوم شمولية الرشيعة؟!
الرواية الثامنة :صحيح سامعة ،عن أيب عبد اهلل× قال :إن لكّ يشء حد ًا ،ومن تعدى
ذلك احلد كان له حد. 
واخلّب تام السند ،رغم تفرد الكليني بنقله ،ودالالته صارت واضحة يف ضوء قراءتنا
ملفهوم حديث (كّ يشء فله حد) ،وهبذا يفهم أيض ًا معنى أن تعدي احلد يثبت حد ًا ،وذلك أن
احلد الثاين هو العقوبة أو األثر القانوين ،وربام سمي باحلد ألنه حيد حركة اإلنسان عن فعّ
املعايص واجلرائم ،ويضع لذلك ّناية ،وهبذا يكون احلديث مسلتهدف ًا إثبات أن األفعال
( )1الكايف .498 :2
( )2املصدر نفسه .175 :7

اإلنسانية حمدودة بحدود يمنع ختطيها ،وهذا مفهوم ملتساوي النسبة إىل كّ من وجود أحكام
لكّ يشء باملفهوم املدريس للشمولية ،وإىل ترك مساحة وسطى بني احلدود ،لكي يقوم
اإلنسان باللتنظيم فيها ،واللتقنني هلا ،بام خيدم حركلته داخّ احلدود وال يلتعدى حدود اهلل.
بّ يمكن أن نضيف هنا أن هذه الرواية تثبت احلدود لكّ يشء ،لكنها ال تثبت أن هذه
احلدود رشعية ،ومن ثم فالقائّ بعدم شمولية الرشيعة بإمكانه أن يقول :إن الرشيعة مل تلتدخّ
يف بعض املساحات ،وتركلتها لللتجربة اإلنسانية لكي تسن فيها القوانني ،وهذا يعني أن
القوانني البرشية اللتواضعية تصبح حدود ًا هنا لليشء ولو ضمن مدة زمنية حمددة ،فلتكون
بنفسها داخل ًة حتت عمومية صحيح سامعة ،ومن تعدى هذا احلد فيكون معاقب ًا أو يرتتب عليه
أثر قانوين ،فرتكيبة صحيح سامعة أعم من احلد الرشعي املبارش واحلد العقالين البرشي ،ما مل
نضم هلا سائر الروايات فيحصّ انرصاف.
الرواية التاسعة :خرب عمر (عمرو) بن قيس املارص ،عن أيب جعفر× قال :سمعلته يقول:
إن اهلل تبارك وتعاىل مل يدع شيئ ًا حيلتاج إليه األمة إال أنزله يف كلتابه وبينه لرسوله‘ ،وجعّ
لكّ يشء حد ًا ،وجعّ عليه دلي ً
ال يدل عليه ،وجعّ عىل من تعدى ذلك احلد حد ًا. 
وهذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف بعدم ثبوت وثاقة احلسني بن املنذر الذي هو خمرج
هذا احلديث يف املصادر امللتعددة ،حيث مل ترد فيه توثيقات ،ورواياته قليلة جد ًا.
ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فاحلديث جيمع بني تعبي (تبيني كّ يشء) وبني مفهوم
احلدود ،فقد يصلح قرينة عىل فهم احلدود بمعنى األحكام ،لكنه غي ملتعني؛ إذ يمكن فهم
األمرين مع ًا من احلديث ،بحيث يريد اللتأكيد عليهام مع ًا بنحو االنضامم ،فال داللة رصحية فيه
عىل املدعى هنا.
الرواية العارشة :خرب عمرو بن قيس ،قال :قال أبو عبد اهلل× :يا عمرو بن قيس،
أشعرت أن اهلل عز وجّ أرسّ رسوالً وأنزل عليه كلتاب ًا وأنزل يف الكلتاب كّ ما حيلتاج إليه،
وجعّ له دلي ً
ال يدل عليه ،وجعّ لكّ يشء حد ًا وملن جاوز احلد حد ًا؟ قال :قلت :أرسّ
( )1الكايف  ،59 :1و176 :7؛ وتفسي العيايش 6 :1؛ وبصائر الدرجات.26 :

رسوالً وأنزل عليه كلتاب ًا وأنزل يف الكلتاب كّ ما حيلتاج إليه ،وجعّ عليه دلي ً
ال ،وجعّ لكّ
يشء حد ًا؟ قال :نعم ،قلت :وكيف جعّ ملن جاوز احلد حد ًا؟ قال :قال :إن اهلل عز وجّ
حد يف األموال أن ال تؤخذ إال من حلها ،فمن أخذها من غي حلها قطعت يده حد ًا ملجاوزة
احلد ،وإن اهلل عز وجّ حد أن ال ينكح النكاح إال من حله ومن فعّ غي ذلك إن كان عزب ًا
حد ،وإن كان حمصن ًا رجم؛ ملجاوزته احلد. 
وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف من عدة جهات ،ففي السند حممد بن حسان ،وقد
قال فيه النجايش« :حممد بن حسان الرازي ،أبو عبد اهلل الزينبي ،يعرف وينكر ،بني بني ،يروي
عن الضعفاء كثي ًا . »..وذكره الطويس يف كلتبه الرجالية دون توثيق  ،وقد تشبث بعض
العلامء بمثّ كونه يروي عنه األجالء وأمثال هذه السبّ اللتي ناقشناها برملتها يف بحوثنا
الرجالية ،فالرجّ مل تثبت وثاقلته .هذا ويف السند أيض ًا ابن دبيس الكويف ،وهو جمهول جد ًا،
ورواياته نادرة.
ب ـ وأ ّما من حيث الداللة ،فهو ظاهر جد ًا يف فهم فكرة احلدود بام يدل عىل احلكم
الرشعي ،بمعنى حلية ما دون احلدود ،ال كوّنا مرتوكة أو األعم منهام ،فلتكون داللة احلديث
تامة.
الرواية احلادية عرشة :خرب أيب الوليد البحراين (النجراين) ،عن أيب جعفر× أنه أتاه رجّ
بمكة ،فقال له :يا حممد بن عّل ،أنت الذي تزعم أنه ليس يشء إال وله حد؟ فقال أبو
جعفر× :نعم ،أنا أقول :إنه ليس يشء مما خلق اهلل صغي ًا وال كبي ًا ،إال وقد جعّ اهلل له
حد ًا ،إذا جوز به ذلك احلد فقد تعدى حد اهلل فيه ،قال :فام حد مائدتك هذه؟ قال :تذكر
اسم اهلل حني توضع ،وحتمد اهلل حني ترفع ،وتقم ما حتلتها ،قال :فام حد كوزك هذا؟ قال :ال
ترشب من موضع أذنه ،وال من موضع كّسه؛ فإنه مقعد الشيطان ،وإذا وضعلته عىل فيك
فاذكر اسم اهلل ،وإذا رافعلته (رفعلته) عن فيك فامحد اهلل ،وتنفس فيه ثالثة أنفاس ،فإن النفس
( )1الكايف .175 :7
( )2الفهرست.338 :
( )3انظر :الرجال445 ،392 :؛ والفهرست.224 :

الواحد يكره. 
تفرد بنقله الشيخ الربقي:
وهذا اخلرب الذي ّ
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف؛ وذلك أن فيه أبا الوليد النجراين ،وهذا االسم

نكرة ال وجود له ،وحيلتمّ أن يكون أبا الوليد البحراين ،وأيض ًا هذا االسم نكرة ال وجود له،
وحيلتمّ جد ًا أن يكون أبا لبيد البحراين املخزومي ،الذي حيلتمّ احتاده مع أيب لبيد اهلجري ،
وهو مهمّ جد ًا أيض ًا.
كام أن يف السند أبا إسامعيّ الّساج ـ وهو عبد اهلل بن عثامن ـ ومل يوثقوه.
ب ـ ّأما من حيث الداللة ،فقد اتضح حاله مما تقدم ،ويبدو أنه يلتكلم عن نفس القصة من
خالل تكراره الكوز واملائدة وغي ذلك.
الرواية الثانية عرشة :خرب سليامن بن هارون (والعجّل) ،قال :سمعت أبا عبداهلل×
يقول« :ما خلق اهلل حالالً وال حرام ًا إال وله حد كحد الدار ،فام كان من الطريق فهو من
الطريق ،وما كان من الدار فهو من الدار ،حلتى أرش اخلدش فام سواه ،واجللدة ونصف
اجللدة» .
وهذا اخلرب:
أ ـ أ ّما من الناحية السندية ،فقد ورد بطريقني إىل أبان ،أحدمها عن حممد بن عيسى بن عبيد
عن يونس عنه ،وهو ضعيف كام قلنا ،وثانيهام سنده إليه صحيح يف املحاسن للّبقي ،لكن أبان
تار ًة ينقّ هذا اخلّب عن سليامن بن هارون ،كام يف السند األول إىل أبان ،وأخرى ينقله عن
سليامن بن أخي حسان العجّل أو سليم بن أيب حسان العجّل ،وسليم العجّل رجّ مهمّ
كسليامن بن أخي حسان العجّل  ،والظاهر أنه عني سليامن بن هارون النخعي.
( )1املحاسن  274 :1ـ 275؛ والفصول املهمة  511 :1ـ .512
( )2انظر :مسلتدركات علم رجال احلديث  443 :8ـ 444؛ وقاموس الرجال .486 :11
( )3الكايف  ،59 :1و175 :7؛ وانظر :املحاسن 273 :1؛ وبصائر الدرجات168 :؛ واألشعري،
النوادر . 161 :وأرش اخلدش هو جّبان النقص العارض عىل تقشي اجللد ولو بعود صغي (انظر:
الوايف  ،269 :1ومرآة العقول  ،)204 :1وهو كناية عن قلة اليشء ويّسه وهوانه وصغره.
( )4انظر :مسلتدركات علم رجال احلديث .121 ،115 :4

نعم ،يبقى أن احلديث ورد يف البصائر بالسند إىل حييى بن أيب عمران ،ومل تثبت وثاقلته إال
عىل نظرية تفسي القمي أو كونه من الوكالء ،وقد بحثنا يف حمله أن هذا ال يفيد توثيق ًا بشكّ
مطلق .فاخلّب غي تام سند ًا.
وعليه يكون للخّب طريقان :أحدمها إىل سليامن وهو ضعيف به ،واآلخر إىل محاد ،وهو
ضعيف بيحيى بن أيب عمران.
هذا ،وقد وصف املجليس سند هذا احلديث يف الكايف باملجهول .
ب ـ وأ ّما من الناحية الدالل ّية ،فاحلديث يفيد أن ما رشع اهلل من حالل أو حرام أو ما خلقه
من يشء هو حالل أو هو حرام له حد ،وهذا ال يفيد شمولية اللترشيع ،بّ يفيد أن ما رشع
كانت له حدود واضحة وحاسمة أو نلتائج وآثار واضحة ،أو أن ما خلق بوصفه حالالً أو
حرام ًا ،فهو كذلك ،فال يرتبط هذا احلديث بمحّ بحثنا ،وليس ناظر ًا لقياس درجة اللتناسب
بني احلالل واحلرام من جهة والوقائع من جهة ثانية ،بّ لقياس درجة اللتناسب بني احلالل
واحلرام وبني احلدود امللتصلة هبام.
الرواية الثالثة عرشة :خرب الفضيل بن يسار ،قال :قال أبو عبد اهلل :إن للدين حد ًا كحدود
بيلتي هذا ،وأومى بيده إىل جدار فيه. 
والداللة واللتعليق عليها صارا واضحني ،أما السند فضعيف بمحمد بن خالد الّبقي.
الرواية الرابعة عرشة :خرب ح ْفص بن البرْ رتي ،عن أيب عبد اهلل ،قال :ما من يشء إال وله
حد كحدود داري هذه ،فام كان يف الطريق فهو من الطريق ،وما كان يف الدار فهو من الدار. 
وحاله كسابقه سند ًا وملتن ًا.
ُ
ومثل هذه األحاديث يف داللتها جمموع ُة أخبار ُاخر فال نطيل .

اجملموعة الرابعة :النصوص املتفرّقة

املتفرقة يمكن بياهنا كاآليت:
توجد هنا بعض النصوص ّ

( )1انظر :مرآة العقول .203 :1
( )2املحاسن 272 :1؛ والفصول املهمة .511 :1
( )3املحاسن 273 :1؛ والفصول املهمة .511 :1
( )4انظر :املحاسن .273 :1

احلر ْيش ،عن أيب جعفر الثاين× ـ يف حديث
الرواية األوىل :خرب احلسن بن العباس بن ُ

طويّ ـ أنه قال ..« :أبى اهلل أن يصيب عبد ًا بمصيبة يف دينه أو يف نفسه أو [يف] ماله ليس يف
أرضه من حكمه قاض بالصواب يف تلك املصيبة. »..

فهذا اخلّب يفرض أن أي حدث يقع عىل اإلنسان إال وهناك من يقيض فيه بحكم اهلل ،يف
إشارة إىل رضورة وجود املعصوم واحلجة يف كّ زمان ،وهو ما يسلتبطن وجود حكم إهلي يف
القضية عند املعصوم نفسه ،األمر الذي يفيد شمول األحكام لكّ الوقائع والنوازل.
وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف باحلسن بن العباس بن احلريش ،حيث قال فيه
النجايش..« :ضعيف جد ًا .له كلتاب( :إنا أنزلناه يف ليلة القدر) ،وهو كلتاب ردي احلديث،
مضطرب األلفاظ . »..كام ضعفه ابن الغضائري والعالمة احلّل وابن داود  ،ومل يوثقه
الطويس وال غيه من امللتقدمني .
وقد حاول بعض امللتأخرين مثّ الكربايس والنامزي الشاهرودي وغيمها أن يوثقوه؛ من
حيث إن تضعيف امللتقدمني له كان عن اجلتهاد منهم يف رواياته ،وعدم قدرهتم عىل اسلتيعاب
مضامينها ،مع أن الشيخ الكليني قد نقّ من روايات هذا الكلتاب (إنا أنزلناه يف ليلة القدر) ،
وقد ورد يف أسانيد تفسي القمي.
وقال العالمة املجليس عن هذا اخلّب :ضعيف عىل املشهور باحلسن بن العباس ،لكن يظهر
من كلتب الرجال أنه مل يكن للتضعيفه سبب إال رواية هذه األخبار العالية الغامضة اللتي ال يصّ
إليها عقول أكثر اخللق ،والكلتاب كان مشهور ًا عند املحدثني ،وأمحد بن حممد روى هذا
الكلتاب ،مع أنه أخرج الّبقي عن قم بسبب أنه كان يروي عن الضعفاء ،فلو مل يكن هذا
( )1الكايف .246 :1
( )2النجايش ،الفهرست 60 :ـ .61
( )3رجال ابن الغضائري 51 :ـ 52؛ وخالصة األقوال336 :؛ ورجال ابن داود.297 ،238 :
( )4انظر :الطويس ،الفهرست105 ،99 :؛ والرجال.420 ،374 :
( )5انظر :الكربايس ،إكليّ املنهج يف حتقيق املطلب 185 :ـ 186؛ والنامزي ،مسلتدركات علم رجال
احلديث  413 :2ـ .417

الكلتاب معلتّب ًا عنده ملا تصدى لروايلته ،والشواهد عىل صحلته عندي كثية. 
إال أن األقرب واألرجح هو ضعف الرجّ أو عدم ثبوت وثاقلته عىل األقّ؛ حيث مل تثبت
عندنا نظرية توثيق رواة تفسي القمي ،وأما حماوالت املجليس وبعض امللتأخرين ،فقد قلنا يف
حمله بأن االجلتهاد عند امللتقدمني ال يقلترص عىل اللتضعيف ،بّ يسلتوعب اللتوثيقات أيض ًا ،فلامذا
مل يؤخذ به يف اللتوثيق؟! ونحن نقبّ اجلتهادية الكثي من اللتوثيقات واللتضعيفات ،وهلذا نحن
نعلتّب أن معطيات الرجاليني القدماء جمرد قرائن وليست أدلة ،ومن ثم فموقف امللتقدمني
يشكّ قرينة احلتاملية لللتضعيف ،حيث ال نجزم بأن منطلقهم منحرص قهر ًا بموقفهم من نظرية
اإلمامة باملعنى امللتأخر هلا ،ولعلنا لو اطلعنا عىل كلتاب ابن احلريش برملته لرأينا ضعفه برصف
النظر عن املوقف من الغلو ،وهلذا فيكون توثيق القمي ـ لو تم ـ معارض ًا بلتضعيفات النجايش
عىل مسلتوى القرائن االحلتاملية امللتنافية.
وأما مناقشة صحة رواياته وعلوها وأن أكثر اخللق ال يفهموّنا وما شابه ذلك ،فكله ال
يوثق الرجّ من خالل بضعة روايات قليلة جد ًا له واصلة إلينا سليمة املضمون لو سلم ذلك،
وال أقّ يضعه يف حيز اجلهالة ،فإن اكلتشاف وثاقة الراوي وتشخيص هويلته الكاملة لنا،
يلتناسب ـ طرد ًا وعكس ًا ـ مع نسبة رواياته املنقولة يف الكلتب ،فإذا كانت كثية أمكننا حتليلها
للوصول إىل معطيات حوله ،بينام عندما تكون قليلة جد ًا ال تزيد عىل أصابع اليدين فمن
الصعب لنا اسلتكشاف طبيعة شخصيلته يف مذهبه وتفكيه وميوله ودقلته يف النقّ ووثاقلته من
جمرد بضع روايات منلتقاة من جمموع رواياته .عل ًام أن لدينا الكثي من اللتحفظات امللتنية عىل
رواياته اللتي أوردها أمثال الكليني يف الكايف ،بام فيها هذه الرواية الطويلة ،وال نريد أن نطيّ
هنا.
وأما رواية أمحد بن حممد بن عيسى عنه ،فغايلته أنه مل ير يف ما رواه هو عنه من مروياته
حزازة ،وأنه مل يكن مقلتنع ًا بضعفه أو بغلوه ،لكننا قلنا يف بحوثنا الرجالية ،بأنه مل يثبت وثاقة
كّ من روى عنه ابن عيسى األشعري؛ لللتمييز بني الرواية عن الثقة وعدم الرواية عن
الضعيف  ،بّ لو الحظنا الرتاث احلديثي عند الشيعة لرأينا أن مرويات هذا الرجّ قليلة
( )1مرآة العقول  61 :3ـ .62
( )2راجع :منطق النقد السندي  350 :1ـ .354

جد ًا ،ولعّ هذا مؤرش عىل أّنم مل يرحبوا برواياته ،بّ أخذوا منها عدد ًا قلي ً
ال جد ًا ،أو أنه ليس
من الرواة الذين هلم روايات ملتداولة عديدة ،فالرجّ مل تثبت وثاقلته.
وعليه ،فاحلديث ضعيف من حيث اإلسناد.
ب ـ وأ ّما من الناح ّية املتن ّية ،فربام نالحظ أن مضمونه ال يساعد عىل موضوع بحثنا؛
الحلتامل أن تكون اجلملة هكذا :من حكمه قاض ..ومن ثم فالبد من فرض وجود شخص
يقيض باحلكم صواب ًا يف تلك املسألة ،أما أن هذا احلكم هو حكم إهلي موحى ،فهذا ال عالقة له
هبذه الرواية ،فلتأمّ جيد ًا ،وسيأيت مزيد توضيح هلذه النقطة املحورية.
بّ إن اجلملة السابقة عىل اجلملة موضع الشاهد تكاد تكون دال ًة ـ احلتامالً ـ عىل خلو
الكلتاب والسنة من احلكم ،بّ دال ًة رصحي ًا عىل اخللو القرآين ،حيث قال.. :أرأيت إن قالوا:
حجة اهلل القرآن؟ قال :إذن أقول هلم :إن القرآن ليس بناطق يأمر وينهى ،ولكن للقرآن أهّ
يأمرون وينهون ،وأقول :قد عرضت لبعض أهّ األرض مصيبة ما هي يف السنة واحلكم الذي
ليس فيه اخلتالف ،وليست يف القرآن ،أبى اهلل لعلمه بلتلك الفلتنة أن تظهر يف األرض ،وليس يف
حكمه راد هلا ومفرج عن أهلها.
الرواية الثانية :خرب هشام بن احلكم ،قال :سألت أبا عبداهلل× بمنى عن مخسامئة حرف
من الكالم ،فأقبلت أقول :يقولون :كذا وكذا ،قال :فيقول« :قّ كذا وكذا» ،قلت :جعلت
فداك ،هذا احلالل وهذا احلرام ،أعلم أنك صاحبه ،وأنك أعلم الناس به ،وهذا هو الكالم،
فقال يل« :ويك [وحيك ـ وتشك] يا هشام[ ،ال] حيلتج اهلل تبارك وتعاىل عىل خلقه بحجة ال
يكون عنده كّ ما حيلتاجون إليه» .
فهشام بن احلكم يقر هنا بأن اإلمام الصادق هو أعلم الناس باحلالل واحلرام ،لكنه مل يكن
يلتوقع أن يكون كذلك يف قضايا علم الكالم ،وهنا ينكر عليه اإلمام جعفر الصادق ذلك،
ويعلمه أن احلجة عىل اخللق البد وأن يعلم بكّ ما حيلتاجه الناس ،ومن ذلك قضايا علم
الكالم وإشكاالته ،وهذا يعني أن الدين يسلتوعب كّ يشء حيلتاجه الناس يف قضاياهم.
( )1الظاهر أن املراد باحلرف هو املسألة ،أي سأله عن مخسامئة مسألة كالمية.
( )2بصائر الدرجات143 :؛ والكايف 262 :1؛ واخلتيار معرفة الرجال 551 :2؛ والطويس ،األمايل:
46؛ والطّبي ،بشارة املصطفى.381 :

وهذا احلديث:
عّل بن معبد الذي نقله عن هشام .وعّل بن معبد
أ ـ ّاما من الناحية السند ّية ،فمخرجه ي

جمهول احلال ،مل يذكر له أي توثيق ،حيث ذكره الطويس والنجايش دون أي توصيف  ،نعم
نقله الطويس يف األمايل عن عّل بن سعيد عن هشام ،والظاهر أنه تصحيف عّل بن معبد
انسجام ًا مع ما هو موجود يف سائر املصادر ،ولو فرضنا أنه عّل بن سعيد ،فهو جمهول احلال
متام ًا ،كام قلنا سابق ًا عند احلديث عن سند الرواية رقم ،13 :من املجموعة الثانية ،فال نعيد.
وأما اسلتدالل الشيخ النامزي بأن بعض روايات عّل بن معبد دال عىل حسن عقيدته
وكامله  ،فهو غي مقنع ،بّ إن هذا املنهج الذي اعلتمده النامزي يف إثبات وثاقة الراوي ولو
ورد تضعيفه أحيان ًا يف كلامت امللتقدمني ،هو منهج غي مقنع ،بّ منحاز مذهبي ًا؛ إذ دائ ًام ما نجد
النامزي يوثق الراوي لوجود روايات له تدل عىل كونه شيعي ًا إمامي ًا ،وهذا لوحده ال يكفي يف
إثبات الوثاقة بمعنى الصدق ،فضالً عن الوثاقة بمعنى الضبط وإتقان عملية النقّ احلديثي
بشكّ سليم؛ وهّ كلام ثبت تشيع الرجّ ثبلتت وثاقلته؟! وعليه فاخلّب ضعيف السند.
وأما من الناحية املتن ّية ،فهو ضعيف أيض ًا؛ ألن هشام بن احلكم كان يلتكلم مع اإلمام
بـ ّ

جعفر الصادق يف قضايا الكالم ،وملا اسلتغرب من سعة علم اإلمام هبذا املجال أيض ًا أشار إىل
أن اإلمام يعرف احلالل واحلرام ،لكنه ما كان يلتوقع تبحره يف الكالميات ،وهنا أجابه اإلمام
بام أجاب ،وهذا يثبت أن اإلمام يعرف بنفسه كّ ما حيلتاج الناس إليه ،ال أن الدين شامّ لكّ
ما حيلتاج إليه؛ إذ ال مساوقة بني ما يعرفه اإلمام وبني الدين ،السيام عىل نظرية علمه بالغيب
وباللغات مجيعها وغي ذلك ،فاإلمام يعلم أصول االسلتدالل وطرائق االحلتجاج الكالمي،
وهذه من علم الكالم وقد ال تكون من الدين؛ ألن ما يوصّ إىل العقيدة الدينية يدرج يف علم
الكالم ،ال أن كّ ما يقال يف علم الكالم فهو عقيدة دينية .وهذه نقطة مهمة جد ًا سوف
نسلتعني هبا الحق ًا عند دراسة جممّ نصوص املوضوع هنا ،فانلتظر.
يضاف إىل ذلك ،أنه قد يشكك يف عدم علم هشام بن احلكم بعلم اإلمام الصادق يف قضايا
الكالم ،وهو يعلم بإماملته وملتخصص بالكالم الشيعي ،إال إذا جعلت هذه املحاورة بمنى يف
( )1انظر :النجايش ،الفهرست273 :؛ والطويس ،الفهرست151 :؛ والرجال.388 :
( )2انظر :مسلتدركات علم رجال احلديث  480 :5ـ .481

أيام شباب هشام بن احلكم ،السيام لو بني عىل أن وفاته كانت عام 199هـ وليس 179هـ،
فإن لقاءه بالصادق سيكون يف أوائّ شبابه ،حيث تويف الصادق عام 148هـ وعليه فاخلّب
ضعيف سند ًا ودالل ًة.
ومثل هذا اخلرب يف الداللة أخبار ُاخر ،كررب يونس عن هشام وغريه ،وال حاجة لتكرارها
واإلطالة هبا بعد وضوح خروجها دالل ًة عن موضوع بحثنا.
الرواية الثالثة :مرسل يعقوب بن سامل ،عن أيب جعفر× ـ يف حديث ـ قال ..« :وقد قبض
رسول اهلل‘ وقد أكمّ لكم الدين ،وبني لكم سبيّ املخرج ،فلم يرتك جلاهّ حجة. »..
حيث يفيد كامل الدين وبيان السبيّ وأن اجلاهّ ال حجة أمامه.
وهذا اخلرب:
أ ـ ّأما من الناحية السند ّية ،فهو ضعيف ال أقّ لكونه مرسالً ،كام هو واضح ،حيث ينقّ
عن رجّ عن أيب جعفر.
وأما من الناحية الدالل ّية ،فهو يشي إىل كامل الدين وبيان السبيّ ،وهذا املقدار ال يدل
بـ ّ

سوى عىل متامية الدين ال شموليلته ،وقد ناقشنا سابق ًا يف دعوى اللتالزم بني الكامل والشمول،
نعم ،قد يسلتفاد من مجلة« :فلم يرتك جلاهّ حجة» ،أن اجلاهّ قد يقول بأنني جاهّ معذور،
ومل يكن هناك يف القضية حكم أعلمه ،فلو فرض عدم شمول الدين كان للجاهّ حجة حينئذ
يف بعض املوارد ،فلتأمّ ،فلعّ احلديث مبني عىل اللتعذير يف فرض اجلهّ مع وجود احلكم ال
مطلق ًا.
الرواية الرابعة :مرسل سعدان بن مسلم [وصحيح يونس بن يعقوب] ،عن أمي
املؤمنني× ـ يف حديث ـ أنه قال ..« :أما إنكم لو قدملتم من قدم اهلل وأخرتم من أخر اهلل،
وجعللتم الوالية والوراثة حيث جعلها اهلل ،ما عال ويل اهلل ،وال طاش سهم من فرائض اهلل،
وال اخلتلف اثنان [يف حكم اهلل ،وال تنازعت األمة يف يشء من أمر اهلل] ،أال علم ذلك عندنا
من كلتاب اهلل ،فذوقوا وبال ما قدمت أيديكم. »..
واخلّب يثبت أن حّ كّ خالف يكون عندهم بام عرفوه من كلتاب اهلل ،فيكون معنى ذلك
( )1الكايف  445 :1ـ .446
( )2الكايف .78 :7

أن ذلك موجود يف كلتاب اهلل تعاىل ،مما يسلتدعي شموليلته ألي خالف ،وهذا مؤرش لالسلتيعاب
اللترشيعي والقيمي.
وقد ورد هذا اخلّب بطريقني :أحدمها مرسّ ،أرسله سعدان بن مسلم إىل أمي املؤمنني،
وبينهام فاصّ زمني طويّ ،وأما الثاين فهو تام السند ،حيث يرويه حممد بن الوليد ،عن يونس
بن يعقوب .وحممد بن الوليد وإن تردد بني الثقة وغيه ،إال أنه هنا حممد بن الوليد البجّل
اخلزاز الثقة؛ ألنه هو الذي يروي عن يونس بن يعقوب ،فيكون السند صحيح ًا.
لكن ما يلفت نظرنا يف هذه الرواية أنه قد أوردها املفيد يف أماليه هبذه الطريقة :أخّبين أبو
حفص عمر بن حممد ،قال :حدثنا أبو عبد اهلل جعفر بن حممد احلسني ،قال :حدثنا عيسى بن
مهران ،قال :أخّبنا حفص بن عمر الفرا ،قال :أخّبنا أبو معاذ اخلزاز ،عن عبيد اهلل بن أمحد
الربعي ،قال :بينا ابن عباس خيطب الناس بالبرصة ،إذ أقبّ عليهم بوجهه ،فقال :أهيا األمة
امللتحية يف دينها ،أما لو قدملتم من قدم اهلل ،وأخرتم من أخر اهلل ،وجعللتم الوراثة والوالية
حيث جعلهام اهلل ،ملا عال سهم من فرائض اهلل ،وال عال ويل اهلل ،وال اخلتلف اثنان يف حكم
اهلل ،وال تنازعت األمة يف يشء من كلتاب اهلل .فذوقوا وبال ما فرطلتم [فيه] بام قدمت أيديكم،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
وهبذه الطريقة أيض ًا نقّ هذه الرواية الطويس يف أماليه والطّبي يف بشارة املصطفى .
فهذه الصيغة توحي وكأن صاحب اخلطبة هو ابن عباس وليس اإلمام علي ًا ،أو ربام يكون
وقع سقط يف سند األمايل ،ومل يذكر اسم اإلمام عّل صاحب اخلطبة بقرينة وجودها منسوب ًة
إليه يف سائر املصادر ،ومع مثّ هذا الرتدد نالحظ أن اخلطبة خالية من الشاهد ،الذي هو
احلديث عن أن علم ذلك كله يف كلتاب اهلل تعاىل ،وهذا ما قد يربك الوثوق هبذه الفقرة
بخصوصها ،إال إذا قيّ بأنه ال مانع من صدور هذا اللتعبي من عّل وابن عباس ،غايلته أن ابن
عباس ال جيرؤ عىل قول تلك الكلمة الدالة عىل أن كّ العلم عنده ،بّ ال يبعد أن ابن عباس
أخذ مضمون اخلطبة من اإلمام عّل.
الرواية اخلامسة :ما جاء يف خطبة الوداع لرسول اهلل‘ ..« :أهيا الناس ،واهلل ما من يشء
( )1أمايل املفيد 47 :ـ 48؛ وذكره مرة أخرى يف موضع آخر ص  ،286هبذه الطريقة.
( )2أمايل الطويس100 ،64 :؛ وبشارة املصطفى.390 :

يقربكم من اجلنة ويباعدكم من النار إال وقد أمرتكم به ،وما من يشء يقربكم من النار
ويباعدكم من اجلنة إال وقد ّنيلتكم عنه. »..
حيث تفيد شمولية الدعوة النبوية ،ومن ثم شمولية الدين ،وهذه الرواية واردة يف طرق
السنة والشيعة.
ويناقش بأن غاية ما تفيده أن األشياء املقربة واملبعدة قد تم بياّنا ،لكن هّ كّ يشء له
عالقة باملقربية واملبعدية أو ال؟ فهذا ما مل تلتعرض له الرواية .وبعبارة أخرى :كّ فعّ مقرب
ومبعد قد بني يشء ،وكّ فعّ هو يف نفسه مقرب أو مبعد يشء آخر ،فاحلديث ال ينفي وجود
أفعال ال عالقة هلا باللتقريب أو اللتبعيد ،وشموليلته إنام هي من حيث بيان األفعال اللتي هلا دور
يف اللتقريب واللتبعيد .بّ قد يكون الفعّ الواحد املباح مقرب ًا ومبعد ًا بحسب النوايا فال يكون
بيانه يف نفسه ،بّ يفرتض أن املباحات خارجة عن هذا السياق بنحو من أنحاء اخلروج ،متام ًا
كخروج املرتوكات.
بّ لو غضضنا الطرف عام تقدم ،فإن هذا احلديث ال يمنع أن يكون النبي قد قال بأن بعض
األمور هي شورى بينكم ،وترجعون فيها إىل خّبويلتكم وجتربلتكم وتسنون فيها القوانني يف
هدي الرشيعة مثالً ،وتللتزمون فيام بينكم بذلك ما دام األمر تواضعي ًا ،ملا فيه مصلحلتكم ،وهذا
يف نفسه يملك قدرة اللتقريب واللتبعيد عن اجلنة والنار ،فال إفادة يف مثّ هذا اخلّب لفكرة
شمولية الرشيعة ،بّ فيه إفادة لفكرة شمولية البيان النبوي لكّ ما له عالقة بالربط بني الدنيا
واآلخرة.
الرواية السادسة :خرب سلامن ،قال :قيّ له :قد علمكم نبيكم‘ كّ يشء حلتى اخلراءة،
قال :فقال :أجّ ،لقد ّنانا أن نسلتقبّ القبلة لغائط أو بول أو أن نسلتنجي باليمني أو أن
نسلتنجي بأقّ من ثالثة أحجار أو أن نسلتنجي برجيع أو بعظم ،ويف صيغة ثانية أنه قال لسلامن
بعض املرشكني وهم يسلتهزؤن به :إين أرى صاحبكم يعلمكم كّ يشء حلتى اخلراءة .قال:
أجّ. »..
( )1الكايف 74 :2؛ وانظر :الصنعاين ،املصنف 125 :11؛ واحلر العامّل ،الفصول املهمة  512 :1ـ
.513
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واحلديث ـ وفق أصول أهّ السنة ـ صحيح السند ،غي أن غاية ما يفيد أن هؤالء املرشكني
الحظوا أن الرشيعة اللتي جاء هبا حممد‘ مفصلة وتلتدخّ يف مساحة كبية من حياة
الصحابة ،وقد أكد هلم سلامن هذا األمر ،لكن هذا ال يثبت الشمولية ،بّ يثبت سعة الرشيعة
إىل حد كبي ،خاصة وفق تصور هؤالء يف ذلك العرص لللتغطية القانونية واألخالقية ،ومديات
وعيهم البسيط بمساحات الوقائع عّب الزمن ،وإال فسياق احلديث سياق مبالغة ،عل ًام أن
احلديث غي مروي عن معصوم ،ولعّ اسلتنلتاج سلامن يف غي حمله أو أنه يعّب عن انطباعه يف
زمنه.
وما يؤكد ما نقول أو يرجحه عىل األقّ ،هو الصيغة الثانية للحديث ،حيث تفيد أن سلامن
املحمدي قد تعرض من خالل هذه القضية السلتهزاء املرشكني ،دون أهّ الكلتاب ،وهذا ما
يرجح أن يكون احلوار معهم قد حدث يف العهد املكي أو ما هو قريب منه ،وهي الفرتة اللتي
كانت اللترشيعات اللتي نزلت فيها قليل ًة جد ًا ،مما يؤكد عنرص املبالغة ،ال اإلخبار عن الشمولية
اللتامة الواقعية .فهذا احلديث أجنبي عن موضوع بحثنا.
الرواية السابعة :صحيحة حممد بن مسلم ،قال  :سألت أبا عبد اهلل× عن األخرس :كيف
حيلف إذا ادعي عليه دين ومل يكن للمدعي بينة؟ فقال :إن أمي املؤمنني× ايت بأخرس
وادعي عليه دين ،فأنكر ،ومل يكن للمدعي بينة ،فقال أمي املؤمنني× :احلمد هلل الذي مل
خيرجني من الدنيا حلتى بينت لحأمة مجيع ما حتلتاج إليه ،ثم قال :ائلتوين بمصحف ،فايت به ،فقال
لحأخرس :ما هذا؟ فرفع رأسه إىل السامء وأشار أنه كلتاب اهلل عز وجّ. ..
واحلديث معلتّب اإلسناد ،لكن دالللته يمكن فهمها يف سياق األمة اللتي يف زمنه ال يف مطلق
األزمنة واألمكنة ،وال حيمّ دالل ًة إطالقية؛ فإن هذا اللتعبي يطلق عىل األمة يف زمنه ،خاصة
وأن املروي عن اإلمام عّل قليّ يف الفقه قياس ًا بغيه مثّ اإلمام الصادق والباقر ،ما مل يقصد ما
يشمّ ما تركه من كلتب عند أبنائه من أهّ البيت النبوي.
مهم األخبار واملجموعات احلديث ّية التي يرت ّقب أن يكون هلا صلة معتدّ هبا
هذا هو ّ
وسنن الرتمذي 13 :1؛ وسنن النسائي  38 :1ـ .44 ،39
( )1هتذيب األحكام 319 :6؛ والنهاية يف جمرد الفقه والفلتاوى355 :؛ وكلتاب من ال حيرضه الفقيه :3
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بموضوع بحثنا ،وقد تركنا اللتعرض ألخبار واضحة اللتاميز عن موضوعنا ،كام قد ورد يف
بعض املصادر احلديثية والقرآنية عند أهّ السنة بعض النصوص القليلة جد ًا املنقولة عن
الصحابة وليس عن النبي ،وتلتضمن عبارات قد يكون فيها داللة ،وأغلبها غي دال ،ولكن
حيث إّنا ليست منقولة عن النبي وأهّ البيت ،فال نأخذ هبا؛ لعدم ثبوت حجية سنة الصحايب
حلتى عند الكثي من علامء أهّ السنة.
كام أن بعض النصوص الدالة عىل حرص احلرام بام ورد يف الكلتاب أو نحو ذلك ،يظهر منه
اإلشارة ملا أحله اهلل وحرمه ،فهو منحرص بالكلتاب أو غيه ،ال أن كّ قانون مطلق ًا فليس إال
يف الكلتاب ،بحيث يمنع عن وجود قانون غي إهلي خارج الكلتاب برتخيص إهلي يف ذلك من
داخّ الكلتاب.
هبذا نكون قد انلتهينا من املرحلة األوىل اللتجزيئية من البحث يف النصوص احلديثية ،وال يلتم
الكالم إال باملرحلة الثانية املهمة جد ًا.

املرحلة الثانية :املقاربة اإلمجاليّة للنصوص احلديثيّة

هذه هي أهم الروايات واألحاديث اللتي وردت يف كلتب احلديث ،تؤكد مبدأ شمولية

الرشيعة واسلتيعاهبا جلميع مرافق احلياة ،وأنه ما من واقعة إال وهلا حكم رشعي واقعي أويل،
وقد قمنا بدراسة جتزيئية هلذه النصوص وعلينا هنا أن نقدم مقاربة جمموعية لننظر إليها يف
جمموعها ،ولنرى أيض ًا نلتائج ما توصلنا إليه يف املرحلة األوىل.
تصورنا عن القض ّية من خالل وقفات عدّ ة:
ويمكن تقديم ّ

 1ـ مجع الصورة التجزيئية على مستوى املصادر واألسانيد والدالالت والسياقات

إذا أردنا رصد جمموعة النصوص السالفة ،فيمكن مطالعلتها من خالل املصادر واألسانيد

والدالالت وامللتون والسياقات ،وذلك عىل الشكّ اآليت:
 1ـ املصادر :لقد الحظنا أن سبع عرشة رواية من جمموع الروايات نقلها ملتفرد ًا هبا الشيخ
الصفار يف بصائر الدرجات ،وست روايات تفرد هبا الّبقي يف املحاسن ،واثنلتي عرشة رواية
نقلها الكليني والصفار مع ًا يف البصائر والكايف ،وست روايات تفرد هبا الكليني يف الكايف،

وروايلتني نقلهام الكايف واملحاسن مع ًا ،ورواية واحدة نقلها الثالثة مع ًا ،وباقي الروايات خملتلف
احلال ،وهذا يعني أن أربع ًة وأربعني رواية من أصّ اثنني وسلتني ترجع لثالثة مصادر ،يغيب
عنها الطويس والصدوق واملفيد وأمثاهلم ،ونجد الكليني يشرتك مع هتذيب األحكام يف رواية،
ومع بعض كلتب الصدوق يف رواية واحدة .فيام يلتفرد الكيش برواية ،وهكذا.
إذن ،املصادر العمدة للروايات موضوع البحث ثالثة :البصائر واملحاسن والكايف.
عىل خط آخر ،نالحظ أن نوعية املصادر تكاد تكون حرصية بالكلتب الشيعية اإلمامية،
وغياب املصادر احلديثية األخرى عن املوضوع باسلتثناء رواية سنية واحدة غي نبوية ملتفرد هبا
عند أهّ السنة ،وروايلتني مشرتكلتني.
أضف إىل ذلك ،أن مجيع هذه الروايات هنا صدر ـ عىل ما يبدو ـ يف القرن الثاين اهلجري مع
األئمة :الباقر ـ الصادق ـ الكاظم ـ الرضا ،وأغلبيلتها عن اإلمام الصادق ،أما غيهم فال نكاد
نجد شيئ ًا ،عدا روايلتني عن النبي ،واثنلتني عن اإلمام عّل بن أيب طالب ،وواحدة عن سلامن
الفاريس ،وواحدة عن اإلمام احلسن بن عّل ،وواحدة عن اإلمام اجلواد ،وبعض النصوص
عن غي األئمة األربعة ال عالقة له داللي ًا بموضوع بحثنا أصالً ،مثّ :خّب سلامن ،واخلّبين
املنقولني عن النبي ،وخّب اإلمام اجلواد.
 2ـ األسانيد :لو الحظنا جمموع هذه الروايات برصف النظر عن الدال منها وغي الدال،
وبرصف النظر عن املوقف من كلتاب بصائر الدرجات ،فإنه توجد واحد وعرشون رواية
صحيحة السند ،والباقي كله غي معلتّب إسنادي ًا وفق ًا لقواعد الصنعة احلديثية ،أي أن ما يقرب
من ثلث الروايات هنا معلتّب.
 3ـ الداللة :املالحظ أنه يوجد من بني هذه األخبار ما له داللة مبدئية عىل موضوع بحثنا،
وعدد الروايات الدالة هو واحد وثالثون رواية ،والصحيح سند ًا من بينها هو إحدى عرشة
رواية ،وهذا يعني أن الروايات املهمة بالنسبة إلينا هنا هو هذه الواحدة والثالثون ،أما الباقي
فليست له داللة ،وطبع ًا نحن نلتكلم هنا برصف النظر عن وجود إشكاليات ملتنية أو نصوص
معارضة ،وسيأيت احلديث عنه.
هذا كله برصف النظر عن مداخالتنا السابقة يف مسألة كلتب أهّ البيت ،أما لو أخذنا
النلتيجة اللتي خرجنا هبا هناك من حتليّ امللتون ،فسيصبح عدد الروايات الدالة تسع عرشة

رواية ،ومن بينها ثامين روايات صحيحة السند ،برصف النظر عن مسألة اعلتبار كلتاب بصائر
الدرجات.
تبني من خالل ما تقدّ م الوجوه التي دفعتنا الستبعاد جمموعة نصوص من إطار الداللة
وقد ّ
األول ّية ،ويمكن تلريص عمدهتا باآليت:
ألول :وقوع سياق بعض النصوص يف إطار مرجعية فهم الدين ،وأن املرجع يف
الوجه ا ّ
الفهم هو الكلتاب والسنة ،وليس العقّ أو القياس أو غيمها ،فالعالقة بني النصوص
واألحكام ،وليست بني األحكام والوقائع.
الوجه الثاين :وقوع بعض النصوص ضمن تعبي (له أصّ يف القرآن) ،وهذا أعم من كون
القرآن قد أعطى حكمه أو أوكّ البت القانوين فيه للعقّ ،فاإلحالة عىل العقّ ـ مع بيان
املعايي الكلية ـ يصدق معها أن كّ يشء فله أصّ يف الكلتاب.
الوجه الثالث :بيان أن أهّ البيت ال يقولون شيئ ًا من عندهم ،وأن كّ ما عندهم هو يف
الكلتاب والسنة ،وال يضيفون أي أمر ،وهذا مفهوم مغاير ملفهوم شمولية الرشيعة.
الوجه الرابع :إن عند أهّ البيت من العلم أو الصحف ما جيعّ الناس حتلتاج إليهم وال
حيلتاجون ألحد ،وهذا أعم من كون ما عندهم هو رشيعة شاملة إىل يوم القيامة.
الوجه اخلامس :إن عند أهّ البيت ما حيلتاجه الناس ،وهذا مغاير ملفهوم :إن عند أهّ
البيت كّ ما حيلتاجه الناس.
الوجه السادس :اإلمام يعرف كّ ما حيلتاجه الناس ،وهذا ال يثبت أن ما يعرفه اإلمام هو
دين ورشيعة بالرضورة ودائ ًام ،فقد يعرف ما حيلتاج الناس معه إليه وال يكون أمر ًا ديني ًا حمض ًا،
بّ لديه مث ً
ال وعي وتسديد من اهلل يف رؤية األمور واختاذ القرارات وتوجيه األمة.
الوجه السابع :إن بعض النصوص تدل عىل متامية الدين باجلهود النبوية وغيها ،وهذا
مفهوم ال يساوق شمولية الدين ،وفق ًا ملا قلناه من عدم اسلتلزام اللتاممية للشمولية.
الوجه الثامن :إن بعض النصوص يؤكد مفهوم احلدود املحيطة بكّ يشء ،ولكن احلدود ال
تعني الرشيعة اللتفصيلية بالرضورة ،كام قلنا.
الوجه التاسع :إن بعض النصوص يفيد أن النبي ذكر كّ ما يقرب أو يبعد عن اجلنة أو
النار ،وهذا ال يساوق أن كّ فعّ فله حكم ،بّ ينسجم مع كون بعض األفعال خاصة مقربة

أو مبعدة يف ذاهتا.
 4ـ السياق :لقد الحظنا بشكّ واضح وجّل ،أن أغلبية النصوص هنا وقعت يف سياق
اللتأكيد عىل مرجعية أهّ البيت ووصف علمهم وتكريس إماملتهم ،والطعن إما يف إمامة
غيهم ،أو يف صواب منهجه االجلتهادي مثّ أهّ الرأي يف العراق ،وهذا واضح ملموس من
خالل مراجعة هذه النصوص ،وهو ما ينبغي ضمه إىل املقطع الزماين لصدور هذه النصوص،
وهو القرن الثاين اهلجري.
 5ـ املتون :وأعني هبا أن ملتن هذه النصوص ،هّ يعاين من مشاكّ حافة به بحيث تفقدنا
إمكانية االعلتامد عليه كلي ًا أو جزئي ًا أو يفرض علينا فهمه بطريقة اخرى أو ال؟ أو هّ توجد فيه
عنارص قوة تفرض االحلتفاظ به أو ال؟ وهذا ما يسلتدعي جتميع نقاط القوة والضعف امللتني
عىل فرض وجودها ـ ومنها وجود عنارص عقالنية أو نصوصية مؤيدة أو معاكسة ـ وقد
تعرضنا لبعض املواضع سابق ًا يف العديد من الروايات ونحن نلتلتبعها ،وسوف نحلّ ذلك يف
ثنايا ما سيأيت بحول اهلل.
إذا اتضحت النقاط هذه ،فعلينا النظر يف جمموعة النصوص هنا ،لنكمّ تصورنا.

 2ـ إعادة التفسري وفقاً لثنائيّة القياس والشموليّة

يالحظ من بعض النصوص هنا ،ومنه ما هو صحيح السند ،أنه يعلتمد عىل مبنى الشمولية

يف نفي القياس ،لكن هذا األمر قد يواجه مشكل ًة نقدية قوية ،وهي أن القياس ـ عند القائلني به
ـ أمارة من األمارات املعلتّبة رشع ًا ،واملؤمنون بالقياس يقولون بوجود دليّ عىل حجيلته يف
الكلتاب والسنة ،فاالعلتامد عليه عندهم ليس خروج ًا عن إطار مرجعية القرآن والسنة ،بّ هو
اعلتامد عىل معيار رشعي وضعه الكلتاب والسنة لفهمهام وفهم أحكامهام والوصول إىل
مراداهتام ،فكام يعلتمد الفقيه اإلمامي عىل تنقيح املناط القطعي للتّسية احلكم أو عىل إلغاء
اخلصوصية لالنلتقال إىل احلاالت الشبيهة ،كذلك يقوم الفقيه احلنفي ـ مث ً
ال ـ بأخذ القياس
مساعد ًا هبذا النحو ملعرفة حكم اهلل يف الواقعة الشبيهة ،فكيف تصور لنا هذه الروايات أن
القياس خروج عن مرجعية الكلتاب والسنة وكأنه ابلتكار حكم من عندنا غي موجود يف
الكلتاب والسنة؟!

وبعبارة موجزة :إن الفقيه السني املعلتقد بالقياس ال يقول بأن القرآن والسنة ليس فيهام
مجيع األحكام ،بّ يقول بأن طريقة الوصول إىل بعض األحكام تكون عّب أخذ األحكام
الشبيهة للتّسيلتها ،فاخلالف ليس يف واقع األحكام ،وإنام يف شكّ الوصول إليها أو شكّ بياّنا
يف الكلتاب والسنة ،فبعض منها بني مبارش ًة وبعض آخر بني بالواسطة ،أو إن بعضها بني
ووصلنا فيام بعضها اآلخر بني ومل يصلنا ،فام هو الربط بني مفهوم الشمول ومفهوم القياس؟!
وهذا يعني أن ربط عملية نقد القياس بفكرة الشمولية غي منطقي؛ فإذا قال القائّ
بالقياس :إنني أعمّ بالقياس للوصول إىل حكم اهلل عّبه ،معلتمد ًا عىل دليّ حجية القياس،
فإن مثّ هذا الشخص ال جياب عليه :إن الرشيعة شاملة؛ ألن هذا اجلواب سيكون كمن جييب
القائّ بحجية خّب الواحد بذلك! فالقائّ بالقياس أو خّب الواحد يلتفقان مع غيمها عىل
شمولية الرشيعة مثالً ،لكنهام خيلتلفان يف طريقة الوصول لحأحكام الرشعية ،فكيف يربط
النص هنا بني نفي القياس وإثبات شمولية الرشيعة؟!
أن هدف هذه املجموعة من النصوص هنا ليس إثبات الشمولية الواقعية
هذا يعني ّ
للرشيعة ،بمعنى ليس إثبات أن الرشيعة الواقعية فيها كّ يشء ،ثم ربط هذا املفهوم بمسألة
القياس ،وإنام اهلدف أمر آخر ،وهو أن القضايا والوقائع جتد هلا جواب ًا يف الكلتاب والسنة
بنصوص تغطيها مبارشةً ،فحكاية القرآن والسنة عن األحكام كلها هي حكاية ملتساوية ،ال أن
بعضها متت احلكاية عنه ،فيام بعضها اآلخر يفرض اسلتنلتاجه اسلتنلتاج ًا من حكاية القرآن عن
البعض األول ،وحكايلته عن البعض األول ال تعد يف اللغة والعرف حكاي ًة عن البعض الثاين.
وهذا يعني أن القرآن والسنة قد حتدثا عن مجيع الوقائع بحديث لغوي عريف ،فيام القياس
ليس طريق ًة عرفية يف احلكاية ،وهلذا اضطر اآلخذون بالقياس إىل أخذ حجيلته من القرآن
والسنة؛ ألنه ليس سبيالً عادي ًا يف الغالب عىل األقّ لفهم مرادات امللتكلم.
هذا ،والبد من رصد معنى القياس وحدوده يف القرن الثاين اهلجري؛ ملعرفة مالبسات
ومناخات صدور هذا احلديث وأمثاله؛ ألن القياس قد شهد تارخيي ًا مجلة من اللتحوالت
واللتعديالت واإلضافات اللتفصيلية ،وهذا كله يعني أن القائّ بالقياس قد يعلتقد ضمن ًا
بشمولية الرشع ملا يسلتخدم هو القياس فيه ،وإال مل يكن مضطر ًا السلتخدام القياس فيام ال نص

فيه ،بّ كان بإمكانه من األول عند فقدان النص أن يلتحلّ من أي مسؤولية جتاه املوضوع
الذي ال نص فيه ،فاسلتخدامه القياس شاهد عىل كونه مسكون ًا بمبدأ شمولية الرشيعة ملا يقوم
هو باسلتخدام القياس فيه ،وهذا يدلنا عىل أن هذه الروايات هنا مل تأت للتواجه القائّ بالقياس
من زاوية شمول الرشيعة واقع ًا لكّ مرافق احلياة ،بّ جاءت للتناقشه يف مثّ فكرة« :ال نص
فيه» ،فإن اسلتخدام القياس نلتيجة عدم وجود نص مشكللته افرتاض عدم وجود نص ،فإن هذا
االفرتاض مغاير الفرتاض عدم وجود حكم واقعي ،فالروايات جاءت هلنا للتثبت الوفرة يف
النصوص مقابّ عدم الوفرة ،وليس الوفرة يف األحكام يف مقابّ العدم؛ ألن القائّ بالقياس
يذهب نحوه عند عدم توفر النصوص ،فهذه الروايات تريد تأكيد شمولية النصوص يف
حكايلتها عن األحكام ،وأّنا مرجع كاف يف معرفة األحكام الرشعية بال حاجة للرجوع إىل
القياس .
( )1بنا ًء عىل هذا الفهم ،ينفلتح تساؤل آخر ،وهو أن منهج االجلتهاد اإلمامي القائم اليوم ،يامرس هو
بنفسه أيض ًا مبدأ عدم الوفرة يف النصوص ،ويعلتقد بأن النصوص غي ملتوفرة ،لكنه بدل أن يلجأ إىل
القياس جلأ إىل ما أسامه «األصول العملية» ،وهي القواعد اللتي ال تكشف حكم اهلل الواقعي يف املسألة
اللتي فقد فيها النص بقدر ما حتدد الوظيفة العملية حال فقدان النصوص من الّباءة واالحلتياط
واللتخيي واالسلتصحاب وفق ًا ملا تقرره أصول االجلتهاد اإلمامي اليوم.
إذن ،فام هو الفارق يف أصّ قضية الوفرة يف النصوص بني القائّ بالقياس والقائّ باألصول العملية ما
داما مع ًا حيلتكامن إىل ما يرونه دلي ً
ال عىل احلكم الرشعي؟! بّ بعض القائلني بالقياس يرى القياس
أمارةً ،فيكون حاله أحسن من حال القائّ باألصول العملية.
حيلتاج اجلواب عن هذا السؤال إىل كالم طويّ ،لكن يمكن أن أشي هنا إىل أن منهج هيمنة مبدأ األصّ
العمّل هو منهج غي صحيح ،وقد أرشنا هلذا األمر يف حمله ،وأنه البد وأن نكون دائ ًام منطلقني من
منهج هيمنة األدلة املحرزة ،كام أن منهج هيمنة األصول العملية مرجعه أحيان ًا ـ بام يشبه ما حصّ
عند أهّ السنة ـ إىل الرغبة يف اللتعامّ مع األحكام الرشعية عىل أّنا ذات منحى تفصيّل جزئي فرعي،
فيقدم الفقه بوصفه ك ًام هائ ً
ال من احلاالت اجلزئية املصطفة إىل جانب بعضها ،بام يوحي بأنه كلام زاد
هذا الكم كانت زيادته عىل حساب حجم النصوص امللتوفرة اللتي توقف فيها سيّ الزيادة وتدفق
الكثرة بوفاة النبي‘ أو انقطاع عرص النص ..ولو صحت هذه املقاربة لكان معنى ذلك أن خل ً
ال
أساسي ًا يف مناهج االجلتهاد واقع ،وسوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل عند احلديث عن شكّ شمولية
الرشيعة بسط أكّب هلذا املوضوع.

والنلتيجة :إن نصوص أهّ البيت هنا تريد أن تؤكد الوفرة يف النصوص والكفاية بام ال
حييج إىل منهج القياس أو اجلتهاد الرأي عموم ًا ،وهذا يعني أن هذه املجموعة من النصوص
هنا وسائر نصوص النهي عن القياس ،تريد إثبات مرجعية أهّ البيت ،بمعنى أن اسلتعاملكم
القياس مل يكن صحيح ًا؛ ألن القياس فرع عدم وجود مصدر املعرفة بالرشع ،وهو النص،
واملفروض أن اإلمام موجود ،وبيده النصوص اللتي وصللته من النبي ،واملنهج السليم يف
فهمها ،فذهابكم إىل القياس مشكللته األساسية تغييبكم اإلمام ،وهذا معناه أنه قد ّني عن
القياس إلثبات مرجعيلتهم ،ال ألمر آخر .
وعليه ،فهذه املجموعة من النصوص تريد تكريس وفرة النصوص لالسلتغناء عن القياس؛
للوصول إىل احلكم املفروض سلف ًا وجوده يف الواقعة ،لكن لو تأملنا النص الصحيح السند
هنا ،والذي تعرض لقضية القياس ،سنجد ـ وفق ًا هلذا السياق ـ أنه صار باإلمكان فهمه يف
إطار وفرة النصوص ال يف إطار شمولية الرشيعة ،فلنالحظ مر ًة أخرى صحيحة سامعة حيث
تقول :سأللته فقلت :إن أناس ًا من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهام احلديث ،فربام
كان اليشء يبلتّل به بعض أصحابنا وليس عندهم يف ذلك يشء يفلتيه ،وعندهم ما يشبهه،
يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال« :إنه ليس بيشء إال وقد جاء يف الكلتاب والسنة» ،فالعموم
املوجود يف اجلواب األخي ،ليس ملتص ً
ال بعالقة الرشيعة بالوقائع قهر ًا ،بّ كأنه يقول :كّ ما
هو دين وتبحثون عن موقف رشيعة السامء فيه ،فهو موجود يف الكلتاب والسنة فال تذهبوا
( )1يفهم بعض امللتأخرين من هذا أنه ينلتج مرشوعية القياس يف عرص الغيبة ،حيث تظهر املشكلة من
جديد ،وال نريد أن نخوض يف تفصيّ وجهة النظر هذه ،لكن نريد أن نقول بأن جمموع ًة ال بأس هبا
من النصوص اللتي تقدمت حلتى اآلن تدل عىل أن الكلتاب كان حاوي ًا لكّ يشء أو أن الكلتاب وسنة
النبي كذلك ،السيام إذا بنينا ـ كام هو الصحيح ـ عىل أن أهّ البيت ال يرشعون ،بّ يفّسون رشع اهلل
يف كلتابه وسنة نبيه ،فهذا معناه أن نصوصهم لن تضيف تغطي ًة جديدة مل تكن من قبّ حلتى يكون عدم
الرجوع إليهم يف نلتيجلته حتصي ً
ال لكم أقّ من النصوص األصلية.
ومع ذلك ،يمكن األخذ هبذه الفكرة احلتامالً بأحد األوجه ،بأن يكون املراد أن مشكللتكم يف فهم الكلتاب
والسنة ،وأنكم مل تفهموا كيف تؤخذ منهام األحكام كلها ،وهلذا جلأتم للقياس ،فنحن ننهاكم عن
القياس ،بام يعني لفت نظركم إىل أن ترككم للعرتة سبب لكم خل ً
ال يف فهم الكلتاب والسنة ،ولو
رجعلتم إليهم لكان يمكن حّ هذا اخللّ ،ورفع أسس احلاجة بعد ذلك إىل القياس.

خلف عقولكم وخترصاتكم .أال يوجب هذا السياق يف إطار فهم إشكالية القياس إمجال النص
يف موضوع بحثنا؟! أال تعني كلمة (يشء) هنا احلكم ،ويكون تركيب اجلملة منسج ًام جد ًا،
فيكون املراد :كّ حكم بحثلتم عنه بالقياس فهو موجود يف الكلتاب والسنة ،لكنكم مل ترجعوا
ملصادر معرفة السنة ومل تفهموا الكلتاب جيد ًا ،فلجأتم للقياس بدل أن تلجؤوا للنصوص؟!
ولنالحظ خّب حممد بن حكيم امللتقدم ،حيث ينقّ عن أيب احلسن× ،أنه قال :إنام هلك
من كان قبلكم بالقياس ،إن اهلل تبارك وتعاىل مل يقبض نبيه حلتى أكمّ له مجيع دينه يف حالله
وحرامه ،فجاءكم مما حتلتاجون إليه يف حياته وتسلتغيثون به وبأهّ بيلته بعد موته ،وأّنا مصحف
(خمفي) عند أهّ بيلته ،حلتى أن فيه ألرش خدش الكف .ثم قال :إن أبا حنيفة لعنه اهلل ممن
يقول :قال عّل وأنا قلت.
أال نالحظ أن النقطة املحورية تكمن يف مرجعية النص وشموليلته يف تبيني األحكام ال يف
شمولية األحكام اللتامة للوقائع ،وكأنه كان مركوز ًا يف ذهنهم أن الرشيعة تغطي مساحة
الوقائع اللتي كانوا يبحثون عن حكمها ،وأن النصوص كافية للتغطية أحكام الرشيعة يف هذه
الوقائع ،أما هّ أن املركوز كان هو الشمولية املطلقة أو ال ،فهذه النصوص تبدو جمملة فيه.
ويساعدنا خّب أيب شيبة امللتقدم هنا أيض ًا ،حيث يقول :سمعت أبا عبد اهلل× يقول :ضّ
علم ابن شّبمة عند اجلامعة ،إمالء رسول اهلل‘ وخط عّل× بيده ،إن اجلامعة مل تدع
ألحد كالم ًا ،فيها علم احلالل واحلرام ،إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا
من احلق إال بعد ًا ،إن دين اهلل ال يصاب بالقياس.
إن ضم هذه النصوص إىل بعضها مع نصوص القياس ،جيعّ القدر امللتيقن يف مقام
اللتخاطب من النصوص هو شمولية النصوص لحأحكام ،أما شمولية الرشيعة لكّ الوقائع إىل
يوم القيامة ،فليس ظاهر ًا من النص بعد هذه املقاربة املجموعية ،بّ هو إما أمر مركوز أو ربام
كان املركوز شيئ ًا آخر يلتضمن السعة وال يلتضمن الشمولية .،وكّ ما قلناه يصلح معيق ًا
السلتظهار اإلطالق من حرفية الداللة اللفظية يف النصوص ،فلتأمّ جيد ًا.
ّ
املستدل هبا هنا عن دائرة االستدالل
وحاصل هذه الوقفة هنا خروج بعض النصوص
دالل ّي ًا ،وهي:
 1ـ صحيحة سامعة (الرواية الثالثة من املجموعة األوىل).

 2ـ خّب حممد بن حكيم (الرواية الرابعة من املجموعة األوىل).
 3ـ بّ إن اللتعبي املوجز يف مثّ رواية محاد (الرواية األوىل من املجموعة األوىل) ،سيغدو
حملتم ً
ال لوقوعه يف سياق القضية عينها نظر ًا للتشابه اللتعابي ،كام بينا ذلك عند اللتعرض هلذه
الرواية ،ومن ثم فسيكون معنى (اليشء) هو (احلكم واألمر الديني) ،وأنه كله موجود يف
الكلتاب والسنة.
 4ـ بّ األوضح من ذلك هو خّب سعيد األعرج (الرواية الرابعة عرشة من املجموعة
األوىل) ،فإن السائّ كان يسأل عن القوم الذين عنده ممن يلتفقهون ،وأّنم كانوا يقولون بجواز
القول بالرأي فيام ال يعرف يف كلتاب اهلل وسنة النبي ،واإلمام هنا هاجم أولئك ووصفهم
بالكذب ،مكرس ًا فكرة أن ما من يشء إال وفيه كلتاب أو سنة ،وهذا كله سياق اللتنازع مع
مدعي شح النصوص وتّبير الرجوع للقياس والرأي عقالني ًا ،ونسبة نلتائجهام للدين ولو نسب ًة
ظني ًة ،واجلواب املناسب هلم هو شمولية النصوص ووفرهتا مقارنة بالرشيعة الواقعية ،ال
شمولية واقع األحكام يف نفسها.
وإذا مل يقبّ فهم هذه النصوص يف هذا السياق هبذا املعنى ،فال أقّ من أنه يؤثر عىل إمجال
الداللة نسبي ًا ،فيكفي إلسقاط االسلتدالل هبا.
هذا كله ،فضالً عن بعض الروايات األخرى اللتي كنا ناقشنا سابق ًا يف أصّ دالللتها.

 3ـ بني مشوليّة الشريعة ومرجعيّة أهل البيت

إن الكثي من النصوص هنا ،يمكن إرجاع سياقاته إىل أمرين:
 1ـ سياق اللتنديد بالقياس وتفلتيت مّبراته املعرفية؛ للتأكيد أن بدائله موجودة ،السيام أهّ

البيت أنفسهم والنصوص والفهم الذي بيدهم للكلتاب والسنة ،وهذا ما حتدثنا عنه يف الوقفة
السابقة ،وقلنا بأن هناك تناسب ًا ما بني شح احلديث املعلتّب يف يد الفقيه وبني جلوء الفقيه ملثّ
القياس والرأي؛ وهلذا يقال بأن القياس تراجع يف القرن الثالث اهلجري بعد انلتشار كلتب
احلديث الضخمة بني أهّ السنة.
 2ـ سياق إثبات علم أهّ البيت وسعلته وحاجة الناس إليهم ،وأّنم العاملون احلقيقيون
بالقرآن والسنة ،وأن الناس لو رجعت إليهم لعرفت أحكام اهلل ،وخرجت من حالة اللتيه اللتي

هي فيها ،وأن كّ يشء عندهم.
هذا السياق يمكن فهمه ضمن تفسريين:
أحدمها :إن الرشيعة والدين يغطيان كّ يشء ،وأن الوصول إىل هذه احلقيقة غي ميسور
لعقولكم دون الرجوع إىل أهّ البيت ،وأنكم أخطأتم عندما رجعلتم ـ للوصول إىل هذه
الرشيعة الشاملة ـ إىل عقولكم أو إىل غي أهّ البيت من املراجع امللتصدين للحديث عن الدين
كمدعي اإلمامة الفقهية أو الكالمية.
ثانيهام :إن الرشيعة ،كائن ًة ما كانت مساحلتها ،موجودة عند أهّ البيت ،وهم الذين
وصللتهم كّ نصوصها ،ولدهيم املنهج الصحيح يف فهمها واسلتنطاق النصوص ملعرفلتها ،ومن
ثم فقد أخطأتم عندما رجعلتم لعقولكم يف فهمها أو نصبلتم من ليس أه ً
ال لذلك كي يرشدكم
إليها.
ما اريد أن الفت إليه هنا ،هو أن السياقات الزمكانية واملوضوعية احلافة بصدور أغلب هذه
النصوص ،يفلتح (ويرجح) عىل الفرضية الثانية أكثر من فلتحه عىل األوىل ،بمعنى أن مقارنة
السياق بالنص يفرتض ـ أولي ًا ـ أن اهلدف األوضح هلذه النصوص ليس إثبات شمولية
الرشيعة ،بّ إثبات مرجعية أهّ البيت .وإثبات مرجعية أهّ البيت ال يكون بلتكريس مفهوم
شمولية الرشيعة ،بّ بلتكريس مفهوم شمولية علمهم بكّ يشء يف الدين وبالرشيعة واحلياة،
شبيه ما رأيناه يف الوقفة السابقة عند مقاربة قضية العالقة بني القياس والشمولية املوجودة يف
الكلتاب والسنة.
وبعبارة أخرى :من املمكن جد ًا أن يكون املراد هبذه النصوص هو النهي عن إعامل العقّ
أو االحلتكام لبعض املرجعيات (الفقهية والكالمية) لفهم الدين ،ال عن إعامل العقّ يف سن
قوانني مل يلتحدث عنها الدين ،وال عن شمولية الدين لكّ الوقائع .وينلتج عام قلناه أن مقاربة
السياق باهلدف امللتوخى يف هذه النصوص ،يفلتح عىل احلتاملية أن النقّ باملعنى الذي مارسه
الرواة قد يكون اسلتخدم تعبي ًا غي دقيق عن القضية ،فأومهنا فكرة الشمولية ،فمثالً :إذا كان
اإلمام الصادق قد قال :أنا أعلم بكّ ما جاء يف الكلتاب والسنة مما حتلتاجونه ،فإن الراوي يعيد
إنلتاج هذا املفهوم يف مجلة :كّ ما حتلتاجونه فهو يف الكلتاب والسنة ،وعلمه عندنا ومل يذهب.
بأن ألسنة الروايات هنا جاءت خمتلفة:
وربام يتعزّز ما نقول ّ

أ ـ فأحيان ًا نجد يعّب بـ (كّ ما حيلتاج إليه الناس) ،وأخرى يعّب بـ (إن عندنا ما حيلتاج إليه
الناس) ،أو (إن عند أهّ البيت من العلم أو الصحف ما جيعّ الناس حتلتاج إليهم وال
حيلتاجون ألحد) ،أو (اإلمام يعرف كّ ما حيلتاجه الناس) ،والفرق بني اللتعبيين دقيق ،ومن ثم
فمن املمكن أن الراوي ألحد اللتعبيين كان يقصد اللتعبي اآلخر ،فلتسامح يف النقّ أو نقّ
حسب فهمه وطاقلته.
ب ـ وأحيان ًا أخرى نجد النصوص تعّب بـ (له أصّ يف القرآن) ،فيام تعّب نصوص اخر بأن
كّ يشء يف القرآن والسنة ،ومن ثم فمن املمكن أن الراوي أراد املعنى األول فاسلتخدم تعبي ًا
غي دقيق.

 4ـ وقفة مع مفهوم (ما حيتاج إليه الناس)

إن العديد من النصوص هنا يلتحدث عن أن لدى أهّ البيت كّ ما حيلتاج إليه الناس إىل

يوم القيامة ،ولنلتوقف قلي ً
ال عند هذا املفهوم (احلاجة) :ماذا يعني؟
تصورين هلذا املفهوم:
يمكن طرح ّ
األول :أن يكون مفهوم احلاجة هنا قبلي ًا ،بحيث يكون املراد أن كّ يشء هو يف
التصور ّ
ّ
نفسه حيلتاج الناس إليه فهو موجود يف الكلتاب والسنة وعند النبي وأهّ بيلته.
ووفق ًا هلذا اللتصور سيلتم االسلتدالل هنا؛ وذلك أن معرفة املوقف العمّل من مجيع الوقائع
يف ظرفها الزمكاين واحلايل هو أمر حيلتاجه البرش ،ومن ثم فيكون عند الدين موقف منه.
ومن الراجح أن خيلتار القائّ هبذا اللتفسي هنا ختصيص األمر ببعض ما حيلتاج إليه الناس
وهو القضايا السلوكية والعقدية مثالً امللتصلة بالشأن الديني؛ السلتبعاد أن يكون كّ يشء
حيلتاج الناس إليه ـ بام يف ذلك كيفية حتضي األطعمة وطبخها و ..ـ موجود ًا يف الدين.
التصور الثاين :أن يكون مفهوم احلاجة هنا بعدي ًا ال قبلي ًا؛ بمعنى أن الدين عنده كّ يشء
ّ
حيلتاج الناس إليه بعد اللتجربة ،فلتوصيف احلاجة إليه ملتصّ بطبيعة وضع البرش جتاهه ،فالبرش
إذا كان لدهيم بحكم تكوينهم وفطرهتم وعقوهلم وجتارهبم وغي ذلك جواب عن جمموعة من
القضايا ،فهذا يعني أّنم مل يعودوا بحاجة ليشء فيها ،ومن ثم فينحرص جمال الدين بام حيلتاج
الناس إىل الدين فيه.

وهذا يعني أننا أمام تفسيين( :ما حيلتاج الناس إليه يف نفسه) و (ما حيلتاج الناس إىل الدين
فيه) ،فأي من املعنيني أقرب للنصوص السابقة؟
الظاهر أن املعنى األول هو األقرب يف أغلب النصوص؛ لعدم وجود تقييد إضايف فيها
يفرض اللتصور الثاين ،لكن مع ذلك ال يصح االسلتدالل هبذه النصوص عىل ما نحن فيه،
ويمكن طرح وجهني هنا:
األول :إن هذا ال جيري يف املباحات غي االقلتضائية (لو مل نقّ بذلك حلتى يف مطلق
الوجه ّ
املباحات باملعنى األعم)؛ ألن موردها مما ال حيلتاج فيه حلتى ملعرفة اإلباحة؛ ألن اجلري عىل
وفق اإلباحة يف هذه املوارد ال مصلحة فيه يف نفسه وال حاجة إليه ،ومعه ال يوجد ما يفرض أن
الرشيعة اشلتملت عىل بيان كّ الوقائع.
أن هذا الوجه وإن كان صحيحاً يف نفسه ،غري أنّه ليس بنافع؛ وذلك أن ختصيص اخلارج
إال ّ
عن دائرة املوجود يف الرشيعة باملباح غي االقلتضائي ،كاف يف نفسه ملعرفة كون موارد هذا
املباح مباحة يف لوح الواقع ومطلق ًا ،وهذا كاف يف املنع عن اللتصدي جلعّ القوانني
واإللزامات فيها؛ ألنه خالف مقلتضيات لوح الواقع األخالقي والقانوين ،ومن ثم فهذا الوجه
يمكنه نفي قاعدة نفي اخللو باملعنى امللتداول هلا؛ لكنه غي قادر عىل توفي الرشعية ملرجعية
قانونية إلزامية اخرى يف حياة البرش كالعقّ واللتجربة اإلنسانية ،وقد سبق أن ذكرنا مطلع هذا
الكلتاب سلسل ًة من الصيغ اللتي يمكن تصوير الشمولية اللترشيعية هبا.
الوجه الثاين :إننا ال نعرف كّ األشياء اللتي نحن بحاجة إليها ،وهذا ما يفلتح عىل احلتاملية
حاجلتنا لللتصدي لسن بعض القوانني يف بعض املساحات يف بعض األزمنة والظروف ،وهذه
احلاجة ربام تكون أعظم من احلاجة ملعرفة مبارشة باملوقف العمّل املبارش ،ومع تزاحم
احلاجات تنسب احلاجة احلقيقة للحاجة األقوى واألعظم عادةً.
معنى هذه الفكرة أن الدين والرشيعة عندما الحظوا حياة اإلنسان وحاجاته ،فمن املمكن
أّنم اطلعوا عىل حاجة عميقة لديه للتحقيقه الكامل بّ والسلتمرارية الرشيعة نفسها اللتي
يفرتض أنه بحاجة إليها ،وهي حاجة حتمّ مسؤولية اللتقنني ووضع النظم ضمن إطار الدين،
ومن ثم فأي مانع من أن يكون هناك مساحة هي حاجة اإلنسان ملامرسة هذا الدور يف احلياة يف
هدي أصول الرشيعة وقيمها ،فلو كانت النصوص الواقعية تسلتوعب بيان كّ ما نحلتاجه،

وكان هذا مما نحلتاجه ،فإن هذا يعني أن بعض مساحات احلياة نحن بحاجة فيها للتحمّ هذه
املسؤولية ،فيكون هذا مسنون ًا يف لوح الواقع اللترشيعي ،وهو ما يساوق خلو بعض الوقائع ـ
ولو ضمن اطر زمكانية حمدودة وملتحركة ـ من جعّ األحكام الدينية املبارشة ،واالكلتفاء
بجعّ احلكم األكثر حاجة ،وهو وجوب جعّ البرش للقوانني يف هدي الرشيعة.
ولكي أقدم صياغة أكثر شمولية لإلشكال يمكنني بيانه هبذه الطريقة :إن نصوص احلاجة
إما أن تكون ناظرة للمشهد يف القرن الثاين اهلجري (مشهد شح النصوص واللجوء ملعرفة
الدين إىل مقاربات عقلية وبرشية) أو ال ،فعىل اللتقدير األول ،تكون هذه الروايات ناظرة
إلثبات شمولية النصوص وكفايلتها ،وعىل اللتقدير الثاين يأيت إشكالنا امللتقدم آنف ًا.
وهبذا يمكن تعقّ اشلتامل القرآن والسنة وكلتب أهّ البيت عىل مجيع ما حيلتاجه البرش ،فأمر
واحد حيدد مسؤولية البرش يف اللتقنني يف مساحات معينة ،قد يكون كفيالً بسطر واحد ـ مثّ آية
الشورى بني املؤمنني لو قيّ هبا ـ يف أن يغطي مساحات واسعة ملتحركة عّب الزمن.
بل لو أردنا املزيد من التحليل هنا ،وتفصيله سيأيت يف الفصول الالحقة ،فربام نقول :إن
الرشع الحظ أن حياة اإلنسان تقوم عىل ثوابت وملتغيات ،فعالج الثوابت وأعطى األطر
العامة للملتغيات ،ثم ترك خصوصياهتا يف السياق اللتحويل إىل العقّ اإلنساين ومل ير حاج ًة
لبياّنا ،بّ رأى حاج ًة للسكوت لكي ترتك هذه األمور للعقّ ،فإن من شأن ذلك تكامّ
العقول الذي هو بنفسه حاجة إنسانية أيض ًا ،وهذا ما يفّس غياب العديد من املوضوعات عن
الرتاث الديني مثّ تنظيم الشكّ اإلداري للدولة ودوائرها ومؤسساهتا.
بل ربام يقال :إن امللتغي يف احلياة اإلنسانية ال يمكن تغطيلته بشكّ تفصيّل قبّ وعي
اإلنسانية ملآالته؛ ألن فهم املخاطب للنص سوف يكون مسلتحيالً عملي ًا قبّ عيشه يف سياق
املوضوع الذي حيكي عنه النص ،فلو حتدثت النصوص يف القرن األول اهلجري عن األحكام
امللتصلة باللتقنية املعلوماتية فلن يلتمكن أحد من فهم ذلك يف عرص نزول النص أو صدوره،
وهذه اإلشكالية الواقعية هي اللتي تفرض عىل الرشيعة من البداية معاجلة الثوابت ووضع
القواعد اللتي هلا قابلية تغطية امللتغيات تغطية عام ،ثم إيكال األمر للعقّ املؤمن املهلتدي هبدي
الرشع.
وهذا ما ينلتج عدم شمولية الرشيعة باملعنى املدريس ،بّ هو يقر بأن العنرص الزمني

والسيورة اللتارخيية ال يمكن أن يسمحا للرشيعة بلتغطية مجيع الوقائع بشكّ واحد عىل املتداد
الزمكان ،فكأن الدين يواجه منطق اللتحول اللتارخيي ،وهذا املنطق يظّ هو األقوى ما دام
الدين ال يريد اسلتخدام السبّ اإلعجازية يف تبليغ الرساالت ،فكأننا نعرتف هنا بأن الدين مل
ِّ
يغط تلك املسلتجدات امللتحولة يف احلياة اإلنسانية رغم حاجة البرشية إليها؛ خلصوصية ترجع
إىل املقلتضيات الزمنية واللتارخيية ،وهذا الوضع الزمكاين خيلق بنفسه حاج ًة يف إيكال بعض
املهامت للعقّ املؤمن.
وهبذه الوقفة َترج عدّ ة نصوص عن دائرة االستدالل ممّا كنّا نقول بأ ّن فيه داللة مبدئ ّية،
وهي :معلتّبة أيب اسامة (الرواية الثالثة عرشة من املجموعة األوىل) ،وخّب ابن قيس املارص
(الرواية اللتاسعة من املجموعة الثالثة) ،وخّب عمرو بن قيس (الرواية العارشة من املجموعة
الثالثة) ،وصحيحة حممد بن مسلم (الرواية السابعة من املجموعة الرابعة) ،بّ خترج عدة
روايات من املجموعة الثانية أيض ًا وهي :خّب أيب اجلارود ،وصحيح عبد اهلل بن سنان ،وخّب
الفضيّ بن يسار ،وصحيح ابن سنان اآلخر ،وخّبه الثالث ،وخّب أبان وابن بكي ،وخّب ابن
فضال ،وخّب ابن العباس (هي عىل الرتتيب األحاديث رقم 5 :ـ  6ـ  8ـ  9ـ  11ـ  12ـ  14ـ
 22من املجموعة الثانية) .فلو نظر القارئ هلذه النصوص جمدد ًا هبذه الذهنية اللتي قلناها
فسوف يراها بمعنى خملتلف متام ًا.

 5ـ ملاذا مل تظهر نصوص الشموليّة يف الفضاء غري اإلمامي؟!

يظّ هذا السؤال مثي ًا للدهشة :ملاذا مل نجد هذه اللغة اللتي رأيناها يف هذه النصوص حول

شمولية الرشيعة ..مل نجدها يف الرتاث احلديثي السني؟ هّ كان السنة يرون عدم شمولية
الرشيعة؟ وإذا كان هذا الرأي موجود ًا فكم كان حجم منارصيه؟ ملاذا اضطر الفقيه السني
للذهاب للقياس وأمثاله ملعرفة حكم اهلل ،ومل يقّ منذ البداية بأنه ال حكم هلل فيام مل يردنا فيه
نص؟
عىل خط آخر :إذا كان النبي قد حتدث عن شمولية الرشيعة ،فلامذا مل ينقّ هذا األمر يف
تراث أهّ السنة؟ هّ كان يرضهم هذا يف يشء أو أنه كان ينفعهم؟ وإذا كان النبي ظّ ساكلت ًا
عن موضوع مهم يلتصّ بوصف دينه ورشيعلته ،فلامذا مل يلتكلم يف قضية من هذا النوع؟ هّ

اكلتفى بنص قرآين حتدث عن ذلك أو أنه اكلتفى باالنطباع الذي سيحصّ عند معارصيه حول
شمولية الرشيعة ،كام ربام توحي بذلك رواية سلامن املنقولة يف مصادر أهّ السنة واللتي
ذكرناها سابق ًا؟
أسئلة تبدو يل برملتها مرشوعة ،واليشء الذي يلح علينا هنا هو اللتفلتيش عن مصلحة يف
سكوت النبي عن هذا املوضوع أو يف جتاهّ أهّ السنة لنقّ مرويات النبي يف ذلك إىل يومنا
هذا ،حلتى أن النصوص السنية عن الصحابة وكبار اللتابعني تبدو شحيحة جد ًا ،ويف املقابّ
نجد عرشات النصوص الشيعية يف القرن الثاين اهلجري ،تغرقنا باللتأكيد عىل فكرة االسلتيعاب
ـ برصف النظر عن املناقشات الداللية والسندية السابقة ـ وترص عليه!
إذا كان األحناف وغيهم يذهبون نحو القياس واجلتهاد الرأي ،ليامرسوا االجلتهاد الذي
هو عندهم اتباع السبّ الظنية للوصول للحكم الرشعي عّب ذلك ،فهذا معناه أّنم ال يعيشون
أي عقدة من شمولية الرشيعة ،وإنام كانت مشكللتهم شح النصوص ،فلامذا أرصوا عىل
اللتمسك بشمولية الرشيعة رغم أن النبي مل ينقّ عنه يشء يف ذلك؟ هّ هي احلاجة للمرشوعية
بمعنى حاجة القايض واملفلتي والوايل ملرشوعية قوانينه وترشيعاته للتكون ملزم ًة للناس ،وكانت
النسبة للدين شك ً
ال من أشكال املرشوعية يف ذلك الزمان ،فوجدناهم يسلتنلتجون ثم ينسبون
للدين وال يريدون أن خيرجوا عن إطاره ،أو أن القضية منطلقة من فهمهم للنصوص القرآنية
امللتقدمة اللتي اسلتدل هبا هنا عىل الشمولية؟
لست أجد أي مصلحة ألهّ السنة ـ يف تيارهم الغالب يف القرن الثاين اهلجري ـ لكلتامن
النصوص النبوية الدالة عىل شمولية الرشيعة ـ بّ بالعكس فإن أهّ احلديث ربام تكون هلم
رغبة يف تكريس هذا اللتوجه نظر ًا للمرجعية النصية امللتشددة عندهم ـ؛ ألن قضيلتهم كانت مع
شح النصوص الواصلة ال مع شمولية الرشيعة ،ومن ثم يبدو يل االحلتامل األرجح أن النبي مل
يقّ شيئ ًا حول هذا املوضوع ،ومل يصدر منه موقف بارز أو مواقف علنية ملتعددة تسلتوجب
عاد ًة أن تنلتقّ إىل األجيال الالحقة ،ويؤكد ذلك أن النصوص النبوية الشيعية هي األخرى
شحيحة جد ًا هنا ،إن مل نقّ بأّنا معدومة ،فاألئمة مل حياولوا إثبات مدعياهتم عّب نقّ
النصوص النبوية اللتي تؤكد شمولية الرشيعة ،مع أن هذا األمر كان ً
مهام جد ًا لو أّنم كانوا
يواجهون من يقول بنفي الشمولية من سائر املذاهب ،بّ غاية ما وجدنا هو تركيزهم عىل توفر

النصوص واملتالكهم هلا يف الصحف أو العقول.
هذا كله يرجح أن النبي ـ ووفق ًا لفهمنا القرآين أيض ًا ـ مل يلتكلم عن يشء يف هذه القضية
بشكّ واضح وجّل ،وإنام هو انطباع املسلمني الذي أخذوه عن الشمولية بعد انبهارهم بسعة
الرشيعة النازلة.
هذا السياق يؤكد يل جمدد ًا أن املعركة اللتي كانت تدور رحاها يف القرن الثاين اهلجري
والنصوص الصادرة عن أهّ البيت بكثرة يف تلك الفرتة ،هو إشكالية شح النصوص وما
ينجم عنها من الذهاب نحو سبّ اخرى الكلتشاف أحكام اهلل ،فاملعركة معركة مناهج اجلتهاد
داخّ ـ ديني ،وهلذا يف القرن الثالث اهلجري ال نشهد حضور ًا هلذه النصوص عند أهّ البيت،
ولعّ النلتشار احلديث بني أهّ السنة منذ بدايات هذا القرن دور ًا كبي ًا يف إعادة تكريس
مرجعية النص يف االجلتهاد وتراجع دور القياس واجلتهاد الرأي يف األوساط العامة تراجع ًا
نسبي ًا ،كرتاجع دور املعلتزلة يف احلياة الثقافية آنذاك؛ إذ يف هذا العرص حكم امللتوكّ العبايس
(247هـ) وهيمن أهّ احلديث ورفع شأن ابن حنبّ بعد إخراجه من السجن ،وتراجع دور
أهّ الرأي ،وما أعقب ذلك كله من ظهور مذهب األشاعرة.
وهذا ما يفّس خلو النصوص النبوية من مثّ هذه اللتعابي؛ ألن القضية طارئة تلتصّ
باإلرث النبوي (وفرة النصوص) ،وليست قضي ًة يف أصّ الدين وبيانه (شمولية الرشيعة)
حلتى يلتكلم هبا النبي ،فالحظ.

 6ـ بني أسئلة املتشرّعة والسياق ال َعرَضي لصدور النصوص

إن ما تقدم يثي أمامنا اسلتفهام ًا آخر ،وهو :ملاذا مل يلتوجه أحد من امللترشعة بالسؤال عن

مساحة الرشيعة ،إال يف نصوص قليلة ،بّ جاءت النصوص يف املوضوع عرض ًا ضمن سياقات
اخر؟
إن اجلواب عن هذا السؤال حيمل معه افرتاضني:
ّ
أ ـ أن تكون شمولية الرشيعة أمر ًا مركوز ًا راسخ ًا يف وعي املسلمني ،بحيث مل حيلتج إىل
سؤال ،ولذلك اشي إليه عرض ًا يف سياق احلديث عن موضوعات أخرى .وربام أخذوه من
النصوص القرآنية أو من طبيعة تعاطي الرسول والصحابة وأهّ البيت مع قضايا الرشيعة

والفعّ اإلنساين.
ب ـ أن يكون عدم شمولية الدين أمر ًا واضح ًا مرتكز ًا يف الذهن امللترشعي ،وهلذا مل هيلتموا
كثي ًا هبذا املوضوع ومل يسألوا عنه.
ويبدو يل أن األرجح هو االحلتامل األول ،ويشهد لذلك أنه لو كان املركوز يف الوعي
اإلسالمي عدم شمولية الرشيعة ،ألثارت نصوص الشمولية امللتقدمة ـ لو حافظنا عىل دالالهتا
ـ تساؤالت وجهت إىل أهّ البيت بعد ترصحيهم بالشمول؛ ألن املفروض أن عدم الشمول
كان أمر ًا مرتكز ًا راسخ ًا ،فصدمهم هذا الوعي بمثّ هذه النصوص يسلتدعي تساؤالت
وظهور كالم حول املساحات اللتي ال تغطيها الرشيعة اإلسالمية ،األمر الذي مل نالحظه إطالق ًا
يف املنقول من كلتب احلديث واللتاريخ ،عدا ما أملحت إليه بعض هذه النصوص يف حواريات
اإلمام مع بعض املرجئة أو اخلوارج مما يلتصّ بشمولية احلدود.
ويعزز االحلتامل األول أيض ًا أن القائلني بالقياس يف القرن الثاين اهلجري عمدوا ملعرفة
حكم اهلل يف الوقائع املسلتجدة إىل القياس ،رغم عدم ورودها بنظرهم يف النصوص امللتوفرة،
فلو مل يكونوا مسكونني بفكرة الشمولية ملا كانوا مضطرين لللتجسي بني املنصوص وغيه
بجّس القياس وأمثاله.
وعليه ،فاألقرب أن تكون فكرة شمولية الرشيعة مركوزة يف الوعي امللترشعي ،وهلذا جاءت
عرض ًا يف سياق موضوعات اخر .نعم ،هذا األمر ينفع املعلتقد بإمامة األئمة من أهّ البيت ،أما
السني فيصعب عليه إثبات االرتكاز امللترشعي عرص النص؛ ألن االحلتامالت هناك ملتساوية،
واملوضوع ليس مطروح ًا ،وال توجد نصوص حوله أو حول ما يرتبط به ،واالرتكاز املسلتقر يف
القرن الثاين اهلجري ال يكشف بالرضورة عن وجوده يف القرن األول أيض ًا.
بناء عليه ُيطرح التساؤل اآليت :لقد سبق أن ناقشنا يف احلتاملية مدركية هذا االرتكاز يف
ً
الشمولية ،وأنه من املمكن كوّنم قد تلقوا هذا االرتكاز من فهم غي دقيق للكلتاب الكريم
والسلوك النبوي أو من طبيعة سعة الرشيعة اللتي دفعلتهم ـ خمطئني ـ للتصور كوّنا شاملة ،وهم
أمة مل تكن لدهيم منظومة قانونية كّبى من قبّ ،لكن لو مل تكن الرشيعة شاملة بالفعّ وكان
هذا اللتصور العام موجود ًا عن شموليلتها ،ملاذا مل يصدر من أهّ البيت النبوي ما يكشف هذا
اخلطأ ،ويثبت عدم شمولية الرشيعة؟ أال يساوق هذا إقرارهم عىل اخلطأ الذي وقعوا فيه يف

فهم قضية دينية مهمة كهذه؟ والغريب أننا رأينا روايات عكسية تفيد الشمولية أو توحي هبا
عىل األقّ!
واجلواب عن هذا السؤال الذي أعلتّبه مركزي ًا هنا ،هو أنه يصلح إلثبات شمولية مرجعية
الكلتاب والسنة ،يف قوهلام وفعلهام وتقريرمها ،لكنه ال يصلح إلثبات وجود أحكام تفصيلية
شاملة فيهام ،بمعنى أنه لو قال قائّ بأن اهلل أتى برشيعة تغطي مخسني يف املائة من حياة اإلنسان،
ثم ترك البقية ومل يلتدخّ هبا أصالً ،لكان هذا اإلشكال قوي ًا يف حقه هنا ،بينام لو قال بأن
الرشيعة هي اللتي طلبت من العقّ اإلنساين أو سكلتت عن سلوك العقّ اإلنساين يف سن
القوانني وفق ًا هلا يف مساحة معينة ،فإن هذا الفهم للقضية لن ينايف شمولية الرشيعة ،بّ سوف
ينلتج تفسي ًا جديد ًا له ،فمرجعية اهلل احلرصية يف سلوك البرش ما تزال قائم ًة ،والبرش مضطرون
يف أي فعّ من األفعال للذهاب خلف الرشيعة ،كّ ما يف األمر أن الرشيعة تار ًة أعطت حكم
الفعّ مبارشةً ،وأخرى أعطت حك ًام لإلنسان برضورة سن القانون يف هذا الفعّ وفق قواعد
وأصول معينة ،وإال لزم من عدم تدخله يف سن القوانني الرضر واملفسدة املنهي عنهام رشع ًا،
ومن ثم فلم خيّ حكم من املرجعية احلرصية للرشيعة ،وهذا يكفي يف تّبير االرتكاز القائم
وتّبير السكوت عنه ،دون إثبات مفهوم الشمولية باملعنى املدريس الذي نبحث عنه هنا.
بّ نحن ندعي بأن املسلمني منذ الصدر األول قد صاغوا الكثي من آليات عمّ السلطة
واللتنظيم املدين واإلداري وفق ما تعرفوه من الفرس واليهود والنصارى وغيهم ،ولعّ هذا
كان مركوز ًا يف ذهنهم من أن الرشيعة فوضت هلم سن القوانني اإلدارية للتنظيم األمور.
وأخلتم بفكرة ال اريد أن أخوض فيها اآلن ،بّ أتركها لللتأمّ ،وهي تلتصّ بأصالة الدينية
يف منطوقات النبي و ..وهي قضية إشكالية ،وقد تعرضت للعديد من زواياها يف خملتلف كلتبي
حول السنة واحلديث ،لكن ما اريد أن ايضء عليه هنا هو أن هذه النصوص هّ تثبت دينية
اليشء الذي تلتحدث عن شموليلته واسلتجابلته لكّ احلاجات ،أو أّنا ساكلتة عن هذا املوضوع؟
وسبب طرح هذا السؤال هو أن النصوص تار ًة تعّب بجمّ يفهم منها دينية اليشء امللتصف
بالشمول ،وأخرى حتلتمّ األمرين مع ًا:
فمن النوع األول من النصوص والسياقات :هلك القائّ بالقياس ودين اهلل ال يصاب
بالعقول فام جاءكم به الرسول شامّ.

ومن النوع الثاين من النصوص :كّ يشء جاء يف الكلتاب والسنة ،يف الكلتاب والسنة فصّ
ما بينكم.
فهّ عند النبي أو اإلمام من العلم الذي علمه اهلل ما ليس دين ًا ورشيعة ،لكنه هدى يمكن
اإلنسان لو تعلمه من أن جييد الفعّ والسلوك أو ال؟

 7ـ أدلّة الشموليّة ونصوصها احلديثيّة يف سياق مأزق املعارضة

أقصد هنا أنه لو ثبلتت داللة النصوص احلديثية (أو ربام غيها من األدلة أيض ًا) ،إال أنه قد

يقال بوجود معارض يضعف من قوهتا ويفرض علينا تعديّ الصورة ،ولن أضع املعارضات
يف سياق عنوان منفصّ يبحث يف أدلة عدم الشمولية؛ ألننا سوف نفصّ يف العديد من
جوانب ومنطلقات فكرة عدم الشمولية يف الفصول القادمة خاصة الفصّ الثالث ،ولكنني
سأكلتفي ببعضها هنا ،واشي لبعض آخر باخلتصار؛ لكي أقوم بلتوظيفه يف سياق تضعيف قوة
نصوص احلديث املوجودة هنا؛ لننظر يف املقارنات واملقاربات ما الذي يمكن أن تنلتجه لنا.
وحيسن يف البداية أن اشي إىل أن اجتاه اللتصويب يف بعض مدارس االجلتهاد اإلسالمي كان
قد ساق فكر ًة يمكن أن تلتصّ ببحثنا ،وهي فكرة خلو الواقعة من احلكم قبّ االجلتهاد ،يف
مقابّ اجتاه يؤكد وجود احلكم فيه دائ ًام ،وقد طرحت يف هذا السياق كلامت ملتقابلة ،غي أن
أغلبها ـ إن مل يكن مجيعها ـ غي نافع لنا هنا ،وإن اشلتملت تعابي تشبه موضوع بحثنا ،هلذا لن
أتعرض ألدللتهم اللتي تقارب السبعة أو أكثر ،وال ألدلة ومناقشات خصومهم ،ويمكن
مراجعلتها يف مطوالت كلتب أصول الفقه السني .
وأكتفي هنا بام هو املهم من املعطيات العكس ّية باختصار عىل الشكل اآليت:

 7ـ  1ـ مأزق التعارض الداخلي يف إفادة الشموليّة وتأثريه على القوّة االحتماليّة

لقد الحظنا يف البحث اللتجزيئي يف الروايات وبشكّ واضح ،كيف أن الروايات وقعت

ملتعارض ًة يف دالللتها فيام بينها ،وفيام بينها وبني غيها مما يلتناول نفس فكرهتا ،بنا ًء عىل دالللتها
عىل الشمولية يف نفسها ،ففيام تقول بعض الروايات بأن كّ يشء يف الكلتاب وتعلن ذلك
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :الفخر الرازي ،املحصول يف علم أصول الفقه  36 :6ـ .58

برصاحة ،نجد روايات اخر تعلن بأن الكلتاب قد ال جيد فيه اإلمام جواب ًا فيجع فيه إىل السنة،
بّ يف بعض ثالث أن اإلمام ال جيد اجلواب يف الكلتاب والسنة فيذهب نحو أمر آخر.
ولو أننا راجعنا بعض األحاديث اللتي تدخّ ضمن النصوص الدالة هنا مبدئي ًا ،لرأينا هذه
املعارضة ،وأما املعارضة مع نصوص أخرى كنصوص املعضالت فقد تقدم احلديث عنها،
كال من:
فالحظ هنا ا ً
خّب مرازم ،وصحيحة عبد األعىل ،ومعلتّبة أيوب ،وخّب عبد العزيز بن مسلم (األحاديث
رقم 5 :ـ  8ـ  9ـ  12من املجموعة األوىل) ،وصحيح ابن يعقوب (اخلّب الرابع من املجموعة
الرابعة) ،والدالة عىل شمولية البيان واملضمون القرآين.
وانظر يف مقابلها:
خّب سورة بن كليب (الرواية رقم  16من املجموعة األوىل) ،والدال عىل أن اإلمام يقر بأنه
يرجع للسنة عىل تقدير عدم وجود يشء يف الكلتاب.
وكذلك صحيحة حممد بن مسلم ،وخّب عبد الرحيم القصي ،ومعلتّبة عامر الساباطي،
وخّب جعيد اهلمداين (ذكرنا هذه األخبار عند الوقفة النقدية مع روايات املجموعة الثانية،
فراجع) والدالة عىل خلو الكلتاب والسنة مع ًا من بعض املواقف.
إن هذا ما ينبغي أخذه بعني االعلتبار يف قياس درجة الوثوق واالطمئنان هبذه األخبار الدالة
هنا.

 7ـ  2ـ النصوص احلديثيّة الناطقة بعدم الشموليّة

ثمة نصوص يطرحها عاد ًة بعض الذين ال يؤمنون بشمولية الرشيعة ،أو بعض الذين

يدافعون عن نظرية منطقة الفراغ اللترشيعي حلتى بمثّ صياغة أمثال السيد حممد باقر الصدر
هلا ،وهي تقبّ أن تقف يف سياق معارضة نصوص شمولية الرشيعة ،وأمهها:

 7ـ  2ـ  1ـ خطبة الوداع وعدم دنيويّة الدين ،حتليل نقدي

الرواية األوىل :ما جاء يف خطبة الوداع لرسول اهلل‘ ..« :أهيا الناس ،واهلل ما من يشء

يقربكم من اجلنة ويباعدكم من النار إال وقد أمرتكم به ،وما من يشء يقربكم من النار

ويباعدكم من اجلنة إال وقد ّنيلتكم عنه. »..
إن هذه الرواية وظفها القائلون بعدم شمولية الرشيعة واملنلترصون للدين بحده األدنى،
وهي بنفسها كانت أحد أدلة القائلني بالشمولية ،وهذه من األمور الالفلتة!
واملقاربة اللتي يقدمها النافون للشمولية عّب هذه الرواية هي أّنا واضحة يف كون غرض
النبي من دعوته ودينه هو اللتقرب واللتبعيد االخروي ،ومن ثم فشؤون تنظيم احلياة الدنيوية ال
عالقة له هبا ،وهذا دليّ عىل أن دينه ال يلتدخّ يف احلياة الدنيوية إال بمقدار ما يلتصّ باآلخرة،
ال أنه يضع تنظيم احلياة الدنيا يف سلم أولوياته ،حلتى تكون رشيعلته شاملة ،وهبذا يمكن أن
نخرج باسلتنلتاج يميّ الخروية الدين ال دنيويلته ،وهي الفكرة اللتي سنرى الحق ًا أنه قد نافح
عنها املهندس مهدي بازرگان.
أن هذه االستدالل هنا غري دقيق؛ وذلك:
إال ّ
ّأوالً :إن غاية ما يفيده هذا احلديث توصيف حالة النبي وأنه رشح هلم كّ ما يلتصّ
بآخرهتم ،ولكن هذا ال ينفي أن يكون قد تصدى ألمور دنياهم باللتنظيم واإلدارة ،فال يوجد
مفهوم ـ باملعنى اللغوي واألصويل ـ هلذه اخلطبة ينفي عالقلته باجلوانب الدنيوية حلتى نأخذ من
هذه الرواية اسلتنلتاج ًا علامني ًا للدين.
ثاني ًا :إن احلديث يثبت أن كّ املقربات واملبعدات قد ذكرها النبي ،لكن املفروض أن هذه
املقربات واملبعدات مندجمة بالفعّ اإلنساين يف الدنيا ،فظرفها الزمكاين هو الدنيا ،وحيث إنه مل
تلتحدد املساحة اللتي تسلتوعبها سلوكيات اإلنسان املقربة واملبعدة ،فهذا يعني أنه من املمكن أن
يكون كّ ترصف إنساين ـ بام يف ذلك اللترصفات امللتصلة بلتنظيم الشؤون الدنيوية ـ ذات تأثي
أخروي تقريبي أو تبعيدي ،فهذا يشء ال يمكننا نفيه وال حتديد مساحلته من نص هذه اخلطبة،
ومن ثم لن يلتمكن هذا احلديث من مقاربة القضية بطريقة تعارض النصوص األخرى املثبلتة
للجوانب الدنيوية للدين أو لفكرة الشمولية اللترشيعية.
نعم ،ما ذكره الشيخ األعرايف ،من أن متام األفعال اإلنسانية تقع مقرب ًة ومبعدة  ،هو مما ال
( )1الكايف 74 :2؛ وانظر :الصنعاين ،املصنف 125 :11؛ واحلر العامّل ،الفصول املهمة  512 :1ـ
.513

دليّ عليه إذا أخذنا ذوات األفعال ال العناوين الطارئة عليها؛ خاصة وأن املباحات بذاهتا ال
ينبغي أن تلتصّ باللتقريب واللتبعيد ،فال إثبات الشمولية هبذا احلديث ممكن وال نفيها.

 7ـ  2ـ  2ـ تأبري النخل (أنتم أعلم بأمور دنياكم) ،وفصل الشريعة عن اإلدارة الدنيويّة

قصة تأبري النرل ،وهو حديث أخذ شهر ًة عامة
الرواية الثانية :احلديث
النبوي املعروف يف ّ
ّ

يف الوسط السني ،وله تداول كبي إىل عرصنا الراهن.
ونص اخلّب ـ طبق ًا ألحد منقوالت صحيح مسلم الذي يعد أهم مصدر هلذا اخلّب ـ هو :أن
النبي مر بقوم يلقحون ،فقال« :لو مل تفعلوا لصلح» قال :فخرج شيص ًا  ،فمر هبم فقال:
«ما لنخلكم؟ ،قالوا :قد قلت كذا وكذا .قال :أنلتم أعلم بأمور دنياكم. 
وقد نقّ اخلّب عن كّ من :أنس بن مالك ،وطلحة ،ورافع بن خديج ،وعائشة زوج النبي،
وجابر األنصاري.
ويف مصادر أخرى جاء إضافة ..« :إذا كان يشء من أمر دنياكم فأنلتم أعلم به ،فإذا كان من
أمر دينكم فإيل» .
ويف صيغة أخرى جاء أن النبي علق بعد ذلك ،وقال ..« :ما أنا بزارع وال صاحب نخّ،
لقحوا» .
ويف صيغة أخرى أيض ًا جاء قوله« :إنام ظننت ظن ًا؛ فال تؤاخذوين بالظن ،ولكن إذا
حدثلتكم عن اهلل تعاىل شيئ ًا فخذوا به؛ فإنني لن أكذب عىل اهلل» .
) (1انظر :قلمرو دين وگسرته رشيعت.76 :
) (2هو البّس الرديء الذي إذا يبس صار حشف ًا ،أو هو رديء اللتمر.
) (3صحيح مسلم .95 :7
) (4مسند ابن حنبّ 152 :3؛ وراجع هذا احلديث يف املصدر نفسه 123 :6؛ وسنن ابن ماجة 825 :2؛
ومسند املوصّل  237 ،198 :6ـ 238؛ وصحيح ابن حبان 201 :1؛ واملعجم األوسط  306 :1ـ
.307
) (5النووي ،املجموع 353 :11؛ وأضواء عىل السنة املحمدية.93 :
) (6مسند ابن حنبّ  162 :1ـ 163؛ والنووي ،املجموع 353 :11؛ وابن طاووس ،الطرائف372 :؛
ومنلتخب مسند عبد بن محيد65 :؛ ومسند املوصّل  12 :2ـ 13؛ وكنز العامل  464 :11ـ 465؛

ويف صيغة أخرى كذلك ،قال...« :إنام أنا برش ،إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به ،وإذا
أمرتكم بيشء من رأيي فإنام أنا برش» .
وقد جعّ هذا احلديث مسلتند ًا للقول بأن الشؤون البرشية يف جمال االقلتصاد واملدنية
والسياسة ،تعد شؤون ًا دنيوية ،وبمقلتىض حديث تأبي النخّ ،فإننا أعلم بدنيانا وهبا ،والنبي مل
يطالب باتباعه يف مثّ ذلك  .وهلذا حاول العديد من اإلسالميني املحدثني رد هذا االسلتدالل
هبذا احلديث ،وذلك مثّ الشيخ يوسف القرضاوي الذي ذكر النصوص القرآنية اللتي تدل عىل
جميء الدين وجميء أحكام كثية فيه تلتعلق بالسياسة واالقلتصاد كآية الدين وغيها .
وهذا ما ساهم فيه عبداهلل القصيمي؛ حني اعلتّب أن من أمور الدنيا خملتلف أبواب املعامالت
والعقوبات واحلروب واملواعظ والطب وأخبار األمم املاضية واآلتية ،فكيف يمكن القول
بخطأ النبي يف كّ هذا ،وأنه ال جيب اتباعه وال تصديقه يف ذلك؟! .
أن االستناد إىل هذا احلديث غري صحيح هنا؛ وذلك أن مالحظة سياقات صدور هذا
إال ّ
احلديث وملتابعة مصادره املخلتلفة ألخذ املفاد امللتيقن من جمموعها ،يؤكد أن املنظور من الدنيا
ليس توصيفات األفعال من حيث حسن السلوك أو قبحه ،وإنام اجلوانب الدنيوية لحأفعال
واحلياة ،بمعنى أنكم أعلم مني بقضايا الزراعة والصناعة واللتجارة وغي ذلك ،لكن املواقف
األخالقية من السلوكيات اللتي فعلها اإلنسان أثناء هذه األفعال هو الذي يعنيني ،فأنا يمكنني
أن أقول لكم :إن الربا حرام؛ ألنه سلوك غي أخالقي ،بّ هو ظامل ،لكنني ال أسلتطيع أن أقول
لكم كيف يمكن أن تربحوا يف جتارتكم لو قملتم هبا بني الشام ومكة ،وأي من البضائع هو
األفضّ للتجارتكم هذه حلتى حتققوا الربح ،وهلذا نجد احلديث يف إحدى صيغه امللتقدمة يّبر
فيه النبي األمر بأنه ليس بزارع وال صاحب نخّ.
والشفا بلتعريف حقوق املصطفى 184 :2؛ وسبّ اهلدى والرشاد .7 :12
) (1صحيح مسلم 95 :7؛ ومسند ابن حنبّ  162 :1ـ  163و..
( )2انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ  :أمحد البغدادي ،أحاديث الدين والدنيا 157 :ـ .160
) (3يوسف القرضاوي ،املدخّ لدراسة السنة النبوية 151 :ـ 152؛ وكيف نلتعامّ مع السنة النبوية:
 146ـ .147
) (4القصيمي ،مشكالت األحاديث النبوية 59 :ـ .60

وهبذا يصح ما قاله بعض املعارصين ،من أن نظر هذا احلديث وقائع احلياة اليومية ،ال
أحكام األفعال  ،ويشهد لذلك ـ كام تقدم عن القرضاوي ـ أن النصوص الدينية األخرى
اللتي تلتصف بالكثية جد ًا يف الكلتاب والسنة ،واضحة يف تدخلها يف الشؤون الدنيوية
كالعالقات الزوجية واللتجارية وقضايا السلم واحلرب وشؤون املعامالت واالقلتصاد وغي
ذلك.
بّ ربام نقول بأنه لو كان املراد احلياة السياسية واالجلتامعية ،ملا كان هناك معنى لقول النبي
بأن أمر دنياكم إليكم وأنلتم أعلم بذلك مني ،واملفروض أنه يف حينها كان النبي نفسه زعيم
اجلامعة ومدير شؤوّنا يف احلرب والسلم وغي ذلك.
وأما املؤاخذات عىل هذا احلديث بأنه ليس صحيح ًا ،وأن ملتنه فاسد وال يعقّ صدوره من
النبي وغي ذلك ،فقد حتدثنا باللتفصيّ عنها ،وناقشناها يف موضع آخر ،فراجع  ،حلتى ال
نطيّ وال نكرر ،فهذا احلديث يثبت نظريلتنا يف حجية السنة ،وأّنا خاصة بام صدر عن النبي إما
بنحو النسبة إىل اهلل أو بنحو األمر (وجوب الطاعة) ،وأما ما سوى ذلك فال دليّ عىل حجيلته
سوى برهان العصمة عند القائّ هبا تبع ًا ملساحة قوله هذا.

 7ـ  2ـ  3ـ نصوص منطقة العفو التشريعي ،وقفات مع مقاربة الشيخ القرضاوي
الرواية الثالثة :خرب العفو ،وقد ورد هذا اخلّب يف كلتب السنة والشيعة:

أ ـ ّأما يف كتب الشيعة ،فقد أورده الشيران املفيد والطويس ،ونصه :عن عّل بن ربيعة
الوالبي ،عن أمي املؤمنني عّل بن أيب طالب× ،قال :قال رسول اهلل‘ :إن اهلل تعاىل حد
لكم حدود ًا فال تعلتدوها (تلتعدوها) ،وفرض عليكم فرائض فال تض ِّيعوها ،وسن لكم سنن ًا
فاتبعوها ،وحرم عليكم حرمات فال هتلتكوها (تنلتهكوها) ،وعفا لكم عن أشياء رمح ًة منه
[لكم] من غي نسيان فال تلتكلفوها (تكلفوها). 
) (1انظر :فلتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفلتاء 27 :18؛ وعليدوست ،فقه ومصلحت222 :
ـ 223؛ وأعرايف ،قلمرو دين وگسرته رشيعت.75 :
) (2راجع :حيدر حب اهلل ،حجية السنة يف الفكر اإلسالمي 455 :ـ .465
) (3أمايل املفيد 158 :ـ 159؛ وأمايل الطويس 510 :ـ 511؛ وبحار األنوار  ،263 :2و .67 :67

كام أورد ذلك الصدوق مرس ً
ال هبذه الصيغة :وخطب أمي املؤمنني× الناس ،فقال :إن
اهلل تبارك وتعاىل حد حدود ًا فال تعلتدوها ،وفرض فرائض فال تنقصوها ،وسكت عن أشياء ،مل
يسكت عنها نسيان ًا هلا فال تكلفوها ،رمح ًة من اهلل لكم فاقبلوها. ..
وأما يف الكتب السن ّية ،فقد أورد هذا احلديث ـ موقوف ًا تار ًة وعن النبي أخرى ـ عن
بـ ّ
مكحول ،عن أيب ثعلبة اخلشني وأيب الدرداء وغيمها ،قال :إن اهلل فرض فرائض فال
تضيعوها ،وحد حدود ًا فال تعلتدوها ،وّنى عن أشياء فال تنلتهكوها ،وسكت عن أشياء
رخص ًة لكم ،ليس بنسيان ،فال تبحثوا عنها. 
وقد وردت نصوص قريبة من الفكرة ،مثّ خّب العيايش املرسّ عن أمحد بن حممد ،قال:
كلتبت إىل أيب احلسن الرضا× ،وكلتب (وكلتبت) يف آخره :أو مل (تنهوا) تنلتهوا عن كثرة
املسائّ ،فأبيلتم أن تنلتهوا ،إياكم وذاك ،فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم ،فقال اهلل تبارك
وتعاىل :يا أهيا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء ـ إىل قوله ـ :كافرين. 
وقد ورد عن ابن عباس ،أنه سئّ عن حلم الغراب واحلديا ،فقال :أحّ اهلل حالالً وحرم
حرام ًا ،وسكت عن أشياء ،فام سكت عنه ،فهو عفو عنه ، كام ورد عن ابن عباس أيض ًا أنه
قال :أهبموا ما أهبم اهلل. 
بّ ورد هذا اللتعبي يف خّب إسحاق بن عامر ،عن جعفر ،عن أبيه’ :أن علي ًا× كان
يقول :الربائب عليكم حرام مع األمهات الاليت قد دخللتم هبن ،هن يف احلجور وغي احلجور
سواء ،واألمهات مبهامت دخّ بالبنات أو مل يدخّ هبن ،فحرموا وأهبموا ما أهبم اهلل. 
) (1كلتاب من ال حيرضه الفقيه 75 :4؛ وعوايل اللئايل 548 :3؛ وانظرّ :نج البالغة 24 :4؛ وخصائص
األئمة97 :؛ وجممع البيان .429 :3
) (2انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :البيهقي ،السنن الكّبى  12 :10ـ 13؛ وجممع الزوائد 208 :7؛ واملعجم
األوسط 381 :8؛ واملعجم الصغي  122 :2ـ 123؛ وسنن الدارقطني .199 ،109 :4
) (3تفسي العيايش  ،347 :1و .261 :2
) (4مصنف ابن أيب شيبة الكويف .635 :4
) (5انظر :البيهقي ،معرفة السنن واآلثار 286 :5؛ وابن أيب احلديد ،رشح ّنج البالغة 267 :18؛
والطّبيس ،جممع البيان 453 :4؛ والزخمرشي ،الكشاف .517 :1
) (6االسلتبصار 156 :3؛ وهتذيب األحكام 273 :7؛ وتفسي العيايش  231 :1ـ .232

هذا النوع من األخبار ـ أخبار العفو والسكوت ـ اسلتدل به الفيوزآبادي إلثبات خلو
الوقائع من احلكم أحيان ًا  ،وقد كان أحد النصوص العمدة للقائلني بنظرية العفو والفراغ
عند أهّ السنة ،ومن أبرزهم الشيخ يوسف القرضاوي ،الذي اعلتّب أن الفراغ هنا حقيقي،
وأن الذي تفيده نصوص العفو هو من السياسات العامة للرشيعة اإلسالمية ،وأن هذه
النصوص تؤسس أص ً
ال مه ًام جعله القرضاوي يف بداية بحثه يف مسألة مرونة الرشيعة ،وأنه
يلزم عىل املجلتهدين ملؤ منطقة العفو هذه انطالق ًا من أصول اجلتهادية مثّ القياس
واالسلتحسان واالسلتصالح واملصالح املرسلة والعرف .
ولعّ هذه النصوص وأمثاهلا سامهت ـ إذا فهمنا كالمه بشكّ صحيح ـ يف خروج الباحث
املعارص عّل أكّب رشاد ،وهو يطرح ما سامه :الديمقراطية القدسية ،بلتقسيم ثالثي لحأحكام،
وهي وفق ًا للتسميلته :األحكام املرصحة املذكورة يف الكلتاب والسنة ،واألحكام املسلترتة وهي
املمكنة االسلتنباط من الكليات الدينية ،واألحكام املرتوكة ،وهي اللتي ترتك للعقّ واللتجربة
البرشية ،وإن عاد الحق ًا وسمى الثالثة باملباحات! .
وبيان االستدالل هبذه النصوص هنا ـ بلتقريب وتوضيح منا ـ أن اللتقسيم الثالثي أو
الرباعي أو اخلاميس الوارد يف حديث العفو يؤكد أن احلالل يشء واملعفو عنه يشء آخر ،فهناك
حالل وفرائض وحمرمات ومعفوات ،وهذا يعني أن املعفو عنه (والعفو يأيت بمعنى الرتك لغ ًة)
منطقة مرتوكة مل جتعّ فيها ترشيعات حلتى اإلباحة ،مما يؤكد أن مصلحة اللتسهيّ والرمحة
اإلهلية كانت وراء ترك مساحة من الوقائع غي خاضعة لللتكاليف اإلهلية ،رمح ًة وتسهيالً ،وهذا
كاف يف إثبات عدم شمولية الرشيعة.

وقفات تأمّلية مع نصوص :العفو التشريعي ،واإلبهام اإلهليّ

يسجل عىل االستناد
البدّ لنا من وقفة مع نصوص العفو والسكوت واإلهبام ،وذلك أنّه قد ّ

هلذه النصوص عدّ ة مالحظات نقد ّية  ،وهي:
) (1انظر :عناية األصول .430 :1
) (2انظر :القرضاوي ،عوامّ السعة واملرونة يف الرشيعة اإلسالمية 15 :ـ .39
) (3انظر :رشاد ،الديمقراطية القدسية 79 :ـ .80
) (4غي واحدة من هذه املالحظات النقدية ،مل ترد من قبّ أصحاهبا ـ كاخلوئي وغيه ـ يف سياق مناقشة

أ ـ نصوص العفو وثنائيّة (اجلعل القانوني ـ تأخري البيان) ،نقد مقاربة اخلوئي

ذهب السيد اخلوئي وتابعه بعض املعارصين ،إىل أن املراد من نصوص العفو أن هناك

أحكام ًا سكت اهلل عنها وحجبها ،وقد تظهر مع اإلمام املهدي ،وهذا ما يفهم من أنه يأيت بدين
جديد ،وليس املراد من هذه األحاديث تلك األحكام اللتي بينت واظهرت ،ثم اخلتفت بفعّ
الظاملني .
وكأن اخلوئي يقبّ هنا بمبدأ أن هذه األحكام قد جعلت غاية األمر أّنا مل تبني ،بّ بقيت
مؤجلة البيان.
أن فهم السيد اخلوئي هنا غري مقنع يف نفسه من جهة ،وغري هادم لعدم الشمول ّية من
إال ّ
جهة أخرى؛ وذلك أن احلديث واضح يف أن اهلل بنفسه ترك هذه املواضع وسكت عنها ،وهذا
ظاهر يف أنه هو بنفسه مل يلتعرض هلا ،وهذا مفهوم مغاير ملفهوم حكمه هبا لكنه أخر بياّنا لوقت
مناسب ،فال يظهر من النصوص وجود أحكام جمعولة ،ثم اختاذ قرار بلتأجيّ بياّنا ،وال قرينة
عىل ذلك يف النص.
بّ لو تم هذا الكالم فهذا يثبت عدم الشمولية بالنسبة إلينا؛ إذ معنى ذلك أن هذا املقدار
من الرشيعة والذي سوف يبني للخلق بعد ظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان ،مل يعلن عنه
بعد ،ومن ثم مل يصدر ،وإن تم تدوينه يف نفسه ،وهذا ما ينلتج أن املوارد والوقائع اللتي تقع
ملتعلق ًا للتلك األحكام الرشعية اآلتية هي اآلن فارغة من احلكم ،وإال فلو كان فيها حكم
واقعي اآلن ،ولو كان هو اإلباحة ،لكان ما سيأيت مع اإلمام املهدي ليس الكشف عن حكم
هذه الواقعة احلقيقي ،بّ هو نسخ حلكم باإلباحة صدر يف رشيعة النبي حممد أو غيه ،وليس
بيان ًا ملا مل يبني ،وهذا ما ال يصح اللتعبي عنه بمثّ هذا النسق البياين واللساين الوارد يف هذه
الروايات.
وهذا ما يؤكد أن فكرة تأخي بيان بعض األحكام آلخر الزمان ـ وهي فكرة شيعية ـ تعزز
نظرية العفو والفراغ أصالً ،وإنام وردت يف سياقات اخر ،فراجع؛ لكننا حاولنا توظيف مقارباهتم
اللتفسيية لنصوص العفو يف نطاق تقديم تفاسي خملتلفة عن فهم هذه النصوص بمعنى املنطقة
اللترشيعية املرتوكة؛ لنرى إمكانات ذلك ،فانلتبه.
) (1انظر :مصباح األصول 271 :2؛ وفقه ومصلحت.220 :

الفراغ اللترشيعي الواقعي ،غايلته يف عرصنا ،أي ما قبّ ظهور اإلمام املهدي ،أو أّنا تفرض
نسخ حكم رشعي واقعي هو يشملنا اآلن مهام كان مصدره ،ولعّ السيد اخلوئي يقبّ بأحد
هذين الالزمني.
وهذا كله يغاير فكرة أن بعض األحكام تصبح فعلي ًة يف عرص ظهور اإلمام املهدي نلتيجة
حتقق ظروف موضوعية خترجها من مرحلة اإلنشاء إىل مرحلة الفعلية ،فهذا أمر آخر متام ًا ،وال
عالقة له ببحثنا لو ثبت يشء من هذا القبيّ.

ـ نصوص العفو وتأصيل منهج االجتهاد العفوي ،املقاربة اإلخباريّة

يظهر من بعض علامء اإلخبارية ،مثّ املحدث البحراين والفيض الكاشاين ،أّنم

يسلتخدمون هذه النصوص إلثبات أن مسالك األصوليني يف البحث عن بعض القضايا اللتي ال
وجود هلا يف النصوص ..للبحث عنها عّب العقّ واالسلتلزامات العقلية ،وتكلف الدليّ
عليها ،واخلوض يف اللتدقيقات واللتعقيدات ،هو أمر مرفوض ،وتكليف للنفس بالبحث عن
يشء ال داعي للبحث عنه ما دامت النصوص قد أهبملته وسكلتت عنه  .وكأن هؤالء العلامء
فهموا أن املسكوت عنه يف النصوص ال داعي للتكلف الوصول إىل حكم فيه من غي كالم اهلل
ونطقه ،بّ علينا أن ننظر يف النصوص نظر ًا عفوي ًا ،فام نفهمه فهو ،وغيه ينبغي اإلعراض عن
النظر فيه وعدم تكلفه.
وهذا اللتفسي هلذه النصوص يضعها يف سياق توصيف مناهج النظر واالجلتهاد يف الدين،
ال يف سياق توصيف أمر خارجي ملتصّ بواقع الرشيعة ،وإن كان حيلتمّ أن هؤالء العلامء
يرون أن املسكوت عنه يف النصوص مسكوت عنه يف لوح الواقع ،وال يوجد يف مورده إلزام أو
تضييق ،بّ ربام ذهبوا إىل القول بأنه ال يوجد يف مورده حكم ،وإن مل يكن هذا واضح ًا من
كالمهم.
وبعض النصوص هنا ربام تكون مساعد ًة عىل هذا الفهم اإلخباري ـ الذي هو يف نفسه،
) (1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :البحراين ،احلدائق النارضة  295 :5ـ  ،296و ،224 :8و ،30 :13و:22
 89ـ 90؛ والدرر النجفية  405 :2ـ  406؛ والفيض الكاشاين ،األصول األصيلة80 :؛ واحلق املبني:
.10

وبرصف النظر عن هذه األحاديث ،صحيح يف اجلملة من وجهة نظري ،حيث لدي مالحظات
ملتواضعة عىل طرائق بعض األصوليني امللتكلفة يف مقاربة األمور واسلتنطاق النصوص ،وأرى
طريقة بعض اإلخبارية أكثر عفوية وعرفية ـ غي أن النصوص العمدة هنا ال عالقة هلا هبذا
اللتفسي؛ وذلك أن ظاهر رواية العفو أّنا تلتكلم عن املسكوت ،فهي ال تقصد نفي تكلف
البحث والنظر واسلتفراغ الوسع باللتأمّ يف األدلة املمكنة ،بّ تقصد عدم محّ كلفة األشياء
اللتي سكت اهلل عنها ،فام سكت اهلل عنه يريد به رمحلتكم واللتخفيف عنكم ،فال تثقلوا كاهلكم
بلتكلفه واالحلتياط فيه وإلزام أنفسكم به ،وليس املراد :ال تثقلوا أنفسكم بلتكلف البحث عنه،
فإن مجلة (ال تلتكلفوها) راجعة للمسكوت ،أي ال تلتكلفوا املسكوت ،وحتملوا ثقله ،وليس
فيها داللة واضحة عىل مسألة البحث عنه ،حيث مل جير اللتعبي بـ (ال تلتكلفوا البحث عنه)،
خاصة عىل تقدير احلتامل صدور النص وعدم وصوله إلينا ،وإن كان تعبي عدم تكلف اليشء
يصلح يف ذاته لكون املراد منه عدم تكلف البحث عنه بوصف اللتكلف هذا مصداق ًا للتكلف
اليشء نفسه ،لكن هذا اإلمكان الذايت ليس هو املنسبق للفهم العريف من داللة النصوص.
وهذا الكالم الذي نسجله نقد ًا عىل فهم بعض اإلخباريني هنا ،يلتم لو أخذنا بعني االعلتبار
الرواية الشيعية حلديث العفو ،وبعض صيغ الرواية السنية ،لكن بعض الصيغ األخرى للرواية
السنية تقف لصالح هذا اللتفسي اإلخباري ،مثّ تعبي (وسكت عن أشياء رخص ًة لكم ،ليس
بنسيان ،فال تبحثوا عنها) ،أو ما ورد من النهي عن السؤال فيام مل يصدر فيه ّني وعدم تكلف
األسئلة ،وإن كان هذا مما حيلتمّ كونه خاص ًا بعرص صدور الرشيعة أيام النبي أو بخصوص
غي حالة احلتامل وجود النص وعدم وصوله ،فالحظ.

ج ـ نصوص العفو ومساوقة السكوت للحليّة ،استكمال مقاربة النائيين

ذهب أمثال املحقق النائيني ،إىل أن مفاد حديث العفو والسكوت اإلهلي هو وجود مصلحة

احلكم واقع ًا ،لكن املوىل ال جيعله ،انطالق ًا من خصوصية اللتخفيف والرمحة واللتسهيّ .
لكن يفرتض أن ينلتج عن هذا الفهم ـ أو نكمله بـ ـ أن احلكم الواقعي النهائي يكون هنا
موجود ًا ،وهو اإلباحة ،غاية األمر أنه لوال مصلحة اللتسهيّ وخاصية الرمحة اإلهلية بالعباد،
) (1انظر :فوائد األصول  60 :3ـ .61

لكان يفرتض جعّ الوجوب أو احلرمة ،ومن ثم ال عالقة هلذا احلديث بقضية اخللو اللترشيعي
إطالق ًا ،خاصة مع تعبي (رخص ًة لكم) الوارد يف بعض املصادر السنية.
وقد يقال بأن هذا الفهم هو األقرب هلذا احلديث (الواقع بصيغة العفو)؛ فإنه واضح يف
كون العفو هنا بمعنى أنه ترك ألجلكم اللتعرض لبعض املوارد رمح ًة ،فلتكون رسالة احلديث
الكشف عن ثالث حاالت تقع بني املوىل سبحانه وبني رشيعلته :حالة ذكره للنص املفيد
للحرمة أو الوجوب ،وهنا عىل املكلف االللتزام ،وحالة ذكره للنص املفيد لإلباحة ،كأن يقول:
أحّ اهلل كذا وكذا ،وموقف املكلف هنا هو الرخصة ،وأما احلالة الثالثة فهي عدم ذكره ـ واقع ًا
ـ ألي كالم ،ال عىل اإلباحة وال عىل احلرمة ،واحلديث هنا يريد أن يؤكد أن حالة السكوت
الواقعي مل تنطلق من نسيان أو غفلة ،بّ انطلقت من عمد ورؤية مسبقة ،وهي رؤية قائمة عىل
الرمحة واللتخفيف ،ومن ثم فنلتيجة هذه الرؤية أن املكلف عليه أن يلتعامّ مع النصوص
الصادرة من املوىل سبحانه ،أما ما ال نص فيه واقع ًا ،فليس عليه أن يلتكلف شيئ ًا ،فإن السكوت
الواقعي خيفي خلفه ترخيص ًا؛ واللتكلف هو محّ الكلفة وهو ينسجم عمالً مع حالة اإللزام،
مع أن اهلل رخص يف مورد سكوته.
وهبذا يظهر أن هذا احلديث ال عالقة له بمرحلة احلكم الظاهري وفقدان املكلف
مؤسس ًا ألصّ الّباءة ،بّ هو مؤسس
للنصوص اللتي يمكن أن تكون قد صدرت ،وليس هو ِّ
ـ إذا صح اللتعبي ـ ألصالة احلّ يف مورد السكوت الواقعي ،فهو يلتكلم عن احلكم الواقعي
والصورة الواقعية الثالثية للموىل يف عالقلته ـ من حيث إصدار املوقف ـ بالوقائع ،وهلذا مل يقع
هذا احلديث بصيغة العفو اللتي نلتكلم عنها إال صادر ًا عن النبي أو اإلمام عّل أو من هم يف
زمنه ،مما يدل عىل أن املشكلة مل تكن بعد مشكلة فقدان النص ليكون احلديث عن أصالة
الّباءة ،بّ مشكلة أن فقدان النص كاشف عن عدم النص ،وعدم النص يفرتض أن نلتعامّ
معه بوصفه كاشف ًا عن الرخصة الواقعية منه سبحانه.
كام ليس للنص داللة واضحة عىل شمولية الرشيعة بحيث تكون الوقائع منحرصة يف
احلاالت الثالث ليفيد احلديث الشمولية ،بّ غاية ما يفيد أن اهلل سن حالالً وسن حرام ًا
وسكت عن أشياء ترخيص ًا ،ال أن كّ ما سكت عنه فهو ترخيص ،حلتى ينلتج احلديث
الشمولية ،فاحلديث ال ينلتج الشمولية وال عدم الشمولية ،إال إذا ادعى شخص أن احلديث

حيوي إطالق ًا مقامي ًا.
لكن لكي يلتم فهم امليزا النائيني باللتكملة اللتوضيحية اللتي ذكرناها ،جيب االعلتقاد بأنه
ليس هناك بأيدينا أي دليّ عام ينص عىل أصالة احلّ واإلباحة ،وإال مل يعد هناك يشء
مسكوت عنه يف هذه احلال ،لكن هذا مرشوط بكون الدليّ عىل أصالة احلّ عام ًا لغي
الشبهات املوضوعية من جهة ،ولغي األعيان اخلارجية ـ كاألطعمة واألرشبة ـ من جهة ثانية،
أما لو قيّ بأن أصالة احلّ خملتصة هبذين املوردين بحسب أدللتها ،مثّ( :كّ يشء فيه حالل
وحرام فهو لك حالل ..ـ خلق لكم ما يف األرض مجيع ًا) فإن مساحة املسكوت تبقى قائمة،
وقد تعرضنا باللتفصيّ يف مباحثنا يف األطعمة واألرشبة ألصالة احلّ ،وقلنا بأّنا غي ثابلتة عدا
يف مثّ الشبهات املوضوعية وباب األطعمة واألرشبة ونحو ذلك.
هذا ك ّله ،إال إذا قيل ـ وليس ببعيد ـ بأن السكوت ترخيص ًا يكاد يكون واضح ًا يف أن اهلل
رغم أن مصلحة اللترشيع موجودة عنده ،لكنه ختىل عن بيان ترشيعه؛ ألنه رأى مصلحة يف ترك
مساحة غي مرشعة من قبله ،فالرتخيص هنا ليس بمعنى اإلباحة ،بّ بمعنى صيورة الناس يف
حّ من أمرهم يف هذه املساحة جتاه املوىل سبحانه ،وهذا هو معنى الفراغ احلقيقي.
هذا ،وذكر أخونا الفاضّ الشيخ عّل حب اهلل ـ حفظه اهلل ـ هنا احلتامالً يف مفاد كلمة
(تلتكلفوها) ،وهو أن يكون املراد من النهي عن تكلف املسكوت عنه هو النهي عن حتريم
احلالل وما أحّ اهلل  ،وهذا منسجم مع بياننا لفكرة امليزا النائيني الذي ينلتج أن املسكوت مما
أحّ اهلل.
لكن هذا اللتفسي لكلمة (تلتكلفوها) غي واضح بنظري القارص؛ ألن تكلف اليشء كلمة
مفيدة يف اللغة حلمّ كلفلته ،ال العلتباره ـ قانون ًا ـ أنه ملزم؛ إذ محّ الكلفة كام ينسجم مع
اللتحريم والوجوب وإنشاء ترشيع إلزامي معاكس للحلية ،كذلك هو منسجم مع االحلتياط
وإلزام النفس ،متام ًا كام يف حتريم النبي ما أحّ اهلل له مبلتغي ًا مرضاة أزواجه ،وكام يف تعهد
اإلنسان بيشء لغيه بحيث يلزم نفسه بذلك ويضعها يف كلفة.
) (1هذا ما طرحه عّل يف جملس الدرس بعض األعزة من طاليب الكرام ،وهو صاحب الفضيلة الشيخ
سعيد نورا حفظه اهلل تعاىل.
) (2انظر :عّل حب اهلل ،دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرشيعة ونظرية املقاصد.421:

بّ لو كان هذا هو املراد فهذا ال خيلتص باملسكوت ،بّ يشمّ ما أحله اهلل تعاىل وما حرمه،
فلامذا ورد هذا اللتعبي يف خصوص املسكوت يف نصوص العفو؟

د ـ نصوص العفو والنهي عن التفحّص والسؤال ،تعليق على مقاربة الصدر

ذكر السيد حممد باقر الصدر ،أن املراد هبذا النوع من النصوص هو النهي عن السؤال

واللتفحص واللتشكيك ،والذي قد يوجب اللتشديد من قبّ املوىل ،كام أوجبه عىل بني إرسائيّ
يف موضوع البقرة .
اإلخباري السابق ،هو أن اللتفسي اإلخباري ناظر
والفرق بني هذا التفسري هنا والتفسري
ّ
ملناهج فهم النصوص واللتعامّ معها بعد تبلور الرشيعة صدور ًا ،بينام يبدو من تفسي الصدر
أنه ناظر إىل مرحلة تكون الرشيعة يف سياق نزوهلا يف العرص النبوي ،وأن اللتشديد يف األسئلة
قد يفيض إىل تشدد اللترشيعات الواقعية ،شبه ما حصّ مع بني إرسائيّ.
وهذا اللتفسي ربام يكون صحيح ًا يف حد نفسه من جهة  ،ومنسج ًام مع بعض النصوص
امللتقدمة من جهة ثانية ،مثّ مرسّ العيايش املروي عن اإلمام عّل بن موسى الرضا ،إال أن
فهم هذا املعنى من النصوص العمدة يف العفو هنا ال يبدو مشفوع ًا بقرينة ،بّ هو جمرد احلتامل،
وقد سبق أن بينا يف مناقشة فكرة اإلخباريني هنا أن ظاهر نصوص العفو هو توصيف واقع
تعامّ املرشع مع األمور دون إشارة إىل كون طبيعة هذا اللتعامّ مرتبط ًا بسلوكيات الناس ،بّ
) (1انظر :بحوث يف علم األصول .144 :6
) (2بعد تقديم تفسي منطقي للتشدد الرشيعة الواقعية بفعّ تكاثر األسئلة وتشديدها ،وأنه كيف يمكن أن
تكون الرشيعة الواقعية ملتأثرة يف نزوهلا وتبلورها الصدوري بوضعيات األسئلة املحيطة هبا ،وأن
وجود إنسان فضويل وملتطفّ كثي األسئلة يمكنه أن يلزم سائر املسلمني إىل يوم القيامة إلزام ًا رشعي ًا،
بينام عدم وجوده يلغي عنهم هذا األمر ،وكأن الّبنامج اللترشيعي كان تابع ًا لطبيعة تعامّ املعارصين
للنص مع الدين ،ال لكونه مّبجم ًا مسبق ًا من قبّ .بّ إن اآلية الكريمة الناهية عن السؤال قد يقال بأنه
ال يعلم كوّنا واقعة يف سياق اسلتبيان الدين واللتعرف عليه؛ إذ ليست فيها إشارة واضحة هلذا األمر؛
ً
موجبة لسوئهم ،ولسنا بصدد هذا
فلعلها ناظرة للسؤال عن أشياء خارج الدين لو بدت هلم لكانت
املوضوع بالفعّ ،ولكننا أحببنا اإلشارة ألمهية املوضوع ورضورة دراسلته ،وسوف يأيت بعض اللتعليق
عىل هذا األمر عند مناقشة نظرية الدكلتور رسوش يف الفصّ الثالث من هذا الكلتاب ،فانلتظر.

احلديث شارح لسلوكية الشارع نفسه من حيث ما صدر عنه وقننه.
وهبذا يظهر أن بعض النصوص احلافة هنا بحديث العفو ،مثّ نصوص النهي عن كثرة
السؤال ،ينبغي اسلتبعادها من نطاق موضوعنا ،فال عالقة هلا ببحثنا هنا.

هـ ـ نصوص اإلبهام بني التعبّديّة احملضة وفكرة التأبيد

ذكر بعض أن حديث اإلهبام وتعابيه أجنبي عن موضوع بحثنا؛ وذلك أن املراد يشء يشبه

فهم العلة ومدار احلكم وعدم فهمهام  ،بّ ذكر الفخر الرازي أن املراد باإلهبام هو اللتأبيد .
إال أن األنسب يف تفسي كلمة اإلهبام هو أن يكون املراد عدم اخلتالط يشء بيشء ،وذلك
أن العرب تطلق كلمة اللون البهيم وتريد اللون الذي مل خيالطه لون آخر ،وتقول :أهبمت
الباب أي أغلقلته  ،فال يدخّ أحد ،وهذا املعنى منسجم مع الرواية هنا ،فإن قوهلا بأن
األمهات مبهامت ،معناه أن احلكم فيهن واحد سواء دخّ بالبنت أو ال ،فليس فيها رشط ،ومل
يدخلها رشط ،ومل خيلتلط هبا حّ ،عىل حد تعبي أمثال احلر العامّل واملحدث البحراين
والعالمة الطباطبائي  ،وهبذا يكون معنى اإلهبام هنا هو اللتعميم وفق تعبي الشيخ حممد جواد
مغنية  ،فال عالقة لنصوص اإلهبام بمحّ بحثنا ،وتعبي ابن عباس يصبح بمعنى أن ما أطلقه
اهلل أو مل يضع له تفصي ً
ال أو تقييد ًا فهو مطلق ،بّ مورد اآلية ال يقبّ غي ما قلناه من تفسي
لفكرة اإلهبام.
أن أمر نصوص العفو ـ بعد استبعاد نصوص كثرة السؤال
والنتيجة التي نررج هبا ّ
ونصوص اإلهبام ـ يدور بني تفسي امليزا النائيني باللتكملة اللتي ذكرناها ،وبني تفسي املسلتدل
هنا عىل الفراغ اللترشيعي ،فإن مل ندع رجحان تفسي املسلتدل ،فإن نصوص العفو يصعب
) (1انظر :لسان العرب .58 :12
) (2انظر :اللتفسي الكبي .35 :10
) (3انظر :معجم مقاييس اللغة .311 :1
) (4انظر :هداية األمة  183 :7ـ 184؛ واحلدائق النارضة 451 :23؛ والدرر النجفية 225 :3؛ وتفسي
امليزان  284 :4ـ .285
) (5انظر :فقه اإلمام جعفر الصادق .191 :5

جعلها معارض ًة لنصوص شمولية الرشيعة ،لكن قوة احلتامل الداللة ـ كام قلنا عند اللتعليق عىل
كالم امليزا النائيني ـ جيعّ نصوص العفو ،ولو مل تعارض بشكّ قاطع ،حتلتمّ املعارضة
وتوثر عىل قوة نصوص الشمولية ولو بدرجة ضعيفة ،فليالحظ ذلك.

 7ـ  2ـ  4ـ نصوص إلقاء األصول ومهمّة التفريع ،حنو فهم جديد

ربام يسلتند هنا إىل النصوص الدالة عىل أن أهّ البيت يقومون بإلقاء األصول للناس ،وأن

عىل الناس أن تفرع ،وهذه النصوص هي:
الرواية األوىل :خرب هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :إنام علينا أن نلقي إليكم
األصول ،وعليكم أن تفرعوا. 
الرواية الثانية :خرب أْحد بن حممد بن أيب نرص ،عن أيب احلسن الرضا× ،قال :علينا إلقاء
األصول إليكم ،وعليكم اللتفرع (اللتفريع). 
الرواية الثالثة :خرب زرارة وأيب بصري ،عن الباقر والصادق’ ،أّنام قاال :إنام علينا أن نلقي
إليكم األصول ،وعليكم أن تفرعوا. 
وقد وصف الشهيد الثاين خّب زرارة وأيب بصي بالصحيح .
وتقريب االستدالل أن اللتفريع يراد منه هنا سن القوانني عىل طبق القواعد العامة امللقاة من
أهّ البيت ،وهذا معناه أن مساحة اللتفريع مسكوت عنها باللتقنني اللتفصيّل ،وأنه يرجع فيها
إلينا نحن ،كي نسن فيها القوانني وفق ًا لحأصول؛ فإن هذا هو معنى اللتفربيع الذي هو جعّ
الفروع لحأصول ،فكأن الرشيعة تعطينا أصول األشجار ونحن نقوم بوضع الفروع.
والذي يالحظ هنا أن هذه األحاديث الثالثة وقعت يف سياق النزاع بني األصوليني
واإلخباريني أيض ًا؛ ففيام نجد سياقات تعلتّب مثّ هذا النص شهادة عىل رشعية االجلتهاد
والدعوة إليه  ،نالحظ اإلخباريني لدهيم فهم آخر له؛ وذلك أّنم سعوا العلتبار اللتفريع
) (1ابن إدريس احلّل ،مسلتطرفات الّسائر( 109 :موسوعة ابن إدريس احلّل ،جامع البزنطي).
) (2املصدر نفسه 109 :ـ 110؛ وتفصيّ وسائّ الشيعة .62 :27
) (3عوايل اللئايل  63 :4ـ 64؛ وبحار األنوار .245 :2
) (4انظر :حقائق اإليامن.189 :
) (5انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :املنلتظري ،دراسات يف والية الفقيه  ،550 :1و73 :2؛ وهاشم معروف

عملية منبعثة عن األصول اللتي وضعها أهّ البيت ،ومن ثم فلم جيوز احلديث أن نضع نحن
أصوالً ،وهلذا يقول احلر العامّل معلق ًا هنا :هذان اخلّبان تضمنا جواز اللتفريع عىل األصول
املسموعة منهم ،والقواعد الكلية املأخوذة عنهم عليهم السالم ،ال عىل غيها ،وهذا موافق ملا
ذكرنا ،مع أنه حيلتمّ احلمّ عىل اللتقية وغي ذلك. 
ويقول الفيض الكاشاين :فإن قيّ :قد جاءت روايلتان ـ ويذكر احلديثني األولني امللتقدمني
ـ قلنا :أوالً :إّنم عليهم السالم قالوا :علينا أن نلقي إليكم األصول ،ومل يقولوا :عليكم أن
تضعوا أصوالً ،بّ فيه تنبيه عىل النهي عن ذلك ،كام يشعر به تقديم الظرف ،فال جيوز لنا
اللتفريع إال عىل أصوهلم .وثاني ًا :إن املراد باحلديثني أن نعمد إىل ما ألقوا إلينا من األحكام
الكلية اللتي تكون مواردها ملتحدة ،فنسلتخرج منها أحكام ًا جزئية بالّبهان اليقيني املوافق
ألحد األشكال األربعة املنطقية ،ال اللتي اخلتلفت مواردها ،وحيلتاج إىل اسلتنباط أحكامها بالظن
واللتخمني ،وشلتان ما بني األمرين. 
ويقول الشيخ أمحد آل طعان القطيفي ،طارح ًا فه ًام آخر هلذه النصوص :وال معنى لللتفريع
إال إجراء أحكام الكليات إىل جزئياهتا ،بّ قد يراد من إلقاء األصول إلقاء نفس األحكام
باألصول من الكالم اللتي يلتفرع عليها غيها من ملتعلقاهتا ،ومن اللتفريع تفريع لوازمها وما
يلتعلق هبا ،كقوهلم عليهم السالم« :حرمت اخلمر إلسكارها» ،فيفرع عىل هذا األصّ حتريم
مجيع املسكرات؛ لوجود علة األصّ اللتي هي سبب اللتحريم يف الفرع ،من غي تعد ملنصوص
العلة وطريق األولوية واألخذ باللوازم الغي القطعية ،واألفراد الغي املجزوم بدخوهلا حتت
القواعد الكلية ،وال إىل اللتأويالت اخليالية وال إىل الرتجيح بغي املرجحات املروية ،وغي ذلك
مما مل يرد عن العرتة النبوية. 
احلسني ،نظرية العقد يف الفقه اجلعفري.19 :
) (1تفصيّ وسائّ الشيعة 62 :27؛ والفصول املهمة 554 :1؛ وقد فصّ يف الرد هنا يف الفوائد
الطوسية 463 :ـ .466
) (2احلق املبني 7 :ـ 8؛ وانظر :البحراين ،احلدائق النارضة  133 :1ـ 134؛ واألنصاري ،مطارح
األنظار202 :؛ واخلميني ،االجلتهاد واللتقليد 71 :ـ .72
) (3الرسائّ األمحدية  228 :3ـ .229

ولدينا هنا بعض التعليقات:
ّأوالً :إن خّب زرارة وأيب بصي مل نعثر عليه سوى يف كلتاب عوايل اللئايل لصاحبه ابن أيب
مجهور األحسائي (ق 10هـ) ،وليس له إسناد صحيح معلتّب ،وقد سبق أن تعرضنا حلال هذا
الكلتاب ورواته ورواياته يف بحوثنا الرجالية ،وقلنا بأنه ال يمكن االعلتامد عليه  ،ولعّ الشهيد
الثاين وصف الرواية بالصحيحة معلتمد ًا يف أخذها عىل مصدر آخر مل يصلنا ،أو معلتمد ًا عىل ما
جاء من الطرق يف مقدمات كلتاب العوايل اللتي تعرضنا هلا مفص ً
ال هناك ،فال نعيد.
أما روايلتا املسلتطرفات ،فقد وردتا يف ما نقله ابن إدريس احلّل (598هـ) عن جامع
البزنطي ،وليس هناك سند مذكور للروايات يف املسلتطرفات ،وهلذا فاملعروف بينهم عدم
حجية روايات املسلتطرفات انطالق ًا من كوّنا مرسلة ،واسلتثنى بعضهم من ذلك ما رواه عن
كلتاب ابن حمبوب وما رواه عن نوادر البزنطي ،واملفروض أن هاتني الروايلتني هنا مل تردا يف
هذين املوردين ،بّ وردتا يف ما نقّ عن جامع البزنطي ،وهو غي ما نقّ عن نوادر البزنطي،
فيحكم بإرساهلام وضعف سندمها.
كل روايات مستطرفات الرسائر ـ أو عىل ّ
لكن بعض املعارصين ،حاول تصحيح سند ّ
األقل
ّ
العثور هلا عىل سند ـ عّب القول بأن ابن إدريس احلّل قد وقع يف ثامين إجازات راوي ًا لكّ كلتب
الشيخ الطويس ومنها كلتاب الفهرست ،فإذا كان ابن إدريس يروي الفهرست وكّ ما فيه،
فلتكون طرق الطويس املوجودة يف الفهرست طرق ًا البن إدريس احلّل إىل الكلتب اللتي تعرض
هلا الطويس يف الفهرست ،وينلتج عن هذا أنه إذا كانت للشيخ الطويس طريق إىل الكلتاب ،وكان
الطريق معلتّب ًا ،فإن هذا يعني أن ابن إدريس لديه هلذا الكلتاب طريق معلتّب .
ولكن هذه املحاولة غري مو ّفقة ،ويكفي لذلك ـ حيث ال نريد أن نطيّ هنا ـ أننا قلنا يف حمله
ّ
بأن إجازات امللتأخرين ال حيرز كوّنا طرق ًا حقيقية ألصّ الكلتب ونسخها ،بّ كثي ًا ما تكون
طرق ًا ألسامء الكلتب أو جمرد ترشف وتيمن بوجود السند  ،بّ هذه هي احلال يف بعض طرق
امللتقدمني ،وبناء عليه فال حيرز كون هذه الطرق اللتي تم العثور عليها يف اإلجازات هي
) (1راجع :منطق النقد السندي  632 :1ـ .644
) (2انظر :مسلم الداوري ،أصول علم الرجال 119 :ـ .125
) (3راجع :منطق النقد السندي  518 :1ـ .534

طرق حقيقية.
يضاف إىل ذلك أنه ال حيرز أن كلتاب جامع البزنطي كان مشهور ًا ملتداول ًة نسخه يف تلك
الفرتة بحيث يكون ابن إدريس معلتمد ًا يف ذلك عىل كلتاب مشهور معلوم النسبة لصاحبه ال
مشاكّ يف نسخلته امللتوفرة ،عل ًام أن ابن إدريس احلّل ال يعرف بلتبحره يف علوم الرجال
واحلديث والنيسخ والكلتب وفق ما يظهر من تراثه ،بّ قد عثروا له عىل أخطاء يف املسلتطرفات
نفسها ،كام فيام نقله عن أبان بن تغلب وغي ذلك فال نطيّ ،ويمكن مراجعة الكلتب املخلتصة
هبذا الشأن.
والنتيجة :إن الروايات الثالث املذكورة هنا يف قضية إلقاء األصول ضعيفة من حيث
اإلسناد ،ومروية يف مصادر من الدرجة الثالثة أو الرابعة ،وملتأخرة زمان ًا ،فمن الصعب الوثوق
بصدورها أو تشكيلها معارضة معلتد ًا هبا لنصوص الشمولية.
ثاني ًا :إن مقاربة اإلخباريني يف فهم هذه النصوص هنا غي واضحة؛ فإن احلرص املسلتشعر
من هذه الروايات غاية ما يلتعلق به هو ما يلزم عىل أهّ البيت ،وما يلزم عىل غيهم ،ال ما
جيوز ألهّ البيت ولغيهم ،حلتى يفهم من غي ذلك النهي ،كام حاوله الفيض الكاشاين فيام
نقلنا عنه آنف ًا ،فالنصوص تقول بأن غاية ما يلزم عىل أهّ البيت أن يقوموا به هو إلقاء
األصول ،وأن الناس مسؤولة عن اللتفريع ،لكن هذا ال يمنع أن تكون هناك أصول أخرى
يصّ إليها الناس من غي أهّ البيت؛ ألن احلرص مل يسق عىل طريقة :إنام نحن نعطي األصول
وأنلتم تشلتغلون فقط باللتفريع عليها ،أو تعبي :إنام األصول منا ومنكم فقط اللتفريع ،بّ جاء
هبذه الطريقة :الواجب علينا هو فقط إلقاء األصول ،ال اللتفريع ،فيام الواجب عليكم هو
اللتفريع ،وحرص الوجوب مغاير حلرص الرشعية ،بّ قد يفهم من حرص وجوب اللتفريع علينا
هو أن وظيفلتنا جتاه ما يقولون هو اللتفريع فقط ،ال أن هذا هو كّ وظيفلتنا.
يضاف إىل ذلك أن األصويل قد يقول ـ فرار ًا من إشكالية أن كلمة (األصول) يف الرواية
مجع حمىل بالالم دال عىل العموم ،فكّ األصول تصدر منهم لزوم ًا ـ بوجود طرق عقلية
للوصول إىل أصول ،غايلته ال نسلتطيع إحراز عدم صدورها عن أهّ البيت ،فكأنه بإثبات هذه
األصول عّب مثّ العقّ يثبت ـ عن طريق هذه النصوص هنا ـ أّنا قد صدرت عن أهّ البيت
ومل تصلنا ،فأي موجب العلتبار هذه النصوص هادم ًة لطرائق األصوليني لو صحت هذه

الطرائق عىل مسلتوى أدللتها يف ذاهتا؟!
ثالث ًا :إن مقاربة األصوليني هلذه األحاديث هنا بوصفها دال ًة عىل رشعية االجلتهاد باملعنى
األصويل اإلمامي له ،هي األخرى غي مقنعة؛ إذ ال يقال يف اللغة والعرف العام ـ ال العرف
اخلاص الالحق ـ عن عمّ الفقيه بأنه يقوم بلتفريع األصول ،بّ هو يقوم بفهم األصول من
األدلة اللفظية وغي اللفظية ،ثم يقوم بلتطبيقها عىل مواردها املخلتلفة ،وهذا ال يسمى تفريع ًا؛ إذ
اللتفريع هو جعّ الفرع لحأصّ ،وهنا أنت ال جتعّ فرع ًا هلذا األصّ ،بّ تقوم بلتطبيقه عىل
حالة هنا أو هناك ،فلم تضف فرع ًا له ،بّ أجليلته وطبقلته عىل موارد ملتعددة.
رابع ًا :إن ما ذكره القطيفي من إمكان أن يراد اللتفريع عىل أصول الكالم ،كإلقاء العلة
واسلتنلتاجنا األحكام انطالق ًا منها ،كعلة املسكرية يف حرمة اخلمر مثالً ،هو كالم جيد ،لكن
ظاهر هذه الروايات هنا هو احلرص ،وكأن هذه هي وظيفة أهّ البيت ،مع أن هذه املوارد اللتي
تكون من هذا النوع حمدودة نسبي ًا.
أستقرب يف داللة هذه النصوص أن يراد منها أن أهّ البيت يف بياّنم للدين يلقون
من هنا،
ُ
األصول الدينية ،وأن هناك مساحة فروعية ال يلقوّنا ،بّ يطلبون منا نحن أن نقوم بإنشائها،
عّب األخذ بعني االعلتبار مضمون األصول ورساللتها ،وهبذا يبدو يل أن هذه الروايات تنسجم
مع فكرة نشاط العقّ املؤمن الذي يقوم بإكامل الرسم وتكوين الشجرة بعد أخذ األصّ؛
بحيث تكون الفروع منسجم ًة مع هذا األصّ ،وإنني إذ ال أجزم متام ًا هبذا املعنى ،غي أنه يظّ
بالنسبة يل أرجح من سائر املعاين املفرتضة هلذه األحاديث.
وال يشكّ هنا بأنه ال يعرف عن األجيال املعارصة لزمن النص أّنا كانت تقوم باللتفريع،
فإنه يكفي أن تكون مساحة اللتفريع يف حياهتم حمدودة أو عرفية ،ليقوموا بذلك؛ كلتنظيم بعض
أمورهم يف القرى واألرياف عىل أصول الدين وأخالقياته.
وعليه ،فهذه النصوص الضعيفة السند يف نفسها تعارض ـ بدرجة ما ـ نصوص الشمولية،
وإن مل تكن يف وضوح نفي الشمولية بمسلتوى وضوح نصوص الشمولية فيها ،برصف النظر
عام تقدم من مالحظات ومداخالت عليها.

 7ـ  2ـ  5ـ نصوص جعل الوالية للحاكم

ربام يسلتند هنا إىل األدلة الدالة عىل جعّ الوالية ألويل األمر ،أو األدلة الدالة عىل جعّ

الوالية واحلاكمية للفقيه من قبّ النبي وأهّ البيت ،وذلك أن هذه النصوص تفيد كون هذا
الشخص حاك ًام منصب ًا من قبّ النبي مثالً ،وهذا يعني أن هذا اللتنصيب مغاير لكونه مرجع ًا يف
الشؤون العلمية واإلفلتائية ونقّ احلديث ،وهو ما ينلتج مرجعي ًة جديدة له ختلتلف عن مرجعيلته
يف املعرفة الدينية املسلتبطنة يف فكرة االجلتهاد واللتقليد مثالً ،وال معنى هلذه الوالية إال أن يكون
مفوض ًا بسن القوانني واللترشيعات امللتناسبة مع الزمان واملكان وفق األصول الدينية العامة،
وهذا ما ينلتج عدم الشمولية اللتفصيلية.
وبعبارة أخرى :لو كانت الشمولية اللتفصيلية املفرتضة هنا حقيق ًة واقعية ،ملا كان معنى
لفرض مرجعية قانونية إضافية ملزمة ،تسمى بوالية األمر ـ سواء ثبلتت للفقيه أو لحأمة ولو
عّب جمالس احلّ والعقد أو لغي ذلك ـ ألن املفروض أن كّ حالة من احلاالت اجلزئية
والوقائع احلاصلة يف حياة البرش ،هلا حكم رشعي ثابت معني يف نفسه ،فأي معنى ملنح شخص
والي ًة غي والية اإلفلتاء وكشف احلكم الرشعي املوجود يف احلالة املنظورة ،وحيث إن ظاهر
نصوص اللتولية منح والية خملتلفة عن الوالية املعرفية اإلفلتائية ،فهذا معناه أنه توجد منطقة
يلتوىل هذا الو ييل مسؤوليلتها بسن القوانني الزمكانية املحلتاج إليها.
لن نبحث يف هذا االستدالل هنا اآلن ،ألنّه سيأتينا بحث مركّز يف هذه القض ّية يف الفصلني:
الثاين والثالث من هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل ،ولكن باخلتصار ثمة وجهة نظر ترى أن منح
الوالية ال يرجع ملنح مسؤولية تقنينة جديدة بالرضورة ،بّ هو منح البت يف تقويم وحتديد
الواقع اخلارجي ومديات انطباق العناوين عليه إىل شخص واحد ،حلتى ال تلزم الفوىض،
وهذا غي مسؤولية اللتقنني؛ ومثال ذلك أن يقع نقاش يف األمة حول خوض حرب معينة مع
فئة من الناس ،ففيام يرى آخرون سلبية ذلك ،يرى فريق أنه أمر رضوري ،وويل األمر هنا ـ
كائن ًا من كان ،فرد ًا أم جه ًة ـ ال يقوم بسن قانون ملزم باحلرب عىل تقدير اخلتياره قرار احلرب،
بّ هو يف احلقيقة يقوم بلتشخيص الواقع الزمني ليى أنه واقع خيضع هلذه القاعدة الرشعية أو
تلك من قواعد اجلهاد أو السياسة الرشعية أو نحو ذلك ،فقيمة واليلته أنه مرجع يف اللتشخيص
املوضوعي اخلارجي ،وتشخيصه ملزم للناس ،وهذا غي مهمة سن القوانني.
ويلتأكد فهم هذه القضية من خالل رصد طريقة عمّ السلطة اللتنفيذية اليوم والسلطة
اللترشيعية يف الدول الوضعية واملدنية ،فإن السلطة اللتنفيذية ـ امللتمثلة يف احلكومة واملؤسسات

املنبعثة عنها أو املحيطة هبا إجرائي ًا ـ ال تقوم بسن قوانني غالب ًا ،بّ تطبق القوانني اللتي يسنها
املجلس النيايب والسلطة اللترشيعية ،لكن مع ذلك فإن تشخيص احلكومة للمعطيات الزمكانية
جيعلها هي اللتي تلتوىل حرصي ًا حق تقرير العديد من األمور كخوض حرب أو الذهاب نحو
توافق اقلتصاي معني أو غي ذلك ،ما دام ذلك غي معارض للقوانني والدساتي؛ وهلذا كثي من
االتفاقيات ال تصبح حاسمة إال بعد أن تعرض عىل املجلس النيايب أو املجلس الدسلتوري،
لكي حيسم عدم وجود خلّ فيها من الناحية القانونية ويقوم بلتصويبها.
هاتان وجهلتا نظر هنا ،أكلتفي بعرضهام ،وسوف يأيت مزيد تفصيّ يف هذه القضية قريب ًا بإذن
اهلل.
وخالصة البحث يف األد ّلة احلديث ّية املعارضة أننا وجدنا أن هناك تعارض ًا داخلي ًا بني
النصوص امللتصلة بالشمولية عىل تقدير فهم الشمولية اللتامة منها ،وكذلك وجدنا بعض
املعارضات اخلارجية ،لكن هذه املعارضات اخلارجية ضعيفة جد ًا ،بّ غالبها ال ينهض
للمعارضة.

 7ـ  3ـ املقاربات العقالنيّة املعارِضة ملبدأ الشموليّة ونصوصها

نقصد هبذا العنوان أن ثمة ـ إىل جانب النصوص املعارضة امللتقدمة ـ مقاربات عقالنية تقف

يف وجه أدلة الشمولية ،خاصة منها النصوص احلديثية اللتي باتت هي العمدة هنا يف إثبات
الشمولية .ونسلط الضوء هنا عىل بعض هذه املقاربات؛ ألن تفصيّ البحث فيها سيأيت يف
الفصّ الثالث إن شاء اهلل تعاىل؛ حيث سنرى هناك آليات االسلتنلتاج اللتي توصّ إليها القائلون
بالرشيعة بحدها األدنى أو غي األعىل.

 7ـ  3ـ  1ـ مفارقة اخلامتيّة واخللود والشموليّة

يبدو هذا العنوان غريب ًا ،ففي الوقت الذي كانت فيه فكرة اخلامتية تسلتخدم بوصفها دليالً

عىل شمولية الرشيعة كام رأينا ،ها هي اآلن تسلتخدم بشكّ معاكس؛ وذلك أن فكرة اخلامتية ال
يمكن أن جتلتمع مع فكرة الشمولية؛ ألن اخلامتية تقوم عىل نوع من االعرتاف بالعقّ اإلنساين
يف تعاطيه مع األمور ،يف مقابّ مرحلة الوحي والنبوة اللتي كان اإلنسان فيها بحاجة شاملة

للمريب واملعلم ،فكأن البرشية هلا مرحلة طفولة ومرحلة رشد عقّل ،وسبب اخلامتية يف النبوة
اللترشيعية هو أهلية البرش للتقبّ الرشيعة اخلامتة ،وقدرهتم عىل حفظ الرشيعة ووعيهم لذلك،
أما سبب اخلامتية يف النبوة اللتبليغية فهو وجود البديّ ،وهو العلامء الذين حتملوا املسؤولية،
فكانوا ورثة األنبياء.
بّ يذهب فريق معارص للحديث عن رضورة اخلامتية وأن النبوة جيب أن تلتوقف بمعنى من
املعاين تبع ًا لطبيعة تطور البرش .
ما يمكن بيانه يف مفارقة اخلامتية والشمولية ال يقف هنا ،بّ إنه ما دامت الرشيعة مملتدة
بحسب الزمان واملكان إىل يوم القيامة ،وأنه لن يوجد رشيعة بعدها ،فإنه ال يمكن تصور
خلود الرشيعة مع تدخلها يف كّ الظروف وامللتغيات؛ السلتحالة اللتكيف بني الثابت وامللتغي،
األمر الذي يفرض ـ لكي تبقى هذه الرشيعة ـ أن تضع معايي ،ثم ترتك امللتغي للعقّ اإلنساين
(املؤمن) ،كي يقوم بملئ منطقة الفراغ الواقعي هنا .بّ إذا كانت الرشيعة اإلسالمية يف فرتة
تبلورها يف العرص النبوي خالل مدة ال تلتجاز الثالثة والعرشين عام ًا قد خضعت للتغيي
ونسخ ،فكيف يعقّ أن تبقى ثابلتة ملئات السنني األخرى؟! أليس هذا خمالف ًا ملنطقية األشياء يف
الصيورة والسيورة؟!
الفرق بني هذه املقاربة ومقاربة االسلتدالل باخلامتية (املسلتبطنة للخلود) عىل الشمولية ،أن
تلك املقاربة كانت تعلتّب أن اهلل تعاىل ال يمكنه أن يرتك البرش بعد خلتم النبوة دون رعاية ،وإال
يلزم من ذلك نقض غرضه مثالً ،فمقلتىض لطف اهلل تعاىل أن يغطي هلم كّ حياهتم ما دام قد
قرر ترك إرسال الرسّ بعد النبي حممد ،فطبيعة االسلتدالل هناك تنطلق من تكييف العالقة بني
احلاجة اإلنسانية واللطف واحلكمة اإلهليني بعد تقرير عدم إرسال األنبياء الحق ًا ،بينام طريقة
املقاربة هنا تنبعث من أن حماولة ختليد رشيعة شاملة هي حماولة مسلتحيلة عملي ًا؛ األمر الذي
ينفي فكرة اللطف واحلكمة هنا؛ ألن هذا اللطف غي قابّ لللتحقق؛ ومن ثم فاملوىل لكي يكون
لطيف ًا بعباده يلزمه بعد اخلامتية إما أن يعيد إرسال الرسّ ،وهو تراجع عن اخلامتية ،أو حييّ
) (1ملزيد اطالع عىل النظريات اللتي طرحت يف قضية اخلامتية ،من مثّ حممد إقبال الالهوري وعّل
رشيعلتي ومرتىض مطهري وحممد تقي مصباح اليزدي وعبد الكريم رسوش وغيهم ،انظر :حممد
حسن قدردان قراملكي ،آيني خاتم 359 :ـ .426

املساحة اللتي ال يمكن تغطيلتها باألحكام الثابلتة إىل اإلنسان املؤمن نفسه وفق املعايي اللتي
يضعها له ،وحيث إن البرش قد ّنض بعقله فصار مسلتعد ًا للتحمّ مثّ هذه املسؤولية وخرج
عن مرحلة الطفولة ،لذا فإن اهلل يضع له األصول وهو يقوم باللتفريع واللتكميّ.
روح هذه املفارقة بني اخلامتية والشمولية ترجع ـ كام هو واضح ـ إىل إشكالية عدم تناسق
الثابت وامللتغي ،فهذه هي اإلشكالية املركزية يف موضوع الثابت وامللتغي ،وهلذا سوف يدور
حديثنا يف الفصّ الثاين من هذا الكلتاب ،وما بعده ،حول هذه القضية ،حيث طرح املفكرون
املسلمون معاجلات لفك هذه االسلتحالة ،وأثبلتوا ـ من وجهة نظرهم ـ إمكانات اللتناغم
واللتناسق بني الثابت وامللتغي ،وسلتكون لنا وقفات مطولة مع حماوالهتم هذه.
وهلذا ،سنرتك البحث يف اللتعليق عن هذا الكالم إىل الفصّ الالحق وما بعده ،حيث
سيلتضح بشكّ جّل املوقف من هذه اإلشكالية املحورية.

 7ـ  3ـ  2ـ من االستقراء وطبائع األشياء إىل (لو كان لبان)

أقصد هبذا االسلتدالل الذي اشي إليه هنا إشارةً ،وسوف نقف معه الحق ًا يف ثنايا الفصّ

الثاين والثالث بإذن اهلل ،أن اسلتقراء النصوص القرآنية واحلديثية ،جيعلنا عىل قناعة واضحة
بعدم شمولية الرشيعة ،لو أردنا أن نكون حمايدين وصادقني مع أنفسنا وتاركني ألي فرضية
مسبقة ،وأن الشمولية جاءت من تقعيدات الفقهاء وقوانينهم الشمولية يف االسلتدالل ،فلو
تركنا وأنفسنا وأردنا دراسة نصوص الدين األصلية ،خاصة عىل مسلتوى الكلتاب الكريم
وملتواتر السنة الرشيفة ملن ال يؤمن بأخبار اآلحاد ـ بعيد ًا عن اللتجربة الفقهية نفسها حالي ًا ـ ملا
رأينا عين ًا وال أثر ًا للكثي الكثي من مسلتحدثات املسائّ ،كأحكام الفضاء؛ والبيئة بمعناها
الواسع؛ واللتجنيد اإلجباري وقوانينه ،وقوانني االسلتياد واللتصدير ،والنظام الرضيبي املعارص
خاصة مثّ اجلامرك والعقارات وغيها ،وقضايا الطب وما فلتحه تطوره عىل أمور من نوع بيع
األعضاء والوصية هبا ،أو اللتلقيح الصناعي ،أو اهلندسة الوراثية أو تأجي الرحم؛ وأسلحة
الدمار الشامّ بأنواعها؛ وقوانني العمّ احلديثة امللزمة للعامّ ورب العمّ مع ًا ،وقوانني
تسجيّ املعامالت والوثائق الثبوتية يف الدوائر احلكومية ،واإلرساف يف اسلتهالك طاقات
وخيات األرض؛ وقضايا النمو السكاين وعالقلته باللتنمية وتنظيم النسّ واللتعقيم؛ واللتقنيات

املعارصة وقضايا املعلوماتية؛ وقوانني النقّ واملالحة الّبية والبحرية واجلوية؛ وشكّ الدولة
وهيكلها اللتنظيمي ونمط مؤسساهتا ،وعالقة مؤسساهتا ودوائرها مع بعضها ضمن صيغ
قانونية حمددة؛ بّ بعض أحكام الصالة والصوم مثّ أحكام العبادات يف القطب الشاميل؛ أو
غي ذلك من عرشات املوضوعات ،اللتي تكلف الفقهاء حماولة احلصول عىل جواب هلا عّب
األصول العملية تار ًة ،واألصول العدمية اخرى ،والقواعد والبناءات العقالئية ثالثة واللتي
تقوم عىل فرضية اإلمضاء القائمة بدورها عىل فرضية الشمول ،كام أملحنا سابق ًا وسيأيت.
جيب أن نكون رصحيني وواضحني يف أن النصوص ال يوجد فيها ما حيكي عن الكثي من
هذه القضايا املسلتجدة ،لو نظرنا إليها بكّ عفوية وروح عرفية ،وأن طرائق املجلتهدين يف
االسلتنباط هي اللتي حاولت أن تعطينا جواب ًا عن األسئلة ،ال النصوص مبارشةً ،وهذا ما انلتبه
له الفقيه السني منذ أكثر من ألف عام ،واليوم بدأ ينلتبه له الفقيه الشيعي عندما خاض جتربة
السلطة وامللتغيات ،فأخذ يبحث عن مرجعيات مساعدة لردم اهلوة ،كام سنرى الحق ًا.
والقضية هنا ال تقف عند فرضية ضياع النصوص ،بّ هي أخطر من ذلك؛ إذ ما هذه
املصادفة يف أن أغلب قضايا العرص احلارض اخلتفت نصوصها ،فيام بقيت نصوص قضايا تلك
العصور؟! فلو كانت هناك نصوص فع ً
ال تغطي عرصنا لبانت وظهرت ولو بشكّ خفيف؟
وما هو دور النبي واألئمة والصحابة يف حفظ الدين لحأجيال الالحقة وهم الذين يلتصدون
هلذا األمر؟! ملاذا نجد مئات الروايات يف أحكام الدواب لكننا ال نكاد نجد رواية يف الكثي من
القضايا املعارصة ،مع أن الدين جاء لكّ األمم إىل يوم القيامة ،مما يضطر الفقيه أن يذهب نحو
قواعد دسلتورية ،وليس قوانني ،من نوع نفي الرضر ونفي احلرج ووالية األمر واملصالح
العليا ،وغي ذلك مما ذهب إىل ما يشبهه يف يشء وخيلتلف عنه يف يشء الفقيه السني منذ مئات
السنني؟
وإذا قلنا بأن النبي أو اإلمام مل يكن يقدر عىل بيان أحكام هذا العرص لحأجيال السابقة ،فلن
يفهموها ،وسلمنا هبذا جدالً ،فهذا يعني أن إمكانات صدور بعض الرشيعة وتبياّنا يف تلك
العصور هي إمكانات غي ملتوفرة ،ومن ثم فهذا إقرار بأن الرشيعة مل تصدر كلها للناس ،وأنه
جيب انلتظار قادم الزمان لكي يكلتمّ تبيان الرشيعة وصدورها ،وهو أمر خمالف إلكامل النبي
تبيان الدين كله من جهة ،وال ينسجم مع أصول العقيدة السنية ،ولو اعلتقد به بعض الشيعة

وأن بعض الدين سوف يأيت به اإلمام املهدي يف آخر الزمان ،فهذا إقرار بأن الرشيعة اليوم هي
بالنسبة ملن هم يف زماننا مل تصدر كلها ،ونحن منلتظرون السلتكامل صدورها ،وهذا اعرتاف
بعدم شمولية الرشيعة الصادرة ،فض ً
ال عن الواصلة ،بالنسبة إلينا.
مهمة ،إذ
أعتقد هنا ّ
بأن املقاربة التارخي ّية للدكتور عبد املجيد الرشيف هلذا املوضوع كانت ّ
اعلتّب أن الفكر اإلسالمي العريب اختذ ثالثة مواقف من هذا املأزق (عدم وجود منجز فقهي
يغطي كّ ملتطلبات احلداثة واللتطور العلمي) :أحدها اسلتجالب القوانني الوضعية مع
تعديالت طفيفة كام فعلت الدول املدنية يف العامل العريب يف غي جمال األحوال الشخصية،
وثانيها تأخي هذه القضية حلني قيام الدولة الدينية ،وثالثها أسلمة القوانني الوضعية عّب حماولة
خلع عمومات كلية عامة عليها  .وهذا كله يكشف عن حجم املأزق الذي يواجهه االجلتهاد
هنا.
كام أن توصيف الدكلتور عبد اإلله بلقزيز للمشهد السيايس عقب وفاة النبي ،بأنه فراغ
قرآين ترشيعي يف جمال السياسة والسلطان ،يف مقابّ حضور قرآين ملتميز يف مثّ األحوال
الشخصية والعالقات اخلارجية  ،يسلتحق اللتوقف عنده ،فنحن ال نجد شيئ ًا واضح ًا يف
تفاصيّ اإلدارة وامللك وشكّ النظام السيايس وصفات امللتولني لحأمور ،وشكّ الدولة
وعالقات مؤسساهتا القانونية مع بعض وغي ذلك ،مع اإلقرار بوجود حضور معني لبعض
األمور ،إضافة ملجموعة قيم حاكمة عىل العمّ السيايس.
إن ثالثية :االسلتقراء النّص ،إىل جانب معادلة (لو كان لبان) ،مع عجز اللتجربة الفقهية
اليوم عن اللتغطية املبارشة؛ لكون الكثي من معاييها يرجع إىل البناءات العقالئية واألصول
العملية والعناوين الدسلتورية الثانوية كنفي الرضر ونفي احلرج ونحو ذلك ..هذه الثالثية
تكشف لنا أن الرشيعة الواقعية الصادرة مل تغط كّ يشء ،وأن النص القرآين مل يقدم الكثي من
غي القواعد الدسلتورية العامة ،برصف النظر عن مقولة مثّ املفكر الباكسلتاين فضّ الرمحن
(1988م) واملفكر اإليراين حممد جملتهد شبسرتي ،من أن القرآن يبلغ يف تصديه للقضايا
القانونية ـ بوصفها ترشيعات للبرشية عامة ـ أدنى مسلتوى ملتصور ،وعاد ًة ما يشلتمّ عىل جمرد
) (1انظر :عبد املجيد الرشيف ،اإلسالم واحلداثة 139 :ـ .147
) (2انظر :بلقزيز ،النبوة والسياسة 46 :ـ .47

توجيهات أخالقية.
هذا االنطباع الذي نكونه من مراجعة اللتجربة الفقهية والنصوصية ،مقارنة بنوع الوقائع
وحجم مساحة اللتقنينات املعارصة ،يضعف من ثقلتنا بالنصوص احلديثية اللتي تريد أن تقنعنا
بأن القرآن والسنة فيهام كّ صغية وكبية؛ إذ يبدو هذا الكالم بالنسبة إلينا جمرد شعارات
طوباوية أو مقوالت غنوصية غي مفهومة.
هذه هي املقاربة العقالنية األقوى يف هذا السياق ـ وهي مقاربة خارج/دينية ،تعلتمد املراقبة
اخلارجية واللتلتبع املحايد ،وال تسقط عىل نفسها مقوالت أيديولوجية ـ إىل جانب مقاربة
اسلتحالة اللتناسق بني الثابت وامللتغي ،وسوف نقف كثي ًا عند هذه األفكار يف الفصول
الالحقة ،لنلتبني مديات صحلتها ودقلتها ،لكننا يف اجلملة نؤمن بجدية هذا الطرح ،وتأثيه عىل
القناعات امللتصلة بالنصوص احلديثية بدرجة ما.

نتائج البحث يف مرجعيّة احلديث يف تأصيل نظريّة الشموليّة القانونيّة

بعد هذه اجلولة يف النصوص احلديث ّية (السنّة الرشيفة) يف قض ّية الشمول ّية ،وصلنا إىل مرحلة

توصلنا إليه ،ويمكنني إجياز األمر عىل الشكل اآليت:
مللمة النتائج ،ملعرفة ما الذي ّ
النمطي للمشهد احلديثي املنلترص للشمولية قائ ًام عىل الكثرة
 1ـ لقد كان توصيف العلامء
ي
واللتواتر ،حيث نجد بعضهم يعّب عن النصوص الدالة عىل قاعدة الشمول ونفي اخللو بأّنا
ملتواترة  ،فيام يعّب آخرون عنها بأّنا كثية مسلتفيضة  ،ويصفها فريق ثالث بأّنا
مسلتفيضة .
إال أننا بعد سلسلة املناقشات اللتي سبقت يف مرحللتي :املقاربة اللتفصيلية واإلمجالية ،مل نجد
ما هو دال بشكّ مقنع عىل الشمولية ،عدا حوايل عرشة روايات فقط ،بينها أربع تقريب ًا معلتّبة
) (1انظر :املجليس األول ،روضة امللتقني 48 :6؛ واحلر العامّل ،الفوائد الطوسية406 :؛ واألمني
االسرتآبادي ،الفوائد املدنية403 :؛ والرازي ،هداية املسرتشدين 85 :1؛ واإلصفهاين الغروي،
الفصول الغروية 406 :ـ 407؛ واخلراساين ،كفاية األصول.469 :
) (2انظر :مهدي النراقي ،جامعة األصول.62 :
) (3انظر :البحراين ،احلدائق النارضة .45 :1

السند ،وبعض هذه الروايات معارض بنصوص أخرى من نفس النوع ،فض ً
ال عن السياق
العام لفضاء الصدور ،والذي قلنا بأنه يلتصّ أكثر بشمولية النصوص يف تبياّنا للرشيعة ،ال
شمولية الرشيعة يف تبياّنا للموقف من كّ الوقائع.
عقالئي بالصدور بعد ّ
كل املالحظات
والسؤال اآلن :هل حيصل من هذه الروايات يقني
ٌّ
ِ
املعارضة أو ال؟ خاصة وأن ثالثة من هذه الروايات تفرد بنقلها
السابقة واملقاربات العقالن ّية
الكليني ،وواحدة تفرد بنقلها الصفار يف بصائر الدرجات ،وواحدة تفرد هبا الّبقي يف
املحاسن ،وواحدة وردت يف البصائر والكايف ،وواحدة فقط رواها لنا الصدوق إىل جانب
الكليني.
بالنسبة يل ال أقلتنع بكون هذا املقدار يمكنه ـ وسط كّ ما تقدم ـ أن يثبت قضي ًة كبية جد ًا
هبذا احلجم ،إثبات ًا علمي ًا ،السيام مع تفرد مصادر حديث مذهب واحد ـ املذهب اإلمامي ـ هبا.
وال أدري مستند املح ّقق النراقي هنا ،لكنّه يف غاية اإلثارة بالنسبة ِل ،حيث يقول :فإن قيّ:
قد ورد يف األخبار الكثية أن لكّ يشء حك ًام بينه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم حلتى
أرش اخلدش ،وأحكام اخلالء ،واجللدة ،ونصف اجللدة .قلنا :أوالً :إّنا أخبار آحاد ال تفيد
شيئ ًا غي الظن .وثاني ًا :إنه ليس مدلول تلك األخبار إال أن كلام كان له حكم ،فقد بينه الرسول
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ال أن لكّ يشء حك ًام وبينه الرسول ،وشلتان ما بينهام. 
ولعّ من هذه احلال ،ما ذكره العالمة الشعراين ،حيث علق يف سياق بحثه حول قضية
اللتخطئة واللتصويب ،بالقول :فإن قلت :ورد يف احلديث أن اجلاهّ والعامل مشرتكان يف
احلكم ،وأن هلل تعاىل يف كّ واقعة حك ًام يشرتك فيه اجلاهّ والعامل .قلنا .. :وثاني ًا :مل يلتبني لنا
صحة هذه األحاديث . ..مع أن ك ً
ال من النراقي والشعراين من القائلني بنظرية الشمول!
 2ـ إن أغلب نصوص عدم الشمولية مل يثبت شيئ ًا ،فهي غي ناهضة يف دالالهتا أو يف
أسانيدها ،وهي قليلة العدد قياس ًا بالنصوص املفرتضة للشمولية ،نعم ترجح يف نظرنا أن
أخبار إلقاء األصول واللتفريع عليها يمكن أن يكون هلا قدر من الداللة ،لكنها غي ناهضة من
حيث مصادرها وأسانيدها ،فال تفيد وثوق ًا ،بّ مل تثبت حجيلتها حلتى بناء عىل حجية الظن
) (1عوائد األيام.361 :
) (2املدخّ إىل عذب املنهّ 224 :ـ .225

الصدوري (خّب الواحد الظني) ،كام أننا مل نسلتبعد كون أخبار العفو هلا نحو داللة ،فيكون
هلاتني املجموعلتني مع ًا دور يف املعارضة ـ ينفعنا هنا ـ ولو بشكّ معني.
 3ـ إن املقاربات العقالنية املواجهة لنصوص الشمولية تسلتحق الوقوف عندها ،ويف هذه
املرحلة أؤكد عىل الوقوف مع الدليّ االسلتقرائي املفيض ملقولة (لو كان لبان) ،حيث سوف
نسلط الضوء عليه ـ وعىل غيه ـ الحق ًا من العنارص املقوية لفكرة عدم الشمولية اللتفصيلية،
ونجده أقرب لنمط املقاربة العلمية اللتارخيية من النصوص احلديثية املفرتضة لصالح الشمول،
واللتي قد يالحظ منكرو الشمولية عليها إشباعها للبعد الغيبي األيديولوجي املّلء بلغة
املبالغة ،بناء عىل القبول بدالالهتا املفرتضة ،حيث ال نجد يف النصوص أي مقاربة عقالنية
تؤكد ادعاءها.

مُخرَجات املطالعة التقومييّة لنظريّة الشموليّة املدرسيّة
نتائج الفصل األوّل

حاولنا يف هذا الفصّ الذي عقدناه خصيص ًا لدراسة مفهوم الشمول ،ورصد أدلة الشمول
باملعنى املدريس ،واملناقشات امللتصلة هبا ،أن نسي بشكّ تدرجيي مع األبحاث واملوضوعات.
األول لتحليل مفهوم الشمول الترشيعي ،فدرسنا مقولة (احلكم)
ففي البداية ،عقدنا املحور ّ
املسلتبطنة يف الصيغة املدرسية لقاعدة الشمول ،وهي صيغة :ما من واقعة إال وهلا حكم ،ثم
درسنا مفهوم الشمول واجلامعية والكامل ،وحللنا املراد من (الواقعة) يف ملتن قاعدة الشمول
بصيغلتها املدرسية.
أن نظر ّية الشمول يمكن طرحها ضمن أربع
توصلنا من خالل رصد هذه األمور إىل ّ
وقد ّ
صيغ:
الصيغة األوىل :كّ فعّ من أفعال األفراد ،فله حكم رشعي.
الصيغة الثانية :كّ وضع فردي أو اجلتامعي ،فللرشيعة رد فعّ جتاهه ،يلتمثّ يف موقف
رشعي عمّل ديني يلتصّ بالواقعة نفسها وبالوضع ذاته ،يطالب املكلفون بالقيام به ليصلوا إىل
كامهلم املنشود يف ظله أو يف ظّ تغييه ،فالرشيعة وضعت قوانني وأحكام ًا للوقائع الفردية
واجلامعية كلها ،ومل توكّ وضع األحكام ألحد إطالق ًا.
الصيغة الثالثة :الرشيعة وضعت قوانني واضحة ملساحة من حياة البرش غي شاملة لكّ
الوقائع ،وذلك عن علم مسبق منها بأن حياة البرش تكلتمّ هبذه الطريقة ،وأنه ال حاجة وال
مصلحة يف سن أي قانون يف غي هذه الدائرة ،وإنام يرتك األمر ملصلحة يف الرتك.
الصيغة الرابعة :إنه يف كّ حياة اإلنسان ـ أكان للرشيعة موقف أو مل يكن ـ ال يوجد أولي ًا
مرجع قانوين آخر غي اهلل تعاىل ،وأن أي مرجع غي اهلل فالبد أن يكون كاشف ًا عن موقف ما هلل

ورشيعلته ،أو يكون قد اسلتمد رشعيلته وصالحيلته لللتقنني من اهلل تعاىل ،وليس قائ ًام يف عرض
هذا املوقف اإلهلي ومنافس ًا له.
والذي يظهر أن الرؤية املدرسية لنظرية الشمول ـ وامللتجلية بقاعدة :ما من واقعة إال وهلا
حكم ـ تقوم عىل الصيغة األوىل والثانية مع ًا ،فكّ واقعة أو سلوك أو وضع أو فعّ مفرتض
لحأفراد واجلامعات ،فله يف الرشيعة الواقعية جواب قانوين مبارش ،يلتمثّ يف احلرمة أو الوجوب
أو غي ذلك من صور احلكم الرشعي ،وهذا هو املعنى السائد لقاعدة نفي اخللو أو ما من
واقعة إال وهلا حكم ،وهو املعنى الذي اشلتغلنا يف املحور الالحق من الفصّ نفسه عىل عرض
ما يمكن أن يكون دليالً له.
مفصل نسب ّي ًا باألد ّلة التي يمكن أن تنترص لنظر ّية الشمول
يف املحور الثاين ،اشتغلنا بشكل ّ
بالشكل املدريس السائد هلا يف الفقه اإلسالمي ،فعرضنا يف البداية األدلة العقلية اللتي بلغنا هبا
عرشة أدلة ،وأخضعناها مجيع ًا للمناقشة واللتحليّ ،ثم انلتقلنا لحأدلة القرآنية من خالل ثالث
جمموعات من اآليات الكريمة ،وحاولنا ممارسة تأمّ جاد فيها ،لننلتقّ بعد ذلك ملا اسميه
بدليّ العرف احلاكي (اإلمجاع والشهرة والسية امللترشعية) ،ونخلتم بدليّ احلديث الرشيف
الذي أخذ منا قدر ًا كبي ًا من البحث واللتحليّ.
توصلنا من خالل هذه املعطيات االستدالل ّية ك ّلها إىل اآليت:
وقد ّ
 1ـ إنه مل يقم دليّ عقّل أو عقالئي أو كالمي أو فلسفي حاسم عىل شمولية الرشيعة
الدينية (قاعدة نفي اخللو) لكّ وقائع احلياة ،بوصف ذلك مبدأ يقوم فهم النصوص ووعي
الرشيعة عليه.
بّ قد قلنا بأن الطابع السائد يف املقاربات العقالنية كان تار ًة يأخذ طابع االسلتبعاد ،وأخرى
الرتجيح ،وثالثة وجدناه قائ ًام عىل مالزمات ال توصّ إىل اهلدف املنشود ،بّ الحظنا الحق ًا ـ
عند احلديث عن معارضات األدلة احلديثية ـ أن أصول بعض هذه املقاربات قد متت صياغلتها
عّب حماوالت عكسية هلا تثبت عدم الشمولية ،كام يف مثّ مقاربات اخلامتية واخللود ،واللتجربة
الفقهية واالسلتقراء النّص.
 2ـ مل يثبت مبدأ شمول الرشيعة من النص القرآين ،فلم نجد آية أو معطى قرآني ًا واضح ًا
يثبت الشمول اللترشيعي باملعنى املدريس للمفهوم ،وقد توصلنا إىل أن غاية ما تسعفنا بعض

النصوص القرآنية به هو تكريس حرصية املرجعية اإلهلية (الصيغة الرابعة) ،وقد بينا بأنه معنى
ال يلتمرد عىل فكرة وجود مرجعية قانونية اخرى مقبولة للشارع سبحانه باللترصيح أو الرضا،
تقوم بنفسها بسن القوانني بام ينسجم مع الضوابط الدينية.
 3ـ إن اإلمجاع واالرتكاز ال قيمة دالة فيهام؛ وذلك الحلتامل مدركيلتهام بشكّ قوي جد ًا،
انطالق ًا من أحكام العقّ أو بعض النصوص القرآنية واحلديثية .نعم ذكرنا الحق ًا أن سكوت
أهّ البيت عن هذا االرتكاز السائد يمكن ـ وفق ًا لالعلتقاد الشيعي ـ أن يكون كاشف ًا عن
اعلتباره القانوين واملرجعي ،لكن حدود هذه الكاشفية ال تلتعدى حرصية املرجعية باهلل تعاىل ،ال
حرصية حكم الواقعة نفسها به سبحانه ،ومن ثم فمن املمكن أن تكون املرجعية يف كّ أفعالنا
هي هلل ،ويف الوقت عينه يكون اهلل قد ترك بعض املساحات لسن القوانني ملرجعية أخرى أو
أوكّ إليها ذلك ،يف ضوء هديه وقيمه الروحية والدينية ،األمر الذي يبطّ املفهوم املدريس
لقاعدة الشمول ،ويثبلتها بالصيغة الرابعة خاصة.
 4ـ إن احلديث الرشيف الذي يشكّ ـ إمامي ًا ـ عمدة الدليّ هنا برأيي ،يعطينا إفادة
حلرصية املرجعية باهلل تعاىل ،ال كون كّ القوانني جمعولة من اهلل نفسه ،وهذا واضح جد ًا عىل
نظريلتنا يف حجية خصوص اخلّب اليقيني باليقني العقالئي االطمئناين.
خلو الواقعة من احلكم الديني ،وارهتان أحكام
وهبذا نستنتج ّ
أن نظر ّية الشمول ،بمعنى نفي ّ

ّ
وأن فرض ّية وجود مرجع ّية ثانية مرتتبة عىل
خاصة ،مل تثبت بدليلّ ،
كل الوقائع للجعل اإلهلي ّ
املرجع ّية اإلهل ّية وواقعة يف ظ ّلها ،ال نايف هلا ،بعد مراجعة ّ
سميناه
كل األد ّلة هنا ،وهي ما ّ
بمرجع ّية العقل املؤمن يف التقنني ،وعنينا هبا العقّ الذي يقوم بسن القوانني اللتفصيلية يف هدي

الرشيعة والقيم الروحية والدينية واألخالقية.
أما البحث يف هوية العقّ املؤمن املقنِّن ،ورشوطه ،وآليات عمله ،وهوية القوانني الصادرة
منه ،وقبّ ذلك دليّ رشعية نشاطه وانطالقلته القانونية ،فهو ما سوف يأيت احلديث عنه مفصالً
يف الفصول الالحقة بحول اهلل سبحانه.

الفصل الثاني
اجتاه الشمول التشريعي
وسؤال الثابت واملتغيّر

ندرس يف هذا الفصل:
املتغريات
 1ـ النظر ّيات التي قدّ مها الفكر اإلسالمي املؤمن بالشمول ،لتكييف
ّ
واملستجدّ ات.
فكرهتا ،وأد ّلتُها.
معطياهتا،
 2ـ نظر ّية املرجع ّية املساعدة (الدولة ووالية األمر):
ُ
ُ
موسعة مع نظر ّية املرجع ّية اإلنسان ّية املساعدة.
تأمل ّية ّ
 3ـ وقفات نقد ّية ّ
املتغريات وتغطية
 4ـ النظر ّية املدرس ّية الفقهية وتوليفة أصوهلا االجتهاد ّية يف موائمة
ّ
املستجدّ ات.
النص
 5ـ قراءة حتليل ّية نقد ّية ألطروحة الفقه املدريس لعالج مشكلة التناسب بني ّ
والواقع.
 6ـ نظر ّية الفراغ وفقه أد ّلة الترشيع عند العالمة شمس الدين ،عرض الرؤية واملعامل
واملربرات.
ّ
 7ـ تفكيك نقدي لنظر ّية شمس الدين ومعاجلاهتا.
 8ـ استرالصات تتصل بعجز نظر ّيات الشمول عن ّ
حل املشكلة القائمة.

متهيد

ختلتلف اخلطوات الالحقة اللتي يريد االجلتهاد اإلسالمي أن خيطوها هنا باخلتالف النلتائج

اللتي خيرج هبا الفصّ األول؛ فإذا كان الفقيه املسلم قد توصّ إىل عدم شمولية الرشيعة ،أو
ذهب إىل اخلتصاص مفهوم الشمولية بالصيغة الرابعة له ،وهي حرص املرجعية باهلل ،ال حرص
أحكام الوقائع به سبحانه ،وكون لنفسه صور ًة خملتلفة عن حدود الدين واللتوقعات منه
ومساحات اشلتغاله عىل احلياة اإلنسانية ،ففي هذه احلال عليه أن ينلتقّ لدراسة املرجعية الثانية
لللتقنني ،واللتي تأيت عنده إما إىل جانب مرجعية اهلل أو يف الرتبة اللتالية هلا كام أوضحنا يف الفصّ
األول ،ومن ثم فسيكون هذا الفقيه/امللتكلم (أو فيلسوف الدين) معلتقد ًا بعدم شمولية
الرشيعة باملعنى السائد ،وهذا ما سوف نبحثه يف الفصّ الثالث ،إن شاء اهلل ونرصد فيه
اللتصورات.
أما إذا توصّ فيلسوف الدين أو الفقيه/امللتكلم إىل االعلتقاد بشمولية الرشيعة ،بمعنى
شمولية األحكام اإلهلية للوقائع (ما من واقعة إال وهلا حكم/قاعدة نفي اخللو/الصيغة األوىل
والثانية من صيغ الشمول القانوين امللتقدمة يف الفصّ األول) ،ففي هذه احلال عليه أن يسلتكمّ
خطواته اهلادفة هذه املرة للتبيني الشمول تبيين ًا ظاهراتي ًا توصيفي ًا أو تبيين ًا وقائعي ًا ميداني ًا ،بمعنى
أن عليه أن جييب عن السؤال اآليت السلتكامل نظريلته :إذا كانت الرشيعة شاملة ،فكيف؟ وما
هي الصورة اللتي تلتكون نلتيجة شمولية الرشيعة؟
معنى هذا الكالم أن االجلتهاد اإلسالمي صار ملزم ًا بدراسة املواءمة بني هذا املبدأ وبني
ظهور الرشيعة ظهور ًا خارجي ًا ،بحيث تكون بالفعّ مغطي ًة لكّ وقائع احلياة ،فكيف هو
شكّ الشمول؟ وما هي الطريقة اللتي نفهم هبا الرشيعة بحيث تظهر ـ منطقي ًا ـ شامل ًة لكّ
الوقائع وقادرة عىل تغطية كّ امللتغيات واملسلتجدات؟ هّ يمكن الوصول إىل صيغة معقولة

يف هذا السياق؟
لقد فكر الباحثون واملجلتهدون واملفكرون املسلمون يف القرنني األخيين يف هذا املوضوع،
والحظوا أن أهم مشكلة يواجهوّنا تكمن يف امللتغيات وإشكالية اللتناسق بينها وبني الثابت
اللترشيعي ،ويف املسلتجدات اللتي ال وجود هلا من قبّ مما أولدته احلياة العرصية ،ويف املساحات
احلياتية اللتي يبدو للوهلة األوىل أن النصوص غائبة عنها ..فصاروا بصدد تقديم نظريات
تسمح بشمولية الرشيعة من جهة أوىل ،وقدرهتا عىل املواكبة واملواءمة من جهة ثانية،
وإمكاناهتا يف وضع احللول القانونية ملخلتلف الوقائع اللتي يواجهها اإلنسان يف هذا العرص
ثالثة ،وهذا ما طرح يف العرص احلديث ـ غالب ًا ـ حتت عنوان الثابت وامللتغي يف الرشيعة .وبطرح
نظريات الثابت وامللتغي وما يلتصّ هبا ،حاول الفقيه تذليّ العقبات أمام الرشيعة يف اللتغطية،
ليكرس رؤيلته القبلية للتصدهيا لكّ وقائع احلياة.
سوف نعمد يف هذا الفصّ لدراسة األطروحات الكّبى اللتي قدمها الفكر اإلسالمي يف
هذا املوضوع ،واللتوقف عندها بعني اللتقويم والنظر ،للوصول إىل صيغة ّنائية يف هذا الصدد
بعون اهلل تعاىل.

الثابت واملتغيِّر من موضوع عا ّم إىل مفصل من مفاصل الدرس االجتهادي

وامللتغي أذهان علامء املسلمني منذ فجر النهضة اإلسالمية احلديثة.
شغّ موضوع الثابت
ِّ

وقد طرحت يف هذا املجال نظريات وطروحات كثية ،وبحوث ونقاشات عدة .لكن املؤسف
ـ وبعد أكثر من قرن ـ أننا ال نجد هلذا البحث حضور ًا يف علم أصول الفقه حلتى هذه اللحظة،
مع كونه ذا جانب أصويل ـ فقهي باملتياز؛ فإن علم األصول هو املعني بالقضايا البنيوية اللتحلتية
وامللتغي من أهم املوضوعات املعارصة اللتي
اللتي تقوم عليها الرشيعة ،ومن الواضح أن الثابت
ِّ
أدىل مجلة من العلامء برأهيم فيها ،من دون أن يلتحول هذا البحث إىل جزء من البحوث
اللتخصصية
األصولية والفقهية ،أو أن يبحث األعالم يف (بحوث اخلارج ـ الدراسات العليا)
ي
فيه .إن العلوم احلية هي العلوم اللتي جتعّ قضايا عرصها أو عرص اجليّ السابق عليها مبارش ًة
جزء ًا من بحوثها الرئيسة ،ونص ًا يف موادها اللتعليمية.
وإذا افرتضنا أن هذا املوضوع يلتصّ بالبنية اللتصورية للدين كله ،مما يدخّ يف نطاق

مسؤوليات علم الكالم اإلسالمي أو يف وظائف علم فلسفة الدين ،فنحن ال نجد أن هذا
البحث قد اسلتقر اليوم يف علم الكالم ،وغالب ًا ما يدرس يف سياق من يريد معرفة مباحث
فلسفة الدين وعلم الكالم اجلديد ،وهي مباحث ما تزال حلتى الساعة غي داخلة يف صلب
املنهج اللتعليمي للمؤسسة الدينية ،وإذا دخلت هنا أو هناك ،فلم تبلغ مرحلة تركيز كبار العلامء
النظر فيها من خالل امللتون الدراسية تار ًة أو من خالل بحوث الدراسات العليا أخرى إال
نادر ًا ،رغم مرور قرن من الزمن وأكثر عىل تناول ها املوضوع وصيورته واحد ًا من أكّب
اللتحديات اللتي تواجه الدراسات الرشعية.
من هنا ،أدعو بجد إىل االهلتامم به ،عىل غرار االهلتامم الذي يوليه األصوليون ملباحث
اإلطالق واللتقييد أو مباحث اسلتصحاب العدم األزيل أو مباحث املشلتق ،وعىل غرار اهلتامم
امللتكلمني بمباحث املعاد اجلسامين والروحاين ،وحقيقة الرصاط ،وعينية الصفات للذات ،فهو
بحث ال يقّ أمهي ًة وخطورة وعمق ًا عن هذه األبحاث ،وليس بحث ًا ثقافي ًا عام ًا يمكن الوصول
إىل نلتيجة حاسمة فيه من خالل حمارضة أو ندوة صغية أو مقالة عابرة يكلتبها باحث أو مثقف
أو عامل؛ فقد شغّ هذا البحث كبار العلامء ،كالصدر والطباطبائي ومطهري وشمس الدين
وغيهم أيض ًا .من هنا نلتمنى االهلتامم به؛ لنقدِّ م أجوب ًة ملتطورة عىل الدوام إزاء هذه
اإلشكاليات اللتي تواجه اإلسالم ،بّ تواجه املرشوع اإلسالمي برملته.
من هنا ،أكرر بأن أهم وظائف احلوزة العلمية والعلامء واملفكِّرين والفقهاء االشلتغال هبذه
املوضوعات اشلتغاالً جاد ًا؛ للتصبح جزء ًا من دروسنا وبحوثنا اليومية؛ إذ كثي ًا ما تسلتغّ هذه
املوضوعات للنقد عىل اإلسالم ،واللتعريض بمرشوعه اإلنساين.

ملاذا يندفع االجتهاد اإلسالمي ملعاجلة موضوع الثابت واملتغيِّر؟

وقبّ أن نبدأ باسلتعراض املفاصّ األساسية هلذا العنوان بشكّ موجز علينا أن نطرح هذا

وامللتغي؟
اللتساؤل :ما الذي يدفع الفقيه اإلسالمي إىل معاجلة إشكالية الثابت
ِّ
واجلواب :يمكن احلديث عن عاملني أساسيني ،مها اللذان يدفعان الفقيه اإلسالمي إىل
تناول هذا املوضوع ومعاجللته اليوم:
الدفاعي.
1ـ العامل
ّ

البنائي.
2ـ العامل
ّ
أما العامّ األول ،فقد اجلتاحت الطروحات األيديولوجية واملدارس الفكرية العامل
اإلسالمي يف القرن العرشين خاصة يف اخلمسينيات والسلتينيات والسبعينيات منه ،وال سيام
املدارس املاركسية واالشرتاكية وأمثاهلا .وهذه الطروحات واأليديولوجيات كانت تلتفاخر بأن
لدهيا نظام ًا سياسي ًا واجلتامعي ًا واقلتصادي ًا وتعليمي ًا وتربوي ًا ،وأن النظام اإلسالمي غي قادر عىل
االنسجام واللتك ييف مع ملتطلبات العرص ،وال يصلح إال للمواءمة مع العرص الزراعي والقبّل
الذي عفا عليه الزمن ،فكيف يمكن لنظامكم الفقهي واالجلتهادي أن يواكب احلياة يف العرص
باللتطور واللتكنولوجيا؟! ..احلياة تلتغي وفقهكم اإلسالمي ثابت ،فام هو السبيّ
احلديث املّلء
ي
امللتغي؟ وكيف يمكن هلذه الرشيعة أن تغطي امللتغيات؟
للتناسب الثابت مع ِّ

واجه املف ِّكر والفقيه املسلم ثغر ًة أساسية شكلت حتدِّ ي ًا بالنسبة إليه ،فأين هو الّبنامج

االقلتصادي اإلسالمي؟ وأين هو نظام العالقات الدولية؟ وأين هو النظام البيئي؟!
نعم ،يوجد نظام عبادي ،يلتلخص بالصالة والصوم واحلج واالعلتكاف وغيها؛ وتوجد
بعض األمور امللتع ِّلقة باألمور املدنية ،كالبيع والنكاح والطالق ،لكن ال توجد نظم بعنواّنا
العام .من هنا فإن ما يدفع الفقيه املسلم إىل الدخول يف غامر هذا البحث هو الدفاع عن
واللتحوالت ،بني احلياة امللتحولة
واللتغيات
اإلسالم ،ليقول :إن هناك انسجام ًا بني اإلسالم
ي
ي
والفقه والرشيعة الثابلتة.
أما العامّ الثاين ،فهو أن الفقيه واملفكِّر املسلم أراد أن يوضح أن لإلسالم مرشوع دولة،
ومرشوع جملتمع ،ومرشوع حياة .وهذا هو الذي يطلق عليه يف الدراسات املعارصة (أسلمة
احلياة) .فكيف يمكن لك احلديث عن كّ مرافق احلياة من غي أن تكون لك رؤية شاملة؟!
مع أن احلياة املعارصة تلتبدل وتلتحول وتلتغي بشكّ ملتقارب ورسيع .من هنا؛ ولكي ينطلق
مرشوع الدولة اإلسالمية واحلركة اإلسالمية ،أراد الفقيه واملفكِّر املسلم أن يضع جواب ًا عن
هذه اللتساؤالت .فكيف يمكن له أن يسن قوانينه للقرن العرشين عىل أساس قوانني جاءت يف
القرن السابع والثامن امليالديني؟! وكيف تسلتطيع تلك القوانني أن تسلتوعب وقائع احلياة اليوم
وتلتكيف مع حتوالهتا امللتواصلة؟!
وامللتغي يف القضايا الفردية
ربام يمكن اإلجابة عن هذه اللتساؤالت يف عالج إشكالية الثابت
ِّ

اجلزئية ،لكن األمر ليس هبذه البساطة يف القضايا االجلتامعية واالقلتصادية والسياسية ،وعلينا
اللتفكي اجلاد يف سبيّ إجياد احلّ املناسب لذلك.
وما يزيد هذا األمر تعقيد ًا أن الفقه ـ كام رأينا ـ يرى شمول األحكام جلميع الوقائع
احلياتية ،حلتى عرف عن الفقهاء هذه الكلمة( :ما من واقعة إال وهلل فيها حكم) .ومن جهة
أخرى نالحظ أن احلياة مسلتجدة ملتطورة ،حتمّ حوادث ووقائع ليس هلا وجود يف عرص
اللترشيع األول ،كام يف االسلتنساخ البرشي واسلتئجار الرحم وبيع األعضاء.
وعىل هذا ،فام هو ّ
احلل األنسب واألوفق حللحلة هذه اإلشكال ّية؟!
رد الفعّ الناجم عن خوض جتربة احلديث عن الثابت وامللتغي أوصللتنا لظهور اجتاهني
أساسيني يمكن أن تنضوي حتلتهام مجيع النظريات تقريب ًا:
ّ
األول :إن الرشيعة تسلتوعب كّ مرافق احلياة ،ولكن األحكام يف هذه الرشيعة عىل
االَتاه ّ
وملتغية ترجع إىل هذه الثابلتة .فكام أن يف القرآن ملتشاهبات ترجع إىل املحكامت،
نوعني :ثابلتة؛
ِّ

كذلك األمر يف الرشيعة أيض ًا .ومن ثم فال نقص يف الرشيعة بنا ًء عىل هذا االجتاه ،بّ تبقى

الشمولية حمافظ ًة عىل حاهلا .وهذا االجتاه يميّ لللتدين اللتقليدي أو السيايس ،إذا صح اللتعبي.
ّ
االَتاه الثاين :إن الشمولية هي بنفسها فكرة غي صحيحة ،وينبغي إعادة النظر هبا ،وتقديم
مقاربة تفرض انسحابنا من مساحات واسعة للحياة نحو حرص الدين يف أمكنة حمددة ،أو
حرص الفقه بمعناه املدريس يف هذه األمكنة ،وهذا االجتاه أقرب لللتدين العلامين.

وداخّ هذين االجتاهني اخلتالفات وسعة وضيق ،ما سوف نالحظه يف هذا الفصّ،
والفصّ القادم بإذن اهلل.

ٍّ آخر يف (الثابت واملتغيّر) :من معضل الشمول إىل مصادمة احلياة!
حتد

هذا الذي قلناه كان أحد أوجه حتديات إشكالية الثابت وامللتغي ،وهو ارتباط الثابت

الرشعي بامللتغي الواقعي احليايت ،والقدرة عىل االسلتجابة يف ظّ امللتغيات ،وهذه هي
اإلشكالية اللتي تلتصّ بموضوع الشمول القانوين وسعة الرشيعة.
لكن أزمة الثابت وامللتغي مل تقف هنا ،بّ أرخت بظالهلا عىل آليات فهم النصوص،
وحتولت إىل قضية هرمنوطيقية تأويلية هبذا اجلانب كذلك ،فهذه املرة مل يالحظ االجلتهاد

اإلسالمي أنه ـ فقط ـ أمام أسئلة ملوضوعات جديدة ،وعليه أن يّبهن أن لديه جواب ًا لينسجم
نشاطه مع شمولية الرشيعة ،بّ هو أمام انلتقادات تواجه اللترشيعات الدينية نفسها ،من زاوية
تصادمها ـ كام يقول النقاد ـ مع املنطقية والعقالنية واحلياة ،وسأعطي مثالني ،ونريد أن نميز
بينهام:
األول :حكم الزكاة موجود يف الرشيعة ،وال نبحث عن وجود جواب رشعي حول
املثال ّ
الرضائب اللتي يراد هلا أن تساهم يف اللتكافّ واللتضامن االجلتامعيني ،ورفع الطبقية املجحفة،
ونرش العدالة االجلتامعية ،لكن هذا احلكم يبدو عقي ًام يف عرصنا بسبب امللتغيات؛ فلم تعد
أصناف األعيان الزكوية قادرة اليوم عىل االسلتجابة ألغراض الزكاة وحتقيق أهدافها ،وهذا
يعني أن الرشيعة سوف تصاب بالضمور واملوت والعقم بسبب عدم قدرهتا عىل اللتكيف،
وإجياد اللتحوالت داخلها بام ينسجم مع الواقع السيال امللتحول.
املثال الثاين :لقد قدمت الرشيعة سلسلة أحكام تشكّ نظريلتها حول املرأة ،لكن هذه
النظرية امللتكونة من سلسلة من القوانني ،تناسب حال املرأة يف عرص نزول الرشيعة ،وال تلتواءم
مع حاهلا اليوم ،فاملرأة اليوم ليست هي امرأة األمس مثالً ،ومن ثم فالرشيعة قد حكمت عىل
نفسها بالفشّ واملوت يف عصور اللتغي واللتحول ،وهذه معضلة إضافية تواجهها.
الفرق بني هذين املثالني رغم اشرتاكهام ،هو أن املثال األول يوصلنا إىل فراغ الرشيعة اليوم؛
ألن امللتغي سبب سقوط بعض األحكام عن مرتبة احليوية والفعالية ،فالزكاة ماتت عملي ًا ،كام
ماتت الرقية ،ومن ثم فالرشيعة اليوم ليس لدهيا جواب ـ مث ً
ال ـ حول قضية الرضائب
واللتكافّ والعدالة االجلتامعية للفقراء يف أموال األغنياء .وهذا ما يسبب ازدياد ثقّ إشكالية
الشمول هنا نلتيجة امللتغيات احلاصلة يف أنساق احلياة االقلتصادية للبرش ،وانلتقاهلم من الزراعة
(اللتي تنسجم معها األصناف الزكوية) إىل الصناعة واللتجارة وما بعدمها.
أما املثال الثاين ،فإن اإلشكالية املطروحة فيه ال تلتصّ ـ بشكّ فاعّ ـ بقضية الشمولية؛
ألن األحكام ما تزال موجودة فيام يلتصّ باملرأة ،لكن املشكلة ـ من وجهة نظر الناقدين ـ تكمن
يف تصادم هذه األحكام مع الواقع أو األخالق أو املنطق..
هذا هو اجلانب اآلخر من أزمة الثابت وامللتغي ،وهو الوجه الثاين للعملة نفسها اللتي يشكّ
اجلانب السابق وجهها األول ،وذلك أن تسبب مشكلة الثبات هنا يف موت بعض األحكام

جيعّ موضوعها يف دائرة بحث الشمول ،فام هو احلكم اليوم بعد موت الزكاة؟ لكن املثال
الثاين وما شاهبه يضع املشكلة يف مأزق مصادمة الرشيعة للحياة والعدالة ،ال يف مأزق الشمول،
ومن هنا لزم اللتمييز بني هذين النوعني يف زاوية ارتباطهام ببحثنا.
لكن ومن خالل هذين املثالني وأمثاهلام ،وجدنا قضية الثابت وامللتغي تدخّ هذه املرة يف
تفسي النصوص ،وأرجو مالحظة ذلك بدقة ،فلكي يفك الفقيه املسلم مشكلة الزكاة ذهب ـ
أحيان ًا ـ لفكرة أن العنارص الزكوية سيقت مساق ًا تارخيي ًا ،ومن ثم فاحلكم الرشعي يف الزكاة هو
ثبوهتا عىل أمهات املوارد املالية لحأفراد ،فإذا حتولت املوارد من الغالت األربع واألنعام الثالثة
والنقدين ،فإن احلكم مل يمت ،بّ انلتقّ يف تطبيقه من هذه العنارص نحو عنارص اخر متثّ
أصول اللتجارات واملوارد املالية اليوم لحأفراد ،مثّ جتارة العمالت أو جتارة العقارات.
وهكذا يف مثال املرأة ،سعى االجلتهاد اجلديد لكي يثبت ـ من وجهة نظره ـ أن بعض
األحكام سيقت زمكاني ًا ،ومن ثم فينبغي جتريدها عن قشورها الزمكانية للذهاب هبا نحو
احلكم احلقيقي املّبز داخّ هذه القشور ،فاملرأة ال تلتصدى لإلفلتاء أو إدارة الدولة؛ ألّنا مل
تكن متلك املسلتوى الذهني املنشود ،أما اليوم فمّبر املنع انلتهى ،ومن ثم صار يمكن احلديث
عن احلال العامة ،وهي جواز توليها هذه املناصب مثالً.
نالحظ هنا أن قضية الثابت وامللتغي واجهت الشمولية من جهة ،ومنطقية وعدالة
وأخالقية اللترشيعات من جهة ثانية ،وكام أدت نظرية الثابت وامللتغي البلتكار حلول عىل
الصعيد األول ،كذلك اشلتغلت عىل الصعيد الثاين ،فظهرت ـ عىل سبيّ املثال ـ النزعة
اللتارخيية يف تفسي النصوص ،واللتي اريد منها إنقاذ بعض األحكام من املوت عّب تقديم إنلتاج
جديد هلا (األمر الذي ينقذنا من فراغ ناتج عن تاليش بعض األحكام) أو إعادة تكوين بعض
األحكام بام يناسب العرص.
إذن ،الفقه اإلسالمي أمام حتدي الشمولية ،وهو أيض ًا أمام حتدي اللتصادم وسؤال العدالة،
والسبب هو امللتغي البرشي واملوضوعي الزمكاين.

املفهوم يف سياقي :حتوّل املعرفة (سروش) وقابليّة االجتهاد والنظر (فضل اهلل)

وال بأس باإلشارة إىل أنه ثمة اسلتخدام ثالث ملفردة (الثابت وامللتغي) يف الثقافة الدينية

والفلسفية املعارصة ،وهي ال تلتصّ بآليات االجلتهاد والفهم اللتارخيي اهلرمنوطيقي ،وال

بقضية شمولية الرشيعة وقدرهتا عىل املواكبة ،بّ بفهم الدين ،بمعنى أن الدين وإن كان حقيق ًة
ثابلتة ،لكن فهمه ملتغي تبع ًا للتغي علوم البرش وتطورها نلتيجة تأثي املعلومات البرشية عىل
اجلتهاد الفقيه من زاوية كوّنا تشكّ خلفياته املؤثرة عىل اجلتهاداته واسلتنلتاجاته ،وهذا هو
البحث امللتعلق بلتكامّ املعرفة الدينية أو نظرية القبض والبسط ،واللتي طرحها أمثال الدكلتور
عبد الكريم رسوش ،حيث وجدنا هذه النظرية يسلتخدم فيها ـ عند بعض الباحثني ـ مصطلح
الثابت وامللتغي مضاف ًا للمعرفة الدينية ،مثّ كلتاب (الثابت وامللتغي يف املعرفة الدينية) للسيد
كامل احليدري.
عىل خط آخر ،اسلتخدم العالمة السيد حممد حسني فضّ اهلل ،مصطلح الثابت وامللتحول،
بمعنى املسلامت والنصوص الرصحية اللتي ال تقبّ االحلتامل وجتديد النظر وامللتفق عليها بشكّ
حاسم ورضوري بني املسلمني كاللتوحيد والنبوة ،يف مقابّ القضايا والنصوص اخلاضعة بينهم
للنظر واالجلتهاد ،واللتي حتلتمّ اخلالف ،كاإلمامة وتفاصيّ العصمة واملعاد وتفاصيّ
العبادات وغي ذلك ،كام جاء يف مقاللته املشهورة حتت عنوان (األصالة واللتجديد) ،واللتي
نرشت يف العدد الثاين من جملة املنهاج البيوتية ،عام 1996م .وهذا االسلتخدام هلذه املفردة
يغلب يف الظن أنه اسلتقاه فضّ اهلل من اللتداول العريب (وأيض ًا السني) املعارص هلذه الكلمة،
ربام تأثر ًا بالدراسات الفلسفية واألدبية العاملية اللتي اسلتخدمت مفردات من نوع الثابت
وامللتغي ،والثابت وامللتحول  ،واألصالة واملعارصة ،والقديم واحلديث ،واملطلق والنسبي،
والرتاث واحلداثة وغي ذلك من املفردات امللتداخلة وامللتفارقة يف الوقت عينه ،وال نريد أن
نطيّ اآلن.
ومن الواضح أن هذا اللتداول ملفردة الثبات واللتغي واللتحول ،ليس مرادف ًا ملوضوع بحثنا
كام صار واضح ًا ،حلتى لو كان يلتداخّ معه هنا أو هناك ،فاقلتىض اللتنويه.
وال بأس باإلشارة أخي ًا إىل وضوح تغاير موضوعنا مع موضوع الثابت وامللتغي يف
الفلسفة ،وما يلتصّ به من بحوث احلركة والسكون وأنواعهام ،واخلالفات الواسعة يف الفلسفة
حول هذه املوضوعات ،مما ال يعنينا هنا.
( )1الحظ ـ عىل سبيّ املثال ـ كيف أن املفكر والشاعر السوري عّل أمحد سعيد إسّب ،املعروف بأدونيس،
أطلق عىل كلتابه الشهي عنوان (الثابت وامللتحول ،بحث يف اإلبداع واالتباع عند العرب).

حملة عن حضور فكرة (التغيّر ـ الزمكان) يف الرتاث االجتهادي اإلسالمي

لكن قبّ أن ننلتقّ لدراسة أصّ املوضوع ،البد أن نجّل قضي ًة مهمة ،وهي أن الرتاث

االجلتهادي للمسلمني مل ينكر يوم ًا تأثيات اللتغي عىل اللترشيعات من حيث املبدأ ،برصف
النظر عن قضية الشمول القانوين ،وال بأس بذكر بعض العينات واألمثلة القليلة جد ًا من
الرتاث الفقهي للمسلمني؛ إذ إحصاء النصوص هنا صعب للغاية؛ لكثرهتا ووفرهتا ،وقد أرشنا
هلذا املوضوع وللعديد من عيناته األخرى يف كلتابنا (نظرية السنة) :
 1ـ يقول العالمة ّ
احلّل (725هـ)« :األحكام منوطة باملصالح ،واملصالح تلتغي بلتغي
األوقات ،وختلتلف باخلتالف املكلفني؛ فجاز أن يكون احلكم املعني مصلح ًة لقوم يف زمان
فيؤمر به ،ومفسد ًة لقوم يف زمان آخر فينهى عنه»  .ويف كلتاب آخر يقول ـ وهو يدافع عن
نظرية النسخ ـ :األحكام منوطة باملصالح ،وال املتناع يف كون الوجوب مث ً
ال مصلحة يف
وقت ،ومفسدة يف آخر ،فلو كلف به دائ ًام ،لزم اللتكليف باملفسدة ،فيجب رفعه يف وقت كونه
مفسدة. 
األول (786هـ) :جيوز تغي األحكام بلتغي العادات ،كام يف النقود
 2ـ ويقول الشهيد ّ
امللتعاورة واألوزان امللتداولة ،ونفقات الزوجات واألقارب؛ فإّنا تلتبع عادة ذلك الزمان الذي
وقعت فيه ،وكذا تقدير العواري بالعوائد (الفوائد) ،ومنه االخلتالف بعد الدخول يف قبض
الصداق ،فاملروي تقديم قول الزوج؛ عم ً
ال بام كان عليه السلف من تقديم املهر عىل الدخول،
ومنه إذا قدم شيئ ًا قبّ الدخول كان مهر ًا إذا مل يسم غيه ،تبع ًا للتلك العادة .فاآلن ينبغي تقديم
قول الزوجة ،واحلتساب ذلك من مهر املثّ. 
 3ـ ويقول املح ّقق األردبيّل (993هـ) :ختلتلف األحكام باعلتبار اخلصوصيات واألحوال
واألزمان واألمكنة واألشخاص ،وهو ظاهر ،وباسلتخراج هذه االخلتالفات واالنطباق عىل
( )1انظر :نظرية السنة 719 :ـ  734 ،727ـ .747
( )2كشف املراد يف رشح جتريد االعلتقاد 485 :ـ .486
( )3مبادئ الوصول إىل علم األصول176 :؛ وانظر :البهائي ،زبدة األصول155 :؛ واخلوئي ،البيان يف
تفسي القرآن.280 :
( )4القواعد والفوائد  151 :1ـ 152؛ وانظر :ابن أيب مجهور األحسائي ،األقطاب الفقهية.49 :

اجلزئيات املأخوذة من الرشع الرشيف ،املتياز أهّ العلم والفقهاء شكر اهلل سعيهم ورفع
درجاهتم. 
احلر العامّل (1104هـ) ـ معلق ًا عىل روايات عدم اسلتحقاق املرأة املهر لو
 4ـ ويقول ّ
طالبت به بعد موت زوجها ـ :وقد ذكر بعض علامئنا أن العادة كانت جارية مسلتمرة يف املدينة
بقبض املهر كله قبّ الدخول ،وإن هذا احلديث وأمثاله وردت يف ذلك الزمان ،فإن اتفق
وجود هذه العادة يف بعض البلدان ،كان احلكم ما دلت عليه ،وإال فال. 
 5ـ ويقول الشيخ كاشف الغطاء (1373هـ) :إن من أصول مذهب اإلمامية عدم تغيي
األحكام إال بلتغيي املوضوعات ،إما بالزمان واملكان واألشخاص ،فال يلتغي احلكم ودين اهلل
واحد يف حق اجلميع ،ال جتد لسنة اهلل تبديالً وحالل حممد حالل إىل يوم القيامة وحرامه
كذلك ،نعم ،خيلتلف احلكم يف حق الشخص الواحد باخلتالف حاالته من بلوغ ورشد وحرض
وسفر وفقر وغنى وما إىل ذلك من احلاالت املخلتلفة ،وكلها ترجع إىل تغي املوضوع فيلتغي
احلكم ،فلتدبر ،ال يشلتبه عليك األمر. 

أطروحات التيّارات اإلسالميّة املدرسيّة ـ السياسية (مشروع املرجعيّة املساعدة)

العنوان العام الذي جيمع اإلطار الكّل الذي تلتحرك فيه طروحات القائلني بشمولية

الرشيعة مع مواكبلتها للحياة وتطوراهتا وملتغياهتا ومسلتجداهتا هو فكرة الثوابت وامللتغيات،
ملتغيات تديرها مرجعية ثابلتة
حيث يقال :إن لدينا ثوابت مبينة احلكم يف الرشع ،ولدينا
ِّ

مساعدة أيض ًا .وقد وضعت الرشيعة هذه املرجعية الثابلتة بغية س ِّن القوانني يف إطار
املسلتجدات وامللتغيات واحلاجات الزمكانية ،وهبذا تكون الرشيعة قد بينت املوقف من األمور

الثابلتة واألمور امللتغية مع ًا.
وقد انقسم أتباع هذا االجتاه يف تفسي وحتديد هذه املرجعية إىل عدة نظريات أساسية:

( )1جممع الفائدة والّبهان .436 :3
( )2تفصيّ وسائّ الشيعة  258 :21ـ .259
( )3حترير املجلة .34 :1

النظريّة األوىل
املرجعيّة املساعدة اإلنسانيّة (سُلطة الدولة ووالية األمر)
متهيد

تقوم هذه النظرية عىل االعلتقاد بأن الرشيعة وضعت أحكام ًا مبارشة ،فيام تركت بعض

املواقف لويل األمر املنصوب مبارش ًة أو عّب نظام الشورى ،وربام يمكنني القول بأن هذه
النظريات حظيت برتحاب واسع يف أوساط اللتيارات اإلسالمية اللتي اشلتغلت بالشأن
االجلتامعي والسيايس يف القرن العرشين وإىل يومنا هذا ،حلتى حتولت إىل إطار نمطي ألغلب
مدارس وتيارات الفكر السيايس اإلسالمي املعارص عند املذاهب املخلتلفة.

صياغات لنظريّة املرجعيّة املساعدة اإلنسانيّة

يوجد هلذه النظرية تقريرات ملتعددة وبيانات ملتنوعة يف أسلوهبا ،ال بأس بعرض أبرزها

وأمهها ،كي تصبح صورة هذه النظرية واضحة وصياغاهتا امللتعددة جلية ،وقد اخرتت
الصياغات اللتي هي بنظري ذات أمهية ،وتعكس يف داخلها سائر البيانات اللتي بينت هبا هذه
النظرية يف كلتابات الباحثني والعلامء املخلتلفني ،واهلدف من ذلك توضيح النظرية من جهة،
وعدم اإلطالة يف العرض من جهة ثانية.

أ ـ صياغة املريزا النائيين يف تنبيه األمّة وتنزيه امللّة

ربام يعود واحد من أقدم النصوص املهمة يف تكوين هذا النظرية إىل امليزا النائيني

(1355هـ) ،وذلك يف كلتابه القيم تنبيه األمة وتنزيه امللة  ،والذي يلزم عىل طالب الفقه
( )1هلذا الكلتاب قصة طويلة جيدر مراجعلتها ،حيث انلترش ألول مرة باللغة الفارسية عام 1327هـ ،ثم

السيايس أن يدرسوه بعناية ملا له من أمهية يف العرص احلديث  ،حيث ننقّ هنا نصه الكامّ
ألمهيلته ،ثم نوضحه ببعض اإليضاح.
يقول النائيني :ومن الوظائف واملهام اللتي جيب عىل نواب املجلس القيام هبا ،النظر يف
عملية وضع القوانني وضبطها ،وإحراز تطابقها مع الرشيعة اإلسالمية ،والقيام بنسخها أو
تغييها إذا ما دعت الظروف لذلك.
نرش يف طبعلته الثانية يف عام 1328هـ ،ليخلتفي من اللتداول يف األسواق العامة إىل ما بعد وفاة النائيني،
حلتى قام السيد حممود الطالقاين (1979م) أحد الرجال البارزين يف الثورة اإلسالمية يف إيران ،بإعادة
نرشه مع تقديم له ،وذلك عام 1374هـ ،أي بعد حوايل نصف قرن من اخلتفاء الكلتاب تقريب ًا من
اللتداول يف األسواق ،وثمة من يرى أن اخلتفاء الكلتاب كان بقرار من النائيني نفسه ،واخلتلفت
اللتحليالت يف حتديد الدوافع اللتي يمكن أن تكون دفعت النائيني لسحب الكلتاب واحلد من تداوله،
بني من ذهب إىل أنه وجده يرض بمرشوع مرجعيلته املسلتقبلية ،ومن ذهب إىل أن ما آلت إليه احلركة
الدسلتورية يف إيران (املرشوطة) دفعت النائيني لسحب الكلتاب ،حلتى ال يسلتفيد اللتيار غي الصالح
والذي أتى الحق ًا منه ،ويقال بأن من سحب الكلتاب هم خصوم املرشوطة أنفسهم ،والعلم عند اهلل.
وثمة من يلتحدث عن أن الكلتاب اخلتفى مرة أخرى من اللتداول الواسع عقب انلتصار الثورة
اإلسالمية يف إيران عام 1979م ،إىل زمان حكومة الرئيس السيد حممد خامتي واللتي أعادت إحياء
الكلتاب واالهلتامم به عىل نطاق معلتد به ،معل ً
ال ذلك بأن تيار والية الفقيه مل يكن ينسجم مع بعض
طروحات النائيني ،خاص ًة من جهة تأكيده عىل مسألة الشورى وأمثال ذلك .هذا وقد نرش الكلتاب
أوالً ـ ببعض مقاطعه ـ مرتمج ًا إىل اللغة العربية يف جملة العرفان عام 1956م ،ثم نرش الحق ًا بعدة
ترمجات يف أعوام 1410هـ ،و 1419هـ ،و1437هـ.
( )1ثمة باحثون بارزون غربيون ومسلمون ـ مثّ الدكلتور عبد اهلادي احلائري يف كلتابه (تشيع
ومرشوطيت )54 :ـ يرون أن امليزا النائيني تأثر يف هذا الكلتاب بعمّ املفكر السوري الشيخ عبد
الرمحن الكواكبي (1902م) ،واملعروف بكلتاب (طبائع االسلتبداد ومصارع االسلتعباد)؛ وذلك أن
الكواكبي نرش كلتابه هذا يف سياق الدعوة حلقوق األمة ورفع االسلتبداد والدعوة لنظم دسلتورية عادلة
عام (1902م ـ 1320هـ) ،يف العام الذي تويف فيه مسموم ًا يف القاهرة ودفن فيها ،بينام نرش كلتاب
النائيني يف عام 1327هـ ،أي بعد سبع سنوات من كلتاب الكواكبي ،ونظر ًا لللتشاهبات الكبية حلتى
يف اللتعابي واملفردات ،افرتض بعضهم أن النائيني ربام يكون تأثر بأعامل الكواكبي ،وليس أمر ًا بعيد ًا،
وإن كان لكلتاب النائيني املتيازاته اخلاصة ومقارباته الدينية األكثر عمق ًا .نعم ،هناك من خيالف يف هذا
الرأي مثّ الباحث اإليراين محيد عنايت (1982م).

اعلم أن كّ الوظائف امللتعلقة بلتنظيم شؤون البلد واملحافظة عليه وتدبي أمور وشؤون
الشعب ،قد تكون أحكام ًا أولية ملتكفلة ألصّ القوانني العملية الراجعة للوظائف النوعية ،أو
ثانوية ملتضمنة عقوبات مرتتب ًة عىل خمالفة األحكام األولية  ،فهي ال خترج عن هذين
القسمني؛ ألّنا بالرضورة إما أن تكون أحكام ًا نص عليها الرشع ،فهي وظائف عملية ثابلتة يف
الرشع ،أو مل ينص عليها الرشع فهي موكولة إىل نظر الويل؛ لعدم اندراجها حتت ضابط خاص،
وباللتايل عدم تعيني الوظيفة العملية فيها .والقسم األول ال خيلتلف باخلتالف األعصار وتغي
األمصار ،وال جيري فيه غي اللتعبد بمنصوصه الرشعي إىل قيام الساعة ،وال يلتصور فيه أي
وضع آخر أو وظيفة أخرى ،بينام يكون القسم الثاين تابع ًا ملصالح الزمان ومقلتضياته ،وخيلتلف
باخلتالف الزمان واملكان ،وهو موكول لنظر النائب اخلاص لإلمام× ،وكذا النواب
العموميني (الفقهاء ) ،أو من كان مأذون ًا عمن له والية اإلذن بإقامة الوظائف املذكورة.
وبعد وضوح هذا املعنى ،وبداهة هذا األصّ ،ترتتب مجلة فروع سياسية عليه ،وهي:
أ ـ إن القوانني واملقررات اللتي جيب اللتدقيق واملراقبة يف مدى انطباقها عىل الرشيعة هي
تلك اللتي تكون من القسم األول ،وال موضوع هلا يف القسم الثاين بلتات ًا.
ب ـ إن أصّ الشوروية اللتي عرفت أّنا أساس احلكم اإلسالمي بنص الكلتاب والسنة،
واللتي ابلتنيت السية النبوية عليها ،هو من القسم الثاين ال غي ،وأما القسم األول فخارج عن
هذا العنوان؛ إذ ال حمّ للمشورة فيه.
ج ـ كام أن ترجيحات الوالة املنصوبني من قبّ اإلمام× يف عرص حضوره وبسط يده
تكون من أحكام القسم الثاين وملزمة رشع ًا ال جيوز اللتخلف عنها ،حلتى أن طاعة ويل األمر
ذكرت يف عرض طاعة اهلل ورسوله ،بّ وجعلت طاعة الويل والرسول يف عرض طاعة اهلل
ِ
ِ
الر ُسول و ُأ ِ
وِل ْاأل ْم ِر ِمنْك ُْم) (النساء:
سبحانه أيض ًا ،كام يف اآلية املباركة( :أطي ُعوا اهلل وأطي ُعوا َّ
 ،)59وهذا ما عد من معاين إكامل الدين بنصب والية يوم الغدير ،كذلك تكون ترجيحات
النواب العموميني أو املأذونني من جانبهم يف عرص الغيبة ملزم ًة رشع ًا بمقلتىض نيابلتهم الثابلتة
( )1خييّ يل أن امليزا النائيني يسلتخدم هنا مفردة (األويل ـ الثانوي) بغي املعنى الشائع يف الفقه اإلمامي.
( ) 2ال وجود لكلمة (الفقهاء) هنا يف هذه الفقرة يف األصّ الفاريس ،وقد أضافها املرتجم بني قوسني،
وربام تكون إضافلته لللتوضيح باعلتبار سياق الكلتاب.

القطعية .وهكذا يلتضح فساد اهلفوات واألراجيف اللتي رضب عىل وترها املغرضون ،حيث
زعموا أن اإللزام واالللتزام هبذا القانون يكون بدع ًة من البدع ألنه بال ملزم رشعي ،وظهر
أيض ًا أن منشأ ذلك هو األغراض الفاسدة وعدم االطالع عىل مقلتضيات أصول املذهب.
د ـ وبام أن معظم السياسات النوعية داخلة يف القسم الثاين ،ومندرجة حتت والية ويل األمر
أو نائبه اخلاص أو نائبه العام وترجيحاهتم ،وأصّ ترشيع الشوروية يف الرشيعة املطهرة هي
هبذا اللحاظ ،لذا جيب تدوينها بصورة قانونية ،نظر ًا للتوقف حفظ النظام وضبط أعامل
املغلتصبني ومنعهم عن اللتجاوز واالعلتداء عليها ،ومنوط بلتدوينها ،ويوكّ أمر القيام هبذه
الوظيفة احلسبية ـ تدوين القوانني ـ مع األخذ بنظر االعلتبار خصوصيات احلالة الراهنة اللتي
نحن عليها ،وتوقف رسميلتها ونفوذها عىل صدورها عن املجلس النيايب ،يوكّ هذا األمر إىل
دراية نواب األمة ومدى كفاءهتم ،فإذا قاموا بذلك وكان عملهم ممىض من قبّ من له اإلذن
واإلمضاء كام تقدم سابق ًا ،كان جامع ًا جلميع رشوط الصحة وجهات املرشوعية ،وخال من
كّ شبهة أو شائبة إشكال ،وهذا هو املعنى الذي نقصده من قولنا :إن اهليئة املنلتخبة هي القوة
العلمية املقننة يف البالد ،ومن هذا يظهر فساد شبهة املغرضني القائلني حتك ًام :إن نفس عملية
اللتقنني هلذه القوانني إنام هي مقابلة ملقام النبوة.
ومزيد ًا عىل ما سبق يلتضح لنا أن القيام هبذه املهمة إنام هو واجب حسبي يلتوقف عليه حفظ
النظام وضبط اللترصفات الغصبية.
هـ ـ إن القسم الثاين من السياسات النوعية ـ كام مر آنف ًا ـ ال يمكن مجعه يف إطار ضابطة
معينة ،وليس حمدد ًا بميزان خمصوص ،وإنام خيلتلف باخلتالف األعصار واألمصار ،ويلتغي بلتغي
املصالح واملقلتضيات ،وهلذا مل تنص الرشيعة املقدسة عليه ،بّ أوكللته إىل ترجيح من له الوالية.
وكذلك القوانني امللتعلقة هبذا القسم ملتغية بلتغي املصالح واملقلتضيات وواقعة يف معرض
النسخ واللتغيي ،وليست مبني ًة عىل أساس أن تكون أبدي ًة دائمية.
ومن هنا ،يلتضح أن من األمهية بمكان أن يكون هناك قانون يلتكفّ بجميع هذه املصالح
واملقلتضيات ويكون ملتغي ًا .ويلتضح أيض ًا أنه إىل أي حد يكون هذا القانون أمر ًا صحيح ًا
والزم ًا ومطابق ًا للوظيفة احلسبية.
واحلق أن كامل احلية يف أمر هذا األجنبي غي املطلع عىل الدقائق اإلسالمية ،كيف اسلتطاع

أن يسلتفيد من هذه الوظائف املهمة اسلتفاد ًة دقيقة صحيحة؟! وأعجب من ذلك أمر أولئك
املنلتحلني لإلسالم اجلاهلني أو امللتجاهلني بمقلتضيات األصول املذهبية الذين يوردون
مغالطات سفسطائية ،رضبوا عليها بأحلان خملتلفة ،تشويش ًا ألذهان العوام والبسطاء! حيث
أوردوا عىل هذا النوع من األحكام امللتغية قائلني :هّ هو عدول عن الواجب إىل احلرام أم عن
احلرام إىل الواجب؟ أم عن املباح إىل املباح اآلخر؟
واحلق أنه ليس من هذه اللتشقيقات ،وإنام هو عدول عن فرد واجب إىل فرد واجب آخر،
والقدر املشرتك أن حفظ النظام وسياسة أمور األمة واجب حسبي واخلتيار األفراد تابع
خلصوصيات املصالح ومقلتضيات العصور ،وترجيح من له والية النظر يف هذه األمور.
وكذلك األمر يف العدول من فرد إىل آخر بلحاظ األصلحية ،فإنه يكون الزم ًا. 
من الواضح أ ّن النائيني يعترب:
 1ـ أن املنصوص عليه يف الرشع هو أمر ثابت ال يقبّ اللتغيي وال اللتبديّ ،بينام ما يصدره
ويل األمر أو من يكون من قبله يكون تابع ًا ملصالح الزمان واملكان ،وخيلتلف باخلتالفهام ،فيقبّ
اللتغيي والنسخ.
 2ـ إن املسؤول عن سن النوع الثاين من القوانني هم والة األمر ونواهبم ،ويف هذه الدائرة
يكون مبدأ الشورى ،مسلتند ًا يف ذلك إىل نصوص الشورى وطاعة ويل األمر الواردة يف القرآن
والسنة.
 3ـ من الواضح من هذا النص أن النائيني كان يواجه تيار ًا يرفض مرجعية أحد يف سن
القوانني ؛ لذلك وجدناه يكرر أكثر من مرة الغمز من قناة من يعلتّبون وجود املرجعية
البرشية املقننة ادعا ًء ملقام النبوة ،أو أن احلديث عن هذه املرجعية املساعدة نوع من البدعة ،وال
( )1لعّ األفضّ ـ بعد املقارنة مع األصّ الفاريس ـ أن تكون الرتمجة عىل الشكّ اآليت :عدول عن فرد
واجب إىل فرد آخر.
( )2تنبيه األمة وتنزيه امللة 196 :ـ  ،200ترمجة :عبدالكريم آل نجف (ويف األصّ الفاريس ص  133ـ
.)138
( )3من املعروف أن الشيخ فضّ اهلل النوري ـ املعارض الشديد للحركة الدسلتورية يف زمن النائيني ـ كان
خيالف تشكيّ جملس يسن القوانني ،ويراه معارض ًا لكامل الرشيعة اإلسالمية وجامعيلتها.

ملزم هبا رشع ًا ،حيث جييب النائيني بأن النصوص هي اللتي كرست موقع ويل األمر
والشورى ،ومن ثم فيجب إطاعلتهم بمقلتىض النصوص الدينية نفسها.
 4ـ إن النائيني يقر بأن القسم الثاين من السياسات النوعية ال يمكن مجعه حتت ضابطة
واحدة ومعينة؛ ألنه خيلتلف باخلتالف العصور واألزمنة واألمكنة ،ويرصح بأن هذا هو السبب
وراء عدم نص الرشيعة عليه وإيكاهلا أمره إىل ترجيح من له الوالية ،كام يميز النائيني بني
القوانني املنبثقة من أصّ الرشع فياها أبدي ًة غي قابلة للنسخ ،بينام القوانني املنبثقة من ترجيح
ويل األمر غي أبدية ،وهي قابلة للنسخ واللتغيي.
 5ـ لكي يفك النائيني مشكلة اللتغيات الناشئة من سن القوانني عّب ويل األمر والشورى،
فهو ينفي إشكالية أن هذا عدول من الواجب إىل احلرام بام ييش بملتغيات رشعية ،هلذا فهو
يؤكد أن هذا عدول من فرد من أفراد الواجب إىل فرد آخر ،والقاسم املشرتك بني االثنني هو
حفظ النظام العام وسياسة أمور األمة ،باعلتبار ذلك أحد الواجبات احلسبية.
هبذه الطريقة يلتبني أن النائيني انلتبه إىل رضورة وجود مرجعية مساعدة مقررة من قبّ
الرشع ،وهي مرجعية الشورى ووالية األمر ،وأن سن الرشيعة هلذه املرجعية هدفه القدرة عىل
املواكبة؛ ألن النصوص املبارشة غي قادرة عىل مواكبة امللتغيات اللتي من هذا النوع.
ومقررة يف الدين
وعرب ذلك ،يفتح النائيني الباب أمام مرجع ّية قانون ّية برش ّية جمعولة رشع ًا
َّ
نفسه ،وتشلتغّ يف سياق احلسبيات ونطاق األغراض العامة لصالح األمة ،وهبذه املرجعية
حتقق الرشيعة اللتناسق بني الثوابت وامللتغيات ،إىل حد أن النائيني يلتوجه لرضورة سن القوانني
املنبثقة عن هذه املرجعية للتكون مدون ًة ،وبذلك تكون الرشيعة اإلسالمية قد وفقت بني الثابت
وامللتغي ،واسلتطاعت ـ عّب هذه املرجعية املساعدة ـ سد كّ حاجات األمة يف سياق امللتغيات.
ومن الرضوري أن نشي إىل أن النائيني مل يكن بصدد احلديث عن شمولية الرشيعة وال عن
إشكالية الثابت وامللتغي ،بمفهومنا املعارص ،بّ كان بصدد وضع صيغة رشعية تنظيمية إلدارة
املجلتمع تقدر عىل االسلتجابة ،وختلص األمة من االسلتبداد ،فاإلشكالية ال يبدو كوّنا مطروحة
يف ذهنه ،بّ لعّ املطروح آنذاك يف الوسط الديني هو رفض هذا النسق من اللتفكي الذي
يسمح بسن دسلتور وقوانني غي الرشيعة اإلسالمية امللتمثلة ـ عىل سبيّ املثال ـ بكلتب الفلتاوى

والفقه والرسائّ العملية ملراجع الدين وكبار املفلتني ،واملسلتمدة من الكلتاب والسنة.
نص النائيني هذا يشكّل مفص ً
ال تارخي ّي ًا؛ ملا فيه من اجلرأة والرصاحة لطرح
إنّني أعتقد ّ
بأن ّ
الظن ّأهنا من غري املمكن أن تكون مقبولة يف الثقافة الدينية الشيع ّية السائدة حتى
مفاهيم ،غالب ّ
زمنه ،ولعله عدل عن مضمون هذا الكلتاب عدوالً اجلتهادي ًا ،فلهذا مل هيلتم لنرشه أو سحبه عىل
ما قيّ.

ـ صياغة العالمة الطباطبائي الفلسفيّة لثنائية الثابت واملتغيّر

يذهب العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي (1981م) إىل أن املرجعية املساعدة اللتي

امللتغيات؛ للتعطينا القوانني املواكبة للحياة ،هي مرجعية والية األمر ،بعد إقراراه
نرجع إليها يف ِّ
بوجود ثوابت وملتغيات.
ففي البداية ،يقرر الطباطبائي نفوذ الدين والرشيعة يف احلياة االجلتامعية وختطيهام احلياة
الفردية ،فهو يقول« :حد الدين ومعرفلته ،وهو أنه نحو سلوك يف احلياة الدنيا يلتضمن صالح
الدنيا بام يوافق الكامل األخروي ،واحلياة الدائمة احلقيقية عند اهلل سبحانه ،فالبد يف الرشيعة
من قوانني تلتعرض حلال املعاش عىل قدر االحلتياج» .
واحلياة االجلتامعية عند الطباطبائي تأيت من االجلتامع البرشي القائم عىل رضورة
االسلتخدام؛ ألن اإلنسان يصبح اجلتامعي ًا باالسلتخدام الذي هو من اعلتباريات ما قبّ االجلتامع
يف النظرية الفلسفية للطباطبائي  ،واإلسالم اهلتم باالجلتامع البرشي إىل جانب الفرد ،يقول
الطباطبائي« :ال ريب أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي أسس بنيانه عىل االجلتامع رصحي ًا ،ومل
هيمّ أمر االجلتامع يف شأن من شؤونه ،فانظر إن أردت زيادة تبرص يف ذلك إىل سعة األعامل
اإلنسانية اللتي تعجز عن إحصائها الفكرة وإىل تشعبها إىل أجناسها وأنواعها وأصنافها ،ثم
انظر إىل إحصاء هذه الرشيعة اإلهلية هلا وإحاطلتها هبا ،وبسط أحكامها عليها ،ترى عجب ًا ،ثم
انظر إىل تقليبه ذلك كله يف قالب االجلتامع ،ترى أنه أنفذ روح االجلتامع فيها غاية ما يمكن
( )1امليزان يف تفسي القرآن .130 :6
( )2انظر نظرية الطباطبائي الفلسفية يف االعلتباريات ،ومسألة مدنية اإلنسان واجلتامعيلته املنبثقلتني عن
أصّ االسلتخدام ،يف كلتابه :أصول الفلسفة واملنهج الواقعي  578 :1ـ .585

من اإلنفاذ» .
ويرشح ذلك يف موضع آخر فيقول« :إن صالح املجلتمع العام أهم ما يبلتغيه اإلسالم يف
تعاليمه املصلحة؛ فإن أهم األشياء عند اإلنسان يف نظر الطبيعة ،وإن كان هو نفسه الفردية،
لكن سعادة الشخص مبنية عىل صالح الظرف االجلتامعي الذي يعيش هو فيه ،وما أصعب أن
يفلح فرد يف جملتمع فاسد أحاط به الشقاء من كّ جانب؛ ولذلك اهلتم يف إصالح املجلتمع
اهلتامم ًا ال يعادله فيه غيه ،وبذل اجلهد البالغ يف جعّ الدساتي واللتعاليم الدينية حلتى العبادات
من الصالة واحلج والصوم اجلتامعي ًة ما أمكن فيها ذلك ،كّ ذلك ليسلتصلح اإلنسان يف نفسه
ومن جهة ظرف حياته» .
واملتغريات ،بعد تقريره هذه
وعندما ينتقل الطباطبائي يف موضع آخر ملعاجلة قض ّية الثوابت
ّ
األصول يف كتبه ،فإنّه يقول« :إن األحكام والقوانني اللتي جيب تنفيذها يف املجلتمع تنقسم من
وجهة نظر اإلسالم إىل نوعني ،مها:
النوع األول :األحكام والقوانني اللتي هلا جذر تكويني ثابت ،مثّ :احلتياجات اإلنسان
الطبيعية اللتي تفيض إىل مقلتضيات ثابلتة غي قابلة لللتغيي؛ بحكم ارتباطها بالبنية اللتكوينية
امللتغية جيب أن
الثابلتة لإلنسان نفسه .فلتبع ًا لوجود مثّ هذه املقلتضيات الثابلتة واحلاجات غي
ِّ
تكون هناك أحكام ثابلتة ،وذلك من قبيّ :األحكام والقوانني ذات الصلة بامللكية
واالخلتصاص ،وأحكام املعامالت والوراثة ،وأحكام الزواج والطالق واعلتبار األنساب،
وأحكام احلدود والقصاص ونظائر ذلك.
ومن هذا القبيّ :أحكام العبادات ،اللتي ترتكز إىل جذر ثابت ،يلتمثّ برابطة الربوبية
والعبودية ،مما ال يمكن أن يطاهلا اللتغيي ،أو يناهلا االهلتزاز أبد ًا.
هذه السلسلة من األحكام والقوانني هي بنفسها الرشيعة اإلسالمية ،اللتي جاء بيان ك ِّلياهتا
يف القرآن الكريم ،وتكفلت السنة النبوية ببيان جزئياهتا وتفاصيلها .هذا اللون من األحكام
(الرشيعة) ال طريق لنسخه أو إبطاله بنص القرآن ورصيح السنة.
النوع الثاين :األحكام والقوانني ذات الصلة باحلياة اليومية للناس .ومثّ هذه القوانني
( )1امليزان يف تفسي القرآن .94 :4
( )2املصدر نفسه .330 :12

تكون بالرضورة حمكوم ًة باللتغيي ،وذلك تبع ًا لللتغيي واالخلتالف الذي يطرأ عىل طرق احلياة
ووسائّ معاش الناس من يوم اىل آخر؛ ومن عرص إىل عرص.
امللتغية :اللتحوالت اللتدرجيية اللتي طرأت عىل وسائّ النقّ ،بحيث
ومثال هذه األنظمة
ِّ

كان بدهيي ًا أن يقود وجود الطرق الّبية والبحرية واجلوية إىل انبثاق أوضاع جديدة تسلتدعي
بدورها إجياد وتطبيق سلسلة من النظم اجلديدة اللتي مل يكن هلا حاجة يف العصور السابقة» .
ومر ًة أخرى يف تفسي امليزان يكرر الطباطبائي فيقول« :ربام يقال :هب أن اإلسالم للتعرضه
جلميع شؤون اإلنسانية املوجودة يف عرص نزول القرآن كان يكفي يف إيصاله جملتمع ذاك العرص
إىل سعادهتم احلقيقية ومجيع أمانيهم يف احلياة ،لكن مرور الزمان غي طرق احلياة اإلنسانية،
فاحلياة الثقافية والعيشة الصناعية يف حضارة اليوم ال تشبه احلياة الساذجة قبّ أربعة عرش قرن ًا
املقلترصة عىل الوسائّ الطبيعية االبلتدائية ،فقد بلغ اإلنسان إثر جماهداته الطويلة الشاقة مبلغ ًا
من االرتقاء واللتكامّ املدين لو قيس إىل ما كان عليه قبّ عدة قرون كان كالقياس بني نوعني
ملتبائنني ،فكيف تفي القوانني املوضوعة للتنظيم احلياة يف ذلك العرص للحياة امللتشكلة العبقرية
اليوم؟ وكيف يمكن أن حتمّ كّ من احلياتني أثقال األخرى؟ واجلواب أن االخلتالف بني
العرصين من حيث صورة احلياة ال يرجع إىل كليات شؤوّنا ،وإنام هو من حيث املصاديق
واملوارد ،وبعبارة أخرى :حيلتاج اإلنسان يف حياته إىل غذاء يلتغذى به ولباس يلبسه ودار يقطن
فيه ويسكنه ،ووسائّ حتمله وحتمّ أثقاله وتنقلها من مكان إىل مكان ،وجملتمع يعيش بني
أفراده وروابط تناسلية وجتارية وصناعية وعملية وغي ذلك ،وهذه حاجة كلية غي ملتغية ما
دام اإلنسان إنسان ًا ذا هذه الفطرة والبنية ،وما دام حياته هذه احلياة اإلنسانية واإلنسان األويل
وإنسان هذا اليوم يف ذلك عىل حد سواء ،وإنام االخلتالف بينهام من حيث مصاديق الوسائّ
اللتي يرفع اإلنسان هبا حوائجه املادية ،ومن حيث مصاديق احلوائج حسب ما يلتنبه هلا وبوسائّ
رفعها ..وكام أن هذه االعلتقادات الكلية اللتي كانت عند اإلنسان أوالً مل تبطّ بعد حتوله من
عرص إىل عرص ،بّ انطبق األول عىل اآلخر انطباق ًا ،كذلك القوانني الكلية املوضوعة يف
اإلسالم طبق دعوة الفطرة واسلتدعاء السعادة ،ال تبطّ بظهور وسيلة مكان وسيلة ،ما دام
الوفاق مع أصّ الفطرة حمفوظ ًا من غي تغي وانحراف ،وأما مع املخالفة فالسنة اإلسالمية ال
( )1انظر :الطباطبائي ،الشيعة ،نص احلوار مع املسلترشق كوربان.141 :

توافقها ،سواء يف ذلك العرص القديم والعرص احلديث .وأما األحكام اجلزئية امللتعلقة
باحلوادث اجلارية اللتي حتدث زمان ًا وزمان ًا وتلتغي رسيع ًا بالطبع ،كاألحكام املالية واالنلتظامية
امللتعلقة بالدفاع ،وطرق تسهيّ االرتباطات واملواصالت واالنلتظامات البلدية ونحوها ،فهي
مفوضة إىل اخلتيار الوايل وملتصدي أمر احلكومة؛ فإن الوايل نسبلته إىل ساحة واليلته كنسبة
الرجّ إىل بيلته ،فله أن يعزم وجيري فيها ما لرب البيت أن يلترصف به يف بيلته ،وفيام أمره إليه،
فلوايل األمر أن يعزم عىل أمور من شؤون املجلتمع يف داخله أو خارجه مما يلتعلق باحلرب أو
السلم ،مالي ًة أو غي مالية ،يراعي فيها صالح حال املجلتمع بعد املشاورة مع املسلمني ،كام قال
تعاىل﴿ :وش ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاأل ْم ِر فإِذا عز ْمت فتوك َّْل عىل اهللِ﴾ (آل عمران ،)159 :كّ ذلك يف
األمور العامة .وهذه أحكام وعزمات جزئية تلتغي بلتغي املصالح واألسباب اللتي ال تزال
حيدث منها يشء ،ويزول منها يشء غي األحكام اإلهلية اللتي يشلتمّ عليها الكلتاب والسنة،
وال سبيّ للنسخ إليها» .
ويف دراسلته اللتي خصصها ملا يرتبط هبذا املوضوع ،حتت عنوان (اإلسالم واحلتياجات
اإلنسان املعارص) ،وكذا يف بحثه عن (اللتشيع واإلمامة) ويف أجوبلته عن (أربعني سؤاالً)
وجهت إليه من قبّ نخبة من األساتذة اإليرانيني يف نيويورك يف الواليات امللتحدة األميكية..
يعيد الطباطبائي اللتأكيد عىل أن اإلسالم حياكي الطبيعة اإلنسانية ،وتسلتجيب قوانينه للفطرة
واللتكوين ،فال معنى للسؤال عن قدرته أو عدم قدرته عىل املواكبة؛ إذ ال معنى للقديم واجلديد
هنا؛ ألن الطبيعة والفطرة ثابلتلتني دوم ًا ،ال تغيي فيهام  ،واإلسالم يلتعامّ يف قوانينه مع
(اإلنسان الطبيعي) ،وهو اإلنسان اللتكويني الثابت ،من هنا يسلتجيب اإلسالم للثوابت الناجتة
عن الطبيعة واللتكوين ،ليرتك امللتغيات ـ النوع الثاين من األحكام ـ لويل األمر (احلاكم
الرشعي يف الدولة اإلسالمية) ،ليلتم وضعها عّب نظام الشورى وإمضاؤها عّب نظام الوالية،
كام يدير رب األرسة وضعها ،تبع ًا ملقلتضيات املصالح الطارئة املسلتجدة ،ثم ترتفع هذه
األحكام والقوانني وتسقط بصورة طبيعية تلقائية بمجرد انلتفاء املصالح املوجبة هلا ،واملهم ـ
عند الطباطبائي ـ أّنا ملزمة بمقلتىض أدلة وجوب طاعة ويل األمر ،لكنها يف نفسها ليست جزء ًا
( )1امليزان يف تفسي القرآن  120 :4ـ .121
( )2انظر :مقاالت تأسيسية يف الفكر اإلسالمي 80 :ـ  95 ،84ـ .96

من الرشيعة اإلسالمية النازلة.
وهبذا يدير اإلسالم ـ عند الطباطبائي ـ حركة احلياة باألحكام الثابلتة وامللتغية مع ًا ،وال
يديرها ـ كام يلتصور بعض الناقدين ـ بالثوابت فحسب ،بام يؤدي اىل مجودها واصطدامها يف
ّناية الطريق .وتنوع اإلسالم يف أحكامه هبذه الطريقة أمر عقالئي جد ًا نجده يف خملتلف
القوانني البرشية أيض ًا ،مثّ الدسلتور والقوانني اللتفصيلية .والالفت هنا أن الطباطبائي يقر بأن
الدسلتور ال يلتوقع منه أن حيّ اللتفاصيّ اليومية للحياة ،وكذا الرشيعة ،وهلذا تلجأ لنظام
الشورى والوالية لفض هذه اإلشكالية .
كررها كثري ًا يف كتاباته ،وهي تقوم ـ كام رأينا ـ عىل
هذه عصارة نظر ّية الطباطبائي التي ّ
قاعدة العالقة الوطيدة بني اللترشيعات الدينية والواقع اللتكويني لإلنسان أو اإلنسان الطبيعي
والفطري ،ومن ثم ال تقبّ اللتغي؛ ألن اإلنسان الطبيعي ال يلتغي يف حاجاته ولوازمه ،بينام
امللتغيات هي األدوات والوسائّ واجلزئيات اليومية ،وقد نظملتها الرشيعة عّب اإلحالة عىل
قاعدة الوالية القائمة عىل الشورى ،وهي تقبّ اللتغي واللتطوير واللتبدل.
وبمقارنة خاطفةُ ،يالحظ عند الطباطبائي تقديمه مقاربة فلسف ّية تتصل بالثبات الراجع
لتع ّلق الترشيعات باإلنسان الطبيعي ،وهذا النوع من املقاربة مل نالحظه واضح ًا يف صياغة
اجليّ السابق عىل الطباطبائي وامللتمثّ بالدرجة األوىل بامليزا النائيني ،كام نالحظ أن امليزا
النائيني كان قريب ًا جد ًا من فكرة اإلدارة السياسية للمجلتمع ،يف حني رأينا الطباطبائي يف غالب
تعابيه يرتفع عن هذه اخلصوصية ليلتكلم بشكّ عام عن امللتغيات اإلنسانية ،بعيد ًا عن
خصوصية تقنني الدولة .والسبب ـ يف غالب الظن ـ هو منطلقاهتام املخلتلفة ونوعية اللتحديات
اللتي كانت تواجه ك ً
ال منهام؛ إذ حتدي الطباطبائي كان جذري ًا أكثر ،يف حني كان حتدي النائيني
ملتصالً بكيفية سن القوانني إلدارة الدولة فقط ،دون أن يواجه إشكالي ًة ضد الدين كله وقدرته
عىل املواءمة يف العرص احلديث ،كاللتي واجهها الطباطبائي وأمثاله فيام بعد ،وهلذا الحظنا أن
خصوم النائيني كانوا عبارة عن اللتيار املدريس داخّ املؤسسة الدينية ،حيث كان يغمز من
قناهتم يف ادعائهم أن سن القوانني هو ادعاء للنبوة أو بدعة ،بينام خصوم الطباطبائي واجلهة
( )1انظر :املصدر نفسه 98 :ـ  166 ،118ـ  180 ،170ـ  508 ،181ـ 512؛ وامليزان  192 :16ـ
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املقابلة له ،هم النقاد امللتأثرون بالغرب والفكر احلديث.
ويلزم أن ننلتبه جيد ًا هنا إىل أن متييز الطباطبائي بني امللتغي والثابت ،ليس بمعنى أن الثوابت
منفصلة عن امللتغيات ومنعزلة عنها عنده ،فاألكّ ثابت والسيارة ملتغية ،فليس هناك دائرتني
منفصللتني ،بّ املراد أن حياة اإلنسان تلتواشج فيها الثوابت بامللتغيات ،ويكون بعضها يف بطن
بعضها اآلخر ،فحاجة اإلنسان لللتنقّ ـ مثالً ـ تسلتدعي سن قوانني تلتصّ بالنقّ من حيث
كونه من لوازم اإلنسان الطبيعي مثالً ،بينام اسلتخدام السيارة أو القطار أمر ملتغي؛ ألنه ليس من
لوازم اإلنسان الطبيعي ،فالنقّ املسلتكن يف روح اسلتخدام وسائط النقّ احلديثة هو ثابت ،بينام
هذه الوسيلة أو تلك اللتي يلتجىل فيها تطبيق النقّ هي ملتغيات؛ فاإلنسان بام هو إنسان ليس
بحاجة للسيارة ،بّ هي جتّ زمني حلاجلته الثابلتة املعّب عنها باالنلتقال من مكان إىل مكان مثالً،
ومن هنا فام يلتصّ بالسيارة بام هي سيارة هو من امللتغيات اللتي يرجع فيها لويل األمر ،وما
يلتصّ هبا بام هو نقّ وانلتقال مثالً فإنه يرجع فيه للنص الديني؛ ألنه من الثوابت ،ولك أن
تأخذ هذا املثال للتطبق روحه ـ كام فعلنا ـ عىل مواضع كثية أخرى.

ج ـ املطهري يف سياق بلورة صياغة مشرتكة بني الرؤية الفلسفية ومهمّة التقنني

ال يمكنني تصنيف الشيخ مرتىض مطهري عىل أنه صاحب صياغة مسلتقلة هنا ،فض ً
ال عن

أن يكون صاحب نظرية خملتلفة ،لكنه باللتأكيد شارح مملتاز ومكمّ حمرتف يف موضوع بحثنا،
من هنا أود أن أعرض باخلتصار أهم النقاط اللتي اسلتعرضها وتشكّ إعادة بيان وتكميّ
ملقاربلتي :النائيني والطباطبائي مع ًا ،وذلك باخلصوص يف كلتابه املخصص لإلسالم وملتطلبات
العرص.
يرصح املطهري يف موضع من أعامله بشمولية اإلسالم وكليلته وكامله امللتأتيني من خامتيلته ،
يف الوقت عينه الذي يرصح فيه بأنه ال يلتدخّ يف كّ اللتفاصيّ ،كام سوف نرى.
إن املطهري يقر بأن هناك حاجات ثابلتة لإلنسان ،ويرى يف الوقت عينه أن وسائّ تأمني
احلاجات الثابلتة ختلتلف بني العصور؛ ألن هذه الوسائّ من إبداع اإلنسان ،وال عالقة للدين
هبا ،فالدين يعني األهداف وكيفية بلوغها وحتقيقها ،أما الوسائّ فهي من مهمة العقّ ،حيث
( )1انظر :جمموعه آثار (بالفارسية) .173 ،140 :3

يؤدي دوره عّب اللتفنن واإلبداع .هذه هي حاجات العرص احلقيقية وملتطلباته الواقعية عند
املطهري .
واملطهري هنا يقر بلتغي احلاجات احلقيقية لإلنسان بفعّ تغي األوضاع ،وربام يكمن
اجلديد يف مقاربلته يف أنه حياول أن يدافع عن نظرية الثابت وامللتغي بالبيان الذي قدمه اسلتاذه
الطباطبائي أمام إشكالية القائلني بأصالة اللتغي يف الفلسفة املادية؛ إذ يرى هؤالء أن اللتغي هو
األصّ الشامّ ،ومن ثم فام حيلتاجه اإلنسان اليوم يمكن أن ال حيلتاجه غد ًا ،والعكس صحيح؛
فباألمس احلتاج اإلنسان للفحم ،وها هو اليوم حيلتاج للكهرباء ،وهذا يعني أن كّ األشياء يف
تغي وصيورة ،وال معنى للحديث عن ثوابت ،بّ الدِّ ين نفسه عندهم حاجة زمنية ارتفعت
اليوم يف ظّ تطور احلياة اإلنسانية ،وهنا حياول املطهري أن يدافع عن رؤيلته ضد هذه املقولة،
فيناقشها ـ باخلتصار ـ يف بعدها الفلسفي القائم عىل اللتغي املطلق الوجودي وعدم وجود
ثابت ،كام يف نظريات الفيلسوف الباكي احلزين هرقليطس 475( Heraclitus/أو 480ق.
م) وغيه ،يف أن اإلنسان ال يسلتحم من ماء النهر مرتني .ثم ينلتقّ للبعد االجلتامعي ،حيث
يذهب املاركسيون إىل أن البنى االجلتامعية يف تغي دائم ،والسبب أّنا معلولة لقوى اإلنلتاج
ووسائله ،وحيث إن وسائّ اإلنلتاج يف تطور وصيورة ،فالبنى االجلتامعية كلها يف تغي
وصيورة ،ومن ثم ال يمكن وضع قوانني ثابلتة؛ ألن احلاجات والعالقات مل تعد ثابلتة.
وال يعلق املطهري كثي ًا هنا ،مقلترص ًا عىل تأكيد فكرة الثوابت عّب بعض األمثلة
واللتوضيحات  ،ربام مكلتفي ًا بمناقشات اإلسالميني خالل القرن العرشين للفكر الشيوعي،
لكن هذه املقولة كانت تسلتحق منه وقفات أطول بعيد ًا عن املاديني ،ولعّ له عذره يف النقاش
معها ،خاصة وأن هذا الكلتاب (اإلسالم وملتطلبات العرص) ليس سوى سلسلة من
املحارضات امللتنوعة .إن حتديد وجود الثوابت بموازاة رشيعة كاملة من جهة ،وتعيني
مساحات هذه الثوابت ووضع تعريفات دقيقة هلا ،يظّ حاجة مهمة للتوضيح الفكرة أكثر عند
املطهري والطباطبائي مع ًا.
إنني أعلتقد بأن ذهنية أصالة الكّل (رئاليسم) حاكمة عىل عقلية اإلسالميني هنا
( )1انظر :اإلسالم وملتطلبات العرص 118 :ـ .119
( )2انظر :املصدر نفسه 125 :ـ .134

كالطباطبائي واملطهري ،نلتيجة نزعلتهم العقلية يف الفلسفة ،يف حني أن عقلية خصومهم من
املاركسيني وغيهم ،تظهر يف مثّ هذه املوضوعات ،وكأّنا منلتمية لذهنية االجتاه اإلسمي
(أصالة اجلزئي والفرد ،)Nominalism/الذي يعد من أبرز أعالمه املؤسسني الفيلسوف
اإلنجليزي وليام األوكامي (1347م) ،املعروف بأطروحلته (شفرة/موسى/نصّ اوكام)،
والذي سامهت مدرسلته الفلسفية يف تسديد رضبة قوية للفلسفة املدرسية يف فرتة ما يعرف
بالقرون الوسطى ،وهيأت لنهوض املدارس اللتجريبية فيام بعد ،وهو موضوع يسلتحق الوقوف
عنده كثي ًا.
يساعدنا مطهري مر ًة أخرى عندما يرصح بأن الثوابت هي األصول واملبادئ فيام امللتغيات
تكمن يف كيفية تنفيذ تلك األصول واملبادئ ،وهذا ما خيضع للتطورات العرص .
عىل صعيد آخر ،يويل املطهري اهلتامم ًا كبي ًا تار ًة بفكرة سوق األحكام الرشعية مساق
القضايا احلقيقية بحيث تظّ قائمة عىل املتداد الزمان ،وأخرى بفكرة االجلتهاد يف قدرهتا عىل
توفي تغطية اإلسالم للملتغيات واملسلتجدات؛ ألن االجلتهاد هو الكفيّ بوضع احللول الزمنية
املناسبة يف كّ عرص من خالل اسلتنباط األحكام اجلزئية اللتفصيلية امللتالئمة مع املصادر
املجملة لللترشيع اإلسالمي ،وبه يلتمكن اإلسالم من اللتواصّ واالسلتمرار الزمني ،معرض ًا بام
وصللته حال االجلتهاد يف عرصنا ،ومعلتّب ًا أنه لو بعثت الروح احلقيقية مر ًة أخرى يف االجلتهاد،
لرأينا قدراته املذهلة عىل حّ املشكالت ،فاإلسالم ربط امللتغيات بثوابلته ،وال يكلتشف هذا
الربط إال الفقيه املجلتهد؛ ألن االجلتهاد هو القوة احلركية يف اإلسالم  ،بّ هو أحد
معجزاته .
ومن هذه الزاوية من معاجلة املوضوع ،واللتي يبدو فيها املطهري شارح ًا ومكمالً مملتاز ًا
ملدرسة الطباطبائي ،إىل زاوية أخرى يبدو فيها املطهري مدافع ًا عن توجهات النائيني حلتى لو مل
يذكره باالسم ،ففي سياق انلتصاره للحركة الدسلتورية ورفضه توصيفها بأّنا ضد اإلسالم،
( )1انظر :املصدر نفسه.138 :
( )2هذا هو اللتعبي الذي أطلقه حممد إقبال الالهوري عىل االجلتهاد ،حني وصفه بأنه القوة املحركة
لإلسالم ،ويبدو أن مطهري أخذه منه.
( )3انظر :اإلسالم وملتطلبات العرص.151 ،149 ،144 :

وهو توصيف ناتج عنده عن عدم فهم روح هذه احلركة ،ينطلق املطهري هنا للترشيح هوية
وضع القانون من قبّ ممثّل الشعب.
إنه يقول يف نص مهم جد ًا« :الدسلتوريون هنا هلم جواب ال يصمد أمامه جواب خصمهم،
يقول الدسلتوريون :إننا نقر أن النظام الدسلتوري الذي ينص عىل أن ممثّل الشعب هم الذين
يصنعون القرار ،وال يعني أن املجلتهد الذي يريد أن يسلتنبط حك ًام من األحكام ينظر ماذا يقول
قانون اهلل تعاىل ،ليبلغ احلكومة بنفس ذلك القانون من أجّ تنفيذه ،ال ،ليس كذلك ،بّ إن
ممثّل الشعب هم الذين يضعون القوانني ،ولنا أن نسأل :هّ أن كّ قانون وضعي ممنوع؟ ال،
نحن عندنا قانون باسم الدين ،وقد حدد الدين تكليف الناس لكّ األزمنة واألعصار ،وبني
القوانني الكلية املجملة ،أما اجلزئيات واللتفاصيّ اللتي تظهر يف كّ عرص ،فقد تركها للناس
كي جيلتهدوا يف وضع قانون هلا مع األخذ بعني االعلتبار القانون اإلهلي الكّل ،وعدم اللتعارض
معه».
وهنا يرضب املطهري جمدد ًا مثال رب األرسة بالشكّ الذي كان طرحه الطباطبائي من
قبّ ،فاألب ال يرجع للفقيه كي يقول له :ماذا أقرر يف أرسيت؟ بّ يقرر هو بام يراه صالح ًا دون
أن يعارض الرشع ،وهنا يرى املطهري ـ بعباراته الغامزة من قناة الناقدين ـ أن احلديث عن
حكم رشعي يف كّ هذه األمور هو بعينه مقولة اخلوارج (ال حكم إال هلل) ،غامز ًا أيض ًا من قناة
اإلخباريني الذين يضعهم يف سلسلة حمارضاته هذه يف وضع شبيه بذهنية اخلوارج ،يف حني
يرى املطهري أن اهلل بنفسه قد فوض األب أو رب العمّ أو احلكومة وضع مقررات تلتصّ
بإدارة عملهم .
هبذا نفهم كيف حاول املطهري مللمة عنارص املوضوع؛ ليخرج بلتصور يوفق بني شمولية
الرشيعة من جهة ،والثوابت وامللتغيات من جهة ثانية ،مكم ً
ال طريق جيلني سبقاه :جيّ
النائيني وجيّ الطباطبائي ،بّ هو يعلتّب أن من مقومات ممارسة السلطة ـ أي سلطة ـ وجود
جزء تقنيني تقوم به يف امللتغيات .
( )1انظر :املصدر نفسه 96 :ـ .101
( )2انظر :مطهري ،مقدمه بر حكومت اسالمي.40 :

د ـ صياغة السيّد الصدر وطرح نظريّة منطقة الفراغ

يمثّ السيد حممد باقر الصدر (1400هـ) هنا أحد الرموز األساسية يف طرح حماولة تذلّ

العقبات أمام قدرة الرشيعة عىل املواكبة واإلدارة.
يرصح الصدر يف مواضع بشمولية الرشيعة  ،وقد سبق أن نقلنا عنه اسلتدالله بقاعدة
اللطف عىل ذلك يف الفصّ األول من هذا الكلتاب.
ويف مدوناته األوىل حلزب الدعوة اإلسالمية واملعروفة بـ (األسس اإلسالمية) ،واللتي
دوّنا عام 1958م ،وصدرت عام 1381هـ ،أي أواخر اخلمسينيات وأوائّ السلتينيات من
القرن العرشين ،يقول :ونقصد بالرشيعة جمموعة القوانني واألنظمة اللتي جاء هبا الرسول
اللتي تعالج احلياة البرشية كافة ،الفكرية منها والروحية واالجلتامعية بمخلتلف ألواّنا من
اقلتصادية وسياسية وغيها ،فاإلسالم إذ ًا مبدأ كامّ؛ ألنه يلتكون من عقيدة كاملة يف الكون
ينبثق عنها نظام اجلتامعي شامّ ألوجه احلياة ،ويفي بأمس وأهم حاجلتني للبرشية ،ومها
القاعدة الفكرية والنظام االجلتامعي. 
لكن مع ذلك ،ربام يمكننا تصنيف الصدر عىل أنه أول عامل شيعي إمامي اسلتخدم تعبي
(منطقة الفراغ) يف سياق معاجلة امللتغيات واإلدارة العامة ،ويبدو أن أول اسلتخدام له كان يف
كلتابه الشهي (اقلتصادنا) ،الذي رشع يف تأليفه عام 1959م ،ليلتم القسم الثاين منه واملخصص
لالقلتصاد اإلسالمي ،فيطبع حدود عام  1963ـ 1964م  ،حيث كان بصدد دراسة عملية
اكلتشاف املذهب االقلتصادي يف اإلسالم بعد قراءته النقدية للمذهبني املاركيس والرأساميل.
وقد حاول الصدر يف بداية بحثه حول رسم صورة االقلتصاد اإلسالمي أن يضعنا أمام
( ) 1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :الفلتاوى الواضحة (املرسّ الرسول الرسالة) 89 :ـ 90؛ واملدرسة
اإلسالمية 144 :ـ .147
( )2انظر حول تأريخ تأليف (األسس اإلسالمية) ،واجلدل حول نسبلتها ك ً
ال أو بعض ًا إليه ،والنص الذي
نقلناه منها :أمحد عبد اهلل أبوزيد ،حممد باقر الصدر السية واملسية يف حقائق ووثائق  264 :1ـ .267
( )3انظر :املصدر نفسه  395 ،341 :1ـ  440 ،396ـ 441؛ وجتدر اإلشارة إىل أن سلسلة مقاالت
صدرت للصدر يف املجالت كانت متثّ مقاطع من اجلزء األول من هذا الكلتاب ،عل ًام أن اجلزء األول
كان صدر قبّ صدور اجلزء الثاين املخصص لالقلتصاد اإلسالمي.

تصور عام منهجي للقضية اسلتغرق منه عرشات الصفحات ،وهناك طرح العنوان اآليت:
(منطقة الفراغ يف اللترشيع االقلتصادي)  ،مقدم ًا أول تصور له عن القضية.
وهنا يقول الصدر :وحيث جئنا عىل ذكر منطقة الفراغ يف اللترشيع االقلتصادي ،جيب أن
نعطي هذا الفراغ أمهي ًة كبية خالل عملية اكلتشاف املذهب االقلتصادي؛ ألنه يمثّ جانب ًا من
املذهب االقلتصادي يف اإلسالم .فإن املذهب االقلتصادي يف اإلسالم يشلتمّ عىل جانبني:
أحدمها قد ملئ من قبّ اإلسالم بصورة منجزة ،ال تقبّ اللتغيي واللتبديّ .واآلخر يشكّ
منطقة الفراغ يف املذهب ،قد ترك اإلسالم مهمة ملئها إىل الدولة أو (ويل األمر) يملؤها وفق ًا
مللتطلبات األهداف العامة لالقلتصاد اإلسالمي ومقلتضياهتا يف كّ زمان .ونحن حني نقول:
(منطقة فراغ) ،فإنام نعني ذلك بالنسبة إىل الرشيعة اإلسالمية ونصوصها اللترشيعية ،ال بالنسبة
إىل الواقع اللتطبيقي لإلسالم ،الذي عاشلته األمة يف عهد النبوة .فإن النبي األعظم‘ قد محأ
ذلك الفراغ بام كانت تلتطلبه أهداف الرشيعة يف املجال االقلتصادي ،عىل ضوء الظروف اللتي
كان املجلتمع اإلسالمي يعيشها ،غي أنه‘ حني قام بعملية مّء هذا الفراغ مل يمحأه بوصفه
نبي ًا مبلغ ًا للرشيعة اإلهلية الثابلتة يف كّ مكان وزمان ،ليكون هذا املّء اخلاص من سية النبي
لذلك الفراغ ،معّب ًا عن صيغ ترشيعية ثابلتة ،وإنام محأه بوصفه ويل األمر املكلف من قبّ
الرشيعة بمّء منطقة الفراغ وفق ًا للظرف .ونريد أن نخلص من هذا إىل النلتائج اآلتية:
أوالً :أن تقويم املذهب االقلتصادي يف اإلسالم ال يمكن أن يلتم بدون إدراج منطقة الفراغ
ضمن البحث ،وتقدير إمكانيات هذا الفراغ ،ومدى ما يمكن أن تساهم عملية ملئه مع املنطقة
اللتي ملئت من قبّ الرشيعة ابلتدا ًء ..يف حتقيق أهداف االقلتصاد اإلسالمي .وأما إذا أمهلنا
منطقة الفراغ ودورها اخلطي ،فإن معنى ذلك جتزئة إمكانيات االقلتصاد اإلسالمي ،والنظر إىل
العنارص الساكنة فيه دون العنارص احلركية.
وثاني ًا :أن نوعية اللترشيعات اللتي محأ النبي‘ هبا منطقة الفراغ من املذهب ،بوصفه ويل
األمر ليست أحكام ًا دائمية بطبيعلتها؛ ألّنا مل تصدر من النبي بوصفه مبلغ ًا لحأحكام العامة
( )1يشار إىل أنه يف بعض طبعات كلتاب اقلتصادنا ،وضع هذا العنوان بام يبدو أنه من أصّ الكلتاب ،لكن
يف طبعات اخر وضع بني معقوفلتني ،بام يوحي وكأنه ليس من أصّ الكلتاب .لكن اللتعبي اسلتخدم
عند الصدر يف املقطع املنقول أعاله حلت ًام.

الثابلتة ،بّ باعلتباره حاك ًام وولي ًا للمسلمني .فهي إذن ال تعلتّب جزء ًا ثابلت ًا من املذهب
االقلتصادي يف اإلسالم ،ولكنها تلقي ضوء ًا إىل حد كبي عىل عملية مّء الفراغ اللتي جيب أن
متارس يف كّ حني وفق ًا للظروف ،وتيّس فهم األهداف األساسية اللتي توخاها النبي يف
سياسلته االقلتصادية ،األمر الذي يساعد عىل مّء منطقة الفراغ دائ ًام يف ضوء تلك األهداف.
وثالث ًا :أن املذهب االقلتصادي يف اإلسالم ،يرتبط عىل هذا األساس ارتباط ًا كامالً بنظام
احلكم يف جمال اللتطبيق ،فام مل يوجد حاكم أو جهاز حاكم يلتملتع بنفس ما كان الرسول
األعظم‘ يلتملتع به من الصالحيات ،بوصفه حاك ًام ،ال بوصفه نبي ًا ،ال يلتاح مّء منطقة
الفراغ يف املذهب االقلتصادي بام تفرضه األهداف اإلسالمية وفق ًا للظروف ،وباللتايل يصبح من
امللتعذر تطبيق املذهب االقلتصادي كامالً ،بنحو نقطف ثامره ونحقق أهدافه ..وأما ملاذا تركت
يف املذهب االقلتصادي اإلسالمي منطقة فراغ ،مل متحأ من قبّ الرشيعة ابلتدا ًء بأحكام ثابلتة؟ وما
هي الفكرة اللتي تّبر وجود هذه املنطقة يف املذهب ،وترك أمر ملئها إىل احلاكم؟ وباللتايل ما هي
حدود منطقة الفراغ عىل ضوء األدلة يف الفقه اإلسالمي؟ كّ ذلك سوف نجيب عليه يف
البحوث املقبلة ،إن شاء اهلل تعاىل. 
وهذا الذي وعد الصدر به ،عاد وبينه يف آخر الكلتاب يف سياق حديثه عن مسؤولية الدولة
يف االقلتصاد ،حيث عقد ثالثة عناوين :أوهلا الضامن االجلتامعي ،وثانيها اللتوازن االجلتامعي،
وثالثها مبدأ تدخّ الدولة.
ويف احلديث عن تدخّ الدولة ،رشح لنا الصدر فكرته بشكّ أكثر وضوح ًا واسلتداللي ًة،
حيث قال :تدخّ الدولة يف احلياة االقلتصادية ،يعلتّب من املبادئ املهمة يف االقلتصاد
اإلسالمي ،اللتي متنحه القوة والقدرة عىل االسلتيعاب والشمول .وال يقلترص تدخّ الدولة عىل
جمرد تطبيق األحكام الثابلتة يف الرشيعة ،بّ يملتد إىل مّء منطقة الفراغ من اللترشيع .فهي
حترص من ناحية عىل تطبيق العنارص الثابلتة من اللترشيع ،وتضع من ناحية أخرى العنارص
امللتحركة وفق ًا للظروف.
ففي جمال اللتطبيق ،تلتدخّ الدولة يف احلياة االقلتصادية؛ لضامن تطبيق أحكام اإلسالم ،اللتي
تلتصّ بحياة األفراد االقلتصادية ،فلتحول ـ مث ً
ال ـ دون تعامّ الناس بالربا ،أو السيطرة عىل
( )1اقلتصادنا 443 :ـ ( .445طبعة املوسوعة).

األرض بدون إحياء ،كام متارس الدولة نفسها تطبيق األحكام اللتي ترتبط هبا مبارش ًة ،فلتحقق
مث ً
ال الضامن االجلتامعي واللتوازن العام يف احلياة االقلتصادية بالطريقة اللتي سمح اإلسالم
باتباعها؛ للتحقيق تلك املبادئ.
ويف املجال اللترشيعي ،متحأ الدولة منطقة الفراغ اللتي تركها اللترشيع اإلسالمي للدولة ،لكي
متحأها يف ضوء الظروف امللتطورة ،بالشكّ الذي يضمن األهداف العامة لالقلتصاد اإلسالمي،
وحيقق الصورة اإلسالمية للعدالة االجلتامعية.
وقد أرشنا يف مسلتهّ هذه البحوث إىل منطقة الفراغ هذه ،وعرفنا أن من الرضوري
دراسلتها خالل عملية االكلتشاف؛ ألن املوقف اإلجيايب للدولة من هذه املنطقة ،يدخّ ضمن
الصورة اللتي نحاول اكلتشافها ،بوصفه العنرص امللتحرك يف الصورة الذي يمنحها القدرة عىل
أداء رساللتها ،ومواصلة حياهتا عىل الصعيدين النظري والواقعي يف خملتلف العصور.
ملاذا وضعت منطقة الفراغ؟ والفكرة األساسية ملنطقة الفراغ هذه ،تقوم عىل أساس أن
اإلسالم ال يقدم مبادئه اللترشيعية للحياة االقلتصادية بوصفها عالج ًا موقوت ًا ،أو تنظي ًام مرحلي ًا،
جيلتازه اللتاريخ بعد فرتة من الزمن إىل شكّ آخر من أشكال اللتنظيم .وإنام يقدمها باعلتبارها
الصورة النظرية الصاحلة جلميع العصور .فكان البد ـ إلعطاء الصورة هذا العموم
واالسلتيعاب ـ أن ينعكس تطور العصور فيها ،ضمن عنرص ملتحرك ،يمد الصورة بالقدرة عىل
اللتكيف وفق ًا لظروف خملتلفة .ولكي نسلتوعب تفصيالت هذه الفكرة جيب أن نحدد اجلانب
امللتطور من حياة اإلنسان االقلتصادية ،ومدى تأثيه عىل الصورة اللترشيعية اللتي تنظم تلك
احلياة .فهناك يف احلياة االقلتصادية عالقات اإلنسان بالطبيعة ،أو الثروة اللتي تلتمثّ يف أساليب
إنلتاجه هلا ،وسيطرته عليها ،وعالقات اإلنسان بأخيه اإلنسان ،اللتي تنعكس يف احلقوق
واالملتيازات اللتي حيصّ عليها هذا أو ذاك .والفارق بني هذين النوعني من العالقات أن
اإلنسان يامرس النوع األول من العالقات ،سواء كان يعيش ضمن مجاعة أم كان منفص ً
ال
عنها ،فهو يشلتبك عىل أي حال مع الطبيعة يف عالقات معينة ،حيددها مسلتوى خّبته ومعرفلته،
فيصطاد الطي ،ويزرع األرض ،ويسلتخرج الفحم ،ويغزل الصوف باألساليب اللتي جييدها.
فهذه العالقات بطبيعلتها ال يلتوقف قيامها بني الطبيعة واإلنسان عىل وجوده ضمن مجاعة ،وإنام
أثر اجلامعة عىل هذه العالقات ،أّنا تؤدي إىل جتميع خّبات وجتارب ملتعددة ،وتنمية الرصيد

البرشي ملعرفة الطبيعة ،وتوسعة حاجات اإلنسان ورغباته تبع ًا لذلك.
وأما عالقات اإلنسان باإلنسان ،اللتي حتددها احلقوق واالملتيازات والواجبات ،فهي
بطبيعلتها تلتوقف عىل وجود اإلنسان ضمن اجلامعة ،فام مل يكن اإلنسان كذلك ،ال يقدم عىل
جعّ حقوق له وواجبات عليه ،فحق اإلنسان يف األرض اللتي أحياها ،وحرمانه من الكسب
بدون عمّ عن طريق الربا ،وإلزامه بإشباع حاجات اآلخرين من ماء العني اللتي اسلتنبطها إذا
كان زائد ًا عىل حاجلته ..كّ هذه العالقات ال معنى هلا إال يف ظّ مجاعة.
واإلسالم ـ كام نلتصوره ـ يميز بني هذين النوعني من العالقات ،فهو يرى أن عالقات
اإلنسان بالطبيعة أو الثروة ،تلتطور عّب الزمن ـ تبع ًا للمشاكّ امللتجددة اللتي يواجهها اإلنسان
باسلتمرار وتلتابع خالل ممارسلته للطبيعة ،واحللول امللتنوعة اللتي يلتغلب هبا عىل تلك املشاكّ،
وكلام تطورت عالقاته بالطبيعة ازداد سيطر ًة عليها ،وقو ًة يف وسائله وأساليبه .وأما عالقات
اإلنسان بأخيه ،فهي ليست ملتطورة بطبيعلتها؛ ألّنا تعالج مشاكّ ثابلتة جوهري ًا ،مهام اخلتلف
إطارها ومظهرها ،فكّ مجاعة تسيطر خالل عالقاهتا بالطبيعة عىل ثروة ،تواجه مشكلة
توزيعها ،وحتديد حقوق األفراد واجلامعة فيها ،سواء كان اإلنلتاج لدى اجلامعة عىل مسلتوى
البخار والكهرباء أم عىل مسلتوى الطاحونة اليدوية.
وألجّ ذلك يرى اإلسالم أن الصورة اللترشيعية اللتي ينظم هبا تلك العالقات ،وفق ًا
للتصوراته للعدالة ،قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظرية؛ ألّنا تعالج مشاكّ ثابلتة .فاملبدأ
اللترشيعي القائّ ـ مثالً ـ :إن احلق اخلاص يف املصادر الطبيعية يقوم عىل أساس العمّ ،يعالج
مشكل ًة عامة يسلتوي فيها عرص املحراث البسيط وعرص اآللة املعقدة؛ ألن طريقة توزيع
املصادر الطبيعية عىل األفراد مسألة قائمة يف كال العرصين.
واإلسالم يف هذا خيالف املاركسية ،اللتي تعلتقد أن عالقات اإلنسان بأخيه ،تلتطور تبع ًا
للتطور عالقاته بالطبيعة ،وتربط شكّ اللتوزيع بطريقة اإلنلتاج ،وترفض إمكان بحث مشاكّ
اجلامعة إال يف إطار عالقلتها بالطبيعة  ،كام مر بنا عرضه ونقده يف بحوث الكلتاب األول من
اقلتصادنا .ومن الطبيعي ـ عىل هذا األساس ـ أن يقدم اإلسالم مبادئه النظرية واللترشيعية
( ) 1يعيد الصدر احلديث عن هذه الفكرة يف مواضع أخرى من كلتبه ،فانظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :اإلسالم
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بوصفها قادرة عىل تنظيم عالقات اإلنسان باإلنسان يف عصور خملتلفة.
ولكن هذا ال يعني جواز إمهال اجلانب امللتطور ،وهو عالقات اإلنسان بالطبيعة وإخراج
تأثي هذا اجلانب من احلساب؛ فإن تطور قدرة اإلنسان عىل الطبيعة ،ونمو سيطرته عىل
ثرواهتا ،يطور وينمي باسلتمرار خطر اإلنسان عىل اجلامعة ،ويضع يف خدملته باسلتمرار
إمكانات جديدة لللتوسع ،وللتهديد الصورة امللتبناة للعدالة االجلتامعية .فاملبدأ اللترشيعي القائّ
مث ً
ال :إن من عمّ يف أرض ،وأنفق عليها جهد ًا حلتى أحياها ،فهو أحق هبا من غيه ،يعلتّب يف
نظر اإلسالم عادالً؛ ألن من الظلم أن يساوى بني العامّ الذي أنفق عىل األرض جهده،
وغيه ممن مل يعمّ فيها شيئ ًا .ولكن هذا املبدأ بلتطور قدرة اإلنسان عىل الطبيعة ونموها ،يصبح
من املمكن اسلتغالله ،ففي عرص كان يقوم إحياء األرض فيه عىل األساليب القديمة ،مل يكن
يلتاح للفرد أن يبارش عمليات اإلحياء إال يف مساحات صغية .وأما بعد أن تنمو قدرة اإلنسان
وتلتوفر لديه وسائّ السيطرة عىل الطبيعة ،فيصبح بإمكان أفراد قالئّ ممن تؤاتيهم الفرصة أن
حييوا مساح ًة هائلة من األرض باسلتخدام اآلالت الضخمة ويسيطروا عليها ،األمر الذي
يزعزع العدالة االجلتامعية ومصالح اجلامعة؛ فكان البد للصورة اللترشيعية من منطقة فراغ،
يمكن ملؤها حسب الظروف ،فيسمح باإلحياء سامح ًا عام ًا يف العرص األول ،ويمنع األفراد
يف العرص الثاين ـ منع ًا تكليفي ًا ـ عن ممارسة اإلحياء ،إال يف حدود تلتناسب مع أهداف االقلتصاد
اإلسالمي وتصوراته عن العدالة .وعىل هذا األساس وضع اإلسالم منطقة الفراغ يف الصورة
اللترشيعية اللتي نظم هبا احلياة االقلتصادية؛ للتعكس العنرص امللتحرك وتواكب تطور العالقات
بني اإلنسان والطبيعة ،وتدرأ األخطار اللتي قد تنجم عن هذا اللتطور امللتنامي عىل مر الزمن.
منطقة الفراغ ليست نقص ًا :وال تدل منطقة الفراغ عىل نقص يف الصورة اللترشيعية ،أو
إمهال من الرشيعة لبعض الوقائع واألحداث ،بّ تعّب عن اسلتيعاب الصورة وقدرة الرشيعة
عىل مواكبة العصور املخلتلفة؛ ألن الرشيعة مل ترتك منطقة الفراغ بالشكّ الذي يعني نقص ًا أو
إمهاالً ،وإنام حددت للمنطقة أحكامها بمنح كّ حادثة صفلتها اللترشيعية األصيلة ،مع إعطاء
ويل األمر صالحية منحها صفة ترشيعية ثانوية ،حسب الظروف .فإحياء الفرد لحأرض مث ً
ال
عملية مباحة ترشيعي ًا بطبيعلتها ،ولويل األمر حق املنع عن ممارسلتها ،وفق ًا ملقلتضيات الظروف.
الدليّ اللترشيعي :والدليّ عىل إعطاء ويل األمر صالحيات كهذه ملّء منطقة الفراغ ،هو

ِ
ِ
ِ
الر ُسول و ُأ ْو ِِل ْاأل ْم ِر ِمنْك ُْم﴾
النص القرآين الكريم﴿ :يا أهيا ا َّلذين آمنُوا أطي ُعوا اهلل وأطي ُعوا َّ
(النساء .)59 :وحدود منطقة الفراغ اللتي تلتسع هلا صالحيات أويل األمر ،تضم ـ يف ضوء هذا
النص الكريم ـ كّ فعّ مباح ترشيع ًا بطبيعلته ،فأي نشاط وعمّ مل يرد نص ترشيعي يدل عىل
حرملته أو وجوبه ،يسمح لويل األمر بإعطائه صفة ثانوية ،باملنع عنه أو األمر به ،فإذا منع اإلمام
عن فعّ مباح بطبيعلته ،أصبح حرام ًا ،وإذا أمر به أصبح واجب ًا .وأما األفعال اللتي ثبت ترشيعي ًا
حتريمها بشكّ عام ،كالربا مثالً ،فليس من حق ويل األمر األمر هبا ،كام أن الفعّ الذي
حكمت الرشيعة بوجوبه ،كإنفاق الزوج عىل زوجلته ،ال يمكن لويل األمر املنع عنه؛ ألن طاعة
أويل األمر مفروضة يف احلدود اللتي ال تلتعارض مع طاعة اهلل وأحكامه العامة .فألوان النشاط
املباحة بطبيعلتها يف احلياة االقلتصادية هي اللتي تشكّ منطقة الفراغ. 
هبذه الصورة وضع الصدر معامل نظر ّية منطقة الفراغ يف كتاب اقتصادنا ،ويمكن تبيينها
كاآليت:
أ ـ إن النص الديني ترك منطقة فراغ ،بينام مل ترتك اللتجربة الدينية هذه املنطقة ،ولكن مّء
اللتجربة الدينية ـ امللتمثلة باللتجربة النبوية ـ هلذه املنطقة مل يكن عّب جانب تبليغي تطبيقي
للوحي بطريقة حرفية ،وإنام هو بفعّ صالحية ممنوحة للنبي بوصفه هذه املرة ويل األمر،
واملائز بني النص النبوي اللتبليغي واللتجربة النبوية العملية يف منطقة فراغ السلطة ،هي أن
النص ثابت ويعالج الثوابت ،بينام اللتجربة متثّ نسخة زمنية ،ومن ثم فليست مسلتنسخة
بحرفيلتها بالرضورة ،وإنام يؤخذ ّنجها العام توجيه ًا لحأمة للمامرسة الالحقة ،فاحلجية فيها
تكمن يف النهج ال يف النلتائج الزمنية اللتي أفرزت هذا النهج يف تلك املرحلة ،وعليه ،فيمكن ملن
حيمّ صفة ويل األمر ـ بعد النبي وإىل يومنا هذا ـ أن يامرس جتربلته دون حاجة ألن يسلتنسخ
جتربة النبي بحرفيلتها يف هذا اجلانب منها ،بّ هو بحاجة لالسلتلهام من ّنج اللتجربة وقيمها؛
ألن تلك اللتجربة النبوية انطلقت من فضائها املرحّل ،وتعاملت مع واقعها الزمني ،ولو أن
النبي كان حي ًا اليوم لربام قدم جترب ًة خملتلفة يف هذا الصدد لكنها موحدة النهج والقيم.
ب ـ ينلتج عام سبق أن ترشيعات منطقة الفراغ ـ ولو صدرت من شخص النبي ـ ال متثّ
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القسم الدائم من اإلسالم ،بّ هي ملتحركة زمكاني ًا ،والدائم فيها هو النهج والقيم واألهداف
واخلطوط العامة فحسب.
ج ـ إن فهم اإلسالم وتقويم معطياته ورؤيلته لحأمور ال يمكن أن يلتم عّب جمرد أخذ
النصوص؛ من دون منطقة الفراغ؛ ألن ذلك يعني أنك أخذت جزء ًا وتركت آخر ،ومن ثم
فسوف ينلتج عن اجلتهادك هذا تقديم رؤية جملتزءة غي كاملة؛ فمنطقة الفراغ رضورة وليست
خيار ًا ،ومعنى ذلك أن تطبيق الرؤية اإلسالمية لن يعود ممكن ًا من دون منطقة الفراغ وقوانينها؛
ألن هذا اللتطبيق سيلتعامّ مع اجلزء الثابت من احلياة (عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان) ،دون
اجلزء امللتحرك (عالقة اإلنسان بالطبيعة) ،وهو ـ عنيت اجلزء امللتحرك ـ يؤثر بطبيعلته عىل اجلزء
الثابت ،فيهدد عالقة اإلنسان باإلنسان كلام تغولت عالقلته بالطبيعة.
د ـ إن النقاط السابقة تقودنا إىل فهم وظائف الدولة فه ًام جيد ًا ،وذلك أّنا ـ عند الصدر ـ ال
تقف عند حدود تطبيق النصوص الدينية ،وهي مسؤولية عظيمة يف حد نفسها ،بّ حتمّ
وظيف ًة قانونية ترشيعية تقود هبا منطقة الفراغ ،فالدولة سلطة تنفيذية وترشيعية مع ًا ،وهبذا
نالحظ أن الصدر يللتقي بوضوح مع النائيني واملطهري يف هذه النقطة/اللتوصيف.
هـ ـ إن هذا الواقع كله ،ال يقودنا إىل اإلقرار بنقص الرشيعة ،بّ عىل العكس يقودنا ـ عند
الصدر ـ لالقلتناع بشموليلتها وقدرهتا عىل تغطية امللتغي؛ ألن دائرة حركة ويل األمر حتمّ صف ًة
قانونية أولية وهي اإلباحة ،فيام تأخذ من ويل األمر ـ الذي منحت له صالحيات بمقلتىض
النص القرآين اآلمر بإطاعلته ،وهو ما يبدو أنه ال يمكن فهمه عند الصدر إال يف سياق إصدار
ويل األمر إلزامات ليست موجود ًة يف األصّ يف النص الديني ،وإال فلن تنسب اإلطاعة إليه،
بّ للنص الديني مبارش ًة ـ تأخذ من ويل األمر صف ًة ثانوية ترشيعية ،وهبذا اسلتطاع اإلسالم
املواكبة وحتقيق األهداف.
و ـ إن دائرة منطقة الفراغ ليست سوى املباحات ،أما اإللزاميات فال يمكن لويل األمر
اللتحرك يف نطاقها؛ إذ يبدو أن الصدر يفهم من دليّ وجوب طاعة اإلنسان لإلنسان كونه
مقيد ًا ضمني ًا (مقيد لب ًا) بعدم كونه واقع ًا يف سياق معصية اهلل تعاىل ،األمر الذي يلتموضع
ضمن دائرة اإللزامات فحسب ،وهذا اللتحديد من الصدر مهم جد ًا كام سوف نرى.
ز ـ إن الصدر يعلتّب العالقة بني اإلنسان واخلالق هي عالقة ثابلتة ،وهلذا فهي حمكومة

بأحكام ثابلتة .
هذه كانت الرؤية العمدة التي قدّ مها الصدر يف اقتصادنا ،وبنى عليها أفكاره الالحقة.
مدونة األسس اإلسالم ّية حلزب الدعوة ،واللتي كلتبت يف الفرتة اللتي كلتب فيها
وبالعودة إىل ّ
اقلتصادنا ،نالحظ أن نص األسس يبني يف األساس رقم  6وظائف الدولة اإلسالمية ،ويضعها
يف أربع ،جاع ً
ال ثانيها :وضع اللتعاليم ،وهي اللتفاصيّ القانونية اللتي تطبق فيها أحكام الرشيعة
عىل ضوء الظروف ،فيام صنف ثالثها بأنه تطبيق أحكام الرشيعة من الدسلتور واللتعاليم
املسلتنبطة منه ،واللتي هي القوانني ،عىل األمة  ،وهذا يعني أن الدولة تلتوىل ـ وفق ًا لنص
األسس اإلسالمية ـ مسؤولية وضع قوانني تفصيلية ،ختلتلف عن مسؤولية إجراء القوانني
الرشعية ،وهو ما قلنا ـ ونحن نوضح فكرة اقلتصادنا ـ أنه يبني تنوع ًا يف وظائف الدولة يفلتحها
عىل الوظيفة اللتقنينية.
ويف األساس رقم  ،8نالحظ اللتمييز واضح ًا بني أحكام الرشيعة اإلسالمية الثابلتة اللتي ال
تقبّ اللتغيي ،وبني ما يطلق عليه اسم القوانني أو اللتعاليم ،واللتي تعرف بأّنا :أنظمة الدولة
اللتفصيلية ،واللتي تقلتضيها طبيعة األحكام الرشعية الدسلتورية لظرف من الظروف ،ولذا فهي
قوانني ملتطورة ختلتلف باخلتالف ظروف الدولة ،ومنشأ اللتطور فيها أّنا مل ترد يف الرشيعة
مبارش ًة وبنصوص حمددة ،وإنام تسلتنبط من أحكام الرشيعة عىل ضوء الظروف واألحوال اللتي
هي عرضة لللتغي واللتبدل.
من هنا يقلتحم األساس الثامن هذا موضوع ًا تعريفي ًا ً
مهام بالنسبة إلينا ،حيث يقول بأن
اصطالح الدسلتور اإلسالمي حينام يطلق يراد منه ما هو أوسع من مفهوم الدسلتور امللتعارف
عليه اليوم؛ ألنه يسلتوعب متام أحكام الرشيعة اخلالدة ،إذ هي مجيع ًا أحكام دسلتورية ،كام أن
اللتعاليم والقوانني امللتغية نطلق عليها اسم (األحكام الرشعية) إطالق ًا صحيح ًا؛ فإّنا وإن
كانت أحكام ًا ظرفية لكنها تكلتسب الصفة الرشعية ووجوب اللتنفيذ رشع ًا من األحكام
الرشعية اللتي اقلتضلتها ،وألن اجلهاز احلاكم العادل قد تبناها من أجّ رعاية شؤون الدولة
( )1انظر موقفه من العبادات يف :الفلتاوى الواضحة (نظرة عامة يف العبادات) 749 :ـ .752
( )2انظر نص األساس السادس من األسس اإلسالمية :حممد باقر الصدر السية واملسية ،272 :1
والحظ تكرار هذا األمر يف األساس اللتاسع ،ص .275

واألمة واحلفاظ عىل مصاحلهام العليا ،والنلتيجة هي أن اإلسالم أعطى يف الدائرة امللتطورة من
احلياة خطوط ًا عريضة ال تغي تطورات احلياة منها ،بّ تؤثر هذه اللتطورات عىل القوانني
واللتعاليم اللتي تبارش تنظيم احلياة .
نص األسس هذا مهم لنا هنا ،لناحية أنه يصف نشاط الدولة ـ كام وصفه نص اقلتصادنا
امللتقدم ـ بأنه نشاط تقنيني ،وليس جمرد قوة تنفيذية؛ فكالم الصدر إىل هنا يلتعاضد للتأكيد وجود
وظيفة ترشيعية للدولة غي وظيفلتها اللتنفيذية اللتي تلتكفّ تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية،
وهذا ما يلتامهى مع الفكرة اللتي كان طرحها من قبّ امليزا النائيني كام رأينا ،بّ الصدر يف نصه
حول دسلتور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران واضح ـ بعد حديثه عن منطقة الفراغ بالشكّ
امللتقدم آنف ًا ـ يف تعبيه بأن السلطة اللتنفيذية واللترشيعية اسندت ممارسلتهام إىل األمة  ،واألمر
املهم اآلخر يف نص االسس هو توصيف القوانني املنبثقة عن الدولة بوصفها قوة قانونية ،بأّنا
أحكام رشعية ،وبأن هذا اللتوصيف قد اكلتسب رشعيلته ـ رغم أن هذه األحكام ليست
منصوصة من اهلل ـ من عدالة اجلهاز احلاكم من جهة ،ومن املنطلق الذي انبثقت منه هذه
القوانني املجعولة من الدولة ،إذ ليس إال الدسلتور امللتجّل يف ظرف من الظروف .وهذا األمر
أكده الصدر يف رساللته حول الدسلتور اإليراين عندما اعلتّب أن املرجعية الرشيدة من وظائفها
البت يف دسلتورية القوانني اللتي يعينها جملس أهّ احلّ والعقد ملّء منطقة الفراغ حسب
تعبيه .
ولكن هّ يريد الصدر أن يعلتّب قوانني منطقة الفراغ رشعي ًة يف مقابّ كوّنا مرفوضة غي
رشعية ،أو يريد من هذا اللتوصيف إدراجها ضمن القوانني الدينية اإلهلية ،وذلك أننا الحظنا
مع الطباطبائي أنه يف الوقت الذي يؤمن بوجوب طاعة قوانني ويل األمر لكنه كان حذر ًا جد ًا
( )1انظر نص األساس الثامن من األسس اإلسالمية :حممد باقر الصدر السية واملسية  274 :1ـ .275
( )2انظر :اإلسالم يقود احلياة 19 :ـ  .20يشار إىل أنه ثمة جدل بني الباحثني يف فكر السيد الصدر ،حول
من تسند له السلطة اللتنفيذية واللترشيعية عنده ،هّ هو األمة أو ويل األمر؟ وينطلق هذا االخلتالف من
وجود بعض اللتاميز يف كلامته يف خملتلف كلتبه ،ففي (اقلتصادنا) يالحظ إحاللته األمر لويل األمر واحلاكم،
فيام نالحظ يف كلتاب (اإلسالم يقود احلياة) نوع ًا من تويل األمة منطقة الفراغ ،فلياجع.
( )3انظر :اإلسالم يقود احلياة.21 :

من توصيفها بأّنا أحكام دينية ،فالطاعة وظيفة دينية لكن األمر الصادر من احلاكم يف دائرة
الفراغ ليس ديني ًا بذاته ومضمونه ،فال ينسب للدين ،فهّ الصدر خيالف الطباطبائي هنا؟
يف تقديري إن الصدر ال خيالف الطباطبائي؛ ألن ضم نصوصه لبعضها يؤكد أنه ال يريد
نسبة هذه املقررات والقوانني الصادرة من الدولة إىل الدين نفسه ،بّ يريد اللتأكيد عىل رشعية
األحكام مقابّ عدم رشعيلتها املفيض إىل عدم وجوب طاعلتها ،ويف احلد األدنى ال نسلتوحي
من عبارته بوضوح فكر ًة ختالف فكرة الطباطبائي.
وإذا أردنا أن نستعني بنصوص الس ّيد الصدر يف (املدرسة القرآن ّية) لتمدّ نا باملزيد من عنارص

تكوين الصورة مع اقتصادنا واالُسس ،فإننا نالحظ أن الصدر طرح يف املدرسة القرآنية فكرة
عالقات اإلنسان بالطبيعة وعالقاته بأخيه اإلنسان ،مؤكد ًا أن كّ نوع من هذه العالقات يؤثر
يف الثاين؛ لكنه ال يذهب بكالمه نحو خرق ما كان قد قرره يف كلتاب اقلتصادنا كام تقدم معنا؛
ألنه يفّس تأثي عالقات اإلنسان بالطبيعة عىل عالقاته بأخيه اإلنسان عّب نظام الطغيان
البرشي؛ ألن اإلنسان كلام قويت قدرته عىل اللترصف بالطبيعة ازداد اسلتبداد ًا وطغيان ًا؛ ألنه
يطغى عندما يسلتغني كام ينص الكلتاب الكريم ،وهذا اللتفسي من الصدر لفكرة تأثي العالقة
مع الطبيعة عىل العالقة مع اإلنسان ال يرض حلتى اآلن بفكرة ثبات العالقات اإلنسانية اللتي
اعلتّبها الصدر يف اقلتصادنا أساس ًا يف توصيف الرشيعة بالثابلتة ،لكن املهم يف املدرسة القرآنية
أن الصدر يعيد تكريس هذا الثنائي املزدوج :اإلنسان (اإلنسان ـ الطبيعة) ،ليؤكد أن تفاعّ
عالقة اإلنسان باإلنسان عّب تنامي عالقلته بالطبيعة هي املساحة امللتغية من حياته ،واللتي
تسمى بمنطقة الفراغ ،فالصدر هنا يعيد هذه اللتسمية مشي ًا ملا ذكره يف اقلتصادنا ،ومؤكد ًا عىل
الفكرة عينها ،ومرص ًا عىل اسلتخدام تعبي (ترك للحاكم الرشعي أن يمحأها ـ وفق ًا للمؤرشات
اإلسالمية العامة) ،واللتي كان سبق أن تم اللتعبي عنها يف االسس واقلتصادنا بالدسلتور
واألحكام الرشعية .
العامة حتظى بأمه ّية عند الصدر ،ففي كتابه (اإلسالم يقود احلياة) ،والذي
فكرة املؤرشات ّ
دونت سطوره يف أواخر عمر السيد الصدر ،يذهب الصدر إىل اللتمييز جمدد ًا بني الثابت
ّ
( )1انظر :املدرسة القرآنية 157 :ـ  171 ،161ـ  185 ،174ـ .186

وامللتحرك ،ويؤكد أن امللتحرك تلتم صياغة املوقف منه يف ضوء املؤرشات العامة ،وعملية
اسلتنباط املوقف يف هذا السياق تلتطلب عند الصدر 1 :ـ فه ًام إسالمي ًا واعي ًا بالثوابت 2 .ـ
اسلتيعاب ًا جيد ًا للمرحلة 3 .ـ فه ًام فقهي ًا قانوني ًا لصالحيات ويل األمر ،ليرشع الصدر بعدها
برصد سلسلة مما أطلق عليه عنوان املؤرشات العامة .
ويف الكلتاب عينه ،حياول الصدر رشح ما قدمه يف املدرسة القرآنية واقلتصادنا ،حيث يرى
أن عنارص اقلتصاد املجلتمع تقع عىل ثالثة أقسام :العنارص الثابلتة اللتي تنظم عالقات اللتوزيع،
وهي مأخوذة من الكلتاب والسنة ،وعنارص ملتحركة يف جمال اللتوزيع تدعو إليها مسلتجدات
عملية اإلنلتاج ومالبساهتا ،وما توفره من إجياد فرص جديدة لالسلتغالل ،وهو ما وضع له
اإلسالم مؤرشات عامة ،وعنارص ملتحركة يف جمال اإلنلتاج وحتسينه ،وهو أمر ملتطور بطبيعلته،
وال معنى لفرض الثبات يف عالقات اإلنسان بالطبيعة ،والقسم الثالث يرجع فيه للدراسات
العلمية واخلّبة اإلنسانية .
واملتغري ،والتي جدنا هلا أصداء يف كتابات
هذه صورة جمملة عن رؤية الصدر لقض ّية الثابت
ّ
تالمذته واملتابعني لفكره وهنجه  ،وقد الحظنا أ ّنه يلتقي مع الطباطبائي يف وجود الثوابت
واملتغريات يف الرشيعة ،أما الثوابت فاملرجعية فيها هي النصوص الدينية وأمثاهلا فقط؛ وأما
ِّ
امللتغيات فاملرجعية فيها ويل األمر ،الذي حيق له سن القوانني وفق ًا ملا يراه من املصلحة ،يف
ِّ

ضوء املؤرشات العامة للقيم واللترشيعات اإلسالمية.
لكن النقطة التي خيتلفان فيها هي أن الصدر حرص دائرة صالحيات ويل األمر يف قسم
ّ
املباحات فقط ،أما الطباطبائي واملطهري فلم ينصا عىل ذلك ،بّ قاال :إن املرجعية يف األحكام
امللتغية هي ويل األمر .عىل أن األخي ال يسن القوانني بشكّ مزاجي وفق ًا لرأي هؤالء مجيع ًا،
ِّ
للمؤرشات العامة حسب تعبي الصدر ،فهو يعي األهداف الكّبى
بّ ينطلق يف سنها وفق ًا
ِّ
( )1انظر :اإلسالم يقود احلياة 42 :ـ .56
( )2انظر :املصدر نفسه 64 :ـ .69
( ) 3انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :حممد الصدر ،ما وراء الفقه 72 :9؛ وحسن اجلواهري ،بحوث يف الفقه
املعارص  28 :1ـ  ،29و ،41 ،28 :3و115 ،67 :4؛ وزهي األعرجي ،النظرية االجلتامعية يف القرآن
الكريم.219 :

ويرشع القوانني اجلزئية يف إطارها وسياقاهتا .وهبذا البيان يمكن سد الثغرة احلاصلة
للرشيعة،
ِّ
يف ذلك.
يصيها جزء ًا من
وهذه القوانني اجلزئية اللتي يسنها ويل األمر ملزمة؛ لكن إلزامها ال ِّ
الرشيعة .وهذه نقطة مهمة؛ إذ قد تقول :إذا مل تكن أوامر ويل األمر من الرشيعة فلامذا يعاقب
املكلف عىل خمالفلتها ،وهو مل يرتكب حرام ًا رشعي ًا إسالمي ًا؟! وهو السؤال الذي الحظنا أن
خصوم النائيني كانوا طرحوه من قبّ.
وهنا جييب هذا االجتاه بأن املسألة ليست غريب ًة ،بّ هي أشبه بأمر الوالد ولده بجلب املاء؛
فإن هذا األمر قد جتب طاعلته رشع ًا ،لكنه ليس حك ًام ترشيعي ًا إهلي ًا.
وخذ مثاالً آخر وهو :شخص ما اسلتأجرك بعقد موقع بينكام أن تعمّ يف عامرة منزله .وهذا
عقد (إجارة) .والرشيعة جتعّ هذا العقد ملزم ًا للطرفني .فلو قال لك الشخص الذي
اسلتأجرك :ضع يل هذا احلجر هناك ،أليس من الواجب رشع ًا عليك أن تضع احلجر حيث
طلب؟ إنه كذلك باللتأكيد؛ إذ بمقلتىض عقد اإلجارة تكون أنت ملزم ًا بأن تعمّ بام يطلب منك
الطرف اآلخر ،لكن هّ وضع احلجر هناك هو جزء من الدين ،بحيث لو أردنا أن نرشح الدين
فنحن نذكر وضع احلجر يف هذا املوضع عىل أنه قضية دينية؟!
واجلواب بالنفي باللتأكيد .فأنت هنا ملزم بالطاعة ،ولكن املضمون ليس جزء ًا من الدين.
وما هو جزء من الدين هو وجوب االللتزام بالعقود املوقعة بني الناس .وهكذا احلال يف إمكانية
إلزام الزوجة باللتمكني عندما يريد الزوج ،ولكن نفس طلب الزوج ليس جزء ًا من الدين.
وهبذا يمكن اجلمع بني دينية اإللزام وعدم دينية املضمون امللزم به.
وعليه ،فاجلانب امللتغي من حياة اإلنسان مل ترتكه الرشيعة ،وإنام أحالت حكمه إىل احلاكم
الرشعي اإلسالمي للبت فيه يف ضوء روح الرشيعة وقواعدها كام يذهب إليه العالمة
الطباطبائي ،أو فلنقّ :إن اجلانب امللتغي قد حكمت فيه الرشيعة باإلباحة حيث ال يوجد نص
إلزامي يشمله بعموم أو إطالق ،وأنه لو احلتاجت مساحة اإلباحة هذه إىل قوانني إلزامية نلتيجة
الرضورات الزمنية كان بإمكان الدولة اإلسالمية سن القوانني الالزمة يف ضوء املؤرشات
الرشعية يف دائرة املباحات اللتي نعّب عنها بمنطقة الفراغ ،كام يذهب إىل ذلك السيد حممد باقر
الصدر ،فإيكال األمر إىل احلاكم الرشعي للبت طبق ًا للمؤرشات العامة يف الدين هو يف حد

نفسه تغطية غي مبارشة للمساحات امللتغية حتّ مشكلة املواكبة والشمولية حينئذ.

هـ ـ الشيخ عليدوست ،وخلع صفة (الدينيّة) على قوانني السلطة التشريعيّة

حتظى هذه الصياغة بالنسبة إلينا بأمهية اسلتثنائية؛ ملا تلتضمنه من مقاربة خملتلفة متام ًا عن

الصياغات السابقة ،ويف الوقت عينه ملتحدة معها كام سوف نبني ،وألجّ هذا األمر أدرجنا
هذه الصياغة هنا ،رغم أن صاحبها ينكر نظرية منطقة الفراغ؛ لكنه من وجهة نظرنا يامرس
نفس منهج املرجعية املساعدة اإلنسانية ،يف قراءة جديدة لنشاطها وآليات عملها.
ي ّتجه بعض الباحثني ،ومنهم الباحث املعارص الشيخ أبوالقاسم عليدوست حفظه اهلل،
إىل بيان االَتاهات والنظر ّيات التي حتكم موضوع بحثنا يف قض ّية شمول الرشيعة ،ويقدّ م يف
هذا السياق عرضني لذلك:
األول :وهو العرض الذي يقسم فيه النظريات الفكرية يف موضوع الشمولية إىل
العرض ّ
ثالث ،وفق ًا ملا جاء يف كلتابه حول الفقه واملصلحة:
النظر ّية األوىل :نظر ّية شمول ّية الرشيعة ا ُمل ْنكِرة ملنطقة الفراغ ،وهي النظرية اللتي يصفها
عليدوست باملشهورة عند اإلمامية ،وتقوم عىل االعلتقاد بأن الدين شامّ لكّ الوقائع
والنواحي ،وال يوجد فيه أي فراغ عىل اإلطالق.

النظر ّية الثانية :نظر ّية الشمول الترشيعي ا ُمل ِق َّرة بمنطقة العفو والفراغ ،وفق ًا للتعبي
عليدوست نفسه ،وهي النظرية اللتي يؤمن هبا أمثال امليزا النائيني والسيد حممد باقر الصدر

والعالمة الطباطبائي ،واللتي رشحناها آنف ًا.
النظر ّية الثالثة :نظر ّية عدم الشمول الترشيعي ،وهي اللتي ترى أن هناك مساحة خالية متام ًا

تركها الشارع للناس ومل يلتدخّ هبا أساس ًا ،وينسب عليدوست هذه النظرية ملثّ مفلتي
اجلمهورية اللتونسية كامل الدين جعيط (2012م) يف بعض مقاالته.
وبرصف النظر عن صحة نسبة هذه النظرية لكامل الدين جعيط ،فإن الكثي من اللتيارات
( )1الشيخ عليدوست أحد أساتذة البحث اخلارج والدراسات العليا املعارصين يف احلوزة العلمية يف قم،
وأحد أعضاء مجاعة املدرسني فيها ،له سلسلة من عرشات الكلتب واملقاالت يف جمال الفقه اإلسالمي
واالجلتهاد الديني.

الفكرية املنادية بالدين باحلد األدنى ،يمكن أن تصنف ضمن دائرة هذه النظرية.
وبعد عرضه هلذه النظريات باخلتصار مع نبذة من أدللتها ،ينلترص الشيخ عليدوست للنظرية
األوىل ،رافض ًا حلتى نظرية منطقة الفراغ ،واملفرتض بنا إىل اآلن أن ال ندرج نظريلته هنا ،لكن
األمر املهم الذي يضيفه عليدوست هنا وجيعلنا نضعه يف سياق هذا الفريق ،هو أنه يرى أن
الرشيعة أعم من:
 1ـ اجلعّ القانوين املبارش من غي واسطة ،بأن يسن اهلل حك ًام رشعي ًا عّب النصوص القرآنية
مث ً
ال.
 2ـ اجلعّ اإلمضائي ،الذي يكون عّب السكوت عن أعراف عقالئية أو غيها.
 3ـ اجلعّ غي املبارش والذي يكون مع الواسطة.
وهذا القسم الثالث هو املهم؛ إذ يعلتّب عليدوست أن تكليف اهلل ملؤسسة أو سلطة أو جهة
ما مهمة اللتقنني يسمح لنا باعلتبار قوانينها جزء ًا من الرشع ويصحح النسبة ،فام يصحح رشعية
قانون هو نسبلته إىل اهلل؛ ألن حق اللتقنني حق حرصي به تعاىل ،وهذه النسبة تارة تكون نسب ًة
مبارشة إجيابية ،وأخرى سلبية (اإلمضاء) ،وثالثة نسبة غي مبارشة ،ويف احلاالت الثالث نحن
نواجه رشيع ًة منلتسب ًة هلل سبحانه.
واملرجع العمدة الذي يسلتند إليه عليدوست هنا ،هو حجية العقّ يف الكشف عن األحكام
الرشعية؛ إذ يذهب إىل أن العقّ ـ حلتى يف املوارد اجلزئية ـ له هذه القدرة بشكّ ما ،ويبدو هنا
أنه حييلنا عىل كلتابه اآلخر املخصص للفقه والعقّ ،وهبذه الطريقة لن تعود هناك أي منطقة
فارغة ،ففي احلقيقة قام عليدوست بنفس العملية اللتي قام هبا أنصار نظرية منطقة الفراغ
وأمثاهلم ،كّ ما يف األمر أن ما تم توصيفه من قبّ عىل أنه جعّ قانوين برشي ،خلع عليه
عليدوست هنا صفة الكشف عن احلكم اإلهلي أو صفة االنلتساب هلل ،ومن ثم فقوانني ويل
األمر مث ً
ال ليست سوى تعبي عن أحكام اهلل يف الوقائع امللتحولة ،األمر الذي كان العالمة
الطباطبائي شديد احلذر منه كام رأينا .بّ هبذه الطريقة خيرج عليدوست ـ من وجهة نظره ـ
نظرية الشمول اللترشيعي من اللتصلب والسكونية واجلمود ،وهي اللتهم املوجهة من قبّ
خصوصها ضدها؛ ألن العقّ صار له ميدان ،ويف الوقت عينه اندمج العقّ بالرشع ،دون أن

حيد الرشع من نشاط العقّ ،بّ قام بلتوجيهه .
العرض الثاين :وهو العرض الذي قدمه عليدوست يف مقالة له ،نرشت يف جملة (قبسات)
باللغة الفارسية ،عام 2004م ،ثم نرش مضموّنا يف كلتابه حول العرف ،حيث يقسم االجتاهات
إىل اثنني وينبثق عن الثاين ثالثة ،فيصبح املجموع أربعة ،هي:
األول :ويطلق عليه اسم (اَتاه الشمول) ،ويرى أن احلنابلة يذهبون إليه ،وأنه يمكن
االَتاه ّ
العثور عىل آثار له يف بعض النصوص الشيعية ،وهنا يذكر عليدوست نامذج من بعض األدلة
القليلة ،ليناقشها بعد ذلك ،واللتي اسلتعرضناها مجيع ًا يف الفصّ األول من هذا الكلتاب.
االَتاه الثاين :وهو االَتاه القائل بعدم شمول ّية الرشيعة ،وهذا االجتاه يضعه عليدوست
ضمن ثالثة فرقاء:
األول :وهو الفريق الذي حيرص الرشيعة بالعبادات واألمور الفرد ّية ،ويعزهلا متام ًا
الفريق ّ
عن احلياة االجلتامعية والسياسية وغيها .وهو فريق يعلتّب أن الكليات الدينية امللتصلة باالجلتامع
البرشي زمنية ،وال عالقة هلا بعرصنا .وهذا الفريق يطلق عليه عليدوست اسم (اَتاه
االنعزال).
الفريق الثاين :وهو الفريق الذي يرى أ ّن الرشيعة حتدّ د الك ّليات وترتك التفاصيل للبرش،
فالقواعد واالطر العامة تلتدخّ فيها الرشيعة ،فيام اللتفاصيّ والقوانني اجلزئية ال عالقة هلا هبا،
وهنا ينقّ نصني عن عبد الكريم رسوش وحممد هادي معرفت ،يف سياق هذا اللتوجه .ويطلق
عليدوست عىل هذا الفريق اسم (اَتاه اإلهبام) .وربام كانت هذه اللتسيمة منه هلذا الفريق؛ ألنه
يضع الرشيعة يف دائرة مبهمة عندما حيرصها بالكليات والعمومات ،حيث ليس لدهيا برنامج
أو رؤية تفصيلية.
يسميه عليدوست (اَتاه االعتدال) ،ويميّ إليه وينلترص
الفريق الثالث :وهو الفريق الذي ّ
له ،وهو يرى أن الرشيعة تدخلت يف الكليات ،ويف الفرديات وغي الفرديات ،وتدخلت يف
الكثي من اللتفاصيّ ،لكن ال يوجد دليّ عىل نفي خلو الواقعة عن احلكم ،بّ الدليّ قائم عىل
اخللو؛ ألن املباح ليس سوى خلو الواقعة من حكم ،ومب ِّينات املباح من النصوص وغيها،
( )1حول هذا العرض ،انظر :عليدوست ،فقه ومصلحت 195 :ـ 224؛ وراجع له أيض ًا :فقه وعقّ:
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ليست سوى كواشف عن عدم وجود األحكام األربعة األخرى ،فإنكار حكمية املباح ال
يعطي سوى خلو الواقعة عن حكم يف هذه الدائرة .كام أن دائرة العرفيات وغي العبادات
األصّ فيها اإلمضاء واللتكميّ.
لكن ،وعىل رغم أن عليدوست يضع الفريق الثالث ضمن االجتاه غي الشمويل يف الرشيعة،
مرصح ًا بأنه يرى حمدودي ًة نسبية هلا ،لكنه يذكر هنا بشكّ قريب جد ًا ،بّ يكاد يكون مطابق ًا ملا
يذكره يف كلتاب الفقه واملصلحة ،من أن العقّ كاشف عن احلكم الرشعي ،ومن ثم فينلتسب
حكمه للرشع ،وال معنى للحديث عن منطقة فراغ ،وهبذا يظهر أن ما سامه هنا نظرية الشمول،
ومل يقبّ به ،كان يعني به لون ًا خاص ًا من الشمول ،وهو تغطية النصوص للوقائع عىل الطريقة
احلنبلية كام وصفها هو.
إن عليدوست يعلتّب أن نظريلته هذه ال حتلتاج إىل دليّ ،بّ عني تصورها كاف يف الّبهنة
عليها واللتصديق هبا ،وهو يرتكز هنا عىل فكرة أن غي العبادات ال يلتدخّ فيه الشارع إال
باإلصالح ،وهذا يعني أن عمّ العقالء يف غي العبادات وما أصلحه الشارع ،هو عمّ رشعي
وديني ومقبول ،والشارع قبّ منهم هذا األداء وهذا النهج ،ومن ثم يمكن هلم البناء عليه عىل
طول اخلط .
إن طرح الشيخ عليدوست يف مقاللته يف جملة قبسات ،يبدو يل ملتأرجح ًا غي واضح،
ويرتجح عندي أنه كلتبه يف سياق والدة فكرته يف مراحلها األوىل ،وأعاد صياغلته وجتلية فكرته
للتظهر يف كلتابه الذي طبع فيام بعد واملخصص حول الفقه واملصلحة ـ حيث نجده هناك يرتك
العديد من األفكار اللتفصيلية اللتي طرحها يف هذه املقالة ،كفكرة الرتكيز عىل البعد اإلمضائي
يف غي العبادات ـ؛ إذ هو يصف نظريلته بنفي الشمول ،ثم يف الوقت عينه يقول ما هو قريب
جد ًا من فكرة (الفقه واملصلحة) ،واللتي صنفها هناك بأّنا اجتاه شمويل رافض حلتى ملنطقة
( )1حول هذا العرض ،انظر :عليدوست ،گسرته رشيعت ،جملة قبسات ،العدد  199 :32ـ 222؛ وفقه
وعرف 321 :ـ 353؛ يشار إىل وجود بعض من ذكر روح فكرة الشيخ عليدوست ،نذكر منهم ـ عىل
سبيّ املثال ـ :عبد املجيد قائدي ،حتليّ وارزيايب نقدهاى موجود بر نظريه منطقة الفراغ شهيد صدر،
جملة حكومت اسالمي ،العدد  168 ،154 :70ـ 169؛ وحممد رمحاين ،منطقة الفراغ ،جملة نقد ونظر،
العدد  254 ،252 :5ـ .255

الفراغ ،كام هيمني هنا أن اشي ـ واملقام ليس هو املقام ـ إىل أن اإلنسان يمكن أن يلتحفظ عىل
نسبة الشيخ عليدوست بعض اآلراء هنا لبعض الشخصيات ،أو عىل فهمه لبعض نصوصهم،
وأترك هذا األمر ملناسبة أخرى.هبذا نسلتنلتج أن عليدوست قام بخطوة ملتقدمة نسبي ًا ملصلحة
الشمول ،ويف الوقت عينه اسلتخدم نفس آليات نظرية منطقة الفراغ وقوانني الثابت وامللتغي
اللتي اطلقت منذ امليزا النائيني ،فخلعه صفة (الديني والرشعي واإلهلي) عىل قوانني السلطة
املقننة ليحمي نظرية الشمول بلتفسي آخر هلا ،كان هو اخلطوة املخلتلفة املركزية اللتي قام هبا يف
تقديري ،وهي خطوة تسلتحق اللتوقف عندها ،وهبا متلتاز نظريلته عن سائر النظريات هنا .
كانت هذه أبرز الصياغات التي ُطرحت ضمن فكرة املرجع ّية اإلنسان ّية املساعدة ،وفق ًا
لتسميتنا هلا ،وبمقدار تلتبعي فإن أغلب ما كلتب ضمن هذا السياق ،يرجع إىل هذه الصياغات
بشكّ أو بآخر ،وهلذا اعلتّبناها نامذج للكلتابات امللتعددة اللتي حاولت توضيح اللتناسق بني
فكرة الثابت وامللتغي وفكرة الشمولية ومساحة الرشيعة ،ضمن مفهوم املرجعية اإلنسانية
املساعدة.

( )1البد يل أن اشي إىل أن عليدوست يف حوار أجرته معه جملة (رسائّ) الشهرية ،ونرش يف أوائّ عام
2018م ،يرصح بأن حكم احلاكم ليس حكم اهلل ،ال األويل وال الثانوي! فانظر :رسائّ ،العدد :7
29؛ ولعله يريد اللتمييز بني حكم احلاكم وبني ثنائية األولية والثانوية اآلتية من النصوص (اجلعّ
املبارش واجلعّ السكويت) ،لكي ينسجم كالمه مع ما تقدم أعاله ،وهبذا يكون هو من القائلني بنسبة
حكم احلاكم إىل احلاكم نفسه ،لكن ملا كانت حجية حكمه آتي ًة من الرشع ،نسب حكمه للرشع باجلعّ
عّب الواسطة.

وقفات تقومييّة ونقديّة وتأمّليّة
مع نظريّة املرجعيّة اإلنسانيّة املساعدة
متهيد

بعد هذا االسلتعراض هلذه النظرية ضمن بياناهتا امللتعددة ،يمكن اللتوقف معها وقفات عدة،

نسلتهدف منها اللتحليّ والنقد واللتقويم واملقارنة واملناقشة والدفاع ،تبع ًا لنوعية الوقفة اللتي
سنلتوقفها.
والبد يل أن أشي منذ البداية إىل أن بعض الوقفات اآلتية تشمّ خملتلف صيغ هذه النظرية،
فيام بعضها اآلخر يشمّ صيغ ًة أو اثنلتني منها مثالً ،ومن ثم فمجموع هذه الوقفات سوف
يكون لنا صور ًة ّنائية تقويمية عن هذه النظرية بمخلتلف صيغها وبياناهتا.

 1ـ بني الفراغ التشريعي والفراغ اإللزامي

إن الفراغ املحكي عنه ،خاصة ضمن نظرية منطقة الفراغ ،إما أن يراد منه الفراغ اللترشيعي

أو يراد الفراغ اإللزامي .ويقصد بالفراغ اللترشيعي أن تكون هناك منطقة ال توجد فيها
ترشيعات ،وأن احلاكم اإلسالمي يمحأ هذه املنطقة باللترشيعات الالزمة يف ضوء فهمه ملقاصد
الرشيعة وقواعدها ،فيام يقصد بالفراغ اإللزامي أن هذه املنطقة ليس فيها إلزام رشعي أو شبه
إلزام كالوجوب واحلرام مع املسلتحب واملكروه ،فلتكون تعبي ًا آخر عن دائرة املباحات ،عىل
األقّ تلك اللتي باملعنى األخص.
األول ،أي الفراغ الترشيعي ،وهو ما فهمه بعضهم من السيد الصدر ،
فإن ُقصد املعنى ّ
( )1انظر :حممد مهدي شمس الدين ،جمال االجلتهاد ومناطق الفراغ اللترشيعي ،جملة املنهاج ،العدد 9 :2؛
نعم له عبارة أخرى خملتلفة يف ص.12

فإن ذلك إقرار:
أ ـ بعدم شمولية الرشيعة وعدم كامهلا كام هو املدعى ،ومن ثم منافاة األدلة العقلية والنقلية
والنصوص احلديثية امللتقدمة.
ب ـ بأن العقّ اإلنساين قادر عىل سن القوانني ،خالف ًا ملا هو السائد ـ ال أقّ يف االجلتهاد
اإلمامي ـ من عجز العقّ عن النفوذ يف جمال اللترشيع وصيورته مرجعية قانونية يف عرض
الرشع.
ومن ثم ،فهذا تراجع عن مبدأ الشمولية ،كام أنه نقض للنصوص السابقة ذات الطابع
الشمويل ،إىل جانب عدم إبدائه تفسي ًا لكيفية خروج هذه الدائرة عن دائرة ما حيلتاج إليه الناس
إىل يوم القيامة ،فض ً
ال عن عدم انسجامه مع طريقة الفقهاء املخطئة يف االجلتهاد .
وأما إذا قصد املعنى الثاين ،أي الفراغ اإللزامي ،كام هو ظاهر مراد السيد الصدر ،حيث يقر
بأّنا دائرة مباحات وأن فيها حك ًام أولي ًا باإلباحة .فهنا نسأل :ما هي السبيّ اللتي يسلكها
احلاكم الرشعي لإلطاحة بلترشيع اإلباحة لصالح اإللزام الذي يقوم هو بسنه؟

تفسريان ملرجع منطقة الفراغ بني العناوين الثانوية وفكرة الوالية

 1ـ فإذا رجع إىل القواعد الثانوية يف الرشع ،كنفي الرضر ونفي احلرج وغيها من القواعد

العامة ،كام توحيه بعض كلامت الشيخ املطهري ،مل تكن املنطقة منطقة فراغ إلزامي؛ ألن
املفروض أن الرشع قد أدىل بدلوه هنا من خالل قواعده الثانوية ،ويكون دور احلاكم هنا
اكلتشاف األحكام اإللزامية يف احلاالت امللتغية من خالل رصد مدارات األحكام الثانوية
وتطبيقها عىل سامت وخصائص الواقع اخلارجي ،فلم يعط الفقيه وال احلاكم حق اللترشيع ـ
خالف ًا لعبارات بعضهم من أن له سلطة ترشيعية وليس فقط تنفيذية ـ ومل تكن هناك منطقة
فراغ ال ترشيعي وال إلزامي من األول ،عىل كالم مهم سيأيت معنا حول قضية العنوان الثانوي.
كام أنه لو كان هذا هو مقصود منطقة الفراغ مل يعد هناك فرق بني أن تكون مساحلتها هي
املباحات أو غيها؛ ألن األحكام الثانوية والقواعد احلاكمة ال فرق يف عملها بني نطاق
( )1يشار إىل أنه سوف تأيت يف الوقفات الالحقة حماوالت لإلقرار بفراغ ترشيعي بمعنى ال يواجه هذه
اإلشكالية ،وسوف نرى مديات قوة تلك املحاوالت ،لكننا هنا نطرح أصّ إشكاليلتنا.

حتول قاعدة تزاحم األهم واملهم املباح إىل حرام أو واجب ،كذلك
املباحات وغيها ،فكام ِّ
حتول قواعد الرضر واحلرج واالضطرار احلرام إىل مباح ،فلم يظهر أي جديد يف نظرية منطقة
الفراغ ،بّ مل يفهم املّبر يف حرصها بنطاق املباحات ،بّ مل نفهم الوجه يف إطالق توصيف
منطقة الفراغ أساس ًا بعد أن كانت مباح ًة بالعنوان األويل وحمكوم ًة لقواعد العناوين الثانوية
اإللزامية هنا وهناك ،فالفقيه مل يمحأ ،وإنام اكلتشف عدم اخلحأ يف هذا املضامر .
ولعّ هذه املالحظات هي اللتي دفعت الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي ـ فيام نقّ لنا عنه
شفاه ًا ـ إىل القول بأنه مل يفهم نظرية منطقة الفراغ للسيد الصدر.
ولو فرض أن السيد الصدر قصد هذا املعنى ملنطقة الفراغ ـ وليس بحثنا هنا توثيقي ًا أو
تارخيي ًا ـ فإنه يكون قد أعاد صياغة البنية االجلتهادية القائمة عملي ًا يف االجلتهاد الفقهي السائد،
ومل يضف طرح ًا جديد ًا بقدر ما صاغ الواقع االجلتهادي صياغ ًة معارصة ،ولعله لذلك ذهب
بعض تالمذة السيد الصدر ،وهو أسلتاذنا السيد عّل أكّب احلائري ،إىل القول بأن نظرية منطقة
الفراغ كانت موجود ًة قبّ الصدر ،إال أن اجلديد فيها هو املفهوم واملصطلح والصياغة ،
وذلك يف سياق رده عىل ما كلتبه أبو املجد حرك من اعلتباره نظرية منطقة الفراغ إحداث ًا أحدثه
الصدر  ،وهو ما يلتوافق مع وجهة نظر العالمة حممد مهدي شمس الدين واللتي يرى فيها أن
فكرة منطقة الفراغ اللتي طرحت ليس هلا سابق يف االجلتهاد الرشعي ومل تلتداول يف كلامت
الفقهاء من قبّ .
نعم ،قيمة احلاكم وويل األمر يف هذا املعنى ملنطقة الفراغ أنه هو الذي يلتوىل يف أكثر
األحيان ،إن مل يكن مجيعها ،مهمة حتديد املوضوعات؛ ملعرفة العناوين الرشعية اللتي ينبغي أن
( )1بعد أن دونت هذه الوقفة األوىل بسنوات ،رأيت أنه قد تم اللتعرض هلا يف دائرة املعارف فقه مقارن :1
 224ـ  ،225وهي حتت إرشاف الشيخ نارص مكارم الشيازي؛ وانظر :حممد السند ،أسس النظام
السيايس عند اإلمامية.292 :
( )2عّل أكّب احلائري ،منطقة الفراغ يف اللترشيع اإلسالمي ،جملة رسالة اللتقريب ،العدد  ،135 :11عام
1996م؛ وانظر أيض ًا :باقر بري ،منطقة الفراغ اللترشيعي من منظور الشهيد الصدر ،جملة قضايا
إسالمية معارصة ،العدد .252 :7
( )3انظر :أبو املجد حرك ويوسف كامل ،االقلتصاد اإلسالمي بني فقه الشيعة وفقه أهّ السنة 64 :ـ .65
( )4انظر :شمس الدين ،االجلتهاد واللتجديد يف الفقه اإلسالمي.105 :

تنطبق يف املقام؛ ألن معرفة املوضوعات ـ السيام يف مثّ عرصنا ـ مسألة بالغة اللتعقيد ،وحتلتاج
لوعي زمكاين ملتميز ،وهلذا قد يكون مورد ما بالنظر األويل البدوي مصداق ًا لعنوان ما ،إال أن
رصد تشابك املوضوعات وحاهلا البالغ اللتعقيد يف مثّ عرصنا جيعّ هذا املورد مصداق ًا لعنوان
آخر ،وهنا يكون دور الزمان واملكان يف االجلتهاد كام ذكر السيد اخلميني.
 2ـ إال أن الذي يبدو يل أن السيد حممد باقر الصدر مل يكن يقصد محأ منطقة املباحات
بمفادات العناوين الثانوية واحلاكمة ،عىل الطريقة االجلتهادية الكالسيكية ،وإنام كان هيدف إىل
أمر آخر أوسع من ذلك ،وهو أن املساحة اللتي قدمت فيها الرشيعة أحكام ًا إلزامية يمكن
القول بأن الرشع قد حكم فيها بقانون حيدد وظيفة املكلف ،ومن ثم ال يقدر ويل األمر أو
الفقيه أو الدولة اإلسالمية يف هذا املجال إال أن يطيع األحكام اإلهلية ،وال يمكن للفقيه تعديّ
حكم اهلل تعاىل أو عصيانه أو سن قوانني ختالف الرشيعة اإلسالمية ،ما مل حيصّ عىل مسلتند
رشعي يف هذا املجال كمسلتند األحكام الثانوية واحلاكمة ،من هنا فدائرة تدخّ ويل األمر
باملعنى الذي يريده الصدر ال تسلتوعب املجاالت اإللزامية.
أما جمال املباحات ،فإن الرشيعة مل تضع فيه أي إلزام ،ومن ثم يمكن للمكلفني فيه اإلقدام
عىل الفعّ ،كام يمكنهم اإلقدام عىل الرتك ،وهنا يأيت دور الدولة ـ اللتي تعلتّب واليلتها أص ً
ال
موضوع ًا يف نظرية الصدر ـ يف أّنا عندما تالحظ مصلح ًة يف سن قانون إلزامي يف هذه الدائرة،
انطالق ًا من املؤرشات العامة لللترشيع ،فإّنا ال تالحظ األهم واملهم ،أي ال جيب يف هذه
املصلحة أن تصدق عليها العناوين الثانوية املعروفة ،بّ الدولة يف الرشع اإلسالمي اعطيت هلا
صالحية اإللزام يف هذه الدائرة ،نظر ًا لواليلتها املعطاة هلا يف الرشع ،فهي ذات والية عىل
املسلمني واملجلتمع اإلسالمي ،وكّ ما تراه صالح ًا هلم يمكنها أن تلتخذ فيه تدابي ،حلتى
برصف النظر عن العناوين الثانوية ،والرشع جعّ ما تقوله الدول ملزم ًا للناس ،ال ألن ما
تقوله هو حكم رشعي أويل أو ثانوي بالرضورة ،بّ جلعله الوالية هلا يف اللتنظيم رشط عدم
خمالفة أحكام اهلل اإللزامية ،فهذا متام ًا كجعّ الوالية للزوج يف تنظيم األرسة ،فلو ألزم الزوج
األرسة بأمر ما فإنه جيب عليهم االللتزام ،وحيق له هذا اإللزام ما مل خيالف حك ًام إهلي ًا وجوبي ًا أو
حتريمي ًا ،حيث ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،واملعصية تلتحقق بمخالفة حكم إلزامي ال
باخلتيار أحد بدائّ املباح كام هو واضح .كام أن إلزام الزوج هنا ال يصي جزء ًا من الرشع ،أي

أن مضمون اإللزام الذي صدر من الزوج ال يلتحول إىل حكم رشعي إهلي ،رغم أن الرشيعة
قد ألزمت األرسة بالطاعة له؛ ألن اإللزام باالنصياع ال يلتضمن وال يسلتلزم كون مضمون
اإللزام إهلي ًا.
هذه هي احلال مع الدولة يف منطقة الفراغ ،فهي كالوالد الويل عىل أرسته ،إما بوالية مبارشة
من اهلل تعاىل بنا ًء عىل نظرية الوالية العامة للفقيه أو بوالية ناجتة عن العقد االجلتامعي مع األمة
كام هي نظرية الوكالة وغيها ،فإن والية الدولة ختوهلا سن القوانني اللتي ال تعارض الرشع
وإلزام الناس هبا ولو مل يصّ األمر إىل حد العناوين الثانوية اللتي قد خيلتلف فيها نظر الدولة عن
نظر سائر املجلتهدين ،فالدولة هنا ال جتلتهد فقهي ًا لرتى حتقق موضوع العنوان الثانوي ،بّ
متارس تشخيصها الذايت بعيد ًا عن ذلك ،انطالق ًا من مفهوم الوالية املجعولة هلا رشع ًا بالعنوان
األويل.
بنا ًء عىل هذا اللتفسي الذي ينسجم مع طروحات اإلمام اخلميني يف والية الفقيه ،ال يرد أي
من اإلشكاالت السابقة بالطريقة امللتقدمة ،وبه نفهم ملاذا حرص الصدر منطقة الفراغ بدائرة
املباحات؛ ألن املسألة ليست مسألة عناوين ثانوية جتري يف الواجب واملباح عىل السواء ،وإنام
املسألة هي قضية الوالية ،والصدر هبذا اللتفسي يكون من القائلني بالوالية املقيدة للدولة أو
الفقيه ،أي أن الوالية مقيدة بعدم خمالفة األحكام الرشعية األولية دون مّبر ثانوي.
وهذه الوالية اللتي يفهمها الصدر يامرسها الويل الرشعي يف عرص عدم حضور املعصوم،
ويامرسها املعصوم نفسه يف عرص حضوره ،من هنا اعلتقد الصدر بأن للمعصوم شخصي ًة
تبليغية وأخرى حكومية تدبيية والئية ،وأن الفقهاء خلطوا أحيان ًا بني الشخصيلتني ،واحلال أن
بعض املواقف واإللزامات اللتي أصدرها املعصوم كانت من موقع الوالية اللتي تلترصف يف
دائرة امللتغي واملباح ال اللتي تبلغ حكم اهلل الواقعي الثابت والدائم والعام.

مشاكل نظريّة الطباطبائي اليت حترّرت منها نظريّة الصدر

إذا أخذنا هبذا اللتفسي ،سلتظهر لدينا مقارنة بني نظرية منطقة الفراغ للصدر ونظرية الثابت

وامللتغي للطباطبائي ،فإن النظرية األوىل خاصة بدائرة املباحات كام رأينا ،فيام النظرية الثانية
تدور حول احلاجات غي الفطرية وغي الثابلتة ،أي حول امللتغي يف احلياة اإلنسانية ،وهلذا تعاين

نظرية الطباطبائي من نواقص ومشاكّ ال تعاين منها نظرية الصدر من أبرزها:
أ ـ عدم توضيح مفهوم الثابت وامللتغي بالدقة؛ إذ ما هو الفرق بينهام؟ وكيف نميز األمر
الفطري عن األمر غي الفطري؟ هّ يكون ذلك من طريق خارج ـ ديني نلتوصّ إليه ،ثم
ندخّ إىل النصوص الدينية حمملني بالنلتيجة ،ومن ثم قد نجد بعض ما ورد فيه النص ملتغي ًا
نصه ثابلت ًا ،أو يكون ذلك من طريق داخّ ـ ديني بحيث نقول بأن كّ ما
وبعض ما مل يصلنا ي
ورد فيه نص فهو ثابت وما مل يرد فيه نص فهو ملتغي؟
فإذا أخذنا باالفرتاض األول ،فهذا ما يفلتح الباب عىل تارخيية النص ،ومن ثم نكون بحاجة
إىل وضع نظرية دقيقة يف اللتمييز ،حمددة املعامل واألضالع ،إذ يمكن ملفكر مثّ الشيخ حممد
جملتهد شبسرتي أن يذهب إىل خضوع أغلب القوانني لنظام املواضعة وحرص الفطريات بقضايا
كلية جد ًا بحيث يساوق ذلك إلغاء الطابع القائم لالجلتهاد الفقهي وفهم الرشيعة.
وأما إذا أخذنا باالفرتاض الثاين ،فنحن أمام مشكلة تفسي فطرية مجلة من اللترشيعات
الواضحة يف زمكانيلتها كقضايا الرقية وأحكام الظهار وغيها ،وكذلك نحن أمام مشكلة إلغاء
الطابع الوالئي واملرحّل يف النصوص النبوية وغيها ،وكأن النبي برت عن السياق اللتارخيي ومل
يعالج أي قضية زمكانية يف حياته ،وكذلك احلال يف أهّ البيت والصحابة! ولو كان كذلك
فلم يذكر لنا الطباطبائي أي معيار آخر إلجالء نظريلته!
إذن ،املشكلة يف نظرية العالمة الطباطبائي تكمن يف غموض املفاهيم عىل مسلتوى مساحاهتا
وحدودها ودوائرها ،األمر الذي جيعّ نظريلته ناقصة بحاجة إىل مزيد تعميق ،وهذا ليس
إشكاالً عليه ،بّ هو بيان وجود خحأ حيلتاج ملزيد تكملة ،ولعّ الظروف مل تسعفه إلكامل بيان
تصوراته حول املوضوع.
أما الصدر ،فحيث جعّ الدائرة املسامة بامللتغي هي عني املباحات ،صارت صيغلته أوضح،
ألن املباح ـ مفهوم ًا ومصداق ًا ـ قد جرى يف االجلتهاد الرشعي أصوالً وفقه ًا وضع نظرية
اجلتهادية لفهمه وكشفه ومتييزه عن اإللزاميات.
ب ـ املشكلة األخرى يف نظرية الطباطبائي واللتي ال تعاين منها نظرية الصدر ،هي أن
الطباطبائي فلتح جمال امللتغيات عىل املباح وغيه ،ومل ير متييز ًا ـ أو مل يذكره ـ بني الواجب
واملباح ،فإذا أمكن وجود واجب داخّ يف دائرة امللتغي فهذا معناه أن أمره بيد احلاكم ،وأنه

داخّ ضمن واليلته ،فله حق إلغاء الواجبات ،فإن كان بالعنوان الثانوي فال جديد يف نظريلته،
ولزمه اإلشكال السابق ،وإن كان من دون حاجة إىل عنوان ثانوي ،فهذا ما يوقعنا يف إشكالية
االجلتهاد يف مقابّ النص ،وهذه املالحظة مرتتبة عىل بعض نلتائج املالحظة األوىل.

 2ـ املرجعيّة اإلنسانيّة من التبسيط إىل عجز الشريعة ،مسريةٌ حنو العَلمَنة

إن هذه الصورة اللتي رسملتها لنا نظرية املرجعية اإلنسانية املساعدة لو كانت يف شكلها

النظري سليمة ،لكننا لو رأينا ارتداداهتا عىل املسلتوى العمّل وامليداين عىل املتداد تاريخ
اإلنسانية بعد عرص النص وإىل يوم القيامة ،سنرى أّنا سلتكون لنا مشهد ًا ال أظن أن االجلتهاد
املدريس يقبّ به؛ فإن العقّ األصويل يذهب إىل مجلة مبادئ جيب عرض هذه النظرية عليها:
املبدأ األول :مبدأ أن العقّ غي قادر عىل معرفة املصالح واملفاسد اللتي ختوله أن يكون
مرشع ًا ،وأن اهلل هو العامل بخفايا احلياة اإلنسانية وال أحد غيه ،وأن هذا هو املقدار امللتيقن من
خلفيات النصوص اللتي تنهى عن إعامل العقّ يف اللترشيع وأن دين اهلل ال يصاب بالعقول.
املبدأ الثاين :إن لكّ واقعة حك ًام رشعي ًا.
هذه املبادئ اللتي يظهر اعلتقاد أصحاب نظرية املرجعية املساعدة اإلنسانية هبا ،ال أجدها
تنسجم مع نظريلتهم نفسها ،إال برضب من اللتبسيط واللتسطيح ،ألننا لو فرضنا أن الدولة ـ بام
متثّ من عقّ برشي ـ مل تسن أي ًا من تلك القوانني يف دائرة املباح عّب اللتاريخ إىل يوم القيامة،
هّ كان بمقدور الرشع والنصوص تنظيم حياة البرش وحّ مشاكلهم واجلواب عن وقائعهم
أو ال؟
فإذا كان اجلواب باإلجياب ،وأن بقاء املباح عىل إباحلته حيقق املصالح ،فلامذا نقدم نظري ًة هنا
ونلتعب أنفسنا هبا؟! بّ هّ هذا الكالم يف حد نفسه معقول أو ال؟!
مرشع آخر ليسد له منطق ًة
وأما إذا كان اجلواب بالنفي ،فهذا إقرار بأن الرشع احلتاج إىل ِّ

فرغت فيها من اللترشيع الالزم وإن وجد فيها ترشيع اإلباحة؛ اذ ليس املهم أن يكون هناك
ترشيع يف كّ واقعة بقدر ما املطلوب أن يكون هناك ترشيع حيّ املشكالت ويسد الفراغات،
يف كّ الوقائع وظروفها .وهذا املرشع اآلخر هو العقّ اإلنساين اململتد عّب األجيال والذي
سن آالف القوانني الزمكانية اللتنظيمية اللتدبيية اللتي لوالها لوقع اإلنسان يف حيص وبيص،

ومعه فكيف ال يكون العقّ مرشع ًا بعد هذا كله؟ وهّ مرشعية العقّ مرشوطة باللترشيع يف
الدوائر الثابلتة؟ وملاذا ال يكون اللترشيع يف امللتغيات السيالة كّ يوم إىل يوم القيامة ترشيع ًا
ثابلت ًا يف عنوانه ملتغي ًا يف معنوناته وإفرازاته؟
إن تصوير املشهد كحال رب األرسة تبسيط له وختفيف من حجم تداعياته؛ ألن هذه
الصورة ال ختلتلف يف جوهرها عن ادعاء عجز الرشيعة عن تغطية وقائع احلياة نلتيجة انلتهاء
عرص النص تارخيي ًا ،فبدل أن نقر بأن كّ قوانني الدولة يف امللتغيات أو يف املباحات هي
عمليات ترشيعية ملتواصلة إىل يوم القيامة تقف إىل جانب اللترشيع اإلهلي ،وهي إقرار بمرجعية
العقّ يف اللترشيع ،وإقرار ببطالن قاعدة :لكّ واقعة حكم و ..قمنا بلتبسيط املشهد وظننا أنه
بلتحويّ األمر إىل احلاكم الرشعي ملتحرك ًا هبدي األهداف الدينية تلتحول هذه القوانني إىل دينية
أو سلتكون مساحلتها ضيقة أو هي مواضعات تشبه حال األرسة أو تنظيم رب العمّ لشؤون
عامله ،يف يشء أشبه باإلعالء.
بّ الغريب أن بعض املدافعني عن نظرية مثّ السيد الصدر ،وهو األسلتاذ السيد عّل أكّب
احلائري ،يذهب إىل أن نظرية منطقة الفراغ هي اللتي حتفظ بقاء النبوة والرسالة ،وأن اإلسالم
بلتفويضه ذلك إىل ويل األمر قد حفظ بقاءه وخلوده ،رغم أنه مل خيّ احلال من نص ثابت،
وفقدان النصوص هلا حلوهلا االجلتهادية املخلتلفة عن موضوع بحثنا ،مثّ الرجوع إىل
اإلطالقات والعمومات واألصول العملية.
ويذهب احلائري إىل أن انلتساب األحكام الوالئية بشكّ غي مسلتقيم للشارع سبحانه،
وكون األحكام أولي ًا عىل اإلباحة مع شموهلا ثانوي ًا بدليّ وجوب طاعة احلاكم ..كاف يف
إشباع حيثية شمول الرشع لكّ وقائع احلياة .
وسبب االسلتغراب هو أن اإلسالم بلتنا نقر بعجزه عن البقاء لوال تدخّ البرش يف اللتقنني،
وهذه هي نفس دعوى العلامنيني ،كام أن القضية ليست يف االنلتساب اللترشيفي هلل تعاىل ،بّ يف
أن له هو حك ًام يف الواقعة ،وعىل تقدير ذهاب حكم اإلباحة سيكون حكم ويل األمر كاشف ًا عن
حكم اهلل تعاىل ،ليصح أن له سبحانه حك ًام ،فإن هذا غي أن يرىض لغيه بأن يصدر حك ًام قد
( )1احلائري ،منطقة الفراغ يف اللترشيع اإلسالمي ،جملة رسالة اللتقريب ،العدد  128 :11ـ ،136 ،130
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يوافقه هو يف الواقع وقد ال يوافقه ،متام ًا كاحلجج يف مورد عدم العلم .ودليّ وجوب طاعة
احلاكم ناظر إىل عالقة املكلفني باحلاكم ،وإذا كان ناظر ًا مديات صالحية احلاكم وقدرته عىل
اللترشيع كان بنفسه دلي ً
ال عىل عدم شمولية الرشيعة ،فلتأمّ جيد ًا.
وعليه ،فمرجعية دليّ الوالية إذا أخذ عىل إطالقه ليشمّ اإللزامات وقعنا يف االجلتهاد
املقابّ للنص ،أما إذا تم حرصها باملباحات ،كام فعّ السيد الصدر ،فهي توقعنا يف إشكالية
أخرى ،وهي أن الرشيعة قد منحت العقّ اإلنساين (عقّ ويل األمر) صالحية سن القوانني
اإللزامية يف مدد زمنية طويلة تبع ًا حلاجات البرش ،وهذا إقرار ضمني حقيقي بأن الرشيعة مل
تكن قادر ًة عىل أن تسن بنفسها قوانني مجيع الشعوب يف مجيع األزمنة واألمكنة من خالل
نصوصها اللتي ترجع إىل مئات السنني املاضية.
وهبذا يأخذ الناقد العلامين وثيق ًة إضافية من نصوص املفكِّرين اإلسالميني بأّنم يقرون بأن
الرشيعة ليست قادرة ـ من خالل نصوصها األصلية ـ عىل تغطية مجيع الوقائع ،وأن جمموع ًة
وافرة من الوقائع املسلتجدة قد منحت صالحية تشخيص املصلحة واملفسدة فيها لويل األمر،
ليصدر قوانينه هبذا الصدد يف دائرهتا .وهذا نقض حقيقي لقاعدة :ما من واقعة إال وهلا حكم،
وحرصية اللترشيع باهلل سبحانه باحلد األعىل هلذه الكلمة ،وأمثال هذه القواعد ،اللتي تفرتض
بوصفها مسلامت قاطعة عندهم يف االجلتهاد الرشعي!
وعليه ،فنظرية مرجعية ويل األمر إما ترجع إىل العناوين الثانوية ،فال جديد فيها ،وسلتأيت
مناقشلتها هبذا املعنى عندما نلتعرض للنظرية الثانية اآلتية قريب ًا إن شاء اهلل؛ أو ترجع إىل مرجعية
العقّ اإلنساين يف سد فراغ اللتقنني الديني ،وهذا يناقض أصول مدرسة أصحاب هذه النظرية،
وجمرد عدم خمالفة قوانني ويل األمر للرشيعة ال حيّ املشكلة ،بّ يعقدها؛ ألن رشط عدم
املخالفة للرشيعة هو بنفسه دليّ كون هذه القوانني ليست من الرشيعة ،ويريد اإلنسان أن
يمنحها رشعية الوجود بعدم املخالفة للرشيعة ،فالحظ.
بّ إن أنصار هذه النظرية هنا ـ املرجعية اإلنسانية ـ رصحوا بأنفسهم بنسبة اللتقنني
لإلنسان ،وقد نقلنا سابق ًا كلامت امليزا النائيني والسيد الصدر يف نسبة العملية اللتقنينية
لإلنسان دون اهلل هنا ،وأن من وظائف الدولة اللتقنني واللتنفيذ مع ًا ،وهذا خي دليّ عىل أن
جمرد حجية حكم احلاكم ووجوب طاعلته ورشعية سلوكه اللتقنيني واللتنفيذي وبراءة الذمة،

وكونه مفوض ًا من اهلل ،ال يالزم سلب صفة اللتقنني عنه ،بّ هذه الصفة ترجع إليه ،وهذه
القوانني تنسب واقع ًا إليه ،وتغيي القبعة ال يغي واضعها ،وهلذا كانوا دقيقني يف تعبيهم بنسبة
القانون لإلنسان ،ولو أردنا اسلتخدام اللتعبي الفلسفي فيمكن القول :إن املقلتيض يف جعّ
القانون هو اإلنسان ،وموافقة الرشيعة رشط أو أن خمالفلتها مانع.
من هنا ،نجد أن بعض الباحثني املعارصين ،وهو جهانگي صالح بور ،يعلتّب ،يف قراءة علم
ـ اجلتامعية ،أن ثمة عنارص ،وبعضها تنامى مؤخر ًا ،تدفع لعلمنة الرشيعة
( ، )secularizationبمعنى إحالة بعض قضاياها من جمال العقّ الديني القديس
املاورائي ،إىل جمال العقّ البرشي العمالين الدنيوي ،وهذه العنارص عنده هي:
 1ـ التمييز بني األحكام التأسيس ّية واإلمضائ ّية ،وهذا يعني أن الرشيعة قبلت قوانني ذلك
الزمان ،وقبلت قوانني األعراف العامة ،ولعّ الرسول لو بعث اليوم لقبّ ببعض القوانني
واألعراف املعارصة اللتي أنلتجها البرش.
 2ـ اتساع منطقة الفراغ للتشمّ كّ املباحات ،ومنح ويل األمر صالحية اللتقنني فيها.
غريت املوضوعات نحو موضوعات مل يكن هلا وجود أو
 3ـ االعتقاد بأ ّن احلياة احلديثة ّ
إشارة يف النصوص ،فالربا مل يعد له وجود ،والفوائد البنكية ظاهرة جديدة متام ًا مل تعرفها
اإلنسانية من قبّ ،فليس ثمة حكم فيها ،فلزم الذهاب للعقّ.
 4ـ ممارسة فئة من العلامء جمال نقد النصوص احلديثية ،بحيث أدى ذلك إىل تنحية ثامنني أو
تسعني يف املائة من الروايات ،وهذا ما سيفلتح املجال نحو تقدم العقّ البرشي لسد الفراغ.
 5ـ القبول بالقياس من طرف أهّ السنة ،بّ ببعض أنواعه من طرف الشيعة ،مثّ تنقيح
املناط بلتوسعلته أو تضييقه.
حسنه املسلمون ،وغيه مما اعلتمده بعض املسلمني مسلتندين فيه إىل
 6ـ مبدأ ّ
أن احلسن ما ّ
بعض النصوص احلديثية.
( )1ال نقصد بالعلمنة هنا اإلحلاد ،أو فصّ الدين عن الدولة ،وال إقصاء الدين من احلياة ،وال غي ذلك
من املفاهيم ،بّ املراد هبا السامح بدرجة ما للعقّ البرشي باملسامهة يف صياغة حياة اإلنسان وإدارهتا
قانوني ًا وتنظيمي ًا ،إدار ًة برشية غي قدسية ،فيجى اللتنبه للتوظيف املصطلحات هنا حلتى ال نقع يف
اللتباس الكالم ،فهذا املعنى من العلمنة يمكن أن ينسجم جد ًا حلتى مع الوالية العامة للفقيه.

كل يشء فمن الدينّ ،
 7ـ التمييز بني ّ
وكل يشء فال جيوز أن خيالف الدين ،فإن الصورة
الثانية اللتي هي حمّ اإلجراء يف اللتجربة القانونية اإليرانية املعارصة ،ليست سوى علمنة
للقوانني والرشائع ،عىل خالف اطروحات مثّ الشيخ فضّ اهلل النوري يف زمن احلركة
الدسلتورية مطلع القرن العرشين ،واللتي كانت ترى أن أي قانون يسنه الّبملان فالبد أن يكون
عن اجلتهاد ،بينام اليوم جملس صيانة الدسلتور يف إيران واملكلف مراقبة قوانني الّبملان ،ال
يراقب سوى عنرص عدم خمالفة القوانني للرشع ،وال يوجد أحد جيلتهد يف مجيع هذه القوانني
باملعنى املصطلح لالجلتهاد الرشعي.
 8ـ الفهم اجلديد للرامت ّية ،عّب طرح فكرة أّنا ألجّ نضوج العقّ اإلنساين.
توسع دائرة تفعيل نشاط العناوين الثانو ّية ،مثّ ال رضر وال حرج ،وقاعدة اللتزاحم،
9ـ ّ
ومرجعية العرف ،وغي ذلك.
العامة واملطلقة للفقيه .
 10ـ الوالية ّ
هذه املقاربة السيسيولوجية وإن اخلتلفنا يف بعض مفرداهتا ،لكنها يف تقديري صحيحة يف
مفرداهتا األخرى ،وهذا ما قلناه من أن مراقبة األمور من اخلارج تؤكد لنا أن فكرة منطقة
الفراغ ليست سوى نوع من اإلقرار بعدم الشمولية.

منطقة الفراغ وإشكاليّة التسمية

من هذا كله نفهم أنه ملاذا يلتبادر دائ ًام إىل الذهن املدريس الكالسيكي أن تسمية منطقة

الفراغ هي تسمية غي ملتناسبة مع األصول العقدية واالجلتهادية ،ومن ثم تكون اللتسمية يف حد
نفسها إشكاالً عىل هذه النظرية ،أو البد من اعلتبارها نوع ًا من املساحمة يف اللتعبي .
وهذه املالحظة صحيحة وفق ًا لحأصول املدرسية يف االجلتهاد الفقهي السائد ،خاص ًة
اإلمامي ،وربام تكون مسلتمسك ًا ألنصار العلامنية للكشف من خالهلا عن خمزون الالوعي عند
الفقيه املسلم امللتجدد ،إال أنه بنا ًء عىل اللتفسي الثاين امللتقدم يف الوقفة األوىل ،أي الفراغ
اإللزامي ،تظّ املشكلة أقّ وطأة ،لكنها ـ كام أرشنا ـ ال تزول.
( )1جهانگي صالح بور ،فرآيند عريف شدن فقه شيعه ،جملة كيان ،العدد  20 :24ـ .21
( )2انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :حممد السند ،أسس النظام السيايس عند اإلمامية 291 :ـ .292

والالفت أن بعضهم يرص عىل أن األحكام الرشعية قد جرى بياّنا يف كّ جماالت احلاجة
اإلنسانية ،ويف الوقت عينه منطقة الفراغ يراد هلا حتديد دور الدولة  ،فإذا جرى بيان كّ
األحكام املحلتاج إليها إىل يوم القيامة ،فلامذا يلتعب ويل األمر نفسه يف سن القوانني لعرصه؟!

 3ـ اهلويّة الدينية حلكم ول ّي األمر ومُنْتَجه القانوني ،مقاربة نقديّة

إن ما طرحه أمثال الشيخ عليدوست ،من أن حكم ويل األمر منسوب هلل تعاىل ،والذي ربام

جاء تالفي ًا خلرق شمولية الرشيعة من جهة وفرار ًا من حمذور العلمنة من جهة ثانية ..ما طرح
ال دليّ عليه ،وذلك أن هذا الكالم يمكن قراءته تار ًة عىل مسلتوى احلكم الواقعي وأخرى عىل
مسلتوى احلكم الظاهري:
ّأوالً :املقاربة عىل مستوى احلكم الواقعي
إن االنلتساب هلل سبحانه ،له معنيان:
أ ـ االنتساب بنحو املصدر ،وهذا انلتساب صحيح ،وأعني باالنلتساب بنحو املصدر أن
الشارع سبحانه جعّ نفس عملية سن ويل األمر للقوانني رشعي ًة ،ومن ثم ألزم املكلفني هبا،
وهذا املعنى لالنلتساب تفي به أدلة والية األمر عىل النظريات امللتعددة يف الوالية ،من والية
الفقيه وصوالً إىل الوكالة ووالية األمة عىل نفسها وغي ذلك.
ولكن هذا املعنى ال ينلتج بنفسه نسبة أحكام ويل األمر نفسها هلل سبحانه ،يف لوح الواقع،
بّ تنسجم مع كون ويل األمر حيكم بيشء عىل خالف مراد اهلل الواقعي ،ظان ًا أنه بلتشخيصه
للمصالح واملفاسد قد حافظ عىل املصالح الواقعية للشارع سبحانه.
ب ـ االنتساب بنحو اسم املصدر ،وأعني به أن ننسب ناتج فعّ ويل األمر إىل اهلل سبحانه،
فإذا أصدر حك ًام يف قضية ما فإننا ننسب احلكم نفسه هذه املرة إىل اهلل تعاىل ،وليس فقط رشعية
ممارسة احلكم أو وجوب اإلطاعة.
وهذا املعنى الثاين هو الذي ينفع أمثال الشيخ عليدوست ،غي أنه ال يوجد دليّ ال من
قريب وال من بعيد عىل تصحيح هذا االنلتساب عىل مسلتوى لوح الواقع ،فمجرد جعّ الوالية
( ) 1انظر :ذبيح اهلل نعيميان ،نظرية منطقة الفراغ به مثابه خاسلتگاه ترشيعي احكام حكوملتي ،جملة
حكومت إسالمي ،العدد .56 :59

لشخص يف إدارة أمور األمة ال يعني أن كّ أحكامه منسوبة بذاهتا هلل واقع ًا ،وال أقّ ما دام
ليس بمعصوم ،فهّ هذا مسلتفاد من الداللة املطابقية أو اللتضمنية أو االللتزامية لدليّ جعّ
الوالية؟ وهّ يسلتفاد هذا من األدلة غي اللفظية جلعّ الوالية للحاكم؟ وأين؟
إن القايض يملك رشع ًا والية القضاء ،ولكن مع ذلك قد ال يصيب الواقع ،فيبقى الواقع
عىل ما هو عليه ،وهلذا يفلتون بأنه جيوز نقض حكم احلاكم لو علم بمخالفلته للواقع ،كام أن
حكم القايض ـ لو أخطأ الواقع ـ ال يّبر للمحكوم له أخذ املال وهو يعلم أن هذا املال ليس له
يف لوح الواقع ،وما ذلك إال ألن حكم القايض ال يغي الواقع وال ينشئ واقع ًا جديد ًا ،رغم أن
دليّ واليلته ثابت قطع ًا ،وهلذا نجد يف النصوص احلديثية أن النبي بنفسه يعلن ذلك ،ففي اخلّب
عنه ـ املروي يف كلتب الشيعة والسنة ـ أنه قال :إنام أقيض بينكم بالبينات واأليامن ،وبعضكم
أحلن بحجلته من بعض ،فأيام رجّ قطعت له من مال أخيه شيئ ًا ،فإنام قطعت له به قطع ًة من
النار. 
وليس من إمكان لتع ّقل التصوير الذي قدّ مه أمثال الشيخ عليدوست عىل مستوى لوح
الواقع ،إال االلتزام بأحد أمرين:
األول :التصويب بحدّ ه األعىل ،بمعنى خلو الواقع من حكم أساس ًا ،ثم جعّ املوىل
األمر ّ
احلكم عىل وفق حكم احلاكم.
األمر الثاين :التصويب بحدّ ه األدنى ،بمعنى وجود حكم واقعي للموىل ،لكنه مقيد واقع ًا
بعدم ورود حكم للحاكم عىل خالفه ،وإال فلو حكم احلاكم بحكم مغاير حلكم الواقع ،تغي
الواقع نفسه بشكّ ينسجم مع حكم احلاكم.
وال اريد هنا أن اقيم أدل ًة عىل بطالن اللتصويب بكال معنييه ،بّ معانيه االخر ،بّ سأكلتفي
بالقول :إنه ال يوجد دليّ رشعي وال عقّل حاسم عىل اللتصويب ،فدعوى تبعية الواقع جلعّ
احلاكم أو دعوى تقيد الواقع بجعّ احلاكم حتلتاج لدليّ ،وهو مفقود ،وأدلة حجية األمارات
والطرق واألصول ،وكذلك أدلة جعّ الوالية يف القضاء واحلكومة وغي ذلك ،ال يسلتفاد منها
( )1الكليني ،الكايف 414 :7؛ وانظر :الطويس ،هتذيب األحكام 229 :6؛ واهليثمي ،جممع الزوائد :4
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يشء من هذا القبيّ ،بّ هي ملتساوية النسبة لللتخطئة واللتصويب مع ًا ،وقد حقق يف حمله
موضوع اللتصويب ،وكذلك موضوع اجلمع بني احلكم الظاهري والواقعي ،فال نطيّ وال
نسلتطرد.
ثاني ًا :املقاربة عىل مستوى احلكم الظاهري
هذا الذي تقدم كله جيري فيام لو أردنا أن نجعّ حكم احلاكم منسوب ًا بذاته للموىل سبحانه
عىل مسلتوى لوح الواقع اللترشيعي األويل ،لكن من املمكن أن يقال هنا بأن مرجعية ويل األمر
ال تعني هذا كله ،وإنام تعني أنه يف مورد عدم وصول املكلفني للحكم الواقعي يف الواقعة ،فإن
الرشيعة جعلت حكم ويل األمر حكمها ظاهري ًا ،لكون حكمه مصيب ًا يف الغالب حلكمها
الواقعي ،فكام أن الرشع جعّ خّب الواحد حج ًة يف ظرف عدم العلم؛ انطالق ًا من كاشفيلته
النوعية وإصابلته للواقع يف غالب املوارد أو يف كثيها ،فإن الرشيعة جعلت نظر ويل األمر يف
عرص عدم النص ـ أو فقّ :يف حلظة عدم وصول النص ،وهي حلظة الفراغ الوصويل لللترشيع
ال الفراغ الواقعي ـ جعللته حج ًة هبذا املعنى ،ال بمعنى أنه يرشع ،بّ بمعنى أن ما يراه بعقله
وتشخيصه الذايت أنه حكم اهلل الواقعي يف هذه اللحظة الزمكانية ،انطالق ًا من فهمه لروح
الدين وقضاياه ،ووعيه للواقع ومصاحله ،ولو بنحو الظن وقوة االحلتامل ،يكون يف الغالب
موافق ًا ومصادف ًا لواقع احلكم الرشعي الواقعي يف نفسه ،عند فقدان الدليّ اآلخر عىل احلكم
الرشعي.
وهبذا ال تكون املرجعية املساعدة اإلنسانية بدي ً
ال عن الرشع أو يف عرضه أو أّنا تسد فراغ ًا
مل يمحأه ،بّ تكون كاشف ًا عن الرشع الواقعي ولو كشف ًا ظني ًا دون اللتورط يف اللتصويب،
ويكون دليّ والية األمر بنفسه هو دليّ حجية هذا الكاشف ،وبه نقدم قول ويل األمر عىل
األصول العملية بالورود أو احلكومة عىل اخلالف القائم بينهم يف وجه تقديم األمارات عىل
األصول ،بّ يمكن تقديم قوله عىل سائر األدلة واألمارات باللتخصيص أو نحوه يف بعض
األحيان ،وهذا ما ينلتج ما يريده أمثال عليدوست وعّل أكّب احلائري وغيمها ،دون اللتورط
بأي إشكالية مناقضة أيض ًا بني شمولية الرشيعة ونظرية املرجعية اإلنسانية بام فيها صيغة منطقة
الفراغ.

وربام يكون من املمكن هنا تفسي كالم السيد اخلميني الذي طرحه يف أواخر حياته هبذا
املعنى ،من أن األحكام احلكومية لويل األمر هي من األحكام األولية  ،بّ يف بعض نصوصه
يميز بني احلكم القائم عىل العنوان الثانوي واآلخر القائم عىل والية الفقيه ،فاحلكم الوالئي
مغاير عنده للحكم الثانوي  ،ويكون مفاد كالمه ـ وفق ًا هلذا اللتفسي ـ أن حكم احلاكم منشؤه
كليات الرشيعة واملصالح الواقعية ،فيكون ظنه أو يقينه املوضوعي بمصالح الواقع طريق ًا
ملعرفة حكم اهلل األويل أو كاشف ًا عنه ،فيصح القول بأن احلكم احلكومي هو من األحكام
األولية هبذا املعنى.
غي أن السيد اخلميني يف بعض النصوص األخرى يميز بني احلكم األويل والثانوي وبني
احلكم الوالئي بام يوحي بأن احلكم الوالئي ال هو باألويل وال هو بالثانوي  ،بّ يف رساللته
املشهورة للسيد عّل اخلامنئي حول ترصحيات األخي حول والية الفقيه يف خطبة اجلمعة،
يؤكد السيد اخلميني بأن حركة احلكومة اإلسالمية ليست ضمن أو يف داخّ دائرة األحكام
الرشعية الفرعية  ،األمر الذي ال يسمح لنا بفهم كالمه يف ضوء فكرة احلكم الظاهري.
هذا ،وتفصيّ بحث نظرية السيد اخلميني احلقيقية يف هذا املوضوع خارج عن نطاق بحثنا،
ويراجع يف حمله.
لكن هذه املقاربة تعاين من مشاكل أو استفهامات:
ّ
أ ـ إذ عليها يلزم ـ وهذا أشبه باملنبه الوجداين ـ أن يسلتند الفقهاء يف اجلتهاداهتم يف هذه
القضية يف حلظلتها الزمكانية إىل نظر ويل األمر بصفلته أمارة عىل احلكم الرشعي الواقعي!
ويصبح جمال حكم احلاكم جماالً ودليالً للفلتوى من قبّ سائر الفقهاء واملجلتهدين! ولعّ أمثال
الشيخ عليدوست يقبلون هبذا.
ب ـ كيف يمكن تصور أن عقّ ويل األمر هنا كاشف عن القوانني الدينية واملفروض أننا
نلتيقن بأن بعض ترشيعات ويل األمر مما ال جمال لفرض كونه مرشع ًا من قبّ؛ إذ ال موضوع له
( )1انظر :اخلميني ،صحيفه امام .457 :20
( )2انظر :املصدر نفسه  ،321 :17و.421 :21
( )3انظر :املصدر نفسه  481 :20ـ .482
( )4انظر :املصدر نفسه  451 :20ـ .452

أصالً ،بّ لو كان ملحوظ ًا فهو ملحوظ بالعموم واإلطالق والكليات وأهداف الدين،
واللتعامّ مع هذه إن كان عّب تطبيقها عىل احلاالت اخلارجية ،مل يعد هذا من ترشيع اهلل
بواسطة العقّ ،بّ من ترشيعه بواسطة النص ،غايلته قام العقّ بلتطبيق كلية النص عىل احلالة
اخلارجية؛ بّ املفروض أن اللترشيع بالواسطة عند عليدوست حيلتوي إقرار ًا بأن النصوص مل
تلتكلم عن هذا األمر ،وهذا ال معنى له إال يف سياق أن الرشيعة مل تصدر كلها لعموم الناس،
بّ هي يف طور الصدور السيال الدائم عّب عقول أولياء األمور أو جمالس احلّ والعقد،
فالكاشفية هنا تسلتبطن صدور األحكام فيام فكرة الواسطة تسلتبطن أن النصوص مل تذكر هذه
األحكام ال ترصحي ًا وال إمضاء حسب تقسيم عليدوست ،وال ينلتج هذا الرتكيب سوى القول
بأن (الوحي) ما يزال يلتواصّ نزوالً ليبني الرشيعة عّب عقّ ويل األمر ،أو ليكشف لنا عقّ
ويل األمر أن هذا احلكم قد رشع من قبّ مع أنه مل تلتكلم عنه النصوص ،ونقطة تركيزي هنا
هي عىل أن عليدوست وصف حالة اللتقنني الواقعية عند املوىل سبحانه وقسمها لثالثة أقسام
كام تقدم ،ورصح بفكرة تفويض اللتقنني إىل جهة برشية ما ،فكيف يمكن أن نجمع أطراف هذا
الكالم إال عّب القول بأن اهلل يرشع أو رشع ومل يفصح عن بعض ترشيعاته حلتى بعد عرص
النص ،واآلن يكلتشف عقّ ويل األمر هذه اللترشيعات ،فام الفرق بني عقّ ويل األمر والوحي
النبوي إال يف يقني النبي بام أوحي إليه وعدم اليقني دوم ًا عند ويل األمر؛ الحلتامل اشلتباهه يف
معرفة ما رشعه اهلل يف اللوح املحفوظ ومل يصدره للناس بعد وسيصدر بصدور حكم ويل
األمر؟!
إن نظرية الشيخ عليدوست حتلتوي سلسلة مفارقات داخلية ،حتلتاج للكثي من اللتأمّ
لفكفكلتها.
ج ـ السؤال املركزي هنا هو :ما معنى النهي عن إعامل العقّ يف فهم الدين إذ ًا؟ وما معنى
أن دين اهلل ال يصاب بالعقول ؟ وما معنى النهي عن القياس والرأي وأمثاله؟ وما معنى
( )1هذا اللتعبي مشهور جد ًا ،ويلتلقى عىل أنه رواية ،ومل نعثر عىل رواية هبذه الصيغة عدا خّب أيب محزة
الثاميل ،عن اإلمام زين العابدين ،لكن الوارد فيها هو :إن دين اهلل ال يصاب بالعقول الناقصة واآلراء
الباطلة واملقاييس الفاسدة ،وال يصاب إال باللتسليم( ..كامل الدين ومتام النعمة .)324 :ومن املمكن
أن يكون توصيف الناقصة هنا تقييد ًا ال توضيح ًا ،أو يكون املراد النهي عن إعامل العقّ بام ينايف

النهي عن إعامل الرأي يف الدين أو النهي عن االجلتهاد يف مقابّ النص؟ هذه أسئلة البد هلا من
حّ للتخطي هذه القضية ،لو أردنا الذهاب نحو فرضية الكاشفية.
حاول الشيخ عليدوست تذليّ عقبة النصوص الناهية اللتي من هذا النوع يف كلتابه
املخصص لدراسة الفقه والعقّ ،ليدافع عن موقع العقّ يف االجلتهاد يف مقابّ اإلخبارية
وغيها ،حيث أكد يف أكثر من موضع بأننا ال نريد من العقّ الظنون واللتخمينات
واالسلتحسانات واألمزجة الشخصية واألفكار والظنون املوهومة الفردية ،ورأي فالن أو
فالن ،بّ نريد تلك القوة واجلوهرة القدسية املودعة يف نفوس البرش .إنه يعرف مقصوده من
العقّ الذي يدافع عنه بالنص اآليت :قوة قدسية عرشية دراكة ،تقع مدركاهتا مقبول ًة يف كّ
األزمنة واألمكنة ،وهي يف إدراكها وحكمها قاطعة ،ومن ثم فنصوص النهي املشار إليها ال
تلتصّ بالعقّ الذي يدافع عنه عليدوست .
لست أريد مناقشة املنهجية األفالطونية اللتي يقدمها لنا عليدوست هنا من خالل تعاطيه
مع العقّ بصفة ملتعالية إرشاقية ،أقصد هنا أن ربط موضوع بحثنا بلتعريف من هذا النوع قضية
مللتبسة وغي دقيقة؛ ألن ملس القوة العرشية القدسية أمر ليس له إمكان تثبت سوى احلس
والفهم املشرتك (الفطري) العام أو اإلرشاق احلضوري أو اليقني الّبهاين ،وهذه أمور إما غي
موجودة عاد ًة يف جمال االجلتهاد يف القضايا العملية اللتفصيلية الزمكانية أو أن دائرة االحلتكام
فيها هي املقاربة االسلتقرائية للذهن البرشي لحأفراد ،وباللتايل فاألفضّ أن نلتعامّ مع الذهن
البرشي لحأفراد مبارشةً ،وال نسقط صفات حتمّ بنفسها سمة الرشعية للعقّ ،وكأننا ـ لكي
نثبت رشعية العقّ ـ نعرفه بلتعريف هو يف نفسه حيمّ رشعيلته ذاهتا! فهذا أشبه يشء بلتعريف
العقّ احلجة بأنه (العقّ املصيب للواقع) ،فإن هذه اجلملة وإن كانت صحيحة وجودي ًا
وأنطولوجي ًا ،لكنها غي منلتجة يف املجاالت املعرفية املنهجية.
لست اريد اللتوقف كثي ًا عند هذا النوع من اللتعريفات ،وسأحاول تبسيط األمر ألعلتّب أن
مقصوده هو العقّ بمعنى القطع الّبهاين ،أو بمعنى احلكم املشرتك أو الفهم املشرتك أو
اللتسليم ،فال يلتم االسلتدالل هبذه الرواية عىل النهي عن معرفة الدين بالعقّ مطلق ًا ،وهبذا يعرف أن
قول الشيخ عليدوست بأنه ال توجد رواية هبذه الصيغة أبد ًا ،غي دقيق ،فانظر له :فقه وعرف.82 :
( )1انظر :عليدوست ،فقه وعقّ 28 :ـ  82 ،35ـ  214 ،87ـ .217

اإلنساين ( ،)Common senseوهذا ما ينفعه يف مناقشة مقوالت اإلخباريني يف قضية حجية
العقّ ،بيد أن هذا الفهم ال ينفعنا هنا؛ إذ اللتعاطي مع قوانني وجمعوالت السلطة البرشية املقننة
يف القضايا امللتغية ،بذهنية الفهم املشرتك أو القطع الّبهاين أو اإلرشاق احلضوري ،يسقطنا يف
متييع للموضوع؛ فهّ هذا النوع من قوانني السلطة البرشية املقننة هو براهني أو علم حضوري
إرشاقي أو كلها حكم مشرتك برشي ال خيلتلف باخلتالف األزمنة واألمكنة ،ويلتوافق عليه
البرش مجيعهم؟! إن القوانني اللتي تصدر من السلطات اللترشيعية يف البلدان املخلتلفة غالب ًا ما
تكون خملتلف ًا فيها بني املقننني أنفسهم ،لكنها تصبح نافذ ًة بواسطة عملية االقرتاع العام أو
موافقة األغلبية عليها يف جملس النواب مع مصادقة املجالس الدسلتورية ،فهي أساس ًا ال حتظى
غالب ًا بإمجاع املقننني أنفسهم ،فضالً عن أن حتظى بإمجاع إنساين! بّ ادعاء حصول قطع
للمقننني أنفسهم هبا صعب يف كثي من املوارد ،بّ هي غالب ًا ترجيحات قوية قائمة عىل
معطيات موضوعية مقدمة للجهات القانونية حتلتمّ اخلطأ.
وعليه ،مل يظهر وجه يف خروج حماولة الشيخ عليدوست عن حتت النهي عن إعامل الظنون
والعقّ (باملفهوم السلبي) يف معرفة الدين ،إال أن نلتكلم هنا عن نظرية االنسداد وإفضائها
حلجية مطلق الظن.
د ـ أضف إىل ذلك أن هذه املقاربة مبنية قهر ًا عىل فرض أن والية احلاكم خارجة عن نطاق
العناوين الثانوية ،وإال لو قلنا بأن غاية ما يثبلته دليّ الوالية هو الوالية ضمن العناوين الثانوية
واملقررات الرشعية نفسها املسلتفادة من النصوص بعينها ،أي الوالية اللتنفيذية اإلجرائية فقط،
فإن احلاكم هنا يكون تشخيصه للموضوعات مصيب ًا للواقع غالب ًا ،وقد قلنا سابق ًا بأن هذا
اللتصوير للقضية ال ينسجم مع روح نظرية املرجعية املساعدة اإلنسانية ،بّ ينسجم مع نظرية
املشهور املدريس اآلتية إن شاء اهلل تعاىل.
هـ ـ بّ لو غضضنا الطرف عن هذا كله ،إذ قد ختلتلف النظريات يف هذا ،لكن السؤال هو:
كيف فهمنا من دليّ حجية حكم احلاكم كونه حج ًة من باب األمارية عىل الواقع الرشعي،
وليس من باب آخر؟ وبعبارة أخرى :كيف عرفنا أن مالك احلجية ومّبر منح حكم احلاكم
احلجية واالعلتبار الدينيني هو غلبة مطابقة مواقفه اللتقنينية للرشع الواقعي وقوة كاشفية مواقفه
هذه عن الرشيعة ،حلتى نجعّ دليّ احلجية هنا مساوق ًا لدليّ حجية خّب الواحد الظني أو

حلجية الظهور يف حيثية الكشف عن لوح الواقع اللترشيعي اإلهلي ،خاص ًة وأن تقنينات احلاكم
ليست قائم ًة عىل األمور احلسية املحضة ،بّ هي حدسيات واجلتهادات قد خيلتلف فيها الناس،
بّ قد تعارضه هو فيها بعض النخب القانونية والثقافية؟
وسبب تساؤلنا النقدي هذا هو أن جعّ احلجية حلكم احلاكم ال يعلم كونه من باب
الطريقية ،بّ قد يكون من باب كونه من باب الرضورة وأنه أقّ السبّ رضر ًا ،بمعنى أنه قد
تكون سائر الطرق حتلتوي قدر ًا عالي ًا من مناقضة الرشيعة ،بينام تولية احلاكم حتوي قدر ًا أقّ،
وكالمها ليس فيه غلبة مطابقة ،أو أن خمالفة احلاكم للرشيعة تالحظ بكوّنا خمالفة لفروع جزئية
ولو كانت كثية ،بينام عدم منح احلجية حلكمه يسلتلزم وقوع خمالفات ألنواع من األحكام متثّ
خطورة عالية ،فيمنحه الشارع احلجية للحد من بعض األنواع الفاحشة للمخالفة ،وبعبارة
أخرى :إن حجية حكم احلاكم ـ لو فرضت خارج دائرة جمرد إجراء األحكام األولية والثانوية
ـ يمكن فهمها بنحو احلفاظ عىل هذه األحكام ال بنحو الكشف عن أحكام أولية أخرى يف
موردها؛ فاحلاكم بمجموع قوانينه حيمي األحكام األولية والثانوية املنصوصة ،ال أنه يكشف
عن وجود غيها ،وهذا كاف يف جعّ احلجية ألحكامه ،فال دليّ عىل حجية حكمه بمالك
الكشف.

 4ـ حتليل هويّة وخصائص احلكم احلكومي أو الوالئي أو التدبريي

لو أردنا أن نذهب بشكّ أكثر سع ًة؛ لنفهم طبيعة مفهوم حكم احلاكم ،أو احلكم احلكومي

أو احلكوملتي أو الوالئي أو النظامي أو امللتغي أو اللتدبيي أو السلطاين ،عىل اخلتالف
اللتسميات واملصطلحات ،فام هي حقيقة هذا النوع من احلكم؟ وبامذا يملتاز عن سائر أنواع
احلكم اللتي ذكرها األصوليون والفقهاء؟ وهّ يمكن الكلتشاف حقيقلته أن يساعدنا يف دراسة
موضوع بحثنا؟
من الواضح أن املفردة املركبة :احلكم احلكومي أو احلكم الوالئي أو ما يشبههام كثر
اسلتعامهلا يف العرص احلديث يف النشاط الفقهي اإلسالمي ،خاص ًة عند اإلمامية ،بينام كانت
قليلة االسلتعامل سابق ًا أو منعدمة ،لنجد مكاّنا ـ أو قريب ًا منها ـ تعبي (احلكم) دون إضافة ،أو

تعبي (احلكم السلطاين) يف أدبيات الفقه السني.

 4ـ  1ـ التفسري املدرسي ملقولة حكم احلاكم ،حتليل تارخيي

ولنرشع بلتعريف احلكم دون إضافة ،ولعّ من أقدم اللتعريفات اللتي ذكرت للحكم ،يف

مقابّ الفلتوى اللتي هي وضع احلكم الكّل عىل املوضوع الكّل ،هو تعريف القرايف الصنهاجي
املالكي (684هـ) ،حيث قال :إنشاء إطالق أو إلزام يف مسائّ االجلتهاد امللتقارب فيام يقع فيه
النزاع ملصالح الدنيا. ..
وهذا اللتعريف بعينه أعاده الشهيد األول اإلمامي (786هـ) ،مع توضيحات مشرتكة بينهام
حيث قال :الفرق بني الفلتوى واحلكم مع أن كالً منهام إخبار عن حكم اهلل تعاىل يلزم املكلف
اعلتقاده من حيث اجلملة :أن الفلتوى جمرد إخبار عن اهلل تعاىل بأن حكمه يف هذه القضية كذا.
واحلكم إنشاء إطالق أو إلزام يف املسائّ االجلتهادية وغيها ،مع تقارب املدارك فيها ،مما
يلتنازع فيه اخلصامن ملصالح املعاش .فباإلنشاء خترج الفلتوى؛ ألّنا إخبار ،واإلطالق واإللزام
نوعا احلكم ،وغالب األحكام إلزام ،وبيان اإلطالق فيها احلكم بإطالق مسجون؛ لعدم ثبوت
احلق عليه ،ورجوع أرض حجرها شخص ثم أعرض عنها وعطلها ،وبإطالق حر من يد من
ادعى رقه ومل يكن له بينة .وبلتقارب املدارك يف املسائّ االجلتهادية خيرج ما ضعف مدركه جد ًا
كالعول ،واللتعصيب ،وقلتّ املسلم بالكافر؛ فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه .وبمصالح
املعاش خترج العبادات؛ فإنه ال مدخّ للحكم فيها ـ إىل أن يقول ـ :وباجلملة فالفلتوى ليس
فيها منع للغي عن خمالفة مقلتضاها من املفلتي ،وال من املسلتفلتي ،أما من املفلتي فظاهر ،وأما من
املسلتفلتي؛ فحأن املسلتفلتي له أن يسلتفلتي آخر ،وإذا اخلتلفا عمّ بقول األعلم ،ثم األورع ،ثم
يلتخي مع اللتساوي .واحلكم ملا كان إنشا ًء خاص ًا يف واقعة خاصة رفع اخلالف يف تلك الواقعة
( )1من الواضح أننا ال نقصد هنا البحث حول احلكم بشكّ مطلق وما له من خصائص وتنويعات
ومراحّ ،مما هو من مباحث علم أصول الفقه اإلسالمي ،لكننا نبحث عن خصوص مفردة احلكم
اللتي تقابّ يف األدبيات الرشعية مفردة الفلتوى ،فهذا اللتعبي هو الذي يصلح أن يشكّ مدخ ً
ال لبحثنا
هنا ،فيجى االنلتباه لذلك.
( )2اإلحكام يف متييز الفلتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام.33 :

بحيث ال جيوز لغيه نقضها ..ألنه لو جاز له نقضها جلاز آلخر نقض الثانية ..وهلم جر ًا،
فيؤدي إىل عدم اسلتقرار األحكام؛ وهو مناف للمصلحة اللتي ألجلها رشع نصب احلكام من
نظم أمور أهّ اإلسالم ،وال يكون ذلك رفع ًا للخالف يف سائر الوقائع املشلتملة عىل مثّ هذه
الواقعة. 
وهذا اللتوضيح املوجود يف كلامت القرايف والشهيد األول تم تداوله بعدمها أيض ًا  .وهو
تعريف تعرض لنقض بعض قيوده الشيخ عّل كاشف الغطاء (1253هـ) ،مسج ً
ال سلسلة
مالحظات عليه .
والذي يعنينا هنا أن هذا اللتعريف الذي تواصّ حضوره ملدة زمنية طويلة يف الفقه
اإلسالمي ،يضع احلكم يف سياق عملية إنشاء فيام الفلتوى متثّ إخبار ًا ،فال فرق بني احلكم
والفلتوى سوى يف اإلنشاء واإلخبار ،وباقي األمور هي قيود أو نلتائج للحكم ال حتلتوهيا الفلتوى
كعدم جواز النقض وغي ذلك ،كام ومن الواضح أن هذا النص يلتعامّ مع جمال اللتنازع
(القضاء) أو جمال القضايا العامة عىل أبعد تقدير ،واللتي حتلتاج إىل بت ،وكأن الفقه توصّ
لفكرة (احلكم) كي يلتالىف أزمة عدم إمكانية البت يف القضايا القضائية أو القضايا النزاعية
العامة يف الشأن العام.
وال يوحي لنا النص أعاله ـ كام رأينا يف مطلع كالم الشهيد األول ـ أن احلكم منفصّ عن
اإلخبار النهائي عن حكم اهلل سبحانه ،فهوية اإلنشاء يف احلكم ال تفصله عن حيثية اإلخبار
عن حكم اهلل ،واللتي يشرتك فيها مع الفلتوى كام أوضحه مطلع النص ،وهذا يعني أن احلاكم
بإنشاء احلكم ال يقوم سوى بكّ العمليات االجلتهادية اللتي توصله حلكم اهلل ،غاية األمر أن
اإلنشاء وقع يف مورد خاص معني ،فاكلتسب صفة احلكم اللتي حتمّ يف ذاهتا سلسلة نلتائج
وخصوصيات ،فخصوصية الواقعة وجزئيلتها ،حولت احلكم الرشعي الكّل املصاغ عىل شكّ
( )1القواعد والفوائد  320 :1ـ 322؛ وانظر :القرايف ،اإلحكام 33 :ـ .36
( )2انظر :األحسائي ،األقطاب الفقهية 163 :ـ 164؛ والسيوري ،نضد القواعد الفقهية 490 :ـ 491؛
واخلواجوئي ،جامع الشلتات 205 :ـ .206
( )3انظر :النور الساطع يف الفقه النافع  136 :1ـ .138

فلتوى ،إىل حكم حاكم مصاغ عىل شكّ إنشاء نافذ.
ونجد مع الشهيد الثاين (965هـ) نص ًا يلتحرر من القضية القضائية متام ًا ،إذا جتاهلنا األمثلة
اللتي يلتناوهلا ،حيث يقول :احلكم إنشاء قول يف حكم رشعي يلتعلق بواقعة شخصية ،كاحلكم
عىل زيد بثبوت دين لعمرو يف ذملته .والفلتوى حكم رشعي عىل وجه كّل ،كاحلكم بأن قول ذي
اليد مقدم عىل اخلارج مع اليمني . وهذا ما نالحظه بشكّ أوضح مع املحقق األردبيّل
(993هـ) ،حيث يقول :والفرق بني احلكم والفلتوى :إن األول إنشاء أمر جزئي ،ال كّل ،يف
واقعة ،بحيث ال يلتعدى إىل مثلها ،بّ حيلتاج إىل إنشاء حكم آخر؛ فإن احلكم ال يلتعدى،
بخالف الفلتوى ،فإنه يلتعدى إن كان كلي ًا. 
إن هذين اللتعريفني ال يظهر تقيدمها بالقضاء بشكّ واضح ،خاصة وأّنام وقعا يف سياق
البحث عن ملحقات كلتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ال يف سياق احلديث عن فقه
القضاء ،لكنهام يلتحدثان عن وقائع شخصية جزئية وليست كلية ،وهذا املفهوم للجزئية ربام
يعيقنا عن فهم فكرة إصدار القانون الكّل من فكرة احلكم؛ ألن اجلزئية اللتي نجدها ظاهر ًة يف
كلامت ونصوص الفقه اإلسالمي عند تعريف احلكم وفهمه ،ال تسمح لنا بجعّ فكرة احلكم
شامل ًة لقوانني ذات طابع كّل ولو مل تكن كليلتها أبدية ،وهذا أمر حيلتاج للتأمّ يف قبول الفقهاء ـ
ضمن فكرة احلكم ـ بسن القوانني اللتي نلتحدث نحن عنها اليوم أو حتدث عنها امليزا النائيني
وغيه من قبّ.
وما عرف به احلكم يف كلامهتم ،جعله السيد اخلوئي (1413هـ) ـ وكذا غيه ـ تعريف ًا
للقضاء ،حيث قال :القضاء هو فصّ اخلصومة بني امللتخاصمني ،واحلكم بثبوت دعوى
املدعي أو بعدم حق له عىل املدعى عليه .والفرق بينه وبني الفلتوى أن الفلتوى عبارة عن بيان
األحكام الكلية من دون نظر إىل تطبيقها عىل مواردها ،وهي ـ أي الفلتوى ـ ال تكون حج ًة إال
عىل من جيب عليه تقليد املفلتي هبا ،والعّبة يف اللتطبيق إنام هي بنظره دون نظر املفلتي .وأما
القضاء فهو احلكم بالقضايا الشخصية اللتي هي مورد الرتافع واللتشاجر ،فيحكم القايض بأن
( )1مسالك األفهام 108 :3؛ وانظر :جواهر الكالم .403 :21
( )2جممع الفائدة والّبهان .549 :7

املال الفالين لزيد أو أن املرأة الفالنية زوجة فالن ،وما شاكّ ذلك ،وهو نافذ عىل كّ أحد
حلتى إذا كان أحد امللتخاصمني أو كالمها جملتهد ًا. 
ومن الواضح أن اخلوئي يؤكد هنا فكرة الشخصية واجلزئية يف هوية احلكم القضائي ،فلعله
يعلتّب احلكم هنا شأن ًا قضائي ًا خاصة أو لعله عرف القضاء باملعنى العام الشامّ له ولسائر
أحكام احلاكم.
وإذا تركنا هذه اللتعريفات ،فنحن نجد تطور ًا يف كلامت ابن نجيم املرصي احلنفي
(970هـ) ،حيث يبدو منه وهو يف سياق فهم كلامت الفقهاء يف بعض املواضع امللتفرقة اجلزئية،
النص اآليت :وظاهر كالمهم ههنا أن السياسة هي فعّ يشء من احلاكم ملصلحة يراها وإن مل
ي
يرد بذلك الفعّ دليّ جزئي . فإن ابن نجيم يلتفلت هنا من فكرة الدليّ اجلزئي ،ليبط
نشاط احلاكم بفكرة املصلحة ،ولعله يمكن أن يقصد أن احلاكم مل يعد راجع ًا يف سياسلته
الرشعية إىل النص بالرضورة ،بقدر ما هو راجع أحيان ًا إىل املصلحة يف جعله القوانني وتوجيهه
األوامر واإللزامات ،أو مل يعد راجع ًا لنص جزئي ،وإنام يكلتفي بالعمومات والعناوين الثانوية.
وبمجيء املحقق النجفي (1266هـ) ،يظهر تعريف آخر للحكم جيّل بعض اللتفاصيّ،
حيث يقول وهو بصدد اللتمييز بني احلكم والفلتوى :وأما احلكم ،فهو إنشاء إنفاذ من احلاكم،
ال منه تعاىل ،حلكم رشعي أو وضعي أو موضوعهام يف يشء خمصوص .ولكن هّ يشرتط فيه
مقارنلته لفصّ خصومة كام هو امللتيقن من أدللته ،ال أقّ من الشك ،واألصّ عدم ترتب اآلثار
عىل غيه ،أو ال يشرتط ،لظهور قوله× :إين جعللته حاك ًام يف أن له اإلنفاذ واإللزام مطلق ًا،
ويندرج فيه قطع اخلصومة اللتي هي مورد السؤال ،ومن هنا مل يكن إشكال عندهم يف تعلق
احلكم باهلالل واحلدود اللتي ال خماصمة فيها .وعليه حينئذ فإذا أريد اإللزام بيشء وإنفاذه عىل
وجه تنقطع عنه اخلصومات اآلتية من حيث االخلتالف يف االجلتهاد ،أنشأ احلاكم إنفاذ تلك
اخلصومة منه عىل وجه تكون كام لو وقع النزاع فيها ،فإذا أنشأ احلكم بصحة تزويج املرتضعة
( )1اخلوئي ،تكملة منهاج الصاحلني5 :؛ وانظر له أيض ًا :القضاء والشهادات (تقرير اجلواهري)  13 :1ـ
15؛ وانظر كذلك :الروحاين ،تكملة منهاج الصاحلني3 :؛ والوحيد اخلراساين ،منهاج الصاحلني :3
.445
( )2البحر الرائق رشح كنز الدقائق .18 :5

معه عرش رضعات مثالً مل يكن هلام بعد ذلك اخلصومة من هذه اجلهة. 
مهم بالنسبة إلينا من ناحيتني:
هذا ّ
النص ّ
الناحية األوىل :إنه يفهم احلكم بأنه إنشاء إنفاذ ،أي هو إنشاء يقوم به احلاكم بقصد إنفاذ
الرشيعة وتطبيقها وحتقيق األمر يف اخلارج ،فليس هو ترشيع ًا إضافي ًا ،بّ هو عملية إجرائية
سلطانية لبت اللترشيعات واحليلولة دون عدم إجرائها .واليشء الذي يراد إنفاذه تار ًة يكون
حك ًام رشعي ًا ،وأخرى يكون وضعي ًا ،وثالثة يكون موضوع ًا خارجي ًا ،فإنفاذه حكم اإلعدام
بحق القاتّ املعني وإصداره هذا القرار ،بغية حتقق احلكم يف اخلارج هو إنفاذ حلكم رشعي؛
وإنفاذه ملواضعة معينة مثّ إنفاذه للتوكيّ الناس ـ عّب االنلتخابات ـ رئيس البلدية مثالً بلتويل
شؤوّنم ،هو يف احلقيقة إنفاذ حلكم وضعي ،أي هو تصحيح إجرائي للوكالة وربام حتويلها
بذلك من عقد جائز إىل مواضعة الزمة؛ وإنفاذه ملوضوع أحد احلكمني امللتقدمني ،كحكمه مثالً
بملكية عقار لشخص أو ببنوة زيد لعمرو أو بثبوت اهلالل ،هو حكم يف موضوع خارجي
ترتتب عليه اآلثار الرشعية.
وهذه الفكرة ـ أي البعد اإلجرائي اللتنفيذي يف احلكم ـ نجدها حارض ًة بعد صاحب
اجلواهر يف كلامت غي واحد من العلامء ،مثّ املحقق العراقي (1361هـ) الذي يرصح بأن
احلكم ليس إال إجراء األحكام يف املوارد الشخصية ، والشيخ لطف اهلل الصايف ،والشيخ
نارص مكارم الشيازي .
الناحية الثانية :إن النجفي يوسع لنا دائرة مفهوم النزاع ،من النزاع القائم بالفعّ ،والذي
يواجهه القضاة عادةً ،إىل النزاع امللتوقع قيامه يف املسلتقبّ نلتيجة عدم احلكم ،وهذا اللتوسع يف
غاية األمهية من وجهة نظري؛ ألن به ـ لو صح ،ولسنا بصدد البحث يف األدلة هنا ـ يمكن
للفقه اإلسالمي أن يمنح السلطة السياسية أو السلطة القضائية صالحية إصدار حكم/إنشاء
إنفاذ؛ بغية سد الذرائع ،وقلع مّبرات الفلتنة أو اللتنازع يف قضية ما.
( )1جواهر الكالم .100 :40
( )2رشح تبرصة امللتعلمني (كلتاب القضاء).45 :
( )3انظر :الصايف الكلبايكاين ،األحكام الرشعية ثابلتة ال تلتغي 29 :ـ 30؛ ومكارم الشيازي ،بحوث
فقهية مهمة 498 :ـ .501

وكأين باملحقق النجفي شعر بأنه من الصعب أن يقبّ اجلميع بفكرة حكم احلاكم خارج
إطار النشاط القضائي؛ فأراد أن يبدي نوع ًا من العمّ القضائي القائم عىل فكرة اللتنازع،
بواسطة االنلتقال من تنجز اللتنازع إىل ترقبه املسلتقبّل ،وهبذا يمكنه أن حيافظ عىل السياق
القضائي لنصوص جعّ احلاكمية للحاكم ،ويكون املوقف أشبه بام يعرف يف القانون الوضعي
احلديث باألحكام القضائية االسلتباقية أو اللتدابي والقوانني الوقائية أو اللتدابي االحرتازية أو
تدابي األمن ،كحكم القايض بحبس جمنون يف مصحة معينة ،هبدف احليلولة دون ارتكابه
جريم ًة بعد ختوف جيانه عىل أطفاهلم منه ،فإن احلكم صدر هنا دون قيام املجنون بأي جريمة،
ودون وجود تنازع حقيقي ناجز ،لكنه حكم اسلتباقي وقائي هيدف حلامية أمن املواطنني وعدم
وقوع اجلريمة أو اللتنازع أو غي ذلك.

 4ـ  2ـ حتوّالت مفهوم احلكم احلكومي يف القرن العشرين ،من اإلنفاذ إىل التقنني

إىل هنا ،كنا نالحظ أن الفقه اإلسالمي ما يزال يلتعامّ بشكّ خملترص ـ قريب للقضاء ـ مع

موضوع حكم احلاكم ،وال يبدو منه أنه يفهمه عىل شكّ سن قوانني ،كام هي احلالة اللتي
نعاجلها يف بحثنا هنا ،لكن وبدخولنا فضاء القرن العرشين بدأنا نجد تنامي ًا لدور احلاكم وسعي ًا
ملزيد تعميق لفكرة حكمه ،وربام يكون ذلك بسبب ظهور احلركات السياسية اإلسالمية،
وظهور الدول اللتي أعلنت فكرة تطبيق الرشيعة ،األمر الذي فرض حتديات أوجبت تناول
آليات إدارة االجلتامع السيايس ،ومن ثم فرضت دراسة أكثر عمق ًا لطبيعة دور القيادة السياسية
واالجلتامعية للدولة واملجلتمع ،وهوية وقيمة قراراهتا ،ومديات حاجاهتا لسن قوانني مكملة أو
مساعدة إلدارة احلياة .ولعّ ـ أيض ًا ـ للتطور مفهوم الدولة ،وظهور الدولة احلديثة (الدولة
امللتدخلة) يف مقابّ الدولة القديمة (الدولة احلارسة) دور يف ذلك.
إن مفهوم حكم احلاكم أو فلنقّ :دور احلاكم يف إدارة املجلتمع ،يبدو أنه انلتقّ بشكّ
واضح يف القرن العرشين عند بعض العلامء واملفكرين من مرحلة اإلجراء وتسييّ األحكام
الرشعية عىل أرض الواقع ،إىل مرحلة سن القوانني ووضع الّبامج اهلادفة إلدارة املجلتمع ،إىل
جانب إجراء القوانني األصلية الرشعية وفق ًا لثنائية احلكم األويل والثانوي ،كام الحظنا هذا
األمر مع كلامت مثّ امليزا النائيني والسيد الصدر والسيد اخلميني والعالمة الطباطبائي

وغيهم ،وال نعني بذلك أننا نجزم بأن امللتقدمني ال يرون دور ًا من هذا النوع لويل األمر ،بّ
يعني أننا ال نالحظ يف أدبياهتم وكلامهتم مفهوم ًا جلي ًا من هذا النوع ،ولو كان فهو بالغ الندرة،
بحيث ال يشكّ تيار ًا فقهي ًا ،ولعّ عدم حديثهم بذلك ناتج ـ عند اإلمامية ـ عن العزلة
السياسية اللتي كانوا يعيشوّنا قهر ًا أو يفضلوّنا اخلتيار ًا انطالق ًا من قراءهتم الفقهية للعمّ
السيايس يف زمن غيبة اإلمام املهدي ،بّ نحن قد الحظنا تطور ًا يف اسلتجالء دور احلاكم
وقراراته نحو قدرته عىل جتميد األحكام األولية ،كام فيام رأيناه مع اإلمام اخلميني آنف ًا ،وسيأيت.
من هنا ،يظهر لدينا أمران:
 1ـ حصول حتول نسبي يف القرن العرشين لناحية توسعة دور ويل األمر من اإلجراء
املحض نحو اجلعّ القانوين ،عل ًام أن الكثي من الفقهاء ما يزال إىل اليوم ال يوافق عىل أكثر من
فهم دور احلاكم إجرائي ًا وتنفيذي ًا.
 2ـ ما نلتج عن اللتحول السابق ،وهو وقوع نقاش حول مساحة احلكم احلكومي تبع ًا
ملساحة نشاط ويل األمر ،وهو نقاش أفرزته بشكّ أوضح نظرية والية الفقيه .ومساحة نشاط
ويل األمر ومساحة احلكم احلكومي وجهان لعملة واحدة.
توجهان يرتبطان بمساحة احلكم احلكومي:
ّ
إن ما يالحظ أنّه يوجد ّ
األول :وهو اللتوجه الذي يرى أن مساحة احلكم احلكومي هي مساحة إجرائية،
التوجه ّ
ّ
وهذا يعني أن احلاكم ال يقوم بوضع يشء قانوين ،بّ يسلتخدم مقولة احلكم لكي جيعّ أمر ًا
قانوني ًا ما نافذ ًا غي قابّ للنقض ومنجز ًا بشكّ قاهر ،فاحلاكم يالحظ احلكم األويل ،فيجعّ
حك ًام حكومي ًا يف مورده هبدف تأكيد جريانه االجلتامعي ،وقد يالحظ حك ًام ثانوي ًا ،ولو كانت
ثانويلته ناشئ ًة من اللتزاحم بني األحكام الرشعية ،فيقوم بإنشاء حكم والئي هبدف بت اللتنازع
ولو املسلتقبّل وحسم جمال اخلروج عن دائرة اللتطبيق القانوين.
دور احلاكم هنا إجرائي ،وميزة حكمه أن سلطة تشخيص الواقع ومسلتلزماته تكون بيده،
ونلتيجة هذا احلكم إلزام مجيع األطراف بمقلتضاه ومنح احلكم الرشعي قدر ًة أكّب يف النفوذ
واإلجراء عىل أرض الواقع .وبعبارة خملترصة :إن احلاكم هيدف بحكمه تنجيز حكم رشعي
ثابت من قبّ.
إن الكثي من الفقهاء ،بمن فيهم العديد من القائلني بنظرية والية الفقيه العامة ،ال يفهمون

دور الفقيه بأوسع من هذا ،ومن ثم فكّ ترصف للفقيه ولو بدا أنه تأسيس ليشء ما ،إال أنه يف
ّنايلته ليس سوى تطبيق لعنوان أويل أو ثانوي عىل الواقع ،فمنع الفقيه للحج مرجعه لوقوع
اللتزاحم بني احلج وحفظ املصالح العامة للمسلمني ،أو اللتزاحم بينه وبني رضورة احلفاظ عىل
قوة ومكانة الدولة اإلسالمية وهكذا.
التوجه الثاين :وهو اللتوجه الذي يوسع من مساحة احلكم احلكومي ،نحو القول بأن ويل
ّ
األمر يقوم بسن قوانني إىل جانب القوانني الرشعية ،وال خيضع يف سن هذه القوانني للتنجيز
حكم ثابت من قبّ ،بّ خيضع لقانون املصلحة ،وليس األصلح ،اعلتامد ًا يف ذلك عىل سلطة
الوالية املمنوحة له من الرشع ،متام ًا كام رشحنا ذلك سابق ًا .بّ قد يلتعدى األمر جلعّ نظره
املصلحي هبذا املعنى مقدم ًا عىل مجيع األحكام األولية والثانوية ،من ناحية كونه منح رشع ًا
تقدم ًا من هذا النوع ،فكان حكمه مقدم ًا عليها مجيع ًا.
بّ حلتى لو قلنا بمرجعية العنوان الثانوي هنا ،تظّ احلالة تقنيني ًة؛ ألن تطبيق العنوان عىل
الواقع تار ًة يكون من دون توسط جعوالت قانونية ،وأخرى عّب سلسلة جعوالت قانونية
هبدف حتقيق هذا اللتطبيق ،ويف احلالة الثانية نحن نواجه ظاهرة تقنني حقيقية ولو كان مّبر
أصّ وجودها هو العنوان الثانوي ،إذ هذا مغاير حلالة جمرد عملية تطبيق لعنوان عىل واقع.
وعىل أية حال ،فهذا اللتوجه هو ما ينسب للسيد اخلميني يف أواخر حياته يف بعض
النصوص اللتي أملحنا لبعضها آنف ًا فال نعيد ،ووفق ًا هلذا الفهم ونلتيجلته ـ مع أسباب اخر ـ وقع
نزاع داخّ نظرية الوالية العامة للفقيه ،يدور حول سمة اإلطالق يف الوالية هذه املرة ،ال حول
سمة العمومية؛ فإن سمة العمومية سمة تقع يف مقابّ القائلني بخصوصية الوالية ،والذين
يرون الوالية خاص ًة بموارد حمدودة كاألمور احلسبية باللتفسي املحدود هلا ،ومن ثم فمن يقول
بالوالية اخلاصة ال يؤمن بالوالية العامة املطروحة اليوم بشكلها الواسع ،لكن من يؤمن
بالوالية العامة ـ انطالق ًا من األدلة النصية أو غيها ـ ينفلتح أمامه سؤال اإلطالق ،بمعنى أن
هذه الوالية العامة هّ هي مطلقة أو ال؟
وسؤال اإلطالق يف الوالية ـ حتى لو فهمناه يف سياق خارج عن نظرية وال ّية الفقيه ـ ينفتح،
بل انفتح بالفعل ،عىل ثالثة صعد:
األول :اإلطالق مقابل التقييد باالنتراب ،وهذا معناه أن القائّ بالوالية املقيدة،
الصعيد ّ

يعلتّب أن واليلته مرشوطة بانلتخاب الشعب له ،فلو مل يقم الشعب بانلتخابه ال يصبح ولي ًا ،وإن
ال لشأنية الوالية العامة ،بّ قد يكون حام ً
كان حام ً
ال لفعلية الوالية اخلاصة يف دائرة هنا أو
هناك .وأما من يقول بالوالية املطلقة للفقيه ،فهو يراه ولي ًا وال يربط شأنية واليلته وال مرشوعية
واليلته باالنلتخاب واخلتيار الشعب له ،بّ قد يربط مقبوليلته بذلك ،أو قد يربط فعلية إجراء
واليلته بذلك ،بمعنى أن الشعب ولو مل يقبله فهو ويل بالفعّ ،غايلته قد ال نقول بدعوته إلعامل
واليلته ولو بالقهر لعدم مقبوليلته عند الناس ،ألن العنوان الثانوي ال يسمح بذلك مثالً ال غي.
وقد ذهب هلذه الوالية املقيدة بعض الفقهاء ،ومن أبرزهم الشيخ حسني عّل املنلتظري
(2010م).
الصعيد الثاين :اإلطالق يف مقابل التقييد بالدستور ،بمعنى أن ويل األمر بعد إقامة الدولة
ووضع دسلتورها ،هّ هو ملزم بالعمّ داخّ نطاق بنود الدسلتور أو أن بإمكانه العمّ ولو
خارج هذا النطاق؟ فمن يقول بخضوعه للدسلتور فهو قائّ بالوالية املقيدة هبذا املعنى ،ومن
يرفض هذا اللتقييد فهو قائّ بالوالية املطلقة.
ومرجع هذا اللتنازع إىل مصدر سلطة الدسلتور نفسه؛ فإنه لو قلنا بأن الدسلتور يأخذ سلطلته
من إنفاذ ويل األمر له ،فقد يقال بأن من بيده الوضع بيده الرفع ،فلامذا ال يكون له حق نقض
الدسلتور ويكون بمعنى رفع إنفاذه له جزئي ًا أو كلي ًا؟ وأما من يقول بأن سلطة الدسلتور هي
سلطة توافقية للشعب أو ملجلس الفقهاء أو نحو ذلك ،فهذا معناه أن تعديّ الدسلتور ال يمكن
أن يلتم عّب ويل األمر فقط ،وإنام عّب القنوات القانونية ،ومن ثم فويل األمر ملزم بالدسلتور
حلتى يلتم تعديله بطريقة قانونية ،بّ إن خمالفلته للدسلتور ختدش يف ترصفاته بام قد خيدش
بعداللته ولياقلته ملامرسة السلطة.
وهذا اللتنازع من أشهر املنازعات اللتي وقعت يف اللتجربة اإليرانية يف عرص الرئيس حممد
خامتي.
الصعيد الثالث :اإلطالق يف مقابل التقييد باألحكام الرشع ّية ،وهذا هو جانب اإلطالق
الذي يعنينا هنا ،ويعني أن والية ويل األمر هّ هي مقيدة باألحكام الرشعية ،فيلزمه تنفيذها،
وهذا هو معنى حرص واليلته بالوالية اللتنفيذية اإلجرائية ،أو أن له والية منعزلة عن األحكام
الرشعية يلتحرك فيها بلتفويض رشعي فيام يراه هو ،بّ حلتى لو كان مناقض ًا لبعض األحكام؟

وهذا هو ما يطرح عاد ًة بوصفه رأي السيد اخلميني.
أن حكم احلاكم
ونجد حماولة للسيد كاظم احلائري هنا
تصب يف هذا السياق ،حيث اعترب ّ
ّ
يقع عىل نوعني:
األول :احلكم الكاشف ،وهو احلكم الذي يصدره احلاكم وهيدف من خالله تنجيز
النوع ّ
حكم رشعي ثابت من قبّ ،ليعمّ به من مل يبلغه هذا احلكم ومل حتصّ لديه معطيات حتققه يف
حقه ،فمث ً
ال عندما حيكم احلاكم بثبوت اهلالل ،فهنا ال يؤسس حك ًام جديد ًا ،بّ هناك يشء
واقعي هو ثبوت اهلالل ،وهذا اليشء الواقعي الذي ثبت عند احلاكم يريد احلاكم أن ينجزه
حلتى يصبح ناجز ًا يف حق من مل يثبت عنده اهلالل ،فاحلاكم هنا يصدر حك ًام كاشف ًا عن هذا
الواقع ،ليلزم به من مل يثبت يف حقه.
وخصوصية الكشف هنا هي اللتي تسمح بنقض حكم هذا احلاكم أو اللتفلت منه نلتيجة
العلم باخلطأ ،فلو علمنا يقين ًا بخطأ احلاكم فيام حكم ،كام لو توصلنا السلتحالة رؤية اهلالل
علمي ًا وفلكي ًا يف هذه الليلة ،فإن حكم احلاكم هنا معلوم اخلطأ ،وهذا احلكم غي نافذ يف حق
من يعلم بخطئه وإن كان نافذ ًا يف حق من ال يعلم .والسبب هو أن حكم احلاكم هنا ال يزيد
عن كونه حك ًام ظاهري ًا طريقي ًا ،ومع العلم بعدم مطابقلته للواقع ال معنى حلجيلته.
النوع الثاين :احلكم الوالئي ،وهو الذي يقصد منه احلاكم إنشاء تكليف واقعي عىل األمة،
وليس تنجيز تكليف واقعي ،وهذا يكون ـ عند احلائري ـ ألحد أمرين:
أ ـ أن يفرض أنه ال يوجد واقع لنقوم بلتنجيزه ،كام يف مسألة حتديد األسعار ،فإن الرشيعة
ليس عندها حكم واقعي هنا ،وهلذا ال يمكن تفسي حكم احلاكم بأنه تنجيزي حمض ،بّ هو
إنشائي ال يقف خلفه واقع ،بّ هو علة وجود هذا الواقع؛ أو إصداره حك ًام هبدف توحيد
موقف األمة عىل يشء ،فإن ملتعلق احلكم ليس فيه واقع ،وال يقصد احلاكم الدفاع عن خيار
دون خيار ،بّ اهلدف يف نفس توحيد موقف األمة عىل خيار ما.
ب ـ أن يفرض أنه يوجد واقع رشعي ،لكن احلاكم هيدف بحكمه تنجيز هذا الواقع بنحو
يشمّ العامل باخلطأ ،ملصلحة يراها احلاكم يف ذلك ،ومثاله أن حيكم احلاكم باجلهاد ،فإنه لو كان
حكمه كاشف ًا فقط لكان معنى ذلك أن القاطعني باخلالف ،أي القاطعني بخطأ حكم اجلهاد
هنا ،يمكنهم أن ال يسامهوا يف ذلك ،وهذا األمر سوف يضعف موقف اجلهاد ورضوراته،

فاحلاكم هنا ال يطرح حك ًام كاشف ًا؛ ألنه ال حيقق أغراضه ،بّ يؤسس حك ًام واقعي ًا ليكون نافذ ًا
عىل كّ من وصله ،حلتى لو قطع بأن حكم اهلل ـ لوال هذا احلكم احلكومي ـ ليس هو اجلهاد؛
ألن حكم احلاكم هنا مل يؤخذ طريق ًا حلكم رشعي أويل حلتى يلتقاعس عنه من ثبت لديه عدم
ذلك رشع ًا ،بّ اخذ موضوع ًا حلكم رشعي وهو وجوب طاعة احلاكم ونفوذ واليلته ،فال
ّبرة حلكمه ال ترض شيئ ًا؛
معنى لفكرة اخلطأ هنا .وقطع املكلف بخطأ تشخيصات احلاكم امل ِّ
ألن دليّ الوالية يكفي هنا إلثبات تقدم حكم ويل األمر عىل حكم املكلف ،وعليه فدليّ
الوالية يعطي احلجية حلكم احلاكم ،بال فرق بني احلكم الكاشف واحلكم الوالئي ،فالكاشفية
والوالئية خاصيلتان تابعلتان لطبيعة قصد احلاكم من احلكم.
نعم ،يسلتثني احلائري من هذا كله حالة قطع املكلف باحلرمة الرشعية ملا ألزم به ويل األمر؛
ألن حكم ويل األمر منوط باحلفاظ عىل األحكام اإللزامية ،واملفروض أن هذا قد انلتقض من
وجهة نظر املكلف هنا .
من الواضح أن احلائري يفهم احلكم الوالئي عىل أنه إنشاء قانوين ،وليس إجراء قانوني ًا،
وهلذا ميزه عن احلكم الكاشف ،جاع ً
ال إياه أحد أنواع حكم احلاكم ،وهذا ما قد يسلتوحى من
السيد اخلميني أيض ًا.
وعليه ،فنحن أمام سامت حلكم احلاكم:
 1ـ سمة البت والقاطع ّية والتنجيز.
 2ـ سمة اجلعل القانوين اإلضايف.
 3ـ سمة عدم التق ّيد باألحكام الرشع ّية.
والفرق بني السمة األوىل والثانية ،أن السمة الثانية جتعّ سن احلاكم للقوانني قاب ً
ال لكونه
تطبيق ًا حلكم ثانوي ،أي ال تنظر إىل طبيعة اجلعّ القانوين الذي يقوم به احلاكم ،هّ هو تطبيق
لعنوان ثانوي أو ال؟ وإنام هتدف فقط توصيف سلوك احلاكم بأنه سلوك تقنيني ،وليس إجرائي ًا
فقط ،فهو يف تطبيقه للعنوان الثانوي يامرس اللتقنني للوصول إىل هذا اللتطبيق ،بينام يف السمة
األوىل ال يقوم احلاكم سوى بلتنجيز وإنفاذ يشء هو يف ذاته ـ ومن دون احلاجة لوضع بنود
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قانونية ـ موجود يف الرشيعة ،فهناك فرق بني أن حيكم احلاكم بثبوت اهلالل أو ببنوة زيد
لعمرو ،وبني أن ينطلق من عنوان ثانوي وهو حفظ النظام ومنع وقوع الرضر فيسن سلسلة
من القوانني امللتصلة بالسي واملالحة البحرية والّبية واجلوية ،قد تبلغ عرشات أو مئات البنود
القانونية .إن احلالة الثانية تسمح لنا أن نجمع أحيان ًا بني فكرة العنوان الثانوي وسمة اللتقنني
اللتي تعطى للحاكم ،بينام احلالة األوىل ال تسمح لنا بأن نصف سلوك احلاكم بأنه يامرس اللتقنني
ووضع القوانني.
إن السمة األوىل ،سمة مقبولة يف املوروث الفقهي ،بينام السمة الثانية هي اللتي رأيناها منذ
مطلع القرن العرشين تقريب ًا مع مثّ نصوص النائيني ومن بعده ،وتلتحملها بدرجة ما فكرة
احلكم الوالئي باللتفسي الذي طرحه احلائري.
أما السمة الثالثة ،فلتظهر منفصل ًة عن احلكم الرشعي األويل والثانوي ،وهلذا تبدو غي
مفهومة يف سياق داخّ ـ ديني ،من هنا حاول بعض الباحثني إجياد تفسي لكالم السيد اخلميني
فيها ،من خالل اعلتبار أن النزاع هنا ليس سوى نزاع لفظي ،يدور حول كلمة (احلكم
الرشعي) ،فالسيد اخلميني عندما يرى أن عمّ ويل األمر ال يدور يف فلك األحكام الرشعية
وليس مقيد ًا هبا ،ال يعني سوى احلكم الرشعي الفردي األعم من األويل والثانوي ،وهذا معناه
أن ويل األمر ليس مقيد ًا هبذا النوع من األحكام؛ إذ لو كان مقيد ًا هبا فال يمكنه أن يزيّ بيلت ًا
ليشق طريق ًا عام ًا للناس ،ولو كان األمر كذلك فلن جتد معنى لفكرة احلكومة والسلطة
وممارسات الدولة؛ إذ الدولة ال يمكن أن تقوم عىل منظومة األحكام الفردية ومقيد ًة هبا دائ ًام،
بّ ثمة نوع آخر من األحكام وهو األحكام الراجعة لشأن االجلتامع ،واللتي تقودها املصلحة
النوعية ومصالح اإلسالم واملسلمني العامة ،وويل األمر يلتحرك ضمن النوع الثاين من
األحكام ال ضمن النوع األول خاصة ،وإال ما أمكنه أن يلتحرك قط ،وهلذا لو تزامحت مصالح
األحكام الفردية مع مصالح األحكام النوعية العامة قدمت الثانية عىل األوىل؛ إذ تقديم األوىل
يساوى إلغاء دور الدولة وانلتهاء جمال النشاط العام.
إذا فهمنا نظرية اخلميني هبذا اللتفسي ،فسوف تلتسق مع نظرية اآلخرين؛ ألن اآلخرين أيض ًا
عندما يقولون بأن عمّ ويل األمر البد وأن يكون مقيد ًا باألحكام الرشعية يريدون األعم من
الفردي والنوعي ،ويقرون أيض ًا بلتقدم املصالح النوعية عىل املالكات القائمة يف األحكام

الفردية ،فال يوجد خالف ،وعبارات وكلامت ونصوص السيد اخلميني لو ضممناها إىل
بعضها ،فسوف تللتقي عىل هذه النقطة بالذات ،وهي نقطة مرجعية احلكم النوعي العام
وتقدمه عىل احلكم الفردي ،بمعنى أن احلاكم ملزم بمراعاة حقوق األفراد ما دامت املصالح
النوعية ال تسلتدعي خرقها ،وهذا أمر طبيعي ملتفق عليه .
هبذا كله نسلتنلتج أن احلكم الوالئي يبدو اليوم مفهوم ًا أيض ًا يف سياق إنلتاج تقنني برشي
ليس خلفه جعّ قانوين يكشف عنه ،لكنه يقع هبدف تأمني مصالح األحكام الرشعية األولية
أو الثانوية عىل املسلتويات الفردية واالجلتامعية تبع ًا ملا يراه احلاكم.

 4ـ  3ـ احلكم األوّلي واحلكم الوالئي ،طروحات يف عناصر االمتياز

من هذه النقطة بالذات ،ينطلق املجال لتحليل هو ّية احلكم احلكومي من ناحية كونه يف ذاته
حك ًام ّأول ّي ًا أو ثانو ّي ًا ،أو ال هذا وال ذاك ،وبعبارة أخرى :ما هي عالقة احلكم احلكومي
باألحكام األول ّية والثانو ّية؟
األوِل واحلكومي ،برصف النظر عن نظر ّية كون احلكم
ونبدأ بتصوير الفرق بني احلكم ّ

احلكومي بنفسه حك ًام ّأول ّي ًا كام سيأيت بحثه  ،حيث يمكن هنا طرح عدّ ة تصويرات:
والتحول يف املالكات ،بمعنى أن احلكم
األول :التاميز بمالحظة سمة الثبات
ّ
التصوير ّ
األويل هو احلكم الثابت عىل اليشء والدائر مدار املصالح واملفاسد الواقعية الثابلتة ،بينام احلكم
احلكومي هو احلكم الثابت عىل اليشء والدائر مدار املصالح واملفاسد امللتغية.
هذا اللتصوير يفرتض أنه ينطلق من النظرية اللتي تقول بأن مصالح احلكم األويل ال تلتغي
واقعي ًا بعروض مّبرات احلكم الثانوي أو غيه ،غاية األمر أّنا تكون حمكوم ًة للمزامحات ال
غي ،ومن ثم يمكن القول بأن مصالح احلكم األويل ثابلتة ال تلتغي ،وكّ األحكام األولية
( )1انظر :حممد إسحاق عاريف شيداغي ،حقيقت وگسرته حكم حكوملتي ،جملة آموزهاى فقه مدين،
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( )2كان املنطقي أن جيعّ هذا البحث بعد عرض النظريات األربع اآلتية يف كون احلكم احلكومي أولي ًا أو
ثانوي ًا أو ال هذا وال ذاك ،باعلتبار أن هذا البحث هنا مرتتب عىل القول بمغايرة احلكومي هلام والكشف
عن نكلتة اللتغاير ،لكن ألجّ حركة توضيح البحث أخذت املوضوع بشكّ معكوس ،فاقلتىض اللتنبيه.

حاهلا هكذا.
أما لو قلنا بأن عروض العناوين املزامحة يغي من املصالح الواقعية ويبدهلا ،فهذا الكالم لن
يكون له معنى يف هذه احلال؛ ألن األحكام األولية لن تلتعلق بمصالح ثابلتة ،بّ سلتكون
حمكومة لللتغيي طاملا أّنا عىل الدوام عرضة لطرو مثّ العناوين الثانوية.
بّ ثمة مشكلة جوهرية يف هذا اللتمييز ،وهي أن ثبات املصالح واملفاسد ملتصّ باملوضوع
الذي يلتعلق احلكم األويل به ،وتغي املوضوع يفرتض أن ال يرض بفكرة ثبات املصالح
واملفاسد؛ ألن املراد من الثبات هنا هو ثباهتا يف ظرف وجود املوضوع ،وبناء عىل هذا اللتفسي،
يمكن للحكم احلكومي أن يلتصف بالثبات أيض ًا عىل مسلتوى مالكاته؛ ألن مقولة اللتغي فيه
ليست إال بمعنى حصول حتول يف املوضوع أدى إىل جتميد احلكم ،بحيث لو أن املوضوع الذي
برر نشأة احلكم احلكومي عاد واللتأم مر ًة جديدة لكان املفرتض أن يكون هذا احلكم موجود ًا
بمالكه ،بّ بذاته شأني ًا ،ومن ثم يصح أن نقول بأن احلكم احلكومي يلتسم يف ذاته بالثبات
املالكي ،غاية األمر أنه للتحول موضوعه يبدو لنا غي ثابت ،بينام ضمور حالة اللتحول نسبي ًا يف
املوضوع يف احلكم األويل أوحت لنا بأنه حكم ثابت املالك ،وهذا متام ًا مثّ الرقية والظهار،
فإّنا أحكام أولية رغم أّنا انعدمت متام ًا منذ مئات السنني وربام لن تعود ،فهّ هبذا العروض
احلقيقي هلا تصبح حك ًام حكومي ًا أو أّنا تظّ عىل أوليلتها بحيث لو عاد موضوعها عاد مالكها؟
اللتمييز حلتى اآلن ليس واضح ًا ،وفكرة الثبات واللتغي املالكي ليست كافية لرشح املائز
احلقيقي بني االثنني.
التصوير الثاين :التاميز بمالحظة واضع القانون وفاعله ،بحيث نقول بأن احلكم األويل
فاعله ومرجع تشخيص مّبرات وجوده هو الشارع سبحانه ،فيام احلكم احلكومي فاعله
ومرجع تشخيص مّبرات وجوده هو احلاكم ،فاللتاميز بمالحظة جاعّ احلكم ال بمالحظة
احلكم نفسه.
وهذا اللتصوير يمكن تعقله بمالحظة بعض أنواع احلكم احلكومي ،أو فلنقّ يمكن تعقله
وفق ًا لبعض تعريفات احلكم احلكومي ،وذلك أنه لو قلنا بأن احلكم احلكومي منحرص يف
هويلته باإلنشاء القانوين ،مثّ الصورة األوىل من صوريت احلكم الوالئي اللتي طرحها السيد
احلائري ،فاللتاميز يف الفاعّ واضح ،بينام لو عممنا فكرة احلكم احلكومي لكّ حكم يصدر من

احلاكم ،ففي هذه احلال سوف يشمّ احلكم احلكومي تلك األحكام الواقعية ـ وربام األولية ـ
اللتي وقعت موقع حكم احلاكم هبدف تنجيزها عىل املكلفني غي العاملني هبا ،فهنا مّبرات
احلكم كانت من قبّ الشارع سبحانه ،ال من قبّ احلاكم ،واجلاعّ احلقيقي للحكم هو اهلل،
واحلكم احلكومي ليس سوى صيغة قانونية تنجيزية وليست إنشاء حقيقي ًا لقانون أو حكم ،ما
مل نقّ بأن نفس نسبلته لإلنسان ولو هبذا املقدار يشكّ متايز ًا ،كام سوف نقويه الحق ًا فانلتظر.
هذا ،ووفق ًا هلذا املعيار يف اللتمييز سيكون حكم القايض حك ًام حكومي ًا والئي ًا ،وربام ال
يكون ذلك مسلتساغ ًا عند بعض ،بّ يالحظ متييز بعض بني احلكم الوالئي واحلكم القضائي.
التصوير الثالث :التاميز بمالحظة املساحة ،وذلك عّب القول بأن مساحة احلكم احلكومي
خاصة باألمور االجلتامعية العامة ،بينام مساحة احلكم األويل أعم من االجلتامعي والفردي.
وهذا اللتمييز قائم عىل افرتاض أن احلكم احلكومي ال يشمّ الشؤون الفردية ،أما لو قلنا
بأن حكم القايض هو حكم حكومي ،ففي هذه احلال هو يشمّ القضايا الفردية أحيان ًا ،كام يف
معاقبلته تارك الصالة أو املسلتمني ،وكذا لو قلنا بأن دائرة والية ويل األمر تشمّ الشؤون
الفردية لحأشخاص؛ انطالق ًا من إطالق كونه أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،عل ًام أن اللتمييز بني
األمر الفردي واألمر غي الفردي حيلتاج للتحليّ ،فإجياب الصالة اليومية الفرادى ـ وليس
اجلامعة ـ عىل األفراد ،هّ هو شأن فردي بحت أو شأن اجلتامعي جملتمعي ،بحيث يرتك تأثيه
عىل احلياة االجلتامعية عموم ًا؟
إن هذا تابع للتعريفنا للحكم االجلتامعي ،فإذا عرفناه بأنه كّ حكم يرتك تأثي ًا أو تالحظ
فيه املصالح االجلتامعية ولو مع مالحظة غيها ،فإن أغلب األحكام الفردية هي أحكام
اجلتامعية ،كيف والصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،ومها مفهومان شديدا الصلة باحلياة
املجلتمعية ،أما لو عرفناه بأنه احلكم امللتعلق بلتحديد املوقف من العالقات الفردية باالجلتامع
العام ،ال بمطلق اآلخر ،ففي هذه احلال يمكن اللتمييز بني احلكم املجلتمعي واحلكم الفردي؛
ألن الصالة ليست قائمة يف جوهرها عىل حتديد مواقف من عالقة الفرد باجلامعة ،وإن كانت
ترتك تأثي ًا عىل عالقلته هبا ،بينام املشاركة يف اجلهاد شأن يربط عالقة الفرد باالجلتامع العام.
بّ ثمة إشكالية هنا ،وهي أن هذا اللتصوير إن اريد به أن احلكم األويل حكم فردي،
واحلكومي حكم اجلتامعي ،فيلزم منه فرض مجيع األحكام االجلتامعية الواردة يف الكلتاب

والسنة هي أحكام والئية! وأما إذا قيّ بأن احلكم األويل أعم من االجلتامعي والفردي ،فال
نكون بذلك قد وضعنا متييز ًا بني األويل واحلكومي ،بّ صار احلكومي نوع ًا من احلكم األويل،
فكيف نميز األويل عن احلكومي لو تعلقا بأمر اجلتامعي؟! يبدو األمر بحاجة ملزيد توضيح
وجتلية.
التصوير الرابع :التاميز بمالحظة التأثري القانوين ،بمعنى أن احلكم األويل ملزم منجز يف حق
خصوص العاملني به أو الذين ثبت عندهم بطريق حجة ،أو فلنقّ :ملزم للمجلتهد ومقلده،
بينام احلكم احلكومي واجب عىل اجلميع كام هو معروف.
وهذا اللتصوير رغم صحلته ،لكنه غي دقيق هنا؛ ألن احلكم احلكومي منجز عىل العامل به أو
من ثبت عنده ،فلو فرضنا أن شخص ًا مل يعرف بصدور احلكم احلكومي ،فليس هذا احلكم
منجز ًا يف حقه ،متام ًا كالذي مل يعرف صدور احلكم األويل ،فليست نقطة متايز احلكمني يف
حجية ومنجزية أحدمها مع العلم دون اآلخر؛ ألن احلكم احلكومي ال ينجز نفسه مع عدم
العلم به ،وإنام ينجز احلكم األويل مع عدم العلم باحلكم األويل ،فال يصح جعّ هذا املتياز ًا
بينهام.
إال إذا صغنا اللتاميز بالطريقة اآلتية :احلكم احلكومي ينجز احلكم األويل يف حق اجلاهّ به،
بينام احلكم األويل ال ينجز حك ًام أولي ًا آخر غي معلوم للمكلف ،وهذه الصياغة خاصة باحلكم
الوالئي الذي ينجز حك ًام أولي ًا ثابلت ًا من قبّ ،ال الذي يؤسس حك ًام يف نفسه وفق ًا للتقسيم السيد
احلائري امللتقدم؛ إذ يف هذه احلال ال يكون متايز أص ً
ال عىل هذا الصعيد .بّ هذه الصياغة تدخّ
احلجية الثابلتة عىل الظنون مث ً
ال يف احلكم احلكومي؛ ألن احلجية بوصفها حك ًام وضعي ًا هتدف
للتنجيز األحكام األولية يف حق اجلاهّ هبا أو هتدف للرتخيص فيها ،فكيف نميز احلكم
احلكومي عن جعّ املنجزية من هذا النوع؟
التصوير اخلامس :التاميز بمالحظة النتائج األخرو ّية ،وذلك بأن يقال بأن خمالفة األحكام
األولية أمر يوجب ترتب العقاب األخروي ،وموافقلتها توجب ترتب الثواب األخروي ،بينام
هّ أن خمالفة حكم ويل األمر يوجب ترتب العقاب األخروي وموافقلته توجب ترتب الثواب
األخروي أو أن املخالفة توجب فقط العقوبة الدنيوية؟
هذه القضية يمكن أن تطرح بلتحليّ معني وذلك بأن نقول :لو أطاع شخص حكم احلاكم

الوالئي فهو يثاب عىل طاعلته هلل يف تنفيذ أمره بإطاعة احلاكم بوصفه حك ًام رشعي ًا أولي ًا ،أما هّ
أن نفس طاعة احلكم الوالئي توجب ثواب ًا عليها ،ولعّ صورة العقاب تكون أوضح ،بمعنى
أنه لو خالف شخص احلكم الوالئي فهّ يعاقب عقابني أحدمها عىل خمالفلته حكم اهلل يف طاعة
احلاكم ،وثانيهام عىل خمالفلته للحكم الوالئي أو ال؟
سبب طرح هذا اللتمييز هو أن جاعّ احلكم يف االثنني خملتلف ،ففي األحكام األولية جاعّ
القانون هو اهلل الذي جتب طاعلته ،فطاعلته الواجبة هي عني االللتزام بقانونه األويل هو ،بينام
االللتزام باحلكم الوالئي له جهلتان :جهة إهلية وهي طاعة اهلل يف وجوب طاعة احلاكم ،وجهة
برشية وهي طاعة احلكم الوالئي نفسه بوصفه قانون ًا جمعوالً من قبّ احلاكم ،ومن ثم يمكن أن
يدعى بأن احلكم الوالئي ال تأثيات أخروية له ،بخالف احلكم األويل.
لكن هذا اللتمييز حتليّل كالمي بالنسبة إلينا هنا؛ إذ يف ّناية املطاف إذا كانت طاعة احلكم
الوالئي بنفسها اللتزام ًا بحكم أويل ،تقع هي موضوعه ،كفى ذلك يف حتقيق كّل املثوبة أو
غيها ،وذلك أننا هنا ّندف للتقديم معيار قابّ السلتخدامه أيض ًا يف متييز حكم ما هّ هو أويل
أو حكومي ،ومثّ هذه اخلاصية هنا ال تنفعنا شيئ ًا؛ ألّنا ملتفرعة عىل معرفلتنا بكون هذا احلكم
أولي ًا أو حكومي ًا ،ال أّنا بنفسها تساعدنا اليوم عىل هذا اللتمييز ،فاللتمييز الذي نبحث عنه هنا
نريده ثبوتي ًا ينفعنا إثباتي ًا.
التصوير السادس :التاميز بمالحظة متع ّلق احلكم ،بمعنى أن األحكام األولية هي األحكام
اللتي يلتم صبها عىل العنوان الكّل ،من دون مالحظة مديات انطباقه الزمكاين عىل مصاديقه،
فيام األحكام احلكومية تار ًة يكون ملتعلقها جزئي ًا حقيقي ًا ،كام يف نصب ويل األمر لزيد يف
مسؤولية إدارية معينة يف الدولة ،أو تطبيقه لكّل ما عىل مصداقه اخلارجي ،وأخرى يكون
ملتعلقها جزئي ًا إضافي ًا ،كام يف بعض القوانني اللتي جتعّ ملدد زمنية معينة ،وهبذا يلتم اللتمييز بني
احلكم األويل واحلكومي.
هذا التمييز ينتبه لنقطة ج ّيدة ،لكنّه يعاين من مشاكل:
 1ـ إنه يلتصور أن احلكم األويل ليس خاص ًا بنطاق زماين معني ،مع أنه ال يوجد دليّ عىل
كلية احلكم األويل مطلق ًا بمالحظة امللتعلق ،فاألحكام املنسوخة أحكام أولية رشعت من قبّ
اهلل تعاىل ،لكنها انلتهت وفق مدد زمنية ،بال فرق بني األحكام األولية اللتي صدرت صدر

اإلسالم ثم نسخت ،أو تلك اللتي كانت يف الرشائع السابقة ،ثم عرضها النسخ اإلسالمي،
فمن أين عرفنا أن هوية احلكم األويل منحرصة بالكلية املطلقة ،وحكم الصدقة للنجوى كان
حك ًام زمكاني ًا؟ بّ من أين عرفنا أّنا ال تلتعلق بشخص معني يف حلظة ما أو عرص ما كخصائص
النبي األكرم الرشعية؟ إن هذا اللتمييز افرتض أن احلكم األويل هو األحكام اللتي بني أيدينا
اليوم ،ثم اعلتّب أّنا حتظى بالكلية املطلقة ،مع أنه البد من مالحظة األحكام األولية عىل املتداد
تارخيها القانوين.
 2ـ إنه يلتصور أن احلكم احلكومي خاص بإطار زماين معني ،وهذا مبني عىل النظرية اللتي
نخلتارها نحن أيض ًا يف اجلملة ،واللتي ترى أن احلكم احلكومي ـ غي القضائي ـ زمكاين يف
هويلته وطبعه العقالئي  ،أما النظرية اللتي ترى ـ وتظهر من عبارات أمثال السيد اخلميني
والشيخ املنلتظري ـ أن احلكم احلكومي النبوي له صفة اللتأبيد ما مل يلتقيد بدليّ ،فإنه هنا ال
فرق بني احلكم احلكومي واألويل يف الكلية ،فالبد من ختريج املوقف وفق ًا هلذه النظرية ،ما مل
نقّ بأن هذه النظرية باطلة من رأس ،كام هو الصحيح.
التصوير السابع :التاميز بمالحظة مركز املالك ،فإن احلكم احلكومي مالكه يف جعله هبدف
حتقيق مالك غيه بذلك ،بينام احلكم األويل مالكه يف ملتعلقه بنفسه.
ولكن يمكن التعليق هنا:
أ ـ إذا قلنا بأن احلكم احلكومي ليس سوى احلكم اإلجرائي ،األعم من القضائي أو غيه،
ففي هذه احلال يصح هذا اللتصوير؛ ألنه سيكون صورة حكم هتدف إلنفاذ حكم مسبق ،بينام
لو قلنا بأنه أعم من اللتنفيذ واللتقنني ،ففي هذه احلال ال يمكن فرضه ملتاميز ًا عن األويل يف كون
مالكه راجع ًا جلعله هبدف حتقيق مالك غيه؛ ألن املفروض أن مالكه يف ملتعلقه الذي حيقق
غرض ًا مطلوب ًا ،ال يف ذاته للتحقيق مالك كامن يف ملتعلق حكم غيه.
ب ـ إن هذا اللتمييز يدرج مثّ الوجوب الغيي يف احلكم احلكومي ،وهو واضح البطالن؛
( )1راجع :حيدر حب اهلل ،األحكام اللتدبيية يف السنة الرشيفة بني الزمنية واللتأبيد ،جملة االجلتهاد
واللتجديد ،العدد  38ـ  5 :39ـ .10
( )2انظر :اخلميني ،كلتاب البيع  603 :3ـ 604؛ واملنلتظري ،رسالة يف االحلتكار واللتسعي22 ،21 :؛
ودراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية .622 :2

وذلك أن احلكم الغيي يمكن أن يكون حك ًام صادر ًا من املوىل هبدف حتقيق املالك الكامن يف
ملتعلق احلكم النفيس ،فلتكون مصلحلته يف حتريك املكلف نحو ملتعلق احلكم النفيس.
بّ يف بعض األحيان يمكن أن تكون بعض األحكام النفسية راجع ًة بحسب املالك املّبر هلا
إىل ملتعلق حكم نفيس آخر ،ويكون احلكم املجعول فيها موسع ًا لدائرة االعلتبار القانوين محاي ًة
ملصالح األحكام األولية األخرى ،فال تكون فيه مصلحة يف نفسه ،فمن يقول مثالً بكون
احلجج الظنية جعلت بمالك اللتزاحم احلفظي ،فكالمه هذا مرجعه إىل أنه ال توجد مصلحة يف
العمّ بخّب الواحد أو الظهور ،بّ جعّ احلجية هنا مل يكن سوى للحفاظ عىل مصلحة الواقع
امللتعلق لحأحكام الرشعية األخرى غي املعلومة بالعلم الوجداين للمكلفني ،فام الفرق بني
احلكم احلكومي إذ ًا واحلكم األويل الذي من هذا النوع؟!
حق النقض ،بمعنى أن احلكم الوالئي ال جيوز نقضه
التصوير الثامن :التاميز بمالحظة ّ
مطلق ًا ،وإال لزم من جواز نقضه لغوية ترشيعه ،كام تقدم يف كلامت الشهيد األول ،بخالف
غيه ،فإنه جيوز نقضه باجلتهاد آخر .
وهذا اللتمييز وقع يف خلط بني احلكم األويل والفلتوى ،فإن هذا اللتمييز متييز بني الفلتوى
واحلكم ،وليس متييز ًا بني األويل واحلكومي ،إذ بحثنا هنا كام قلنا ثبويت نسلتعني به للوصول
ملعيار إثبايت ،واحلكم األويل الواقعي ال جيوز نقضه ،بّ حرمة نقضه ال تقّ عن حرمة نقض
حكم احلاكم إن مل تكن أشد.
وقد وقع بعض أصحاب هذا اللتمييز يف هذا النوع من االللتباس مر ًة أخرى يف املوضع
نفسه ،حني ذهب إىل أن احلكم األويل إخباري فيام احلكم احلكومي إنشائي  ،مع أن احلكم
األويل إنشائي أيض ًا من قبّ الشارع سبحانه ،وهذا راجع أيض ًا إىل خلطه بني احلكم األويل
والفلتوى.
هذه بعض اللتصويرات اللتي يمكن طرحها لللتاميز بني احلكم احلكومي واألويل ،وجتدر
اإلشارة إىل أن البحث حول اللتمييز بني احلكم احلكومي واحلكم األويل تابع للتعريف احلكم
احلكومي؛ وتعريف احلكم احلكومي تابع بدوره لنظريلتنا يف صالحيات ويل األمر.
( )1انظر :الدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي232 :؛ وعّل عباس املوسوي ،فقه املسائّ املسلتحدثة.186 :
( )2انظر :الدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي.232 :

والذي يبدو ـ لو أخذنا خملتلف تعريفات احلكم احلكومي ومساحلته ـ أن أقرب اللتصويرات
يف اللتمييز بني األويل واحلكومي هو اللتصوير بمالحظة جاعّ احلكم ،فليس جاعّ احلكم
األويل سوى اهلل ،بينام جاعّ احلكم احلكومي هو اإلنسان ،ولو للحفاظ عىل احلكم األويل
املجعول من قبّ اهلل ،والذي قد يكون بنفسه ملتعلق احلكم احلكومي ،ومن ثم يكون احلكم
احلكومي شامالً لكّ الصيغ القانونية اللتي جيعلها اإلنسان يف الشؤون الفردية أو غيها،
وهتدف لغاية ولو كانت هي جمرد تنجيز األحكام األولية أو غيها ،وإذا قلنا بأن مجيع الرشيعة
قد تم تبيينه من قبّ القرآن والنبي ،ففي هذه احلالة سينلتج عن الفرق امللتقدم أن األحكام
األولية جمعولة مسبق ًا وال جمال لفرض اجلعّ القادم فيها بعد فرض خامتية الرشيعة وعدم
إمكان النسخ بعد وفاة النبي ،أما األحكام احلكومية فهي دائ ًام يف معرض اجلعّ وال تلتوقف؛
انطالق ًا من كون جاعلها هو اإلنسان الذي يالحظ املالبسات الزمكانية يف جعلها.
وعىل أية حال ،فكّ هذا اللتمييز بني األويل واحلكومي ليس له معنى إال إذا قلنا بأن احلكم
احلكومي يف ذاته غي منسوب إىل اهلل سبحانه ،أما لو جعلناه منسوب ًا له تعاىل ـ عىل مثّ اجلعّ
بالواسطة ـ فسوف يكون حك ًام أولي ًا أحيان ًا وثانوي ًا أحيان ًا اخر ،ومن ثم ال معنى هلذا الكالم إال
عّب تعديّ الصياغة بأن نقول بأن املائز بني احلكم األويل املبارش وغي املبارش هو الفاعّ املبارش
للجعّ القانوين .وسيأيت احلديث عن كون احلكم احلكومي أولي ًا أو ثانوي ًا أو مغاير ًا هلام.

 4ـ  4ـ احلكم احلكومي واحلكم الثانوي ،مميزات وخواصّ

األوِل واحلكومي إىل التمييز بني الثانوي واحلكومي ،يمكن طرح
باالنتقال من التمييز بني ّ

عدّ ة أشكال للتمييز ،أبرزها:
 1ـ إن احلكم الثانوي ينطلق من العناوين الثانوية اللتي جعلت الرشيعة يف موردها أحكام ًا،
مثّ حالة الرضر اللتي رتبت الرشيعة عليها حك ًام أو حالة احلرج أو اإلكراه أو االضطرار أو
اللتقية أو نحو ذلك ،وكذلك حاالت اللتزاحم وتقديم األهم عىل املهم .بينام احلكم احلكومي
ينطلق من تشخيص احلاكم للمصلحة ،بحيث يدعوه ذلك جلعّ احلكم هبدف حتقيق تلك
املصلحة .نعم ،عروض العنوان الثانوي يكون أحد املناشئ اللتي تساعد احلاكم عىل تشخيص
املصلحة .وبعبارة أخرى :دائرة احلكم الثانوي هي العناوين الثانوية بينام دائرة احلكم احلكومي

هي املصالح العامة .
هذا اللتمييز جيد لكنه غي كاف ،وذلك أننا يف موارد حكم احلاكم القائم عىل عنوان ثانوي
ـ حيث اعرتف هذا اللتمييز بكون العنوان الثانوي ملحوظ ًا أحيان ًا للحاكم ،ومن ثم يفرتض
قهر ًا وجود حكم ثانوي يف حالة عروض العنوان الثانوي ـ يمكن أن يسن احلاكم قوانني،
ويمكن أن ينجز مفاد احلكم الثانوي عىل املكلفني بعد تشخيصه له عىل أرض الواقع ،ويف هذه
احلال ال يكون دور احلكم احلكومي تلبية ملتطلبات املصلحة ،بّ يكون دوره تلبية احلكم
الثانوي نفسه ،فهذا اللتمييز يضع رضب ًا من اللتباين الكّل فيام بني احلكومي والثانوي ،مع أننا
نعلم أن احلكومي يف بعض األحيان يكون تنجيز ًا ال غي للحكم الثانوي ،فكيف ندرج هذه
احلال ضمن اللتمييز؟ وكيف نعرف الفرق بني الثانوي واحلكومي يف حالة كون احلكومي
تنجيز ًا ملفاد ثانوي؟
 2ـ إن تشخيص موضوع احلكم الثانوي وحتديد مديات توفر العنوان الثانوي يف احلالة
القائمة ليلحقه احلكم الثانوي إنام هو بيد املكلف ،بينام تشخيص موضوع احلكم احلكومي
ليس إال بيد احلاكم خاصة ،ومن ثم فلتعيني موضوع احلكم هو معيار اللتمييز بني االثنني .
وهذا التمييز يمكن أن ُيالحظ عليه:
ّأوالً :إننا ّندف هنا للكشف عن متايز بني احلكمني يساعدنا عىل متييزمها يف املرحلة
اإلثباتية ،وهذا اللتمييز ليس مفيد ًا؛ إذ كيف نعرف أن هذا احلكم حكومي لكي تنحرص مهمة
تعيني موضوعه باحلاكم أو أنه ثانوي لكي تكون مهمة تعيني موضوعه ملتعلقة بكّ مكلف عىل
حدة؟ ثمة متايز بينهام يف املرحلة السابقة هو الذي يؤدي لللتاميز يف هذه املرحلة ،وهو ما ّندف
الكشف عنه ،وال يعطينا إياه هذا اللتمييز .نعم لو رجع هذا اللتمييز إىل اللتمييز الثالث اآليت
صح.
( )1انظر :كاظم قايض زاده ،امام مخيني وفقاهت مبلتني بر عنرص زمان ومكان ،جملة نقد ونظر ،العدد :5
151؛ وحممود علوي وهبرام ايرانبور اناركي ،ماهيت أحكام حكوملتي ،جملة حكومت اسالمي،
العدد 28 :65؛ والدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي.233 :
( ) 2انظر :حممود علوي وهبرام ايرانبور اناركي ،ماهيت أحكام حكوملتي ،جملة حكومت اسالمي ،العدد
28 :65؛ والدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي.233 :

ثاني ًا :إن بعض األحكام احلكومية ليس إال تطبيق ًا لعناوين ثانوية كاللتزاحم والرضورة وغي
ذلك ،ويف هذه احلالة جتلتمع سمة الثانوية مع سمة العمومية واملجلتمعية ،فقبّ صدور حكم
احلاكم من يكون هو املرجع يف تشخيص املوضوع :املكلف أو احلاكم؟ فلو رأى احلاكم أن
اللتعامّ مع الرشكات االقلتصادية لدولة ما سوف يضعف االقلتصاد الوطني بحيث يلحق
الرضر العام بالطبقة الفقية ،بينام رأى املكلف ممن خيلتص بدراسة االقلتصاد والسياسة أن هذا
األمر ال وجود له ،ومن ثم ال توجد رضورة هنا أو عنوان ثانوي قاهر ،فمن يكون املرجع؟
وكيف نحدد األمر؟
إنني أعلتقد أن هذا اللتمييز انطلق من خلفية تصور أن احلكم الثانوي فردي ،يلتعلق بقضايا
شخصية فقط ،مع أنه يمكن أن يكون عام ًا أيض ًا ،فلم يضع لنا هذا اللتمييز تصور ًا واضح ًا
وشام ً
ال يف هذا املضامر.
 3ـ إن احلكم احلكومي جمعول من قبّ احلاكم ومنسوب إليه ،وإذا نسب هلل فبمالحظة
تفويضه احلاكم بذلك ،أما احلكم الثانوي فهو حكم جمعول من اهلل تعاىل ،وال ينسب إال إليه،
فواضع احلكم هو نقطة اللتمييز يف هذه احلال .
وعليه ،فنحن ننظر يف احلكم من هو صاحبه ،فإذا كان احلاكم وكانت األدلة تدل عىل حقه
يف اللتدخّ فيام حكم فيه ،أطلقنا عىل هذا احلكم اسم الوالئي أو احلكومي ،وإذا نسب هلل
وصدر منه كان ثانوي ًا.
وهذا اللتمييز صحيح ،وقد الحظنا مثله يف اللتمييز بني األويل واحلكومي ،وبينا مفهومه فيام
تقدم ،فال نعيد.
 4ـ إن دائرة األحكام احلكومية أوسع بكثي من دائرة األحكام الثانوية ،وإن كانت العديد
من مصاديق احلكم احلكومي ثمة حكم أويل أو ثانوي يف موردها .
ومن الواضح أن هذا اللتمييز يفهم احلكم احلكومي بكونه يلتضمن اإلنشاء اللتقنيني وليس
( )1انظر :حممود علوي وهبرام ايرانبور اناركي ،ماهيت أحكام حكوملتي ،جملة حكومت اسالمي ،العدد
28 :65؛ والدوخي ،منطقة الفراغ اللترشيعي.233 :
( ) 2انظر :حممود علوي وهبرام ايرانبور اناركي ،ماهيت أحكام حكوملتي ،جملة حكومت اسالمي ،العدد
.28 :65

فقط اإلنفاذ اإلجرائي ،وإال مل يكن هلذا اللتمييز معنى ،لكن مشكللته أنه ال يميز يل احلكم
احلكومي يف املوارد اللتي يكون فيها حكم أويل أو ثانوي ،بّ هو مسلتكن يف ذهنه هذا اللتمييز،
وإال فكيف عرف احلكم احلكومي وميزه عن الثانوي يف مورد وجودمها مع ًا؟ إنني أعلتقد بأنه
يميزمها هنا من خالل فاعّ احلكم وواضعه ،ال من خالل يشء آخر.
 5ـ إن احلكم احلكومي ال يمكن تصوره كلي ًا مطلق ًا ـ بناء عىل زمكانية احلكم اللتدبيي
السلطاين ـ بينام احلكم الثانوي هو يف ذاته ذو خاصية مطلقة؛ ألنه ال جيعّ عاد ًة سوى عىل
معايي كلية نوعية ،بّ هذا ما يميز يف بعض احلاالت احلكم الثانوي عن األويل ،فاحلكم
الثانوي قائم عىل عنوان ثانوي ،والعنوان الثانوي بطبيعلته عام مثّ الرضر أو احلرج أو
االضطرار أو غي ذلك ،بينام احلكم احلكومي قائم عىل تعلق روحه بقضية شخصية أو شبه
شخصية.
وهبذا تلتميز األحكام احلكومية عن الثانوية يف صياغلتها أيض ًا؛ إذ صياغة احلكم الثانوي
ذات طابع كّل وعىل ّنج القضية احلقيقية ،بينام صياغة احلكم احلكومي ذات طابع خاص أو
بنهج القضية اخلارجية ،وإن كان اللتمييز يف ظاهر الصياغة غي دقيق.
هذا اللتمييز كنا نرفضه فيام بني األويل واحلكومي؛ للتعقّ اخلصوصية يف احلكم األويل ،بينام
ال يظهر العنوان الثانوي ذا طابع خاص ،إال إذا قيّ بنفس املالحظة هناك فراجع.
نكلتفي هبذا القدر من اللتمييزات حيث سيلتضح األمر أكثر مما أسلفناه يف اللتمييز بني األويل
واحلكومي فال نطيّ.

 4ـ  5ـ هل احلكم احلكومي أوّليٌّ أو ثانوي أو مغاير هلما؟ تقويم نظريّاتٍ أربع

أرشنا فيام مىض إىل أن البحث يف هوية احلكم احلكومي وعالقلته باألحكام األولية

والثانوية ،تار ًة يقوم عىل فرضية تغايرمها وأخرى عىل فرضية احتاده مع أحدمها ،وقد كانت
الفروقات السابقة قائمة عىل فرضية اخلتالف هوية احلكومي عن األويل والثانوي ،وكنا نبحث
يف جهة االخلتالف ،أما اآلن ،فنريد أن نبحث يف أصّ وجود اخلتالف يف البني ،حيث توجد
هنا أربع نظريات أساسية ،هي:

 4ـ  5ـ  1ـ احلكم احلكومي حك ٌم أوّلي (نظريّة السيد اخلميين و)..

إن احلكم احلكومي معدود ضمن األحكام األول ّية ،وهذا ما يفهم من بعض
النظر ّية األوىلّ :

كلامت السيد اخلميني  .ويلوح من الشيخ حممد املؤمن اخلتيار هذا الرأي حيث حياول مقاربة
املوضوع من خالل فكرة الوالية ،فإن القرارات اللتي يلتخذها ويل الطفّ والقائمة عىل املصلحة
ال تنطلق من عنوان ثانوي ،وليست حك ًام ثانوي ًا ،بّ تنطلق من املصلحة ومتثّ حك ًام أولي ًا،
واألمر بعينه يقال يف حكم احلاكم وويل األمر .
خاصة من جهة حتليل مراد السيد اخلميني من هذه القض ّية،
هذا الكالم وقع موقع النقاشّ ،
مهها:
ويمكن هنا طرح عدّ ة حتليالت ،أ ّ
األول :أن نعلتّب أن املراد هو أن أصّ وجود احلكم احلكومي ،بمعنى أصّ
التحليل ّ
مرشوعية هذا احلكم ومنح هذه الصالحية للحاكم هو حكم أويل؛ وبعض عبارات السيد
اخلميني قد تساعد عىل ذلك كقوله :والية الفقيه واحلكم احلكومي من األحكام األولية، 
فهذا النص ربام يفهم منه أن أصّ ثبوت الوالية للفقيه وأصّ ثبوت احلكم احلكومي هو حكم
أويل .ويف نص آخر له يقول اخلميني :إن احلكومة اللتي هي شعبة من الوالية املطلقة لرسول
اهلل‘ ،واحدة من األحكام األولية يف اإلسالم ،ومقدمة عىل متام األحكام الفرعية مثّ
الصالة والصوم واحلج. 
لكن بنا ًء عىل هذا اللتحليّ ،ال يعني ذلك أن احلكم الصادر عن احلاكم ،املمنوح أولي ًا مثّ
هذه الصالحية ،هو حكم أويل ،بّ هو حكم ثانوي بأحد املعاين ،بمعنى أن األشياء عىل
حكمها األويل ،مثّ اإلباحة ،ومن مجلة األحكام األولية حكم الرشيعة بثبوت مبدأ جعّ
احلكم احلكومي للحاكم ،فهنا عندما جيعّ احلاكم احلكم احلكومي ،يلتعنون الفعّ/امللتعلق
بعنوان ثانوي (عنوان صيورته حمكوم ًا من قبّ احلاكم) ،فيصبح حمكوم ًا هلذا العنوان ويلتغي
( )1انظر :صحيفه امام  ،321 :17و 481 ،457 :20ـ .482
( )2انظر :حممد املؤمن ،تزاحم كارهاى حكومت اسالمي وحقوق أشخاص ،جملة فقه أهّ بيت ،العدد
 5ـ .92 :6
( )3انظر :صحيفه امام .457 :20
( )4انظر :املصدر نفسه .452 :20

عن عنوانه األويل ،فحكم الذهاب إىل احلج أولي ًا هو الوجوب عىل املسلتطيع ،واحلاكم الرشعي
له احلق أولي ًا أيض ًا يف سن قوانني واختاذ قرارات انطالق ًا من املصلحة اللتي يراها ،وقد اختذ
قرار ًا بمنع احلج ،فهنا نقول :إن الذهاب إىل احلج واجب بالعنوان األويل ،لكنه حرام بالعنوان
الثانوي ،واملراد بالعنوان الثانوي ،تعنونه بكونه منهي ًا عنه باحلكم احلكومي املمنوحة صالحيلته
أولي ًا للحاكم.
هذا الفهم له حالتان:
احلالة األوىل :أن يكون مّبر حكم احلاكم باملنع عن احلج هو العنوان الثانوي املانع عن
احلج ،ويف هذه احلال ،يكون الفعّ حمرم ًا بالعنوان الثانوي حلتى قبّ أن حيكم احلاكم ،غايلته أن
حكم احلاكم نجز هذا العنوان الثانوي ومقلتضياته عىل املكلفني غي العاملني بوجوده أو بانطباقه
هنا.
احلالة الثانية :أن ال يكون يف املورد عنوان ثانوي بمعزل عن حكم احلاكم ،بّ ينطلق احلاكم
يف حكمه من خالل نظرية املصلحة فقط ،وعّب مبدأ الوالية بناء عىل ثبوت ذلك له هبذه
الطريقة ،وهنا صحيح أن الفعّ بعد صدور احلكم احلكومي يصبح معنون ًا بعنوان جديد وهو
كونه حمكوم ًا بحكم حكومي ،لكن هذا ال حيّ املشكلة يف موضوع بحثنا هنا؛ ألن السؤال
املركزي هنا ليس عن موقف املكلف من ملتعلق احلكم احلكومي بعد صدور احلكم ،وإنام عن
هوية هذا احلكم الصادر نفسه ،فعندما أصدره احلاكم ماذا كان يلتصف يف نفسه؟ هّ يلتصف
بأنه حكم ثانوي ،واملفروض أنه ليس كذلك عىل تقدير احلالة الثانية ،أو يكون حك ًام أولي ًا يف
الرشع ،وهذا ما يوقعنا يف نفس اإلشكاليات اللتي أثرناها سابق ًا عىل اطروحة اهلوية الدينية
حلكم احلاكم واللتي طرحها أمثال الشيخ عليدوست ،أو يكون حك ًام أولي ًا بلتفسي جديد لكلمة
احلكم األويل ،وهذا ما يلتطلب توضيح ًا أكّب ،كام سنرى.
التحليل الثاين :أن نأخذ الكالم والفكرة عىل ظاهرمها ،ونقول بأن احلكم احلكومي من
أحكام اهلل األولية ،ويكون تقريب املوقف عّب الطريقة اللتي بينها الشيخ املؤمن آنف ًا.
وهذا اللتحليّ يلتصادم مع املناقشات اللتي أبديناها جتاه نظرية الشيخ عليدوست ،فال نعيد،
وأما مقاربة الشيخ املؤمن فقد حصّ فيها خلط بني موضوعني؛ وذلك أن ويل الطفّ له ـ
باحلكم األويل ـ والية عىل الطفّ يف حدود املصلحة أو يف حدود عدم املفسدة ،كام أن ويل

الطفّ بعد اختاذه قرار ًا يلتصّ بالطفّ يصبح اآلخرون ملزمني بنلتائج ومسلتلزمات هذا املوقف
رشع ًا باحلكم األويل أيض ًا؛ ألن ويل الطفّ يغي املوضوع بالنسبة إليهم ،لكن هذا كله ال يعني
أن ما قرره ويل الطفّ هو حكم اهلل األويل ،بحيث يكون بذاته وهويلته منسوب ًا إليه سبحانه ال
واقع ًا وال ظاهر ًا ،فليس هلل حكم هنا يف أن الطفّ هّ نبيع عقاره لنشرتي مكانه عقار ًا آخر يف
منطقة أخرى بام فيه صالحه ،أو ال؟ إن الرشيعة ليس هلا نظر هنا ،وإنام هي حتيّ هذا األمر لويل
الطفّ ،دون أن تصحح ـ ال واقع ًا وال ظاهر ًا ـ قراراته ،غاية ما يف األمر أّنا حتيط املوقف
بحدين من حدود اهلل :أحدمها ثبوت هذا احلق للويل دون غيه ،وثانيهام لزوم ترتيب اآلثار
عىل املواقف اللتي يلتخذها الويل من أموال الطفّ وعدم ختطيها من قبّ اآلخرين ،فنحن هنا ال
نبحث يف احلدين اللذين مها حكم أويل للموىل سبحانه ،وإنام نبحث يف املضمون الواقع بني
احلدين من حيث نسبلته بذاته هلل ،إال إذا قصد امللتكلم هنا من كلمة (احلكم األويل) معنى آخر
خارج إطار الرشيعة واالنلتساب إليها.
التحليل الثالث :إن املراد من كون احلكم احلكومي حك ًام أولي ًا هو كونه مصداق احلكم
األويل ،وتوضيح هذه الفكرة أن السيد اخلميني لديه عدة نصوص يمكن بضم بعضها إىل
بعض فهم نظريلته هنا ،وهي:
األول :قوله يف مباحث مقدمة الواجب ـ وهو يف سياق إبداء نوع من اللتعريف
النص ّ
ّ
للحكم احلكومي ـ :حكم السلطان والقايض عبارة عن نفس اإلنشاء الصادر منهام يف مقام
احلكومة والقضاء ،ال اإلرادة املظهرة. 
هذا النص يؤكد أن احلكم احلكومي قبّ إنشائه ال وجود له ،بخالف األحكام الرشعية
فهي قبّ إنشائها موجودة لو حتققت مراحلها الثبوتية عىل رأي بعض األصوليني ال مجيعهم.
النص الثاين :ما ذكره يف مباحث فقه البيع ـ وهو بصدد إثبات نظرية والية الفقيه ـ حيث
ّ
قال.. :إن يف اإلسالم نظام ًا وحكومة بجميع شؤوّنا ،ال بقي (ال يبقى) شك يف أن الفقيه ال
يكون حصن ًا لإلسالم ـ كسور البلد له ـ إال بأن يكون حافظ ًا جلميع الشؤون ،من بسط
العدالة ،وإجراء احلدود ،وسد الثغور ،وأخذ األخاريج والرضائب ،ورصفها يف مصالح
( )1مناهج الوصول إىل علم األصول 354 :1؛ وهتذيب األصول .177 :1

املسلمني ،ونصب الوالة يف األصقاع ،وإال فرصف األحكام ليس بإسالم .بّ يمكن أن يقال:
اإلسالم هو احلكومة بشؤوّنا ،واألحكام قوانني اإلسالم ،وهي شأن من شؤوّنا ،بّ األحكام
مطلوبات بالعرض ،وأمور آلية إلجرائها وبسط العدالة .فكون الفقيه حصن ًا لإلسالم كحصن
سور املدينة هلا ،ال معنى له إال كونه والي ًا ،له نحو ما لرسول اهلل ولحأئمة صلوات اهلل عليهم
أمجعني من الوالية عىل مجيع األمور السلطانية .وعن أمي املؤمنني×« :اجلنود بإذن اهلل
حصون الرعية »..إىل أن قال« :وليس تقوم الرعية إال هبم» ،فكام ال تقوم الرعية إال باجلنود،
فكذلك ال يقوم اإلسالم إال بالفقهاء الذين هم حصون اإلسالم ،وقيام اإلسالم هو إجراء
مجيع أحكامه ،وال يمكن إال بالوايل. ..
بضم هذين النصني مع بعضهام إىل النصوص السابقة للسيد اخلميني ،تظهر النلتيجة اآلتية:
إن أهم أحكام اإلسالم هي إجراء القوانني وإقامة العدالة وبسطها يف احلياة االجلتامعية
والسياسية واالقلتصادية ،واحلاكم هنا يقوم بعملية اإلجراء هذه ،وحيث إن احلاكم ليس له
روح يف حكمه غي اإلنشاء ،وحيث إن خلف حكمه تكمن العدالة والقوانني اإلسالمية ،فهذا
يعني أن حكم احلاكم هو عبارة عن تطبيق لحأحكام األولية اللتي يقف عىل رأسها قانون
العدالة ،فاحلاكم يشخص مصداق العدالة ويقوم بوضع القوانني احلكومية إلجراء هذه العدالة
عىل أرض الواقع ،فكام أن تطبيق حكم دفع الزكاة للفقي عىل زيد الفقي أو عمرو املسكني
ليس سوى تطبيق لحأحكام الرشعية ،كذلك األحكام احلكومية اللتي متثّ تطبيقات للعدالة
وحفظ اإلسالم واللتي هي أهم األحكام األولية .والنلتيجة هي أن تطبيق احلكم األويل ليس
سوى حكم أويل ال غي.
هذه املحاولة ـ أعني التحليل الثالث ـ يمكن مناقشتها من جهات:
أ ـ سوف يأيت باللتفصيّ الحق ًا احلديث عن هذه النقطة ،وهي أن مفاهيم من نوع العدالة
واملساواة واحلقوق وتطبيق اإلسالم وإقامة احلق وإجراء القسط وغي ذلك ،ليست قوانني أو
أحكام ًا أولية ،بّ هي منشأ القوانني واألحكام وهي غاياهتا أيض ًا ،فاملقنن جيعّ القوانني
منطلق ًا من صورة العدالة الذهنية اللتي عنده ،واللتي ينشدها من خالل وضع هذه القوانني،
( )1كلتاب البيع  632 :2ـ .633

وجمري القوانني يلتحرك عمالني ًا هبدف الوصول امليداين اخلارجي للعدالة عّب هذه القوانني،
فال تصنف القوانني عىل أّنا تطبيقات للعدالة بحيث تسلب عنها صفة اللترشيع ،فإن هذا
اللتباس يف اللتعامّ مع املفردات ،وال نريد أن نكون ضحايا لعبة ألفاظ هنا .وعليه فكيف يمكن
اجلمع بني شمولية الرشيعة وبني فكرة احلكم احلكومي بناء عىل هذا اللتفسي هلا؟! أمل يكن
بإمكان املوىل أن يصدر قانون ًا واحد ًا اسمه وجوب العدل مع اهلل واإلنسان والطبيعة والنفس،
لكي تكون هذه اجلملة رشيعة شاملة ملتكاملة؟! بّ بنا ًء عليه يكفي أن تأمر الرشيعة بالعدالة
لكي يضع البرش القوانني قاصدينها فلتكون بذلك منظومة قانونية ملتكاملة!
وعليه ،فلتصوير املوقف عىل أنه جمرد تطبيق للعناوين األولية ،وهبذا يكون احلكم احلكومي
أولي ًا ،غي دقيق.
ب ـ إذا كان األمر كذلك ،فلامذا ال يكون احلكم احلكومي أولي ًا تار ًة وثانوي ًا أخرى؟ إذ من
الواضح أن احلاكم تار ًة ينطلق من تطبيق العنوان األويل وأخرى من تطبيق العنوان الثانوي،
فكيف نصف حكمه عىل تقدير كونه قد انطلق فيه من العناوين الثانوية؟! هّ نصفه بالثانوي
واألويل مع ًا؟! أو نصفه بالثانوي واملفروض أن احلكم احلكومي أويل وفق هذا اللتفسي ،عل ًام
أن تطبيق العنوان الثانوي يقع يف سياق إجراء كليات العناوين األولية كالعدالة؟! فكيف يكون
تصوير املوقف هنا بشكّ مقنع؟ فهّ يصبح احلكم الثانوي أولي ًا لكونه وقع يف رصاط تطبيق
احلكم األويل الذي من نوع العدالة؟! وكيف؟
ج ـ ثمة إشكالية تفسيية هنا تلتعلق بوفاء هذا اللتفسي بلتقديم توضيح ملجمّ كلامت السيد
اخلميني ،وذلك أن بعض عباراته تدل عىل أنه يقبّ باألحكام احلكومية الثانوية ،فهو يصف
حكم امليزا الشيازي بكونه حك ًام حكومي ًا ثانوي ًا  ،وهذا موضوع تفصيّل ال هيمنا هنا ،لكن
جيب عىل من يقدم تفسي ًا لكلامت السيد اخلميني أن يفهمنا بوضوح هذا املوضوع ضمن
تفسيه لكالمه.
وهبذا يلتبني أن احلديث عن كون احلكم احلكومي حك ًام أولي ًا باملعنى السائد للحكم األويل
يف اصطالحات علامء الفقه والرشيعة ،أمر ال دليّ عليه ،بّ الدليّ قائم عىل خالفه ،برصف
( )1انظر :صحيفة امام .457 :20

النظر عن مراد أمثال السيد اخلميني من هذا اللتعبي.

 4ـ  5ـ  2ـ احلكم احلكومي حكمٌ ثانوي (نظريّة العالمة حممد تقي اجلعفري و)..

النظر ّية الثانية :وهي النظرية اللتي تقول بأن األحكام احلكومية تندرج ضمن األحكام
الثانوية ،وعاد ًة ما تنسب هذه النظرية ـ يف كلامت بعض الباحثني املعارصين ـ إىل السيد حممد

باقر الصدر ،خاصة وأنه يقول :ال تدل منطقة الفراغ عىل نقص يف الصورة اللترشيعية ،أو
إمهال من الرشيعة لبعض الوقائع واألحداث ،بّ تعّب عن اسلتيعاب الصورة وقدرة الرشيعة
عىل مواكبة العصور املخلتلفة؛ ألن الرشيعة مل ترتك منطقة الفراغ بالشكّ الذي يعني نقص ًا أو
إمهاالً ،وإنام حددت للمنطقة أحكامها بمنح كّ حادثة صفلتها اللترشيعية األصيلة ،مع إعطاء
ويل األمر صالحية منحها صفة ترشيعية ثانوية ،حسب الظروف . فثمة من يفهم من هذا
النص أن األحكام احلكومية ثانوية وليست أولية.
وهذا اللتصور لثانوية األحكام احلكومية يلوح من العالمة الشيخ حممد تقي جعفري .
وتنطلق هذه النظرية من عدم اقلتناعها بإمكان اعلتبار األحكام احلكومية أولي ًة؛ ألن
األحكام األولية هي أحكام اهلل سبحانه ،واحلاكم ال يامرس تقنني اهلل ،بّ ينطلق من العناوين
الثانوية إلصدار أحكام حتلتاجها اللحظة الزمنية اللتي يعيشها.
ولعّ الذين يرفضون هذا اللتصوير يبدون قلقهم من حرص حركة الدولة وويل األمر يف
إطار العناوين الطارئة؛ فالدولة سوف تلتحرك يف نطاق احلاالت االسلتثنائية وتكون كّ قوانينها
ومواقفها ضمن قواعد االضطرار واحلرج والرضر وغي ذلك ،وهذا أمر يفرض تقييد ًا يف
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :حممد إسحاق عاريف شيداغي ،حقيقت وگسرته حكم حكوملتي ،جملة
آموزه هاي فقه مدين ،عام 2011م ،العدد  182 :4؛ وحممود علوي وهبرام ايرانبور اناركي ،ماهيت
أحكام حكوملتي ،جملة حكومت اسالمي ،العدد  25 :65ـ 26؛ وعّل توالئي وحمبوبه شامهرادي
ومسعود راعي ،واكاوي ماهيت حكم حكوملتي وفلتوا ،جملة فقه ومباين حقوق اسالمي ،العدد 1
(للسنة السابعة واألربعني) 62 :؛ وحسني نامزي فر ،احكام حكوملتي از ديدگاه امام مخيني ،جملة
مقاالت وبررسيها ،العدد .48 :68
( )2اقلتصادنا 803 :ـ .804
( )3انظر :جعفري ،جايگاه تعقّ وتعبد در معارف اسالمي ،جملة حوزه ،العدد .89 :49

حركة الدولة وإعجاز ًا هلا عن ممارسة نشاطها بشكّ حر.
ويمكن التعليق عىل هذه النظر ّية؛ وذلك:

ّأوالً :إن نسبة هذه النظرية للسيد الصدر حتلتاج للتحليّ راجع إىل رشح هوية هذه النظرية،

حيث يمكن طرح تفسيين هلذه النظرية ،مها:
التفسري األ ّول :أن يكون املراد أن نفس حكم احلاكم ليس سوى تعبي عن حكم ثانوي
إهلي ،واحلاكم يف نشاطه هذا ليس سوى انعكاس لحأحكام الثانوية ،وهو ال يلتحرك يف سياق
إنلتاج أو اسلتجابة حلكم أويل يف دائرة منطقة الفراغ ،وإنام هو يسلتجيب للعناوين الثانوية اللتي
توجه حركلته للتنلتج عّبه األحكام احلكومية اإللزامية ،وإال لو اسلتجاب لحأحكام األولية يف
دائرة منطقة الفراغ فلن يكون هناك يشء جديد؛ إذ لن تكون سوى اإلباحة املفروض وجودها
من قبّ.
التفسري الثاين :أن يكون املراد أن حكم احلاكم بعد صدوره خيلع عىل الفعّ املباح بالعنوان
األويل عنوان ًا جديد ًا ،وهو كونه حمكوم ًا بحكم حكومي ،فهذه الصفة الثانوية حتول الفعّ من
حاللته األولية امللتصفة باإلباحة إىل حاللته الثانوية امللتصفة باحلكم احلكومي ،فيلتحول ـ تبع ًا
للتحول العنوان ـ إىل اإللزام بعد أن كان مباح ًا ،فهو مباح أولي ًا بعنوانه ،وملزم ثانوي ًا بعد
عروض صفة كونه حمكوم ًا بحكم احلاكم عليه.
الذي يبدو من الذين نسبوا نظرية ثانوية األحكام احلكومية للسيد الصدر أّنم فهموا كالمه
ضمن اللتفسي األول ،وهذا يف تقديري غي دقيق ،فعبارة الصدر اللتي اسلتخدمت لنسبة هذه
النظرية إليه ،ال تعّب عن اعلتقاده بكون احلكم احلكومي بنفسه حك ًام ثانوي ًا باللتفسي األول،
فكأن اسلتخدامه تعبي (الثانوية) أوحى بأنه يرى ذلك؛ لكن السيد الصدر ال يقصد أن حكم
احلاكم هو حكم ثانوي هبذا املعنى ،بّ يقصد أن احلاكم يلتخطى العنوان األويل نحو مرحلة
أخرى ،تنلتج الثانوية باللتفسي الثاين اآلنف ،دون أن يبني لنا أن حركة احلاكم منحرصة بمفهوم
العنوان الثانوي املوجود يف الفقه ،وهلذا نسب الصدر يف عبارته امللتقدمة صفة الثانوية للحاكم،
حيث قال بأنه هو الذي يمنح الفعّ صف ًة ثانوية ،وهذا منسجم مع اللتفسي الثاين اآلنف الذكر
للموضوع.

ويؤكد ما نقول ـ خالف ًا ملن يلتصور أنه نقض عىل الصدر ـ أن الصدر خصص حركة
منطقة الفراغ باملباحات ،فلو كانت منطلقاته العناوين الثانوية املعروفة يف الفقه ملا كان معنى
هلذا اللتخصيص ،بّ هو أمر واضح يعرفه كّ فقيه ،وهلذا قلنا سابق ًا بأن منطلق الصدر يف
منطقة الفراغ هو نظرية الوالية ال نظرية العنوان الثانوي ،فنسبة الصدر هلذه النظرية هنا غي
صحيح يف تقديري.
ثاني ًا :برصف النظر عن نسبة النظرية للصدر ،هّ احلكم احلكومي ثانوي دائ ًام أو ال؟
إن اجلواب عن هذا السؤال هو يف تقديري بالنفي ،وأعني ـ حالي ًا ـ نفي املوجبة الكلية ،ال
إثبات السلب أو املغايرة الكلية بني صفة احلكومي والثانوي ،فمن جهة نحن نالحظ أن
احلاكم حيكم أو يصدر حك ًام ـ باملفهوم الفقهي اخلاص لكلمة حكم احلاكم ـ وال يريد من
ورائه أو ضمنه وال ينطلق فيه من أي عنوان ثانوي ،بّ يقوم بلتنجيز احلكم األويل فقط ،فحكم
ال أو حكمه بقلتّ املرتد الفالين مث ً
احلاكم باجلهاد الدفاعي مث ً
ال ليس سوى انعكاس للحكم
األويل ،وال يوجد أثر هنا للحكم الثانوي ،ففي هذه احلاالت كيف نفّس مثّ هذا النوع من
األحكام احلكومية؟
بّ إذا عممنا فكرة احلكم احلكومي لحأحكام القضائية ،ففي هذه احلال ال توجد يف كثي
من األحيان عناوين ثانوية ،وإنام هي عناوين أولية ،كام لو ثبت للقايض بالدليّ اليقيني أن هذا
العقار لفالن وليس لفالن ،فحكم بذلك ،فهنا يكون حكمه حماكي ًا للواقع األويل ،وليس
منطلق ًا من ظرف ثانوي ،فكيف نقول بأن األحكام احلكومية ثانوية دائ ًام؟! وهذا كله يعني أن
فكرة حرص احلكم احلكومي بالثانوية غي واضحة.
وقد تقول :إن املراد من ثانوية احلكم احلكومي ليس أن مضمون احلكم هو ثانوي ،بّ إن
نفس إصدار احلاكم للحكم احلكومي يكون بمالك ثانوي كالرضورة واللتزاحم ،ولوال هذا
املالك االسلتثنائي الطارئ ما اضطر احلاكم إلصدار حكم حكومي.
وهذا الكالم رغم أنّه قد يكون مقنع ًا من الزاوية امليدان ّية التارخي ّية ،حيث إن األحكام
احلكومية كثي ًا ما تصدر نلتيجة ملالبسات اسلتثنائية ،لكن هذا ال جيعّ جوهر احلكم احلكومي
( ) 1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :حممود علوي وهبرام ايرانبور اناركي ،ماهيت أحكام حكوملتي ،جملة
حكومت اسالمي ،العدد .26 :65

كذلك ،فلو أن احلاكم انطلق يف حكمه احلكومي للتكريس حكم أويل ليس من عنوان ثانوي
طارئ ،بّ عن مصلحة عادية غي اسلتثنائية رآها ،فهذا ال يسلب عن حكمه صفة حكم احلاكم
أو احلكم احلكومي ،كام هو واضح.
ثالث ًا :إن نقطة اإلشكال يف هذه النظرية هي أّنا الحظت مضمون احلكم احلكومي وربطلته
بالعناوين الثانوية ،أو الحظت مالبسات صدور احلكم احلكومي وربطلتها كذلك:
أ ـ ففي احلالة األوىل ،مل تقرتب هذه النظرية من هوية احلكم احلكومي ،بّ اقرتبت من
مضمونه وأهدافه ،ومعنى ذلك أن احلكم احلكومي ليس إخبار ًا عن حكم ثانوي أو أويل ثابت
من قبّ ،وإال مل يكن فرق بني حكم احلاكم بثبوت اهلالل وبني إخباره لنا ـ بوصفه ثقة ـ بثبوت
اهلالل ،فهذه النظرية مل توضح لنا حيثية (احلكم) بوصفه سمة بارزة يف اخلطوة القانونية اللتي
قام هبا احلاكم.
وعليه ،فام قام به احلاكم هو نشاط قانوين من نوع خاص ،مغاير للحكم الثانوي املوجود
من قبّ ،وكذلك مغاير للحكم األويل املوجود من قبّ عىل تقدير وجودمها ،حلتى لو تشابه يف
األغراض واملؤديات معهام ،لكنه يف ذاته خطوة قانونية مغايرة وجديدة وعنرص إضايف حتقق يف
البني ،وبحثنا هو يف هذا العنرص اإلضايف نفسه ،ما هي هويلته ،إذ من الواضح أنه لو كان عني
احلكم األويل أو الثانوي الثابت من قبّ ،فهذا يعني أنه مل نضع متييز ًا يف اهلوية القانونية بني
احلكم احلكومي واحلكم الرشعي األويل أو الثانوي املراد باحلكم احلكومي تنجيزمها ،وهبذه
الطريقة نكلتشف أن احلكم احلكومي ال ربط له باحلكم األويل أو الثانوي املوجود يف مداره عىل
تقدير وجوده ،بّ احلكم احلكومي كيان قائم بنفسه يكون احلكم األويل أو الثانوي غرض ًا له
ومادة ،وليس هو عينه ،وال أنه مندرج فيه.
إن ربط احلكم احلكومي بالعناوين الثانوية يلتضمن ربطه باألحكام الثانوية الثابلتة عىل هذه
العناوين ،وهذا ما خيلق املشاكّ اللتي ذكرناها.
وأما يف احلالة الثانية ،فنحن نالحظ العالقة بني إصدار احلاكم للحكم احلكومي وبني
بـ ّ
املالبسات الزمانية الطارئة ،بمعنى النظر يف مّبرات قيامه هبذه اخلطوة القانونية ،ومن الواضح
أن مّبرات قيامه قد تكون عناوين ثانوية تلحقه بوصفه مكلف ًا ،وأخرى ال يكون يف البني يشء
من هذا القبيّ كام قلنا آنف ًا ،ومن ثم فاحلكم احلكومي يف مقام مّبرات إصداره ليس ثانوي ًا

دائ ًام ،وليس احلاكم مقيد ًا دائ ًام ـ لكي يصدر احلكم احلكومي ـ أن تكون هناك ظروف ثانوية
ضاغطة تفرض هذا اإلصدار ،بّ بإمكانه إذا رأى مصلح ًة ولو مل تبلغ رتبة العنوان الثانوي
امللزم ،أن يصدر حكمه احلكومي ال أقّ يف موارد إرادة تنجيز احلكم األويل أو الثانوي الثابلتني
من قبّ يف املوضوع ،وال يوجد دليّ عندهم عىل تقييد سلطة احلاكم يف إصدار األحكام
احلكومية تقييد ًا مطلق ًا بأن يكون هناك اضطرار هلذا اإلصدار مثالً.
وهبذا يلتبني أن القول بأن األحكام احلكومية هي أحكام ثانوية دائ ًام غي واضح عىل املسالك
املعروفة ،خاصة عىل مسلك العديد ممن من يقول بالوالية العامة للفقيه ،ويرون املصلحة
عنرص ًا مداري ًا يف نشاط ويل األمر.

 4ـ  5ـ  3ـ احلكم احلكومي أوّلي وثانوي (نظريّة جوادي آملي وعميد زجناني)

النظر ّية الثالثة :وهي النظرية اللتي تذهب لللتفصيّ يف حال احلكم احلكومي ،إذ ترى أن

بعض األحكام احلكومية ثانوية ،فيام بعضها اآلخر ملتحرر من القيود الثانوية هذه ،بّ ينطلق
من عنوان املصلحة ،وهذا ما يظهر من كالم األسلتاذ الشيخ عبد اهلل جوادي آمّل  ،وذهب
إليه رصحي ًا الشيخ عباس عّل عميد الزنجاين ،حيث اعلتّب أن النسبة بني األحكام الثانوية
واألحكام احلكومية هي العموم واخلصوص من وجه ،موضح ًا القضية بالشكّ الذي بيناه،
ومؤكد ًا أن األحكام احلكومية هلا ثالث حاالت :أولية وثانوية وعدمهام .
بعضهم عىل هذا الكالم بأنه لو اريد أن احلاكم اإلسالمي ينطلق أحيان ًا يف بعض
وقد الحظ ُ
قراراته من العناوين الثانوية ،فال بأس؛ إذ هذا واضح ،أما القول بأن ما صدر عن احلاكم
اإلسالمي هو حكم حكومي وثانوي مع ًا ،فهذا ال معنى له؛ إذ احلكم الثانوي جمعول اهلل ،بينام
احلكم احلكومي جمعول احلاكم ،فكيف يكون احلكم الثانوي جمعوالً للحاكم هنا؟! .
وهذه املالحظة صحيحة تؤكّد ما قلناه سابق ًا من أن تصادق احلكم الثانوي والوالئي يف
( )1انظر :جوادي آمّل ،نسيم انديشه.186 :
( )2انظر :عباس عّل عميد الزنجاين ،حوار حول األحكام واملصادر الفقهية واللتحوالت الزمكانية،
جمموعة أعامل مؤمتر الزمان واملكان (بالفارسية) .220 :14
( )3انظر :عّل أكّب كالنرتي ،حكم ثانوي در ترشيع اسالمي 223 :ـ .224

مورد معني أو حالة معينة ال يصي احلكم الوالئي حك ًام ثانوي ًا؛ ألن جوهر االملتياز بينهام هو
جاعّ احلكم ،حلتى لو كان مّبر احلكمني ومالكاهتام واحدة ،بّ حلتى لو وقع أحد احلكمني
بغرض تنجيز حكم آخر ،وهبذا ال يصح أن نقول بأن احلكم احلكومي هو حكم ثانوي دائ ًام.
ويلتضح هذا األمر أكثر فيام لو أصدر احلاكم حك ًام يف مورد حكم أويل بغرض تنجيزه
وتقويلته تطبيقي ًا ،كام أوضحنا قبّ قليّ ،ففي هذه احلال هّ يكون احلكم الوالئي حك ًام أولي ًا،
فيام يكون حك ًام ثانوي ًا يف حالة ثانية ،ويكون مغاير ًا هلام يف حالة ثالثة ،وهي انطالقه من
املصلحة فحسب؟! إن هذا يرد عليه ما سبق أن أوردناه عىل نظرية اهلوية الدينية للحكم
الوالئي ونظرية اندراجه ضمن احلكم األويل ،فراجع.
يبدو يل أن اخلطأ يلتكرر هنا ،ويغيب عنا جوهر اخلطوة القانونية اللتي يقوم هبا احلاكم ،ولو
انلتبهنا إليه ـ كام قلنا سابق ًا ـ لرأينا أنه يف مورد واحد قد جيلتمع احلكم األويل واحلكومي أو
الثانوي واحلكومي أو يفرتق احلكومي عنهام ،بحيث يكون هو موجود ًا دوّنام أو يكون
أحدمها موجود ًا دونه ،فالعالقة بني احلكومي وهذا الثنائي ال تشبه العالقة بني األويل
والثانوي ،من حيث عدم إمكان تصادقهام يف حالة واحدة مع كوّنام مع ًا منجزين ،بّ يمكن
اجلتامع احلكومي مع غيه وتنجزمها يف حلظة واحدة ،بحيث يبقيان عىل اللتعدد ،وال ينصهران
بحيث يكونان حك ًام واحد ًا ،وهلذا جيب عىل املكلفني غي العاملني االللتزام باحلكم احلكومي
الذي يقع يف موقع احلكم األويل أو الثانوي ،رغم أن احلكم الثانوي غي ناجز يف حقهم؛ لعدم
ثبوت حتقق عنوانه عندهم ،وهبذا يلتبني أنه يف حال االجلتامع ال يصبح احلكومي أولي ًا وال
ثانوي ًا ،بّ يبقى مغاير ًا هلام يف جاعله وهويلته .هذه هي النقطة املركزية يف املوضوع.
من هذا كله ال أسلتبعد أن يكون مراد الشيخ عباس عّل عميد الزنجاين هنا هو وجود
احلكم الثانوي واحلكومي يف بعض احلاالت ،وافرتاقهام يف حاالت ،ال صيورة احلكومي
ثانوي ًا يف حاالت وغي ثانوي يف أخرى ،فالحظ.

 4ـ  5ـ  4ـ نظريّة التغاير بني احلكومي واألوّلي والثانوي (املوقف املختار)

النظر ّية الرابعة :وهي النظرية اللتي تؤكد عىل اللتغاير اللتام بني ثنائي :األويل والثانوي ،وبني

احلكم الوالئي احلكومي أو احلكم القضائي ،ولعّ هذه النظرية هي اللتي خيلتارها املرجع

الديني املعارص السيد حممد عّل العلوي اجلرجاين وغيه ،حيث يقول بأن احلكم احلكومي
وراء احلكم األويل والثانوي  ،بام يوحي باملغايرة عنده.
هذه النظر ّية هي النظر ّية الصحيحة يف تقديري ،بحيث يكون احلكم الوالئي أو القضائي أو

السلطاين أو احلكومي ..حك ًام مغاير ًا لسائر األحكام نلتيجة تغاير واضعه ،حلتى لو اللتقى معها
يف بعض احلاالت ،فجاعّ هذا احلكم هو القايض أو ويل األمر (الدولة) ،فيام جاعّ األحكام
األولية والثانوية هو اهلل سبحانه ،والقايض وويل األمر ال يقومان فقط بلتطبيق األحكام عىل

احلاالت ،بّ يضيفان إىل ذلك عملي ًة إنشائية قانونية يضعان عّبها حك ًام جديد ًا إضافي ًا مل يكن
موجود ًا من قبّ ،وعىل أساس وجوده ووالدته احلادثة ترتتب سلسلة من النلتائج القانونية،
مثّ بطالن حق النقض أو اإللزام لغي العاملني أو غي ذلك .وتعدد مصدر اجلعّ القانوين هو
الذي يّبر وجود حكمني ملتشاهبني أحيان ًا يف مورد واحد دون اسلتحالة عقلية أو عقالئية ،مها
احلكم احلكومي واحلكم األويل أو الثانوي ،أما عند الشارع سبحانه فهناك حكامن غي
ملتشاهبني ،فإذا قلنا بوجوب طاعة الوالدين فيام يأمران مطلق ًا ،ثم أمر الوالد ابنه بصالة الظهر
قبّ انلتهاء وقلتها ،فهنا يلحق االبن حكم بوجوب صالة الظهر ،ويلحقه حكم آخر بوجوب
إطاعة أحكام والده ،وأحكام الوالد ليست هنا جمرد اإلخبار عن أن اهلل أوجب الصالة عىل
املكلفني ،بّ هي إنشاء إلزام ارسي من قبّ الوالد لولده يف أن يقوم بالصالة هبدف حتقيق
مصالح األحكام األولية.
وهذه النظرية الرابعة اللتي نرجحها نعلتقد بأّنا توافق فهم مشهور امللتقدمني ،وربام كذلك
فهم أنصار النظرية املدرسية اآلتية ،بّ وأيض ًا فهم أولئك الذين فصلوا احلكم احلكومي عن
الرشيعة مثّ العالمة الطباطبائي وغيه ممن تقدم احلديث عن نظرياهتم.
ووفق ًا هلذه النظرية ،يمكن فرض احلكم احلكومي حك ًام أولي ًا تار ًة وثانوي ًا أخرى ،لكن
( )1انظر :العلوي اجلرجاين ،قلمرو نقش زمان ومكان در احكام ،جمموعه آثار كنگره برريس مباين فقهي
حرضت امام مخيني 214 :14؛ وأمحد عابدي ،مصلحت در فقه ،جملة نقد ونظر ،العدد 216 :4؛
وكاظم قايض زاده ،امام مخيني وفقاهت مبلتني بر عنرص زمان ومكان ،جملة نقد ونظر ،العدد :5
150؛ وعليدوست ،حوار جمله رسائّ ،العدد 29 :7؛ وأمحد واعظي ،الدولة الدينية ،تأمالت يف
الفكر السيايس اإلسالمي 266 :ـ .274 ،267

ليس بمعنى احلكم الرشعي األويل واحلكم الرشعي الثانوي ،بّ األولية والثانوية هنا من
خالل طبيعة منطلقات احلاكم الرشعي يف حكمه ،فلتار ًة ينطلق من مصلحة قوية تثبت عنده
رجحان الفعّ فيلزم به وفق ًا لقانون املصلحة ،وأخرى ينطلق من عناوين الرضورة وهكذا.

 4ـ  6ـ التصوّر املختار للحكم احلكومي يف سياق نقد نظريّة املرجعيّة اإلنسانيّة املساعدة

وعليه ،فاحلكم احلكومي فعّ (إنشائي ـ قانوين) يصدر من اإلنسان احلامّ لرشوط معينة،

بموجب صالحية منحت له يف ذلك ،منطلق ًا من رعاية املصالح الرشعية والنوعية العامة أو
اجلزئية ،معلتمد ًا عىل املركب من القانون الديني ـ األعم من األويل والثانوي ـ واخلّبة البرشية
املوردية ،هبدف حتقيق املصالح الدينية واإلنسانية السليمة .وفرقه عن الفلتوى يكمن يف البعد
اإلنشائي القائم فيه ،وفرقه عن األحكام األولية والثانوية يف انلتسابه لإلنسان ،وهذا ما ينلتج أن
احلكم الوالئي املوجود هبدف إجراء األحكام األولية والثانوية تكمن هويلته يف الصيغة
القانونية اللتي يقدم هبا ،فلو كانت صيغ ًة خّبية فليس سوى فلتوى ،وأما لو كانت صيغ ًة إنشائية
وخلف هذه الصيغة مصلحة يراها احلاكم صارت حك ًام ،فصيغة القانون ـ وما خلفها من إرادة
خاصة هبا ـ هي املميز الرئيس بني اسلتهداف (اإلنسان) ذكر احلكم األويل عىل شكّ فلتوى،
ولو يف إطار سلطوي ـ باملعنى السيايس للكلمة ـ جملتمعي غي فردي ،وبني اسلتهدافه ذكر
احلكم احلكومي عىل شكّ حكم ،ولو يف إطار فردي (بعض احلدود أو األقضية عىل سبيّ
املثال) غي سلطوي وال جملتمعي.
هذا اللتعريف للحكم احلكومي يمكن أن خيلتاره اإلنسان ،ويقبّ بوجود مثّ هذا احلكم يف
الرشيعة ،فيام قد يقول شخص آخر بأن هذا احلكم عندي مقيد بخصوص القضاء مث ً
ال ال غي،
فاللتعريف هيدف رسم الصورة الكلية للحكم احلكومي ،أما هّ الرشيعة قبلت بمثّ هذا
احلكم؟ وملن منحت احلق يف جعّ هذا احلكم؟ وأين؟ وضمن أي رشوط؟ وضمن أي
مساحة؟ أو غي ذلك ..فهو تفصيّ إثبايت اجلتهادي.
هذا ،وقد صاغ بعض املعارصين القض ّية بشكل خمتلف ،حيث ذهب إىل أن اللتقسيم ثالثي:
 1ـ احلكم اإلهلي ،وهو احلكم األويل والثانوي.
 2ـ الفلتوى ،وتنقسم إىل ما يلتصّ بالشأن العام ،وما ال يكون كذلك (فلتوى حكومية

وفلتوى غي حكومية).
 3ـ حكم احلاكم ،وينقسم إىل حكومي يلتصّ بإدارة االجلتامع السيايس ،وغي حكومي مثّ
األقضية الفردية ونحو ذلك .
وهذه الصياغة تلصق صفة (احلكومي) باحلكم نفسه بمالحظة امللتعلق ،ال بالفاعّ ،أي إن
حكومية الفلتوى أو حكومية احلكم شأن يرجع لكون امللتعلق فيهام شأن ًا عام ًا ،بينام تعريفنا
للحكم احلكومي ،يربط صفة (احلكومي) بالطبيعة القانونية للمجعول والصادر ،وهي طبيعة
(احلكم واإلنشاء القانوين) مقابّ طبيعة (الفلتوى) ،بصفة احلكم نشاط ًا قانوني ًا خاص ًا.
وهذا تنوع يف طريقة توضيح املصطلحات ،وال ضي فيه ،ولكننا نخلتار هذا اللتعريف بصفلته
يلتصّ ببحثنا بشكّ أكّب ،بينام الذي يبحث يف الفقه السيايس ربام يعنيه أكثر ـ أحيان ًا ـ صفة
احلكومية منلتسب ًة إىل الشأن العام أكثر منها بوصفها فعالً قانوني ًا إنشائي ًا .وهذا ما يدفعنا لللتأكيد
عىل أن هذه املصطلحات جيب دراسة معناها يف سياقها الزمني تارة ،وعند كّ شخص
يسلتخدم هذا املصطلح أخرى.
أن الفقيه املعارص الس ّيد أْحد املددي ،اعلتّب أن الفقه الوالئي ـ
كام ال بأس باإلشارة إىل ّ
بحسب تعبيه ـ تار ًة ينطلق من وضع ويل األمر قانون ًا يف مساحة ال يوجد لإلسالم فيها حكم
أصالً ،وأخرى يامرس تدخالً يف احلكم الرشعي األصّل املوجود بسبب مواجهة هذا احلكم
ملأزق عىل أرض الواقع يسلتدعي إجياد حتويّ فيه وتغيي  .وهذا إقرار واضح منه بأن هناك
مساحات ليس للرشيعة فيها حكم ،ويراد للعقّ اإلنساين أن يسن فيها حك ًام.
وبناء عىل ّ
األوِل والثانوي
كل ما تقدّ م نصل إىل النتيجة التي نريدها من وراء بحث ّ
أن نظر ّية املرجع ّية اإلنسان ّية املساعدة التي طرحت منذ بدايات
واحلكومي ،وهي أننا نستنتج ّ
القرن العرشين بصيغها املتعدّ دة مل تتمكّن من حتويل احلكم احلكومي دائ ًام إىل جزء من الرشيعة،

بل ّ
ظل نشاطاً قانون ّياً موازياً هلا (وكثري ًا ما كان مستقالً متاماً وغري متصادق مع األحكام األول ّية
بأن إدارة
مهمته لإلنسان ،وهو اعرتاف ضمني ّ
والثانو ّية عند أنصار هذه النظر ّية) ،توكل ّ
( )1انظر :عليدوست :فقه ومصلحت 688 :ـ .692
( )2انظر :أمحد املددي ،نگاهى به دريا  599 :1ـ .600

االجتامع السيايس واالقتصادي للبرش ال تكفي فيها منظومة األحكام القانون ّية األول ّية والثانو ّية،
بل نحن نحتاج لنوع ثالث من األحكام تقوم به اخلربة والتجربة اإلنسان ّية هبدف سدّ الفراغات
تار ًة أو القدرة عىل إدارة تطبيق الرشيعة تار ًة أخرى.
إال أنه من الواضح أن احلاكم إذا مل ينطلق سوى من األحكام األولية والثانوية ومل يكن
منجز هلا ،فال تكشف فكرة احلكم احلكومي عن خلّ أو نقص أو ثغرة يف البعد الشمويل
سوى ِّ
يف املنظومة القانونية يف اإلسالم ،وهلذا قلنا بأن تعريف احلكم احلكومي بأنه جمرد إنشاء إنفاذ،
وعدم السامح بوجوده يف غي هذه الدائرة ،خيفف جد ًا إشكالية اللتنايف مع الشمولية ،بخالف
انطالقه من نظرية الوالية واملصلحة بعد توسعة مفادمها كام تقدم ،وبإمكان القارئ مراجعة
نصوص عدة ـ أملحنا سابق ًا لبعضها ـ لرموز كبار من أنصار فكرة احلكم احلكومي؛ ليلتأكد أن
هذه الفكرة ليست سوى إنشاء لنوع ثالث من اللتقنني خمارج لحأحكام األولية والثانوية اللتي
متثّ جممّ الرشيعة اإلسالمية.

 5ـ منطقة الفراغ بني اجملال االقتصادي وح ّل املعضلة القانونية العامّة

ذكر بعض الباحثني أن السيد الصدر طرح نظريلته هذه يف نطاق القضايا االقلتصادية ،وأنه

حرص منطقة الفراغ ومعادالهتا يف هذا السياق ،مع أن النظرية ال ختلتص بذلك  .وهذا ما
يشكّ إشكالية نقدية عىل هذه النظرية.
لكن هذا الكالم غري دقيق؛ فإن الصدر وإن طرح هذه النظرية يف كلتاب «اقلتصادنا» ويف
ّ
سياق بحثه حول االقلتصاد اإلسالمي ،إال أنه مل حيرصها هبذا املوضوع ،بّ اسلتعان هبا ـ
بوصفها قانون ًا عام ًا ـ يف جمال بحثه االقلتصادي دون أن يقول هبذا احلرص إطالق ًا ،ولذلك نجد
هلا حضور ًا أوسع يف كلتاب «اإلسالم يقود احلياة» بصياغة عامة.
بّ إن طرح نظرية ـ هلا يف ذاهتا قدرة اللتعميم ـ ولو ضمن سياق خاص ،ال يّبر نفي
اللتعميم عنها ،بّ األصح اكلتشاف عنارص العموم فيها ،وإلغاء مسلتلزمات السياق املوردي.
( )1دائرة معارف فقه مقارن  ،225 :1اهلامش2 :؛ وهي دراسة متت حتت إرشاف الشيخ نارص مكارم
الشيازي ،ونرشت مرتمج ًة للعربية يف جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد  38ـ  ،27 :39اهلامش رقم
 ،17بعنوان :شمولية الرشيعة نقد نظرية الفراغ القانوين يف اإلسالم.

 6ـ وهم الثبات يف العالقات اإلنسانيّة والتغيّر يف العالقة مع الطبيعة

طرح بعض الباحثني املعارصين إشكالي ًة هنا ،وهي أن السيد الصدر يعلتقد بثبات عالقة

اإلنسان بأخيه اإلنسان ،عىل خالف عالقة اإلنسان مع الطبيعة ،حيث يظّ اإلنسان يف حالة
إبداع فكري وبحث دؤوب يف معرفة الطبيعة واسلتثامرها ،ومن هنا مل يضع اإلسالم أي برنامج
ثابت يف عالقة اإلنسان مع الطبيعة عىل خالف عالقلته باإلنسان ،وحيث كانت امللتغيات ناشئة
من جانب العالقة مع الطبيعة ،فهذا معناه أن الّبنامج اإلسالمي ال يلتعرض ألي اخرتاق.
واإلشكالية اللتي تواجه الصدر هنا تكمن يف عدم إقاملته أي دليّ عىل دعوييه هاتني ،مع أن
واقع احلال يكشف عن وجود ثبات وتغي مع ًا يف العالقلتني مع ًا أيض ًا ،عالقة اإلنسان بالطبيعة
وعالقلته بأخيه اإلنسان ،بّ إن تطور عالقة اإلنسان مع الطبيعة يؤدي إىل تغي عالقلته بأخيه
اإلنسان ،فإن اللتطور العلمي يؤدي ـ مثالً ـ إىل تسهيّ العالقات العامة وتّسيعها ،األمر الذي
يولد أوضاع ًا جديدة تلتطلب قوانني جديدة وأحكام ًا قضائية جديدة ،فاخلروج من العرص
الزراعي إىل العرص الصناعي حيول نسق احلياة كلها ويلتطلب قوانني جديدة وخيلق حقوق ًا
جديدة أيض ًا ،مثّ قضايا البنك واألموال والبورصة وغي ذلك.
وال يقف األمر عند تأثي اللتطورات عىل العالقات اإلنسانية ،بّ إن اللتطور يقع مبارش ًة يف
دائرة العالقات أيض ًا ،كقضايا عقود اللتأمني ،األمر الذي يفيض لللتأكيد عىل أن احلاجات الثابلتة
وامللتحولة موجودة مع ًا يف املجاالت كافة .
وهذا اإلشكال يبدو يل أنه من أقوى اإلشكاالت اللتي تواجه نظرية الصدر ،رغم أن الصدر
كان مللتفلت ًا يف اجلملة إىل تأثي اللتغيات يف العالقة مع الطبيعة عىل الّبنامج الرشعي كام أملح إىل
ذلك الناقد نفسه يف موضوع آخر من دراسلته النقدية هذه  ،وبينا ذلك عند رشح نظريلته ،لكن
اللتفاتة الصدر هذه كانت حمدودة اللتأثي عىل تكوينه لنظريلته العامة .والذي يؤكد ما نقول أن
الصدر اسلتعان بنفس هذا اللتقسيم يف بحثه حول خامتية النبوة؛ ليثبت أن اللتطورات اللتي
( )1حسني ميمعزي ،ثبات الرشيعة وإدارة اللتغيات االجلتامعية واالقلتصادية ،جملة قبسات ،العدد :2
15ـ 17؛ وشمولية الرشيعة ،جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد  38ـ  24 :39ـ .25
( )2مي معزي ،ثبات الرشيعة 17 :ـ 18؛ وانظر :اقلتصادنا 802 :ـ 803؛ واملدرسة القرآنية 171 :ـ
.174

طرأت بعد العرص النبوي ال تؤثر عىل اإلنسان للتحيجه إىل نبوة جديدة؛ ألّنا متحورت حول
جانب عالقات اإلنسان بالطبيعة وتسخيها أكثر من عالقات اإلنسان بأخيه اإلنسان .
والذي يبدو أن الصدر يقر بوجود تغيات يف احلياة اإلنسانية ،بيد أنه تصور أن هذه
اللتغيات مل حتدث نسق ًا جديد ًا يف العالقة بني اإلنسان واإلنسان من حيث العناوين الكلية يف
اللتعاون واللتعاضد واالسلتغالل والّسقة واللتكافّ وغيها من العناوين ،وإنام اتسع النطاق
امليداين يف حركة هذه املفاهيم املهيمنة عىل العالقات اإلنسانية.
احلق مع الناقد هنا ،وقد كان نقده هذا جيول يف ذهني دائ ًام ،وقد اعلتقدت
أن ّ
أرجحه هو ّ
وما ّ
وما أزال بأن هذا اللتصوير يف حجم اللتغيات اللتي طرأت عىل نظام عالقات اإلنسان باإلنسان
والطبيعة ال يمكن االقلتناع به ،وأنه يشكّ تبسيط ًا للمشكلة ،والغريب أن الصدر قد قبّ
باللتغي يف النبوات نلتيجة منطق اللتحول يف العالقات ،فكيف نلتصور حتوالً يف عالقات اإلنسان
بأخيه وبالطبيعة خالل قرابة سلتة قرون تفصّ بني النبي عيسى× والنبي حممد‘
احلتاجت معها اإلنسانية إىل ديانة جديدة بديلة عن ديانة ورشيعة أتى هبا أحد األنبياء من أويل
العزم؟ وما الذي حصّ خالل القرون السلتة هذه؟ فيام نقنع أنفسنا بأن ما حصّ خالل
1400عام بعد النبوة اخلامتة مل يسلتدع إطالق ًا أي حاجة إىل نبوة جديدة ،ومل يرق إىل مسلتوى
اللتحول الذي حصّ خالل تلك القرون السلتة األوىل امليالدية؟ خاصة ونحن نقدم مقاربة
فلسفية خارج ـ دينية يف معاجلة موضوع خلتم النبوة ،األمر الذي يفرض علينا تقديم تفسيات
ملخلتلف القضايا ذات الصلة بصلب املوضوع.
فإذا كان مراد السيد الصدر مرجعية العناوين العامة املهيمنة عىل أشكال عالقات اإلنسان
باإلنسان ،فإن منطق العناوين العامة يمكن أيض ًا تطبيقه يف جمال عالقة اإلنسان بالطبيعة
كعناوين االسلتثامر واللتوظيف وغيها ،وإذا اريد النظر إىل حجم امللتغيات بمالحظلتها
تفصيالً ،فإن ما حدث يف جوانب االرتباطات االجلتامعية ال يقّ عام حدث يف غي ذلك ،من
خلق حقوق جديدة وأوضاع جديدة ،اسلتدعت أسئل ًة جديدة ،حار الفقهاء يف خترجيها القانوين
وتكييفها الفقهي.
( )1انظر :اللتجديد واللتغيي يف النبوة 99 :ـ ( 101ضمن سلسلة األعامل الكاملة ،ج.)20

وال هيمنا هنا قدرة الفقه عىل اإلجابة عن امللتغي اجلديد يف احلياة اإلنسانية ،إنام هيمنا رصد
هذا اللتمييز بني امللتغي الداخّ ـ إنساين ،وامللتغي اإلنساين مع الطبيعة ،فإنه يبدو غي واضح،
فإما كالمها مل حيدث فيه تغي خمّ ومؤثر أو أنه قد حدث فيهام مع ًا.

 7ـ فجوة األحكام الوضعيّة يف نظريّة الفراغ ،نقد وتعليق

صور بعض الباحثني املعارصين فجو ًة وفراغ ًا يف نظرية الفراغ نفسها ،حيث ذهب إىل أن

نظرية الصدر تدور بني اإللزاميات واملباحات ،وأن منطقة الفراغ ترتبط باجلانب املباح ال
بجانب اإللزام ،لكن هذه النظرية ال حتدد لنا املوقف من األحكام الوضعية اللتي ال عالقة هلا
يف حقيقة األمر باإللزام وال باملباح مع ًا ،فهّ تدخّ األحكام الوضعية يف دائرة منطقة الفراغ أو
ال؟ .
إال أ ّن هذا اإلشكال يمكن اجلواب عنه من خالل رصد فكرة الصدر عن األحكام
الوضعية؛ فإنه يف مباحثه األصولية رأى أن األحكام الوضعية ليست سوى صياغات تنظيمية
تابعة لحأحكام اللتكليفية؛ ألن الصدر يقسم األحكام الوضعية إىل قسمني:
األول :ما يقع موضوع ًا للحكم اللتكليفي ،كالزوجية الواقعة موضوع ًا لوجوب
القسم ّ
اإلنفاق عىل الزوج ،وامللكية الواقعة موضوع ًا حلرمة ترصف اآلخرين يف املال دون إذن املالك.
وهذا النوع من األحكام الوضعية يراه الصدر من نوع االعلتبارات اللتي متلك جذور ًا
عقالئية ،والغرض منها تنظيم األحكام اللتكليفية وتسهيّ صياغلتها ترشيع ًا ،فبدل إلقاء مائة
حكم مبعثر ،فإن جعّ عنوان الزوجية يمكنه أن يشكّ مركز ًا جاذب ًا هلذه األحكام تدور
حوله ،وهكذا يلتم فرز األحكام اللتكليفية عىل شكّ جمموعات ،تدور كّ جمموعة منها حول
منطقة معينة تسهي ً
ال لللتنظيم القانوين.
القسم الثاين :ما كان من األحكام الوضعية منلتزع ًا عن احلكم اللتكليفي ،مثّ جزئية السورة
املنلتزعة عن األمر اللتكليفي بالفعّ املركب منها ومن غيها ،ورشطية الزوال لوجوب صالة
الظهر املنلتزعة من جعّ الوجوب عند الزوال ،وهكذا..
ويف هذا النوع من األحكام الوضعية ليس هناك جعّ مسلتقّ للحكم؛ ألنه جمرد أمر منلتزع
( )1معزي ،ثبات الرشيعة ،قبسات  17 :2ـ .18

من اجلعّ اللترشيعي لحأحكام اللتكليفية نفسها ،ومن الواضح أن األمر االنلتزاعي ليس له حتقق
خارجي إال ملنشأ انلتزاعه ،وليس هنا إال احلكم اللتكليفي .
من هنا يفهم أن الصدر ال يرى كينون ًة للحكم الوضعي ،وأنه ينظر إىل ما وراءه ،فلو أرادت
الدولة إبطال عقد صحيح ـ بوصف الصحة والبطالن حك ًام وضعي ًا ـ فإنام مرجع هذا إىل تغيي
األحكام اللتكليفية املرتتبة عىل صحة العقد ،فإن هذا اللتغيي هو الذي نسميه ـ صياغ ًة ـ إبطاالً
للصحيح.
غري صحيح.
وعليه ،فهذا اإلشكال الراجع إىل دعوى قصور نظر ّية منطقة الفراغ ُ

 8ـ ادّعاء عدم مساس املتغيّرات باإللزامات الشرعيّة!

ذكر بعض الباحثني املعارصين أن نظرية الصدر بحرصها دائرة منطقة الفراغ بمجال

املباحات من جهة ،وحديثها عن اجلانب الثابت وامللتغي يف عالقات اإلنسان مع اإلنسان
والطبيعة من جهة ثانية ،تقول ـ اسلتنلتاج ًا ـ بأن ويل األمر أو الدولة ال يمكنهم ـ رغم كّ
اللتغييات ـ اللتدخّ يف دائرة اإللزامات الرشعية ،ومن ثم فامللتغي بكّ مساحاته ال يشكّ
هتديد ًا للجانب اإللزامي من الرشيعة ،حلتى تضطر إلعطاء الدولة صالحية اللتدخّ وفق ما
تراه من املصلحة .وهذه الدعوى ـ أي أن امللتغي ال يؤثر عىل مساحة اإللزام ـ دعوى حتلتاج إىل
دليّ ،ومل تقم نظرية منطقة الفراغ أي دليّ عىل ما تدعيه هنا .
للنص الديني واالعتقاد به،
وهذا اإلشكال قد يكون صحيح ًا من الزاوية العقالئ ّية املرارجة ّ
لكنّه ال يبدو صحيحاً من زاوية داخل ـ دين ّية؛ ألن السيد الصدر إنام انطلق يف واقع احلال من
أخذ النصوص الدينية أساس ًا يف نظرية منطقة الفراغ؛ فهذه النظرية تكييف أو ختريج عقالئي
( )1انظر :الصدر ،دروس يف علم األصول  14 :2ـ .15
( )2انظر :معزي ،ثبات الرشيعة ،قبسات 18 :2؛ وأمحد مبلغي ،الثابت وامللتغي يف الفقه اإلسالمي قراءة
يف جهود اللتيار النهضوي ،جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد 213 :1؛ وحمسن إسامعيّل وحممد رضا
أصغري شورسلتاين ورضا رشيدي ،تأمّل در نظريه منطقة الفراغ از منظر شهيد صدر ونقدها ونقص
هاى آن ،جملة دانش حقوق عمومي ،العدد 57 :8؛ وحسن عّل أكّبيان ،الثابت وامللتغي يف األدلة
النصية 91 :ـ .92

لواقع نّص ترشيعي أخذ رشعيلته من مكان آخر ،ال من هذا اللتخريج العقالئي نفسه ،ومعنى
ذلك أن الصدر اسلتند يف حتييد اإللزاميات عىل مقلتىض أدللتها الرشعية وإطالقاهتا الزمكانية،
مكلتشف ًا ـ ضمن ًا ـ أن ناتج هذه اإلطالقات هو ثبات أو عدم تأثي اللتغيات عىل هذه
اإللزامات ،فهو يريد توصيف حال الرشيعة اللتي يعلتقد هبا يف املرحلة السابقة.
وكان بإمكان الصدر أن يذكر هنا عنرصين إضافيني يظهران اللتغيي يف األحكام اإللزامية
ويقنعان املسلتشكّ هنا ،وهذا العنرصان يللتزم هبام الصدر نفسه يف اجلتهاده الفقهي واألصويل،
ومها :تغي األحكام بلتغي املوضوعات ،وتغي األحكام األولية بطرو موضوع األحكام
الثانوية ،فلو حتدث عن اللتغيي يف دائرة اإللزاميات وفق ًا هلذين املبدأين ،واللتغيي يف دائرة
املباحات وفق ًا ملبدأ تدخّ ويل األمر إىل جانب املبدأين السالفني ،لبدا اللتغي شام ً
ال لكّ دائرة
اللترشيعات الدينية تقريب ًا ،بّ يف بعض كلامته إشارات هلذا األمر.
والالفت أن املسلتشكّ عىل الصدر هنا هو بنفسه قد ذكر يف اإلشكالية القادمة أن الصدر
طبق منطق اللتزاحم يف دائرة اإللزاميات!
ورغم ذلك ك ّله ،يبقى هناك تساؤل مل توضحه نظر ّية منطقة الفراغ ،وهو ملاذا أمكن تاليف
امللتغيات واالسلتجابة هلا يف دائرة اإللزاميات بمعونة عنارص داخّ ـ نصية ،فيام مل تلتمكن
الرشيعة من تغطية تأثيات امللتغي يف جمال املباح بالطريقة نفسها ،مما اضطرها إىل االسلتعانة
بمرشع آخر ،وهو العقّ اإلنساين امللتمثّ بعنوان الدولة أو ويل األمر؟ ما هو اللتفسي الفلسفي
ِّ
واملنطقي هلذه الظاهرة؟

 9ـ تالشي الفرق بني دائرتَي اإللزام واملباح يف طبيعة تقنني الدولة

حتدث بعض الباحثني املعارصين هنا أن السيد الصدر قد قبّ بحدوث تغيات يف

اللترشيعات اإللزامية وفق ًا لقانون اللتزاحم ،بلتقدم املصلحة األهم عىل املصلحة ذات األمهية،
وأما يف جمال املباحات فأعطى ويل األمر صالحية احلكم عىل أساس املصلحة ،وهنا نسأل :ما
هو املجوز الذي يعطي الدولة صالحية تغيي املسلتحبات واملكروهات؟
ولن يكون اجلواب سوى املصلحة ،وهذا يعني أن الدولة رأت مصلح ًة أهم من مصلحة أو
مفسدة املسلتحب أو املكروه فغيت احلكم عىل أساسه ،وهذا ليس سوى تطبيق آخر لقانون

اللتزاحم يف دائرة املباحات ،فلم يظهر الفرق أبد ًا بني دائريت :اإللزام واملباح! .
وبعبارة أخرى :إن ويل األمر ـ أو الدولة ـ ال يبدو منطقي ًا منه جتاوز عنرص الرخصة (إباحة
باملعنى األخص) أو الرتجيح السلبي (الكراهة) أو اإلجيايب (االسلتحباب) ،إال إذا كانت لديه
معطيات ترجح خياراته عىل هذه اخليارات ،وهذا مرجعه إىل تطبيق قانون اللتزاحم يف هذه
احلال ،ومن ثم ليس هناك يشء يمكن أن خيرج عن معيارية قانون اللتزاحم ،فام هو الداعي
للتمييز املباح عن اإللزام يف نظرية منطقة الفراغ؟!
لكن هذه املالحظة غري دقيقة انطالق ًا من أصول ومفروضات نظر ّية منطقة الفراغ؛ ملا قلناه
ّ
سابق ًا من أن الدولة يف دائرة املباح ال تسلتخدم العنوان الثانوي أو قانون اللتزاحم ،وإنام
تسلتخدم قانون الوالية والسلطنة املجعولة هلا ،فإذا رأت مصلح ًة يف أمر ما كان هلا ممارسة
واليلتها لإللزام بلتلك املصلحة حلتى لو مل تلتأكد أن هذه املصلحة أهم من مصلحة اإلباحة،
فالدولة هنا ال ختضع عملها لقانون األصلح ،بّ لقانون املصلحة ،والدليّ أن مصلحة اإلباحة
ـ بفروعها الثالثة ـ قد ال تكون بين ًة للدولة أساس ًا انطالق ًا من خفاء املالكات واملصالح الكامنة
خلف اللترشيعات الدينية ،السيام يف االعلتقاد األصويل اإلمامي ،الذي انطلق منه كّ من
الصدر واملناقش هنا ،فكيف نطبق قانون األصلح يف مساحات غي معلومة املصالح دائ ًام ،مع
أن الصدر طبق قانون املصلحة يف كّ دائرة املباح؟
هذا يعني أن نظرية منطقة الفراغ ال حترص حركلتها بنطاق وزن املصالح واملفاسد؛ ألن ويل
األمر أو الدولة ـ متام ًا كالفقيه ـ ربام يعجزان عن حتديد مسلتويات املصالح أو املفاسد يف
اللترشيعات األولية يف دائرة املباح باملعنى األعم ،ومع ذلك فإن دليّ الوالية يسمح هلام مث ً
ال ـ
وفق ًا لنظرية منطقة الفراغ ـ بسن القوانني عىل أساس ما يريانه من املصلحة .أما هّ هذا
املوقف من نظرية منطقة الفراغ ـ السامح لويل األمر بذلك ضمن نظرية املصلحة يف حدود
املباحات باملعنى األعم ـ صحيح أو أنه يمكن تسجيّ مالحظة نقدية عليه؟ فهذا بحث آخر،
وهو ما سنلتعرض له يف املداخلة العارشة اآلتية ،فهذه املداخلة النقدية تسلط الضوء عىل عدم
وجود فرق يف آليات عمّ الدولة بني نطاق اإللزامات وجمال املباحات ،وجوابنا عليها كان من
( )1معزي ،ثبات الرشيعة ،قبسات  18 :2ـ .19

هذه الزاوية بالذات وطبق ًا ملفروضات نظرية منطقة الفراغ.

 10ـ إشكاليّة التصادم مع مقتضيات اإلباحة العامّة واخلاصّة

يمكننا هنا أن نسجّ إشكاالً عىل نظرية منطقة الفراغ ،بّ عىل أغلب الصيغ امللتقدمة لنظرية

املرجعية اإلنسانية املساعدة ،وهو أن هذه النظرية جعلت ـ حلتى مع تقسيمها الثنائي إىل إلزام
وإباحة ـ املسلتحب واملكروه يف دائرة املباح ،وأعطت الدولة صالحية اللتدخّ يف جمال املباح
الذي يشمّ ـ وفق ًا لثنائية اإللزام واإلباحة أو لثالثية املباح والوجوب واحلرمة مما ورد يف
كلامت السيد الصدر ..ـ يشمّ املسلتحب واملكروه.
والسؤال :ماذا يفعّ الصدر ـ والطباطبائي والنائيني بطريق أوىل ـ مع إطالقات أدلة
االسلتحباب والكراهة وعموماهتا؟ وكيف سمح للدولة ـ دون تدخّ العناوين الثانوية ـ بشّ
إطالقات هذه اللترشيعات عّب اإللزام هبا أو بعكسها ،كاإللزام بالرتك يف مورد املسلتحب أو
اإللزام بالفعّ يف مورد املكروه ،مع أن ذلك خمالفة واضحة ملقلتىض النصوص وما حتويه
إطالقاهتا من اسلتدعاء الفعّ أو الرتك يف الزمن كله؟ نعم لو كان حكم احلاكم منسج ًام يف
الروح مع احلكم األويل ولو غايره يف اهلوية القانونية فال بأس ،بمعنى لو ألزم احلاكم
بمسلتحب أو منع عن ارتكاب مكروه ما ،فهنا وإن تغيت هوية احلكم لكن روح احلكم األويل
حمفوظة من حيث الرتجيح بالفعّ أو الرتك ،ال من حيث أصّ الرتخيص بالفعّ والرتك.
وبعبارة ثانية :عندما نللتزم بإطالقات نصوص االسلتحباب والكراهة أو عموماهتا من حيث
الزمان واملكان والظرف واحلال ،فهذا معناه أن الرشيعة اليوم حتث اإلنسان عىل فعّ هذا
املسلتحب أو تنأى به عن فعّ ذلك املكروه ،فيام ويل األمر يلزمه بالعكس متام ًا ،وهنا حلتى لو مل
يكن هناك إلزام يف املسلتحبات واملكروهات ،فض ً
ال عن حاالت وجود إلزام يف نطاق
اإللزاميات ،إال أن فعّ ويل األمر ينايف ما أتت به الرشيعة ويصادمها متام ًا من حيث املفاهيم
واملقوالت ،فكيف اجيز لويل األمر فعّ ذلك؟ وهّ يقبّ الصدر أو غيه أن يقوم شخص ما
بالدعوة اليوم لرتك مسلتحب من املسلتحبات كالعمرة املندوبة وإلغائها؛ ألنه يرى مصلح ًة يف
ذلك دون إعامل القوانني الثانوية؟!
وال يقف األمر عند املسلتحب واملكروه ،بّ يلتعداه إىل بعض أنواع املباحات باملعنى

األخص ،فإن اإلباحة عند العديد من األصوليني ـ ومنهم الصدر ـ عىل قسمني :اقلتضائية وغي
اقلتضائية ،فإّنا قد تنشأ من خلو املباح عن مصلحة يف الفعّ أو الرتك مطلق ًا ،فرتجع إىل انلتفاء
مّبرات غيها ،وقد تنشأ من مصلحة يف أن يكون املكلف مطلق العنان ،وهو مفهوم ينطبق
عىل املباح باملعنى األخص أيض ًا  .نعم لو قلنا بعدم صحة فرضية اإلباحة االقلتضائية أو قلنا
بعدم كون اإلباحة حك ًام أصالً ،بّ هي عدم حكم ،مل يأت هذا اإلشكال يف طرف املباح باملعنى
األخص.
وهنا نسأل :لو جعلت الرشيعة اإلباحة بمالك اقلتضائي ،فكيف سمح الصدر للدولة أن
تفرض شيئ ًا وتلغي حالة إطالق العنان اللتي رأت الرشيعة املصلحة يف وجودها؟ وملاذا مل
يفصلوا بني أنواع املباح من حيث االقلتضاء املذكور وعدمه؟ أليس ذلك مصادم ًة للتوجهات
الرشيعة وما تراه من مصالح ومفاسد ،واجلتهاد ًا يف مقابّ النص؟! أليست نصوص بعض
املباحات تفيد وجود خاصية الرتخيص ،مثّ نصوص حتليّ األطعمة املحللة الوارد فيها تعبي
الطيبات ،وغي ذلك؟! وجمرد أن املسلتحب واملكروه واإلباحة االقلتضائية ليست أمور ًا إلزامي ًة
وإنام هي أخالقيات مثالً ،ال يلغي ظاهرة اللتصادم املذكورة بني ما تراه الرشيعة وما تراه
الدولة.

فلنالحظ قوله تعاىل﴿ :يا أهيا ا َّل ِذين آمنُوا ُك ُلوا ِمن طيب ِ
ات ما رز ْقناك ُْم و ْاشك ُُروا هللَِّ إِ ْن ُكنْت ُْم
ْ ِّ
ِ
ِ
ِ
إِياه تعبدُ ون إِنَّام حرم عليكُم املْيتة والدَّ م و ْحلم ِْ
اخلن ِْز ِير وما ُأه َّل بِه لغ ْ ِري اهللَِّ فم ِن ْ
اض ُط َّر غ ْري باغ
َّ ُ ْ ُ
ْ ُ ْ
َّ
وال عاد فال إِ ْثم عل ْي ِه إِ َّن اهللَّ غ ُفور ر ِحيم﴾ (البقرة 172 :ـ  ،)173وقوله سبحانه﴿ :يا أهيا
ا َّل ِذين آمنُوا ال ُحترموا طيب ِ
ات ما أح َّل اهللَُّ لك ُْم وال ت ْعتدُ وا إِ َّن اهللَّ ال ُحيِب ا ُْمل ْعت ِدين و ُك ُلوا ِممَّا
ِّ
ِّ ُ
رزقك ُُم اهللَُّ حال ًال ط ِّي ًبا وا َّت ُقوا اهللَّ ا َّل ِذي أ ْنت ُْم بِ ِه ُم ْؤ ِمنُون﴾ (املائدة 87 :ـ  ،)88وقوله تبارك
ات وما ع َّل ْمت ُْم ِمن ْ
اجلو ِارحِ ُمك ِّلبِني
اسمه﴿ :ي ْسأ ُلونك ماذا ُأ ِح َّل ُهل ْم ُق ْل ُأ ِح َّل لك ُُم ال َّط ِّيب ُ
تُع ِّل ُموهنُ َّن ِممَّا ع َّلمك ُُم اهللَُّ ف ُك ُلوا ِممَّا أ ْمسكْن عل ْيك ُْم وا ْذك ُُروا ْاسم اهللَِّ عل ْي ِه وا َّت ُقوا اهللَّ إِ َّن اهللَّ ِ
يع
رس ُ
ِْ
احلس ِ
ات وطعا ُم ا َّل ِذين ُأوتُوا الْكِتاب ِح ٌّل لك ُْم وطع ُامك ُْم ِح ٌّل ُهل ْم
اب ا ْلي ْوم ُأ ِح َّل لك ُُم ال َّط ِّيب ُ
ِ
ِ ِ
وا ُْملحصن ُ ِ
الر ُسول
ْ
ات من ا ُْمل ْؤمنات( ﴾..املائدة 4 :ـ  ،)5وقوله عز من قائّ﴿ :ا َّلذين ي َّتبِ ُعون َّ
( )1راجع :الصدر ،دروس يف علم األصول  ،148 :1و.21 :2

ِ
اإلن ِ
النَّبِ َّي ْاألُ ِّم َّي ا َّل ِذي جيِدُ ون ُه م ْكتُو ًبا ِعنْد ُه ْم ِيف الت َّْور ِاة و ْ ِ
ْج ِ
اه ْم ع ِن
يل ي ْأ ُم ُر ُه ْم بِا ْمل ْع ُروف وينْه ُ
ا ُْملنْك ِر و ُحيِل ُهلم ال َّطيب ِ
ات و ُحي ِّر ُم عل ْي ِه ُم ْ
ت
اخلبائِث ويض ُع عن ُْه ْم إِ ْرص ُه ْم و ْاألغْ الل ا َّلتِي كان ْ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رصو ُه واتَّب ُعوا النور ا َّلذي ُأن ِْزل مع ُه ُأولئك ُه ُم ا ُْمل ْفل ُحون﴾
عل ْيه ْم فا َّلذين آمنُوا بِه وعزَّ ُرو ُه ون ُ
(األعراف.)157 :
أال يبدو واضح ًا من هذه النصوص إرادة اللتحليّ واإلرصار عليه ووصف املحلّ
بالطيب؟! فكيف يمكن للدولة املنع ـ دون عنوان ثانوي ـ عن يشء يصفه اهلل بالطيب؟!
افرتض أن اسلتحباب املسلتحب وكراهة املكروه
إنّه يصعب اخلروج من هذه املشكلة ،إال إذا ُ
وإباحة املباح هي من األصّ مقيدة بمقيد عام ،وهو عدم سن ويل األمر ما ينافيها أو أّنا تقيد
بإذن ويل األمر فيها ،متام ًا كالصوم املسلتحب للمرأة حيث هو مقيد بإذن زوجها عىل بعض
اآلراء الفقهية ،أو أّنا يف واقعها هي حرام يف بعض املوارد وهي اللتي يكشف عنها ويل األمر
وإن كانت يف غالبها مباحة مثالً ،فإذا اسلتطعنا ـ اجلتهاد ًا يف النصوص نفسها ـ إثبات هذه
الدعوى الكلية العامة ،وأكدنا عدم شموهلا لإللزاميات ،فإن نفس تدخّ الدولة يعد إعدام ًا
ملوضوع االسلتحباب ،ال مصادم ًة للمسلتحب رغم وجوده ،فحاهلا حال من يريق املاء لزرعه
فيحول بني شخص ما وبني املاء ،فهنا يكون قد أحال بينه وبني املباح بإعدام موضوع املباح؛
لكنه مل يقم بفعّ حمرم ومل يصادم الرشيعة.
لكن املشكلة تكمن يف أن إثبات تقييد عام من هذا النوع يف مجيع األدلة غي اإللزامية يبدو
ّ
صعب ًا وعسي ًا ،السيام وأن أدلة ثبات الرشيعة ـ مما يقبّ به أنصار نظرية املرجعية اإلنسانية
املساعدة ـ تركز عىل احلالل إىل جانب الرتكيز عىل احلرام ،مثّ النبوي املشهور« :حالل
حممد‘ حالل إىل يوم القيامة ،وحرام حممد‘ حرام إىل يوم القيامة»  .ونحن هنا
نلتحدث عن ويل األمر ال عن املكلف العادي بعد صدور إلزامات ويل األمر ،فليالحظ ذلك.
وهذه املنازعة نجدها يف الفكر السنّي واضح ًة ،من خالل ـ عىل سبيّ املثال ـ نص اآللويس
الذي يقول فيه ـ وهو يلتحدث عن طاعة ويل األمر ـ« :وهّ يشمّ املباح أم ال؟ فيه خالف،
( )1الكليني ،الكايف 58 :1؛ والصفار ،بصائر الدرجات168 :؛ واملجليس ،بحار األنوار 260 :2؛
واإلربّل ،كشف الغمة  413 :2ـ 414؛ والّبقي ،املحاسن.269 :

فقيّ :إنه ال جيب طاعلتهم فيه؛ ألنه ال جيوز ألحد أن حيرم ما حلله اهلل تعاىل وال أن حيلّ ما
حرمه اهلل تعاىل ،وقيّ :جتب أيض ًا كام نص عليه احلصكفي وغيه ،وقال بعض حمققي
الشافعية :جيب طاعة اإلمام يف أمره وّنيه ما مل يأمر بمحرم ،وقال بعضهم :الذي يظهر أن ما
أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة ال جيب املتثاله إال ظاهر ًا فقط بخالف ما فيه ذلك فإنه جيب
باطن ًا أيض ًا ،وكذا يقال يف املباح الذي فيه رضر للمأمور به. »..
واحلديث عن ممارسة الوالية هنا ال يغي من واقع األمر شيئ ًا؛ ألن املفروض أن دليّ
الوالية جاء يف طول األدلة األولية لحأحكام عند مثّ السيد الصدر ،بمعنى تقيده بعدم
خمالفلتها ،كام يظهر من حتليّ نظريلته يف الشق املرتبط باإللزامات ،ولو أراد اللتفصيّ بني أنواع
اللتكاليف لكان يفرتض إبداء اخلصوصيات املوجبة لللتمييز ،األمر الذي ال نجده ملتوفر ًا يف
بيانه لنظريلته .وإال فاإللزام احلكومي يف موارد املباحات هو يف حقيقلته نقض إلطالقية إباحة
املباح ،وهو تعارض مع الرشيعة يف دائرة هذه اإلطالقية.
عل ًام أن الذهن العقالئي يميز بني اجلانب العام للحياة اإلنسانية والذي تقوم الدولة
باللترشيع يف إطاره ،وبني اجلانب الشخّص الذي يظهر يف عالقة الوالد بولده أو املالك
بمملوكه أو املسلتأجر بأجيه وهكذا ،من حيث إن األول يصادم بقانونه املباح الرشعي باملعنى
األعم ،فيام الثاين ال يصادم.
لكن ،ويف مقابل ذلك ك ّله ،قد ُيقال بأن فكرة حتريم احلالل املنهي عنها ،ال يراد هبا مطلق
املنع عن احلالل ،بّ نسبة املنع عن احلالل إىل الرشيعة ،أو كون احلالل من احلالل الذي دلت
نصوصه الرشعية عىل عدم قبوله لالرتفاع بعروض الرشوط واملواضعات البرشية املؤقلتة عليه،
وهبذا صحت الرشوط يف العقود واملعامالت رغم كوّنا متنع عن احلالل وتلزم أحد الطرفني
أو كليهام ،مع أن النصوص الدينية منعت عن الرشوط اللتي حتلّ احلرام وحترم احلالل.
وقد قدم الشيخ مرتىض األنصاري (1281هـ) هنا مقاربة مهمة يمكن أن تنفع يف موضوع
بحثنا ،حيث قال ـ وهو بصدد حّ مشكلة رشعية الرشوط يف العقود من زاوية حتريمها
للحالل ـ« :إن املراد باحلالل واحلرام فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حلتى مع االشرتاط ،نظي
( )1اآللويس ،روح املعاين .66 :5

رشب اخلمر وعمّ اخلشب صن ًام أو صورة حيوان ،ونظي جمامعة الزوج اللتي دل بعض
األخبار السابقة عىل عدم ارتفاع حكمها ـ أعني اإلباحة ملتى أراد الزوج ـ باشرتاط كوّنا بيد
املرأة ،ونظي اللتزويج واللتّسي واهلجر ،حيث دل بعض تلك األخبار عىل عدم ارتفاع إباحلتها
باشرتاط تركها معل ً
ال بورود الكلتاب العزيز بإباحلتها .أما ما كان حالالً لو خّل وطبعه بحيث
ال ينايف حرملته أو وجوبه بمالحظة طرو عنوان خارجي عليه ،أو كان حرام ًا كذلك ،فال يلزم
من اشرتاط فعله أو تركه إال تغي عنوان احلالل واحلرام املوجب للتغي احلّ واحلرمة ،فال
يكون حينئذ حتريم حالل وال حتليّ حرام» .
وبعبارة أخرى :إن املباحات يف الرشع مقيدة بعدم طرو عنوان حكم ويل األمر عليها
فلتصبح إلزامي ًة ،متام ًا كام هي مقيدة بعدم طرو عنوان النذر أو الرشط أو غي ذلك ،إال ما خرج
بالدليّ اخلاص.
لكن ـ وفق ًا لذلك ـ أال ُحيتمل أن نطرح متييز ًا هنا ،كان ينبغي ألنصار نظر ّية منطقة الفراغ
طرحه ،وهو التمييز داخل املباحات بني ما ورد النص (أو خصوص النص القرآين أو احلكم
املنسوب رصاح ًة إىل اهلل ،عىل احلتامالت ملتصورة يف القضية) أو الدليّ املؤكدين عىل إباحلته
بنحو إرادهتا ومطلوبيلتها؛ وما كان مباح ًا من غي هذا النوع ،خاص ًة لو كانت إباحلته ملجرد عدم
ورود نص عىل حتريمه ،مما احلتملنا سابق ًا أنه هو املراد بمنطقة العفو والسكوت ،ومن ثم فام
وردت إباحلته بنص واضح يف الرغبة يف ترخيصه مثّ نصوص إباحة األطعمة املحللة ،ومثّ
ذلك نصوص املسلتحبات واملكروهات (فض ً
ال عن اإللزاميات يف دائرهتا) ،مل يكن يمكن
للحاكم اللتدخّ فيها من دون طرو العناوين الثانوية املّبرة لذلك ،وإال أمكنه اللتدخّ انطالق ًا
مما يراه من املصلحة أيض ًا.
ولعّ ما يؤيد هذا األمر ما أملح إليه األنصاري آنف ًا ،من مثّ مرسّ العيايش عن حممد بن
مسلم ،عن أيب جعفر الباقر× ،أنه قال« :قىض أمي املؤمنني× يف امرأة تزوجها رجّ
رسي ًة فإّنا طالق ،فقال:
ورشط عليها وعىل أهلها إن تزوج عليها امرأ ًة وهجرها ،أو أتى عليها ِّ
رشط اهلل قبّ رشطكم ،إن شاء وىف برشطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتّسى عليها
( )1األنصاري ،املكاسب .34 :6

وهجرها إن أتت سبيّ (بسبيّ) ذلك ،قال اهلل يف كلتابه( :فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثالث ورباع) ،وقال( :أحّ لكم ما ملكت أيامنكم)  ،وقال( :والاليت ختافون
نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً
إن اهلل كان علي ًا كبي ًا)» .
فإن الرواية منعت الرشط لكونه منافي ًا للتحليّ اهلل تعاىل ،واملفروض أن كّ رشط يقع فهو
مناف للتحليّ اهلل ،إن مل يكن منافي ًا للتحريمه ،لكن مالحظة تعرض الرواية لنصوص اللتحليّ
القرآنية يساعد عىل اسلتنلتاج من هذا النوع الذي قلناه ،ولعّ األمر ـ بحسب تعبي هذه الرواية
املنسجم مع نصوص العفو والسكوت اللتي تقدمت سابق ًا ـ حيرص القضية بام صدر عن اهلل ،ال
بام صدر عن النبي أو غيه ،فض ً
ال عن املسكوت عنه ،وهو ما تؤيده بعض النصوص يف باب
الرشوط ـ مثّ صحيحة عبد اهلل بن سنان ـ واللتي تعّب بمخالف الكلتاب دون أن تعّب
بمخالف السنة ،فالحظ وتأمّ ،وتفصيله يف حمله فال نطيّ.
وبرصف النظر عن هذه املداخلة اللتي قدمناها اآلن ،حيصّ اللتاميز ـ بام قدمناه آنف ًا ـ بني
دائرة اإللزامات ودائرة املباحات ولو باملعنى األعم ،ويصبح من املعقول ـ عىل مسلتوى الثبوت
واإلمكان ـ القول بذلك ،أما هّ أن دليّ والية الدولة أو السلطة عموم ًا له إطالق يشمّ مثّ
هذه احلال عىل تقدير عدم وجود عناوين أولية أو ثانوية تفرض أحكام ًا يف أصّ الرشع أو ال؟
وهّ نحن بحاجة بعد هذا إلطالق يف دليّ الوالية أو ال؟ فهذا بحث إثبايت يف الفقه السيايس
اإلسالمي وليس موضوع ًا لقضيلتنا هنا؛ فقد يقال بانعقاد مثّ هذا اإلطالق ،وقد يقال بأن
أقىص ما تدل عليه نصوص وأدلة جعّ احلاكمية ـ بعد فرض قانون الشمول مصادرة قبلية ـ
هو منح احلاكم سلطة اإلجراء وتشخيص موضوعات األحكام يف الفضاء السيايس
( )1ال توجد آية يف القرآن الكريم هبذا اللتعبي ،وربام يكون املراد النقّ باملعنى من اآلية الثالثة من سورة
النساء ،كام يظهر من حمققي كلتاب تفصيّ وسائّ الشيعة ( 277 :21اهلامش) ،وحمققي كلتاب
املكاسب للشيخ األنصاري ( 24 :6اهلامش)؛ ولكنه غي مقنع ،خاصة وأن اآلية األوىل والثالثة
املذكورتني يف الرواية نفسها هنا منقوللتان بالنص احلريف عن القرآن الكريم.
( )2تفسي العيايش 240 :1؛ وتفصيّ وسائّ الشيعة .277 :21
( )3انظر :كلتاب من ال حيرضه الفقيه 202 :3؛ وهتذيب األحكام .22 :7

واالجلتامعي العام ،بحيث يكون تشخيصه للظروف وإصداره املوقف تبع ًا للتشخيصه العناوين
األولية والثانوية وقواعد اللتزاحم ،ملزم ًا للجميع ويملك سلطة اإللزام عىل صعيد االجلتامع
السيايس واالقلتصادي ،وهبذا املعنى يصح نسبة الطاعة إىل الرسول وإىل أويل األمر يف عرض
نسبة الطاعة هلل تعاىل؛ ألن ختصيص الطاعة للرسول وأويل األمر بالذكر تسمح به خصوصية
إيكال أمر اللتطبيق وتعيني آليات اإلجراء وحتقق مالبسات األحكام لنظر ويل األمر ،فهو الذي
يعني حتقق موضوع وجوب اجلهاد أو موضوع احلكم القضائي الفالين أو غي ذلك ،ونحن
ملزمون بلتلقي أوامره يف ذلك واللتخّل عن سائر املعايي اإلثباتية ملوضوعات األحكام ،متام ًا كام
هي طبيعة عالقلتنا بالقايض الذي ال يقوم بلتأسيس قوانني يف عرض الرشيعة ،ومن ثم فال
حاجة لفرض سلطة قانونية ترشيعية له حلتى نّبر نسبة وجوب الطاعة إليه يف عرض نسبلتها هلل
تعاىل ،كام تفيده عبارات العديد من الباحثني والعلامء هنا واملنلترصين لنظرية تأصيّ والية ويل
األمر بشكّ مسلتقّ ،وهبذا يكون من أطاع الرسول مطيع ًا هلل تعاىل.
وهذا الذي نقوله إنام هو برملته انسجام مع فكرة شمولية الرشيعة باملعنى املدريس ،وليس
اخلتيار ًا منا هلذا املوقف بشكّ ّنائي ،إذ سيأيت موقفنا النهائي آخر هذا الكلتاب عند عرض
نظريلتنا اخلاصة ،فانلتظر.
هذا ،ومما ذكرنا ،تظهر حماولة بعض العلامء املعارصين ،وهو أسلتاذنا السيد عّل أكّب
احلائري ،يف تقديم جواب عن إشكالية اللتنايف بني تأبيد حالل حممد وحرامه وبني فكرة منطقة
الفراغ عّب القول بأنه كام أن الكثي من األحكام يلتغي من حالل إىل حرام بسبب تغي الظروف
واملالبسات ،كذا فإن ممارسة الويل لواليلته والدولة لسلطلتها سوف يؤدي للتغي املوقف
الرشعي للمكلف نلتيجة تغي املوضوع ،وعليه فيكون احلالل مقيد ًا بعدم صدور حكم احلاكم
عىل خالفه ،فبصدوره يصبح املوضوع ملتغي ًا فال ضي وال إشكال .
إن هذه املحاولة مقيدة ـ إثبات ًا ـ بإطالقية دليّ والية الدولة أو احلاكم عّب اللتحرر من فكرة
العناوين الثانوية وأمثاهلا ،بشكّ يفرض مسبق ًا تقيد أدلة الرتخيصات واملسلتحبات
واملكروهات بعدم صدور حكم احلاكم عىل خالفها ،وإال فلو متكنا من إشباع حيثية اإلطالق
( )1عّل أكّب احلائري ،منطقة الفراغ يف اللترشيع اإلسالمي ،جملة رسالة اللتقريب ،العدد  139 :11ـ
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يف دليّ الوالية ومنح السلطة ،بمقدار سلطة احلاكم عىل اللتشخيص واللتطبيق واإلنفاذ ،كام هي
احلال يف سلطة القايض ،فال يعلم أن دليّ إباحة املباح مقيد بعدم صدور حكم خمالف للحاكم
فيه ،حلتى نرفع اليد عنه بسبب تبدل موضوعه ،فالحظ.
وعىل أية حال ،فهذه املداخلة العارشة ،هتدف لفرض مزيد من اللتحليّ يف نظرية املرجعية
اإلنسانية املساعدة للتفادي تصادمها مع الرشيعة ونصوصها ،وقد يلتم اللتوصّ لصيغة اجلتهادية
وقد ال يلتم ذلك سوى بالعناوين الثانوية أو يف دائرة املباحات غي منصوصة اإلباحة (دائرة
العفو بأحد تفاسيها امللتقدمة) ،وال نريد أن نطيّ أكثر من ذلك يف هذا.
نكلتفي هبذا القدر من املداخالت لنحاول اسلتخالص النلتائج .

نتائج الكالم يف نقد نظريّة املرجعيّة اإلنسانيّة املساعدة

حصيلة املوقف من نظر ّية املرجع ّية اإلنسان ّية املساعدة ومنطقة الفراغ التي طرحها جيل
اإلسالم ّيني السياس ّيني يف القرن العرشين ،أنه إن قصد هبا ما يرجع إىل ثنائي األويل والثانوي،
مما سيأيت احلديث عنه إن شاء اهلل تعاىل ،فال جديد يف البني ،وال تواجهه إال بعض املشاكّ
اآلتية ،وإن قصد ممارسة مبدأ الوالية بشكّ ملتحرر من نظام النصوص العامة واخلاصة
باآلليات املدرسية لالجلتهاد ،اعلتامد ًا عىل مرجعية املصلحة ،فقد الحظنا أن بعض املشكالت
تلتوجه عىل هذه النظرية؛ ولكن بعضها اآلخر ال يرد عليها.
لكن العقدة األصعب حينئذ ـ من زاوية اهلتاممنا هنا ـ تكمن يف عدم انسجام نظرية املرجعية
اإلنسانية املساعدة (ومن ضمنها منطقة الفراغ) املانحة سلط ًة ترشيعية للدولة أو ملجلس
ترشيعي خاص أو لويل األمر ..عدم انسجام ذلك كله مع النصوص واألدلة اللتي سيقت عىل
جامعية الدين وشمول الرشيعة واسلتيعاهبا ،وأنه ما من واقعة إىل يوم الدين إال وهلا حكم يف
رشيعة اهلل تعاىل ،وفق ًا للفهم املشهور السائد هلذه النصوص .وهذا يعني أن مرشوع املرجعية
اإلنسانية املساعدة ـ بصيغه امللتعددة منذ النائيني إىل اليوم ـ مل يقدر عىل القيام بمصاحلة مع
أصوله الكالمية واالجلتهادية ،وأنه كان عليه أن يلتخىل عن هذه املحاولة تفادي ًا لللتصادم مع
( )1ومن مناقشة نظرية الصدر يف منطقة الفراغ ،ومما أسلفناه سابق ًا ،يظهر وجود بعض املشكالت يف
نظرية النائيني والطباطبائي يف الثابت وامللتغي أيض ًا ،فال نطيّ.

منطلقاته الفكرية أو كان عليه إعادة النظر يف تلك األصول الفكرية واملنطلقات االجلتهادية،
واإلعالن رصاح ًة عن عدم شمولية الرشيعة واللتخّل عن الفهم املدريس هلذه الشمولية ،وهو
الفهم الذي طبقه أعالم نظرية املرجعية اإلنسانية املساعدة أنفسهم يف خملتلف مقارباهتم
االجلتهادية يف الفقه اإلسالمي.
هذا ،وتوجد قراءات خمالفة لقراءة املرجعية اإلنسانية املساعدة ،سوف تلتبدى لنا يف الفصّ
الثالث من هذا الكلتاب ،وتلتضمن نوع ًا من النقد املسلتبطن هلذه النظرية ،مما نكله لذلك الفصّ
حلتى ال نقع يف تكرار.

النظرية الثانية
الشموليّة التفصيليّة (املبادئ التحوّلية يف الفقه املدرسي)

ربام يمكنني القول بأن هذه النظرية متثّ وجهة نظر مجهور الفقهاء القدامى واملعارصين ،أو
القراءة املدرسية للفقه اإلسالمي ،وهي نظرية ترى عدم وجود منطقة فراغ يف الرشيعة
ملتغيات يمكن للفقيه أو للدولة أو لويل األمر أو غيهم أن
اإلسالمية ،كام أنه ال توجد عندها ِّ
يسنوا القوانني فيها ،بّ ليست هلم مثّ هذه الصالحية أساس ًا ،فال توجد سلطة ترشيعية
إنسانية بأي شكّ من األشكال ،وال يمكننا منح أحد مثّ هذه السلطة الثابلتة حرص ًا هلل
سبحانه.
تعلتّب هذه الرؤية أن اخلطأ الذي حصّ هو تصور وجود عجز داخّ املنظومة االجلتهادية
امللتغيات واملسلتجدات ،فأجلأها ملرجعيات مساعدة،
أظهرها غي قادرة عىل تغطية مساحة
ِّ
كمرجعية الدولة أو املجالس النيابية أو ويل األمر يف سن القوانني ،يف حني أن واقع احلال ليس
كذلك ،حيث ج ِّهزت املنظومة االجلتهادية بعدة ذاتية كافية للتغطية املسلتجدات وامللتحوالت.
من هنا ،يميّ هذا الفريق الذي يملك ـ إىل يومنا هذا ـ قاعد ًة عريضة يف مدارس الفقه
اإلسالمي ،إىل أن شمول الرشيعة للتامم وقائع احلياة مبدأ إسالمي حاسم ،دلت عليه النصوص
واللتحليالت العقالنية مع ًا ،وأن هذا الشمول يلتسم بطابع تفصيّل ،بمعنى أن كّ حدث يقع
يمكن لنا أن نضع يدنا عليه ونقول :إن هلذا احلدث حك ًام خاص ًا يف الرشيعة اإلسالمية ،بني إما
بطريقة خاصة مبارشة له بعنوانه الشخّص أو قد جرى بيانه بطريقة عامة تسلتوعبه ،ومن ثم
ينلتج وجود حكم إهلي ملتصّ هبذه الواقعة اخلاصة.
وهذه النظرية هي املسلتكنة يف وعي االجتاه املدريس يف االجلتهاد اإلسالمي ،وعليها ـ عىل ما
يبدو ـ بنيت فكرة االسلتيعاب احلارص يف األصول العملية ،حيث افرتض علامء أصول الفقه أن

ما من واقعة نضع يدنا عليها إال وهي مشمولة ألحد األصول العملية األربعة :الّباءة
واالحلتياط واللتخيي واالسلتصحاب ،فإذا مل يلتم دليّ حمرز حاك عن واقع الرشيعة كان املرجع
هو أحد هذه األصول ،فإنه لوال فرضية وجود أحكام يف كّ واقعة لربام مل يكن هناك معنى ـ
عندهم ـ إلجراء أحد هذه األصول لزام ًا وفور ًا؛ الحلتامل خلو الواقعة من حكم أساس ًا،
وحاجلتنا آللية أخرى ملعاجلة فروض الشك ،كام سيأيت توضيحه ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ عند
عرض نظريلتنا اخلاصة يف آخر هذا الكلتاب.
ويرى هذا الفريق أن النصوص واألدلة امللتوفرة بني أيدينا عىل األحكام الرشعية تكفي حلّ
املوقف يف أي ظاهرة ولو مسلتجدة ،بمعونة األصول العملية ،بال حاجة إىل معينات قانونية من
اخلارج بام فيها فكرة احلكم احلكومي ووالية األمر ،دون أن يرفض هؤالء مبدأ احلكم
احلكومي يف حد نفسه ،لكنهم ال يرون فيه سوى صيغة إجرائية للتنفيذ أو تسييّ حتقق األحكام
القانونية الرشعية الثابلتة من قبّ يف الرشيعة اإلهلية ،ال عمالً تقنيني ًا.
ويبدو واضح ًا من النصوص امللتوفرة هلذا الفريق بعد ظهور اللتيار السيايس اإلسالمي
وانطالق فكرة السلطة اللترشيعية البرشية منذ بدايات القرن العرشين ،يبدو واضح ًا القلق
الذي يبديه الفريق املدريس ،وقد عكس لنا نص النائيني الذي سبق اللتعرض له ،عن مسلتويات
القلق اللتي كان الفريق املواجه له يعيشها؛ وكان منها أن فرض سلطة ترشيعية برشية يساوي
اسلتحداث مؤسسة رديفة أو منافسة لسلطة النبوة ،ورغم أن النائيني كان يعارض هؤالء لكن
نصوصه يف كلتاب (تنبيه األمة) مل تكن واضحة يف رفع أسباب القلق الذي كان يساورهم ،فلم
جيّ هلم هذه القضية بشكّ حيسم املوقف ويبدد املخاوف.
بّ إن ذهنية اللتيار املدريس هذه ،مل يلتمكن حلتى بعض كبار أنصار مدرسة الفكر السيايس
اإلسالمي احلديث أن يلتخلوا عنها ،هلذا وجدناهم يشاركون يف نقد نظرية منطقة الفراغ ،مثّ
الشيخ نارص مكارم الشيازي ،ليؤكدوا نظرية الشمول باملعنى املدريس ونفي أي سلطة
ترشيعية برشية ،وكأننا لو الحظنا مزدوج (مكارم الشيازي ـ عليدوست) مثاالً ،فسنجد كيف
أن اللتيار السيايس اإلسالمي كان حيمّ تصورين خملتلفني عن سلطة الدولة وقدراهتا اللتقنينية،
بني من ذهب ملنحها هذه السلطة بلوغ ًا لنسبة ناجتها هلل سبحانه (عليدوست) ،وبني من رفض

منحها سلطة من هذا النوع ليعلتّبها جمرد قنوات إجرائية إدارية للتنفيذ األحكام اإلهلية (مكارم
الشيازي) ،رغم أن الفريقني ـ عىل سبيّ املثال هنا ـ يذهبان لنظرية مثّ نظرية الوالية
العامة للفقيه.
بّ إنني أمخن بأن احلوارية (االفرتاضية) اللتي وقعت بني السيد عّل اخلامنئي والسيد روح
اهلل اخلميني ،عقب خطبة اجلمعة املعروفة لحأول ،وتعليق الثاين عىل ما جاء فيها ،ربام تعكس
لنا أن فكرة سلطة ويل األمر الذاهبة بعيد ًا يف اللتوسع ،مل تكن واضحة حلتى ألنصار خط هذه
السلطة أنفسهم أو فلنقّ بأن بعضهم مل يكن يفهمها هبذه الطريقة ،ومل يكن يقرأها هبذا
الشكّ ،وربام يكون ذلك انسجام ًا مع اإلطار املدريس لدور الرشيعة ومساحة نشاطاهتا
واللتأثيات الذهنية القوية هلذا اإلطار.
عىل ٍّ
خط آخر ـ وقبّ الرشوع يف رشح العنارص البنيوية هلذا االجتاه ـ ال بأس باحلديث عن
رؤية ،أرى رضورة االهلتامم هبا بشكّ عام حلتى خارج بحثنا ،وهي الرؤية اللتي ذهب إليها
بعض ،وترى أن ما يسمى بمأزق املسلتجدات واللتحوالت هو فكرة ومهية ال واقعية هلا أساس ًا
حلتى نبحث هلا عن حّ عّب املرجعية املساعدة أو أي يشء آخر ،والسبب يف ذلك أن نظام
احلياة املعارص هو يف األصّ خطأ تارخيي ارتكبلته اإلنسانية بانسياقها نحو املادة واملاديات ،وأن
كّ هذه السياسة االقلتصادية والسلطوية احلاكمة اليوم يف العامل وكّ أنامط العيش املعارصة،
هي يف األصّ انحراف عن اخلط الذي كان جيب علينا الذهاب فيه ،وكّ األسئلة واللتحديات
اللتي نجمت عن هذا االنحراف الكبي للبرشية تصبح بال معنى ،ونصبح مجيع ًا ملزمني اليوم
بالعودة إىل نمط حياة بعيد عن كّ هذا الوهم اللتكنولوجي واالقلتصادي الكبي الذي دمر
الطبيعة وقىض عىل خياهتا ،وشيأ اإلنسان تشييئ ًا ،وتعامّ معه بوصفه كلتلة من حلم ومادة ال
غي وهو يدعي أنه يدافع عنه وحيمّ قضيلته ،مرتكب ًا أكّب جناية بحقه عّب اللتاريخ ،وفصّ
البرشية عن املسار الروحي الذي كان جيب عليها أن تسلكه ،فضاعت طاقة اإلنسان يف
الركض خلف السلع اللتي أصبح أسي ًا هلا وضحية ،بدل أن تكون السلع خلف اإلنسان
خادم ًة له.
إن وجهة النظر هذه لو طرحها باحث اليوم ـ وهي مطروحة يف بعض اللتيارات الفكرية

والدينية يف العامل ،مثّ بعض من يعرف بالراديكاليني املسيحيني الذي يرفضون احلياة
املعارصة ،ويعلتّبوّنا رش ًا (اآلميش مثاالً اليوم يف الواليات امللتحدة األميكية وغيها)،
وبعض األجواء الشيعية املحدودة كجامعة طالقان املعارصة ،وكذلك العديد من اللتيارات
الصوفية واملعنوية يف العامل املعارص..
إذا طرح باحث اليوم هذا األمر ،فيمكن لباحث آخر أن يسنده ويقف معه للتأكيد أن تغول
الدولة وظهور الدولة احلديثة هو يف األصّ مفهوم خاطئ سببه نمو االقلتصاد الرأساميل
وتعملق رغبة اإلنسان باملادة ،وعشق اإلنسان احلديث للهيمنة واسلتعباد الشعوب واسلتنزاف
خيات األرض ،فال نريد الدولة امللتدخلة العمالقة ،بّ نريد الدولة احلارسة فقط باالصطالح
السائد للمفهوم ،ومن ثم فالكثي من األمور جيب اللتخّل عن نسق اللتفكي احلارض هلا ،وأن ال
نقع ضحية عمّ اآلخرين لننساق خلفهم يف مشاريعهم ،ونبدأ نبحث عن حلول لواقعنا
املعارص ،وهو يف األصّ صنيع غينا وإرادة الشيطان عىل األرض ،فوظيفلتنا اليوم ليست
وضع احللول للمسلتجدات اللتي أفرزها هذا الوضع اجلديد ،بّ إعادة البرش نحو احلالة
الطبيعية اللتي ختلصهم من النلتائج الكارثية هلذا الوضع القائم.
إن مرجع هذه األفكار إىل االقلتناع الشديد بأن نمط احلياة املعارصة هو نمط خاطئ منذ
نمو العلم والقدرة واهليمنة حصل بعيد ًا عن الرقابة األخالق ّية ،وأنه جيب علينا
البدايةّ ،
وأن ّ
إعادة تشكيّ نمط العيش البرشي بشكّ خملتلف متام ًا .وهذا اللتوجه يف غاية األمهية يف العرص
احلارض ،وحيظى بالكثي من الدعم واللتأييد يف العديد من األوساط النقدية يف العامل ،برصف
النظر عن مسلتويات هذا الدعم ،لكن الكثيين جيمعون اليوم عىل أن الطريق اللتي تسي فيها
اإلنسانية بنمط عيشها احلارض لن يوصلها إال إىل اهلاوية واّنيار احلياة ودمار اإلنسان
والطبيعة؛ وقد رأينا بدايات ذلك باسلتنزاف خيات األرض وسقوط اإلنسان يف الغربة
والوحدة واليأس وخملتلف األمراض النفسية الرهيبة ،حلتى بدأت العودة إىل الدين من زاوية
معنوياته ،ومن ال يقبّ الدين بدأ يلتجه نحو احلركات الروحية غي الدينية املعروفة باسم
(العرفان بدون اهلل).
بّ قد يعلتّب بعض أنصار هذا النسق من اللتفكي الناقد للحياة املعارصة أن دخول الدين يف

احلياة السياسية وارتباطه بالدولة سوف جيّبه عىل حتمّ الضغوطات اللتي تقع فيها الدولة
نلتيجة النظام العاملي احلديث ،فالدول هلا رضوراهتا اللتي ال يعيشها الفرد مبارشةً ،وهذا يعني
أننا سنجعّ الدين مسامه ًا يف فرض نظام احلياة املعارصة عىل الناس بدل أن يكون مساعد ًا يف
حتريرهم منها بلتوجيههم فردي ًا ،ومن هنا نجد أن مثّ حركة اإلصالح الراديكايل اللتي عرفلتها
الّبوتسلتانلتية يف مراحلها األوىل (وكانت خمالف ًة للتوجهات مارتن لوثر وجان كالفن وغيهم
من قادة اإلصالح الديني يف القرن السادس عرش) تعلتّب أن ربط الدين بالدولة هو ربط ال
حيمّ سوى الرش ،ويفرض عىل الدين مراعاة حاجات الدولة ليساعد يف فرضها عىل الناس،
بدل أن حيمّ حاجات الناس ليساعد يف فرضها عىل الدولة.

عناصر تكوّن الشموليّة املرنة يف التشريعات اإلسالميّة

إن املرجع يف تبلور صورة واضحة عن (الشمولية ـ املرنة) عند هذا االجتاه ،هو الطبيعة

املرنة حلركة اللترشيع اإلسالمي ،وحّ املشكلة ـ عند هذا االجتاه ـ يكون من خالل وضع
توليفة عنارص ملتعاضدة ملتكاتفة ملتعاونة ،سنحاول اكلتشافها عّب حتليلنا ملناهجهم وطرائق
عملهم ،ويقف عىل رأسها:

العنصر األوّل :قاعدة التغيّر ضمن نظام حتوّل العناوين واألمساء

تؤدي القاعدة األصولية املعروفة القاضية باللتغي يف املواقف تبع ًا لللتغي يف العناوين

واألسامء ،أو ما يسمى ـ أحيان ًا ـ بلتبعية األحكام لحأسامء  ،إىل منح الرشيعة قدرة تكيف
عالية ،ويمكن رصد هذا اللتصور الكّل هلذه القاعدة عّب مسلتويني:
بتغري املوضوعات ،وهي القاعدة اللتي تقيض بثبوت
املستوى ّ
تغري األحكام ّ
األول :قاعدة ّ

حكم باحلرمة اليوم عىل يشء ضمن وضع معني ،فيام يكون احلكم غد ًا عليه خملتلف ًا نلتيجة

عروض اللتحوالت املوضوعية عليه ،فالدم ال جيوز رشبه أو تناوله بنص الكلتاب العزيز ،لكنه
( )1ثمة كلتابات كثية يف الفقه السني القديم واحلديث حول موضوع تغي الفلتوى بلتغي الزمان واملكان
واألحوال والعادات ،وقاعدة العادة حمكمة ،وغي ذلك مما يدرس عوامّ تغي األحكام والفلتاوى يف
النظرية واللتطبيق ،فلرتاجع ،فقد صغنا البحث بشكّ كّل هنا.

لو رشب هذا الدم حيوان حملّ األكّ بطبعه كالغنم أو البقر ،ثم اسلتحال يف جسمه وصار
جزء ًا منه بلتحلّ أجزائه يف جهازه اهلضمي ،فإننا لو ذبحنا هذا احليوان يكون أكّ حلمه جائز ًا؛
ألن موضوع حرمة األكّ هو الدم ،وهذا املوضوع مل يعد ملتحقق ًا اآلن بعد عروض اللتحوالت
اللتكوينية عليه يف داخّ جسم احليوان ،فيام املأكول اآلن بالنسبة إلينا هو حلم احليوان حملّ
األكّ ،فبلتغي املوضوع حيصّ حتول يف احلكم تلقائي ًا ،وكّ ما حصّ أن الواقع نفسه بلتغيه
اللتكويني قد خرج من حتت حكم رشعي ،لينضوي حتت ظّ حكم رشعي آخر ،فمن غي
موقعه هنا ليس هو الدين أو الرشيعة ،وإنام هو الواقع.
من هنا ،ختلتلف فكرة نسخ األحكام الرشعية عن فكرة تغي احلكم بلتغي املوضوع؛ ألن
فكرة النسخ ـ باملفهوم السائد هلا ،برصف النظر عن صحة هذا املفهوم عندنا ـ تقوم بلتعديّ
احلكم نفسه ولو كان موضوعه باقي ًا ،فاللتحول صار يف اجلعّ ويف ثبوته يف أصّ الرشع ،بينام
فكرة تغي احلكم بلتغي املوضوع ال تعني زوال أي حكم من القانون الرشعي زواالً أصلي ًا ،بّ
األحكام ما تزال قائمة ،وهي حرمة تناول الدم وجواز أكّ حلم الغنم ،كّ ما يف األمر أن
اللتحوالت اللتكوينية أخرجت املوقف ـ من حيث الفعلية واملجعولية ـ من حتت سلطان حكم
إىل حتت سلطان حكم آخر ،ففعلت حك ًام وأوقفت تفعيّ حكم آخر ،دون أن تزيله من
الوجود القانوين أبد ًا ،فاملوقف أشبه يشء بوضع ضوء قوي يف أعىل الغرفة ،ووضع لوح ملتعدد
األلوان يف أطرافه ،فكلام حترك اللوح صار اللون املنبعث من اإلضاءة خملتلف ًا ،فهنا مل حيدث أي
حتول يف اإلضاءة ،بّ تغي اجلسم الذي عرضت عليه اإلضاءة ،فرتك أثر ًا عىل النلتيجة العملية
يف الغرفة.
وال يقف األمر عند اللتغي اللتكويني النهائي املشار إليه ـ وهلذا قد يلتحدث الفقهاء ضمن ًا
عن هذه القاعدة عند احلديث عن مسألة اللتطهي باالسلتحالة أو باالنقالب ـ بّ يدخّ يف هذا
السياق أشكال أخرى ينبغي االنلتباه إليها؛ وذلك أن املوضوع ـ باملفهوم االجلتهادي األصويل
له ـ يعني متام العنارص امللتصلة بلتحويّ حكم من وجوده اخلام يف أصّ الرشع إىل صيورته
فاع ً
ال منجز ًا داخالً يف اللحظة يف مسؤولية هذا املكلف أو ذاك ،وهذا يعني أن كّ عنرص اخذ
رشط ًا أو قيد ًا يف تعلق احلكم باملسؤولية الناجزة الفعلية فهو داخّ يف دائرة املوضوع ،وهذا ما
يفلتح فكرة املوضوع عىل أنواع من اللتغيات ال تقف عند اللتغي اللتكويني الذي من نوع املثال

السابق ،فارتضاع طفلة من امرأة يمكنه أن حيول املوقف من حلية زواج رجّ معني هبذه
الطفلة بعد بلوغها إىل احلرمة ،للتغي املوضوع وتعنوّنا بعنوان جديد هي ابنلته من الرضاعة
مثالً ،أو صيورة الزواج بالبنت موجب ًا للتحريم أمها عليه ،فليس حتول املوضوع هو حتول
تكويني ّنائي بزواله متام ًا من الوجود بالرضورة ،بّ يمكن أن يكون حتوالً عنواني ًا داخ ً
ال يف
دائرة االعلتبارات القانونية .ومسألة العنوان الثانوي العام يف احلاالت الطارئة يمكن هلا
بأكملها أن تدخّ يف هذا املجال هنا ،وإن كنا سنفصلها ألمهيلتها الفائقة يف موضوع بحثنا،
وهبدف املزيد من اللتوضيح.
وهبذا نفهم أن مسألة تغي األحكام بلتغي املوضوعات ،ال تفرض عدم دوام الرشيعة ،وال
تفرض النسخ بعد عرص النص ،وال تفرض منح سلطة ترشيعية ألحد غي اهلل ،بّ هي جمرد
نظام ( )sustmقهري حيرك القوانني يف دوائرها بفعّ حتوالت الواقع اخلارجي بأشكال هذه
اللتحوالت ،وهي ظاهرة موجودة يف مجيع القوانني واألعراف ،وليست خاصة بالرشيعة
الدينية.
ومن هذا املدخّ ،يمكن إقحام ما طرحه السيد اخلميني يف قضية الزمان واملكان ،حيث
أثار يف حديثه أن نظرتنا لظاهرة ما قد تلتغي إذا جاءت يف ظّ قراءة سياقية للظاهرة ضمن
وضع معقد فرضلته احلياة ،إنه يعلتقد أن الظواهر واملوضوعات قد تبدو ساكن ًة ومسلتقرة توحي
للناظر بأّنا ال تسلتدعي االنضواء حتت عنوان جديد يسلتدعي حك ًام خملتلف ًا ،إال أّنا يف واقع
أمرها ونلتيجة اللتطورات اجلديدة ونمط اللتعقيد البالغ يف احلياة االجلتامعية والسياسية
واالقلتصادية املعارصة ..تسي يف تغي ملتواصّ ،فاللتغي اليوم نفذ إىل األعامق ومل يقف عند
الظواهر ،أشبه بنفوذ فكرة احلركة مع صدر الدين الشيازي (1050هـ) من األعراض
األربعة إىل اجلوهر ،وهذا كله يسلتدعي تغيات يف املواقف الرشعية نلتيجة تغي متوضع الوقائع
واألحداث بطريقة خفية ودقيقة ،ومن هنا تأيت والية الفقيه املطلقة للتلتصدى إلدارة امللتغيات
وحتديدها .
( )1راجع :اخلميني ،صحيفة نور  ،170 :2و98 :21؛ وأمحد مبلغي ،الثابت وامللتغي يف الفقه اإلسالمي،
قراءة يف جهود اللتيار النهضوي :اخلميني ،الطباطبائي ،الصدر ،جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد :1
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بتغري مصاديق املتع ّلق ،فمن تغي املوضوع إىل تغي
تغري التطبيق ّ
املستوى الثاين :قاعدة ّ
امللتعلق يف انطباقاته اخلارجية ومصاديقه العينية ،نالمس املسلتوى الثاين من مسلتويات اللتغي ،إذ
تفرض هذه الظاهرة تغي ًا أيض ًا ،لكن ليس يف فعلية األحكام فضالً عن أصّ وجودها
القانوين ،وإنام يف شكّ تطبيقها اخلارجي العمّل ،وهذه نقطة مهمة جد ًا ،ويلعب العرف
والظروف املوضوعية دور ًا عظي ًام يف هذه القضية ،وعاد ًة ما حيدث هذا األمر يف ملتعلقات
األحكام (املأمور به) اللتي تكون من نوع العناوين العامة ،فإهانة املؤمن حرام ،لكن املامرسة
اخلارجية اللتي يصدق عليها عنوان اإلهانة ليست شكالً ثابلت ًا عّب الزمان واملكان ،بّ هي
ملتحركة دوم ًا ،فالقيام عند دخول شخص إىل الغرفة نوع من اإلهانة يف بعض األعراف لكنه
ليس كذلك يف أعراف أخر ،وهكذا مفهوم اإلرساف خيلتلف من فضاء إىل فضاء آخر ،حلتى
داخّ املجلتمع الواحد تبع ًا للظروف املوضوعية واألحوال االجلتامعية ،وهكذا عنوان اللتزين
خيلتلف تبع ًا للفضاءات االجلتامعية ،ففي بعض الفضاءات تصنف بعض أنواع األلبسة عىل أّنا
زينة للمرأة ،األمر غي املوجود يف فضاءات اخر ،وهكذا مفهوم النفقة ،وصلة الرحم،
ومعارشة الزوجة باملعروف ،وغي ذلك من عرشات األمثلة بّ املئات.
واألمر ال يقف عند احلدود الفردية أو االجلتامعية الضيقة ،بّ غالب ًا ما تكون حركة تطبيق
األحكام يف دائرة السياسات والنظم العامة خاضعة هلذا النوع من اللتحوالت يف امللتعلق
(املأمور به) ،فعدم اخلضوع للمعلتدين واجب رشعي ،لكن صفقة أسلحة يف حلظة ما يمكن أن
تكون خضوع ًا ،وهي بنفسها يف ظرف آخر قد ال تكون كذلك ،بّ قد تكون قوةً ،وحتالف
سيايس معني قد يكون اآلن مصداق ًا لعنوان وجويب ،وبعد فرتة وجيزة يصبح مصداق ًا لعنوان
حتريمي ،وهكذا ،ويف بعض األحيان يكون هناك نوع صلة بني حتول املوضوع وحتول امللتعلق
فالحظ.
وعليه ،فمبدأ حتول األحكام ـ يف رتبة الفعلية واللتنجز وحتمّ املسؤولية ـ بلتحول
املوضوعات ،ومبدأ حتول أشكال تطبيق امللتعلقات ،وتغي املصاديق تبع ًا للتغي الظروف ،من
املبادئ اللتحولية الكبية اللتي تسمح للرشيعة باللتكيف مع امللتغيات واملسلتجدات ،وهو ما
يعني حتقق حالة املرونة يف ظّ امللتغيات ،وقدرة الرشيعة عىل ملتابعة امللتغيات من خالل
انلتقال امللتغي من عنوان إىل آخر ،ومن ثم من حكم إىل آخر ،وتنوع أشكال تطبيق العناوين تبع ًا

للظروف امللتحولة.

العنصر الثاني :االجتهاد بوصفه منتِجاً فيّاضاً (فهمان :شيعيٌّ وسنّي)

اعلتّب العديد من الفقهاء والباحثني االجلتهاد أحد األسس اللتي تؤمن حركية اللترشيع

اإلسالمي وحتقق مواكبة العرص وملتطلباته  .إن االجلتهاد هو الذي يكون حلقة الوصّ بني
أحكام الرشيعة وملتغيات العرص ،ففلتح باب االجلتهاد ومواصلة مسيته من شأنه أن يكشف
لنا دوم ًا عن املوقف اإلسالمي يف اللحظة امللتغية .أما لو أقفلنا باب االجلتهاد الذي فلتحلته
الرشيعة نفسها فإننا سوف نقطع هذا الرتابط وسنلتوه يف الكشف عن االرتباطات املوجودة يف
الرشيعة اإلسالمية.
هبذه الطريقة يلتم النظر لالجلتهاد عىل أنه عنرص رضوري للتحقيق املواكبة واللتغطية ،بحيث
تلتمكن الرشيعة من ملتابعة املسلتجدات وتقدر عىل حتقيق شموليلتها ،وترمجة ذلك عىل أرض
الواقع.
هذه هي الصورة اللتي يقرأ فيها االجلتهاد عنرص ًا حمقق ًا للشمولية عملي ًا وفق ًا لللتصوير
اإلمامي ،بينام يقدم االجلتهاد السني رؤية إضافية هلذه القضية عندما يعلتّب أن االجلتهاد قادر
عىل تغطية الوقائع املسلتجدة ،ويقصد الفقه السني باالجلتهاد هنا األدوات املساعدة اللتي
يمكنها تأمني نلتائج فقهية للفقيه يف حال عدم توفر النصوص ،ومن أبرزها مرجعية القياس،
فإن القياس يمكنه أن حيقق ـ عم ً
ال ـ تغطية الرشيعة لوقائع احلياة من خالل اعلتامده منهج ًا يف
معرفة احلكم حيث ال نص ،وإذا الحظ الفقيه اسلتدعاء القياس لنلتيجة فاسدة منافية للرشيعة
أجرى قاعدة االسلتحسان اللتي حتول بني القياس واخلروج بنلتائج سلبية.
بّ ومن القياس واالسلتحسان ،ينطلق الفقيه فيام ال نص فيه العلتامد منهجية االسلتصالح،
حيث ينظر يف املصالح واملفاسد الكامنة يف احلالة املراد حتديد حكمها الرشعي للخروج
( )1انظر ـ عىل سبّ املثال ـ :مطهري ،اإلسالم وملتطلبات العرص151 ،149 ،144 :؛ والشيازي (حتت
إرشافه) ،شمولية الرشيعة نقد نظرية الفراغ القانوين يف اإلسالم ،جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد  38ـ
 16 :39ـ 17؛ وكامّ اهلاشمي ،الثابت وامللتغي يف الفقه الديني (ضمن كلتاب جتديد الفكر الديني):
 170ـ .171

باسلتنلتاج املوقف الديني منها ،من خالل قراءة جانبها املالكي (املصلحة واملفسدة) يف ضوء
معرفلته املسبقة بأن الرشيعة سيقت للتحقيق مصالح العباد ،وقد قدم الفقه السني عرشات ـ
وربام مئات ـ األمثلة عىل توليد فلتاوى من خالل قانون االسلتصالح هذا ،وكأنه قانون يشلتغّ
اللمي ،فبدل أن ينطلق من احلكم ملعرفة وجود مصلحة خلفه ،ها هو
فيه املجلتهد عىل الدليّ ِّ
يرى املصلحة اآلن بنفسه ليكلتشف من خالهلا أن احلكم موجود يف دائرهتا ،فيصدر فلتواه يف
ذلك.
إن فكرة االسلتصالح أو املصالح املرسلة كانت مهمة جد ًا يف االجلتهاد السني ،لكن بعض
علامء أهّ السنة عارضوها ،ومن أبرزهم الشيخ أبو حامد الغزايل (505هـ) ،وإن كان ربام
يمكن عده مؤمن ًا هبا وفق صيغة خاصة ليست حمّ بحثنا حتلتوي رشوط ًا شديدة.

العنصر الثالث :العناوين الثانويّة أو احلاالت العارضة الطارئة

العناوين الثانوية ـ خاص ًة منها قانون اللتزاحم القايض بلتقديم األهم عىل املهم ـ واألحكام

احلاكمة عىل األحكام األولية ،كالرضر (قاعدة ال رضر) ،واالضطرار (الرضورات تبيح
املحظورات) ،خاصة عندما نعممها ـ كام يطرحه الشيخ يوسف القرضاوي

ـ ملفهوم

رضورات اجلامعة ،وال نحرصها بإطار رضورات األفراد ،مثّ فرض رضائب للتأمني نفقات
احلرب حلامية األمة ،فهذه رضورة تعرض اجلامعة وقد ال تعرض الفرد قهر ًا ،واحلرج (املشقة
جتلب اللتيسي) ،واإلكراه (رفع عن أملتي ..ما اسلتكرهوا عليه) ،واللتقية (حاالت الضعف
والعجز وتطلب محاية الذات أو اجلامعة) ،وغي ذلك..
هذه العناوين وما حتمله من مواقف رشعية ،يفهمها هذا االجتاه املدريس بوصفها قادر ًة عىل
تغطية الكثي جد ًا من امللتغيات اللتي ليس للرشيعة فيها موقف منصوص مبارش هلا بعنواّنا؛
لظهورها بعد عرص النص وزمن الوحي ،ومن ذلك تقديم املصلحة العامة عىل املصالح
الفردية ،وهبذه العناوين واألحكام اللتي متلك حق النقض (الفيلتو) عىل حسب تعبي املطهري،
تلتمكن الدولة من مواكبة امللتغيات وما حتلتاجه احلياة املعارصة إىل جانب األحكام األولية
( )1انظر :القرضاوي ،عوامّ السعة واملرونة يف الرشيعة اإلسالمية 71 :ـ .73

الكثية ،وتلتم تغطية الوقائع بشكّ كامّ.
وعليه ،فيمكن الركون إىل العناوين الثانوية للتكييف احلياة مع ملتطلباهتا واقلتضاءاهتا؛ فحني
يلتزاحم األكثر رضر ًا مع األقّ رضر ًا تأيت قاعدة اللتزاحم؛ للتقدِّ م األقّ رضر ًا عىل األكثر؛
وحينام يكون احلكم املعني ضار ًا بمعنى من املعاين فسوف تلتدخّ قاعدة (ال رضر) ـ وفق فهم
هلا ـ من أجّ نفيه أو حتجيمه؛ وكذا األمر يف قاعدة (ال حرج) مثالً .وهذا معناه أن األحكام
األولية تقع عىل الدوام حتت سلطان العناوين الثانوية الطارئة ،القادرة عىل نفيها أو حتجيمها يف
موردها.
وهذا كله يعني أننا حينام نمنح الدولة أو غيها سلط ًة ما ،فغاية ما هنالك هو أّنا سوف
تلتمكن من إعامل القواعد الثانوية نفسها يف املواطن املسموحة ،وهنا ال تضع السلطة أي حكم،
وال تلغي أي حكم ،بّ تقوم بلتطبيق احلكم الثانوي عىل مورده اخلارجي يف احلالة الواقعة،
فدورها تطبيقي تنفيذي ،وليس ترشيعي ًا تقنيني ًا.
لقد راهن الفقه اإلسالمي كثي ًا عّب اللتاريخ عىل فكرة العناوين الثانوية واحلاالت العارضة
الطارئة ،فشكلت عنرص ًا رئيس ًا يف حتريكه لحأحكام عىل أرض الواقع تبع ًا للملتغيات
والظروف.
والبد يل أن اوضح هنا أن مفهوم العنوان الثانوي ال خيلتص يف الفقه باحلاالت االسلتثنائية
أو القاهرة ،بّ هو يلتخطى هذا ،فاملاء بالعنوان األويل جيوز رشبه ،لكنه لو تعنون بعنوان
ثانوي ،مثّ صيورته ملتنجس ًا فإنه يصبح حرام ًا ،فاللتغي العنواين هنا غي املوقف القانوين
والرشعي ،رغم أنه ال توجد حالة طارئة قاهرة اسلتثنائية مثّ الرضورة واإلكراه ،ففكرة
العنوان الثانوي أوسع من احلاالت القاهرة الضاغطة ،لكن أمهيلتها تبدو لنا أكثر يف إطار
الضغوط والطوارئ ،نظر ًا حلاجة الرشيعة لللتكيف مع هذا النوع من احلاالت.
وهبذا نكلتشف ـ وفق ًا هلذا اللتفسي ملفهوم الثانوية ـ أن فكرة تنوع العناوين األولية والثانوية
تلتداخّ بشكّ كبي مع فكرة تغي األحكام بلتغي املوضوعات ،فانلتبه ،لكننا فصلناها نظر ًا
خلصوصية األحكام الثانوية الكلية اللتي متثّ حاالت الطوارئ؛ ملا هلا من أمهية ،أو لكون
خصوصية الثانوية يف هذا النوع من الثانويات ال يغي العنوان أو املوضوع يف ذاته وتكوينه ،كام
يف االسلتحالة يف باب الطهارة ،بّ يلقي عليه صف ًة إضافية.

العنصر الرابع :األحكام احلكوميّة والوالئيّة

ال تقوم هذه األحكام يف هذه النظرية بسن أو وضع ترشيعات قانونية يف عرض األحكام

األولية والثانوية ،وإنام تعّب ـ كام يرى أمثال الشيخ جعفر السبحاين والشيخ نارص مكارم
الشيازي ـ عن جمموعة من املقررات اللتي تقع يف سياق إجراء األحكام األولية والثانوية
وتنفيذها ،فهي وسائّ للتنفيذ األحكام الرشعية وليست أحكام ًا يف عرض تلك األحكام،
فعندما تسن القوانني املرتبطة بالسي أو اجلند أو اخلدمة العسكرية أو األوراق الثبوتية أو
اجلامرك أو الرضائب اجلديدة أو تسعي البضائع والسلع ،فال تعّب سوى عن تطبيق لقانون
وجوب تنظيم املجلتمع املؤسس يف الرشيعة نفسها ،أو عن مقدمات للتنفيذ ذلك الوجوب
الرشعي ،فال تأخذ صف ًة تأسيسية حلتى نلتصورها تكمي ً
ال للرشيعة ،أو فلنقّ ـ بحسب تعبي
بعض آخر ـ بأّنا تدابي أو تنظيامت ،وليست ترشيعات.
وهذه النقطة بالطريقة اللتي جيليها أمثال الشيخ مكارم الشيازي متثّ حماولة رضورية
للتخفيف حجم هذه املقررات ،وهلذا كانت هناك رغبة يف تسميلتها (مقررات) وليس (قوانني)،
وقد رشحنا سابق ًا اللتصور املدريس لفكرة احلكم احلكومي فال حاجة لإلعادة واللتكرار.
ويمثّ املوقف من احلكم الوالئي ودور الدولة (اإلنسان) أو تفسيمها أحد أهم مميزات
هذه النظرية عن النظرية السابقة ،ففيام كانت نظرية املرجعية اإلنسانية املساعدة تعطي الدولة
سلط ًة ترشيعية إضافة إىل سلطلتها اللتكوينية ،ومل تكن تلتمكن يف كثي من األحيان من فهم فكرة
وجوب طاعة أويل األمر إال يف سياق سلطة ترشيعية من هذا النوع ،مل ترض هذه النظرية
( )1راجع :دائرة املعارف فقه مقارن  215 :1ـ ( 216حتت إرشاف الشيخ مكارم الشيازي)؛ وجعفر
السبحاين ،األحكام الرشعية بني الثوابت وامللتغيات ،جملة فقه أهّ البيت ،العدد 165 :48؛ وصدر
الدين القبانجي ،األصالة واملعارصة يف نظرية أهّ البيت ،جملة آفاق احلضارة اإلسالمية ،العدد :10
 119ـ 120؛ ويسلتوحى من حممد املؤمن ،قوانني ثابت وملتغي ،جمله فقه اهّ بيت (بالفارسية) ،العدد
 74 :56ـ  ، 75وإن كان يف بحوث أخرى للشيخ املؤمن يظهر منه القبول بمبدأ جعّ القانون من قبّ
ويل األمر ،بّ جيعله من وظائفه ،فالحظ له :الوالية اإلهلية اإلسالمية  316 :1ـ  .323وقد سبق أن
تعرضنا لبعض كالمه.
( )2انظر :حممد بن حجر بن حسن القرين ،اللترشيع الوضعي يف ضوء العقيدة اإلسالمية 50 :ـ .51

املدرسية هنا بسلطة كهذه ،بّ أعادت فهم احلكم احلكومي بوصفه سلط ًة إجرائية تنفيذية ال
متثّ مقرراهتا سوى وسائّ إجراء ال غي.

العنصر اخلامس :الطبيعة البيانيّة يف النصوص الدينية القانونيّة

يرى هذا االجتاه املدريس هنا أن الطبيعة البيانية يف النصوص الدينية القانونية تقوم عىل

أمرين:
أحدمها :إن األحكام فيها مسوقة عىل ّنج القضية احلقيقية ال اخلارجية كام حقق يف أصول
الفقه ،فهي تفرتض املوضوع وتقدره مما جيعّ احلكم ثابلت ًا عىل املوضوع أينام كان وملتى ما كان،
وهذا هو اجلانب الثبويت للقضية.
ثانيهام :إّنا حتوي صيغ العموم واإلطالق اللتي حتمّ بطبيعلتها أو سياقاهتا قدرة الشمول،
وهذا هو اجلانب اإلثبايت من املوضوع ،فإن األمر بالوفاء بالعقود (املائدة )1 :ملا كان عام ًا فإن
أي عقد يسلتجد سيكون هلذا العموم ـ ال أقّ وفق ًا لبعض اآلراء يف فقه اللتجارات ـ قدرة
اسلتيعابه وتغطيلته ،فالعقود املسلتحدثة واملعامالت اجلديدة مشمولة لعنوان وجوب الوفاء
بالعقود ،فمهام كثرت املعامالت والعقود واسلتجدت فلدينا نصوص عامة ومطلقة زماني ًا
وأفرادي ًا وحالي ًا تصلح السلتيعاهبا ،بال حاجة إىل نصوص خاصة يف واقعة حادثة يف هذا الزمان
أو ذاك.
وهكذا احلال يف االسلتصحاب ،حيث وردت فيه رواية يف باب الوضوء ،وأخرى يف باب
الصالة ،وهكذا ،لكن الفقيه األصويل اسلتنلتج منها قاعد ًة ك ِّلية عامة ،جعللتها تنطبق يف مجيع
موارد الشك املسبوق باليقني .وكذلك األمر مع الرضر الذي نفلته الرشيعة ،فهو كام ينطبق عىل
تناول السم ينطبق أيض ًا عىل اسلتنشاق اهلواء الذي حيمّ إشعاعات نووية أو مواد كيميائية
مثالً ،دون فرق بينهام.
فكثرة الوقائع وتعدد املسلتجدات ال تفرض بالرضورة كثر ًة موازية يف النصوص؛ ألن
القضية احلقيقية والصياغة اللتعميمية كافيلتان السلتيعاب الكثي من هذه املسلتجدات.
وهذا ما يقول فيه قطب الدين الراوندي (573هـ) .. :فاحلوادث غي ملتناهية ،وعموم

النصوص أيض ًا غي ملتناهية (هكذا) ،وإن كانت النصوص ملتناهية ، ..وهو ما يعّب عنه
الغزايل بالروابط الكلية لحأحكام .
إن فكرة البيانية الكلية يف النصوص (ثنائية العموم واإلطالق) متثّ واحدة من أعظم آليات
إنقاذ الفقه من جهة ،ومتكينه من بسط سلطلته ونفوذه عىل الوقائع يف مساحة هائلة من
امللتغيات واملسلتجدات من جهة ثانية.

العنصر السادس :التمييز بني الدين وفهم الدين

إن الدين يقوم بلتغطية كّ يشء ،لكن ليس من الرضوري أن يكون فهم الدين لنا شامالً

لكّ يشء ،هذا ما ينطبق متام ًا عىل القرآن الكريم ،هلذا ورد يف بعض النصوص امللتقدمة يف
الفصّ األول من هذا الكلتاب أن األمر الفالين موجود يف القرآن الكريم لكن نحن ال نفقهه
وإنام يفقهه أهله ،مثّ الرسول وأهّ البيت .وعليه ،فعدم ظهور أمر ما لنا من النص القرآين ال
يعني عدم وجوده وبيانه ،ومن ثم ففهمنا للدين ال يساوي واقع الدين ،بّ قد تصّ أفهامنا
جلزء منه ال مجيعه ،واسلتلتباع ًا لذلك ال نسلتطيع أن نحكم عىل الرشيعة الواقعية باملقدار الذي
انكشف لنا منها.
واهلدف من هذه الفكرة تأمني محاية مقابّ اإلشكالية اللتي قد تواجه الشمول ،من حيث إن
الطرف اآلخر قد يطالب الفريق الشمويل بإبراز شمولية الرشيعة والكشف عن النصوص
الدينية اللتي تدل عىل تصدي الرشيعة ملساحات معارصة اليوم ال نكاد نلمح هلا يف النصوص
أثر ًا كقوانني محاية البيئة ،فإن القائّ بالشمولية املدرسية هنا يمكنه أن يقول بأن عدم انكشاف
تصدي النصوص لوقائع مسلتجدة يرجع لقصور فهمنا ،ال لعدم كون الشمول حقيقة واقعة،
والبد لنا من اللتمييز بني واقع الدين وبني فهومنا للدين.
واللتمييز بني فكرة الدين وفهمه ،وظفها بعضهم بطريقة أخرى هنا مثّ الشيخ يوسف
القرضاوي ،حيث ذهبوا إىل أن من خصائص الرشيعة الواهبة هلا مرون ًة ،قابلية النصوص
( )1الراوندي ،فقه القرآن .13 :1
( )2انظر :الغزايل ،املسلتصفى.296 :

للفهوم امللتعددة ،األمر الذي جيعّ نصوص الرشيعة يف الكلتاب والسنة ذات قدرة عىل احلتواء
أثرية احلنابلة وقياسية األحناف وترخيصية ابن عباس وتشددية ابن عمر وظاهرية داود ،وغي
ذلك  ،وهذا ما يقدم صور ًا ملتنوعة يمكن توظيفها للتسييّ شمولية الرشيعة عىل أرض
الواقع.

العنصر السابع :السكوت القانوني (مرجعيّة األعراف العقالئيّة املمضاة)

ال اريد هنا أن أخوض باللتفصيّ يف مسألة السية العقالئية أو العرف البرشي العام ،واللتي

أوالها االجلتهاد اإلسالمي أمهي ًة فائقة ،وحظيت بني امللتأخرين من األصوليني والفقهاء باهلتامم
كبي ،لكنني أريد أن أشي إىل أن الفقه اإلسالمي متكن من أن يغطي مساحة واسعة من النشاط
القانوين اعلتامد ًا عىل البناءات العقالئية واألعراف البرشية العامة ،مثّ البناء عىل االحلتجاج
بالظن اخلّبي أو الظن الداليل أو اللتملك باحليازة أو عرشات ـ وربام مئات ـ من األمثلة
األخرى اللتي يعرفها كّ مطلع عىل أعامل الفقهاء املسلمني.
معنى هذا أن مساح ًة واسعة من اللتقنني ،وإن مل تكن موجود ًة يف النصوص ،تعلتّب قائم ًة؛
فإن املقنن الذي يلتصدى لللتقنني يف مساحة ما نفهم من سكوته عن بعض اجلوانب تقنين ًا ،فإن
السكوت يمثّ فع ً
ال قانوني ًا عند املقنن وال يمثّ غيبوب ًة قانونية ،وهذا يدل عىل أن السكوت
عن حكم العقّ القطعي (برصف النظر عن قانون املالزمة) والسكوت عن األعراف البرشية
والسي العقالئية ،يمنح كّ نلتائجها عّب الزمن للرشيعة ،فكأن الرشيعة تضمنت كّ
والبناءات ِّ
هذه اجلهود القانونية املوجودة عند العقّ والعقالء مع ًا ،ومن ثم ال ينبغي لنا اخلوف من نقص
النصوص؛ ألن السكوت يساوي نص ًا يف مثّ هذه احلال عندما يواجه ظواهر معينة.
وال تقف قيمة السكوت القانوين عند هذا احلد ،بّ قد تلتصّ باألعراف الزمنية عرص نزول
النص وما يمكننا معه من اسلتنطاق الظواهر للخروج بنلتائج قانونية.
والسعة يف االجتهاد املدريس اإلسالمي ببياننا هلا ورشحنا
هذه هي أهم أركان
ّ
التحول َّ
وتوسعنا فيها ،واللتي حتقق السعة عملي ًا ،ويف الوقت عينه ال تفرض علينا الرجوع ملرجعية
ّ
( )1انظر :القرضاوي ،عوامّ السعة واملرونة يف الرشيعة اإلسالمية 49 :ـ .64

قانونية ثانية ،ال يف عرض مرجعية اهلل وال حلتى يف طوهلا .

حماوالت االجتهاد التجديدي وتأثريها اإلجيابي على ثنائيّة السعة والتكيّف

لكن لو أردنا أن نذهب أبعد من هذا ،فسوف نالحظ أن بعض املدارس اللتجديدية يف الفقه

اإلسالمي اسلتعانت مؤخر ًا بسلسلة من االطر االجلتهادية بغية حّ بعض مشاكّ االجلتهاد
الرشعي املسلتجدة ،وبعض هذه االطر يمكن تصنيفه هنا ضمن العنارص اللتي توفر سعة
الرشيعة وقدرهتا عىل تغطية الوقائع واالسلتجابة هلا ،وسوف أركز هنا عىل بعض هذه االطر من
باب املثال ال غي:
 1ـ نظر ّية تارخيان ّية بعض النصوص واألحكام ،فهذه النظرية رغم القلق البالغ منها يف
األوساط املدرسية ،لكنها تبدو قادرة عىل توفي إمكانات للسعة ،فعندما نقول بأن العنارص
الزكوية اللتسعة مل تؤخذ بصفة ثابلتة وإنام لوحظت مالحظ ًة تارخيية ،فهذا معناه أن الفقيه سوف
خيرج من فهم النصوص بنلتيجة خملتلفة ،فلن ختّبه النصوص بعد هذا أن الزكاة واجبة يف الرشع
يف الغالت األربع واألنعام الثالثة والنقدين ،بّ سلتخّبه أّنا ثابلتة يف كّ ما يمثّ أساس ًا عام ًا
يف إنلتاج املال أو يف حركة االقلتصاد ،وأن تعيني مصداق ما يمثّ كذلك يرجع فيه للدولة مثالً،
ففي هذه احلال سوف تلتحول العديد من الرضائب اللتي تضعها الدولة إىل رضائب يف أصّ
الرشع ،ولن يكون دور الدولة هنا سن القوانني أو فرض رضائب جديدة ،بقدر ما يكون
( ) 1راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :حتت إرشاف الشيخ نارص مكارم الشيازي ،دائرة معارف فقه مقارن :1
 213ـ 221؛ وشمولية الرشيعة نقد نظرية الفراغ القانوين يف اإلسالم ،جملة االجلتهاد واللتجديد،
العدد  38ـ  13 :39ـ  20 ،17ـ 26؛ وتفسي األمثّ  284 :13ـ 285؛ وأنوار الفقاهة 553 :1؛
وعبد اهلل نرصي ،الدين بني احلدود واللتوقع 124 :ـ 138؛ ومطهري ،اإلسالم وملتطلبات العرص:
151 ،149 ،144؛ وجعفر السبحاين ،األحكام الرشعية بني الثوابت وامللتغيات ،مصدر سابق:
 161ـ 172؛ وجعفر مرتىض العامّل ،اآلداب الطبية يف اإلسالم 89 :ـ 97؛ وحممد باقر السيسلتاين،
اجتاه الدين يف مناحي احلياة 683 :ـ 688؛ ومنهج اللتثبت يف الدين ،حقيقة الدين 141 :ـ ( 146وإن
كان يفهم منه يف بعض العبارات أنه يرى شيئ ًا قريب ًا من النظرية األوىل امللتقدمة)؛ وهاشم اهلاشمي،
الرشيعة ،الثوابت وامللتغيات ،عرض ونقد ،جملة رسالة اللتقريب ،العدد  100 :48ـ 114؛ وانظر:
حممد تقي املدريس ،اللترشيع اإلسالمي ،مناهجه ومقاصده  217 :2ـ .294

تطبيق قاعدة (ما به قوام االقلتصاد) عىل احلالة الزمنية ال غي.
وهكذا عندما يفهم الفقيه من نصوص حق املرأة أو الرجّ يف الفسخ بالعنن أو العفّ أو
اإلخصاء وغي ذلك ،أّنا مل تؤخذ عىل نحو املوضوعية ،بّ بصفلتها مصاديق لعنوان حقيقي
هو املأخوذ يف الرشع ،وهو عنوان (ما يلزم من وجوده جسدي ًا عند أحد الطرفني قبّ العقد
عدم إمكان بناء العالقة الزوجية) ،فهذا العنوان يصبح قادر ًا عىل االنطباق عىل مصاديق
جديدة ،بال حاجة لسن قوانني مسلتجدة ،فينطبق عىل مرض األيدز وأمثاله مثالً .ومثّ هذا
موضوع عنارص االحلتكار املنصوصة يف الرشع وغي ذلك الكثي.
إىل غي ذلك من عرشات ـ وربام مئات ـ احلاالت البالغة األمهية واللتي يمكن ملنهج
االجلتهاد اللتارخيي أن حيول الفقيه نلتائجها يف مرحلة االسلتنباط نفسها بصورة خترج أكثر قدرة
عىل تغطية الوقائع املسلتجدة.
 2ـ املنهج املقاصدي يف فهم الرشيعة ،وهو منهج يللتقي كثي ًا مع املنهج امللتقدم ،حيث يعلتّب
ـ فيام يعلتّبه ـ أن النصوص الدينية جاءت تار ًة للتبني األهداف املطلوبة بالذات ،وأخرى للتبني
الوسائّ اللتي ترصد للتحقيق هذه األهداف ،وأن خطأ االجلتهاد اإلسالمي يكمن يف نظرته
للنصوص كلها عىل أّنا من نوع واحد ،واحلال أن اللتمييز بني الوسائّ واألهداف من شأنه أن
حيررنا من نصوص الوسائّ ،ليجعلنا ألصق بنصوص األهداف ،ويضع نصوص الوسائّ
بصفلتها اطر ًا زمنية مرحلية مث ً
ال أو بصفلتها خاضعة مللتطلبات األهداف بحسب كّ مرحلة.
هذا إىل جانب أن املنهج املقاصدي يمكنه أن يرمم حاالت الفجوات اللتي نراها يف فهم
الرشيعة ،فبدل نظام (مجع امللتفرقات وتفريق املجلتمعات) والذي يدفع الفقيه للعجز عن
اخلروج بصورة أنظمة فقهية ملتكاملة ـ نلتيجة اعلتامد معيارية احلجية ـ كام ملس ذلك أصحاب
نظرية فقه النظرية أنفسهم مثّ السيد الصدر ،نذهب نحو نظام نصوص املقاصد واألهداف
لنجعلها حاكم ًة عىل النصوص اللتفصيلية اجلزئية ومقدم ًة عليها ،بحيث تعطي نوع ًا من
االنسجام بني أطراف املنظومة القانونية ،وهو ما حيقق قدر ًة عىل تغطية الوقائع دون فجوات
وإمكاني ًة مللتابعة امللتغيات دون الوقوع يف تناقضات ميدانية.
إن االجلتهاد املقاصدي واالجلتهاد اللتارخياين يعلتمدان منهج تقشي النصوص وفصّ
الزمني منها عن امللتعايل عن الزمان واملكان اخلاصني ،ورصد األحكام احلقيقية اللتي جاءت

الرشيعة من ضمنها ،خاصة إذا قلنا بالفكرة اللتي ترى أن النصوص ال تساوي يف عددها عدد
األحكام بّ هي أكثر ،بمعنى أن ما يصدر عن النبي مث ً
ال ال يعني أن كّ يشء فيه هو حكم ،بّ
بعضه حكم وبعضه تطبيق احلكم عىل احلالة الزمنية أو تشخيص وسائّ حتقيق احلكم يف
اللحظة الزمنية النبوية.
ويف سياق نظرية املقاصد ،تظهر مقولة كشف املالكات والعلّ الكامنة خلف ترشيع
األحكام الواردة يف النصوص ،وهو اجتاه بدأنا نشهد تفاعالً معه يف الفرتة األخية ،خاصة عىل
صعيد األمور غي العبادية ،انطالق ًا من احلاجة للفهم العقالين لحأحكام تارةً ،ودفع ًا نحو منح
اللترشيعات مزيد ًا من املرونة واللتكيف أخرى ،فكلام متكن االجلتهاد من كشف العلّ
واملالكات ـ ولو من خالل نصوص علّ الرشائع واألحكام ـ أمكنه ممارسة اللتعميم واللتوسعة
يف معطيات النصوص نفسها ،تبع ًا للعلة اللتي تقوم باللتوسعة واللتضييق كام هو معروف يف
أصول الفقه اإلسالمي ،وهبذه الطريقة تلتحول النصوص إىل أكثر عمومي ًة وشمولية ،أو فقّ:
تلتوفر لدينا املزيد من نصوص الشمول والعموم.
من هذا كله ،نالحظ كيف أن بعض نقاد نظرية منطقة الفراغ اعلتّبوا أن البديّ هو املنهج
املقاصدي وأمثاله .
 3ـ نظر ّية دور الزمان واملكان يف االجتهاد ،واللتي اشلتهر هبا السيد اخلميني ،رغم أّنا
موجودة يف الفقه اإلسالمي من حيث أصلها ،إال أن هذه النظرية بالفهم الذي أملحنا إليه آنف ًا
ونحن نرشح االجتاه املدريس ،تساعد كثي ًا عىل فهم الوقائع املعارصة بحيث تبدهيا وكأّنا غي
ثابلتة ،أو وكأّنا مغايرة ملا دل عليه هذا النص أو ذاك ،فاسلتخدام اإلنسان للطبيعة وحيازته ملا
فيها من غي اململوك ملكي ًة شخصية ألحد ،حكم غي مطلق يف ذاته ،بّ له إطاره املوضوعي،
وهو أن يكون هذا االسلتخدام ملتوازن ًا بحيث ال يلحق الرضر باآلخرين أو باسلتقرار االقلتصاد
العام ،فعندما ينظر الفقيه اخلبي باحلياة املعارصة ملوضوع من هذا النوع ،فسيعرف أن جتويز
اللترصف العام باخليات الطبيعية هبذه الطريقة خارج عن أصّ احلكم الذي جعّ يف الرشع؛
ألنه ملتعنون بعنوان آخر ظهر مصداقه يف هذا العرص ،وهو عنوان الرضر وأمثاله ،وأحيان ًا ربام
( ) 1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :أبو املجد حرك ويوسف كامل ،االقلتصاد اإلسالمي بني فقه الشيعة وفقه
أهّ السنة 64 :وما بعد.

يكون عنوان ظهور طبقة اجلتامعية مفرطة يف اهليمنة االقلتصادية ،وما يؤدي ذلك إىل إرضار
بحياة الفقراء واملساكني ،األمر الذي مل يكن له وجود هبذا الشكّ سابق ًا بسبب عدم ظهور
اللتقنيات احلديثة.
إن الدولة هنا ال تقوم بسن قوانني جديدة ،بّ يف حقيقة احلال تقوم باكلتشاف حيثيات
النصوص ومالبساهتا وإطارها املوضوعي ،لكي تعرف أن هذه األحكام ليس موضوعها هذا
الزمان ،بّ موضوعها حالة عدم تأثي متكن اإلنسان من الطبيعة عىل حصول طغيان طبقي
جيحف بالعامة من الناس والسواد األعظم فيهم.
أكلتفي هبذه العنارص الثالثة اإلضافية اللتي من شأّنا منح الرشيعة املزيد من الشمولية
واملرونة واللتكيف واللتعقيّ.
وجممل القول يف هذه النظر ّية/االَتاه :إن هذه املبادئ والعنارص برملتها هي اللتي تسلتطيع أن

تغي األحكام تبع ًا
حتّ لنا األزمة اللتي خي ِّلفها ما يطلق عليه (منطقة الفراغ)؛ وذلك من خالل ي
للتغي عناوينها؛ أو من خالل العناوين الثانوية؛ أو من خالل عمومات األدلة وإطالقاهتا؛ أو
ي

من خالل إعطاء ويل األمر صالحية سن مقررات إجرائية تطبيقية جزئية أو غي ذلك .ومن هنا
حاول هذا الفريق من العلامء ،الذين ألكثرهم موقف سلبي من حركة اللتحديث يف الفقه ،أن
تقرر نقصان الرشيعة،
ينلتقدوا نظرية الطباطبائي والصدر ،حيث وسموا نظرياهتم هذه بكوّنا ِّ
وهو أمر مسلم البطالن.
هبذه الطريقة يلتم إثبات اسلتيعاب الدين لكّ مرافق احلياة ،ونثبت مواكبة امللتغي وتغطيلته
من قبّ الرشيعة ،ويف الوقت عينه ال نحلتاج ملعني قانوين خارج إطار النص .وهبذا يكون رس
اخلامتية والكامل والكلية والشمول.

قراءة حتليليّة نقديّة
للفهم املدرسي آلليّات الشمول التشريعي
متهيد

يف سياق حتليّ هذه النظرية واللتعليق عليها ،نجد أّنا سعت عّب اللتاريخ إلحكام نفسها

وتقديم ذاهتا بشكّ ملتناسق منلتظم وشامّ وحمكم؛ لكن هّ اسلتطاعت بالفعّ أن توفق بني
الشمولية القانونية ـ بوصفها أص ً
ال مفروض ًا هنا بالنسبة إليها ـ وبني إدارة امللتغيات وتغطية
املسلتجدات أو ال؟ هّ تعاين هذه النظرية من مشاكّ داخلية أو ال؟
هذا ما سنحاول يف هذه املرحلة أن نلتعرف عليه باخلتصار ،ولسنا نقصد هنا البحث يف
أصول هذه النظرية وعنارصها؛ فلكّ واحد من العنارص اللتي ذكرناها بحثه اخلاص واملطول
يف قواعد االجلتهاد الرشعي ،وليس هو موضوع ًا للتأمالتنا هنا ،بّ هيمنا هنا ـ بشكّ أساس ـ
رصد مدى قدرة هذه النظرية عىل اللتوفيق من جهة ،وعىل اسلتبعاد دور اإلنسان من العملية
القانونية من جهة ثانية.
ويمكننا هنا القيام ببعض املداخالت التحليل ّية والتقويم ّية ،كاآليت:

 1ـ االجتهاد بني إنتاج القانون والكشف عنه

إن احلديث عن االجلتهاد بوصفه أحد عنارص املواكبة ،هو ـ عىل صحلته ـ يف حقيقة أمره

خروج عن حمّ حديثنا؛ ألننا نلتحدث عن الرشيعة اإلهلية نفسها يف شموليلتها واسلتيعاهبا
للملتغي ،ال عن وسائّ إدراكنا للرشيعة ،وسبّ الوصول امللتواصّ إىل أحكامها وقوانينها،
فاالجلتهاد ليس أمر ًا يصطف بمحاذاة الرشيعة ويكون جزء ًا منها حلتى تصبح هلا قدرة الشمول
بّبكلته ،وال هو مصدر ترشيعي ،فهو مثّ اللغة اللتي يسلتعان هبا لفهم الرشيعة ،فليس هو

واللغة عنارص مكونة للرشيعة ،وإنام هو حماولة للكشف عنها ،وحلتى لو غضضنا الطرف عن
ذلك فاالجلتهاد ليس عملية رشعية حمضة ،وإنام أتى بقرار برشي بال حاجة لنص رشعي عليه
إذا كان هناك نص رشعي بالفعّ عليه ،وغايلته أن الرشيعة مل تنه عنه.
نعم ،قد يلتم هذا احلديث عندما نفّس االجلتهاد بأنه اللتقنني البرشي البديّ عن النص ،لكن
مع ذلك إذا كان بديالً عن النص فهذا إقرار بعجز النص عن اللتغطية أو عىل األقّ إقرار بأنه
يف ظرف عدم ظهور النص يساهم العقّ يف اللترشيع واللتقنني ،ويكون معين ًا قانوني ًا يف تلك
اللحظة.
من هنا ،يفرتض حذف االجلتهاد هنا من قائمة عنارص اللتغطية واالسلتيعاب ،واعلتباره ـ
حرص ًا ـ منهاج ًا فهمي ًا برشي ًا لوعي هذه اللتغطية عىل تقدير وجودها.

 2ـ وظائف العقل بني القوانني واملقرّرات ،حماولة لتبسيط الدور!

جيب أن نلتوقف قلي ً
ال عند مفهوم األحكام اللتدبيية احلكومية ،حيث حاولت هذه النظرية

تصويرها بوصفها (مقررات) تقع يف سياق تنفيذ األحكام األولية والثانوية .إن هذا اللتصوير
للمشهد يوحي ببساطة الدور القانوين هلذه األحكام ،كام حياول إقناعنا بأّنا ليست ترشيع ًا يف
عرض اللترشيعات األخر ،وأعلتقد أن حتليّ هذا املوضوع واختاذ موقف منه هو حجر الزاوية
يف قبول أو رفض هذه النظرية هنا.
هّ هذا اللتفسي لدور الدولة وويل األمر صحيح أو ال؟ هّ ما قدملته هذه النظرية كان
واقعي ًا أو أن ما رآه أنصار النظرية األوىل ـ مثّ امليزا النائيني والسيد الصدر ـ كان هو
الواقعي ،حيث أدركوا يف الالوعي بأن دور الدولة له بعد قانوين وليس إجرائي ًا فحسب؟ ما
هو الذي جيعّ قرار ًا ما قانون ًا وما الذي ال يعطيه صفة القانون واللترشيع؟
إن وقوع قانون ما يف رصاط حتقيق وتنفيذ قانون أو غرض قانوين آخر ال يسلب عنه صفة
كونه قانون ًا أو حيوله إىل جمرد مقررات ال حتوي خاصية القانون ،فإن بعض ترشيعات الرشيعة
اإلسالمية نفسها جاءت يف سياق من هذا النوع .كام أن املدة الزمنية ليست هي املعيار أيض ًا
حلتى نقول بأن خلود قانون ما يمنحه صفة اللترشيع ،أما زمنيلته فإّنا تسلبه هذه الصفة.
إن ما يمنح صفة القانونية هو أن يكون هذا اللترشيع قد وضع للتنظيم عالقة من عالقات

االجلتامع البرشي أو االجلتامع القومي أو ..يف سياق جمموعة قوانني أخرى وضمن شبكة
العالقة معها ،للتحقيق غرض مصلحي عام راجع إىل هذا املجلتمع .وهذه الصفة كام تكلتسبها
قوانني الرشيعة اإلسالمية ،كذلك متلكها تلك املقررات اللتي تسنها الدولة أو جملس النواب
للتنظيم وضع ما ولو يف ضمن مدة زمنية معينة ال تلتسم باخللود والدوام.
إن املساحة اللتي تسمى باملقررات لو راجعناها اليوم لوجدنا فيها مساح ًة قانونية هائلة تطال
خملتلف مرافق حياة الناس االقلتصادية واالجلتامعية والسياسية و ..فكيف صار هذا كله عملية
غي تقنينية فيام غيها قانوين؟!
إن املشكلة األساس اللتي وقعت فيها النظرية املدرسية هي أّنا خففت من دور اإلنسان يف
صنع القانون ،ومل تقبّ بلتوصيف األشياء بأوصافها الواقعية حفاظ ًا عىل املبدأين الرئيسيني
اللذين انطلقت منهام ،عنيت :ما من واقعة إال وهلا حكم ،وإن العقّ ليس مرشع ًا وإنام املسلتبد
باللترشيع هو اهلل سبحانه ،وكأّنا أحست بأن إعطاء دور اللترشيع للعقّ هو تراجع جذري عن
املرجعية اإلهلية يف صنع القانون ،األمر الذي يشكّ خرق ًا ملبدأ اللتوحيد.
دعونا نذهب ملزيد توضيح ،فهّ حق ًا أن األحكام الوالئية اللتي يلتصّ كثي منها بعامة
الناس عىل املتداد مساحة الدولة أو العامل اإلسالمي ،هي يف واقع األمر مقررات إجرائية
تبسطها؟! هّ يسميها
تنفيذية بسيطة ،وليست سن ًا لقوانني إضافية ،كام حتاول هذه النظرية أن ِّ
القانون الوضعي اليوم مقررات أو قوانني؟
يبدو يل أن النائيني والصدر وآخرين شعروا بأن مساحة األحكام الوالئية ليست بسيط ًة،
ومن ثم ال يمكن أن يقال :إّنا جمرد إجراءات تطبيقية يسية ،كام تذهب لذلك النظرية
امللتقدِّ مة؛ فكيف يمكن الذهاب إىل أن قوانني البيئة اليوم مث ً
ال هي أمور بسيطة؟! وكيف يمكن
أن نلتعقّ أن الرشيعة اللتي اهلتمت بطريقة دخول اإلنسان إىل بيت اخلالء مل هتلتم بقضايا
االحلتباس احلراري وذوبان اجلليد يف القطب الشاميل واملواد الكيميائية اللتي أ ِّسست هلا جمالس
قانونية يف العامل؛ بغية إجياد احلّ املناسب هلا؟! كيف يمكن تبسيطها وجعلها قضايا جزئية
بسيطة فيام أحكام الطهارة والنجاسة قضايا ك ِّلية وعميقة ،حتلتاج ي
للتدخّ مبارش من اهلل تعاىل؟!
من هنا ،قد يصف املنلترصون لسائر النظريات البديلة هنا ..النظرية أعاله بكوّنا تبسط
املشكلة ،وال تنظر إليها بعمق ،أو أّنا غي مدركة بجد للجهد القانوين الضخم الذي تقوم به

مؤسسات الدولة خارج إطار النصوص الدينية ،فالدولة ومؤسساهتا اللترشيعية واللتنفيذية
والقضائية ،بمخلتلف تشعباهتا وتراتبيلتها ،مع آالف القوانني امللتع ِّلقة بعمّ املحاكم والوزارات
واإلدارات و ..حتلتاج إىل رؤية معمقة ال يمكن طرحها من خالل املبادئ امللتقدمة اللتي طرحلتها
النظرية املدرسية .وال يمكن افرتاض مجيع هذه األمور ثانوية بسيطة حتلتاج إىل مقررات إجرائية
جزئية تطبيقية .كام ال يمكن للباحث أن يلتعقّ أن أمثال هذه األمور حتلتاج إىل قوانني إجرائية
جزئية تفلتقدها النصوص الرشعية األساسية ،بينام نجد نصوص ًا رشعية يف قضايا جزئية بسيطة
للغاية يف حياة اإلنسان! هذا ك يله يدعونا إىل تقديم نظرية أكثر عمق ًا ودق ًة من هذه النظرية.
إن تغيي كلمة (القوانني) إىل كلمة (املقررات)؛ هبدف تبسيط دور العقّ اإلنساين وعقّ
يغي من واقع احلال شيئ ًا .فالنصوص الدينية املوجودة اليوم ليس
ويل األمر يف ما يقوم به ،ال ِّ
فيها يشء عن الكثي من هذه املسامة باملقررات ،رغم أن هذه املقررات تطال اليوم أبعاد ًا عميقة
يف تنظيم حياة اإلنسان املالية واالقلتصادية والسياسية واالجلتامعية وغيها ،أليس من األفضّ
اللتحوالت ـ مع عدم وجود نصوص ،وإنام مبادئ ترشيعية عامة ـ
أن نقول بأن حجم هذه
ي
كاشف عن أن الرشيعة تركت هذا األمر من األول ،وأوكلت إىل العقّ اإلنساين أن يدير أموره
يف ِّ
ظّ عناوين رشعية عامة؟! فلامذا نبخّ عىل العقّ اإلنساين يف تسمية نشاطه الضخم هذا
بأنه تقنني ،ونقوم بلتقزيم جهوده ،عّب وصفها بأّنا جمرد مقررات أو تطبيقات؟!
قد تقول ِل :إن العناوين الثانوية والقواعد الرشعية العامة تقوم الدولة بلتطبيقها عىل الواقع
اخلارجي ،ولو يف مساحة زمنية معينة ،وال تقوم بأي دور آخر.
لكن القض ّية تكمن يف َضورة فهم طبيعة عمل الدولة وجمالسها اليوم ،وذلك أن تطبيق
ّ

العناوين العامة ـ خاص ًة منها ما كان مثّ العناوين الثانوية املعروفة ـ خيلتلف من حالة إىل
أخرى ،فلو أن شخص ًا يعرف أن العمّ الفالين جير الرضر عليه كالصوم ،ففي هذه احلال
نقول :إن هذا الشخص عني احلالة اخلارجية ،ثم قام بلتطبيق العنوان العام عىل احلالة مما أنلتج
بشكّ تلقائي حكم احلالة اللتي هو فيها.
لكن هل تقوم الدولة وجمالس احلل والعقد اليوم بمامرسة هذه العمل ّية عينها ّ
بكل بساطة أو
ال؟
إن اجلواب هنا يظهر من خالل رصد ما تقوم به الدولة وويل األمر واملجالس اللترشيعية

بالدقة؛ فالدولة هنا تقوم برصد احلالة اخلارجية ،ثم تأيت بالعنوان الرشعي العام للتطبقه عىل
احلالة ،لكن عملية اللتطبيق هذه واللتي هتدف للتحقيق أغراض العنوان العام الرشعي ،حتلتاج
لوسيط يمكنه أن يسيّ وحيقق انطباق العنوان عىل احلالة للخروج من مسلتلزماته ومقلتضياته،
وهذا الوسيط ليس سوى قيام الدولة وأجهزهتا القانونية بوضع سلسلة من القوانني تؤمن من
خالهلا االسلتجابة النطباق العنوان العام ـ ولو الثانوي ـ عىل احلالة اللتي نحن فيها ،فاللتقنني هو
واسطة اسلتجابة االنطباق عىل احلالة ،وليس نفس االنطباق الذايت ،وهذا معناه أن الدولة تقوم
بسن القوانني اسلتجاب ًة للعنوان الثانوي مثالً ،ال أّنا تقوم فقط بمجرد كشف انطباق العنوان
عىل معنونه كام هي احلاالت الشخصية ،وهذا ما أظنه دفع النائيني والصدر والقرضاوي
وغيهم للقول بأن الدولة تقوم يف احلقيقة بعملية قانونية كاملة ،غاية األمر أن اإلطار
الدسلتوري هلذه العملية قد جاء من الرشيعة اإلهلية.
وعليه ،فهناك فرق بني انطباق العنوان عىل احلالة واحلكم بحكم العنوان عليها ،وبني إنلتاج
قانون للحالة يف هدي العنوان وحكمه ،وهذا اللتمييز يف تقديري هو ما اكلتشفه أصحاب
النظرية األوىل ،وحاول أن يبسطه أصحاب النظرية الثانية ،فعندما تقوم الدولة بسن ترشيعات
تلتصّ باملالحة الّبية والبحرية واجلوية ،أو وضع قوانني تلتصّ باجلامرك أو االسلتياد
واللتصدير ،أو بالرضائب عىل الدخّ أو القيمة أو وضع قوانني تلتصّ باجلندية واخلدمة
العسكرية ،أو بقضايا البناء واإلعامر ،أو بقضايا البيئة ،وغي ذلك ،فهي ال تقوم بمجرد صب
عنوان وجوب حفظ النظام أو عنوان دفع الرضر مثالً ،بّ هي تأخذ العنوان وحكمه الرشعي
للتسلتجيب له عّب القيام بسن قوانني قادرة عىل حتقيق مصلحة العنوان الرشعي وأغراضه.
وبعبارة أخرى :إن املوضع الذي يلتم فيه تطبيق العناوين الثانوية العامة هو يف نفسه سلسلة
قانونية وليس مفردة خارجية ،واإلنسان هو الذي يقوم بالكشف عن هذه السلسلة القانونية
وليس احلكم الثانوي بنفسه ،متام ًا كام هو اإلنسان املكلف بالكشف عن حتقق موضوع احلكم
بالنسبة إليه لكي يقوم بصب احلكم عىل احلالة ،وليست الرشيعة هي اللتي ختّب بلتحقق موضوع
احلكم هنا أو هناك ،فلو أنك اليوم أخذت حكم لزوم دفع الرضر أو لزوم حفظ النظام وجتنب
اهلرج واملرج ،فهّ يمكنه لوحده أن ينفعك يف وضع قوانني السي؟ باللتأكيد سيكون اجلواب
بالنفي؛ ألن قوانني السي ال يلتم اسلتنطاق احلكم الثانوي للوصول إليها ،وال يمكن ألحد أن

يدعي أنه اكلتشفها منه ،بّ اإلنسان هو الذي يقوم بسن القوانني اللتي حتقق حالة ارتفاع اهلرج
واملرج ،فيكون حمقق ًا ملفاد احلكم الثانوي برضورة حفظ النظام مث ً
ال وهكذا.
وخالصة القول :إن إعطاء شخص ثالث أو أربع قواعد قانونية عامة؛ ليقوم بوضع مئات
املقررات يف ضوئها ،يسلتدعي منطقي ًا تسمية جهوده هذه باللتقنني اجلزئي حتت سقف الدسلتور
الك ِّّل؛ فليست القوانني اجلزئية اللتي تقوم هبا املجالس النيابية يف العامل يف ـ كثي منها ـ سوى
اسلتعانة بك ِّليات الدسلتور ،وحتويلها إىل مفردات قانونية ،فكيف نسلب وصف اللتقنني عن ِّ
كّ
هذا؟ وما هي معايي تسمية هذا اجلهد تقنين ًا أو سن ًا ملقررات؟ هّ قدمت هذه النظرية رؤي ًة
متييزية بني جهود اللتقنني البرشي (املقررات) وما تقدِّ مه النصوص الدينية من قوانني جزئية
كثية أيض ًا ،حلتى نقول :هذا تقنني ،وذاك ليس بلتقنني؟! وأين؟! وهّ اللتقنني ـ بوصفه مفهوم ًا
ـ مرشوط باخللود ،فنحن ال نريد أن نخلع عىل هذه اجلهود اسم القانون الك ِّّل األبدي ،لكن
توصيفه بأنه تقنني ـ ولو زمني ـ ليس أمر ًا غي موضوعي أبد ًا ،بعيد ًا عن أيديولوجيا اللتّبير
واللتوجيه.
بّ من حقنا أن نسأل هنا أيض ًا :عندما تعطي الرشيعة للحاكم والقايض صالحية سن
اللتعزيرات غي املحددة يف الرشع ،أال يلتضمن ذلك نوع ًا من إحالة تقرير حجم العقوبة إىل
القايض/اإلنسان؟ إن الكثي من القوانني يف الدول اللتي ال تعلتمد الدسلتور ـ مثّ اململكة
امللتحدة ـ حتال إىل القضاة ،فلامذا ال نعلتّب أن إحالة مسلتويات العقوبة للقايض وويل األمر هو
نوع من اللتفويض القانوين ضمن إطار الرشيعة؟ وبامذا يصف لنا أنصار نظرية شمولية الرشيعة
اللتفصيلية مثّ هذا؟
بّ إن الكثي من ملتأخري أنصار النظرية املدرسية هنا يقرون بالشخصية الوالئية للنبي
واإلمام ،ويعلتّبون أنه من املمكن أن تصدر منهم مواقف والئية ،ويفّسون احلكم الوالئي
بأنه احلكم الذي يصدره النبي بوصفه حاك ًام ال بوصفه مبلغ ًا .والسؤال :هّ يقوم النبي بمجرد
تطبيق العنوان عىل املعنون فقط فيخّبنا عن احلكم الرشعي يف مورد احلكم الوالئي أو أنه يقوم
عندهم بوضع قانون حقيقي جديد نسميه باجلعّ الوالئي؟ فعندما نقول بأن النبي يمكنه أن
يضع الزكاة عىل غي العنارص اللتسعة فهّ هذا تطبيق حمض ،أو هو صالحية قانونية اعطيت
له؟ األمر حيلتاج للتفسي ،فلو كان جمرد تطبيق فكيف يفّسون لنا وجود نصوص عن النبي

ليست سوى أحكام والئية؟ وماذا سلتعني عندهم أحكام النبي اللتدبيية؟ بّ كيف يمكن
تصور ترشيعات قائمة بنفسها نعلتّبها اليوم والئية للمعصوم صدرت من شخصيلته الوالئية
وليس من شخصيلته اللتبليغية ،ويف الوقت عينه نلتحدث عن شمولية الرشيعة؟! فإن احلكم
الذي يصدره النبي يف حالة معينة إذا كان والئي ًا فهذا معناه أنه جمرد مصداق مبارش حلكم
رشعي ،ومن ثم فليس هناك يشء إضايف قام به النبي سوى أنه كشف عن مصداق احلكم
الرشعي ،يف حلظة زمنية معينة ،وعليه فمن اخلطأ تقسيمهم الشائع ما يصدر عنه إىل والئي
وغي والئي ،إذ الشخصية احلكومية له ال دور هلا هنا ،بّ الصحيح أن نقول بأنه إما تطبيق
حلكم رشعي يف حلظة زمنية مقلتضية هلذا األمر أو هو أصّ احلكم الرشعي ،بال فرق بني كونه
حاك ًام أو غي ذلك.

 3ـ نظريّة السكوت :هل أعلنت الشريعة مرجعيّة العقل أو وافقت على قوانينه؟

ال أسلتهدف من هذه املداخلة تسجيّ مقاربة نقدية عىل هذه النظرية ،بّ يعنيني اإلضاءة

عىل فرضيات احلتاملية غابت عنا يف بعض األحيان ،واهلدف هو إثارة الصور والفرضيات يف
الذهن للتوفي إمكانات حتليلية أكّب ،فيجى االنلتباه.
لقد سعت هذه النظرية يف احلفاظ عىل األصول اللتحلتية اللتي سبقت اإلشارة إليها ،من
شمولية اللترشيع وعدم وجود معني قانوين ،إال أن اللتحليّ يقودنا هنا إىل تساؤل يلتصّ بقضية
جيب اللتنبه هلا ،وهي أن ما يعرف بالعناوين الثانوية األم ،وكذا كثي من األحكام الرشعية يف
جمال املعامالت والعالقات غي العبادية ،ربام يرجع إىل العقّ نفسه وإىل اللتجربة اإلنسانية
السابقة عىل الرشع ،فمثّ قانون رضورة حفظ النظام يرجع مدركه األم إىل العقّ والبناء
العقالئي ،ومثّ قانون اللتزاحم يعد العقّ والسية العقالئية األساس فيه ،وكذلك احلال يف
قواعد الرضر واملشقات والرضورات واإلكراه واللتقية ،بّ وأيض ًا لزوم الوفاء بالعقود و ..وإذا
كانت مثّ هذه املعايي القانونية واملرجعيات اللترشيعية هي يف األصّ أحكام ًا برشية ،فهذا ما
يطرح تساؤالً وهو أن االسلتناد إليها هو اسلتناد إىل قانون عقّل ومعني قانوين ،وليس يف جوهره
اسلتناد ًا إىل نص ديني أو حكم إهلي حمض ،فكيف نقول بأن املقررات اللتي يعلتمدها ويل األمر
نابعة كلها من الرشع؟! وجمرد أن الفقهاء قد طرحوا قواعد اللتزاحم وحفظ النظام يف كلتبهم ال

يصي هذه القواعد مسلتمد ًة من النصوص أو ديني ًة؛ إذ من املمكن أن يكون مصدرها عقلي ًا
وليس رشعي ًا.
وهذه اإلشكالية تفلتح عىل موضوع بالغ األمهية واخلطورة ،وهو حتديد دور العقّ يف بناء
الفلتاوى الرشعية ،فنحن لو غضضنا الطرف عن األخذ بحكم العقّ املسلتقّ ـ كام عليه بناء
العدلية من املعلتزلة واإلمامية ،من غي بعض اإلخباريني ـ نجد أننا بحاجة ملعرفة املعيار يف
جعّ حكم ما مأخوذ ًا من الرشع أو من املصدر اإلهلي ،فإنه من الواضح أنه لو دل النص عىل
حكم ما ال يعهد من العقّ احلديث عنه ،لصح القول بأن هذا احلكم إهلي ال سبيّ إليه إال
باملرشع اإلهلي عّب الوحي مثالً ،مثّ تفاصيّ الصالة والصوم والزكاة واحلج واخلمس وغي
ذلك ،لكن هّ كّ الفلتاوى الفقهية تنشأ من هذا النوع من األدلة؟
إن الذي يالحظ من األحكام الرشعية املوجودة بني أيدينا اليوم أّنا عىل أنحاء من حيث
مدركها ومسلتندها:
أ ـ فبعضها مدركه نّص ،وهذا املسلتند حرصي لوال النص ملا فهم اإلنسان ـ حسبام يبدو ـ
هذا احلكم.
ب ـ وبعضها مدركه عقّل ،فلو مل يأت الرشع أساس ًا لظّ هذا احلكم موجود ًا يف حياة البرش
يديرون به أمورهم ،كحرمة االعلتداء عىل اآلخر بقلتله أو حرمة الّسقة أو غي ذلك من حسن
العدل وقبح الظلم.
ج ـ وبعضها مدركه عقالئي ،بنى العقالء عليه نظام حياهتم ومعاشهم ،ولو مل يأت الرشع
السلتمر بناؤهم هذا.
ولو تأملنا يف هذه الثالثة ـ برصف النظر عن اللتمييز الدقيق بني الثاين والثالث منها ـ
لوجدنا أن املجموعة األوىل من األحكام تغطي مساح ًة من حياة البرش ،فيصدق معها أن
الرشيعة قد غطت هذه املساحة ،أما الثانية والثالثة فهي يف حقيقلتها ترشيعات ،إال بشكّ
اسلتثنائي نادر يف نطاق البناءات العقالئية ،وهنا يسأل :أال يعني قيام قسم كبي من القوانني
والفلتاوى الفقهية اليوم عىل العنرص الثاين والثالث أن العقّ اإلنساين قد ساهم بشكّ فاعّ يف
ما بلتنا نسميه الفلتاوى الرشعية؟! وهّ جمرد سكوت النص عن البناءات العقالئية يعني نسبة
مضمون هذه البناءات إليه وسلب نسبلتها عن العقّ اإلنساين؟ وأال يصح أن نقول بأن

الفلتاوى واألحكام الرشعية هي حاصّ جهود مشرتكة من العقّ والنص سامهت يف بناء
منظومة قانونية للحياة البرشية؟ وملاذا اعلتّبت هذه النلتائج اللتي تغطي احلياة البرشية بمثابة
تغطية للرشيعة اللتي قدملتها البنيات اللتحلتية عىل أّنا ملتعالية عن العقّ وأنه عاجز عن ممارسة
دور املقنن؟ وجمرد أن الفقيه هو الذي اسلتخدم العقّ ومارس البناء العقالئي ال يصي النلتائج
رشعي ًة فقط بذاك املعنى ،بّ إن سكوت الشارع عن أكثر من  %99من البناءات العقالئية
شاهد اعرتافه بأن العقّ والعقالئية مصيبان يف تقنيناهتام.
إذن ،نقطة التساؤل هنا يمكن صياغتها عىل شكلني:
أ ـ هّ سكوت الرشيعة عن كّ هذا الكم القانوين الذي وضعه العقّ والعقالء يعني أن
هذه اللترشيعات إهلي ًة فقط ،أو أن األصح أن نقول بأّنا ترشيعات وقوانني برشية وافق عليها
الرشع؟ ومن ثم ففاعّ القانون هنا وواضعه ليس هو اهلل املرشع وليست هي النصوص ،بّ
الفاعّ والواضع هنا هو اإلنسان ،واهلل وافق عىل ترشيعات اإلنسان وجتربلته البرشية ،واعلتّبها
مصيب ًة لواقع االعلتبار القانوين الالزم.
ب ـ هّ سكوت الرشيعة عن كّ هذه املعطيات امللتصلة بأحكام العقّ والعقالء هو موافقة
عىل هذه األحكام أو هو يف جوهره موافقة عىل مرجعية العقّ اإلنساين يف اللترشيع يف اجلملة،
فكأن الرشيعة مل تلتدخّ يف املساحة اللتي يقوم العقّ والعقالء فيها باللترشيع اعلتامد ًا منها عىل
مرجعية العقّ بوصفه هبة اهلل لإلنسان ،ال أّنا تدخلت باملوافقة عىل األحكام دون املوافقة عىل
أصّ مرجعية العقّ والبناء العقالئي؟ وهذا يعني أن سكوت الشارع عن البناءات العقالئية
واألحكام العقلية العملية ليس هو جمرد ضم هلا إىل رشيعلته بالرضورة ،بّ هو إحالة أو إقرار
بمرجعية العقّ واللتوافق العقالئي القانوين ،وترك ًا هلذه املساحة ما دام النشاط العقّل
والعقالئي يلتحرك فيها بشكّ مصيب.
وبعبارة أخرى :هّ السكوت هنا إعالن بيان حكم رشعي أو هو ترك اللتدخّ املبارش
لصالح اإلحالة عىل مرجعية معرتف هبا ،وهي مرجعية العقّ واللتوافق العقالئي؟
هذه األسئلة يمكن ألنصار هذه النظرية هنا اإلجابة عنها وفق ًا ألصوهلم الفكرية ،من حيث
إن تفسي شمولية الرشيعة بمعنى الشمولية اللتفصيلية جيعّ الفرضية األقرب هنا هي صيورة
أحكام العقّ والعقالء جزء ًا من الرشيعة ،ويمكن لنا أن نقر بدور العقّ يف الوصول إىل جزء

من احلقيقة القانونية ،لكن هذا ال يكفي لالعلتامد عليه دون وجود إمضاء رشعي لكّ حالة من
حاالت حكم العقّ والعقالء.

 4ـ طاقة النصّ ،هل تقدر النصوص املطلقة والعامّة على حلّ مشكلة النوازل فعالً؟

نريد هنا أن نسلط الضوء أكثر عىل حالة أن يأخذ الفقيه اللسان اللتعميمي أو اإلطالقي

املوجود يف النصوص ،ثم يقوم بوصله وربطه بالواقع املسلتجد ،كأن يأخذ بعموم ﴿أ ْو ُفو ْا
بِا ْلع ُق ِ
ود﴾ (املائدة ،)1 :لكي يأخذ حكم بعض املعامالت املالية املسلتجدة كبعض أنواع
ُ
الرشكات احلادثة ،ويف هذه احلال سوف يملتلك الفقيه مسلتند ًا من النص حيكي بشكّ من
أشكال احلكاية عن املوقف املسلتجد .و ُاريد هنا أن أنتقد خصوص ظاهرة اإلفراط يف استردام
النص وطاقاته التعميم ّية ،لفهم حكم بعض الظواهر احلادثة ،وال ُاريد أن ُاع ّلق عىل أصل
ّ
استردام العمومات واملطلقات وال عىل استردام األصول العمل ّية أو البناءات العقالئ ّية ،فهذا
ثم فهديف من هذه املداخلة هو َتفيض مستوى
ليس ضمن نطاق هذه املداخلة اآلن ،ومن ّ
النص ـ من العموم واالطالق ـ ّ
حلل بعض املشاكل احلادثة
التفاؤل بإمكان ّية اعتامد طاقة ّ

والوقائع النازلة بعيد ًا عن العناوين الثانو ّية.

إن املالحظ يف اجلتهاد النوازل أو االجلتهاد يف املسائّ املسلتحدثة أن الفقهاء اعلتمدوا كثي ًا

عىل العموم واإلطالق يف النصوص للتّسية احلكم حلاالت مل يكن هلا وجود من قبّ ،خاصة
مع فرضية أن األحكام مسوقة مساق القضايا احلقيقية وليست اخلارجية ،وهلذا جيد امللتابع
حلركة االجلتهاد يف املسائّ املسلتحدثة ـ خاصة خالل القرن األخي ـ أن الفقه اإلسالمي ركز
كثي ًا عىل طاقة النص من جهة أوىل ،كام اهلتم كثي ًا باألصول العملية (الّباءة واالحلتياط
واالسلتصحاب و )..من جهة ثانية ،وتابع ـ من جهة ثالثة ـ قضية العلّ وبيانات اللتعليّ يف
بالسي والبناءات العقالئية من جهة رابعة.
النصوص كي يعمم هبا أو يوسع ،مسلتعين ًا ِّ
وهنا ينبغي إعامل املزيد من اللتأمّ يف قدرة هذه النصوص عىل إعطاء حكم أويل للظاهرة
العامة أو املطلقة ّ
حل
املسلتجدة ،حيث ال نلتحدث عن احلكم الثانوي ،فهل يمكن للنصوص ّ
أن مناهج االجتهاد التي قدّ متها التجربة الفقه ّية إىل اآلن عىل مستوى
هذه النوازل مجيعها؟ وهل ّ
فقه النوازل واملستحدثات كانت مو ّفق ًة من جهة قراءهتا للنصوص أو ّأهنا أثقلت ـ أحيان ًا ـ

النص مستهدف ًة استرراج نتائج منه ال يفهمها العرفُ وأهل اللغة؟
كاهل ّ
تتنوع هنا إىل أنواع عدّ ة:
أعتقد ّ
أن النصوص ّ
األول :النصوص التي نجد لدهيا القدرة عىل حتقيق هذا الغرض مبارش ًة ،كام لو
النوع ّ
أطلقت قانون ًا عام ًا عىل موضوع واحد ،غاية األمر أن هذا املوضوع الواحد ظهرت له أشكال
جديدة ومصاديق حادثة ملتساوية يف صدق العنوان عليها كمثال العقود امللتقدم ،فإن صدق
اآلية الكريمة أو آية اللتجارة عن تراض عىل خملتلف أشكال اللتجارات احلادثة (بعد فرض
شمول كلمة اللتجارة لغي البيع) يساوي متام ًا صدقها عىل أشكال املعامالت املالية السابقة،
غاية األمر أن العنوان ظهر له مصداق جديد ،وحيث إن النص مل ينصب عىل عناوين املصاديق
بنفسها ،وإنام عىل العنوان اجلامع هلا ،هلذا مل تكن هناك مشكلة يف ظهور مصداق جديد مشمول
للحكم ،ويمكن حينئذ أن نقول :إن كّ نازلة أو مسلتحدثة إذا شكلت ظهور ًا جلي ًا ملصداق
جديد لعنوان كان له يف الرشع حكم واضح وشفاف ،فإن قدرة النص عىل الشمول سلتكون
واضحة ال لبس فيها برصف النظر عن قضية اإلطالق األزماين اللتي أثارها أمثال شبسرتي
وشمس الدين ،واللتي سوف يأيت احلديث عنها ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ يف الفصّ الثالث من هذا
الكلتاب.

خالفٌ يف معياريّة املستحدثات والقضايا النازالت

ولعله لذلك ،أي لوضوح خروج هذا النوع عن وجود مشكلة فيه يف موضوع بحثنا ،مل

يعده بعض من كلتب يف فقه املسائّ املسلتحدثة جزء ًا من مسلتحدثات املسائّ  ،فقد وقع
خالف بني الباحثني يف تعريف املسألة املسلتحدثة والضابط املوضوعي فيها عىل رأيني:
األول :إن املسألة املسلتحدثة هي كّ موضوع جديد يطلب له حكم رشعي ،سواء مل
الرأي ّ
يكن يف السابق أم كان لكن تغيت بعض قيوده ،فاألول من قبيّ النقود االعلتبارية اللتي مل تكن
من قبّ ،والثاين من قبيّ اعلتبار املالية لبعض األعيان النجسة اللتي مل تكن هلا مالية .
ولع ّله يندرج ضمن هذا الرأي التعريف السنّي املعروف للنوازل؛ إذ عاد ًة ما يقصدون هبا
( )1حممد القائني ،املبسوط يف فقه املسائّ املعارصة (املسائّ الطبية .19 :)1
( )2نارص مكارم الشيازي ،بحوث فقهية هامة 233 :ـ .234

الوقائع املسلتجدة امللحة ،واللتي تلتطلب اجلتهاد ًا ونظر ًا ،ومل يكن حوهلا عند السابقني موقف أو
بحث حقيقي .
الرأي الثاين :إن املسألة املسلتحدثة هي خصوص تلك املسألة اللتي مل يكن هلا أو ال يعقّ هلا
موضوع يف السابق ،مثّ ترقيع األعضاء وزرعها أو مثال النقد الورقي امللتقدم ،وهذا ما ذهب
إليه صاحب الرأي امللتقدم الذي رفض جعّ مثّ اللتجارات احلادثة املشمولة للعمومات من
النوازل واملسلتحدثات.
ونحن وإن كنا نميّ إىل جعّ اللتعريف األول هو األصح ،واملسألة مسألة اخلتيار واعلتبار؛
لعدم ورود هذه اللتعبيات يف كلتاب أو سنة ،إال أننا نقر بأن هذا النوع من املسلتحدثات ال
نواجه مشكل ًة أساسي ًة فيه مع النصوص ،والسبب هو أن النص حيكي عن نفس العنوان الذي
ينضوي حتلته املصداق اجلديد ،فلتلتساوى حكايلته عنه مع حكايلته مع املصداق القديم ،وال تظهر
مشكلة داللية يف البني.

من إطالق العنوان وعمومه إىل طاقة التعليل واملالبسات والوسائل املساعدة

النوع الثاين :النصوص التي ال نجد فيها عموماً أو إطالقاً من هذا القبيل الذي تقدّ م يف

النص والواقع احلادث بطريقة فيها َضب
األول ،إال ّ
أن اجلهد الفقهي حياول أن ُيالمس ّ
النوع ّ

من الد ّقة واخلفاء ،ومع ذلك يعد املرجع هو اإلطالق ،وذلك كام لو ورد النص بطريقة ال
تشمّ احلالة احلادثة بحيث تكون هذه احلالة جمرد مصداق جديد للعنوان الوارد يف النص،
لكنه كان حيلتوي تعليالً صاحل ًا للشمول للحالة اجلديدة ،فيؤخذ حينئذ بإطالق اللتعليّ ،ليكون
مفاد احلكم أوسع من مفاد اخلطاب ،فعندما حترم اخلمر (عصي العنب املخلتمر بنفسه
تدرجيي ًا)؛ إلسكارها ،ثم تظهر مواد جديدة مسكرة ليست بخمر باملعنى العريف ،فإنه ولو مل
نلتمكن من جعّ حتريم اخلمر شامالً للحالة اجلديدة ،لعدم صدق عنوان اخلمر املأخوذ يف
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :جمموعة رسائّ ابن عابدين 17 :1؛ ووهبة الزحيّل ،سبّ االسلتفادة من
النوازل والفلتاوى والعمّ الفقهي يف اللتطبيقات املعارصة9 :؛ وحمم د بن حسني اجليزاين ،فقه النوازل،
دراسة تأصيلية تطبيقية  18 :1ـ  .26هذا ،وغالب ًا ما عرفت النوازل عند املالكية بكوّنا ملتصلة بعمّ
القضاة.

اخلطاب عليها ،إال أن اللتعليّ يمكنه أن يسلتوعب هذه احلال ،ويفهمنا أن املرشع حيرم يف
األصّ كّ مسكر.
إن قدرة النصوص اللتي تبني العلّ عىل مساعدتنا هنا كبية ،رشط أن يكون ظاهر النص
واضح ًا يف أنه يريد بيان مركز احلكم ،سواء كانت العلة إثباتي ًة أم ثبوتية ،والعلّ ـ كام نعرف ـ
تضيق وتوسع.
ومن الواضح أنه يف احلاللتني املشار إليهام ال نواجه ما أثاره ـ كام سيأيت ـ العالمة شمس
الدين ،من أن النصوص ال تشمّ احلالة اجلديدة ال بعموم وال بخصوص ،فإن الشمول هنا
واضح ،وال حيلتاج إىل تكلف أو تطويع للنص.
لكن قد ال يملك الفقيه أي داللة إطالقية من هذا النوع يف النص ،ومع ذلك نجده يلتلمس
طرق ًا للخروج من املأزق ،وهذه الطرق يمكن ذكر بعضها ،وهو:
أ ـ إلغاء اخلصوصية ،بأن جيد النص حيكي عن حالة قديمة ،لكنه يرى أن العرف يلغي
خصوصية احلالة السابقة ويرى النص شامالً ملا كان مثلها يف الروح.
ب ـ التجريد ،وذلك بأن يأخذ النص وجيرده عن خصوصياته الزمكانية بطريقة حتليلية
عرفية ،فيى أنه يشمّ احلالة اجلديدة.
ج ـ أن يسعى الفقيه إلرجاع بعض العناوين احلادثة إىل عناوين قديمة ،كإرجاع عقد اللتأمني
إىل عقد من العقود امللتعارفة قدي ًام.
وقد رأينا الكثي ممن اجلتهد يف املسائّ املسلتحدثة يسلتخدم هذه السبّ للوصول إىل املوقف
الرشعي ،وقد يقع أحيان ًا يف تأول مفرط للنصوص ،وقد يقع يف أحيان اخر يف تكلف واضح
وإضافة ذاتية افرتضت افرتاض ًا يف النص ،وهنا البد من أن يكون إيقاع الفهم عرفي ًا.

رجوع الفقيه خالي الوفاض من النصوص ومعيناتها ،مشاكل فقدان النصوص

النوع الثالث :النصوص التي ال حتمل دالل ًة إطالق ّية مبارشة أو قدرة استيعاب ّية غري مبارشة

بالشكل الذي رشحناه آنف ًا ،وهنا قد يفقد الفقيه كّ هذه األدوات امللتقدمة ،فييد أن يضع
قوانني لقضايا البيئة أو اجلامرك أو غيها ،فال جيد نصوص ًا مبارشة وال إطالقات مبارشة ،وال
يملك تعليالت واضحة مرتبطة بحيث تقدر بنفسها عىل صياغة منظومة قانونية لقضايا البيئة

اليوم ،وال يمكنه ممارسة اللتجريد وإلغاء اخلصوصية إال برضب من اللتكلف واللتأويّ ،فام
العمّ يف هذه احلال؟
هنا يواجه الفقيه بالفعّ بعض املشاكّ بام يعيق إمكانية إسناد الفلتاوى الصادرة يف
املسلتجدات احلادثة إىل النصوص إال برضب من اللتكلف ،وأهم هذه املشاكّ هو اآليت:
املشكلة األوىل :أزمة االنرصاف الدالِل اجلا ّد
املشكلة األوىل هنا هي انرصاف النصوص ـ يف هذه احلال ـ عن هذه القضايا احلادثة اللتي مل
يكن هلا عني وال أثر يف زمن النص ،فكيف يمكن من النصوص أخذ أحكام زرع األعضاء أو
اإلحرام يف الطائرة عند حماذاة املواقيت أو حقوق امللكيات الفكرية أو غي ذلك؟! وهّ حق ًا
نسلتطيع بكّ جرأة أن نقول لآلخر :إن أحكام هذه األمور وردت يف نصوص الكلتاب والسنة؟
إن النصوص منرصفة عن هذه القضايا وتلتعرض لقضايا من نوع آخر ومناخ آخر ،فمن
الصعب إثبات وجود نصوص يف هذه املوضوعات إال برضب من اللتكلف املبني عىل مصادرة
قبلية تثبت أن كّ واقعة وهلا حكم ،وهي مصادرة تثبت وجود حكم ،ولكنها ال تثبت وصول
نص إلينا يف هذا احلكم.
وقد ُجياب عن هذه املشكلة بأن هذه االنرصافات بدوية ناشئة عن كثرة وجود مصداق
حمدد ،مع أن األحكام سيقت عىل ّنج القضية احلقيقية .
ولكن هذا اجلواب ينفع يف النوع األول الذي حيوي إطالق ًا يف العلة أو يف العنوان ،ال تكون
ّ
معه املسائّ احلادثة سوى جمرد مصداق جديد لعنوان ورد حكمه رصحي ًا يف النص ،وال ينفع يف
أي حالة أخرى؛ ألن االنرصاف يف احلاالت األخرى هو انرصاف أسايس ،بمعنى أن
النصوص ال حتكي عن عنوان يشمّ احلدث اجلديد ،وال يفهم منها العرف النظر ملثّ ذلك
(بعيد ًا عن الغرق يف مصطلحات االنرصاف الناتج عن كثرة املصداق أو غيه) فأين هو النص
يف مقادير الزكاة يف الغالت عىل القمر وكذا مقدار الكر من املاء وأنه بالوزن أو باحلجم؟ هّ
يمكن لإلنسان العريف لو قرأ نصوص الزكاة أو الكر أن يفهم هذه القضية عّب طرق االجلتهاد
السائدة؟ وأين هي نصوص العبادات يف القطب الشاميل؟ وهّ نسلتطيع أن نقول بأن النصوص
( )1انظر :القائني ،املبسوط يف فقه املسائّ املعارصة  25 :1ـ .41 ،26

تشمّ احلالة هناك بحيث يصّل اإلنسان بمقدار يوم يف العام ـ كام يذهب إليه بعض الفقهاء ـ
ونحن قد نشعر بأن الرشيعة ال يعقّ انسجامها مع مفهوم من هذا النوع؟ وماذا عن الصالة لو
سافر شخص لسنوات طويلة يف طائرة رسعلتها بّسعة األرض بحيث مل يمر عليه ال رشوق
وال غروب طيلة سنوات ،فأين هي نصوص حكم الصوم لو سافر املكلف إىل الغرب وبقي
مسافر ًا أليام ـ بّ لسنوات ـ بحيث ال تغيب الشمس عنه؟ وإذا حاضت املرأة ورشطنا يف
احليض اسلتمرار الدم ثالثة أيام ملتلتالية ثم صعدت يف صبح اليوم األول يف طائرة واجتهت غرب ًا
بّسعة األرض واسلتمرت كذلك ثالثة أيام من أيام أهّ األرض ،لكنها مل يمر عليها إال وقت
صبح واحد طويّ ،فهّ إطالقات النصوص تشمّ هذه احلال بحيث ال حيكم باحليضية هنا أو
أن اإلطالق يفهم منه ما يكون بالنسبة ألهّ األرض؟ هّ حق ًا يفهم العرف شيئ ًا حول هذه
القضية من إطالقات نصوص احليض؟! وماذا لو متكن البرش يوم ًا من االنلتقال إىل كوكب ال
ترشق عليه الشمس وال تغرب أصالً ،فكيف تسلتطيع النصوص أن تغطي آالف األحكام
امللتصلة بالزمان واأليام والليايل؟ أليس من األفضّ هنا أن نلتحدث عن فقدان النص وليس
عن عموماته؟
وقد ترص عىل اعلتبار االنرصاف هنا مصداقي ًا وليس عرفي ًا ،لكن ماذا عن تغيي اجلنس،
وترقيع األعضاء واالسلتنساخ وغيها من عرشات املسائّ؟!
هّ حق ًا يمكن لنا أن نقنع حمايد ًا بأن النصوص املوجودة بني أيدينا تشمّ باإلطالق
والعموم هذه احلاالت أو أن الفقهاء يف حاالت أقّ من هذا املسلتوى نجدهم يدعون
االنرصاف بال تكلف؟ هذا فض ً
ال عن اشلتامهلا عىل القوانني البيئية وقضايا اسلتهالك ثروات
األرض وغيها.
أعلتقد أن إشكالية االنرصاف هي هبذا املعنى ،خاص ًة وأننا ال نقدر عىل إثبات أن النبي كان
يف مقام البيان من هذه اجلهة هلذه احلالة الطارئة ،والنصوص عندهم كثي ًا ما حيملوّنا عىل
األعم األغلب ،فكيف نلتمسك باإلطالق ونحن ال نحرز نظر امللتكلم يف هذا النص
باخلصوص ملثّ هذه احلاالت؟! فلعله بني هذه احلاالت يف مكان آخر مل يصلنا .هذه هي
( )1انظر :اخلميني ،حترير الوسيلة  637 :2ـ .638

مشكلة االنرصاف وضعف انعقاد اإلطالق ،ال بمعنى جميء عنوان «العقود» ويدعى انرصافه
عن العقود اجلديدة ،فإن هذا أمره سهّ يسي ،بّ بمعنى أن من راجع نصوص الرشع من أوهلا
إىل آخرها ال خيرج باسلتنلتاج مفاده أن هذه النصوص حتكي عن هذه القضايا أساس ًا ،إال
برضب جديد من االجلتهاد ،فإن كالمنا يف قواعد االجلتهاد السائدة.
والغريب أن بعض الباحثني املعارصين حاول أن يوحي بأن القضايا احلادثة مل تكن غريبة
عن ذهن أبناء تلك العصور حلتى حتدث قطيعة بني العرصين ،فذكر أن وسائّ النقّ احلديثة
يمكن أن تشملها أدلة السفر من خالل مسألة اإلرساء وطي األرض وبساط سليامن ،وكذلك
مسألة إحياء املوتى بإذن اهلل ،فهي تناسب ترقيع العضو وإطالق دليّ طهارة احلي جلزئه
الرتقيعي ،ومثّ وجود يوم مقداره مخسون ألف سنة ،فإنه يناسب صدق عنوان اليوم (النهار)
عىل األيام الطويلة كعرشين ساعة ،وهكذا سائر املعاجز والكرامات يمكن أن ختلق جو ًا يف
هذا السياق .
إنني أرى أن هذا احلد من اللتكلف جلعله مؤيد ًا للعمومات واملطلقات غريب عن فقيه
ملتمرس موضوعي ،فأي ربط بني إحياء املوتى بوصفه ظاهر ًة عيسوية ومسألة ترقيع األعضاء
حلتى نسلتفيد من اإلطالقات هنا؟! هّ هذا الفهم عريف وعقالين أو هو رغبة غارقة يف اللتكلف
وتأويّ النصوص للتلبي حاجاتنا ونحن يف مأزق؟! وهّ نحن نلتحدث عن عجز يف املخيلة
آنذاك حلتى يكون هلذا املوضوع ربط بإمكانية األخذ باإلطالق؟! إن اإلطالق والعموم يرجع
فيهام للعرف ،ونحن اآلن نلتكلم بكالم نذكر فيه كلمة يوم ومسافة وزمن ومكان ،فهّ هذا
يعني أن هذه الكلامت يف اسلتخداماتنا تشمّ احلاالت النادرة ويفهم بعضنا من بعض لو أطلقنا
الكالم مثّ هذه احلاالت أو هو منرصف للحالة الطبيعية؟ ولذلك أنت جتد أن مثّ السيد
اخلوئي ال يقبّ بجريان حكم اليوم الواحد عىل اليوم الذي يكون يف القطب الشاميل ويسلتمر
لسنة كاملة بليله وّناره؛ حيث يرى أن العرف يفهم من كلمة يوم هذا املقدار املعروف ،أما
اليوم الذي يسلتوعب السنة كامل ًة فاللفظ منرصف عنه جزم ًا بحسب تعبي اخلوئي نفسه .
( )1القائني ،املبسوط يف فقه املسائّ املعارصة  92 :1ـ .93
( )2انظر :مسلتند العروة الوثقى ،كلتاب الصوم  144 :2ـ .145

ومن هذا القبيّ ،حماولة الدفاع بأن صاحب الرشع عامل بالغيب وبكّ املصاديق احلادثة،
فلتكون نصوصه شامل ًة للمسلتجد ،وهذا بخالف غيه ممن ال يلتوقع فيه هذا العلم .
فإن هذا تفسي أيديولوجي غي مقبول؛ وذلك أننا ال نعلم أن صاحب الرشع قد قصد
املوارد احلادثة أساس ًا من هذه النصوص ،وإنام نعرف بالنصوص ،وهو يسلتخدمها عىل طريقة
العرف ،فاملرجع هو الفهم العريف للنص ولو مع األخذ بعني االعلتبار علمه ودرايلته ،فاملرجع
هو النص نفسه يف أن يعّب لنا ،وجمرد أنه يعلم ال يوجب تبلور الظهور العريف إال يف احلال
األوىل والثانية ـ لو متت عنارصها ـ من حاالت اإلطالق والعموم واللتي قد ال حتلتاج إىل
معرفلته الغيبية أساس ًا.
سن القوانني احلادثة
املشكلة الثانية :معضلة ّ
إن هذه الطرق امللتقدمة وإن أفادت يف مساحة معينة وجتاوزت مشكلة االنرصاف امللتقدمة
عىل سبيّ الفرض ،إال أّنا ال تسلتطيع أن جتيب ـ مع العمومات ـ عن القوانني احلادثة اللتي
نحلتاجها اليوم ،واللتي يقوم ويل األمر والدولة اإلسالمية بسنها ملصالح تراها ،مثّ بعض
قوانني السي أو املحاكامت أو االسلتياد واللتصدير أو غي ذلك؛ ألن هناك الكثي من القوانني
اليوم ليس هلا مرجع يف النصوص سوى مرجعية املصلحة أو حفظ النظام أو نحو ذلك ،وقد
سبق أن ناقشنا يف اعلتبارها مقررات إجرائية ،وهذا يعني أن النصوص ال حتوي سوى األصول
اللتحلتية هلذه القوانني كحفظ النظام ،وهذا غي أن حتوي النصوص القوانني نفسها ،فكيف
يمكن أن أدعي شمولية الرشيعة وأنا أفرتض أن هذه القوانني غي موجودة يف النصوص
أساس ًا وإنام يأيت هبا ويل األمر ـ كائن ًا من كان ـ حتت عنوان رشعي عام؟!
قد تقول :إنه من غي املمكن أن حتوي النصوص كّ هذه القوانني؛ ألّنا وليدة ظروف
جديدة ال يفهمها املسلم يف العرص األول ،ومن ثم فمن غي امليسور عملي ًا خماطبلته هبا ،مما
يفرض عىل الرشيعة أن يكون خطاهبا بالعموم الكّل.
واجلواب :إن هذا إقرار بالعجز؛ بّ هذه هي دعوى العلامين أو احلداثي يف عدم قدرة الدين
عىل مواكبة العصور الالحقة مجيعها ،فليس املهم اآلن ملاذا ال نجد هذه القوانني يف النصوص،
( )1املبسوط يف فقه املسائّ املعارصة  93 :1ـ .94

بّ املهم أننا حق ًا وواقع ًا ال نجدها يف النصوص ،سواء كان فقداّنا مّبر ًا أم غي مّبر.
والنلتيجة اللتي نخرج هبا من هذه املداخلة كلها هي أن طاقة النصوص ال تلتمكن من
اسلتيعاب كّ الوقائع املسلتجدة واحلادثة ،وأننا أمام خيارين :إما اللتكلف واللتأول يف فهم
النصوص بطريقة غي عرفية وال لغوية ،أو اإلقرار بعدم وجود بعض القوانني واملواقف من
بعض الظواهر احلادثة يف النصوص ،وأن علينا نحن أن نلتخذ منها موقف ًا أو نسن فيها قانون ًا
ننطلق فيه من املبادئ اللترشيعية العامة والروح القانونية الكلية للدين بحيث ال نلتصادم مع أي
موقف رشعي ثابت ،وال أقّ من أن االسلتعانة بطاقة النص ليست ناجحة دائ ًام يف الكشف عن
الشمولية ميداني ًا.
هذه النلتيجة اللتي نلتوصّ إليها اآلن تثبت لنا ـ باللتجربة واملراقبة الذاتية ـ أن فكرة فقدان
النصوص اللتي انلتبه إليها الفقه السني يف القرن الثاين اهلجري ،باتت مجيع املذاهب اإلسالمية
تواجهها اليوم ،وأنه من الرضوري اللتفكي بحّ هلذه الظاهرة ،وحيث إن فكرة القياس الظني
وأمثاله ال دليّ عليها من وجهة نظرنا ،لزمنا الرجوع إىل مرجعية أخرى ،وهي يف تقديري
مرجعية (العقّ اإلنساين املؤمن) ضمن هدي الرشيعة وقيمها يف دائرة املسلتجدات اللتي نفلتقد
فيها نصوص ًا ،واألمر حيلتاج جلرأة اإلقرار بفقدان النصوص.

 5ـ نقصان املعرفة الفقهيّة وادّعاء بناء نظام دنيوي منافِس!

من الرضوري االنلتباه إىل النقطة ما قبّ األخية من نقاط توضيح هذه النظرية ،وهي

اللتمييز بني الدين يف نفسه والدين بالنسبة إلينا أو يف أفق إدراكنا ووعينا ،فنحن نوافق متام ًا عىل
هذا اللتمييز ،بمعنى عدم وجود موجب لللتطابق دوم ًا بني األفقني املذكورين ،لكن هذا ال يمنع
من تسجيّ مداخلة هنا ،وهي أن املجلتهد اإلسالمي أقام نظريلته يف الرشع عىل مبدأ اللتنجيز
واللتعذير ،معلتمد ًا ـ بحسب وجهة نظره يف أغلب ما خرج به من قوانني إسالمية ـ عىل الظن
الذي توصّ يف أصول الفقه إىل القول بحجيلته ،وعىل أنه غي ملتأكد من كون ما توصّ إليه
يمثّ موقف الرشيعة الكامّ من املوضوع ،وهذا املبدأ له طابع أخروي باللتأكيد ،بمعنى أنه
وفق اجلتهاد الفقيه يمكنه أن ينجي اإلنسان يف اآلخرة ،لكن إذا كانت النظرية القانونية
اإلسالمية ظني ًة يف أغلب مواردها ،وغي كاملة يف عنارصها املكلتشفة ،فكيف يمكن تقديمها

اليوم بوصفها عالج ًا للقضايا الدنيوية وصيغ ًة قانونية تنظم حياة اإلنسان يف عالقلته باإلنسان
والطبيعة؟!
إن تقسيم األحكام إىل أولية وثانوية من جهة واللتخفيف من دور الدولة بوصف قوانينها
باملقررات من جهة ثانية ،لن يغي شيئ ًا من واقع أن هذه األحكام غي مؤكدة يف بعدها الواقعي،
وأن نظريات إمكان اللتعبد بالظن ال تقدم سوى صور ًا إمكانية للتعقّ هذا اللتعبد يف مقابّ
اسلتحاللته ،دون أن تلتمكن من إثبات نفسها كام ذكرنا ذلك غي مرة ،ومعه فكيف يمكن
للنظرية اإلسالمية اليوم أن تقدم نفسها يف مقابّ اللتيار العلامين ما دامت هي بنفسها غي
ملتأكدة من أن ما توصلت إليه يمثّ الدين الواقعي الذي نظم حياة اإلنسان واسلتوعبها بكّ
تفاصيلها؟!
يبقى هذا السؤال برسم املدرسة اللتقليدية ،بّ هو يف واقع أمره إيراد عىل جممّ تيارات
االجلتهاد السائدة بام فيها أصحاب نظرية الثابت وامللتغي ومنطقة الفراغ.
أن هذه اإلشكال ّية ال تأيت بشكّ قوي عىل نظريلتنا يف عدم حجية الظن يف الدين ،بّ
إال ّ
يمكن الدفاع عن الرأي املدريس هنا أيض ًا ورد ثقّ هذه اإلشكالية عنه ،وقد سبق أن بحثنا
هذه القضية بيشء من اللتفصيّ يف موضع آخر ،وقدمنا بعض احللول واملخارج فراجع  ،حلتى
ال نكرر أو نطيّ.
لكن ثمة نقطة ينبغي االنلتباه إليها هنا ،وهي أن االسلتعانة باألصول العملية (الّباءة ـ
االحلتياط )..يف حّ مشكالت امللتغي واحلادث ،ال تنفع هنا؛ ألن املفروض أن بحثنا يقع ضمن
فكرة تسييّ شمولية الرشيعة الواقعية أو املنكشف لنا منها ،واملفروض ـ وفق قواعد أصول
الفقه ـ أن األصول العملية مجيع ًا ،أو مع غض النظر عن االسلتصحاب ،هي جمرد وظائف
عملية يف حال انعدام املعرفة باحلكم الواقعي متام ًا وعدم قيام مؤرش عليه حيظى بقيمة وحجية،
ومن ثم فاألصول العملية حتدد وظائف املكلفني يف هذه احلال ،وال تقدم رشيع ًة شاملة تطرح
نفسها برناجم ًا للحياة ،وإن كانت يف ّناية املطاف برناجم ًا عملي ًا للمكلف جيعّ ذملته بريئة عند
عدم وصوله للرشيعة الواقعية .هذا كله برصف النظر عن القول بأن األصول العملية كلها ـ أو
( )1انظر :حيدر حب اهلل ،حجية احلديث 290 :ـ .299

عدا االسلتصحاب ـ ليست إال مواقف العقّ اإلنساين العمّل يف ظّ غياب الرشيعة بقصد رفع
مسؤوليلتها عن كاهّ اإلنسان.

 6ـ إىل أين يتجه بنا الفهم التارخياني واملقاصدي؟

بعيد ًا عن اللتعليق عىل النقاط األساسية هلذه النظرية ،أود هنا أن أسلط الضوء قلي ً
ال عىل

املناهج اجلديدة يف االجلتهاد ،واللتي يمكنها أن تساعد عىل تقوية موقع هذه النظرية ،إنني أعلتقد
بأن األمر يقف عىل عكس ذلك متام ًا ،وباحلد األدنى ال تلتمكن نظريات مقاصد الرشيعة وال
املنهج اللتارخيي يف فهم النصوص من إسعاف هذه النظرية املدرسية هنا يف مدعياهتا إال أحيان ًا
وبشكّ جزئي؛ والسبب يف ذلك هو حتليّ بنية هذين املنهجني واملآالت املرتقبة اللتي يمكن أن
يوصال إليها ،فإن املنهج اللتارخيي واملنهج املقاصدي إذا اسلتطاعا اللتحكم بمفاصّ االجلتهاد
الديني ،فهام يف العادة يلتجهان نحو حترير الفقه من القوالب والصيغ الزمنية املوجودة يف
النصوص واخلطابات ،وهذا ما ينلتج تلقائي ًا حتول النلتائج الفقهية إىل نلتائج أكثر كلي ًة وعمومية،
وغياب الصيغ اللتطبيقية عنها لصالح صيورهتا زمكانية ووسائلي ًة غي مقصودة بذاهتا عند
الشارع سبحانه وتعاىل.
وينجم عن ذلك أن الفقه لن يكون غالب ًا ـ خاصة يف جمال العالقات اإلنسانية ويف
السياسات واإلدارة املجلتمعية ـ سوى جمموعة من الكليات والقواعد العامة واملبادئ القانونية
والدسلتورية ،وهذا ما يعزز موقف القائلني بعدم إمكان اللتوصّ ميدانياً إىل الشمولية اللتفصيلية
للرشيعة ،بّ سلتغدو الرشيعة أقرب إىل الصيغ العامة اللتي حتلتاج بطبيعلتها لإلنسان كي يقوم
بصبها عىل شكّ قوالب قانونية تفرضها ظروف الزمان واملكان.
من املمكن أن يكون اللتوظيف اجلزئي ملنهجي املقاصد واللتارخيية نافع ًا يف بعض احلاالت،
لكن حتكيم هذين املنهجني يوسع يف العادة من الدائرة الكلية ويضيق من الدائرة اللتفصيلية،
ويلغي الفلتاوى اللتي تالحق تفاصيّ األشياء ليضع املوقف أمام إطار أكثر عمومي ًة ،وهذا ما
يقع لصالح الرافضني لفكرة الشمولية اللترشيعية اللتفصيلية بالشكّ الذي بيناه عند مناقشة
اسلتخدام العناوين الثانوية يف إدارة امللتغيات وتغطية املسلتجدات.

 7ـ مشوليّة الشريعة واملوقف من احلياة املعاصرة

أخلتم اللتعليقات عىل هذه النظرية باحلديث ـ بشكّ خملترص أيض ًا ـ عن املوقف السلبي من

احلياة املعارصة ،والذي تكلمنا عنه مطلع احلديث عن هذه النظرية.
إن هذا املوقف مقبول إىل حد جيد يف رأيي؛ فاحلياة املعارصة حتلتاج إلعادة نظر شاملة،
وتكوينها جمدد ًا وفق ًا لرؤية أكثر ديني ًة وأخالقية ،وما يبدو لنا هو أنه قد جررنا نحو خطأ
تارخيي كبي باعلتامد نمط عيش من هذا النوع ،لكن هذا ال يعني أن كّ ما فرضلته احلياة
املعارصة كان كذلك ،بّ هناك مسار تطوري برشي طبيعي جيب أخذه بعني االعلتبار حلتى لو
حلقلتنا بعض سلبياته املرتقبة ،واحلياة املعارصة ليست شيطان ًا مطلق ًا.
بّ لو فرضنا هذا ،فإن الرشيعة كام هي مسؤولة عن تصحيح هذا اخلطأ وتقديم برامج يف
هذا الصدد ،كذلك هي مسؤولة عن حتديد مواقف املكلفني من األفراد واجلامعات يف ظّ هذا
الوضع ،إىل أن يلتغي احلال ،وتعود األمور لصورهتا الصحيحة عىل سبيّ الفرض ،ما دامت
هذه الرشيعة شاملة وخالدة.
ويف حالة من هذا النوع ،ما هو موقف الرشيعة من الظروف الطارئة وأنامط احلياة القائمة
اليوم يف ظّ عدم إمكان تغييها أو يف ظّ احلتياج هذا اللتغيي إىل مدد زمنية طويلة املدى؟ فامذا
يفعّ الناس يف هذه الفرتة؟ وكيف يديرون أمورهم ومسلتجداهتم؟ ونحن ال نلتكلم عن أفراد
فقط ،بّ نلتكلم عن األمة اإلسالمية كلها فيام هو الالزم عليها اختاذه يف هذه احلال.
إن رفض أنامط من احلياة املعارصة ال يعني أننا ختلصنا من اسلتحقاق اجلواب عن أسئللتها ما
دامت قائمة ،ومن ثم فهذا اللتوجه ال يغي كثي ًا من املشكلة اللتي نحن فيها؛ ألن الرشيعة ليست
فقط رشيعة اهلل يف حال كون الناس صاحلني يف مدينة فاضلة ،بّ هي الرشيعة أيض ًا يف ظّ
أسوأ الظروف ،ويف حال كون الناس يف أوضاع غي صحية كذلك؛ ألن املفروض أن القانون
الشامّ هو القانون الذي ينظم حياة البرش يف خملتلف ظروفهم وأحواهلم.
وأكتفي هبذا القدر من املداخالت عىل هذه النظر ّية ،ألنتقل إىل النظر ّية الثالثة يف هذا املجال،
أن النظر ّية املدرس ّية غري قادرة عىل تقديم تفسري معقول لشمول ّية الرشيعة يتمكّن
تبني لنا ّ
وقد ّ
املتغريات واملستجدات كا ّفة ،ل ُيثبت الشمول ّية التفصيل ّية باملعنى املدريس عىل أرض
من مواكبة
ّ

الواقع.

النظريّة الثالثة
الفراغ وفقه أدلّة التشريع العليا

يذهب العالمة الشيخ حممد مهدي شمس الدين ( 1936ـ 2001م) إىل نظرية ختلتلف
وتشرتك مع سائر النظريات اللتي تطرح يف جمال شمولية الرشيعة وكيفية تعاملها مع الثوابت
وامللتغيات ،ولكي ندرس هذه النظرية ونحاول ترشحيها ،البد من تبيني معاملها الرئيسة ،ثم
اللتوقف عندها بيشء من اللتحليّ واللتقويم.

املعامل العامّة لنظريّة العالمة مشس الدين

يمكن احلديث عن جمموعة أضالع تشكّ مفاصّ نظرية شمس الدين هنا ،وأبرزها:

 1ـ تنوّع األدلّة الشرعيّة ،وتنوّع املوقف من الفراغ التشريعي

أن األد ّلة الرشع ّية تنقسم ـ من حيث ما تع ّلقت به ـ إىل
يذهب الشيخ شمس الدين إىل ّ

قسمني أساس ّيني:
القسم األ ّول :األدلة اللتي قامت عىل األحكام الكلية ،كأدلة العبادات وتفاصيلها ،وأدلة
عالقات األرسة واألحوال الشخصية وتفاصيلها ،وأدلة العالقات االقلتصادية من بيوع
وإجارات و ..وتفاصيلها ،وأدلة نظام املحرمات والرتوك من الزنا ورشب اخلمر وغي ذلك.
ولعله يمكن اعلتبار هذا القسم الذي ورد يف كالم شمس الدين بأنه األدلة الدالة عىل
األحكام األولية الكلية يف أصّ الرشع.
القسم الثاين :املبادئ العامة والقواعد الشاملة اللتي مل تأت لبيان حكم كّل بالطريقة
السابقة ،بّ جاءت حلاالت معينة وردت عناوينها يف أدلة تلك املبادئ ،وبعضها خيلتص بمجال

معني فيام بعضها اآلخر يسلتوعب خملتلف جماالت احلياة ،كقاعدة نفي الرضر واحلرج ،وقاعدة
امليسور واملعسور ،وقاعدة اليّس ،وقاعدة وجوب حفظ النظام ونحو ذلك.
ولعله من املمكن لنا أن نصنف هذا القسم من القسمني اللذين ذكرمها شمس الدين عىل
أنه تعبي آخر عن األحكام الثانوية املنصبة عىل العناوين الثانوية ،وفق اصطالح الفقه املدريس.
والفرق بني القسم األول والثاين عند العالمة شمس الدين ،أن القسم األول يلتعلق بأفعال
أو تروك ،بينام القسم الثاين يلتعلق بحاالت تعرض الفرد أو األمة يف عالقلتهام مع املجلتمع
والطبيعة والعامل .ولكن ال فرق بني القسمني يف أّنام سيقا عىل ّنج القضية احلقيقية ،وأّنام مع ًا
مها املجال الطبيعي لعمّ الفقيه وللنشاط االجلتهادي.
ترشيعي تكون فيها موضوعات ليس هلل فيها
يف ضوء ذلك نسأل :هل توجد منطقة فراغ
ّ
حكم؟
واجلواب :أما عىل نظرية املصوبة باللتقرير األشعري ،فالفراغ اللترشيعي واقع؛ ألّنم
يعلتّبون أن حكم اهلل فيام ال نص فيه هو ما أدى إليه ظن املجلتهد .وأما عىل نظرية املخطئة
واللتصويب املعلتزيل فال معنى للفراغ اللترشيعي ،بّ من أصوهلم وجود قاعدة أن ما من واقعة
إال وهلا حكم.

 2ـ الدوائر املتصوّرة أوّلياً ملنطقة الفراغ التشريعي

املتصورة ملناطق الفراغ الترشيعي ،فسنجد أ ّهنا عىل
ولو حاولنا معرفة ما هي املجاالت
ّ

أنحاء:
أ ـ نطاق املوضوعات واألفعال والرتوك اللتي ورد فيها إلزام.
ب ـ النطاق املذكور الذي مل يرد فيه إلزام ،بّ كان مباح ًا باملعنى األعم ،وهذا قد يغي
حكمه بلتغي قيوده ورشوطه ،كام يف حال صيورته رشط ًا يف العقد حيث يصبح الزم ًا وهكذا.
ج ـ نطاق ما مل يرد له يف الرشع عنوان بخصوصه أو بام يعمه ،بّ كان من املجهوالت اللتي
كشف عنها تطور اإلنسان واملجلتمع يف احلياة ،فهذا قد يدخّ يف أدلة اللترشيع العليا ،كاللتسخي
يف العالقة مع الطبيعة ،والعدل يف العالقة مع اإلنسان .إال أن املبادئ اللترشيعية العليا ال تضع
صيغ ًا تنظيمية.

وباللتأمّ يف هذه النطاقات الثالثة ،سنجد أن األول منها ليس هناك معنى لفرض فراغ فيه؛
ألنه قد رشع فيه بعنوانه األويل ترشيع فعّل ،نعم قد تعرض عليه العناوين الثانوية فيلتغي
حكمه تبع ًا للعنوان الثانوي الثابت يف الرشع أيض ًا ،وعليه فال معنى للفراغ هنا أساس ًا.
وأما الثاين منها ،فقد حاول بعض هنا ـ ويبدو أن شمس الدين يقصد السيد الصدر ـ جعله
منطقة فراغ يرجع فيها إىل سلطة اللترشيع االجلتهادي اللتي حتكم فيه من غي مرجعية األحكام
الثانوية ،إال أن هذا الكالم ال معنى له عند شمس الدين؛ ملا سيأيت من أن «سلطة اللترشيع
االجلتهادي» ال تسن القوانني دون مرجعية ترشيعية يف أصّ الرشع.
وأما الثالث ،أي نطاق املجهوالت ،فلو تأملنا فيه قليالً ،لعرفنا الّس يف عدم تعرض
الرشيعة له بالعموم أو اخلصوص ،فإنه أمر مل يكن يعرفه البرش وال يمكنهم اللتنبؤ به ،ومل تكن
هناك حكمة يف كشف الوحي عنه؛ ألن احلكمة تقيض بإطالق العنان للبرش يف تكوين
اخلتياراهتم وعدم حرصهم يف قوالب جامدة ،فرتكت هلم جماالً يف اللتطور يف السيطرة عىل
الطبيعة والذهاب يف الفضاء.
لكن هل َت ّلت الرشيعة عن هذه املساحة حق ًا؟
يرى العالمة شمس الدين أن جمال نطاق املجهوالت هو كّ تقلبات اإلنسان يف غي
مساحة العبادات؛ ألّنا توقيفية بكّ تفاصيلها ،وقد لوحظت فيها كّ اللتغيات اللتي تطرأ عىل
احلياة .إذ ًا فمجال الفراغ اللترشيعي الذي يقر بلتوصيفه هذا العالمة شمس الدين ،هو كّ
وضع جديد مل يرد فيه نص مبارش أو قاعدة عامة من أوضاع البرش اللتي حتدث نلتيجة لللتطور
ونمو املعرفة والقدرة ،ما يقلتيض أشكاالً ملتطورة وجديدة من الضبط والسيطرة واللتنظيم
للمجلتمع واإلنسان.
ومن أمثلة ذلك تطور الطب وما فلتحه عىل قضايا بيع األعضاء والوصية هبا أو اللتّبع
واللتلقيح الصناعي ،وأسلحة الدمار الشامّ بأنواعها ،وحكم السيطرة عىل الفضاء وبعض
الكواكب ،ودخوهلا يف ملكية الدولة املسيطرة ،وقضايا البيئة بمعناها الواسع ،ومسألة
اإلرساف يف اسلتهالك طاقات وخيات األرض ،وقضايا النمو السكاين وعالقلته باللتنمية
وتنظيم النسّ واللتعقيم وحرية اإلنجاب إىل غي ذلك من أمثلة وحاالت.
هذا كله يفرض تنظي ًام وسلطات ترشيعية عىل املسلتوى الداخّل والدويل واإلقليمي ،وقد

تكونت حق ًا هذه السلطات كوكالة الطاقة الذرية ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظامت محاية
البيئة وغيها ،وهذه السلطات قيدت حرية البرش وألزملتهم بام مل يرد يف النصوص ..إن هذه
املجاالت هي ما يسمى بمنطقة الفراغ اللترشيعي.

 3ـ كيف يكون االستنباط يف نطاق اجملهوالت (الدائرة الثالثة)؟

لكن السؤال عند شمس الدين هو كيف يكون االستنباط يف هذه الدائرة؟ وما هي أصوله
ّ

وأسسه؟
ولكي جييب عن ذلك ،ذكر شمس الدين أن األحكام اللتي تنلتج عن االجلتهاد يف هذه
الدائرة هي أحكام تدبيية ،واملرجع فيها إىل األسس واألصول العامة لالسلتنباط بالنسبة
لحأحكام اإلهلية ،متام ًا كام هي احلال يف باب القضاء وفصّ اخلصومات حيث تنلتج تلك
األسس واألصول العامة «األحكام القضائية» ،لكن هّ تكفي األصول العامة لالسلتنباط
إلدارة االجلتهاد يف األحكام اللتدبيية؟
يرى العالمة شمس الدين أننا بحاجة ملعايي أخرى أيض ًا ،وهي معايي تسلتفاد مما يسميه
شمس الدين بأدلة اللترشيع العليا اللتي متثّ قواعد كلية من ناحية ومن اللتجربة املعصومة يف
أحكامها اللتدبيية اخلاصة من ناحية أخرى يف احلاالت اللتي حصّ فيها ذلك ،كحالة احلمر
األهلية وغيها ،حيث نأخذ منطلق املعصوم يف إصداره احلكم اللتدبيي ـ كام يف عدم اإلفناء
للحيوان ـ جلعله قاعدة ومعيار ًا عام ًا ،وهذه املنطلقات واللتعليالت اللتي تقف خلف األحكام
اللتدبيية للمعصوم ليست عند شمس الدين أحكام ًا إهلية ،وال منشأ ألحكام إهلية ،بّ هي
اسس أحكام رشعية تدبيية يرجع أمر النظر يف موضوعاهتا إىل املجلتمع اإلسالمي بخّباته
وطاقاته .إّنا مبادئ منهجية.
عند هذا املفرتق ينفصّ شمس الدين عن غيه ،فالشيخ شمس الدين يريد أن يقول بأن
منطقة املجهوالت ال نص فيها ال بعموم وال بخصوص ،ولكن يف الوقت عينه توجد فيها
مبادئ منهجية وضعلتها الرشيعة ،لكن هذه املبادئ املنهجية ال نقوم نحن باسلتخراج حكم
رشعي إهلي للمجهوالت عّبها ،كام يفعّ الفقه املدريس ،بّ نقوم بإنلتاج أحكام زمنية تدبيية
من خالهلا ،وتكون هذه األحكام منلتج ًة من قبلنا عّب هذه املبادئ ،فلتنلتسب األحكام للرشع

من جهة ،لكنها تدبيية برشية من جهة ثانية ،هذا هو متايز شمس الدين عن غيه.
لنأخذ مثاالً نطرحه نحن للتوضيح فكرة شمس الدين ،وهو أن قضايا البيئة اليوم ال وجود
ألحكام تنظيمية هلا ال باخلصوص وال بالعموم يف الرشع ،وهذا إقرار قوي من فقيه شيعي
إمامي بفكرة (ما ال نص فيه) ،لكن هّ هذا يعني أن نرتك املوضوع؟ ال ،إنه يعني أننا نقوم
برصد منهج النبي يف إدارة األمور وبرصد األصول العامة الدينية ،مثّ أصّ اللتسخي والعدل
وأمثاهلام ،فنقوم نحن البرش ـ هبدي هذه األصول ـ بوضع صيغ تنظيمية تدبيية لقضايا البيئة
املعارصة ،وهذه الصيغ تكون من ناحية ذات روح رشعية من حيث كوّنا مسلتقاة من
األصول ،ولكنها ليست أحكام ًا رشعية باملعنى امللتداول ،لكوّنا صيغ ًا تنظيمية برشية تدبيية
زمنية ،فالروح الرشعية تّسي فيها ،لكنها ليست أحكام ًا رشعية أولية أو ثانوية ،فكأن الرشيعة
وضعت يف يدنا مبادئ وقالت لنا :سنوا أنلتم القوانني الزمنية يف هدي هذه املبادئ.

 4ـ من ميلك سلطة التشريع االجتهادي؟ وما هي هويّة احلكم املشرَّع من قبله؟

صممها شمس الدين ،يطرح تساؤل جديد :من يملك سلطة
ووفق ًا هلذه اخلارطة التي ّ
الترشيع االجتهادي يف جماالت الفراغ الترشيعي؟
واجلواب عنده هو املعصوم ،لكن ال باعلتباره نبي ًا يوحى إليه أو إمام ًا معصوم ًا ،بّ بام له من

الوالية واحلاكمية والسلطة السياسية ،متام ًا كام خوللته النصوص القرآنية سلط ًة من هذا النوع
احل ِّق لِت ْحكُم ب ْني الن ِ
يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا أنز ْلنا إِل ْيك ا ْلكِتاب بِ ْ
َّاس بِام أراك اهللُّ وال تكُن ِّل ْلرائِنِني
خ ِص ًيام﴾ (النساء ،)105 :فالنبي حيكم بام أراه اهلل ،لكن مفهوم (ما أراه اهلل) ال ينحرص

بالوحي بالشكّ امللتعارف بّ هو أعم منه.

لكن املسألة يف من يملك سلطة الترشيع يف
وهذا املقدار من السلطة الترشيع ّية واضحّ ،
يسميه شمس الدين يف بعض كتبه بالزمن السيايس
عرص الغيبة أو انقطاع الوحي النبوي أو ما ّ
لألمة؟
ّ
واجلواب هو الفقيه اجلامع للرشائط انطالق ًا من أدلة حجية حكمه وفلتواه ،بال فرق بني
القول بوالية الفقيه أو والية األمة عىل نفسها ،إال أن حدود هذه السلطة للفقيه هّ ختلتص
باملوضوعات اخلارجية (حتريم اسلتعامل اللتنباك) أو تسلتوعب أيض ًا جمال العالقات (حتريم

اللتعامّ مع إرسائيّ) ،وحتديد احلريات (األوامر والنواهي يف جمال قوانني البناء والسي
والزراعة واللتجارة واالسلتياد واللتصدير واإلنجاب واسلتهالك املياه وخيات األرض)
واللترصف يف النفس (هبة األعضاء ،والعمليات اجلهادية االنلتحارية) وغي ذلك؟
فإذا قلنا باسلتيعاهبا كانت سلطة الفقيه يف منطقة الفراغ شاملة ،وأما إذا حرصناها
باملوضوعات اخلارجية ،مثّ اللترصف يف املياه واللتنباك ونحوها ،فلتكون سائر املوارد من
شؤون أهّ اخلّبة يف املجلتمع ،فعليهم هم النظر يف وضع صيغ تدبيية تنظيمية هلا وفق
األصول املنهجية.
جييب العالمة شمس الدين عن هذا السؤال املهم بأنّه:
أ ـ إذا بني عىل نظرية الوالية العامة للفقيه ،فقد يقال بأن له سلطة اللترشيع يف كّ مساحات
منطقة الفراغ ،لكن الشيخ رمحه اهلل يلتحفظ يف هذا املجال ،ويرى أن مسلتند هذا القول هو أدلة
حجية القضاء والفلتوى ،واحلال أن حيثية سلطة الفقيه هنا هي كونه ويل األمر ال حمض كونه
فقيه ًا ،إال إذا قيّ بأنه ويل األمر لكونه فقيه ًا ،فلتكون له الوالية عىل اللترشيع لكونه فقيه ًا ،غاية
األمر أنه ملزم بالرجوع إىل أهّ اخلّبة للتنقيح املوضوعات وغيها.
ب ـ أما إذا بني عىل والية األمة عىل نفسها ـ وهي النظرية اللتي آمن هبا شمس الدين يف
املراحّ الالحقة من حياته ،حيث أقر هناك بأن الديمقراطية مرشوعة يف عرص الغيبة دون
عرص احلضور ،فيام كان يؤمن يف املراحّ األوىل من حياته بالنظريات اللتي كانت سائدة بني
احلركات اإلسالمية واملعلتمدة عىل العقيدة ال عىل هوية الفرد وذاته ،والرافضة للديمقراطية
شك ً
ال ومضمون ًا ـ فللشيخ شمس الدين هنا تفصيّ :ففي جمال املوضوعات وجمال اللترصف
( ) 1حيث ذكر الشيخ شمس الدين يف كلتابه (نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم 182 :وغيها) يف الطبعة
الثانية اللتي صدرت عام 1991م ،أنه غي نظره يف األسلوب الديمقراطي يف عرص الغيبة ،انطالق ًا من
نظريلته اجلديدة يف والية األمة عىل نفسها ،كام يرصح يف الطبعة اجلديدة للكلتاب (ص  )136أن مسألة
اإلمامة هي يف األصّ ذات صلة بكيان األمة وباجلانب اللترشيعي لإلسالم ،وأما صللتها بالسياسة
واللتنظيم واحلكم فهي من الدرجة الثانية؛ ومن هنا يرى شمس الدين أن هذا هو السبب يف أخذ النص
والعصمة رشط ًا يف اإلمام يف عرص احلضور ،فراجع.
هذا ،وعلينا اللتأكيد عىل أن فكر الشيخ حممد مهدي شمس الدين قد مر بمراحّ وتطورات وتغييات

بالنفس (بيع األعضاء) تكون سلطة اللترشيع للفقيه ،أما يف جمال العالقات (حتريم اللتعامّ مع
إرسائيّ) واللتنظيم وحتديد احلريات (اسلتياد السلع وتصديرها ،وإنجاب األطفال) فمن
يملك سلطة اللترشيع هو األمة عن طريق ممثليها بال حاجة إىل الفقيه ،وإن كان األحوط األوىل
أخذ نظره دائ ًام.
والفرق بني احلاللتني أن اللترشيع يف جمال املوضوعات واللترصف يف النفس من سنخ احلكم
الرشعي اإلهلي عىل املوضوعات املنصوصة ،وغالب ًا ما يكون اللترشيع فيها من نوع احلكم
الثانوي ،عىل خالف احلال يف جمال العالقات واللتنظيامت ،فهي أمور إجرائية ثبت من أدلة
اللترشيع العليا والية الناس عىل أنفسهم فيها حلتى يف عرص املعصوم كلتنظيم املدن ،وتنظيم
السي ،واملراعي ،والسوق ،وحفظ الثروات العامة للجميع وأمثال ذلك.
املرشع يف دائرة
وإذا انتقلنا من حتديد من يملك سلطة الترشيع للحديث عن نوع ّية احلكم ّ

الفراغ ،نجد االصطالح الرائج اليوم عند بعضهم يف تسميلته باحلكم الواليلتي أو الوالئي؛ ألن
مصدره من هو ويل األمر ،وهذا ما يوافق عليه الشيخ شمس الدين ويراه مناسب ًا لنظريلته؛ ألنه
يربط السلطة بالوالية ،ال بالنبوة وال باإلمامة وال بالفقاهة ،األمر الذي ينسجم مع ما اخلتاره
يف تعيني من له السلطة عىل اللترشيع يف جمال العالقات واللتنظيامت.

 5ـ سلطة التشريع االجتهادي بني جعل القانون واكتشافه

لكن كّ هذه املنظومة اللتي رسمها العالمة شمس الدين مل تعفه من حتد أساس يواجهه،

وهو الدور الذي يلعبه من يملك السلطة اللترشيعية هذه ـ سواء كان فقيه ًا أم غيه ـ فهّ دوره
ترشيعي بام للكلمة من معنى أو اكلتشايف كام هي احلال يف الفقيه مع األحكام األولية؟ وهّ هو
هنا جملتهد أو مسلتنبط فقط؟
القضية هنا تابعة لألصول التحت ّية:
مهمة ،خاصة بني حقبلتيه النجفية واللبنانية ،وأن فرتة الثامنينيات واللتسعينيات من القرن العرشين هي
من أكثر الفرتات اللتغييية خصوب ًة عنده .ومن اجليد هنا مراجعة ـ عىل سبيّ املثال ـ ما كلتبه الدكلتور
حسني رحال حول بعض جوانب هذه القضية يف كلتابه :حممد مهدي شمس الدين ،دراسة يف رؤاه
اإلصالحية 60 :ـ  69وغيها.

أ ـ فإذا قلنا باللتصويب ،ينبغي القول بأن الفقيه مرشع وليس مكلتشف ًا ،بّ األمر هنا أوضح؛
إذ الفقيه مثالً يظن باحلكم يف نطاق منطقة فراغ ترشيعي حسب الفرض ،فام أدى إليه نظره
يكون هو احلكم ،واألمة جتمع عّب ممثليها عىل احلكم فيكون إمجاعها مؤسس ًا للحكم بنا ًء عىل
نظرية اإلمجاع عند املذاهب.
ب ـ وأما إذا قلنا باللتخطئة ،فهنا:
ّأوالً :إذا قبلنا الشمولية املطلقة لقاعدة :ما من واقعة إال وهلا حكم ،فلن يكون هناك فراغ
ترشيعي أساس ًا ،وكّ ما هنالك أن هناك فراغ ًا نصي ًا ،إذ لن يكون هناك نص باخلصوص أو
العموم شامّ للحالة اللتي نحن بصددها ،ومن ثم سلتكون وظيفة املجلتهد يف أن جيلتهد يف
البحث عن احلكم الواقعي انطالق ًا من أدلة اللترشيع العليا ،وتكون وظيفلته هذه داخل ًة يف نطاق
حجية الفلتوى ونفوذ حكم القايض.
إال أن هذا االسلتنلتاج حيذف من تصوراتنا فكرة ويل األمر؛ ألن نشاط املجلتهد هنا سيكون
بوصفه فقيه ًا فقط.
ثاني ًا :أما إذا رفضنا شمولية القاعدة املذكورة ،فإن سلطة اللترشيع سلتامرس اللترشيع
احلقيقي ،غاية ما يف األمر أن هذا اللترشيع لن ينطلق من املصالح واملفاسد يف نفس األمر
والواقع ،لفرض عدم وجود حكم إهلي واقعي هنا ،بّ سينبعث مما توصّ إليه نظر املرشع
البرشي ،وقد خيطأ وقد يصيب.
ولكن الشيخ شمس الدين حياول أن حيسم خياره انطالق ًا من أصلني اعلتقاديني( :لكّ
واقعة حكم ،وتبعية األحكام للمصالح واملفاسد) ،بعد البناء عىل اللتخطئة ،فيى أن سلطة
اللترشيع هنا مكلتشفة ومسلتنبطة ألحكام اهلل الواقعية ،ومن ثم فمن يقوم هبذا الدور هو الفقيه
بوصفه فقيه ًا ،ال بوصفه ويل األمر.

 6ـ املستند الديين لسلطة التشريعي االجتهادي

وبعد رسمه هلذه الصورة ،حياول العالمة شمس الدين أن يبحث عن الدليّ عىل سلطة
اللترشيع االجلتهادي يف منطقة الفراغ ،فيى أن بعضهم حاول جعّ آية﴿ :يا أهيا ا َّل ِذين آمنُو ْا
أطِي ُعو ْا اهللّ وأطِي ُعو ْا الرسول و ُأ ْو ِِل األم ِر ِمنكُم فإِن تناز ْعتُم ِيف يشء فردو ُه إىل اهللِّ والرس ِ
ول إِن
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
َّ ُ

كُنتُم ت ُْؤ ِمنُون بِاهللِّ وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر ذلِك خ ْري وأ ْحس ُن ت ْأ ِوي ً
ال﴾ (النساء )59 :مسلتند ًا ملنح الفقيه
ْ
ْ
السلطة اللترشيعية فلتجب له الطاعة لكونه ويل األمر ،بعد ثبوت الوالية العامة له.
ويناقش العالمة شمس الدين يف هذا االسلتدالل ،بعد اللتنزل عن نظرية الوالية العامة
للفقيه وشمول اآلية ملطلق ويل األمر ،بأن هذه اآلية ال تدل عىل أزيد من رضورة طاعة ويل
األمر ،سواء فيام أفلتى هو به أم فيام أفلتى به غيه وأمر هو بمضمون ما أفلتى به غيه ،ومع ذلك
يظّ الصحيح عند شمس الدين أن الفقيه هو من له سلطة اللترشيع؛ انطالق ًا من اللتحليّ
امللتقدم لطبيعة هذه السلطة ،فحيث كانت اسلتنباطي ًة اكلتشافية مل يكن معنى فيها إال للفقيه أن
يفقه وجيلتهد ،فيجع إىل أدلة االجلتهاد والفلتوى ونحو ذلك.

 7ـ النظريّة ومبدأ مرونة الشريعة اإلسالميّة

وخيلتم العالمة شمس الدين اطروحلته هنا بمسألة مرونة الرشيعة اإلسالمية ،فيى أن

الذهنية اللتي حكمت تفكي اإلسالميني وبعض الفقهاء مؤخر ًا هي ذهنية الرغبة يف اللتوفيق بني
الرشيعة اإلسالمية وواقع احلياة املعارصة ،ومن هذه الذهنية ذكروا أن مرشوعية اللترشيع يف
منطقة الفراغ جتعّ الرشيعة مرنة وملتكيفة مع احلاجات امللتجددة.
ّ
واحلل الذي قدّ مه غري
أن أساسه خاطئ من جهة،
وينتقد شمس الدين هذا الكالم ،فريى ّ
صحيح من جهة ثانية:
أما خطأ األساس؛ فحأن الرشيعة مل توضع للتكيف نفسها مع الواقع وحتاول تقبّ النمط
الغريب يف احلياة ،فكأّنا تريد أن جتاري الواقع ال أن تقوم بلتغييه ،بينام الصحيح أن الرشيعة
تضع نظامها ليلتم صوغ الواقع وفق ًا ملفاهيمها ال العكس.
وأما خطأ ّ
احلل ،فهو االعلتامد عىل فكرة منطقة الفراغ مع حرص السلطة اللترشيعية بالفقيه
ّ
امللتويل للحكم ،وهذا كالم غي صحيح؛ ألن فكرة منطقة الفراغ اللترشيعي باملعنى الذي طرحه
هؤالء قد تبني عدم صحلتها وأن ثنائية األحكام األولية والثانوية ال ختلتص بام جعلوه منطق ًة
للفراغ .كام أن حرصهم السلطة اللترشيعية بالويل الفقيه غي صحيح كذلك؛ ألن ما يقوم به
ليس سوى إجراءات إدارية وتنظيمية ال أحكام ًا رشعية باملعنى املعهود ،ولو كان فيها ما هو
من سنخ احلكم الرشعي فإن رشعيلته ال تلتوقف عىل كون الفقيه املرشع له حاك ًام ،بّ يمكن أن

يكون فقيه ًا يفلتي فيأخذ ويل األمر فلتواه ويلزم بالعمّ هبا.
هذا كله فض ً
ال عن بناء حلهم عىل نظرية الوالية العامة للفقيه ،وأن اإلسالم يلتبلور
ويلتشكّ يف «دولة» ،مع أن هذه النظرية غي صحيحة ،فض ً
ال عن أن مرونة اإلسالم الزمة ذاتية
له ،فهّ إذا بطلت الوالية العامة تفقد الرشيعة مرونلتها؟! ومن هنا نجد أن الشيخ شمس
الدين يرى ـ يف موضع آخر ـ أنه ال رضورة لكون النظام أو احلكومة إسالميني ،بّ املهم
عنده هو اسلتمرار اإلسالم يف األمة مع وحدة األمة ،وأن الدولة اإلسالمية ليست سوى نلتيج
أو جتّ ينبثق عن األمة يف عالقلتها باإلسالم وليست مفهوم ًا إسالمي ًا مسلتق ً
ال إىل جانب سائر
املفاهيم.
وهذا اللتحليّ يرجع بدوره إىل أن شمس الدين حيمّ رؤية خاصة ملقولة األمة يف االجلتامع
السيايس اإلسالمي  ،فهو من جهة يدعو الشيعة لللتحول من فكرة اجلامعة إىل فكرة األمة،
ويعلتّب الدولة من جهة ثانية غي مقدسة ـ باسلتثناء مفهوم حفظ النظام العام ـ بّ هي خادم
للمقدس ،بينام األمة مقدسة يف اإلسالم ،ومدار اإلسالمية هو األمة وليس الدولة ،وهلذا فهو
ال يقبّ بلتعبدية قضايا السلطة وغيبيلتها ،وهو يف الوقت الذي يقبّ فيه أن املنظومة اإلسالمية
تلتجىل يف نظام السلطة ،لكنه يرفض اللتفسي اهليجّل للدولة بوصفه الكّل الذي خيلتزن كّ قيمة
الفرد وحقيقة وجوده ،وأن الوجود القائم يف الدولة هو الوجود امللتعايل املقدس ،فالدولة بلتعبي
هيجّ (1831م) هي الفكرة اإلهلية أو الروح األخالقية كام توجد عىل األرض ..إن شمس
الدين يرفض هذا الكالم متام ًا ،ويعلتّب أن املفهوم اهليجّل للدولة بعيد عن اإلسالم كّ
( )1انظر :يف االجلتامع السيايس اإلسالمي 14 :ـ .21
( )2حيارب شمس الدين السياسات اللتي دمرت يف املسلم شعوره باالنلتامء لحأمة وخلقت فيه شعور ًا
باالنلتامء للجامعة أو الطائفة أو املذهب ،كام يعلتّب وحدة األمة من املقدسات امللتعالية اللتي تسلتطيع
اللتقدم عىل الكثي من األحكام الرشعية اللتفصيلية ،رافض ًا إدراجها يف السياسات ،بّ هو يقرتح إدراج
مادة األمة اإلسالمية يف مناهج اللتعليم االبلتدائي وصوالً للجامعي؛ للتكريس عالقة املسلم باألمة.
انظر يف هذا كله :حواره مع جملة الكلمة ،العدد  124 :5ـ 125؛ وكذلك كلتاب :دراسات ومواقف
يف الدين والسياسة واملجلتمع  265 ،255 :3ـ 268؛ وراجع :زكي امليالد ،الفكر واالجلتهاد،
دراسات يف الفكر اإلسالمي الشيعي 149 :ـ 154؛ وفرح موسى ،الشيخ حممد مهدي شمس الدين
بني وهج اإلسالم وجليد املذاهب ،دراسة حتليّ ومقارنة 373 :ـ .388

البعد  .ومن هذا كله نفهم كيف أن شمس الدين وفق يف بعض كلتاباته بني وحدة األمة وعدم
وحدة الكيان السيايس فيها .
من هنا ،ينّبي العالمة شمس الدين لوضع صيغة بديلة ملسألة مرونة اللترشيع اإلسالمي،
فيقر بمبدأ املرونة ويراها ذات منشأ موجود يف النصوص الرئيسة ،مثّ قوله تعاىلُ ..﴿ :ي ِريدُ
اهللُّ بِك ُُم ا ْل ُي ْرس وال ُي ِريدُ بِك ُُم ا ْل ُع ْرس( ﴾..البقرة.)185 :
وأما متظهرات املرونة ،فهي عنده يف:

أ ـ تقبّ الرشيعة كّ ما ال يلتناىف معها ومع مبادئها وثوابت عقيدهتا برصف النظر عن
مصدره.
ب ـ إّنا حتفز عىل احلركة اإلجيابية يف العامل والطبيعة ،وحتث عىل تقدم اإلنسان واملجلتمع،
وال متنع أي تقدم حضاري ال يعارض ثوابلتها وعقيدهتا ،ويشهد لذلك أن املسلمني األوائّ
انلتقلوا هبذا الدين من البداوة إىل أرقى درجات احلضارة ،دون أن يشعروا بأّنم خالفوا
الرشيعة ،ومل تصلنا تساؤالت أو شكوك منهم يف هذا املوضوع.
ج ـ إن مرجع هذه املرونة أن طبيعة اللترشيع اإلسالمي ال تقيد حركة اإلنسان وال تصوغه
يف بوتقة ونمط واحد ،بّ تفلتح له خيارات كثية.
د ـ إن نظام العناوين األولية والثانوية من أهم نظم معاجلة احلاالت الطارئة ،ومن أهم
جماالهتا منطقة الفراغ اللترشيعي.

التدبرييّة النسبيّة بني الكتا والسنّة والعبادات

هـ ـ واملسألة املهمة هنا هي اإلطالق األزماين الذي سار عليه الفقهاء واألصوليون يف

اللتعامّ مع السنة الرشيفة ،حيث يقبّ به العالمة شمس الدين لكنه يرفض اعلتباره مطلق ًا
( )1انظر :شمس الدين ،املقدس وغي املقدس يف اإلسالم ،جملة املنطلق ،العدد  9 :98ـ 13 ،10؛
وراجع :هيجّ ،حمارضات يف فلسفة اللتاريخ  .104 :1ومن املعروف أن جورج فيلهلم هيجّ من
املنحازين لفكرة الدولة واعلتبارها روح اجلامعة وأن احلرية ال تكون إال فيها ،وال تلتحقق الذات
اإلنسانية إال يف الدولة وروحها.
( )2انظر :شمس الدين ،يف االجلتامع السيايس اإلسالمي.290 :

بدوره ،بمعنى أنه ال جيري يف كّ نصوص السنة؛ ألن قس ًام وافر ًا منها جاء ملعاجلة أوضاع
حمدودة أو خاصة وجه حوهلا السائلون أسئللتهم ،فلتعاطى معها الفقهاء بوصفها قوالب ّنائية
عامة وجامدة ومطلقة فيام هي يف واقعها نسبية هبذا املعنى.
إن شمس الدين يميّ إىل أن النصوص النسبية هذه كثية ،وأن عىل الفقهاء أن يالحظوا
هذه النصوص هبذه العقلية ،ويسعوا الكلتشاف حقيقة احلال فيها من هذه الزاوية ،فمجرد
وجود نص وصّ إلينا هبذه الطريقة ال خيولنا أخذه قانون ًا عام ًا لحأمة يف مجيع األزمنة واألمكنة،
وهبذا تكون اللترشيعات اللتدبيية سياق ًا أوسع من جمرد نطاق املجهوالت ،بّ هو سنة سارت
عليها النصوص األوىل يف الرشيعة يف مساحة واسعة من احلياة وإدارهتا  ،فهي ـ بحسب تعبي
بعض الباحثني ـ إسهام منقطع ال خيلتص بمجال الفقه السيايس ،بّ تأخذ منحى مغاير ًا
يلتمثّ عّب سلسلة من احللقات امللتكاملة.
ويف الوقت الذي جيعّ شمس الدين الداللة اللفظية تار ًة وطبيعة احلكم ومناسباته يف
الواقع تار ًة أخرى ،مرجع ًا للكشف عن تدبييلته ،لكنه يسلتثني من هذه الذهنية كلها جمال
العبادات الذي يراه ثابلت ًا حلتى بلتفاصيله ،ويرى أن اللتعبد يف باب العبادات له معنى معقول عىل
خالف باب املعامالت الذي ال يعلم ثبوت اللتعبد فيه هبذه الطريقة ،وهذا ما يفلتح عنده
احلديث عن إمكانية اكلتشاف املالكات يف جمال غي العبادات عىل خالف احلال يف العبادات
نفسها ،مللتقي ًا يف ذلك مع رؤية العالمة السيد حممد حسني فضّ اهلل.
ويذهب العالمة شمس الدين يف قراءته هذه إىل إخراج النص القرآين ،فيلتعامّ مع نظرية
اللتدبيية بوصفها نظرية تلتعاطى مع نصوص السنة الرشيفة ،هلذا فهو ينحي عملي ًا عن جمال
الفهم اللتارخياين والنسبي املذكور كالً من جمال العبادات وجمال النص القرآين.
هبذه الطريقة ،نجد أن الشيخ شمس الدين يؤمن بمبدأ شمولية الرشيعة من جهة ،وخيلص
ألصول االعلتقاد الكالمي واألصويل عند العدلية أو مشهورهم من القول باللتخطئة وتبعية
األحكام للمصالح واملفاسد يف امللتعلقات يف الوقت الذي يؤمن بمرونة الرشيعة وتكيفها مع
الواقع ،للتكون نظريلته يف منطقة الفراغ اللترشيعي وهيمنة العناوين الثانوية ونسبية مجلة وافرة
( )1انظر :شمس الدين ،مقاربات يف االجلتهاد واللتجديد ،جملة املنطلق ،العدد  49 :112ـ .50
( )2انظر :عّل فياض ،نظريات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص.282 :

من األحكام الواردة يف السنة الرشيفة يف غي العبادات ،هي املعامل الرئيسة ملرونة الرشيعة
مقابّ نظرية صالحيات ويل األمر اللتي طرحلتها الكثي من اللتيارات اإلسالمية .

( )1ملراجعة نظرية شمس الدين كلها يف منطقة الفراغ وشمولية الرشيعة ،انظر له :االجلتهاد واللتجديد يف
الفقه اإلسالمي 103 :ـ  204 ،129ـ  205؛ ومقاللته :جمال االجلتهاد ومناطق الفراغ اللترشيعي ،جملة
املنهاج ،العدد  7 :3ـ 31؛ واالجلتهاد واحلياة ،حوار عىل ورق 16 :ـ  37 ،17ـ .38

تأمّالت ومداخالت
مع نظريّة العالمة مشس الدين

وللتحليّ هذه النظرية اللتي قلام حظيت بلتحليّ وتفكيك من قبّ العلامء والباحثني ،
تسلتوقفنا جمموعة وافرة من النقاط ،نلتوقف مع أمهها يف سلسلة من املداخالت اللتحليلية
والنقدية:

املداخلة األوىل :موقع النظريّة بني اجتاهات الشمول القانوني (عناصر االمتياز واالشرتاك)

من الواضح أن العالمة شمس الدين يللتقي يف نظريلته هذه مع االجتاهني السابقني ،وذلك

يف أصّ ثبوت شمولية األحكام الرشعية ،حيث وجدناه يؤكد عىل هذا املوضوع يف أكثر من
مناسبة ،وحياول تفادي االصطدام بأصّ الشمولية وقاعدة اللتخطئة ومبدأ تبعية األحكام
للمصالح واملفاسد ،وهي األصول الثالثة اللتي يؤمن هبا اللتوجه السائد يف االجلتهاد اإلمامي.
كام بدا الشيخ شمس الدين واضح ًا يف اهلتاممه برصد النسبة واللتناسب بني الرشيعة الشاملة
اللتي يؤمن هبا وبني إدارة امللتغيات واملسلتجدات ،فكانت حماوللته هذه سعي ًا لرصد شكّ هذه
النسبة.
إال أنّه مع ذلك وجدنا شمس الدين خيتلف عن االَتاهني السابقني تار ًة ،وعن أحدمها دون
اآلخر أخرى ،ويمكن توضيح بعض هذا االختالف كاآليت:
( )1إنه ملام يؤسف له أن احلوزات واملعاهد واجلامعات الدينية ـ حلتى عند الشيعة فض ً
ال عن غيهم ـ مل
هتلتم ،كام ينبغي ،باإلنلتاج العلمي للعالمة شمس الدين ،بّ بقي مغيب ًا ألسباب عديدة لسنا بصددها
اآلن ،ومن هنا نحن نأمّ أن يلتم تداول أفكاره وقراءاته االجلتهادية أكثر داخّ احلرم احلوزوي
واجلامعي باللتحليّ أو اللتفكيك أو النقد أو اللتقويم أو اإلضافة أو اللتأييد.

أ ـ خيلتلف العالمة شمس الدين عن االجتاه األول يف رفضه إحالة مرجعية منطقة الفراغ إىل
ويل األمر ،وهبذا اقرتب من إحالة املوضوع إىل قواعد االجلتهاد ومرجعية الفقاهة أكثر من
قواعد اإلدارة ومرجعية الوالية ،رغم بعض اللتهافت يف اطروحلته مما سنأيت عىل ذكره قريب ًا.
ومن خالل هذه النقطة بدا شمس الدين يبحث عن حكم اهلل يف منطقة الفراغ ،وال يبحث
عن حكم ويل األمر بعد الفراغ عن حكم اهلل الذي هو اإلباحة ،كام يف نظرية الصدر أو غي
ذلك.
ب ـ رغم بعض االضطراب الذي سوف نشي إليه قريب ًا ،لكن شمس الدين يلتاميز عن
االجتاه الثاين ـ وكذا األول ـ يف طبيعة املرجعية االجلتهادية اللتي يؤول إليها الفقيه للوصول إىل
حكم اهلل يف منطقة الفراغ (املجهوالت) ،ففيام كان االجتاه الثاين يعلتمد يف الغالب عىل املعايي
املدرسية امللتعارفة يف االجلتهاد وعىل قواعد األحكام األولية والثانوية ،انفصّ عنه شمس
الدين ليعلتمد طريقة أخرى متام ًا ،وهي مرجعية أدلة اللترشيع العليا إىل جانب املنهاج النبوي
اللتطبيقي يف إدارة امللتغيات وسن األحكام اللتدبيية.
ج ـ خيلتلف شمس الدين عن االجتاهني السابقني مع ًا يف اعرتافه الواضح ـ يف تقديري ـ
بمنطقة املجهوالت اللتي يصفها بوضوح بأّنا املنطقة اللتي ال يوجد فيها نص عام وال خاص.
إن هذا االعرتاف بمنطقة (ما ال نص فيه) يشكّ خطوة الفلتة من شمس الدين ،جتعله يقرتب
كثي ًا من فكرة عدم الشمولية رغم إرصاره الواضح عىل قاعدة الشمول ،بّ رغم اقرتابه من
االجتاه الثاين يف نفي إحالة منطقة الفراغ إىل مرجعية برشية ،مما يبديه ملتجاذب ًا وسط ًا بني
الشمول وعدمه ،بّ يدفع ليشء من احلية يف توصيفه أو تصنيفه بني النظريات السائدة.
وهبذا يميز شمس الدين بني شمولية الرشيعة وشمولية النصوص الصادرة ،فضالً عن
الواصلة ،ففي الوقت الذي يؤمن فيه بشمولية الرشيعة ،غي أنه ينفي بوضوح شمولية
النصوص الصادرة فضالً عن الواصلة ،وهبذا يقع يف منطقة وسطى برزخية بني الشموليني
وغيهم ،وسوف يأيت احلديث عن مدى صحة تصوره هذا ،فهّ هو صحيح أو ال؟ بّ هّ
هو منطقي أو ال؟
من خالل هذه النقاط ،وبعض ما تقدم وسيأيت ،يلتضح لنا موقع نظرية شمس الدين،
وتنجّل صورهتا أكثر ،اسلتعداد ًا للتقويلتها أو نقدها يف املداخالت القادمة.

املداخلة الثانية :خطأ الربط بني الشموليّة ومبادئ التخطئة والتصويب

لقد اعلتّب العالمة شمس الدين أن نظرية املصوبة تلتضمن الفراغ اللترشيعي احلقيقي خالف ًا

لنظرية املخطئة ،بّ من أصوهلم قاعدة ما من واقعة إال وهلا حكم ..وهو هبذا يربط بني ثنائية
اللتخطئة واللتصويب من جهة وثنائية الشمول وعدمه من جهة ثانية .وهذا الربط الذي قدمه
الشيخ شمس الدين يشبه ذلك الربط املسلتبطن يف كلامت غي واحد من العلامء من قبّ ،ممن
سبق أن ذكرنا بعض نصوصهم عند احلديث عن دليّ اإلمجاع واللتوارث عىل قاعدة الشمول
اللترشيعي يف الفصّ األول من هذا الكلتاب ،مثّ املحقق اخلراساين  ،والسيد حممد باقر
الصدر .
وهنا ،إذا قصد الشيخ شمس الدين ـ ومثله اخلراساين والصدر ـ الرصد اللتارخيي لكلامهتم
فال شأن لنا به ،رغم أنه غي دقيق عىل طول اخلط كام سنلمح إليه قريب ًا ،أما إذا قصد اللتحليّ
املفاهيمي لنظرياهتم وإمكاناهتا الذاتية ،فام قاله شمس الدين وغيه ربام يمكن القول بأنه غي
املصوب
واضح؛ ألن بإمكان نظرية اللتصويب أن تلتحمّ فكرة الشمولية ،عّب االعلتقاد بأن
ِّ
يعلتقد أن حكم اهلل هو ما قاله املجلتهد ،واملفروض أن اهلل تعاىل عامل بام سيقوله املجلتهد ،فأي
مانع أن يكون هذا حكمه من قبّ ملن اجلتهد فوصّ إىل هذا ،وأنه ليس حكم من اجلتهد
فوصّ إىل غيه؟
ولعّ اصطالح اللتصويب آت عند بعضهم من إصابة اليشء فيلتضمن بذاته افرتاض أن
املجلتهد قد أصاب الواقع دائ ًام ،غاية األمر أنه لكي يلتم اجلمع بني تناقضات املجلتهدين متت
الصيورة إىل افرتاض تعدد الواقع بلتعدد االجلتهادات ،وهذا غي نفي الواقع من األول،
فنظرية اللتصويب ال تسلتدعي بذاهتا الفراغ اللترشيعي عىل طول اخلط وحلتى النهاية.
من هنا نرى الشيخ عبد العّل األنصاري (1225هـ) صاحب فواتح الرمحوت ،يرصح
بوجود تيار يرى هذا ،حيث يقول ـ وهو بصدد اسلتعراض اجتاهات املصوبة ـ .. :وبعض
منهم قالوا :احلكم من األزل هو ما أدى إليه رأي املجلتهد ،وعليه اجلبائي من املعلتزلة ،ونسبلته
( )1كفاية األصول.469 :
( )2انظر :بحوث يف علم األصول .216 :4

إىل مجيع املعلتزلة مل تصح ،كيف واحلسن أو القبح عندهم يف مرتبة الذات فام فيه حسن واقعي
هو الواجب ال يمكن أن يكون حمرم ًا ،وما فيه القبح الواقعي فهو حمرم ال غي وال ينقلب
احلسن والقبح الذاتيان ،وإذا كان كّ جملتهد مصيب ًا فاحلق عندهم ملتعدد ،فعىل كّ من أدى
اجلتهاده إىل حكم فهو احلكم ،وإذا أدى رأي آخر إىل آخر فهو احلكم عليه ..لكن اخلتلفوا يف أن
تلك احلقوق ملتساوية ـ كام هو الظاهر عىل ذلك اللتقدير ـ أو أحدها حق ،وهو القول
األشبه. ..
وهذا يعني أن نظرية اللتصويب يمكنها ـ نظري ًا ـ أن تلتكيف مع شمولية الرشيعة وال تؤمن
بنظرية الفراغ بالشكّ الذي يناسب بنيلتها الفكرية ،فكان يفرتض أن يذهب شمس الدين نحو
حتليّ بنية هذه النظرية للوصول إىل إمكاناهتا الذاتية وعدم نسبة نفي الشمولية إليها مطلق ًا؛
ولذلك مل نقبّ سابق ًا ـ يف الفصّ األول ـ باعلتبار اجتاه املصوبة كله خرق ًا إلمجاع املسلمني يف
قضية الشمولية ،فراجع.
إال إذا قيّ بأن أزلية احلكم اإلهلي يكن تصورها ملتعلق ًة بام وصّ إليه ظن الفقيه ،لكنها ال
تشمّ ما مل يصّ إليه ظن الفقيه ،فقبّ االجلتهاد ومن دونه ال معنى لوجود حكم إال عىل
اللتقرير املعلتزيل ـ كام يقال ـ لللتصويب ،وهو اللتصويب باحلد األدنى له كام سميناه من قبّ،
وهبذا تظّ نظرية اللتصويب األشعري ـ كام تسمى يف بعض األوساط ـ منسجم ًة مع عدم
الشمولية.
أما عىل نظرية اللتخطئة ،فإّنا بذاهتا ال تسلتدعي الشمول؛ ألنه من املمكن أن تكون الرشيعة
شاملة للتسعني يف املائة من وقائع احلياة فقط ،وأن هذه اللتسعني جيلتهد الفقهاء فيها فيصيبوّنا
وقد خيطؤوّنا.
وهذا يعني أن نظرية شمول الرشيعة سابقة يف املرتبة عىل نظريلتي :اللتخطئة واللتصويب،
وليست من نلتائجهام كام صوره العالمة شمس الدين وغيه ،أو عىل األقّ يمكن القبول
بكالمه ـ جزئي ًا ـ يف نظرية اللتصويب دون اللتخطئة.
( )1فواتح الرمحوت رش ح مسلم الثبوت يف أصول الفقه (املطبوع عىل هامش كلتاب املسلتصفى للغزايل)
.618 :2

املداخلة الثالثة :مشكلة التضار يف دوائر الفراغ التشريعي الثالث

صور لنا العالمة شمس الدين املجاالت املمكنة أولي ًا ملنطقة الفراغ اللترشيعي بأّنا

اإللزامات واملباحات واملجهوالت (مبادئ اللترشيع العليا) ،معلتّب ًا أن اإللزامات ال معنى
للفراغ فيها ،حيث قد تم اللترشيع فيها بعنواّنا األويل ،نعم ،قد تعرضها العناوين الثانوية.
وهذا الكالم من شمس الدين فيه قدر من الغموض؛ اذ كيف عرف أنّه ال فراغ فيها؟ وما
معنى الفراغ عنده هنا عندما ينفي وجوده؟
إذا قصد من نفي الفراغ أن األشياء بعناوينها األولية اللتي تسلتدعي إلزام ًا واقعي ًا قد متت
تغطيلتها باإللزامات الصادرة من الشارع سبحانه وتعاىل ،فهذا صحيح بعد إثبات قاعدة
الشمول ،ال أنه بذاته ولكونه بالعنوان األويل يكون صحيح ًا؛ إذ كيف عرفنا الشمول فيها
وانلتفاء الفراغ؟
من هنا يبدو يل أن شمس الدين يريد بنفي الفراغ أن الصيغ اللترشيعية اللتي جاءت يف قضايا
اإللزامات ال تدع للمجلتهد جماالً ألن يامرس تقنين ًا يف داخلها؛ ألن الرشيعة قدملتها بعنواّنا
األويل ،ال أّنا وضعت صيغ ًا عامة فيام تركت اللتنظيامت لعقّ املجلتهد ،كام هي احلال يف نطاق
املبادئ اللترشيعية العليا اللتي يضطر فيها الفقيه إىل تقديم صيغ تنظيمية ذات طابع تقنيني.
وهذا املعنى الذي يقصده الشيخ شمس الدين هو الذي جعله يرفض منطقة الفراغ يف دائرة
املباحات ،خالف ًا ملا فعله السيد الصدر ،وهلذا حرص إطار اللترصف يف دائريت املباح واإللزام
بالعناوين الثانوية ،خالف ًا لدائرة الفراغ اللتي يرجع فيها إىل املبادئ اللترشيعية العليا.
أن الشيخ شمس الدين يواجه هنا سؤاالً مركز ّي ًا ،وهو أن الصيغ اللتنظيمية اللتي
إال ّ
سيقدمها املجلتهد يف دائرة الفراغ (املجهوالت) سوف تصادم إلزام ًا أو إباح ًة ما ،فعندما نواجه
قضايا النمو السكاين فنحن نفرض قوانني ،وهذه القوانني حتد من احلريات الشخصية بإقرار
شمس الدين ،وهنا نسأل :أليس احلد من هذه احلريات ترصف ًا ـ يف جوهره ـ بدائرة املباح
الواردة يف الرشع يف أن ينجب اإلنسان ما يشاء من أطفال؟ أليست هي إلزام ًا؟
إن هذا يعني أن احلاد من احلريات هو العنوان الثانوي الذي له وحده احلق يف تغيي
املباحات واإللزامات عند شمس الدين ،ومن ثم فهذا يفرتض أن العنوان الثانوي هو املرجع

يف احلد من احلريات يف قضايا النمو السكاين ،فلامذا جعله شمس الدين مسلتبعد ًا ليقدم لنا
املبادئ اللترشيعية العليا مرجع ًا قانوني ًا للفقيه يف مثّ جمال النمو السكاين؟!
ومن املمكن أن نجيب عن الشيخ شمس الدين هنا بأحد جوابني:
أ ـ إن أصّ اخلروج من دائرة املباح أو اإللزام إىل غيها ال يكون إال بالعناوين الثانوية،
لكن البديّ ال يمكن صوغه يف ضوء العنوان الثانوي ،لعدم كفاية العنوان الثانوي يف تقديم
بدائّ وصيغ قانونية ملتكاملة ،األمر الذي يضطرنا إىل اعلتامد املبادئ اللترشيعية العليا أساس ًا يف
تقديم الصيغ القانونية يف دائرة الفراغ (املجهوالت) بحسب تفسي الشيخ هلا ،وهذا ما يرفع
اإلشكالية امللتقدمة عىل طرح الشيخ شمس الدين.
ب ـ إن دائرة املجهوالت توجد فيها أحكام رشعية وهي غي اإلباحة ،وكأننا نحرز ـ
لسبب أو آلخر ـ أّنا ليست مشمولة لإلباحة واقع ًا ،غاية األمر أّنا غي منصوصة ،ولكي
نصّ إليها نحن بحاجة ملرجع ،ويف ظّ فقدان النصوص نحن نقوم باعلتامد املبادئ املنهجية
الرشعية لوضع صيغ تنظيمية من قبلنا ،تلتامهى مع احلكم الرشعي يف الواقعة ،ومن ثم فهناك
حكم حقيقي يف املجهوالت لكن ال يوجد نص فيه ،وطريق الوصول إليه ليست هي األدلة
الرشعية الكلية وال األدلة املنصبة عىل احلاالت (العنوان الثانوية) بّ املرجع هو املبادئ
القانونية.
وهنا حيق لنا طرح سؤال عىل الشيخ شمس الدين يلتصّ باجلوابني مع ًا؛ وذلك أنه إذا مل
يصدر احلكم من الرشع أص ً
ال ـ وكذلك مل تصدر الصيغة اللتنظيمية اللتي هي فعّ قانوين ـ
حيث ال نص فيه باعرتافه هو بنفسه ،فام هو املوجب إللزامنا هبذا احلكم غي الصادر بعد عن
الرشيعة حلتى نذهب الكلتشافه عّب املبادئ املنهجية وأدلة اللترشيع العليا؟ وأي رشيعة هذه
ترى مصلح ًة يف عدم الكشف عن بعض أحكامها ،ثم تعلن هي بنفسها أنكم ملزمون بالعمّ
هبذه األحكام اللتي مل نكشفها لكم ،بمعنى أننا مل نصدرها يف نصوص أو رسائّ ،فض ً
ال عن أّنا
مل تصّ إليكم؟! وما معنى كامل الرشيعة بوفاة النبي؟! وملاذا ال تكون قاعدة الّباءة ساري ًة هنا
متام ًا كأي حكم واقعي غي منكشف لنا ،خاصة وأن بعض أدلة الّباءة الرشعية مثّ عدم
اللتعذيب قبّ إرسال الرسّ (اإلرساء ،)15 :وكذلك عدم اإلضالل قبّ بيان ما يلتقون
(اللتوبة ،)115 :بّ حلتى حديث احلجب وأنه قد وضع عن العباد ما حجب اهلل علمه عنهم،

وغي ذلك ،يلتناسب جد ًا مع حيثية عدم الصدور ،فضالً عن أن قاعدة قبح العقاب بال بيان
ألصق بعدم صدور البيان من عدم وصوله .وهّ هناك علم إمجايل خلف هذه القضية هو الذي
منع عن جريان الّباءة ،األمر الذي مل يوضحه لنا شمس الدين أبد ًا يف مقاربلته هنا ،وسلتأيت
اإلشارة إليه من قبلنا؟ وملاذا ال نقول من األول إن هذه املساحة املسامة باملجهوالت ال حكم
هلل فيها قد صدر بعد ،ومن ثم فهي فارغة فراغ ًا حقيقي ًا ّنائي ًا إىل أن يأيت فيها حكم اهلل بطريقة
من الطرق؟ ومن دون هذه احلال نحن غي ملزمني بأي قانون إهلي يف املجهوالت ،ولنا أن
نرتب أوضاعنا فيها بام ال يعارض الرشع.
إن اجلمع بني عدم صدور النصوص ـ وليس عدم وصوهلا فقط ـ وبني الشمولية حيلتاج
ملقاربة معقولة ،وهذا يعني أن عىل شمس الدين أن يبني لنا أن عدم صدور نص ال يعني عدم
صدور احلكم ،فاحلكم قد صدر لكن ال عّب النصوص بّ عّب العقول ،وهذا ما سيفلتح أمامه
حتدي ًا كبي ًا يف رشح هذه املقاربة ،بّ سوف يوقعه مر ًة أخرى بام وقع فيه أمثال الشيخ
عليدوست من االعلتقاد بأن الرشيعة عىل طول اخلط الزمني ما تزال تصدر عّب عقولنا اللتي
تسلتقي من املبادئ القانونية امللهمة الروح؛ للتصوغ القانون وفق ًا لذلك! أو أن عىل شمس الدين
أن يقنعنا بأن أدلة اللترشيع العليا كافية يف صدق عنوان الصدور ،ومن ثم مل يكن ينبغي له أن
يعلن رصاح ًة فقدان النصوص ،بّ كان األنسب به أن ينوع النصوص هذه املرة!
وال بأس أن نضيف هنا أن شمس الدين يف بيانه لنظريلته يف مرونة الرشيعة يشي إىل أمهية
العناوين األولية والثانوية اللتي يرى أن من أهم جماالهتا منطقة الفراغ اللترشيعي ،وهذا إذا قصد
به اإلطالق فقد ناقض كّ كالمه السابق؛ إذ لو اديرت منطقة الفراغ بالعنوان الثانوي فال فرق
بينها وبني دائرة املباحات اللتي تدار بالعنوان الثانوي حسب رأيه ،وهذا يعني أن شمس الدين
قد عاد إىل النظرية املدرسية ومل يقدم جديد ًا ،إال فيام قلناه سابق ًا من ختريج لكالمه بأن أصّ
اخلروج من احلكم األويل يكون بالعنوان الثانوي ،ولكن قوانني مرحلة العنوان الثانوي تكون
بمبادئ اللترشيع العليا.

املداخلة الرابعة :هل حتلّ املبادئ التشريعيّة املشكلةَ بعد سحب صفة اإلهليّة عنها؟!

يذهب العالمة شمس الدين إىل مرجعية مبادئ اللترشيع العليا يف نطاق املجهوالت ،ويراها

مبادئ منهجية وليست أحكام ًا إهلية أو منشأ ألحكام إهلية ،بّ هي أسس ألحكام رشعية
تدبيية حيث يسن املجلتمع يف ضوئها ما يراه مناسب ًا ،وقد افرتض شمس الدين هبذه الطريقة
أنه أعطى منطقة الفراغ مرجعيلتها اللترشيعية من أصّ الرشع عىل خالف نظرية الفراغ للسيد
الصدر وأمثاله ،وافرتض شمس الدين أيض ًا أنه هبذه الطريقة زالت مشكلة الفراغ وعدم
الشمول يف الرشيعة اللتي أقر هبا أيض ًا.
لكن هذا الكالم يواجه ـ يف تقديري ـ مالحظات:
ّ
املالحظة األوىل :عندما يقدم لنا شمس الدين مبادئ منهجية باملعنى الذي ذكره ،ثم نقوم
نحن بسن القوانني اللتدبيية ..كيف ال تكون الرشيعة ناقصة؟!
لقد أقر شمس الدين بعني ما قاله النقاد عىل اللترشيع اإلسالمي من أنه غي قادر عىل مواكبة
املسلتجدات ،فأطلق بعض العناوين اللتي اعلتّبها مبادئ ترشيعية ،ثم منح سلطة اللترشيع لغي
اهلل واملعصوم ،ويف الوقت عينه جعّ الرشيعة شامل ًة دون أن يفّس لنا وجه الشمول هذا!
فإذا مل تكن املبادئ اللترشيعية أحكام ًا إهلية أو منشأ ألحكام كذلك ،فهذا يعني ـ بشفافية ـ
أن اهلل وضع للبرش بعض األصول العامة وأوكّ إليهم مهمة سن القوانني يف دائرة املجهوالت
يف هدي هذه األصول ،وهذا معناه أن البرش يامرسون عىل الدوام فعّ القانون وليست
الرشيعة ،فكيف كانت الرشيعة شامل ًة وليس فيها يشء مل تقم بلتغطيلته؟!
لقد افرتض شمس الدين أنه بوضعه املبادئ العليا يضفي طابع ًا ديني ًا عىل املوضوع ،مع أن
السيد الصدر وغيه قد حتدثوا عن أن ويل األمر يسن القوانني يف هدي املؤرشات الرشعية
ومصالح الدين اللتي يفهمها من الكلتاب والسنة ،فلم خيلتلف شمس الدين عن الصدر كثي ًا
هنا.
أضف إىل ذلك أن تغيي توصيف هذه األحكام من األحكام الرشعية اإلهلية إىل األحكام
الرشعية اللتدبيية ،كام فعّ شمس الدين ،ال يغي من واقع املشكلة القائمة شيئ ًا؛ وذلك أن هذا
اللتوصيف يذكرنا بلتوصيف أمثال الشيخ نارص مكارم الشيازي لقوانني الدولة بأّنا جمرد
مقررات إجرائية ،وقد سبق أن توقفنا مع هذا النمط من قراءة اجلهود اللترشيعية للدولة ،لكن
الشيازي مل خيلع صفة احلكم الرشعي عىل املقررات اإلجرائية ،بّ نسبها لويل األمر وخلع
عنها صفة القانون ،فأراح نفسه منها هبذه الطريقة ،بينام شمس الدين ظّ مقيد ًا نفسه بالصفة

الرشعية هلذه الصيغ اللتنظيمية ،وهلذا اعلتّب أن سلطة اللترشيع العليا هي سلطة اكلتشافية ،يف
حني مل يعلتّب الشيازي سلطة وضع املقررات اإلدراية سلط ًة ترشيعية اكلتشافية ،وهبذا ضاعف
شمس الدين من الضغط الذي سوف يواجهه؛ إذ صار عليه أن جييبنا بأنه إذا كانت الرشيعة
كامل ًة شاملة فلامذا يطلب من املجلتمع نفسه أن يقوم بسن الصيغ اللتنظيمية؟ وكيف نجمع بني
قيام الرشيعة باعلتامد هذه الصيغ وبني كون هذه الصيغ جمرد حماوالت برشية؟!
املالحظة الثانية :إن ما سامه الشيخ شمس الدين بمبادئ اللترشيع العليا ،مثّ مبدأ حفظ
النظام ،ومبدأ األخوة اإلسالمية ،ومبدأ الدفاع عن املجلتمع اإلسالمي ،ومبدأ عدم إفناء
احليوان ،ومبدأ احلفاظ عىل الطبيعة وغي ذلك ..ملاذا مل يعلتّبه أحكام ًا إهلية وإنام اعلتّبه مبادئ
منهجية؟ وبكلمة أخرى :ملاذا سلب شمس الدين عن هذه املبادئ صفلتي :األحكام ،واإلهلية؟
لو أن الشيخ شمس الدين اعلتّبها أحكام ًا إهلية ذات طابع قواعدي ،لكان األمر أسهّ له،
حيث سيمكنه اعلتبار مساحاهتا داخل ًة يف ضمن ما أسسلته الرشيعة ،ومن ثم تكون اللتقنينات
البرشية جمرد وسائّ وصيغ تنظيمية للتنفيذ هذه األحكام اإلهلية ،وسيكون الشيخ شمس الدين
مندجم ًا هنا مع النظرية املدرسية أو عىل أبعد تقدير مع نظرية املرجعية اإلنسانية املساعدة ،وإذا
كان شمس الدين يريد بذلك جعلها أساس ًا لسن قوانني فإن جعلها أحكام ًا ال ينايف جعلها يف
الوقت عينه أصوالً حتلتية يمكن بناء صيغ خملتلفة للوفاء هبا واالسلتجابة مللتطلباهتا ،وإذا كانت
طبيعلتها اإلمضائية يف الغالب هي املانع ،فهذا يعني أن عىل شمس الدين أن خيرج من دائرة
األحكام كّ األحكام اإلمضائية ،وليس خصوص األحكام اللتدبيية وفق ًا للتصنيفه امللتقدم
لحأحكام.
أعلتقد أن الشيخ شمس الدين أدرك أنه لو جعلها أحكام ًا لصارت الصيغ اللتنظيمية جمرد
تطبيقات هلا ،مع أنه يعي متام الوعي بأن الصيغ اللتنظيمية ليست خمرجات مبارشة هلذه الكليات
والقواعد القانونية ،بّ هناك فاعّ قوي مشارك هنا وهو اإلنسان الذي يقوم بوضع الصيغ
اللتنظيمية .لقد اكلتشف شمس الدين ـ وقبله تيار املرجعية اإلنسانية املساعدة ـ أن مشاركة
اإلنسان يف صنع القانون ال ينبغي إنكارها ،هلذا مل يقدر عىل اعلتبار الصيغ القانونية منكشف ًة يف
النصوص أو حلتى يف أدلة اللترشيع العليا ،ولكي جيمع بني كّ هذه املعطيات وقع يف كّ هذه
املشاكّ.

املداخلة اخلامسة :اضطرا النظريّة يف من ميلك سلطة التشريع يف الدوائر األربع

لقد قدم لنا الشيخ شمس الدين أربعة جماالت لنطاق منطقة الفراغ هي :املوضوعات،

واللترصف بالنفس ،واللتنظيامت ،والعالقات ،وجعّ األوىل والثانية حتت سلطة الفقيه فيام
جعّ الثالثة والرابعة ملمثّل األمة ،مّبر ًا بأن األوىل والثانية ترشيعها من سنخ احلكم الرشعي
اإلهلي ،وغالب ًا ما يكون ترشيعها عّب العناوين الثانوية ،فيام الثالثة والرابعة جمرد صيغ تنظيمية
إجرائية ثبت فيها والية الناس عىل أنفسهم.
وهذا الذي قدمه الشيخ حيوي بعض املفارقات ،فإذا كانت هذه األربعة هي منطقة الفراغ
حسب الفرض ،ومنطقة الفراغ تكون املرجعية فيها لحأصول العامة لالسلتنباط إىل جانب
املبادئ العليا لللترشيع ،فكيف تار ًة جعّ العّبة بمنصب الوالية دون النبوة واإلمامة والفقاهة،
وأخرى فصّ بني الدوائر األربع فأعطى اثنني ملنصب الفقاهة ،واثنني ملنصب الوالية ،وثالثة
يرجع احلكم إىل الفقيه كلي ًا دون تفصيّ ،بّ اعلتّب سلطة اللترشيع كلها للفقيه..؟! إن هذا
االضطراب واللتشويش مالحظ عىل نظرية الشيخ شمس الدين يف هذا املوضوع.

املداخلة السادسة :مفارقة كشف احلكم الواقعي من خالل املبادئ التشريعيّة

عندما سأل الشيخ شمس الدين نفسه سؤاالً عن وظيفة من يملك سلطة اللترشيع ،هّ هي

االكلتشاف أو اللتقنني؟ اعلتّب أنه بناء عىل اللتخطئة وقاعدة الشمول الللتني يؤمن هو هبام ،يفرتض
القول باالكلتشاف ،غاية األمر أن هذا االكلتشاف ال يكون عّب نص شامّ بالعموم أو
اخلصوص ،بّ السعي ملعرفة احلكم الواقعي عّب أدلة اللترشيع العليا.
هذا الكالم يبدو يل يف غاية االللتباس؛ فإذا حذفنا النصوص يف دالالهتا العامة واخلاصة
وأخذنا املبادئ اللترشيعية العليا اللتي مل يعلتّبها شمس الدين ضمن دائرة النصوص الدالة ولو
بالعموم عىل منطقة الفراغ ،ثم آمنا ـ كام أقر شمس الدين نفسه ـ بعدم معرفلتنا باملفاسد
واملصالح الواقعية لحأحكام ،واملفروض أننا نقول باللتخطئة ،فكيف السبيّ إىل احلكم الرشعي
الواقعي؟! كان مه ًام لو قدم لنا شمس الدين صور ًة واقعية ـ ولو عّب مثال ـ لكيفية الوصول إىل
احلكم الرشعي الواقعي باالجلتهاد االكلتشايف يف هذه احلال ويف ظّ هذه الظروف ،وليس فقط

يف كيفية اللتقنني البرشي.
ثم كيف اعلتّب شمس الدين وظيفة الفقيه هنا هي اكلتشاف احلكم الرشعي الواقعي مع أنه
يف البحث نفسه اعلتّب قوانني منطقة الفراغ تدبيات وقبّ بلتوصيفها بأّنا أحكام واليلتية ألّنا
نلتيج للوالية واحلاكمية ،وهو مصطلح يقف يف مقابّ األحكام اإلهلية .وامللفت أن مبادئ
اللترشيع العليا عنده ليست أحكام ًا إهلية وال منشأ ألحكام إهلية ،ثم هو يرى أن الفقيه يريد منها
الوصول إىل احلكم الرشعي الواقعي! وإذا قصد من كلمة (الرشعي) هنا ما يقابّ غي
املرشوع ،ال ما يندرج يف الرشيعة ،عاد إشكال عدم الشمولية امللتقدم.
أعلتقد أن هناك تشويش ًا كبي ًا يف هذا املوضوع حيلتاج إىل مزيد من االشلتغال واللتحليّ،
وكأن نقطة االرتكاز تكمن يف أن شمس الدين بخلعه صفة اللتدبي عىل احلكم أو عىل الصيغ
اللتنظيمية ،تصور أنه حّ املشكلة؛ فاللتدبي صفة ذات صلة باإلدارة والوالية ،وهلذا فاحلكم
والئي ،لكن هذا ال ينفعنا يف يشء ،فام دامت الوظيفة اكلتشافي ًة فهذا يعني أننا بلتنا مطالبني
باملزيد من الشفافية :هّ الصيغة اللتنظيمية نفسها اللتي تلتسم باللتدبي الزمني متثّ جزء ًا من
أصّ الرشع أو ال؟ وهذا السؤال تواجهه االجتاهات الثالثة هنا.
وعندما نقول ذلك ال نكون مضطرين الفرتاض أبديلتها؛ ألن كون يشء جزء ًا من الرشع ال
يفرض اللتأبيد بالرضورة ،كيف واألحكام املنسوخة حلتى يف القرآن الكريم متثّ جزء ًا من
الرشع ،غاية األمر أن الرشع يمكن أن ينقسم إىل قسمني :أحكام تعالج قضايا مسلتقرة إىل يوم
القيامة ،وأحكام تعالج قضايا مؤقلتة ربام انلتهى وقلتها وحلت مكاّنا قضايا أخرى جعّ هلا
الرشع أحكام ًا أخرى ،فليست يف هوية احلكم الرشعي صفة اللتأبيد وال هي جزء من تعريفه،
بّ ليس يف هوية احلكم اإلهلي صفة اللتأبيد ،بّ كّ يشء ممكن هنا ،وعليه فمجرد القول بأّنا
أحكام تدبيية ال يلغي كوّنا أحكام ًا إهلي ًة ما دمنا نريد الوصول إليها باالكلتشاف ،فهي أحكام
إهلية للتدبي حلظلتي احلارضة ،وليس للتدبي قضية ما عىل طول اخلط الزمني ،وحلتى نفك عنها
صفة اإلهلية البد من رفع خاصية االكلتشاف هنا ،واالعرتاف بأّنا برشية تسلتجيب للقواعد
الرشعية وال تعارضها وتأيت يف سياق منسجم مع روحها وأغراضها وغاياهتا ،فهذا اللتعبي أكثر
وضوح ًا ومطابق ًة للواقع ،لكن شمس الدين حتذر من مثّ هذه اللتعابي؛ كي ال يصطدم ـ فيام
يبدو ـ مع عدم شمولية الرشيعة ،ولو أنه أنكر من األول شمولية الرشيعة لكان ذلك أسهّ

عليه وأقرب.
هذا ما كنا نقوله سابق ًا عند مناقشة أنصار نظرية املرجعية اإلنسانية املساعدة ،حيث بينا بأن
مفهوم احلكم الوالئي إذا اقلترصنا يف تفسيه عىل كونه جمرد تقديم صياغة ملزمة ويكون امللزم
به شيئ ًا هو موجود مسبق ًا يف أصّ الرشع (إنشاء إنفاذ) ،فال مشكلة؛ لكن احلكم الوالئي هبذا
املفهوم ال ينفع أنصار نظرية املرجعية اإلنسانية املساعدة وال أمثال العالمة شمس الدين هنا،
وإذا قصد باحلكم الوالئي سلسلة قوانني يلتم إنشاؤها برشي ًا ختدم القضايا اإلنسانية والدينية
العامة ،فأصّ وجود احلكم الوالئي يف منظومة احلياة النبوية وما بعد النبوية هو إقرار بعدم
شمولية الرشيعة.

املداخلة السابعة :سؤال احلجيّة وذهنية العقل االنسدادي يف حلّ مشكلة (ما ال نصّ فيه)

بعيد ًا عن هذا كله ،وما دام مل يعد بني يدي الشيخ شمس الدين سوى جمموعة من املبادئ

املنهجية ،دون وجود عمومات أو غيها ،فإن من حقنا أن نسأل الشيخ رمحه اهلل :أليس من
املنطقي أن نقول بأن مرجعنا يف االكلتشاف للحكم هنا هو عقولنا فقط وحرص ًا ،حتت مظلة
مبادئ اللترشيع العليا؟ واسلتلتباع ًا لذلك كان يفرتض أن يكمّ الشيخ مسية بناء نظريلته بأن
حيدثنا عن حجية هذا الطريق للوصول إىل معرفة احلكم الرشعي يف غي املنصوص ،فأنصار
نظرية املرجعية اإلنسانية املساعدة قدموا دليلهم عّب نصوص وجوب إطاعة ويل األمر،
وأنصار االجتاه املدريس قدموا أدللتهم كام رأينا ،بينام العالمة شمس الدين يلتوصّ اكلتشافي ًا
حلكم الرشيعة يف غي املنصوص بطريقة مل يرشح لنا فيها دليّ حجيلتها واعلتبارها املنطقي أو
الرشعي!
فإذا كان يرى أن العقّ اإلنساين حيصّ عىل يقني بموقف الرشع يف هذه احلال ،واحلجية
لليقني ،فهذا يبدو غريب ًا عىل إطالقيلته ،فكيف يكون لدينا يقني بأن كّ الصيغ اللتنظيمية اللتي
نلتوصّ إليها يف إدارة ملتغياتنا ومسلتجداتنا نحصّ عليها باليقني والقطع باحلكم الرشعي؟!
إن هذا يوجب الوصول اليقيني إىل الرشيعة عند شمس الدين يف دائرة غي املنصوص أكثر منه
يف دائرة املنصوص ،وهذه مفارقة غي معهودة وال ملتوقعة عملي ًا! وهي حتلتاج للتفسي ،وما هي
املّبرات املوضوعية للحصول عىل هذا اليقني والبرش خيلتلفون يف تقديم صيغهم القانونية

اللتنظيمية ويلتناقشون فيها دوم ًا ،األمر الذي يرتقب معه كثرة حصول الظن؟
وإذا مل يكن لدينا يقني فام هو دليّ حجية هذا السبيّ الظني غي املؤكد للوصول إىل
الرشيعة؟ فهّ هو القياس أو االسلتصالح الظنيني (وال نلتكلم عن اليقينيني)؟ وما هو دليّ
حجيلتهام عنده وهو فقيه إمامي ال يؤمن بالقياس ،وإن كان يرى أن االسلتصالح تعبي آخر عن
آليات موجودة يف الفقه اإلمامي؟ حسن ًا فليدلنا عليها لنرى كيف يمكن من خالهلا الوصول
للصيغ اللتنظيمية باالكلتشاف للحكم الرشعي الواقعي! وإذا كان شيئ ًا آخر غي القياس فام هو؟
أظن أن أفضّ الطرق ـ لكي يصّ الشيخ شمس الدين ملراده ـ هو دليّ اإلنسداد يف دائرة
املجهوالت غي املنصوصة ،فهذا الدليّ يعطيه حجية الظن هنا إذا متت مقدماته ،ولكن الشيخ
مل يرش إليه ال من قريب وال من بعيد ،بّ مل يرش للتحديات سؤال احلجية أص ً
ال؛ بيد أنه سبيّ
مملتاز للوصول إىل حّ خيرج الشيخ شمس الدين من سؤال احلجية ،حيث ربام يمكننا القول
بأن عنارص هذا الدليّ تامة هنا حلتى لو مل تلتم يف حجية مطلق الظن ،وهو مبني عىل مقدماته.
ونحن يف حمله ناقشنا متام مقدمات دليّ االنسداد الذي كان يسلتهدف إثبات حجية مطلق
الظن  ،لكن هّ يمكن تصور صحلتها يف دائرة املجهوالت (غي املنصوص) خاصة أو ال؟
إن األخذ باملنطق االنسدادي يف دائرة املجهوالت مبني عىل افرتاض أن األحكام الرشعية
الواقعية يف هذه الدائرة موجودة وأّنا تدخّ يف عهدة املكلفني ويلزمهم إفراغ ذممهم جتاهها،
وهو ما كنا ناقشناه آنف ًا ،لكن لو غضضنا الطرف عن هذه املناقشة ،فهّ يمكن فلتح باب
االنسداد هنا أو ال ،بعد العلم ـ ولو عّب كلية قاعدة الشمول اللترشيعي ـ بوجود أحكام إلزامية
يف دائرة املجهوالت؟
يمكن صياغة القضية بالقول بأننا نعلم علم اليقني بوجود أحكام رشعية يف دائرة
املجهوالت ،وليس لنا سبيّ إليها ال بالعلم وال حلتى بطريق ظني معلتّب اعلتبار ًا خاص ًا ،لفرض
فقداننا غالب ًا السبّ امللتعارفة يف الوصول إىل احلكم حيث ال نص ،كام أنه ال يمكن إجراء الّباءة
عىل طول اخلط الزمكاين عن كّ هذه الصيغ اللتنظيمية الرشعية اللتي تغطي اللتحوالت
الزمكانية ،واملفروض أن االحلتياط فيه الكثي من العّس واحلرج ،فلم يبق سوى ترجيح الظن
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عىل الوهم املرجوح ،وهبذا ينفلتح أمامنا سبيّ للوصول إىل أحكام اهلل يف دائرة الفراغ
(املجهوالت) ،وهو اعلتامد ما نصّ اليه بالظن اآليت من أي سبيّ ،فالدولة أو األمة تقوم
بوضع سلسلة قوانني تراها األفضّ إلدارة القضايا احلادثة ،ثم حيصّ ظن بأن هذه الصيغ
القانونية هي املرادة إهلي ًا ،والظن حجة هنا بدليّ االنسداد ،فلتكلتسب هذه الصيغ حجيلتها
وتكون ملزمة رشع ًا.
ومن الواضح أن هذا االنسداد هنا ليس هو االنسداد الكبي الذي طرحه علامء أصول
الفقه؛ ألن املفروض أن باب العلم والعلمي يف غي دائرة املجهوالت ـ وهي مساحة واسعة ـ
منفلتح ،كام أنه ليس هذا االنسداد عىل غرار األشكال األخرى للتطبيق االنسداد الصغي ،مثّ
االنسداد يف دائرة األخبار املوجودة يف الكلتب احلديثية ،بّ هو نوع آخر من االنسداد الصغي
اخلاص بدائرة املجهوالت ،وهو غي منحّ بالعلم باللترشيعات يف دائرة املنصوصات؛ ألن
الدائرتني منفصللتان عن بعضهام ،والوصول إىل أحكام دائرة املنصوصات ال يلغي بقاء العلم
اإلمجايل باألحكام امللزمة يف دائرة املجهوالت ،ومن ثم فنحن أمام انسداد صغي حيظى
بمنطقية عالية.
وهبذا كله يمكن تكييف موقف شمس الدين يف عدم أخذه باألصول العملية يف دائرة
املجهوالت؛ حيث قد يالحظ عليه بأن نظريلته غريبة عن مناخ أصول الفقه اإلمامي الذي
يعلتقد أن النصوص اللتي بني أيدينا وما نملكه من مسلتندات قانونية لالجلتهاد الرشعي قادر
عىل تغطية جماالت احلياة ،من خالل ثنائي األدلة االجلتهادية والفقاهلتية أو األدلة املحرزة
واألصول العملية؛ فإذا كانت األمارات ال تغطي الوقائع فإن األصول العملية تغطيها طبق ًا
لللتقسيم الرباعي احلارص هلذه األصول يف االجلتهاد اإلمامي (الّباءة واالحلتياط
واالسلتصحاب واللتخيي) ،فلامذا جتاهّ الشيخ شمس الدين األصول العملية من حساباته
كوّنا تنلتج أحكام ًا ظاهرية عىل غرار األمارات؟! وما هو موقفه من هذا النسق االجلتهادي؟
أعلتقد أن شمس الدين كان يسي خلف األدلة املحرزة ،ومل يأخذ باحلساب مسألة األصول
العملية ،وعىل هذا الصعيد تكون خطوته ملتقدم ًة؛ ألن الفقهاء حلتى يف العرص احلديث
اسلتطاعوا اإلحساس باإلطالقات والعمومات اللتي تسلتوعب الوقائع احلادثة والنوازل

الطارئة ،واسلتطاعوا ـ من وجهة نظرهم ـ العثور عىل أدلة حمرزة تسلتطيع أن تطّ هبم عىل
قضايا البيئة وأسلحة الدمار الشامّ وكثي غيها ،ويبدو أن شمس الدين قطع الطريق عىل
هذه املحاوالت باعلتباره الظواهر مسلتجد ًة مل تالحظها النصوص أساس ًا ،فكأنه يرى النصوص
منرصف ًة عن هذه النوازل اجلديدة ،لكنه يف الوقت عينه مل يذهب خلف األصول العملية دون
أن يفّس لنا ذلك ،ولعّ دليّ االنسداد يمكنه أن يفّس خطوة الشيخ شمس الدين.
بالظن وفق ًا حلج ّية
أن الصيغة التنظيم ّية املرتارة
واستتباع ًا ملا تقدّ م؛ ُيطرح تساؤل هنا ،وهو ّ
ّ
الظن االنسدادي هل حتتاج للفقيه يف مقاربة القض ّية أو ال؟
ّ

إن املفرتض ـ وفق ًا للصورة اللتي قدمها شمس الدين عن إشكالية املوضوع ـ أن ال تكون

هذه الصيغة حكر ًا عىل الفقيه؛ ألن املفروض أن دائرة املجهوالت ليس فيها نص ،وأن تقديم
الصيغ القانونية فيها ليس شأن ًا فقهي ًا ،بّ هو شأن خّبوي تابع خلّبة الواضعني هلذه الصيغ
بقضايا العرص ،وهذا ما ينلتج هنا نلتيج ًة مغايرة للنلتيجة املألوفة يف دائرة املنصوصات ،وهي أن
عملية الوصول إىل احلكم الرشعي يف دائرة املجهوالت تقع مركب ًة من جهود الفقيه وغي
الفقيه؛ ألن الفقيه عليه أن يراقب الصيغة اللتنظيمية املظنونة من حيث انسجامها مع الرشع ومع
دائرة املنصوصات ،يف الوقت الذي يقوم غي الفقيه ـ بام هو غي فقيه ـ بوضع هذه الصيغ تبع ًا
مللتطلبات العرص واللحظة احلارضة ،ومن ثم فالوصول حلكم اهلل يف املجهوالت يلتطلب
شخصيلتني :فقهية لضامن انسجام الصيغة مع املبادئ املنهجية من جهة والدائرة املنصوصة من
جهة ثانية؛ وغي فقهية ،تسعى للتكوين الصيغة اللتنظيمية بمراقبة الواقع واحلاجات الزمكانية،
ومن املمكن أن جتلتمع الشخصيلتان يف إنسان واحد عىل سبيّ الفرض ،لكنها عاد ًة ما تكون
ملتغايرة.
وينلتج عن هذا أن األحكام الرشعية يف دائرة املجهوالت يلتم االجلتهاد فيها عّب االجلتهاد
الفقهي وغي الفقهي مع ًا.
ويبقى أن حجية الظن الذي حصّ عليه واضعو القانون بعد اللتأكد من عدم خمالفلته
للرشع ،هّ تكون ملزم ًة ألفراد األمة أو ال؟ وإذا كانت ملزمة فام هو املّبر؟ هّ هو قانون
الوالية ،أو هو إمضاء الفقيه عىل الصيغة اللتنظيمية وحصول الظن له هبا بعد طرحها ،أو
صيورة املرجع املقلد ـ إذا صح اللتعبي ـ هو املجموع املركب من الفقيه وغي الفقيه بحيث

يقلد املكلف ك ً
قانوين ـ واضع القانون ـ والفقيه الذي يعلن عدم خمالفة هذا القانون
ال من ال
ِّ
للرشع املنصوص أو غي ذلك؟ سلسلة من األسئلة واملسلتلتبعات حتلتاج نظرية شمس الدين
للجواب عنها لو ذهبت خلف دليّ االنسداد يف دائرة املجهوالت غي املنصوصة .وسوف
يأيت منا احلديث عند عرض نظريلتنا آخر هذا الكلتاب عن مثّ هذه اللتفاصيّ ،فانلتظر.

املداخلة الثامنة :التباسات يف مفهوم مواكبة العصر والتوافق معه

الحظ الشيخ شمس الدين عىل اإلسالميني وبعض الفقهاء يف العرص األخي أّنم هلثوا

خلف اللتوفيق بني الرشيعة وواقع العرص ،معلتمدين نظرية الوالية يف سد ثغرات منطقة الفراغ،
معيب ًا عليهم األساس واحلّ مع ًا كام تقدم.
وبرصف النظر عن صحة هذا االهتام لإلسالميني مجيعهم من الناحية اللتوثيقية ،إال أن
حديث شمس الدين عن جماراة الواقع وتّبيره مقابّ تغييه ال يصح عىل عمومه؛ ألنه ليس
املقصود بواقع العرص وحاجاته تلك العادات والثقافة واللتقاليد واملسلكيات اللتي أتت
املسلمني من الغرب فقط ،بّ هناك عنرص آخر هلذا الواقع جيب أن تلتكيف الرشيعة معه،
بمعنى أن يكون هلا موقف عقالئي فيه ،فالغرب مل يأتنا بمجموعة من الثقافات فقط ،بّ أتى
معه باللتطور اللتقني واملعلومايت الذي أفرز دخول اإلنسان يف العرص الصناعي والعرص
املعلومايت ،وهذا ما أدى إىل تطور اآللة والطب ووسائّ االتصال وطرق احلصول عىل
املعلومات ووسائط النقّ وغيها ،وهذا الواقع اجلديد حلتى لو رفضه املسلمون يف بلداّنم إال
أّنم غي قادرين عىل جتاهّ وجوده يف العامل ،بّ كيف يعقّ أن يرفضه املسلمون أساس ًا يف
وقت يقول الشيخ شمس الدين بأن اإلسالم حيث عىل العلم واحلركة اإلجيابية جتاه الكون
والطبيعة ،فاإلسالميون رأوا اسلتحالة رفض الواقع اجلديد ،منطلقني من نفس منطلقات
الشيخ شمس الدين يف اإليامن باللتطور واالفلتخار بأن اإلسالم مل يعارض خروج العرب من
نمط حياة بدائي إىل حياة ملتطورة ورقي علمي ال سابق له يف تاريخ اإلنسانية .إن هذه
املنطلقات اعلتّبها اإلسالميون وبعض الفقهاء أساس ًا يف قبوهلم بأصول اللتحول يف احلياة
اليوم ،ومن ثم أرادوا اللتكيف مع ما قبلوه وقبله شمس الدين معهم.
إن النقطة اجلوهرية هي أن واقع العرص ليس ـ فقط ـ الثقافات واألخالقيات اللتي أتت من

الغرب ،بّ هو قبّ ذلك نظام احلياة الصناعية وما بعد الصناعية الذي أولدته تطورات العلوم
الطبيعية واإلنسانية يف العامل ،فمن لديه موقف من واقع العرص فليكن له موقف هنا ،وتلك
األمثلة اللتي أعطاها شمس الدين لللتحديات اجلديدة كلها إفراز للتطور احلياة ،ال لنمط احلياة
الغربية بالرضورة ،مثّ النمو السكاين الذي بات أحد نلتائج تطور الطب وعلوم الصحة
واحلياة ،وكذلك اللتلقيح الصناعي ،وأسلحة الدمار الشامّ ،وبيع األعضاء ،والسيطرة عىل
الفضاء ،وقضايا البيئة الناجتة عن اللتطور الصناعي ،وقضايا االسلتهالك لثروات الطبيعة الناجتة
من تطور اآللة ،فض ً
ال عن قضايا أخرى كثية.
واخلالصة :إن اللتكيف مع العرص له معنيان :سلبي وإجيايب ،فأما السلبي فهو عيش عقدة
النقص أمام كّ ما يأيت من الغرب من ثقافات ومسلكيات وقناعات يف قضايا اإلنسان وهويلته
وحياته ،وأما اإلجيايب فهو ما يفرزه اللتطور الطبيعي للعلوم البرشية ،إال إذا كان للفقه موقف
سلبي من العلوم وتطورها ،وإذا كان هناك موقف أخالقي فإن شمس الدين مل يظهره لنا يف
نظريلته هذه ،بّ بدا قاصد ًا الوصول إىل صيغ تنظيمية يف خمرجات احلضارة احلديثة ،وليس
الوصول إىل صيغ إلغائية هلذه املخرجات.
إننا نؤمن بمبدأ املعرفة لللتغيي ال لللتّبير ،لكن هذا أمر خيلتلف عن اللتحول الطبيعي للحياة.
وبعد أن خيطئ شمس الدين هؤالء يف أساسهم ،يرى أن حلهم غي صحيح؛ ألن منطقة
الفراغ ال ختلتص بالويل الفقيه؛ إذ ما يقوم به ليس سوى إجراءات إدارية وتنظيمية وليست
أحكام ًا رشعية ،وهذا يناقض ما قاله شمس الدين من قبّ من أن الفقيه يف منطقة الفراغ يقوم
بالكشف عن حكم اهلل الواقعي ،ويناقض ما قاله أخرى من محّ مهمة منطقة الفراغ عىل ظهر
الفقيه تارة وعىل ظهر الويل أخرى ،واللتفصيّ بني الدوائر ثالثة.
بّ إن اعلتبار شمس الدين املرونة الزمة ذاتية لإلسالم ،ومن ثم فال يمكن بناؤها عىل نظرية
والية الفقيه ،إذ لو بطلت والية الفقيه لبطلت مرونة اإلسالم اللتي هي الزمة ذاتية له ..هذا
االعلتبار غي مقنع؛ ألن معناه أن نظرية املرونة جيب حلتى تصح أن تلتكيف مع كّ النظريات
الفقهية وتنلتجها مجيع النظريات الفقهية ،مع أن هذا الكالم غي دقيق وال يوجد ملزم منطقي
له ،فقد بنى شمس الدين نفسه نظرية املرونة عىل نظام العناوين األولية والثانوية ،وحاول أن
يبنيها عىل فكرة السنة اللتدبيية ،مع أن الفكرة الثانية قضية خيالفها مشهور فقهاء اإلسالم لو

أخذت بعرضها العريض.
بّ قد يقول أنصار الوالية العامة للفقيه بأّنم حيث مل جيدوا مرونة اإلسالم إال يف ظّ
نظريلتهم كشف ذلك عن صحلتها ورضورهتا ،وكان بنفسه مؤرش ًا لصواهبا.

املداخلة التاسعة :نقد حتييد القرآن والعبادات عن الفهم التارخياني

إن نظرية زمكانية نصوص السنة غالب ًا يسلتثني منها شمس الدين نص القرآن تار ًة

والعبادات اخرى  ،وهذا االسلتثناء غي واضح عىل ما بحثناه يف موضعه.
أما عدم وضوح اسلتثناء نص القرآن الكريم؛ فحأنه ال يوجد دليّ يمنع شمول اللتارخيية
لبعض أحكام القرآن الكريم ،بّ الدليّ عىل العكس من ذلك ،وهو وجود النسخ يف القرآن
الكريم ،بناء عىل ثبوته ،ولعّ ما دفعهم لذلك تار ًة مرجعية نص القرآن وكونه الكلتاب اخلالد
للمسلمني ،وأخرى ما دل يف النصوص عىل أن القرآن حي ال يموت بموت من نزلت فيهم
اآلية ،وثالثة بجعّ القرآن مرجع ًا للتقويم السنة ،ومع تارخييلته يسقط عن معياريلته يف تصحيح
األحاديث.
ولكن هذه املّبرات الثالثة تفرتض تارخيية نص القرآن كله ،بمعنى انلتهاء أمده ،وهذا ما ال
يطرح هنا ومل يطرحه شمس الدين يف السنة نفسها ،بّ املقصود أن يفلتح النص القرآين عىل
جمال اللتارخيية يف باب األحكام يف اجلملة ،وهذا ال يرض بخلود هذا الكلتاب بعد أن مل يرض
النسخ بذلك ،كام ال يرض بحياته متام ًا ،السيام لو فهمنا اللتارخيية بمعنى أوسع من انلتهاء أمد
األحكام ،وال يرض بمعياريلته؛ ألّنا فرع دالللته .وقد فصلنا الكالم يف هذا األمر يف بعض
كلتبنا .
( )1ذهب إىل هذا الرأي آخرون غي الشيخ شمس الدين أيض ًا ،مثّ الشيخ حممد جواد اللنكراين ،فانظر:
دور الزمان واملكان يف علم الفقه ،جملة فقه أهّ البيت ،العدد .154 :53
( )2ذهب إىل هذا الرأي أيض ًا السيد كامل احليدري ،فانظر :نظرية دور الزمان واملكان يف االجلتهاد
الفقهي ،جملة فقه أهّ البيت ،العدد  130 :54ـ 131؛ وإن كانت بعض حمارضاته خالل السنوات
األخية تعطي انطباع ًا يف عدوله عن هذا الرأي ،واهلل العامل.
( )3انظر :حيدر حب اهلل ،حجية السنة يف الفكر اإلسالمي 669 :ـ .672

واما اسلتبعاد العبادات من الدائرة الزمكانية ،فلم نجد له منطلق ًا فلسفي ًا ،وقد حتدثنا عن
هذا املوضوع يف حمله أيض ًا  ،فام الذي يميز العبادات بعد أن كان ثبوهتا بالسنة القولية والفعلية
واللتقريرية عىل نسق ثبوت قضايا غي عبادية؟! بّ يمكن القول :إن القضايا غي العبادية اللتي
تعرض هلا القرآن الكريم كثية ،يفوق عدد آياهتا آيات العبادات ،من اجلهاد واحلرب والسالم
والنكاح والطالق والدين والعقود واللتجارات وفصّ اخلصومات وغي ذلك.
أ ـ فإذا كانت املفاضلة النصية هي معيار الثبات العبادي ،فإن األمر ليس كذلك.
ب ـ وإذا كانت سية املسلمني وعملهم ،فهذا ال ينفي اللتغي عند ظهور موجبه؛ ألنه مل
يظهر موجبه يف القرون األوىل.
ج ـ وإذا كان املرجع هو غياب الرؤية حول أرسار ترشيع العبادات عىل خالف املعامالت،
فهذا وإن صح يف اجلملة ،لكن الكثي جد ًا من القضايا املعاملية تظّ هي األخرى جمهولة
املالك والّس ،السيام قضايا الطالق والعدد واحلدود وحجم العقوبات فيها ،ويف املقابّ فإن
العبادات نفسها أيض ًا تقبّ يف اجلملة اللتفسي العقالين املحلتمّ عىل غرار املعامالت ،كام فعّ
العرفاء واألخالقيون وامللتصوفة وبعض الكلتاب امللتأخرين يف العامل اإلسالمي ،وال نريد أن
نطيّ.
بّ حلتى لو فرضنا أننا أدركنا ـ باسلتقراء أحكام العبادات ـ أّنا كلها غي تارخيية ،فهذا ال
ينلتج املالزمة والرضورة ،بّ هو ينلتج ذاته فقط ،وحيلتاج إلثبات ذاته باللتفصيّ اجلزئي.
حممد مهدي شمس الدين ،وهبذا نكون قد
نكتفي هبذا القدر من حتليل ونقد نظر ّية العالمة ّ

ّ
للرط الذي يؤمن بالشمول ّية املدرس ّية من جهة ،ويف الوقت
استعرضنا االَتاهات األساس ّية

املتغريات
عينه يقدّ م رؤيته لتصوير هذه الشمول ّية تصوير ًا معقوالً بام يتوافق وحي ّقق إدارة
ّ
وتغطية املستجدات.

( )1انظر :حيدر حب اهلل ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  503 :2ـ .507

نتائج الفصل الثاني
رسنا يف هذا الفصّ مع االجتاه الذي يؤمن بالشمولية ،ويف الوقت عينه يسعى للتقديم رؤية
عقالنية هلا ضمن صياغة تطبيقية ميدانية ،وقد عرضنا ثالثة اجتاهات أساسية هنا ،وتبني معنا
أّنا ختلتلف يف بعض الرؤى وتلتوافق يف أخرى.
األول الذي ظهر ضمن خط ورؤية احلركة اإلسالمية خصوص ًا وحركة النهضة
ففي االَتاه ّ
اإلسالمية احلديثة عموم ًا ،ملسنا سعي ًا دؤوب ًا منذ بدايات القرن العرشين لسد الثغرات املرتقبة
عّب مرجعية الدولة أو ويل األمر أو املجالس املنبثقة من الشعب ،وقد صيغت هذه الرؤية
ضمن بيانات ملتعددة حاولت مجيعها أن ختلع صفة الكامل عىل الرشيعة يف الوقت عينه الذي
تعطي فيه ويل األمر سلط ًة ترشيعية أيض ًا.
ومن خالل مالحظاتنا وملتابعلتنا هلذه النظرية بالغة األمهية ،ملسنا إقرار ًا مبطن ًا منها بعدم
الشمولية ،حيث الحظنا أن هذه النظرية مل تلتمكن من حّ معضّ الشمولية ،بّ عىل العكس
من ذلك متام ًا فقد اسلتبطنت نكران ًا هلا من حيث ال تشعر ،وإقرار ًا بمرجعية قانونية موازية ،هي
مرجعية العقّ اإلنساين املؤمن بالسلطة الرشعية الصاحلة.
إن النقطة املركزية هنا كانت املفارقة الواضحة بني النظرية وبني أصوهلا الكالمية
واالجلتهادية ،وهلذا فنحن نعلتّب أن هذه النظرية يمكن أن تشكّ شاهد ًا لنا عىل أن الفقيه املسلم
النهضوي ملس بوجدانه العمّل عند خوض اللتجربة أن النصوص غي قادرة عىل سن كافة
القوانني اللتي تالحق الزمان واملكان ،وأن ثمة حاجة ملرجعية ما تساهم يف وضع القوانني
املؤقلتة ،لكي تلتمكن قوانني الرشيعة من االسلتمرار أيض ًا.
لقد سجلنا سلسلة من املداخالت واملالحظات النقدية واللتحليلية واللتقويمية عىل هذه
النظرية ،رغم اقلتناعنا بأّنا اكلتشفت الثغرة من حيث ال تشعر ،لكنها مل تقم باإلقرار هبا ،وهبذا
توصلنا إىل عدم قدرهتا عىل حتقيق املفهوم املدريس املبحوث عنه هنا للشمولية القانونية

لإلسالم ،ولو أن هذا االجتاه ألغى فكرة الشمولية وذهب نحو البحث يف (املوجود امللتوفر)
جلعّ ما ال يثبت أن فيه رشع ًا ،خارج ًا عن دائرة الرشع وداخ ً
ال يف سياق نشاط ويل األمر،
لكان أرصح مع نفسه وأقوم له.
ّأما االَتاه الثاين ،فبدا لنا أكثر انلتباه ًا لرضورة اللتوافق مع مبدأ حرص اللترشيع باهلل سبحانه،
لكنه مل يكلتشف حقيقة الدور الذي يقوم به ويل األمر أو الدولة أو غيمها يف إدارة امللتغيات
واملسلتجدات ،فلتصور أن القضية جمرد تطبيق للمعطيات الرشعية العامة ،ومل ينلتبه ـ كام انلتبه
الفريق األول والثالث ـ إىل أن ما يلتم القيام به عملي ًا هو أعمق من ذلك بكثي ،وأن الدولة
حتلتاج لسلطة ترشيعية دانية ،تقوم بلتسييّ مقررات السلطة اللترشيعية العالية (اهلل) عّب إعادة
إنلتاج كلياهتا عىل شكّ قوانني زمنية يف بعض املساحات تالحظ الزمان واملكان والظروف
واألحوال ،وهلذا سجلنا سلسلة مالحظات عىل األركان اللتي تقوم عليها تصورات االجتاه
الثاين ،وقلنا بأّنا مل تلتمكن من االسلتجابة للتحدي الواقع ،فاقرتبت من األصول اللتحلتية (مبدأ
الشمولية ـ حرص اللترشيع باهلل) ،لكنها ابلتعدت عن حّ مشكلة الواقع والكشف عنها.
وأما االَتاه الثالث ،وامللتمثّ بالعالمة حممد مهدي شمس الدين ،فقد خطا خطو ًة جريئة
ّ
مقارنة باالجتاهني السابقني ،حيث أقر بنقصان الرشيعة النصية الصادرة ،لكنه حافظ عىل
شمولية الرشيعة الواقعية ،معلتمد ًا يف الوصول للرشيعة الواقعية ـ يف خارج دائرة النصوص ـ
عىل مبادئ منهجية وضعلتها الرشيعة للوصول إىل الصيغ اللتنظيمية امللتحركة زمكاني ًا.
وقد الحظنا عىل هذا االجتاه شدة املفارقة يف مجعه بني عدم صدور النص وشمولية الرشع،
كام ملسنا شيئ ًا من االضطراب يف تسوية القضية وحتديد مرجعية اللترشيع يف دائرة املجهوالت،
وغي ذلك من املالحظات.
وهبذا نرلص للنتيجة اآلتية :إن اللتيارات املدرسية ،وكذا اللتيارات النهضوية املؤمنة
بالشمولية اللترشيعية للدين اإلسالمي ،مل تقدر عىل تقديم تصور قانوين معقول حيقق شمولية
الرشيعة عىل املتداد الزمان واملكان باملعنى اللتفصيّل للشمولية ،بعيد ًا عن احلاجة للعقّ
اإلنساين (املؤمن) الذي يساهم يف وضع القوانني (البرشية) ضمن إطار كليات الرشيعة ،وبام
ال يلتصادم معها.
وهبذه النلتيجة نحن بحاجة للذهاب خلف الفريق املقابّ هلذا الفريق ،والذي ختىل ـ بشكّ

واسع أو ضيق ـ عن فكرة الشمولية املدرسية اللتفصيلية للرشيعة ،ليمنح العقّ اإلنساين سلط ًة
ترشيعية رصحية ،معلن ًا عدم شمولية الرشيعة ونصوصها بكّ وضوح وشفافية ،وملتجه ًا نحو
يشء من العلمنة (دور اإلنسان يف إدارة احلياة).

الفصل الثالث
اجتاه حتديد دائرة الشريعة
حماوالت لتكوين نظريّة حمدّدة

ندرس يف هذا الفصل:
 1ـ أبرز النظر ّيات التي ال تؤمن بفكرة الشمول الترشيعي.
 2ـ عرض نظر ّية ُاخرو ّية الدين ورسال ّيته (عّل عبد الرازق وبازرگان) ،مناقشة
وتفنيد.
 3ـ عرض نظر ّية عرض ّية الفقه وفرد ّيته (رسوش أنموذج ًا) ،قراءة ونقد وتعليق.
 4ـ عرض نظر ّية تقليص الرشيعة إىل قيم وتنزيلها إىل التارخي ّية (شبسرتي أنموذج ًا)،
مطولة.
قراءة نقد ّية ّ
 5ـ طرح نظر ّيتنا املرتارة :أصوهلا ،أد ّلتها ،ميزاهتا ،تأثرياهتا ،وحدودها.

متهيد

متثّ فكرة عدم شمولية الرشيعة وتغطيلتها لكّ جوانب احلياة باملفهوم املدريس هلا،

األساس املشرتك الذي ينطلق منه الفريق الداعي للتقديم صياغة خملتلفة حول طبيعة عالقة
الرشيعة باحلياة؛ ففي الفصّ الثاين كنا نرى أن املحاوالت برملتها تلتجه للتقديم تفسي لشمول
الرشيعة للحياة يقدرها عىل إدارة امللتغيات وملتابعة املسلتجدات ،أما يف هذا الفصّ فاملوقف
خملتلف متام ًا ،حيث مل تعد شمولية الرشيعة أص ً
ال موضوع ًا وقاعد ًة حتلتية ينطلق منها الباحث أو
الفقيه ،بّ عىل العكس متام ًا تصب املحاوالت اآلتية هنا للتقديم فهم للدين خيرجه عن هذه
السعة وهذا النفوذ املطلقني يف كّ صغية وكبية من قضايا احلياة.
وحيث مل تعد الرشيعة شامل ًة ومل يعد الدين (والوحي) كّ يشء يف إدارة احلياة ،صار هذا
االجتاه مطالب ًا بلتقديم صيغلته اخلاصة اللتي تسلتهدف حتديد طبيعة ومساحة نشاط الدين يف
احلياة؛ فإذا مل يكن الدين وال الرشيعة مسلتوعبني لكّ قضايا احلياة ،إذ ًا فامذا يسلتوعبان؟ هّ
ينبغي حذفهام بالكلية أو أن هناك مساحة حمددة تشلتغّ عليها الرشيعة وال تلتعداها تارك ًة سائر
املساحات إىل سلطة أو مرجعية أخرى؟
إن اجلواب عن حتديد املساحة بعد اللتخّل عن فكرة الشمول ليس سه ً
تكون
ال أبد ًا ،فلكي ِّ
نظري ًة جادة عليك الذهاب حلتى النهاية يف تقديم تصوير للقضية املبحوث عنها ،وهذا هو
اللتحدي الكبي الذي يواجهه أنصار اجتاه عدم الشمول ،وللجواب عنه صارت هناك نظريات
أو صيغ وأشكال للتصور مساحة فعالية الرشيعة يف احلياة ،كام سوف نرى إن شاء اهلل سبحانه.
إن احلديث عن مساحة الدين يف احلياة والوجود اإلنساين يساوي ـ عىل املقلب اآلخر ـ
احلديث عن حدود فعالية السلطة املرجعية املوازية املفرتضة ،واللتي هي يف العادة سلطة
اإلنسان والعقّ واللتجربة البرشيني ،وهبذا نجد أنفسنا تلقائي ًا هنا أمام ثنائية اهلل واإلنسان،

وبنفس الدرجة نجد أنفسنا نعود عدة قرون إىل الوراء حيث ينطلق اجلدل حول سلطة اهلل
وسلطة اإلنسان يف الوجود ،ليبلغ ذروته يف بعض االجتاهات امللتشددة يف الفلسفة الوجودية
املعارصة ،واللتي فرضت نفسها حلتى عىل الفكر الديني الذي صار مطالب ًا ببناء منطومة دينية
حيظى اإلنسان فيها بنصيب األسد.
فلتصوير اإلنسان ضمن منظومة اخلطيئة األوىل يف الفكر املسيحي (خاص ًة األوغسطيني ـ
والّبوتسلتانلتي يف القرنني السادس عرش والسابع عرش) ،واللتي أحدثت دمار ًا هائالً يف بنيلته
وطبيعلته أقعده عن إمكانية النهوض ،مما جعّ الدور الوحيد من نصيب السامء اللتي بالفيض
تقدر اإلنسان عىل النجاة ،بّ بالفيض تعلتّبه صاحل ًا وعادالً ،وإال فهو لن يكون كذلك عىل
أرض الواقع أبد ًا ..هذا اللتصوير املسيحي لدمار الطبيعة البرشية وعجز اتباع الرشيعة عن
اخلالص وحتقيق النجاة ،رفع مسلتوى اإليامن ،وصار اإليامن سبيّ اخلالص ومقدم ًة للفيض
الذي بشموله حلالنا يمكننا أن ننجو ونصلح نوع ًا ما.
هذا اللتصوير عزز عىل املقلب اآلخر من السعي للتأكيد صالح اإلنسان وإعادة االعلتبار له،
وأن الطبيعة اإلنسانية ليست ملوثة ورديئة إىل هذا احلد .والقضية مل تقف هنا ،بّ يف الوقت
الذي كان الوحي والالهوت مها مرجع احلياة وصاحب القرار ،حتولت األمور فصار العلم
والعقّ مها مدار األمور ،وعىل الوحي أن يأخذ مساحلته ويعيد انلتشار نفسه دون طغيان عىل
اإلنسان والعقّ ،وهذا ما شهدناه يف عرص األنوار ،فبصدور كلتاب األرغانون اجلديد
للفيلسوف اإلنجليزي فرانسيس بيكون1626( Francis Bacon/م) أوائّ القرن السابع
عرش ،بدأت الرحلة الفلسفية حلذف املنطق األرسطي لصالح املنطق اللتجريبي ومرجعية العلم
باملعنى احلديث للكلمة ،بعد أن بدأت الرحلة العلمية يف القرن السادس عرش بلتعرض فلكيات
بطلميوس وطبيعيات أرسطو ـ وما تزاالن ـ الّنيارات كبية مع نيكوالس كوبرنيكوس
(1543م) وغيه .وحلول اللتجربة واحلس واصّ طريقه ليبلغ ذروته مع مثّ جون سلتيورات
ميّ (1873م) وغيه.
لقد واصّ عرص األنوار طريقه ليؤكد مرجعية العقّ اإلنساين حاذف ًا مرجعية الوحي من
احلساب؛ ألّنا ال ختضع لللتجربة واحلس ،وهبذا ميز طريقه عن عقالنية الفلسفة املشائية
اإلسالمية مع مثّ الفارايب (339هـ) وابن سينا (427هـ) ،وعقالنية الكالم املعلتزيل مع مثّ

القايض عبد اجلبار املعلتزيل (415هـ) ،وعقالنية القرون الوسطى املسيحية واليهودية اللتي
بلغت ذروهتا مع مثّ توما األكويني (1274م) وموسى بن ميمون القرطبي (1204م) ،فلتلك
العقالنية مل تكن ترى حذف مرجعية الوحي ،أما هذه العقالنية فبدأت بفعّ ذلك بالفعّ؛ ألن
عقّ عرص األنوار هو عقّ جتريبي بينام العقّ اآلخر ليس كذلك حرص ًا.
وبدوران كّ يشء حول العقّ اإلنساين اللتجريبي صار اإلنسان هو املحور أكثر فأكثر،
واجته عقّ عرص األنوار نحو الليّبالية ،حيث حترر اإلنسان من كّ السلطات األخرى غي
سلطة ذاته وعقله ،وتشكلت رؤية جديدة للمذهب اإلنساين ،فاإلنسانية مل تكن شيئ ًا جديد ًا،
بّ عرفلتها األديان وعرفلتها الفلسفة من قبّ ،كام جتلت يف أعامل الفيلسوف اهلولندي
دسيدريوس إراسموس (1536م) يف القرن السادس عرش ،لكن تلك اإلنسانية مل تكن علامنية
بالرضورة ،بينام هذه اإلنسانية اآلن صارت علامنية ،وهبذا تكرست مدارية اإلنسان يف كّ
يشء.
وبعيد ًا عن الزلزال الذي أحدثه عامنوئيّ كانط (1804م) يف نقده العقّ ،والذي يؤرخ
بعضهم ّناية غرور عرص األنوار به ،إال أن هذا اإلنسان الذي يلتجه تدرجيي ًا نحو مدارية نفسه،
شعر بالثغرة اهلائلة اللتي خلفها غياب الرشيعة والدين وسلطة رجال الدين وجهودهم
اللتنظيمية واإلدارية ،فالدين لديه برنامج واسع للحياة ،والرشيعة والشعائر كانلتا تعطيان طريق ًة
للحياة ونمط ًا للعيش واسلتجابة حلاجات اإلنسان اليومية ،وبخلو الساحة تدرجيي ًا صار هنا
خحأ عظيم ،سواء عىل املسلتوى الروحي أم عىل املسلتوى اللتنظيمي ،فظهرت مرجعية العقّ
األخالقي بوصفها بدي ً
ال عن مرجعية العقّ اإليامين الوحياين ،وظهرت العالقة الروحية
واألخالقية بمعزل عن واسطة الوحي والنبوات يف املذهب الربويب ( )Deismمنذ القرن
السابع عرش ،بّ يف القرن العرشين تعزز موقع اإلحلاد ( )Atheismليغيب اهلل عن الساحة
كلها يف بعض األوساط.
أمام هذا املد اإلنساين العظيم ،وهيمنة فكرة احلقوق عىل فكرة اللتكليف ،وفكرة اإلنسان
عىل فكرة اهلل ،وفكرة العقّ عىل فكرة الوحي ،ظهرت االجتاهات الدينية اللتي أرادت أن تلتخذ
موقف ًا هنا ،ففي الوقت الذي رفض بعضها كّ هذا الفضاء متام ًا ،اجته آخرون للتكوين رؤى
دينية جديدة تقدم الدين ضمن دور حقيقي لإلنسان ،فاإلنسان فاعّ قوي يف الصورة وليس

منفعالً أو غائب ًا أو منبوذ ًا ،وهذا ما يلتطلب إعادة منح العقّ مرجعية قوية ،وإعادة موضعة
الرشع والوحي يف إطار جمدد ،وتغيي باراديم ومدار حركة الفكر الديني من خارج اإلنسان إىل
داخله ،وهبذا صار اإلنسان وتقديره وحموريلته النسبية أص ً
ال يف الفكر الديني احلديث عىل
مسلتوى الكثي من أطيافه.
مل يكن الفكر اإلسالمي بعيد ًا كثي ًا عن هذا الواقع ،لكنه شعر باهلزات القوية مؤخر ًا منذ
أواسط القرن اللتاسع عرش فام بعد ،وهبذا وجدنا اجتاه ًا إنساني ًا قوي ًا يف كلتابات املفكرين
املسلمني خالل القرن العرشين ،ولكن الفقه اإلسالمي املسكون بذهنية اللتكليف مل يسلتجب
هلذا اللتوجه بّسعة ،وكان نفوذ هذه األفكار إليه تدرجيي ًا ،يف حني حظي الفكر الفلسفي
والعرفاين بقبول أكّب هلذا األمر ،خاصة وأن الرتاث الصويف اإلسالمي زاخر بالنزعة اإلنسانية
ومقوالت اإلنسان الكامّ واللتعايل اإلنساين واملحبة واللتعددية واللتسامح وغي ذلك.
ربام هلذا السبب ،بدأنا نشهد يف العقود األخية نزوع ًا واضح ًا نحو اللتوجه العرفاين
والصويف والروحي عموم ًا ،وفرار ًا نسبي ًا من سلطة الفقه والفقهاء؛ ألن سلطة الفقه سلطة
تكليف واإلنسان فيها يشعر بأنه باحث عن مسؤوليلته ،بينام إنسان العرص احلديث باحث عن
حقوقه وذاته ومدارية األنا الكبية اللتي فيه ،خاصة يف عرص ما بعد احلداثة الذي متيز ـ حسب
بعض اللتوصيفات ـ بأنه عرص اإلحساس ( .)Age of feelingمن هنا نفهم ملاذا كانت كّ
هذه اللتوجهات املعارصة مسلتهدف ًة الفقه اإلسالمي باخلصوص  ،وملتفاعل ًة مع النزوع
الروحي؛ ألّنا وجدت النزعة اإلنسانية يف اللتجربة الروحية عند جالل الدين الرومي وأمثاله.
وألن مسار اللتحول نحو منح اإلنسان موقعي ًة يف الوجود مل ينفذ بقوة إىل الفقه واملنظومة
الرشعية ،رأينا جلي ًا كيف أن هذه امللفات تلقفها الدرس الفلسفي وعلم الكالم اجلديد ،وهلذا
سوف نرى يف هذا الفصّ أن الكثي من النظريات واملقاربات تم طرحها يف سياق تكوين رؤية
كالمية فلسفية حول الدين ،وغالب ًا ما تسلتهدف اللتحرر النسبي من سلطة الفقه والعقيدة،
( )1هذا واضح من خملتلف الكلتابات ،وأنصح القارئ هنا بالرجوع لكلتاب مرجع يعطي إطاللة ،وهو ما
حرره تشارلز كورزمان ،حتت عنوان( :اإلسالم الليّبايل ،كلتاب مرجعي) ،يف أكثر من سبعامئة
صفحة ،فإنه يوضح كيف أن أغلب االهلتاممات كانت ترجع ـ يف مناشئها ومآالهتا ـ لنقد تصورات
الفقه اإلسالمي.

لصالح قوة اللتجربة الروحية الذاتية العميقة ،وهبذا نفهم أن العديد من الطروحات اللتي سوف
نلتناوهلا يف هذا الفصّ مل يقدمها فقهاء أو حمدثون أو أصوليون ،عىل خالف رموز تيار الشمولية
الذين كانوا يف الغالب من الفقهاء واملحدثني واألصوليني ،بّ كانت النزعة فلسفي ًة أو هي
رؤية علم كالم جديد ،حلتى أن أغلب الناقدين هلذه األطروحات يغلب عليهم أيض ًا اللتوجه
الفلسفي والكالمي اجلديد ،وهبذا يندمج البحث هنا عىل مسلتوى علوم فلسفة الدين وعلم
الكالم اجلديد وعلوم الرشيعة مع ًا ،وسيجد القارئ كيف أن مسار املوضوعات ونوعية
القضايا ختلتلف نسبي ًا عام تقدم يف الفصّ السابق.
أردت من هذا اللتمهيد أن أضع القارئ يف جو وفضاء االجتاهات اللتي سوف نلتناوهلا يف هذا
الفصّ بالعرض واللتحليّ واللتقويم ،ومل يكن هذا اللتمهيد نقدي ًا أبد ًا ،بّ هو توصيف للمسار
واللتحول الفكري اللذين يقع توجه عدم شمولية الدين ضمنهام أو حتت تأثيمها بدرجة من
الدرجات.
وسنحاول اسلتعراض أبرز االجتاهات اللتي يمكن أن تطرح يف هذا السياق إن شاء اهلل ،مع
اللتأكيد عىل أن هذه النظريات الثالث اللتي سوف نطرحها ،ليست ملتباينات بّ ملتداخالت
جد ًا ،وهلذا نجد أن الكثي مما طرحه بازرگان ورسوش وشبسرتي وعّل عبد الرازق وغيهم،
كان ملتكرر ًا عند بعضهم بعض ًا ،ولو أننا طرحناه أحيان ًا يف كلامت واحد منهم ،فال يعني ذلك
أن اآلخرين مل يذكروه ،فيجى اللتنبه هلذا األمر.

النظرية األوىل
نظرية اُخرويّة الدين ورساليّته (البُعد األخروي للدين)
متهيد

يلتجه أنصار هذه النظرية إىل القول بأن الدين إنام جاء للتنظيم البعد األخروي يف حياة

اإلنسان وليس البعد الدنيوي ،فليست رسالة الدين تنظيم احلياة االقلتصادية والسياسية أو
وضع خطط وبرامج إلدارة املجلتمع اقلتصادي ًا أو اجلتامعي ًا أو صحي ًا أو غي ذلك ،وإنام كان
الغرض منه هو تنظيم عالقة اإلنسان بربه ودفعه خلوض اللتجربة الروحية واألخالقية ،فإذا
محلنا الدين مسؤولية وضع برامج للدولة والعلوم واللتقدم الصناعي واللتكنولوجي والصحة
واالقلتصاد واألمن وغي ذلك ،نكون قد وضعناه يف مأزق حرج واضطررنا جلر نصوصه نحو
تأويّ مفرط.
ولو أردنا مقاربة هذا املشهد تارخيي ًا يف الفضاء الديني ،فسيبدو يف انعكاسات اللتصور
اليهودي واملسيحي للدين؛ ففيام تلتجه اليهودية للنظر أكثر للبعد الدنيوي للدين ،حلتى أن فكرة
اآلخرة يف الديانة اليهودية تبدو نصوصها ملتأخر ًة زمن ًا عن عرص النبي موسى× ،وهلذا نجد
جدالً واضح ًا يف وجود نصوص توراتية تلتحدث عن اآلخرة ،ونالحظ أيض ًا تصورات ترى
أن اآلخرة ليست سوى النهاية السعيدة حلياة اليهود يف فلسطني والعودة إليها ،وكذلك نحن
نجد أن املنجي املخلص (املسيا) يسلتهدف إعادة اليهود إىل أرض امليعاد كي يعيشوا فيها كام
وعدوا وبسالم ورخاء ،حلتى أن هناك من يرى أن القبور واجلثامني اليهودية اللتي ال تكون يف
فلسطني ،سوف تنقّ بإرادة إهلية إليها ،ومن هنا نجد نقاش ًا تارخيي ًا واضح ًا يف اليهودية حول
قضية اآلخرة بني الفريسيني والصدوقيني ،ففيام اعلتقد الفريسيون باآلخرة وظهرت يف أدبياهتم
وتنامى ظهورها بعد القرن الثاين امليالدي بقوة ،نسب إىل الصدوقيني ـ الذين أخذوا

باالنقراض بعد تدمي املعبد الثاين حدود عام 70م من قبّ الرومان ـ إنكارهم اآلخرة؛ ألّنم
ال يعلتقدون بغي اللتوراة مصدر ًا للمعرفة الدينية واللتكليف الديني ،واآلخرة غائبة من وجهة
نظرهم عن اللتوراة عىل ما هو املنسوب إليهم.
إن ّناية العامل وعاقبة امللتقني يف اللتصور اليهودي ظاهرة دنيوية بقوة ،متس قوم بني إرسائيّ،
وال أريد أن انكر اآلخرة يف الفكر اليهودي ،لكن مسار اللتطور يف النصوص اليهودية يعزز
فكرة الدنيا بقوة ،وربام هذا ما زاد من ارتباط اليهودية والفرد اليهودي بالرشيعة أكثر من
ارتباطه بأي يشء آخر ،حلتى أن االعلتقاد بوحدانية اهلل ليس سوى تكليف رشعي وواجب
رشعي عىل اإلنسان ممارسلته ،فالرؤية اليهودية لالعلتقادات هي رؤية رشعية فقهية ،واللتقسيم
الثالثي الذي عرفه املسلمون (العقائد ـ األحكام ـ األخالق) مل تعرفه اليهودية يف املايض،
وغالب ًا ما يغيب عنها الحق ًا ،وهلذا وجدنا أن موسى بن ميمون القرطبي كان أول من صاغ
أصول الدين اليهودي الثالثة عرش ملتأثر ًا باللتجربة اإلسالمية.
ويف مقابّ هذه اهليمنة الفقهية للتنظيم حياة الفرد اليهودي بحيث تسيطر عليه الرشيعة يف
كّ حركاته ،مسلتقا ًة من الكلتاب املقدس (العهد القديم) ومن اللتلمود ،رغم أن اللتوراة يف
اللتوصيف اليهودي مل تشلتمّ سوى عىل  613حك ًام فقهي ًا فقط ..نجد حتوالً واضح ًا يف
املسيحية ،نحو الذهاب أكثر إىل البعد امللكويت من الدين (الدين بوصفه يف السامء) ،فلم يعد
عيسى املسيح هو (املسيا/املاشيح) باللتصور اليهودي له ،بّ تم حتويله إىل (مسيا امللكوت)،
فبدل أن يملك سلطان األرض ها هو يملك سلطان السامء وامللكوت ،ومملكلته ليست هنا بّ
هي هناك ،وأن عىل املسيحي أن يعمّ لكي يكون مع املسيح يف مملكلته الساموية.
ال اريد أن أذهب يف احلديث بعيد ًا عن دور بولس (ما بني  64و 67م) يف إجياد حتول عميق
يف املسيحية ،كام يراه العديد من الباحثني املعارصين ،ففيام كانت املسيحية يف البداية ليست
سوى حركة داخّ ـ هيودية ،ها هي اآلن تلتحول مع بولس إىل حركة عاملية ،وحتوهلا هذا
صاحبه قرار مهم ،وهو أن غي اليهود من املؤمنني بعيسى املسيح ال يلزمهم اخللتان ،وشيئ ًا
فشيئ ًا مل يعد يلزمهم أن يدخلوا يف املنظومة الفقهية الرشعية اللتي حلقت بني إرسائيّ ،وصارت
الوصايا العرشة ومقولة اإليامن مع االللتزام بام تقرره الكنيسة بوصفها ظّ اهلل عىل األرض
وواسطة الفيض اإلهلي ،هي العنارص الكافية يف ذلك.

وبلغ األمر أوجه مع الّبوتسلتانلتية يف القرن السادس عرش امليالدي ،بالذهاب خلف فكرة
اإليامن ،وأن العمّ ليس سوى نلتيج اإليامن ،ال أنه رشط من رشوطه ،وهي قضية تركت تأثي ًا
كبي ًا عىل احلياة املسيحية.
ال اريد هنا أن أقول بأن اليهودية دنيوية واملسيحية اخروية ،فهذا الكالم ليس دقيق ًا من
وجهة نظري ،لكن من الواضح أن تنظيم الشأن الدنيوي البدين املادي للفرد حارض بقوة يف
اليهودية أكثر بكثي من حضوره يف املسيحية ،خاصة الّبوتسلتانلتية اللتي خففت من الشعائر
(من األرسار السبعة إىل االثنني) وحيدت سلطة الكنيسة.
التصور النمطي عند الكثري من املسلمني قائ ًام
وسط هذا الثنائي اليهودي ـ املسيحي ،يبدو
ّ
عىل أ ّن اإلسالم قدّ م رؤية معتدلة ومتوازنة بني الدنيا واآلخرة ،وأنه يف الوقت الذي اهلتم فيه
بالدنيا أبدى اهلتامم ًا باآلخرة كذلك ،وأنه مجع بني الدنيا واآلخرة ونظمهام ،ولكن هذه القضية
غي واضحة عىل طول اخلط ،بّ ختلتلف باخلتالف املدارس اإلسالمية من ملتصوفة وعرفاء
وفالسفة وملتكلمني وفقهاء وحمدثني وغيهم ،وحيث كان الفقه اإلسالمي حارض ًا بقوة كانت
دنيوية اإلسالم فعالة أيض ًا هبذا املعنى للدنيوية ،أي تنظيم الشؤون املادية للفرد واجلامعة،
واللتدخّ يف سلوكهم البدين واملادي بشكّ واسع.
إن نفوذ الفقه اإلسالمي والفقهاء يف حياة املسلمني جعّ القناعة الواضحة قائم ًة عىل أن
اإلسالم يلتدخّ بقوة يف تنظيم حياة الفرد واجلامعة عىل الصعيد املادي هلا ،من أحوال
شخصية ،وقضايا مالية ،وفعاليات بدنية خملتلفة ،تصّ إىل اللباس والطعام والرشاب وغي
ذلك.
يف هذا الوسط ،طرح بعض املفكرين املسلمني يف العرص احلديث تصور ًا آخر ملوضوع هوية
اإلسالم بني الدنيوية واالخروية ،ومن أبرز هذه الشخصيات اللتي عنونت مرشوعها هبذا
العنوان ،كان املهندس مهدي بازرگان الذي آمن هبذا اللتوجه يف أواخر حياته بشكّ أكّب
وأوضح ،ومن قبله الشيخ عّل عبد الرازق.
بدوري هنا سوف آخذ عّل عبد الرازق ومهدي بازرگان بوصفهام أنموذجني فقط لللتفكي
الرسايل واألخروي للدين ،بعيد ًا عن املفهوم الواسع لدنيوية الدين وسلطويلته وتدخله يف كّ
مساحات احلياة االجلتامعية والسياسية ،لنعالج نظرية الرسالية واالخروية من خالل هذين

األنموذجني الدالني.

األمنوذج األوّل :الشيخ علي عبد الرازق وجتريد الرسالة من اخلالفة

متثّ االطروحة اللتي قدمها الشيخ األزهري عّل عبد الرازق (1966م) يف جتريد الرسالة

من اخلالفة ،واحدة من أكّب اهلزات الفكرية اللتي عرفها العامل العريب يف النصف األول من
القرن العرشين.

أ ـ السياق ظروف ومالبسات مشروع رساليّة الدين

ولد عّل بن حسن بن أمحد عبد الرازق عام  1887أو 1888م يف أبو جرج بمحافظة املنيا،

يف صعيد مرص ،يف ارسة عرفت باملسلتوى العلمي والثقايف واملايل ،وقد اللتحق باألزهر ـ بعد
حفظه للقرآن الكريم ـ لدراسة العلوم ،ثم ملا تم إنشاء اجلامعة املرصية عام 1908م ،مجع بني
الدراسة األزهرية واجلامعية ،ثم سافر إىل إنجلرتا للدراسة يف جامعة أكسفورد ،وعاد إىل مرص
عام 1915م نلتيجة احلرب العاملية األوىل ،ويف العام نفسه عني قاضي ًا رشعي ًا ،وكان يقيض
بمحكمة املنصورة االبلتدائية الرشعية ،حلتى وقعت أزمة كلتابه الذي سنلتحدث عنه ،وذلك عام
1925م ،فأثار كلتابه غضب ًا واسع ًا من قبّ امللك واملؤسسة الدينية ،ففصّ من عمله ،بقرار من
هيئة كبار العلامء يف األزهر ،صدر يف  12ـ آب ـ 1925م ،رغم وجود بعض االخلتالفات بني
العلامء يف أن ما فعله عبد الرازق كان يسلتحق الطرد أو ال ،وسحبت منه شهادة األزهر ومتام
االملتيازات اللتي كانت لديه ،وهامجلته الصحف واملللتقيات العلمية والدينية ،واهتم يف سبع هتم
تضمنها الكلتاب ،ثم اشلتغّ يف املحاماة عىل إثر ذلك.
وعندما أصبح أخوه الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا (1946م) شيخ ًا لحأزهر عام
1945م ،اعيد الشيخ عّل عبد الرازق ،ليدخّ يف مجاعة العلامء ،ثم ليصبح الحق ًا عام 1948م
وزير ًا لحأوقاف املرصية ،بّ قد كان عضو ًا يف جملس النواب وجملس الشيوخ ،وعضو ًا يف جممع
اللغة العربية.
يعرف عّل عبد الرازق بعمله السيايس أيض ًا ،فقد كان يف صف املعارضة ،ويرى حمللون
ومؤرخون أن سبب الضجة الكّبى اللتي حصلت لكلتابه (اإلسالم وأصول احلكم) هو أن هذا

الكلتاب صدر بعد فرتة بسيطة من اّنيار اخلالفة العثامنية ،حيث صدر قرار إّناء اخلالفة من
قبّ مصطفى كامل أتاتورك (1938م) عام 1924م ،وهبذا مل يعد يصبح يف العامل اإلسالمي
يشء اسمه اخلليفة ،ويذهب هؤالء يف حتليلهم إىل أن ملك مرص فؤاد األول (1936م) ،طمع
يف إعالن نفسه خليف ًة عىل املسلمني ،يف سياق منافسة عىل هذا املوضوع بني احلجاز ومرص
وأفغانسلتان و ..وحتركت بالفعّ مجاعات بدأت بالرتويج هلذه الفكرة اسلتعداد ًا إلعالّنا ،ويف
هذه الفرتة بالذات ظهر الكلتاب إىل العلن ،ليشارك ـ أراد مؤلفه أم ال ـ يف إّناء حلم امللك
املرصي باخلالفة عقب اخلالفة العثامنية ،وهذا ما وضع الكلتاب يف سياق معركة سياسية حادة
جد ًا ،ففيام كانت السلطة واألزهر وبعض األحزاب مثّ حزب االحتاد ضد الكلتاب وتيارات
عديدة أخرى ،كانت بعض أحزاب املعارضة تقف إىل جانب املؤلف ،مثّ حزب االحتاد،
وكذلك الكلتاب األحرار ،الذين كان يقف عىل رأسهم شخصيات بارزة من نوع عباس حممود
العقاد (1964م) ،وحممد حسني هيكّ (1956م) ،وأمحد حافظ عوض بك (1950م)
وغيهم .
صدر كلتاب (اإلسالم وأصول احلكم) عام 1925م ،وطبع مرتني يف عام واحد ،ثم نرش يف
بيوت عام 1966م ،من قبّ دار ومكلتبة احلياة ،للتعود جملة الطليعة املرصية فلتنرش نصه الكامّ
عام 1971م ،ثم طبعلته اهليئة املرصية لحأوقاف عام 1993م ،ثم املؤسسة العربية للدراسات
والنرش عام 2000م ،ثم مكلتبة األرسة عام 2007م ،ثم نرشه دار الكلتاب املرصي ودار
الكلتاب اللبناين عام 2012م.
وقد ساهم هذا الكلتاب يف عاصفة من البحوث والدراسات اللتي أطلقت رحلة البحث يف
إشكالية العالقة بني الدين والدولة يف الفكر العريب ،وكلتبت حوله الكثي من الدراسات املؤيدة
واملعارضة إىل يومنا هذا ،ومن بينها كلتاب شيخ األزهر الشيخ حممد اخلرض حسني (1958م)،
حتت عنوان (نقض كلتاب اإلسالم وأصول احلكم) ،وكلتاب مفلتي الديار املرصية الشيخ حممد
بخيت املطيعي (1935م) حتت عنوان (حقيقة اإلسالم وأصول احلكم) ،ونقده العالمة
( )1حول مالبسات صدور هذا الكلتاب سياسي ًا ،وظروف قرار األزهر ومّبراته ،ومواقف الشخصيات
واألحزاب ،وتعليقات عبد الرازق عقب قرار األزهر وغي ذلك ،راجع :حممد عامرة ،معركة اإلسالم
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اللتونيس الطاهر بن عاشور (1973م) يف كلتابه (نقد علمي لكلتاب اإلسالم وأصول احلكم)،
وعبد الرزاق السنهوري (1971م) يف كلتابه (أصول احلكم يف اإلسالم) ،والقرضاوي يف كلتابه
(الدين والسياسة ،تأصيّ ورد شبهات) ،وغيهم.
ويطرح بعض خصوم الكلتاب أن عّل عبد الرازق ليس هو املؤلف احلقيقي للكلتاب وإنام
هو الدكلتور طه حسني (1973م) ،شبه ما قيّ عن قاسم أمني (1908م) يف كلتابه (حترير
املرأة) ،من أن آخرين ـ مثّ الشيخ حممد عبده (1905م) ـ قد شاركوا يف تدوينه ،فيام يقول
آخرون بأن املؤلف احلقيقي لكلتاب (اإلسالم وأصول احلكم) هو املسلترشق الّبيطاين ديفيد
مرجليوث (1940م) ،الذي يقال بأنه تأثر به طه حسني أيض ًا يف اطروحلته يف الشعر اجلاهّل،
بينام ينقّ عديدون ـ منهم الشيخ حممد الغزايل (1996م) والدكلتور حممد عامرة ـ أن عّل عبد
الرازق تراجع آخر حياته عن الكلتاب ،ورفض نرشه مر ًة أخرى ،بّ قيّ ـ نقالً عن أبنائه ـ بأنه
كان هيم بإعادة تدوين الكلتاب بشكّ جديد مرتاجع ًا عن أفكاره فيه ،والعلم عند اهلل.
وكالعادة ،شكّ كلتاب عّل عبد الرازق مادة جدلية ـ ولو بشكّ حمدود جد ًا ـ بني الشيعة
والسنة ،حيث ملسنا أحيان ًا بعض الكلتاب الشيعة يوظفون ما طرحه الشيخ عبد الرازق
بوصفه إعالن ًا واعرتاف ًا سني ًا بأن اخلالفة اللتي أخذها أبو بكر بعد النبي ال عالقة هلا بالدين ،بّ
هي عملية دنيوية بحلتة.
هذا ،ولعّل عبد الرازق كلتب أخرى أمهها كلتابه (أمايل عّل عبد الرازق) و (اإلمجاع يف
الرشيعة اإلسالمية).

ـ صورة اخلالفة يف الفهم اإلسالمي العام

ينطلق عّل عبد الرازق يف رحللته من رغبلته بلتدوين دراسة حول القضاء وتارخيه بحكم

( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :حممد عامرة ،نقض كلتاب اإلسالم وأصول احلكم 5 :ـ 6؛ وحممد بن إبراهيم
احلمد ،قراءة يف كلتاب اإلسالم وأصول احلكم 27 :ـ .51
( )2انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :الذريعة إىل تصانيف الشيعة  .192 :24هذا ومن يقرأ عّل عبد الرازق
يعرف أن إنكاره لدينية اخلالفة يطال اإليامن الشيعي باإلمامة وأحقية عّل بعد النبي ،قبّ أن يطال
اإليامن السني ،نعم بإمكان الشيعي أن يقول بأن إنكار اإلمامة لعّل فلتح الباب أمام اللتشكيك يف دينية
اخلالفة.

عمله يف هذا املجال ،لكنه يرى أن القضاء يف املفهوم السائد له هو شعبة من شعب الوالية
واحلكومة والسلطة ،األمر الذي يضطره للذهاب خلف دراسة قضية احلكم ليكون ذلك
مدخ ً
ال واعي ًا لفهم مسألة القضاء والنظام القضائي؛ ألن أساس كّ حكم هو اخلالفة
واحلكومة.
وبعد مقدمة تبدي يف كالمه مالمح اللتواضع العلمي ،يرشع عبد الرازق يف رصد مفهوم
اخلالفة يف اللغة واالصطالح اإلسالمي السائد ،فيسلتنلتج ـ بعد اسلتعراض بعض النصوص
العلمية والفقهية ـ أن اخلالفة هي نوع من احلكومة عىل أساس املعايي الرشعية ،وهذا يعني أن
منصب السلطة هو يف األصّ للرسول صىل اهلل عليه وآله ،لكن اخلليفة بعد النبي يقوم بلتويل
هذا املنصب عنه ،ومن هنا يكون اخلليفة خليفة رسول اهلل ،وليس خليفة اهلل يف رأي بعض،
وهذا يعني أن متام املناصب والواليات والسلطات اللتي كان يملكها الرسول يف شعبه وقومه،
بلتوجيه من اهلل سبحانه ،باتت ثابلت ًة للخليفة بعد النبي يف إدارة أمور الناس كلها عىل منهاج
الرشع ،ويرتتب عىل ذلك وجوب إطاعلته ظاهر ًا وباطن ًا ،إىل حد تصبح قضية الطاعة جزء ًا ال
ينفك من اإليامن نفسه.
هبذه الطريقة يصبح اخلليفة سلطان ًا مطلق ًا تنبعث كّ األمور عنه ،ومتلك متام األمور
رشعيلتها من رشعيلته ،وبسبب ذلك ال رشيك له ،بّ كّ من يملك سلط ًة غيه إنام يملكها
بوكالة منه وتفويض ،فالسلطة تلتنزل من األعىل لحأدنى وليس العكس.
وهذه السلطة املطلقة اللتي بات حيظى هبا اخلليفة جعلت الفقهاء املسلمني يسعون للتقييدها
خوف ًا من طغياّنا ،هلذا قيدوها بأن تكون ممارس ًة عىل وفق الرشع ،فإذا انحرف اخلليفة عن
جادة الرشع فقد سقطت خالفلته وانلتهى مفعوهلا ،وهبذا كله تلتميز اخلالفة يف املفهوم الديني
السائد عن كّ من امللك والسلطة السياسية الزمنية ،فامللك الطبيعي قائم عىل الشهوة واهلوى،
فيام السلطة الزمنية قائمة عىل النظر العقّل ،بينام اخلالفة قائمة عىل منهاج الرشع احلنيف.
هذه الصورة اللتي يرشح عبد الرازق من خالهلا مفهوم اخلالفة عند العلامء املسلمني،
تفرض عليه سؤاالً ملح ًا وهو :من أين اسلتمد اخلليفة سلطلته العليا هذه؟ ومن أعطاه هذه
القدرة املطلقة؟
ُيرشدنا عّل عبد الرازق إىل وجود اَتاهني هنا:

األول :وهو يرى أن هذه السلطة جاءت للخليفة من سلطة اهلل سبحانه وسلطانه،
االَتاه ّ
فالسلطة تنزلت من اهلل للبرش ،واهلل هو صاحب السلطة املطلقة احلقيقية ،وهذا هو الرأي
األكثر شيوع ًا بني املسلمني ،حلتى أنك جتد أن العديد من العلامء والرموز يضعون يف مقدمات
كلتبهم الكثي من املديح للسالطني واخللفاء بأوصاف تظهر أّنم ظّ اهلل عىل األرض.
االَتاه الثاين :وهو مذهب بعض العلامء ـ منهم العالمة الكاساين (587هـ) ـ ويرى أن هذه
السلطة حيصّ عليها اخلليفة من األمة ،فهي تقوم بلتوكيله أو تفويضه بأمورها ،فالسلطة تأيت
من األمة نحو اخلليفة ،وليس من اخلليفة نحو أحد دونه.
ويشبه عبد الرازق هذا اخلالف يف الداخّ اإلسالمي باخلالف يف العامل األورويب بني
فالسفة االجلتامع والسياسة ،ففيام يذهب توماس هوبز (1679م) إىل أن السلطة حق ساموي،
يرى جون لوك (1704م) أّنا منبعثة من اإلرادة الشعبية.
هذا هو املدخّ اللتعريفي الذي قدم لنا به عبد الرازق صورة اخلالفة ومفهومها يف األدبيات
الدينية اإلسالمية ،لينطلق بنا يف املرحلة الالحقة للموقف من نصب اخلليفة واملسؤوليات اللتي
ترتتب عىل ذلك.

ج ـ املربّرات املوضوعية لضرورة نصب اخلليفة حتت جمهر النقد

يرشح لنا عبد الرازق أن مشهور املسلمني يرون وجوب نصب اخلليفة عق ً
ال أو رشع ًا ،فيام

يشذ قليلون عن هذا القول ـ مثّ األصم من املعلتزلة ،وبعض اخلوارج ـ والدليّ الذي يقدمه
الفريق السائد تار ًة هو اإلمجاع ،وأخرى هو أن اإلمامة واخلالفة رضورة لقيام احلق والدين
وفرائض املسلمني كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
هذا النوع من األدلة يثي حفيظة عّل عبد الرازق ،ويوفر له أرضي ًة لنقد الفكرة السائدة،
حيث يرى أن هذه األدلة خي شاهد عىل أن العلامء املسلمني مل جيدوا يف القرآن الكريم الذي مل
يفرط يف يشء ،دلي ً
ال واضح ًا عىل قضية حساسة هبذا املسلتوى ،وهلذا جلأوا إىل مقاربات عقلية
تار ًة ،وإىل مرجعية اإلمجاع تار ًة أخرى ،بّ السنة النبوية هي األخرى مل تلتصد هلذا املوضوع
أيض ًا ،بدليّ أّنم مل يذكروا شيئ ًا يف السنة يؤيد فكرة رضورة نصب اخلليفة ،حلتى جاء الشيخ
حممد رشيد رضا ليذكر نصوص وجوب لزوم مجاعة املسلمني وأن من مات بال بيعة مات ميلتة

جاهلية وأن األئمة من قريش وأمثال ذلك.
يلتوقف عّل عبد الرازق أمام هذا النوع من األدلة القرآنية واحلديثية ،ليى أنه ال يلتضمن
مفهوم النيابة عن النبي .إنه مهلتم كثي ًا هبذا املفهوم ،ويريد أن خيلع عن اخلالفة مفهوم ًا من هذا
النوع .إن مجيع هذه النصوص ال تدل عىل فكرة النيابة عن النبي أو أن هذا األمي هو ممثّ اهلل
أو الرسول أو أنه يأخذ قوته من اهلل سبحانه ،بّ يذهب أبعد من ذلك حينام يرى أن منلتهى
داللة هذه النصوص هو طاعة اإلمام الذي بايعناه ،لكن هذا ال يعني أن علينا إجياد إمام لكي
نبايعه ،بّ لو بايعنا إمام ًا لزمنا طاعلته ،فهذا مثّ الوفاء للمرشكني بالعهد ال يعني الرضا
بالرشك ،ومثّ الدعوة إلكرام الفقراء ال تعني االهلتامم بإجياد الفقر يف املجلتمع لكي نكرم
الفقراء ،وكذا األمر بإطاعة الوالة الباغني وعدم اخلروج عليهم لو كان فيه فلتنة ال يعني الدعوة
الخلتيار والة من هذا النوع.
ينلتقّ بنا عبد الرازق هنا إىل مقاربة اخلالفة من زاوية اجلتامعية ،ليحلّ ادعاء اإلمجاع عىل
لزوم نصب اخلليفة بعد النبي ،ويرشع من الرصد اللتارخيي ملديات اهلتامم املسلمني بعلوم
السياسة ،فهو يرى أن ما تركه املسلمون يف علوم السياسة وامللك قليّ للغاية مقارن ًة بام قدموه
يف غي ذلك ،رغم أّنم اهلتموا برتمجة علوم اليونان الذين أكثروا من االهلتامم بعلوم السياسة
وإدارة املدن ،فلم يولوا مجهورية أفالطون وال سياسة أرسطو ما أولوه لسائر أعامهلام ،رغم أنه
ما من خليفة أو حاكم عّب اللتاريخ اإلسالمي إال وكان له معارضون ،حلتى املتحأ تاريخ
املسلمني باملعارضات السياسية ،ورغم هذا ما شهدنا هلم شيئ ًا ً
مهام يف جمال علوم السياسة.
وسبب هذا كله يف رأي عبد الرازق هو أن املسلمني يعرفون امللك باالخلتيار ،ال بلتنصيب
أحد للسلطة عليهم من غيهم ،وهلذا كانت السلطة عندهم ـ إذا أرادت أن تنجح ـ بالقهر
والغلبة عادةً ،وهذا هو السبب وراء ضمور علوم السياسة عندهم؛ ألن احلكام كان هلم نفوذ
السالح عىل مجيع مراكز اللتعليم نلتيجة انلتشار االسلتبداد ،فلم حييا علم السياسة؛ النه يناقض
مصالح احلكام ..من هنا نفهم أن السلطة يف اللتاريخ اإلسالمي ما دامت تقوم بالغلبة والقهر
وحتت ظّ السيوف فكيف يمكن لنا أن نحلتج باإلمجاع عىل رشعية اخلليفة ،وهو إمجاع ينعقد
حتت ظّ السيف ،فمن جيرؤ يف تاريخ املسلمني عىل أن ينكر رضورة اخلليفة ورشعية وجوده

ولزوم طاعلته بعد هذا؟! وكيف نحلتج بإمجاع من هذا النوع؟!
وهبذا خيلص عبد الرازق إىل أنه ال يوجد قرآن وال سنة وال إمجاع معلتّب هنا ،فلم يبق سوى
دليّ العقّ الذي أرشنا له سابق ًا ،وهو توقف إقامة الدين وفرائضه عىل اخلالفة .يقارب عبد
الرازق هذا املوضوع من زاوية أنه لو قصدوا رضورة أصّ وجود سلطة مهام كان نوعها،
اسلتبداد ًي ًة أو ديمقراطية أو بلشفية أو اشرتاكية أو ..فهذا صحيح ،يف مقابّ الفوىض العارمة،
لكن هّ هذا ينلتج مفهوم اخلالفة باملعنى الذي عرفه املسلمون؟! إن شعائر الدين وفرائضه ال
تلتوقف ـ ويشهد هبذا اللتاريخ ـ عىل السلطة بنوعها اخلاص املسمى باخلالفة ،فهّ كان الدين يف
بغداد حتت رعاية اخلليفة أفضّ منه يف سائر بالد املسلمني الذين حكموا بعيد ًا عن خالفة هذا
اخلليفة؟ بّ هّ كانت الدنيا أفضّ؟

د ـ قراءة خمتلفة لظاهرة السلطة يف التجربة النبويّة

بعد هذه النلتيجة ،ال يمكن لعّل عبد الرازق أن ال يقف ملي ًا مع اللتجربة النبوية نفسها هذه

املرة ،وهي اللتي ختّبنا بأن النبي مارس السلطة ،فكيف يقرأ عبد الرازق هذه اللتجربة؟
إنه يرشع باللتوقف قلي ً
ال عند اللتجربة القضائية ،فيى أن النصوص قليلة للغاية يف جتربة
النبي القضائية ،وأن من والهم عىل القضاء ال يزيدون عن أصابع اليد الواحدة ،بّ الروايات
يف توليلتهم ملتضاربة .إننا ال نجد أبسط أشكال الدولة يف اللتاريخ النبوي ،فال توجد رشطة وال
وزارات وال مالية وال غي ذلك ،فعاد ًة من يبحث يف تاريخ دولة ـ كام يفعّ العلامء يف تاريخ
اخلالفة األموية وما بعدها ـ يذكرون لك الوالة والقضاة والعامل واملوظفني والدواوين
وأجهزة الدولة ،األمر الذي ال نجد شيئ ًا منه يف اللتاريخ النبوي ،وهلذا تراهم يلتكلفون يف
مقاربة هذا املوضوع نلتيجة شح املعطيات..
هذا كله يطرح السؤال املركزي الذي هو أصّ فكرة عّل عبد الرازق :هّ كان النبي
صاحب رسالة ودعوة دينية أو كان أيض ًا صاحب دولة سياسية؟
يبدأ عبد الرازق بمقاربة هذا املوضوع بوجّ وحذر واضحني ،ويلتقدم بشكّ تدرجيي،
فيقرر يف البداية نوع ًا من اللتغاير الذايت بني الرسالة وامللك ،ففي ذاهتام ال تسلتدعي واحدة منهام
األخرى ،واللتاريخ يدل عىل أّنام افرتقا ،بّ أكثر األنبياء مل يكونوا ملوك ًا ،فهذا عيسى يرتك ما

لقيرص لقيرص ،وهذا يوسف كان عام ً
ال عند فرعون مرص ،فهّ كان حممد مثّ القليّ من
األنبياء الذين مجعوا السلطة والرسالة؟
اليشء الذي يألفه املسلمون هو هذا ،رغم أن هذا البحث هبذا العنوان قلي ً
ال ما درس بشكّ
مركز ،ولكن بعض من تناوله اعلتّب أن النبي مارس السلطة عّب جباية الزكاة وعّب السقاية
وإدارة احلج ،وعّب اجليش واجلهاد وتنظيم األمور واالهلتامم باملساجد ومراكز تعليم الرشيعة،
ونصب القضاة والوالة ،ومقيمي احلدود وجمري القوانني .ويلتوقف عبد الرازق عند اجلهاد
الذي مل يكن ليامرسه النبي لفرض الدين عىل الناس فاألديان ال تقوم بالفرض ،بّ من الطبيعي
أنه مارسه لبناء امللك.
يعلتّب عبد الرازق أن هذه الصورة اللتارخيية ال تكفي للوصول إىل االسلتنلتاج النهائي ،إذ ما
زال هناك سؤال جاد وهو :هّ كّ هذه اللتجربة النبوية كانت متثّ جزء ًا من الرسالة بحيث
تكون رساللته البيان واللتنفيذ مع ًا؟ يكاد يقر عبد الرازق بأنه مل يلتحدث يف هذا األمر أحد عدا
من أنكر رضورة اخلالفة أص ً
ال ممن ربام يكون قوله راجع ًا هلذا ،لكنه مع ذلك ال يرى هذا
القول كفر ًا وال رشك ًا وال إحلاد ًا ،بّ هو يرى أن العلامء املسلمني مل جيعلوا اللتنفيذ جزء ًا من
الرسالة عندما كانوا يلتحدثون عنها إال ابن خلدون الذي يرى عبد الرازق أن كالمه ينايف روح
فكرة الدعوة الدينية اللتي ال تقوم بالغلبة ،بّ يرص عبد الرازق :إذا كان النبي ملك ًا ضمن
رساللته ،فلامذا خال تاريخ النبوة من أركان الدولة؟! فليس هناك من نصب الوالة والقضاة،
وال تكلم عن قواعد السلطة وإدارة امللك أو الشورى ،وملاذا ترك الناس بعده حيى يف كيف
يديرون أمورهم؟!
حياول الفريق اآلخر هنا أن يقدم أجوبة فيذهب بنا يف البداية للتأكيد وجود نظام حكومي
كامّ يف العرص النبوي ،ويّبر عدم وضوح الصورة بعدم وصول كّ املعلومات اللتارخيية،
ويعرتف عبد الرازق بإمكانات اجلهّ هذه ،لكنه يسأل ملاذا خفيت علينا هذه املعلومات؟ وما
سبب اضطراب الصورة؟
ربام يللتمسون جواب ًا آخر ،وهو بساطة السلطة النبوية حيث مل تكن األمور بمسلتوى فرض
أجهزة دولة كبية ،وهذه األجهزة مصطلحات حادثة ملتأخرة كانت متارس ببساطة عالية
آنذاك ،والنبي شخصية غي ملتكلفة ،وكان يعيش البساطة يف جملتمع أمي؛ هلذا ما كانت كّ هذه

األهبة يف أنظمة امللك تعنيه أو حيلتاجها ،بّ كان يدير األمور ببساطة شديدة.
عبد الرازق هنا يقبّ بمبدأ البساطة والعفوية النبوية ،ويرى هذا اللتحليّ أقرب األجوبة إىل
الصواب ،لكنه مع إقراره بكون الكثي من فروع احلكم اليوم تكلف ًا ،ال يقدر عىل أن يسلتوعب
غياب بعض أساسيات وأوليات الدولة مما كانت تفلتقده اللتجربة النبوية ،فال توجد دواوين
وال ميزانيات وال حسابات للمصاريف والواردات ،فهّ إىل هذا احلد يكون غياب هذا فطري ًا
وعفوي ًا وبسيط ًا؟!

هـ نب ّوةٌ ال حكم ودعوة ال دولة وأمّةٌ ال خالفة ،تفسري واستدالل

هبذه اجلولة النقدية يصّ عبد الرازق إىل فكرته املركزية ،وهي أن النبي كان رسوالً وداعية

ال ملك ًا وسلطان ًا ،لكنه حيذر جد ًا من اخلطأ يف فهم هذه الفكرة ،فال تعني أنه ليس له نفوذ
وزعامة اجلتامعية يف قومه وأملته ،متام ًا كزعامة موسى وغيه ،بّ زعامة النبي أعمق بكثي من
زعامة امللوك؛ ألّنا تلج الروح وحتكم قبضلتها ليطاع يف سلوك الناس وأعامهلم ،لكن هذا غي
إطاعة امللوك ،بّ هي شاملة مسلتوعبة لكّ صغية وكبية يف حياهتم ،فهو املوجه والقدوة
والروح والرتبية واملثال ،وهبذا متلتاز الوالية الروحية النابعة من اإليامن عن الوالية السلطانية
النابعة من القدرة املادية ،فاألوىل تدير دين الناس وروحهم وأخالقهم ،بينام الثانية تدير دنياهم
وأبداّنم.
من الواضح أن عبد الرازق قلق جد ًا من معضلة املصطلحات واللتعابي وسوء الفهم ،هلذا
يؤكد دوم ًا عىل أن ما ينفيه هو مفهوم الدولة والسياسة وامللكية باملعنى الذي يطرحه علامء
السياسة ،وهذا مغاير ملفهوم أن النبي هو رأس اجلامعة املسلمة اللتي متثّ وحدة اجلتامعية ،وهذه
الوحدة ـ اللتي يسميها الشيخ حممد مهدي شمس الدين باألمة ـ ناضّ النبي عنها ودافع
وجاهد ،وكان زعيمها املطاع.
يؤكد القرآن عىل أن زعامة النبي ليست سلطوية باملعنى السيايس ،اسلتناد ًا إىل النصوص
العديدة اللتي تؤكد أنه ليس بوكيّ وال بحفيظ وال برقيب وال بجبار وال بمسيطر وال غي ذلك
من عالئم امللوكية والسلطة السياسية ،بّ هو مبرش ومنذر.
وليس القرآن فقط يشهد هلذا ،بّ السنة الرشيفة أقطع وأرصح يف ذلك ،فالنبي يعلن لذلك

الذي هتيب أمامه منه بأنه ليس بملك وال جبار ،بّ شخص عادي ابن امرأة كانت تأكّ القديد
بمكة ،بّ ورد يف بعض الروايات أنه خي بني أن يكون ملك ًا أو عبد ًا رسوالً فاخلتار العبودية.
هذا الدين ـ عند عبد الرازق ـ موعود بالنرص ،أي إنه سوف يكون العامل وحدة دينية
واحدة ،وهذا ال يعني أّنم وحدة سياسية واحدة ،إذ هذا يوشك أن يكون خارج ًا عن الطبيعة
البرشية ،فالدنيا تركها اهلل لنا لنديرها وندير أمورنا فيها ،وهلذا قال لنا النبي يف حديث تأبي
النخّ بأنكم أعلم بأمور دنياكم ،بّ الدنيا أهون عند اهلل أن يبعث هلا رسوالً بعد أن خلق لنا
عقوالً نديرها هبا.
وهبذا يلتوصّ عبد الرازق إىل اجلتامع دليّ القرآن والسنة والعقّ مع ًا إلثبات ما يريد .وهبذا
كله يفهم معنى اجلهاد النبوي الذي هو تكريس لوجود األمة وقوهتا وكينونلتها ،وهبذا يفهم
كيف أن اإلسالم ملا دخّ إىل سائر قبائّ العرب وغيهم مل يغي من أنظمة إدارهتم للحياة
شيئ ًا.
املهمة التي يواجهها عبد الرازق هنا هي منظومة الترشيعات الفقه ّية والقانون ّية التي
العقبة ّ
جاء هبا اإلسالم ،إذ تكشف عن نظام جتاري ومدين وجزائي وجنائي وهذا كله يعود بنا إىل
تكوين دولة بوحدة سياسية واحدة ،لكن عبد الرازق يرفض ذلك ،ويرى ـ يف مقاربة مهمة
ولو خملترصة ـ أن كّ هذا النلتاج الفقهي ال يمثّ سوى جزء بسيط من لوازم إدارة دولة ،وهو
لكل حاجيات الدولة وقواعد نشاطهاّ ،
يقر بعدم شمول ّية الرشيعة ّ
وكل ترشيعات الدين
هبذا ّ
هي إلدارة دين الناس ال دنياهم.
هلذا رحّ النبي ومل ينصب أحد ًا بعده وال إشار إىل دولة عىل الناس أن ترعاها بعده ،ولو
كان مهلت ًام لدولة ملا ترك أمرها هكذا ،فبناة الدول تكون هذه هي أولوياهتم ،وما ذكرته الشيعة
من تنصيب عّل هو ـ عند عبد الرازق ـ مما حظه من النظر العلمي قليّ ال يللتفت إليه ،وما نقّ
عن بعض السنة من أن النبي نصب أبا بكر هو ـ عنده ـ تعسف ال وجه له.
عّب هذا كله ،يسلتنلتج عبد الرازق أنه بموت النبي انلتهى عرص الرسالة وانلتهت زعاملته،
وليس ألحد أن يأخذ زعاملته عنه بعد وفاته ،بّ هي زعامة جديدة ختضع لقواعد جديدة،
وهلذا يعلتّب عبد الرازق أن خالفة أيب بكر هي بداية عرص امللك يف اإلسالم؛ ألّنا نشأت من

قواعد مدنية وليست دينية ،فهي دولة عربية وليست إسالمية دينية؛ ألن اإلسالم جلميع األمم
والشعوب ،وما حصّ الحق ًا من خلع صفات القداسة والدينية عىل جتربة أيب بكر وغيه ،إنام
هو يشء حصّ فيام بعد ،وهبذا نشأ لقب خليفة رسول اهلل ،وهو لقب يف ذاته ليست له أي
داللة سوى أنه حلق به يف الزمان ،لكنه اختذ معنى ديني ًا خاص ًا بمرور الزمن حلتى صار خليفة
خليفة اهلل خليف ًة هلل ،رغم أنه قد ورد عن أيب بكر نفسه اسلتنكار توصيفه بأنه خليفة اهلل ،وهذه
الصبغة الدينية اللتي أحلقوها بعد النبي بأيب بكر هي السبب فيام يبدو يف وصفهم معاريض أيب
بكر باملرتدين ،وما كان مجيعهم هكذا ،بّ كانوا معارضني لالنضامم للوحدة السياسية اللتي
كان يريد أبو بكر أن يلتزعمها؛ وهلذا متنعوا عن دفع الزكاة له .وقصة خالد بن الوليد ومالك بن
نويرة شاهد عىل أن النزاع مل يكن ديني ًا ،بّ كان سياسي ًا.
إن هذه الصفة اللتي خلعت عىل أيب بكر ومن بعده راقت للسالطني من بعد ،كي حيكموا
سلطاّنم ويرضبوا الناس باحلديد والنار بال معارضة ،فلتكرس مفهوم اخلالفة يوم ًا بعد يوم،
وهو مفهوم ال أصّ له .
هبذا ينهي عبد الرازق اطروحلته ،ليخلتمها بالنص اآليت :احلق أن الدين اإلسالمي بريء
من تلك اخلالفة اللتي يلتعارفها املسلمون ،وبريء من كّ ما هيأوا حوهلا من رغبة ورهبة ومن
عز وقوة ،واخلالفة ليست يف يشء من اخلطط الدينية ،كال وال القضاء وال غيمها من وظائف
احلكم ومراكز الدولة ،وإنام كلها خطط سياسية رصفة ال شأن للدين هبا ،فهو مل يعرفها ومل
ينكرها وال أمر هبا وال ّنى عنها ،وإنام تركها لنا لنرجع فيها إىل أحكام العقّ وجتارب األمم
وقواعد السياسة .كام أن تدبي اجليوش اإلسالمية وعامرة املدن والثغور ونظام الدواوين ال
شأن للدين هبا ،وإنام يرجع األمر فيها إىل العقّ واللتجريب أو إىل قواعد احلروب أو هندسة
املباين وآراء العارفني .ال يشء يف الدين يمنع املسلمني أن يسابقوا األمم األخرى يف علوم
االجلتامع والسياسة كلها ،وأن هيدموا ذلك النظام العلتيق الذي ذلوا له واسلتكانوا إليه ،وأن
يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكوملتهم عىل أحدث ما أنلتجت العقول البرشية ،وأملتن ما دلت
جتارب األمم عىل أنه خي أصول احلكم. 
( )1انظر حول هذا العرض :عّل عبد الرازق ،اإلسالم وأصول احلكم 1 :ـ .104
( )2اإلسالم وأصول احلكم 104 :ـ .105

هذه هي عصارة أفكار عّل عبد الرازق الذي ذهب إىل نوع من تقليص كبي حلضور
اإلسالم يف احلياة السياسية واالجلتامعية ،نحو كونه رسالة روحية أو ـ إذا تركنا هذا اللتعبي
(رسالة روحية) الذي حاول هو يف بعض تعليقاته اللتي أعقبت صدور حكم علامء األزهر أن
يرفض انلتسابه إليه رغم وجود هذا اللتعبي يف كلتابه ـ رسالة دنيوية باحلد األدنى هلا.
من خالل هذا كله يصنف عبد الرازق رمز ًا من رموز انطالق العلامنية املؤمنة يف العامل
العريب ،فوفق ًا لللتقسيم الثالثي الذي قدمه املفكر األردين فهمي جدعان ملسلتويات اللتغريب،
أن مستويات التغريب ثالثة:
يغدو عّل عبد الرازق يف املسلتوى الثالث ،حيث يرى جدعان ّ
املستوى األ ّول :اللتمثّ بالغرب متام ًا يف كّ يشء ،والقطيعة اللتامة مع العروبة واإلسالم،
ومن نامذج هذا املسلتوى كّ من أمحد لطفي السيد ،وسالمة موسى ،وحممد عزمي.
املستوى الثاين :الليّبالية ومرجعية العقّ املحض فقط ال غي يف كّ يشء ،ومن أبرز نامذج
هذا املسلتوى كّ من إسامعيّ مظهر ،وطه حسني.
املستوى الثالث :العلامنية وفصّ الدين عن الدولة ،وهذا املسلتوى ارتبط عند جدعان بعّل
عبد الرازق الذي سبقه األتراك إليه .

األمنوذج الثاني :املهندس مهدي بازركان ،وحتويل الدين من الدنيا إىل اآلخرة

يمكن احلديث عن نظرية بازرگان بعد أن اسلتعرضنا اطروحة عّل عبد الرازق ،من خالل

سلسلة من النقاط امللتلتالية اللتي توضح لنا فكرته وتضعنا يف إطار مفاهيمه حول موضوع بحثنا
هنا.

 1ـ السياق الفكري والزمين لنظريّة بازركان

ومقدم ًة ال بأس باللتعريف بعض اليشء ببازرگان كي يلتم فهم سياقه الفكري الزمني،

فمهدي بازرگان (1995م) شخصية سياسية فكرية بارزة يف تاريخ إيران احلديث ،من أصول
آذربيجانية يف الشامل الغريب من إيران ،كان من الفاعلني يف زمان حركة حممد مصدق
(1967م) ضد الشاه يف مخسينيات القرن العرشين ،ثم وقف مع السيد اخلميني يف ثورته،
( )1انظر :فهمي جدعان ،اسس اللتقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث 329 :ـ .330

وتوىل رئاسة احلكومة املؤقلتة بعد سقوط نظام الشاه عام 1979م ،يف خطوة قيّ بأن اخلميني
يف حينها كان يريد تأليف اللتيار الليّبايل لصاحله وتطمني الغرب ناحية الثورة حديثة الوالدة،
ولكن تويل بازرگان هذا مل يدم طوي ً
ال (تسعة أشهر فقط) ،بسبب اخلتالفه يف وجهات النظر مع
اخلميني يف أكثر من موضوع ،مثّ قضية احلكومة الثيوقراطية ،وتشكيّ جملس خّباء القيادة،
واملوقف من العالقات مع الغرب والرشق ،وقد بلغت األمور ذروهتا يف قضية اقلتحام مبنى
السفارة األميكية يف طهران من قبّ أنصار خط اإلمام اخلميني ،أواخر عام 1979م ،حيث
اسلتقال بازرگان بعدها ،وظّ يف املجلس النيايب يف دورته األوىل ،ثم ترك احلياة السياسية
الّبملانية واحلكومية كلي ًا ،وتم حظر حزبه (ّنضة احلرية ـ حركة احلرية) إىل يومنا هذا.
يصنف بازرگان عىل أنه شخصية املتلكت الساحة الثقافية يف العقد السلتيني من القرن
العرشين ،فيام كان العقد السبعيني هو عقد الدكلتور عّل رشيعلتي ،والعقد الثامنيني هو عقد
الشيخ مرتىض مطهري ،والعقد اللتسعيني هو عقد الدكلتور عبد الكريم رسوش ،ويرى بعض ـ
مثّ رسوش يف بعض حمارضاته ـ أن األسلوب اخلطايب والبياين الساحر الذي كان يملكه
رشيعلتي أثر يف تراجع نفوذ كلتابات وأعامل بازرگان ،رغم اللتقائهام يف أفكار كثية جد ًا،
فبازرگان مل يكن يملك األسلوب البياين واحلضور الكاريزمي الذي كان يلتملتع هبام رشيعلتي؛
هلذا اجلتاح رشيعلتي املشهد اإليراين الثقايف دون أن يغيب بازرگان أبد ًا.
بّ إن نمو اللتوجه الثوري الراديكايل ضد نظام الشاه جعّ خطاب رشيعلتي أقرب للمرحلة
من خطاب بازرگان الذي مل جيد مشكلة يف العمّ مع وزارات دولة الشاه ،حلتى أنه يرجع إليه
الفضّ يف تأسيس شبكة مد املياه الصاحلة ملدينة طهران ،والذي كان إنجاز ًا تارخيي ًا يف حينه،
فبازرگان مل يكن ثوري ًا بمعنى قلب كّ يشء عىل خالف رشيعلتي الذي ينلتقده بعض بأنه كان
انلتقائي ًا يف فهم اللتاريخ ،بلتحويله صورة اإلسالم إىل صورة جملتزءة وملخصة يف اللتجربة العلوية
واحلسينية والزينبية فقط ،بينام كان بازرگان داعية حماربة لالسلتبداد ،أكثر منه داعية تغيي
جذري للسلطة أو للحياة االجلتامعية كلي ًا.
ترك بازرگان أكثر من مائة مؤلف ،ورغم أن اخلتصاصه العلمي (اهلندسة والديناميكا
احلرارية) الذي أخذه من الدراسة يف اجلامعات الفرنسية مل يكن داخالً يف جمال الفكر الديني
وال حلتى جمال العلوم اإلنسانية ـ عىل خالف رشيعلتي امللتخصص يف جمال العلوم اإلنسانية ـ

لكنه أبدى اهلتامم ًا كبي ًا بالفكر اإلسالمي ،وكلتب فيه الكثي من الكلتب واملصنفات ،وكانت
من أوىل أنشطلته يف هذا املجال سعيه لللتوفيق بني العلم (بمعنى العلوم اللتجربية ال اإلنسانية)
والدين ،فبحكم اخلتصاصه العلمي اجته بازرگان هلذا األمر واهلتم به وظهر يف غي واحد من
كلتبه ،مثّ كلتابه املشهور (املطهرات يف اإلسالم)  ،حيث محّ هم اللتوفيق بني العلم والدين،
وتفسي الظواهر واملفاهيم واملقوالت الدينية تفسي ًا علمي ًا باملعنى احلديث لكلمة (علم) ،وهو
ما شكّ انطالقة مهمة يف فكره وتوجهه ،فبازرگان انطلق من زاوية العلم اللتجريب احلديث ،
عىل خالف العديد من رجاالت عرصه الذين انطلقوا من زاوية الفلسفة ،مثّ العالمة
الطباطبائي والشيخ املطهري ،أو من زاوية العلوم اإلنسانية ـ خاصة علم االجلتامع ـ مثّ
الدكلتور عّل رشيعلتي.
ومن اهلتاممه بالعلم حاول بازرگان اجلواب عن السؤال الذي أرق رجاالت النهضة
اإلسالمية ،وهو أسباب ختلف املسلمني ،فكلتب يف هذا املجال العديد من األعامل منذ عام
1950م ،مركز ًا عىل قضايا مثّ العمّ ،والوقت ،واللتنظيم ،والنشاط ،وظهور اللتصوف
والدروشة ،واملفهوم املغلوط للقضاء والقدر ،وتكون الطبقة الّبرجوازية بني املسلمني،
وظهور طبقة رجال الدين بوصفها الطبقة املعنية باآلخرة بام أدى إىل فصّ الدنيا عن اآلخرة يف
الفئات االجلتامعية ،وغي ذلك من األسباب اللتي ساعدت عىل تراجع املسلمني حضاري ًا من
وجهة نظره.
األمر اآلخر البارز يف فكر بازرگان هو دراساته القرآنية ،فقد ترك اهلتامم ًا عظي ًام بالدراسات
القرآنية وله طريقلته اخلاصة يف مقاربة النص القرآين ليست جمال حديثنا هنا  ،حلتى أنه ربام
( )1ترجم هذا الكلتاب إىل اللغة العربية من قبّ الشيخ حممد اخلليّل ،وهو الكلتاب الثامن من كلتب جملة
منابع الثقافة اإلسالمية ،وقد نرش بالعربية عام 1380هـ.
( )2ال بأس أن نشي إىل أن بازرگان ملتهم ـ من قبّ بعض خصومه ـ بالنزعة الوضعية اللتي تبلتعد عن
املاورائيات تأثر ًا بالوضعية اللتجربية ،كام ال بأس أن اشي إىل االنلتقادات اللتي سجلها مرتىض مطهري
عىل بازرگان يف مباحث املعاد ،حيث ثمة ما يشي إىل اهتام بازرگان بإنكار الروح ،انسياق ًا مع
اللتوجهات العلمية ،ومن ثم فقضية املعاد ربام تكون موضع ًا لللتساؤل عنده من وجهة نظرهم.
( )3يمكن مراجعة ـ عىل سبيّ املثال ـ :بازرگان ،القرآن يف مسار تطوره ،يف حتليّ البنية اللفظية

يمكن تصنيفه بأنه أقرب للقرآنيني من غيه ،نظر ًا لقلة حضور احلديث الرشيف يف منظوملته
الفكرية مقارن ًة بحضور النص القرآين.
وإىل جانب الرتاجع النسبي للحديث الرشيف يف أعامل بازرگان ،مل نجد عنده ـ متام ًا كام
كانت احلال مع رشيعلتي ـ رغبة أو محاسة للفلسفة ،ربام ألنه اعلتّبها يف بالد املسلمني قد
حتولت إىل ترف فكري وتعال عن احلياة اليومية ،وهلذا نجد تدينه بسيط ًا بعيد ًا عن اللتكلف
االسلتداليل الكالمي والفلسفي املعقد ،وقريب ًا من الوجدان العفوي ،واملامرسة احلياتية
اللتجربية ،ومنلتجات العلوم احلديثة ،دون أن يعني ذلك أنه يؤمن بمذاهب اللتفكيك اخلراساين،
فاملؤرشات ال تساعد عىل ذلك أبد ًا ،خاصة من جهة موقفه العمّل من مرجعية القرآن
واحلديث.
عالقة بازرگان برجال الدين واملؤسسة الدينية تدهورت الحق ًا ،كام كانت عليه احلال بني
رشيعلتي واملؤسسة الدينية ،فقد كان ينقّ عنهام ـ بازرگان ورشيعلتي ـ أكثر من نقد ،خاصة عىل
مسلتوى قدرة رجال الدين عىل إدارة املجلتمع وتويل شؤون احلياة ،كام يعد اللتوجه اخلاص
لبازرگان أحد األسباب الرئيسة يف املواقف السلبية منه من قبّ العديد من رجال الدين
وكذلك النظام السيايس يف إيران ،فقد رفض بشدة سياسات اخلطف واالغلتيال واحلتجاز
الرهائن وكذلك احلروب غي الدفاعية ،حيث ال يوجد يف اإلسالم إال احلرب الدفاعية،
وبذلك اعرتض عىل شعار (احلرب حلتى إبادة االسلتكبار من األرض) ،وكذلك رفض إعدام
املرتدين أو السابني للمقدسات ،ملتمسك ًا بشعار نفي اإلكراه يف الدين ،ودعا بازرگان لللتعايش
مع أهّ األديان واملذاهب وللعلم واللتقدم ،وآمن بالديمقراطية معلتّب ًا إياه ًا شعار ًا إسالمي ًا
متت ممارسلته حتت عنوان الشورى يف القرن اهلجري األول  ،وهلذا كان من املنلترصين جد ًا
لفكرة (اجلمهورية الديمقراطية اإلسالمية) يف بدايات انلتصار الثورة يف إيران ،وهي الفكرة
واملوضوعية ،وأصله يف الفارسية حتت عنوان :سي حتول قرآن ،بقسميه األول والثاين ،ضمن جمموعة
األعامل الكاملة (بالفارسية) ،املجلد 12 :ـ .13
( )1حول هذه اآلراء عند بازرگان يمكن مراجعة كلتبه وأعامله ،ونحيّ هنا إىل مقاللته املرتمجة إىل العربية
بعنوان :خطر اإلسالم عىل العامل حقيقة أم زيف؟ واملنشورة يف جملة نصوص معارصة يف بيوت ،يف
العدد  245 :22ـ .257

اللتي رفضها السيد اخلميني ،ليلتم االسلتفلتاء الحق ًا عىل عنوان (اجلمهورية اإلسالمية) فقط.

 2ـ بازركان من (البعثة واأليديولوجيا) إىل اُخرويّة الدين ،رحلة عقود

وعىل أية حال ،ففي الفرتة األوىل من حياته ،خاصة يف العقود ( 1960ـ 1980م) وبشكّ

واضح ،كان بازرگان يرى الدين بحده األعىل تقريب ًا ،فالدين عنده له رؤية علمية وجتربية ،وله
رؤية سياسية واقلتصادية وصحية ومالية وقضائية وغي ذلك ،وأن علينا مراجعة النص الديني
السلتلهام هذه املعارف منه بام فيها الكثي من املعارف العلمية واللتجربية ،وقد مثّ كلتابه الشهي
(البعثة واأليديولوجيا) نقط ًة مفصلية يف هذا املجال ،حيث اعلتّب فيه أن اإلسالم حيمّ
أيديولوجيا واسعة ،وأنه قادر عىل النهوض باملجلتمعات واللتخلص من أشكال الفوىض
واالسلتبداد ،وأن الدين لديه من القدرة ما يمكنه من احلكم وممارسة السلطة.
هذا الكلتاب الذي انطلقت رحللته بني عامي 1961 :ـ 1964م ،شكّ سابقة كبية ،ولقي
ترحيب ًا واسع ًا يف الوسط الديني يف تلك الفرتة ،وحظي باهلتامم كبي ورضا من قبّ املؤسسة
الدينية (عىل األقّ الثورية منها) كام يقول بازرگان نفسه ،إن ما فعله بازرگان يف هذا الكلتاب
وأمثاله هو الكشف عن العقد القائم بني الدين والدنيا يف الفكر اإلسالمي ،وأّنام غي
منفصلني عن بعضهام ،وهذا ما جعّ بازرگان يلتجه نحو اسلتنطاق اإلسالم للخروج منه برؤية
واضحة للدولة والسلطة ،بام يشكّ مواجهة رصحية للفكر العلامين القائم عىل الفصّ بني
الدين والدولة.
يف هذه الفرتة من عمره ،بدا بازرگان مؤمن ًا بنظر ّية شمول ّية الدين والرشيعة ،ربام حتى
متحمساً له أيض ًا يف رؤيته
باملفهوم املشهور هلا والذي تقدّ م سابق ًا ،وهو ما كان رشيعتي
ّ
األيديولوج ّية الدنيو ّية للدين ،واللتي بلغت أوجها يف مجللته الشهية( :إذا مل ينفع الدين للدنيا
قبّ املوت ،فلن ينفع لآلخرة بعد املوت).
لكن شيئ ًا فشيئ ًا أخذ بازرگان يعيد النظر يف رؤيته للدين وهو ّيته ودوره وتو ّقعاتنا منه ،وهو
ما بلغ أوجه يف اللتحول والصيورة عنده  ،يف املحارضة الطويلة اللتي ألقاها عام 1992م،
( )1إىل جانب مواقف له موجودة يف كلتاب (مذهب در اروبا/الدين يف أوروبا).142 ،131 :
( )2إنام نقول ذلك؛ ألن هناك مؤرشات يف كلتابات وأعامل بازرگان تيش بأن هذه النظرية اللتي طرحها

قبّ وفاته بعامني  ،واللتي عادت وطبعت بعد ثالث سنوات يف العدد الثامن والعرشين من
جملة كيان ،وادرجت يف املجلد السابع عرش من جمموعة أعامله الكاملة ،واللتي حتلتّ فكرة رسالة
األنبياء والبعثة حيز ًا ً
مهام منها ،كام طبعت يف كلتاب مسلتقّ محّ العنوان نفسه.
يف هذه املحارضة/الدراسة اللتي محلت عنوان (اآلخرة واهلل مها اهلدف من بعثة األنبياء)،
اخلتار بازرگان اجتاه ًا اخروي ًا يف الدين ،ورفض ما اعلتّبه أدجل ًة له.
مهمة؛ إذ يعلتّب أن معرفة دور الدين
يرشع بازرگان يف رؤيته
ّ
التحول ّية هذه من زاوية منهج ّية ّ
وغايلته يف احلياة اإلنسانية ال يكمن يف دراسة األديان نفسها عىل مسلتوى نصوصها وعىل
مسلتوى نصوص األنبياء وجتربلتهم ،وال يف رصد اللتجربة الدينية اللتارخيية ،وماذا حققت؟ ويف
أي جمال أثرت وغيت وحولت وبدلت؟ فهذا املدخّ ـ من وجهة نظره ـ غي دقيق ،وعلينا
جمدد ًا أن نسأل أنفسنا السؤال اآليت :ما هي وظيفة الدين والغاية منه؟ وما هي توقعاتنا وما
نرتقبه منه أن يقوم به؟
هذا النوع من تناول القضية يبدو جديد ًا عىل الساحة الدينية ،فبازرگان هنا يقع يف قلب
اللتوجه احلديث يف علم الكالم اجلديد والذي حياول اإلجابة عن سؤال :توقعات البرش من
الدين ،وربط هذا السؤال بحدود الدين ومساحات اشلتغاله ،بّ إن بازرگان نفسه يرصح هنا
بأن هذا النوع من اللتفكي أو من األسئلة مل يكن مطروح ًا بشكّ حقيقي قبّ نصف قرن.
تعود إىل سنوات قبّ ،يف بداياهتا وبعض مؤرشاهتا العامة ،ولعلها ترجع إىل عام 1985م ،ولسنا هنا
بصدد حتليّ لبازرگان نفسه وتاريخ فكره؛ هلذا ال نسلتطرد باللتفصيّ يف هذه األمور.
( )1بالضبط بلتاريخ  1ـ  11ـ 1371هـ .ش ،يف (انجمن اسالمي مهندسان) يف إيران .يشار إىل أن هذه
املحارضة تالها سبعة لقاءات علمية حوارية حوهلا شارك فيها بازرگان نفسه ،كام تم إرسال نصها
لعدد من الباحثني واملفكرين إلبداء نظرهم الشخّص ،ثم تم اخلروج بلتصور ّنائي منها ،وبعد ذلك تم
نرشها ،وقد اجريت بعض اللتعديالت كان من أبرزها حذف كلمة (فقط) من عنوان املقال ،بعد أن
كان (اآلخرة واهلل مها فقط اهلدف من بعثة األنبياء).
كام البد يل أن اشي إىل وجود بعض النقاش يف أن حمارضة عام 1992م هّ تشكّ حتوالً يف فكر بازرگان
أو ال؟ ففيام يبدو أن الرأي الغالب يرى ذلك ،سواء من مؤيديه يف هذه املحارضة أم معارضيه ،يميّ
بعض قليّ إىل أن هذه املحارضة ال تشكّ حتوالً عنده ،وأن أفكار هذه املحارضة يمكن اللتوصّ إليها
من نصوص وكلامت بازرگان يف العقود السابقة من حياته.

يبدو بازرگان هنا واضح ًا يف أن السؤال عن حدود الدين وتوقعاتنا منه ال ينبغي اللتفلتيش
عن جوابه يف الدين نفسه (النص ـ اللتجربة) ،أي إن اجلواب عن هذا السؤال عنده هو جواب
خارج ـ ديني ،متام ًا كام هو السؤال بعينه ،إننا مطالبون بلتعيني دور الدين ،ثم بعد ذلك نذهب
إىل النصوص لفهمها واكلتشاف ما هو الديني منها من غي الديني ،وليس العكس ،وهو
بالضبط ما رأيناه بشكّ واضح عند العديد من رجاالت النقد واللتحديث الدينيني يف العقود
األربعة األخية مثّ حممد جملتهد شبسرتي وعبد الكريم رسوش وغيمها.
هبذه املحاولة حيرر بازرگان نفسه من سلطة النص يف تعيني ذاته وهويلته ،فالعقّ هو من
حيدد هوية النص ودينيلته ،وليس النص نفسه ،وهذا يعني أننا بلتنا قادرين عىل املتالك السلطة
املسبقة عىل النص ،وليس العكس ،وهذا مدخّ يف غاية احلساسية واألمهية.

 3ـ ملاذا يتجه الفكر الديين حنو الدنيويّة؟!

بعد فلتحه هذه الكوة ،يلتجه بازرگان للتحليّ سبب اجتاه الفكر اإلسالمي احلديث نحو

األيديولوجيا والشمولية والسلطة واإلمساك بكّ مفاصّ احلياة ،إنه يعلتقد بأن ظهور تيار
اليسار املاركيس واالشرتاكي بام كان حيمّ من نزعة أيديولوجية وشمولية ،وحتديات االسلتبداد
الذي كانت تواجهه بلدان املسلمني ـ خاصة إيران ـ دفعا املفكر املسلم نحو البحث عن حلول
لوضعه ومنافسة خصومه وسط هذا الفضاء الثقايف والسيايس ،من هنا كان طرح أي مرشوع
ديني حيمّ تصور ًا أيديولوجيا عن العامل واإلنسان ،ويوصّ إىل السلطة حم ِّيد ًا االسلتبداد القائم
يف النظام الشاهنشاهي هو تصور مقبول ومرحب به ،إن من جانب عموم الناس املؤمنني باهلل
بطبعهم وإن من جانب املؤسسة الدينية  ،وهذا برأيه ما دفع إىل الرتحيب الواسع بكلتابه الذي
خصصه للبعثة واأليديولوجيا قبّ عقود ،وقد بلغ هذا اللتوجه أوجه بانلتصار الثورة اإلسالمية
يف إيران ،حيث تعززت القناعة اللتامة بالعالقة الوثيقة غي القابلة للنقض بني الدين والدنيا.
لكن بازرگان حياول هنا العودة هبذه القضية إىل الوراء ،وحتليّ جذور مقولة (الدين ألجّ
دنيا أفضّ) ،إنه يذهب بنا بعيد ًا يف حتليّ نفيس لإلنسان ،فيعلتّب أن اإلنسان بطبعه يميّ
( )1ثمة يف كالم الدكلتور رسوش أيض ًا ما يشي هلذا االسلتنلتاج االجلتامعي ـ السيايس لظهور نزعة
األيديولوجيا السياسية يف اإلسالم يف القرن العرشين ،فانظر له :مدارا ومديريت.174 :

للتوظيف كّ املقوالت ،حلتى أكثرها معنوي ًة؛ للتحقيق مصاحله الدنيوية ،والقرآن حدثنا عن
اإلنسان الذي حيب العاجلة ويذر اآلخرة ،وعن اإلنسان الذي يؤثر الدنيا ويرتك ما هو اخلي له
واألفضّ من اآلخرة .هذا امليّ النفساين البرشي جيعّ القضية الدينية عرضة لالسلتغالل
هبدف حتويلها إىل قضية قابلة لللتوظيف يف مصالح اإلنسان الدنيوية ،هنا تصبح عالقة اإلنسان
باهلل عالقة مصلحة دنيوية ،فهو يريد منه أن خيلصه من مشاكّ الدنيا ،وهلذا نجد هذا اإلنسان ـ
كام يصفه اهلل يف القرآن الكريم يف قوله﴿ :فإِذا ركِبوا ِيف ا ْل ُف ْل ِ
ك دع ُوا اهللَّ ُ ْ
خملِ ِصني ل ُه الدِّ ين فل َّام
ُ
ِ
ِ
ن َّج ُ ِ
رب إِذا ُه ْم ُي ْ ِ
اه ْم وليتم َّت ُعوا فس ْوف ي ْعل ُمون﴾ (العنكبوت:
رشكُون لي ْك ُف ُروا بِام آت ْين ُ
اه ْم إىل ا ْل ِّ
 65ـ  )66ـ يلتخىل عن اهلل بمجرد حتقق مصاحله الدنيوية هذه ،فقد كان يدعوه للخالص من
الغرق ،لكنه يرشك به بعد أن ينجيه .

 4ـ حموريّة اهلل واآلخرة ،املقاربة الفلسفيّة

تم إرسال األنبياء؟
وفق هذا
ّ
رس الرسالة النبو ّية ،فلامذا ّ
التصور ،حياول بازرگان أن يقتحم ّ

وما هي الغاية من وراء ذلك بالضبط؟
حيدّ د بازرگان غايتني هنا مها:
أ ـ الثورة عىل حمور ّية اإلنسان ،لدفعه للدوران حول اهلل ،أي حتقيق انقالب كوبرنيكي يف
هذا املجال ،فبعد أن كان اإلنسان هو املدار يأيت األنبياء ليعلنوا أن اهلل هو املدار ،وأننا نقوم
بالدوران حوله ،وهو مركز كّ يشء.
ب ـ اإلعالن عن عامل آخر وحياة أخرى أكّب وأوسع وأفضّ من هذه الدنيا ،وأن تلك
احلياة تلتسم باخللود واألبدية.
هذان مها املحوران العمدة يف رسالة األنبياء وفق ًا للتحليّ بازرگان ،وهو اللتحليّ الذي
حياول هو نفسه أن يقدم له مقاربة فلسفية عّب القول بأن الدين يأيت ملّء ما ال يسلتطيع اإلنسان
( )1لعّ هذا ما نالحظه اليوم يف احلركة الناقدة للدين ،حيث تقوم عىل مصلحة اإلنسان الدنيوية ،فاهلل
يمكن القبول به ما دام يؤمن لنا دنيا أفضّ ،أما عندما ال يوفر لنا شيئ ًا من ذلك ،أو يمكن لغيه أن
يوفر لنا مثّ هذا ،فإننا لسنا بحاجة إليه ،وربام يكون هذا انعكاس ًا للذهنية الدنيوية يف اللتعامّ مع
أقدس املقدسات (اهلل).

ملؤه ،فام قيمة النبوات أن تأيت إلبالغ البرش بام يمكن للبرش بعقوهلم أن يفعلوه وحيققوه .إن
رسالة األنبياء هي اخلطاب الذي يعطي اإلنسان ما ال يقدر هو عىل الوصول إليه ،وهذا ما
يذكرنا يف كالم بازرگان بام يطرحه أمثال مرتىض مطهري يف حتليّ وجه احلاجة للنبوات ،حيث
يعلتّب أن قيمة األنبياء يف أنه يمكنهم أن خيّبونا عن اآلخرة وطريق اخلالص بام ال نقدر نحن
عىل الوصول إليه ،فاإلنسان كالعالق يف وسط حميط ملتالطم ،وال يعرف إىل أي جهة يلتحرك،
وقيمة الرسالة النبوية يف أن ختّبه عن اجلهة األفضّ للوصول إىل اليابسة بدل أن يلتحرك يف
جهة تبعده عن اليابسة.
بازرگاين ،يرجع يف روحه ـ بعد اخلتالف موقف مطهري
املطهري ـ ال
وهذا اللتحليّ
ي
ي
وبازرگان من موضوع بحثنا كام هو واضح ـ يرجع للفكرة اللتي تقول بأن الدين إنام أتى ليسد
فراغ ًا يف اإلنسان ال يقدر اإلنسان عىل سده؛ وإال مل تكن هناك حاجة للدين أبد ًا ،إن تقديم
األنبياء بوصفهم محلة مشاريع يمكن للبرش أن يصلوا إليها بعقوهلم هو ـ يف رأي بازرگان ـ
تقليّ من شأن األنبياء بإنزاهلم إىل مسلتوى ماركس وغاندي ومجشيد وغيهم ،ليس هذا
فحسب بّ هو خلق لقطبني ملتعارضني ،بمعنى أن الدين يأيت ليجذب اإلنسان إىل اهلل واآلخرة
يف الوقت عينه الذي يشغّ كّ طاقلته لكي ينظم له الدنيا ومصاحله املادية! لكن هّ هذا يعني
أن الدين يأيت إللغاء الدنيا؟ هذا ما يرفضه بازرگان ،بّ يرص عىل أنه قد تقع الدنيا يف رصاط
اآلخرة ،كام سنوضح ذلك قريب ًا.

ص والتجربة الدينيّني لرتجيح اُخرويّة الدين
 5ـ بازركان واستنطاق الن ّ

ال يقف بازرگان عند هذا احلد ،بّ هو يلتحول بنا ناحية اللتجربة الدينية اللتارخيية  ،حيث

حياول أن يسلتنطق جتربة أهّ البيت النبوي ،فيى أّنم مل يكونوا يريدون السلطة بذاهتا ،بّ
كانوا يمسكون هبا عندما كان الناس ينلتخبوّنم لذلك ،وكان اجلهاد عندهم هبدف رفع
االسلتبداد والظلم والقهر ،ال هبدف اإلمساك بالسلطة وفرض الدين والشعائر عىل الناس،
النص فيه السلطة املطلقة ،ال يمكنه مقاربة األمور من زاوية
( )1وكأنه شعر بأنه يف فضاء ديني يملك ي
فلسفية خارج ـ دينية ،هلذا نجده يعود إىل ثنائية اللتجربة والنص الدينيني؛ لكي يثبت مقوالته ،رغم أنه
يف بداية األمر ذكر أن حتديد مساحة الدين ال يكون بمراجعة النص نفسه.

وهلذا مل يقم عّل بن موسى الرضا× باألخذ بالسلطة رغم عرضها عليه ،ولو كانت السلطة
حق ًا شخصي ًا أو إهلي ًا ملا صالح عليها اإلمام احلسن× ،ومل يقم اإلمام احلسني× ألجّ
السلطة بّ رفض ًا للبيعة للملوكية االسلتبدادية اللتي تم إنشاؤها يف حياة املسلمني ،وهلذا لو
تسنى له العودة لرجع ،حلتى أننا نالحظ اإلمام علي ًا× رفض اسلتالم السلطة عندما عرضت
عليه بعد عثامن ،بّ يف عهده ملالك األشرت يركز عىل العدل واإلحسان واإلنصاف والعفو
واملشورة وال يطلب من األشرت فرض الدين عىل الناس أو مالحقلتهم يف إيامّنم.
وينلتقّ بازرگان من اللتجربة إىل النص ،فيحاول اسلتنطاق النص القرآين ،مؤكد ًا عىل أنه كان
يسلتهدف بناء النبي من جهة ،وتوجيه الناس نحو اهلل واآلخرة من جهة ثانية ،حلتى أن ثلث
القرآن كان يدور حول اآلخرة ،ومل تأت سوى القليّ جد ًا من اآليات اللتي تلتكلم عن وجود
اهلل وإثباته ،ألن وجود اهلل مسألة يالمسها اإلنسان بروحه وعقله ،بينام كان كّ الرتكيز القرآين
عىل الرشك وحترير اإلنسان من العبودية لغي اهلل تعاىل ،وهبذا نالحظ تشكّ أغلبية النصوص
القرآنية حول مدارية اهلل واآلخرة ،فيام النصوص الفقهية ال ترقى سوى إىل االثنني يف املائة من
جمموع نصوص القرآن الكريم ،يف مقابّ أن أي سورة يف القرآن نقرؤها أو صفحة يف هذا
الكلتاب نفلتحها إال وهي ترتبط ـ ترصحي ًا أو تلوحي ًا ـ باهلل أو باآلخرة.
بّ باللتأمّ يف القرآن الكريم ،نالحظه بنفسه يعلن غائية ذاته ،فنحن ال نجد يف القرآن أن
اهلل أنزله أو بعث األنبياء إلقامة الدولة واالقلتصاد وبناء احلياة الدنيوية للناس ،بينام نجده يؤكد
بشكّ كّل عىل رضورة إقامة العدل وحتقيق اإلحسان واإلصالح واإلنفاق وخدمة الناس.
يمر دون اهتامم باإلرث القانوين الفقهي
وال يستطيع بازرگان ـ وهو ّ
يكون نظر ّيته ـ أن ّ
اإلسالمي ،وإن كان يرصح يف بعض كلتبه بلتورم علم الفقه ،ويذكر أن حال اإلسالم مع الفقه
كحال شخص يلتناول الغذاء فينمو عضو واحد من جسده دون سائر األعضاء ،فلنلتصور
شخص ًا اذنه كبية وتلتغذى دوم ًا فيام سائر جسده يبقى كام هو صغي ًا ال ينمو ،كيف سلتكون
احلال ،إن الفقه نام وتعاظم ـ عند بازرگان ـ بشكّ أرض بنمو سائر اجلهات يف الدين. ..
وعىل أية حال ،فقد كان بازرگان يدرك ويقر بأن هناك منظومة كبية من اللترشيعات
( )1انظر :نيك نيازى 124 :ـ 125؛ وراجع :رسوش ،قصه ارباب معرفت  375 :1ـ .376

الفقهية يف اإلسالم ،خاصة مثّ احلدود واللتعزيرات والقوانني االجلتامعية ،وهو ال يريد أن
خيرج منها ،لكنه يوجه لنفسه السؤال اآليت :ما هي الغاية من وراء هذه املنظومة الفقهية اللتي
تلتدخّ يف الكثي من قضايا اإلنسان؟ إن بازرگان هنا يريد أن يقرأ هذا النظام الفقهي بشكّ
خملتلف ،ففيام قرأ السيد اخلميني ـ مثالً ـ فريض ًة مثّ اخلمس عىل أّنا مؤرش لللتوجه السلطوي
اإلسالمي ،حياول بازرگان أن يسلتنطق القضية بشكّ خملتلف ،ففيام كنا نجده يف أعامله العلمية
السابقة يركز عىل بعض األبعاد املادية لحأشياء واللترشيعات بدرجة ما ،ها نحن اليوم نالحظه
يرشع يف مقاربة اللترشيعات برؤية خملتلفة بعض اليشء ،حتاول أن تنسجم أكثر مع ثنائية اهلل
واآلخرة ،فالنهي عن رشب اخلمر عنده ليس ألجّ تأثيه املرض عىل البدن ،بّ ألجّ السالمة
الروحية حال الصالة كي ال نقرهبا ونحن سكارى (النساء ،)43 :وألجّ السالمة األخالقية
االجلتامعية والدينية كي ال نرتك ذكر اهلل وال نقع يف مشاحنات وبغضاء فيام بيننا (املائدة 90 :ـ
 ،)91وهكذا جمموعة اللترشيعات املرتبطة باإلنفاق (اخلمس ـ الزكاة ـ الصدقة ـ النفقة)..
يفهمها بازرگان بأّنا عىل صلة بالرتبية الروحية خللع اإلنسان عن االرتباط باملال والدنيا،
والقرآن مل يقّ بأن فعلكم هذا سوف يؤدي إىل حصول رفاه اقلتصادي يف ما بينكم وهلذا أنا
أرشعه ،أو أنني اريد بذلك أن أنظم حياتكم االقلتصادية الدنيوية ،وهلذا هو يركز عىل خلوص
النية هلل يف اإلنفاق ويربطه بسبيّ اهلل وعدم اللتوجه به للرياء أو السمعة ،وهذا هو الفرق بني
النظام الرضيبي اإلسالمي والنظام الرضيبي يف الدول احلديثة ،فإن الغاية منه يف اإلسالم حترير
اإلنسان من عبودية املال ،دون أن نعني بذلك أن القرآن ال يقر بالنلتائج الدنيوية هلذه
اللترشيعات ،بّ املهم هو الغاية واملقصد منها ،ففي الدول احلديثة يراد تأمني االقلتصاد فيؤخذ
املال ولو قهر ًا من املواطنني ،بينام يف اإلسالم تبدو العملية تربوية اخلتيارية تسلتهدف إعالء
الروح ودفعها نحو اللتسامي.
وهكذا يواصّ بازرگان مسيته يف حتليّ األحكام االجلتامعية واألحوال الشخصية ،حيث
يرى اهلدف منها رفع الظلم وحتقيق العدل يف العالقات وعدم خضوع البرش للشيطان ونوازع
النفس يف رغباهتا جتاه اآلخرين ،ومن هنا نحن نرى أن ترشيعات القصاص وأمثاله مل تأت لبناء
دولة وقوانني إلزامية ،ويشهد لذلك أننا نجد القرآن ـ بعد احلديث عن حق االقلتصاص ـ
يلتكلم بوضوح عن أن الذي يلتصدق ويعفو فسيكون ذلك كفارة له وخي (املائدة ،)45 :فام

معنى احلث عىل اللتصدق والعفو هنا إذا كان الغرض من القصاص هو الرضب عىل يد اجلاين
فقط؟! ويف هذا السياق نفهم كيف بني الرسول الغاية من بعثلته بلتلتميم مكارم األخالق.
وفق ًا لذلك ،لن يصبح الدين ناقص ًا عندما ال تكون فيه كّ تلك اللتنظيامت املرتبطة بإدارة
البالد والعباد؛ ألنه حدد غايلته بإطار ثنائية اهلل واآلخرة ،واسلتخدم بعض اللترشيعات ليخدم
هذا اإلطار.
وينلتبه بازرگان لآلية اللتي متثّ مرجع ًا مه ًام ملن خيلتلف هو معهم ،وهي قوله تعاىل﴿ :لقدْ
ات وأنْز ْلنا معهم الْكِتاب وا ْملِيزان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
أرس ْلنا رسلنا بِا ْلبين ِ
ط وأنْز ْلنا ْ
احل ِديد فِ ِيه
ُ
ْ
ُ ُ
ِّ
ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرص ُه و ُر ُسل ُه بِا ْلغ ْي ِ
ب ْأس شديد ومناف ُع للنَّا ِ
ي ع ِزيز﴾ (احلديد:
ب إِ َّن اهللَّ ق ِو ٌّ
س ولي ْعلم اهللَُّ م ْن ين ُ ُ

 ،)25فيفض فهمها بالفهم السيايس السلطاين ،ويرى أن املراد هبا هو أن الناس إذا عملوا
بلتعاليم األنبياء وتربوا برتبيلتهم ،فإن العدل والقسط سيقوم فيام بينهم ،ال أن األنبياء بعثوا بنظام
دنيوي ومناصب حكومية وسلطانية للتحقيق العدل وفرضه ،فالعدل هو نلتيجة للرتبية الروحية
النبوية.
وفق هذه املعادلة يضعنا بازرگان أمام فكرة الغاية من جهة ،ومقولة اللتأثي الفرعي
لللتوجيهات اإلهلية من جهة ثانية ،فالغاية واملطلوب بالذات من اللترشيعات هو اهلل واآلخرة
(البعد املعنوي الساموي) ،بينام اللتأثيات الفرعية اللتلقائية هلا تظهر يف الدنيا ،واخلطأ الذي
حصّ هو أننا ركزنا النظر عىل اللتأثيات الدنيوية هلا ،بحيث بدت هي الغاية ،فيام اخلتفت
الغاية احلقيقية خلف السلتار ،وهبذا بدا الدين دنيوي ًا ،وتم حتميله مسؤوليات ليس هو معني ًا هبا.
وهبذه املقاربة حيّ بازرگان إشكالية يبدو أنه توقع أنه سوف يواجهها ،وهي أن إلغاء دنيوية
الدين سوف يؤدي إىل هجر الدنيا ،فهّ يقبّ اإلسالم هبجر الدنيا وممارسة الرهبانية؟ وكيف
يفّس بازرگان رفض اإلسالم لذلك وال يكون يف الوقت عينه دنيوي ًا؟
إن بازرگان يؤكد عىل اللتأثي الدنيوي للسلوك ،لكنه يريد سلب صفة الغاية عنه ،إنه
يوجهنا يف تفسيه ،ال أنه يرفض وجود اللتأثي الدنيوي للدين ،فالدين يعلمنا كيف نعيش
الدنيا ،ال بمعنى أنه يعلمنا كيف نأكّ ونرشب ،بّ بمعنى أنه يربينا كيف نعيش أحرار ًا ونرفع
عن أنفسنا كاهّ العبودية ونعيش بأخالقية عالية ،هذه هي دنيوية الدين ،ال أّنا تنظيم للحياة
الدنيوية بحيث يصبح الدين مسؤوالً عن سياسة واقلتصاد وأمن الناس.

ال يغيب عن بال بازرگان وجود الكم اهلائّ من النصوص النبوية وغيها واللتي تلتحدث
يف القضايا املادية البحلتة ،مثّ النصوص الطبية الكثية ،هلذا ال يقوم بإعادة تفسيها من حيث
املضمون عّب الربط بقضية اآلخرة ،إذ ربام تبدو دنيويلتها واضحة لديه ،بّ هو هذه املرة يقوم
بإعادة فهم منطلقاهتا وحيثيات صدورها ،وذلك عندما خيرجها عن حيز الرسالة الدينية إىل
حيز اللتجربة النبوية اللتارخيية ،فهو يرى أن النبي يصدر الكثي من النصوص ويامرس الكثي من
اللتجارب منطلق ًا من بعده اإلنساين الذي يسلتهدف خدمة الناس ،ال من بعده الرسويل ،ومن
ثم فمثّ هذه النصوص مل تصدر من النبي بوصفها جزء ًا من الرسالة ،بّ صدرت منه بوصفه
خادم ًا لحأمة والناس ،يقدم علمه ومعرفلته وخّبته هلم بام ينفعهم ،وهبذا خلع بازرگان الصفة
الرسولية عن جمموعة النصوص اللتي يبدو أّنا حمض دنيوية ،ليعيد إنلتاجها بفهم تارخيي
برشي ،ال بفهم وحياين رسويل.

 6ـ بازركان والفصل بني الدين والسلطة السياسية

وعّب هذه السلسلة من املداخالت ،يؤسس بازرگان لفصّ الدين عن الدنيا والسلطة،

لكن هذا الفصّ عنده ليس إثنيني الطرف ،بمعنى أن السلوك الديني يرتك تأثيه اإلجيايب عىل
احلياة الدنيوية ،بينام السلوك الدنيوي ال يفعّ ذلك يف احلياة الروحية ،فالسلوك الديني مبارك،
بينام السلوك الدنيوي قد ينجح يف الدنيا لكنه ال حيقق الغاية األخروية إال بحمّ الرسالة
النبوية الروحية (اهلل ـ اآلخرة) ،وهلذا يؤكد القرآن يف غي موضع عىل أن من يريد الدنيا نعطه
إياها لكنه سيخّس اآلخرة (الشورى ،)20 :وهذا يعني أن اللتوجه نحو الدنيوية ال يساوي
اللتوجه نحو اآلخرة ،بينام اللتوجه نحو اآلخرة يرتك ثامر ًا طيبة عىل احلياة الدنيا.
من هنا يوجه بازرگان نقده لدعاة الدمج بني الدين والسلطة السياسية ،ويرى أّنم وامهون
يف افرتاضهم أن الدين سوف يزول إذا مل تكن السلطة قائم ًة ،بّ إن الدين منصهر يف السلطة!
إنه يرى خطأ هذا اللتفكي الذي يمثّ اخلميني رمز ًا من رموزه ،ويعلتّب أن جتربة األنبياء الذين
حكموا إنام هي جتربة اسلتثنائية يف تاريخ عدد هائّ من األنبياء ،وال متثّ القاعدة ،كام أن
حكوملتهم مل تنطلق من بعد ديني وحيي بقدر ما انطلقت من بعد زمني؛ وهلذا كانت شؤون
السلطة عندهم مبنية عىل قاعدة املشاورة يف األمر ،كام نص عىل ذلك القرآن الكريم (آل

عمران ،)159 :ال عىل قاعدة انلتظار الوحي ،وهلذا كرر القرآن اإلعالن عن أن األنبياء ليسوا
موكلني بالبرش بّ هم دعاة مبرشون ومنذرون ،وهلذا وجدنا تأصيّ الفصّ بني الدين
والسياسة يف القرآن يف قصة طالوت وجالوت وداود (البقرة 246 :ـ .)251
وهذا ما يدفع بازرگان لللتعليق عىل الفكرة اللتي تقول بأن إيامن الناس البد له من بيئة
حاضنة ،وهذه البيئة احلاضنة هي املناخ االجلتامعي الدنيوي الذي به نحفظ إيامن البرش ،وهو ما
يسلتدعي منظومة دنيوية يف الدين ..إن بازرگان ال يامنع ذلك أبد ًا ،لكنه يعلتّب أن حرص هذه
البيئة احلاضنة باإلمساك بالسلطة غي صحيح ،بّ إن فرض الدين عىل الناس بحجة خلق
البيئة احلاضنة ينلتج عكس ما نريد ،فلكي ننلتج ما نريد ،عىل السلطة أن ال تلتدخّ بالقهر
واإللزام يف دين الناس ،وهبذا يعلن بازرگان بوضوح أن دين الناس يؤدي إىل السلطة العادلة
الصاحلة ،وليس العكس كام تكونوا يوىل عليكم ، متام ًا كام كنا نرى شيئ ًا شبيه ًا هبذا عند
أمثال العالمة شمس الدين ،فالبيئة احلاضنة هي بيئة اجلتامعية وليست بيئة سلطوية ،واجلهاد
والدفاع يلتصالن بدفع العدوان عىل البيئة احلاضنة ال بمامرسة السلطة لفرض هذه البيئة ،وهبذا
يمكننا تصنيف بازرگان يف سياق اإلسالم االجتامعي املفاصل لإلسالم السيايس.
ويقرتب بازرگان من إهناء رؤيته عرب احلديث عن األَضار الالحقة نتيجة الدمج بني الدين
مضار:
والسلطة الزمن ّية ،فيذكر عدّ ة
ّ
أ ـ فقدان أصالة اللتوحيد نحو الرشك ،فعندما يكون الدين دنيوي ًا ،فهذا يعني أن الناس
سوف تلتجه نحو الدنيا ورفاهية حياهتا أكثر من اآلخرة ،وهذا بالضبط ما حصّ يف اللتجربة
الغربية ،بّ يرى بازرگان أن هذا ما حيصّ يف اللتجربة اإليرانية عقب انلتصار الثورة ،إذا بدأ
( )1مل نعثر عىل مصدر هلذا احلديث يف كلتب اإلمامية احلديثية ،وقد ورد مرس ً
ال وبال سند يف بعض كلتب
أهّ السنة مثّ :السيوطي ،اجلامع الصغي 294 :2؛ واهلندي ،كنز العامل  ،6: 89لكن أسنده بعض
مثّ حممد بن سالمة القضاعي (454هـ) إىل أيب بكرة ،عن النبي‘ قال :كام تكونون يوىل عليكم
أو يؤمر عليكم( مسند الشهاب  336 :1ـ  .)337وقد ضعف هذا احلديث وسنده وفق ًا ألصول
النقد السندي عند أهّ السنة ،فانظر :الزيلعي ،ختريج األحاديث واآلثار 183 :1؛ والفلتني ،تذكرة
املوضوعات182 :؛ واملناوي ،فيض القدير 60 :5؛ والبيهقي ،شعب اإليامن 23 :6؛ والشوكاين،
فلتح القدير 164 :2؛ والعجلوين ،كشف اخلفاء  126 :2ـ  127وغيهم.

اللتوحيد خيلتفي لصالح السلطة نفسها ،بوصفها العنرص الذي حيمّ أولوية كّ يشء ،وكأنه هو
الذي له األصالة واللتقدم ،وهلذا نجد اللتضحية باألمور الدينية لصالح السلطة نفسها اللتي
يفرتض أّنا جاءت حلفظ الدين وتأمني البيئة احلاضنة.
هبذا نفهم أن نظرية بازرگان ال تنبع فقط من عدم رؤيلته مرشوع ًا دنيوي ًا يف اإلسالم
فحسب ،بّ من اعلتقاده أيض ًا بأن حتويّ اإلسالم من األخروية إىل الدنيوية يلحق الرضر
بأهداف البعثة النبوية ،كام أن وضع اإلسالم يف سياق مرشوع دولة ملتكاملة يرض بالغايات
نفسها ،فبازرگان يرى أن رفع سقف االهلتامم الديني بالقضايا الدنيوية سيحول املقاصد إىل
الدنيا وسيتفع مسلتوى اهلتامم الفرد بالدنيا مما سيفقد الدين عنرص اإلخالص العبادي هلل،
وسينقلنا ـ من حيث ال نشعر ـ إىل الرشك بدل اللتوحيد ،وسيخّس الدين بذلك عمقه وأصاللته
ورساللته األساسية.
ب ـ إن وضع أيديولوجيا دينية وإقامة دولة دينية أيض ًا سوف يفيض إىل إخفاق؛ ألننا
نسلتمد وضعنا اإلداري من الدين مع أنه ال يملك برناجم ًا ،األمر الذي سيوصّ إىل الفشّ ،ثم
إىل ظهور حالة إحباط عامة يف املجلتمع ورفض للدين وخيبة أمّ منه واختاذ مواقف سلبية من
الدين نفسه ،بّ سيؤدي ذلك أيض ًا إىل اللتكاسّ عن وضع حلول ما دامت ترجتى من
النصوص نفسها.
ج ـ إن القضية عند بازرگان ال تقف عند حد اإلحباط ،بّ إنه يرى أن هذه الذهنية لو متت
إدارة الدولة هبا سلتفيض إىل القمع واالسلتبداد ومواجهة الناس للمآيس واملحن ،مسلتشهد ًا
بحكم الكنيسة وحكم العباسيني والصفويني والقاجاريني ،وسلتحّ ثقافة اإلكراه والقهر
الديني ،األمر الذي خيالف القرآن نفسه.

 7ـ بازركان وختطئة مقولتَي :الدين للدنيا ،وترك الدنيا للدين

وهكذا خيلص بازرگان إىل أن اإلفراط واللتفريط يلتمثالن بمقوللتي( :الدين ألجّ

الدنيا)  ،و (ترك الدنيا ألجّ الدين) ،وإن اللتخّل عن هذين األمرين مها السبيّ الوحيد
( )1وبحسب تعبي عبد الكريم رسوش :إذا كنا نريد الدين للدنيا ،فالدنيا نريدها ملاذا؟! انظر له :مدارا

للخالص والعبور بالدين من الدنيا إىل اآلخرة ،وهكذا يؤكد بازرگان عىل عدم الفرق بني
تعليم الدين للطبخ واللتجارة وتعليمه إدارة احلياة االقلتصادية والصحية واحلكومية ،فكالمها ال
شأن للدين به .إن هذه مجيع ًا من وجهة نظره شؤون برشية تركها األنبياء لإلنسان كي ينظمها
برتاكم خّباته ،فيام أخذ الدين العمق الروحي يف هذا الكائن ليضفي عىل حياته بعد ًا معنوي ًا
واخروي ًا.
لكن ما يظهر لنا من كلامت بازرگان أنه يرى أن كّ نشاطات اإلنسان يف خملتلف املجاالت
جيب أن تكون يف هدي الدين وأن ال ختالفه أيض ًا ،فهو الذي يضع األصول العامة واملعايي
الكلية ،معلتّب ًا أن هدي الدين والقيم األخالقية وعدم خمالفلتهام هو ما جيعّ الدولة إسالمي ًة
واالقلتصاد إسالمي ًا واأليديولوجيا إسالمية ،لكن اتصافها بوصف اإلسالمية عنده ال يعني
أزليلتها وعدم قابليلتها لللتغي عىل مسلتوى اجلزئيات؛ ألن املفروض أّنا نابعة من اإلنسان،
فلتخضع ملنطق الصيورة الذي خيضع له اإلنسان نفسه ،والدين ال يلتدخّ باللتفاصيّ.
ما يبدو يل هو أن بازرگان كان حملتاط ًا هادئ ًا يف عملية اللتحول هذه اللتي مر هبا من الدنيوية
إىل األخروية ،فنجد يف بعض كلامته ما يشي دوم ًا إىل اجلانب الدنيوي أيض ًا ،وكأنه ال يريد أن
ينقطع بالدين متام ًا عن اجلانب اللتنظيمي للحياة الدنيوية ،فهو يقر بوجود اهلتامم إسالمي
بقضايا الناس اليومية والشؤون الدنيوية رغم تأكيده عىل اخلط العام األخروي الذي أشار
إليه ،لكنه من ناحية ثانية يصنف القوانني الدنيوية هذه يف النكاح والطالق والقضاء وغي ذلك
يف سياق دعوة الدين لإلنسان كي يبلتعد عن العصبية والغضب؛ ألن مثّ هذه املفاسد
األخالقية حترم اإلنسان من السعادة األخروية.
هبذه الطريقة يفهم بازرگان ـ رمحه اهلل ـ مساحة الدين وحدوده ودائرة نشاطه ،حماوالً
اإلخالص للدين يف نظرته هذه ،فكأنه يريد القول :إن الفصّ بني الدين والدولة هو حفظ
ومديريت ،125 :يف كلملته الشهية يف وفاة بازرگان واللتي نرشت يف هذا الكلتاب بعنوان (آن كه به نام
بازرگان بود نه به صفت) ،والعنوان يقصد به رسوش أن (بازرگان) ـ وهي كلمة تعني يف اللغة
الفارسية (اللتاجر ورجّ األعامل) ـ كان اس ًام هلذا الرجّ ،ومل يكن صف ًة له ،فلم يلتاجر بازرگان بالدين
كام فعّ غيه.

للدين وحفظ للدولة مع ًا .
إن مراجعة كّ من نصوص بازرگان منذ انطالقلته الفكرية وجتربلته السياسية واالجلتامعية،
تعطي انطباع ًا بأنه مل حيدث لديه حتول جذري واسع غي ملتوقع ،بّ كان مناخه الفكري مهيئ ًا
للصيغة النهائية اللتي قدمها يف حمارضته املشهورة ،إن نسق تفكي بازرگان يعطينا أن هذه
النلتيجة اللتي وصّ إليها كان الكثي من مفرداهتا كامن ًا يف منظومة تفكيه السابقة ،ومن ثم
فاللتحول كان هادئ ًا وغي حاد وال مفاجئ.

( )1انظر :مهدي بازرگان ،آخرت وخدا هدف بعثت انبيا (اآلخرة واهلل هدف بعثة األنبياء) ،جملة كيان،
العدد  46 :28ـ .61

مقاربة حتليلية تقومية
لنظريّة اُخرويّة الدين ورساليّته

يبدو يل أنه يمكن تصنيف أمثال عّل عبد الرازق وبازرگان عىل أّنام أنموذج املثقف الذي
أنلتج من اللتجربة وعي ًا ديني ًا ،فسواء كنا نوافقه عىل ما توصّ إليه أم نخالفه ،مجل ًة أو يف اجلملة،
فإنه قدم لنفسه وعي ًا جديد ًا اسلتلهم بعض عنارصه من اللتجربة ،وهذا عنرص قوة ،فليس
بازرگان وعّل عبد الرازق مثقف ًا خمملي ًا ،بّ هو مثقف حياة وجتربة وتاريخ.
من املمكن دراسة عالقة نظرية أمثال عّل عبد الرازق وبازرگان بفضائها الزمني ،ومن
الطبيعي أن تكون اللتجربة تركت تأثيها عليهام ،كام ترتك تأثيها عىل غيمها ،فليس من هو
منزه عن ذلك منا ،لكن علة والدة النظريات يشء ،وأدلة هذه النظريات يشء آخر.
الغني ألمثال عّل عبد الرازق ومهدي بازرگان
بدورنا ،سوف نتو ّقف عند هذا العطاء
ّ
لتصور مقنع لنا حوله :
لنتوصل
قوته وضعفه،
ّ
ّ
لنتأمل فيه ،ونحاول الكشف عن ّ
ّ

 1ـ النقد املنهجي على بازركان وسروش يف املقاربة الداخل ـ دينيّة

مل يقدم لنا املهندس بازرگان ـ رغم حديثه عن رضورة السي عىل ّنج الكلتاب والسنة ـ

( )1من الرضوري يل أن اشي هنا بوضوح كامّ ،إىل أننا ال نبحث يف النظرية االجلتهادية السياسية يف
اإلسالم من و جهة نظر عّل عبد الرازق أو بازرگان أو غيمها ،فليس بحثنا يف الفقه السيايس
اإلسالمي ،إنام الذي هيمنا تسليط الضوء اللتحليّل والنقدي عليه هنا هو املنهاجيات واألفكار اللتي
اشلتمللتها نظرية أخروية الدين وتناوهلا أمثال بازرگان وعّل عبد الرازق ضمن رؤيلتهام السياسية،
وكانت عىل صلة بموضوعة شمولية الرشيعة وسعة اللتغطية القانونية للدين ،وهلذا فإن هناك العديد
من املالحظات اللتي نملكها عليهام يف غي إطار جمال دراسلتنا هنا ،لكننا غي معنيني هبذا األمر عىل
مسلتوى هذا الكلتاب.

رشح ًا واضح ًا ألدلة اسلتيعاب الدين كّ الوقائع ،كالنصوص القرآنية واحلديثية اللتي مرت بنا
يف الفصّ األول من هذا الكلتاب ،كام مل يقم بلتسجيّ نقد عليها ،وإنام قدم نظريلته ضمن سياق
خارج ـ ديني ،دون أن يلتابع السياق الداخّ ـ ديني (النص) للموضوع نفسه بشكّ كامّ ،مع
أن من الرضوري ـ وفق حديثه ـ ملتابعلته ،فعدم نقده هلذه النصوص أو تقديمه تفسي ًا هلا
ينسجم مع نظريلته يعد نقص ًا يف ما قدمه ،كام سنوضح قريب ًا.
مرجع هذه الفكرة أن بازرگان مارس مزدوج ًا يف حتليله هذا ،فمن جهة كان من الواضح
أنه يعلتمد النصوص ـ ً
كام وكيف ًا ـ يف الوصول إىل نظريلته ،ولكنه من جهة ثانية كان يامرس
مقاربة خارج ـ نصية ،حياول من خالهلا تكوين الصورة النهائية لديه ،ولن نلتكلم يف هذه
املداخلة اآلن عن مديات النجاح يف مقاربلته النصية للموضوع ،وإنام سأتوقف قلي ً
ال عند
املقاربة اخلارج ـ نصية اللتي حدثنا عنها مطلع دراسلته.
النص ،عندما حاول تأصيّ نظريلته معلتمد ًا عىل
يعترب رسوش أ ّن بازرگان وقع يف ّ
فخ سلطة ّ
ثنائية النص ـ اللتجربة الدينيني ،فهذه املحاولة من بازرگان سوف تضعنا يف مسي لن ينلتهي
النقاش فيه مع الفكر الديني الرسمي ،هلذا يعلتّب رسوش أن املرجعية احلرصية يف اجلواب عن
سؤال حدود الدين هو املرجعية اخلارج ـ دينية ،ويقدم لذلك تّبير ًا فلسفي ًا هرمنوطيقي ًا،
وخالصة تّبيره أن الذي حيمّ مسبق ًا عقيدة شمولية يف النص الديني ويراه يلتصدى للحديث
عن كّ صغية وكبية يف احلياة ،سوف يقدم تفسي ًا للنص وييضء فيه عىل قضايا علمية وطبية
وسياسية واقلتصادية وغيها ،مما ينلتج لنا الشمولية ذاهتا اللتي كانت مفروض ًا قبلي ًا لقارئ النص
الديني نفسه ،بخالف ذلك الشخص الذي يقرأ النص معلتقد ًا مسبق ًا بأنه ال حيكي سوى عن
مساحة حمددة ،فإن فهمه للنص سوف يكون خملتلف ًا متام ًا ولن يفهم ذلك الذي فهمه الشخص
األول ،وهذا يعني أن املصادرات القبلية حول النص هي اللتي تساعد يف تفسي النص ،وليس
النص هو الذي يقوم بإخبارنا عن هذه املصادرات القبلية ،وهذا ما يؤكده شبسرتي أيض ًا ،فيام
سنلمح له الحق ًا ـ يف طيات نقده للقراءة الرسمية للدين ـ ناقد ًا الشيخ حممد تقي مصباح
اليزدي.
بّ يذهب رسوش أبعد من ذلك حني يرى أن النص حلتى لو أخّب بنفسه عن مساحلته فإن

هذا ال يكفي للقبول بادعائه ،بّ البد لنا أن نملك دليالً عىل صحة هذا االدعاء ،فال يكفي أن
تقول املاركسية يل بأّنا برنامج شامّ للحياة ،بّ البد أن اثبت ذلك بالدليّ والشواهد ،وهذا
ما ينلتج أن فهم حدود الدين أمر يرجع إىل ثنائية ملتقابلة :فهم جوهر الدين ،وفهم حاجات
النص نفسه .
اإلنسان ،وكال هذين األمرين ال خيّبنا عنهام ي
بّ دعوين أقول شيئ ًا ،وهو أن القارئ للدكلتور رسوش يف جممّ دراساته ،يرى بوضوح
رغب ًة أكيدة وقناعة راسخة بكون االجلتهاد الداخّ الديني يكاد يكون يف كّ القضايا ال معنى
له عنده وال قيمة ،ففكرة أن هذه القضية أو تلك ال تؤخذ من الداخّ ،بّ من اخلارج ،متثّ ـ
بنظري امللتواضع بوصفي قارئ ًا لّسوش ـ واحدة من أعمدة فهمه للدين ،وربام يمكن رؤيلتها
يف عرشات املواضع من كلتاباته.
وأتأمل بعيد ًا عن كالمهام
أو ّد هنا أن أتو ّقف قليالً عند حماولتي بازرگان ورسوش مع ًا،
ّ
أيض ًا؛ الَتاذ موقف يف القض ّية:

ّأوالً :إن ما قاله رسوش يف نقده األول صحيح متام ًا ،وأملحنا إليه مرار ًا ،بمعنى أن أي

شخص لو أعطيلته نص ًا ،ثم أقنعلته بأن هذا النص يلتكلم عن كّ يشء يف العامل ،فمن الطبيعي أن
يسلتنطقه ليى فيه كّ يشء ،فيى سكوته عن فكرة تأييد ًا هلا ،وحيصّ اإلمضاء السكويت،
ويرى كالمه عن رضورة الغذاء الصحيح برناجم ًا يغطي كّ احلياة الصحية لإلنسان وهكذا ،أما
لو محّ هذا الشخص قناع ًة بأن هذا النص يلتصدى للحديث عن احلياة االرسية فقط ،فلن
يفهم منه قضايا علم الفلك.
ملفرسي النصوص الدينية عرب
هذه الفكرة منطق ّية جد ًا ،بل رأيناها يف التجربة الزمن ّية ّ
التاريخ وعرب األديان ،لكن يوجد هنا نوعان من النصوص الدين ّية:
أ ـ نصوص الدرجة األوىل ،وهي النصوص اللتي حتكي عن يشء خارج النص ـ بوصفه
كلية منلتظمة ـ وهويلته ومعامله ،وهذا النوع من النصوص هو األغلبية الساحقة من النصوص
الدينية ،فهي تلتكلم عن الصالة والصوم واهلل واآلخرة واألخالق وغي ذلك.
ب ـ نصوص الدرجة الثانية ،وهي النصوص اللتي حتكي عن منظومة النص (النصوص)
( )1انظر :رسوش ،مدارا ومديريت 135 :ـ .138

نفسها ،فلتعرف هبوية سائر النصوص يف املنظومة ،وختّبنا عنها بأّنا تلتصدى لكّ يشء أو
تلتصدى ملساحة معينة ،إن املحكي عنه هنا ليس شيئ ًا خارج النص ،بّ هو النص نفسه ،لكن ال
عني النص الذي حيكي عن سعة النصوص ،بّ سائر النصوص الصادرة عن امللتكلم نفسه
واللتي حيكي هذا النص عنها.
نوجهه هنا لبازرگان ورسوش مع ًا :إذا كان النوع األول من النصوص ال
والسؤال الذي ّ
حيكي بذاته عن هوية النص بوصفه منظومة نصوصية ملتكاملة (القرآن والسنة مع ًا) ،لكن
النوع الثاين ليس كذلك ،وإذا كانت املقاربة اهلرمنوطيقية متنعنا من تأمني املصادرة القبلية عّب
النوع األول من النصوص ،فهي ال متنعنا ـ قهر ًا ودائ ًام ـ عنها عّب النوع الثاين من النصوص،
وهذا يعني أن (اإلمكان) الفلسفي اللتفسيي موجود هنا يف إخبارنا من داخّ النص عن هوية
النص نفسه ،ومن ثم يمكن تأمني املصادرة القبلية من النص نفسه ال من خارجه ،إال إذا كنا
نقول مسبق ًا بأن النصوص مطلق ًا ال حتكي عن يشء وإنام نحن الذين نحكي بالنصوص عن
اليشء ،وإذا كان األمر كذلك ـ وهو تفكي فلسفي وجودي هايدغري ـ فال معنى ألبحاثنا هذه
كلها؛ ألن النص لن يكون هنا حاكي ًا عن يشء ،بّ سيكون مولد ًا ليشء ،ومعنى أنه مولد ليشء
هو أن احلتكاكي به احلتكاك بذايت ووجودي ،وليس هناك يشء خارج ذايت أبحث عنه ،ويف
هذه احلال لن تكون هناك قيمة حقيقية للنص الديني سواء أخضعناه هلذه املصادرة أو تلك؛
ألن البحث يف النص لن يعود بحث ًا يف هوية املؤلف ومراداته ،ومن ثم علينا إغالق البحث يف
مرادات النص عىل مجيع االجتاهات ويف أي موضوع ،وإذا كان رسوش يؤمن بذلك فنحن معه
أمام نقطة خالف مبنائي ،وليس ملوضوع بحثنا أي خصوصية إضافية.
هبذا نكلتشف أن النص يمكنه باإلمكان اللتفسيي أن حيكي عن هوية نفسه ،ونعني بذلك
أنه يمكن أن يكون يف النص الديني ما يدل بشكّ واضح ورصيح عن مساحة اشلتغاالت هذا
النص/املنظومة .ولن نبحث هنا يف حالة الشخص الذي يدخّ النص وهو بالفعّ ال يعرف
مساحلته ،وليس له موقف أيديولوجي مسبق فيه ،كيف سيفهم النص؟ نرتك ذلك ملناسبة
أخرى.
ومن هنا نكلتشف أن بازرگان مل يعرض لحأدلة القرآنية واحلديثية اللتي يقدمها الفريق اآلخر

إلثبات شمولية الرشيعة من النص ،بّ اقلترص عىل عرض أدللته خاص ًة ،بّ اليشء األكثر غرابة
هو أن األدلة اخلارج ـ نصية اللتي قدمها الفكر املدريس ،واللتي وضعناها سابق ًا يف إطار األدلة
العقلية يف الفصّ األول من هذا الكلتاب ،كانت هي األخرى غائبة أو مغيبة عن مقاربة
بازرگان ،فض ً
ال عن رسوش ،مع أن هذه املقاربات يفرتض أن تكون حارضة يف حتديد موقف
من سعة الدين وجماالته.
النص السعة والشمول حلتى تثبت هذه
ثاني ًا :إن فكرة رسوش حول أنه ال يكفي أن يدعي ي
الصفة فيه ،هي فكرة صحيحة من حيث املبدأ؛ لكن تطبيقها عىل النص الديني غي واضح؛
وذلك أن هذا اللتطبيق إما أن نامرسه ضمن مصادرة االعلتقاد بعصمة النص الديني ،وأنه من
اهلل سبحانه ،أو أن نطبقه خارج هذه املصادرة ،فإذا طبقناه خارج هذه املصادرة ،فام قاله
رسوش يف غاية الوضوح واإلقناع ،وهكذا لو مل نلتمكن من الوصول إىل داللة واضحة يف
النص حتسم املوقف ،بينام لو طبقناه يف سياق هذه املصادرة فهذا يعني الوقوع يف مفارقة؛ إذ
كيف نكون مقلتنعني بعصمة النص الديني من جهة ،ثم ال نكلتفي بشهادة النص نفسه عىل
شموليلته وسعلته؟! يبدو هذا ملتنافي ًا بشدة ،خاصة وأن النص الديني هو نص تارخيي يف هويلته
الوجودية واحلدوثية ،ومن ثم فام وصّ إلينا منه قد ال يكون مساوي ًا ملا صدر منه بالفعّ حلتى
نحاكم الصادر بالواصّ دوم ًا.
وليس أمام رسوش من خمرج هنا سوى أن يفرتض أن املقاربة اخلارج ـ نصية تثبت عدم
شمولية الدين ،وليس فقط ال تثبت الشمولية ،فإذا قدمنا شواهد هلذه النلتيجة فمن املمكن أن
تكون هذه الشواهد موجب ًة لللتشكيك يف داللة النص الديني عىل ما شهد عليه ،وال أقّ من أّنا
تفرض تناقض ًا أمام القول بشمولية الدين وسعة الرشيعة.
أن املقاربة اخلارج ـ نص ّية ،والداخل ـ نص ّية ،مها مع ًا حاجة
من هاتني املناقشتني نسترلص ّ
يف دراسة موضوع من هذا النوع ،ولكن املقاربة اخلارج ـ نصية إذا أفضت بنا إىل إثبات
املحدودية أو إثبات الشمولية بّبهان علمي موضوعي ،فإن هذه النلتيجة تفرض نفسها عىل
فهم النصوص وعىل املقاربة الداخّ ـ نصية ،بينام لو مل تقدر املقاربة اخلارج ـ نصية سوى عىل
عدم إثبات الشمولية ،بمعنى أّنا محلت موقف ًا سكوتي ًا عاجز ًا ،ونفت وجود دليّ خارج ـ
ديني عىل الشمولية فحسب ،فإن هذا لن يغلق الباب أمام املقاربة الداخّ ـ نصية عن أن تقدم

ـ إمكان ًا ـ موقف ًا إضافي ًا يف هذا املجال.
وهبذا نعرف أن طريقة تناول عّل عبد الرازق للموضوع ـ رغم العديد من النواقص اللتي
فيها ـ كانت ألصق بدراسة قضية من هذا النوع من املقاربات اخلارج ـ دينية املحضة اللتي غالب ًا
ما ال تكون مالمسة للواقع النّص واللتارخيي للدين ،وإن مل تكن كافية.
وال بأس باإلشارة أخي ًا ،إىل أننا نجد بعض الباحثني امللتحمسني حلرصية القراءة اخلارج ـ
دينية يسلتندون للنصوص منلتقني ما ينفعهم منها فقط وملتجاهلني ما يرضهم؛ لكي يثبلتوا
نظريلتهم ،وهذا نوع من اللتحكم ،إن مل يكن اهلدف جمرد اجلدل واإلفحام االحلتجاجي؛ إذ
جعّ نصوص أصّ ونصوص هامش ،أمر حيلتاج ملعايي دقيقة ،متام ًا كام حتلتاج ملعايي مثّ
نظرية الباحث السوداين حممود حممد طه يف جعله النصوص املكية القرآنية هي األصّ ،دون
املدنية؛ ليسلتنلتج من ذلك أصالة النزعة األخالقية (واالخروية) يف اإلسالم ،دون النزعة
القانونية واللترشيعية.

 2ـ من دنيويّة الدين إىل تديّن الدنيا (معيار الدنيوي واالُخروي)

يقدم بازرگان رؤيلته عىل أّنا انلتصار الخروية الدين وثورة عىل مصلحية اإلنسان جتاهه،

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو :ما هي اجلوانب الدنيوية امللتصلة باآلخرة؟
إن الفصّ بني الدنيا واآلخرة يف غائية الدين عند بازرگان ليس فصالً زمني ًا باللتأكيد؛
فليست اآلخرة اللتي عاجلها الدين يف حياة اإلنسان هي قطعة زمنية حمددة ،بّ هي جمموعة من
القيم والسلوكيات اللتي تنفع اإلنسان يف اآلخرة ـ بفعلها أو تركها ـ للتحقق سعادته فيها ،وهذا
يعني أن الذي يميز اخروية سلوك أو عمّ ما عن دنيويلته ،هو أمران:
نوع العمل
غاية العمل
فالزنا هو عمّ دنيوي عادةً ،واجللوس يف املسجد عمّ اخروي كذلك ،كام أن اللتصدق
عىل فقي لكي حيصّ اإلنسان بذلك عىل مكانة اجلتامعية ونفوذ بني الناس لللتلذذ بالسلطة
والزعامة هو عمّ دنيوي؛ ألن الغرض دنيوي ،بينام الفعّ نفسه إذا كان لغاية اللتحرر من حب

املال واللتعلق بحب اهلل فقط هو عمّ اخروي.
فنوع الفعّ وغايلته رشيكان يف توصيف الفعّ باالخروية والدنيوية ،وهذا معناه أن نقطة
اخلالف بني بازرگان واملخالفني له ليست يف اخروية الدين بالرضورة ،بّ يف تعيني هذه
األخروية يف الدنيا ،بمعنى وضع اليد عىل السلوكيات واالهلتاممات واألفعال اللتي يمكن خلع
صفة االخروية أو الدنيوية عليها ضمن معيار واضح ،فبازرگان يقول بأن أمر اهلل الناس
بالصالة هو آلخرهتم ،كي يقرتبوا من اهلل سبحانه ،وأمره هلم بالزكاة هو خللع عبوديلتهم للامل،
وهذا يعني أن بازرگان قدم تفسي ًا روحي ًا لظاهرة مادية (الصالة ـ الزكاة )..خيلع عليها صف ًة
اخروية.
وانطالق ًا من معيارية الفعّ والغاية ،يكفي للتوصيف السلوك الفردي أو اجلامعي بكونه
اخروي ًا أن يكون السلوك يف نفسه حسن ًا وصاحل ًا وأخالقي ًا وأن يكون القصد من ورائه هو اهلل
واآلخرة ،حلتى تللتقي نوعية الفعّ وغايلته يف تصحيح اللتوصيف املذكور ،وهذا ما يمكن
اسلتنلتاجه من كالم بازرگان أيض ًا ،ومن األمثلة اللتي قدمها لنا وهو يقوم بلتحليّ اإللزامات
الرشعية الواردة يف الدين ،ومن غي املنطقي أن يقصد اللتمييز بني الدنيوي واالخروي من
خالل اللتمييز بني اللتعبدي واللتوصّل بعد أن أقر بنفسه باللترشيعات اللتي وضعلتها الرشيعة يف
جمال األحوال الشخصية ونحوها من األمور غي اللتعبدية (العبادية) بذاهتا.
إذا توصلنا هلذا املعيار الثنائي امللتعاضد؛ مل يعد يمكن لبازرگان فصّ السلوك السيايس عن
الديني ،أو فصّ الدين عن السلطة ،بحجة دنيوية السلطة ،فهذه الطريقة ال حتّ املشكلة؛ ألن
الطرف اآلخر بإمكانه أيض ًا أن يقول بأن إدارة حياة الناس يف الدنيا وتنظيمها هو خدمة
لآلخرين ورفع الظلم واللتمييز عنهم ،وإذا كان بازرگان يمكنه أن يدافع عن نفسه بأن السعي
الملتالك حياة اقلتصادية هانئة هو أمر دنيوي؛ ألن القصد والغاية فيه هو الدنيا ،فإن هذا ال
عالقة له بالسلوك نفسه ،وإنام بخاصية القصد والنية ،فالنية لدهيا القدرة عىل حتويّ كّ يشء،
ومن ثم فمن يعني اخروية السلوك ليس هو السلوك نفسه فقط بّ النية القابعة خلفه أيض ًا،
وبإمكان الدين أن يقوم بلتوجيه سلوكياتنا الدنيوية بحيث يقوم بلتحويلها إىل سلوكيات اخروية
عّب تصويب القصود وتصحيح النوايا ونحو ذلك.
لقد جتاهّ بازرگان ـ يف حديثه عن االنقالب من اللتوحيد إىل الرشك ـ حقيق ًة صوفية

أخالقية تقيض بإمكان حتويّ الدنيوي إىل أخروي ـ يف األفعال األخالقية بذاهتا ،أي غي
القبيحة ـ عّب تعديّ القصود والنوايا واألغراض ،فأي أمر دنيوي غي قبيح يف ذاته يمكن
بالقصد القريب ومراعاة احلضور اإلهلي حتويله إىل أمر أخروي ،فلامذا ال يكون االهلتامم بدنيا
الناس عم ً
ال ديني ًا مقرب ًا إىل اهلل تعاىل عّب تصحيح النية ،كاالهلتامم برفع الطبقية املجحفة عّب
االشلتغال عىل وضع القوانني وتكوين املؤسسات اللتنظيمية اللتي توفر شيئ ًا من ذلك؟!
والعكس صحيح؛ فإن أكثر العبادات عبادي ًة يمكن أن يصيه اإلنسان الفاسد واملجلتمع
الفاسد أمر ًا دنيوي ًا مصلحي ًا ،كام قال بازرگان نفسه!
إن االهلتامم بدنيا الناس ـ بمعنى حياهتم الكريمة اهلانئة ـ ليس شأن ًا يلتعاىل عنه النبي أو
البعثة النبوية؛ فإن دنيا الناس اللتي اهلتم هبا األنبياء هي أن يعيشوا حيا ًة عادلة ،وهذا العيش
ليس كلمة تطلق يف اهلواء ،بّ هلا مسلتلزمات قانونية تفرض تنظيم نفسها عىل أرض الواقع عّب
سلسلة من القوانني اجلزائية واجلنائية واملدنية واللتجارية وغي ذلك ،فهذه املنظومة الفقهية
القانونية ترتقي بحياة الناس وحتول دون تورطهم يف ظلم بعضهم بعض ًا ،أفهّ هذا شأن دون
شأن األنبياء؟ وهّ من املعيب عىل األنبياء أن يديروا حياة الناس بام حيقق هلم األمن
واالسلتقرار والعدالة االجلتامعية ويؤمن هلم حقوقهم وحرياهتم؟
بّ هّ أن الذي يامرس نشاطه البرشي اليوم لكي يضع القوانني البرشية يامرس فع ً
ال غي
ال أخالقي ًا؟ فإذا كان يامرس فع ً
أخالقي أو أنه يامرس فع ً
ال غي أخالقي فكيف كان بازرگان
يدافع عن حق اإلنسان يف إدارة حياته؟ فهّ هو يدافع عن حق غي أخالقي؟ وإذا كان يامرس
فع ً
ال أخالقي ًا ـ وهو كذلك ـ فلامذا مل يكن مناسب ًا لحأنبياء ،بام هم رسّ وأنبياء ،أن يامرسوا هذه
األخالقية؟ وملاذا مل يكن ذلك مناسب ًا ألهداف البعثة؟ وهّ هناك أخالق دانية ال تليق باألنبياء
وأخالق عالية تليق هبم؟ بّ يمكن أن نقول بأن هناك فرق ًا بني أن يكون هدف األنبياء هو
الدنيا وأن يكون هدفهم الدنيا واآلخرة مع ًا ،وهذا ما ميزهم عن سائر البرش والقادة.
إن هذا اللتوصيف من بازرگان ـ وقبله عّل عبد الرازق ـ يبدو غي منطقي وهو يبحث يف
دراسلته هذه عن قيمة احلرية اإلنسانية ويعلن رفضه الواضح لالسلتبداد والقمع ،فهّ تدخّ
األنبياء يف احلفاظ عىل احلرية اإلنسانية املسؤولة هو تقليّ من شأّنم ،وهّ خدمة العباد

والبالد دون مسلتوى األنبياء؟! ومن ثم فاللتجربة النبوية والعلوية والسليامنية والداودية هّ
كانت هبوط ًا نبوي ًا أو ارتقا ًء؟ وكيف عظم القرآن قائ ً
حي ُسدُ ون النَّاس
ال عن آل إبراهيم﴿ :أ ْم ْ
اهيم ا ْلكِتاب و ِْ
عىل ما آتاهم اهللُّ ِمن ف ْضلِ ِه فقدْ آتينآ آل إِبر ِ
اهم م ْلكًا عظِي ًام﴾
احلكْمة وآت ْين ُ
ْ
ْ
ُ ُ
(النساء)54 :؟!
إن املدافعني عن سعة الفقه اإلسالمي ليسوا مدافعني عن الدنيوية الرخيصة ،بّ هم يرون
أن الفقه يرفع الظلم ،وحيقق العدالة ،وحيد من الفحشاء والالأخالقية ،ويرضب عىل يد اجلاين،
ويقوي موقع اإلنسان األخروي الصالح يف املجلتمع ،ويعيد إنلتاج الطبقية االجلتامعية وفق ًا
ملعايي خملتلفة ،وخيرج من أموال األغنياء للفقراء ،ويرفع من مسلتوى املجلتمع املسلم أمام
اآلخرين وهكذا ،فهّ هذه املهامت معيبة ودنيوية منافية لآلخرة؟ فلامذا ال نعلتّب الفقه إطار ًا
تبعي ًا هيدف للتوفي اإلطار األصّل الروحي؟
يقول السيد اخلوئي :والقرآن بسلوكه طريق االعلتدال  ،وأمره بالعدل واالسلتقامة ،قد مجع
نظام الدنيا إىل نظام اآلخرة ،وتكفّ بام يصلح األوىل ،وبام يضمن السعادة يف األخرى ،فهو
الناموس األكّب جاء به النبي األعظم ليفوز به البرش بكللتا السعادتني ،وليس ترشيعه دنيوي ًا
حمض ًا ال نظر فيه إىل اآلخرة ،كام جتده يف اللتوراة الرائجة ،فإّنا مع كّب حجمها ال جتد فيها مورد ًا
تعرضت فيه لوجود القيامة ،ومل ختّب عن عامل آخر للجزاء عىل األعامل احلسنة والقبيحة .نعم
رصحت اللتوراة بأن أثر الطاعة هو الغنى يف الدنيا ،واللتسلط عىل الناس باسلتعبادهم ،وأن أثر
املعصية والسقوط عن عني الرب هو املوت وسلب األموال والسلطة .كام أن ترشيع القرآن
ليس أخروي ًا حمض ًا ال تعرض له بلتنظيم أمور الدنيا كام يف رشيعة اإلنجيّ .فرشيعة القرآن
رشيعة كاملة تنظر إىل صالح الدنيا مر ًة وإىل صالح اآلخرة مر ًة أخرى. 
ما نريد أن نصّ إليه هو أن السلطة ليست أمر ًا قبيح ًا يف ذاته ،بّ قبح السلطة وإدارة دنيا
الناس إنام يكون بنوع ممارسلتها من جهة ،مثّ عدم عداللتها بني الناس ،وبنوع القصد الذي
ينبعث الناس به نحو ممارسة السلطة الدنيوية والغاية اللتي ينشدها املهلتم بقضايا السلطة ،وإال
فلو كانت السلطة واالهلتامم بدنيا الناس أمر ًا قبيح ًا يف ذاته يفرتض أن يلتنزه الدين عنه؛ ألنه
( )1اخلوئي ،البيان يف تفسي القرآن.62 :

دنيوي واملفروض أن الدين اخروي ،فبامذا يفّس لنا بازرگان اللتجربة السلطوية النبوية
والعلوية واحلسنية والداودية والسليامنية؟ وهّ يراها خروج ًا عن املسار اللتوحيدي وعود ًة غي
شعورية إىل منحى الرشك باهلل سبحانه؟! بّ لنا أن نذهب أكثر من ذلك ـ وفق ًا لعقيدة بازرگان
املذهبية ـ لنسأله :كيف يفّس تنصيب اإلمام عّل للخالفة بعد النبي؟ وهّ يعلتّب هذا اللتنصيب
ديني ًا فقط أو أنه تنصيب سيايس؟ وإذا كان اإلمام عّل قد نصب ديني ًا فقط فلامذا كان اللتنازع
عىل السلطة بعد وفاة النبي كام هي توصيفات بازرگان نفسه لللتاريخ؟
نقطة اخلطأ اللتي وقع فيها بازرگان ومعه عّل عبد الرازق ،تكمن ـ يف تقديري ـ يف املعيار
الذي بنى عليه يف متييز الدنيوي عن االخروي ،واملعيار ال يسمح له بافرتاض السلطة شأن ًا
دنيوي ًا حلتى يلتنزه الدين وأهّ اإليامن عنه ،بّ هو شأن يمكن أن يكون اخروي ًا ،فلتصدي الدين
له واهلتاممه به هو ملامرسة تصويب أخالقي يف القوانني واإلجراءات من جهة حلتى ال تكون
ظامل ًة من حيث ال يشعر اإلنسان ،وكذلك للقيام بدور تصحيحي للنوايا وحماربة أشكال
القصد الدنيوي يف احلياة السلطوية ،وهبذا كام يمكن تصيي الدين دنيوي ًا يمكن للدين أن يصي
الدنيا ديني ًة بنظامه األخالقي هذا.
وإذا صحت نظرية بازرگان ،وختطينا خصوصية فكرة فصّ الدين عن السلطة انطالق ًا من
اهلوية االخروية للدين ،فنحن نسأله عن أساس اشلتغال الفرد بالقضايا الدنيوية ،فهّ يشجع
املسلمني عىل كسب الثروات وحتصيّ اللتقدم العلمي واللتكنولوجي وتثوير الثروات الكامنة
ووضع خطط وبرامج دنيوية ملتطورة دائ ًام حلياهتم أو ال؟ فإذا كان جوابه إجيابي ًا فلامذا مل تكن
هذه الدعوة اإلنسانية للتنظيم احلياة وإقاملتها وتطويرها سي ًا يف خط الرشك عىل خالف الدعوة
الدينية لذلك؟ وأما إذا كان جوابه بالنفي ،فهذا يعني أن بازرگان ال يرى فقط القطيعة بني
الديني والدنيوي ،بّ يرى اللتنايف بينهام ،ومن ثم فهو حيسب حينئذ عىل تيار الصوفية االنعزالية
املعادية للحياة وتقدمها ،مع أنه هو نفسه حذر من مقولة (ترك الدنيا ألجّ اآلخرة)! ولست
أدري هّ هذه النلتيجة أخف وطأة أو أدجلة للحياة حينئذ؟!
واألمر عينه الحظه النقاد عىل عّل عبد الرازق ،فإذا كانت الرسالة اإلسالمية ال تلتصّ
إطالق ًا بلتنظيم احلياة واالجلتامع البرشي ،فهذا يعني ارتداد ًا نحو اللتصوف .
( )1انظر :فهمي جدعان ،أسس اللتقدم عند مفكري اإلسالم.348 :

بّ ربام يسأل سائّ هنا وهو أنه إذا كان املحور الوجودي لإلنسان هو اآلخرة ،فكيف
ضمن أمثال بازرگان وعّل عبد الرازق أن الدين لن حيارب الدنيا؟ وأين تكمن اإلشكالية
الفلسفية يف كون الدين حيارب الدنيا عىل الطريقة الصوفية االنعزالية؟ ال يبدو يل أمام بازرگان
وعبد الرازق من جواب ـ وفق ًا لطريقلتهام يف املقاربة ـ إال أن جيعال الدين مقر ًا بدنيا الناس ،وأن
ذهاهبم خلف الدنيا ليس يف ذاته عم ً
ال غي أخالقي ،بّ قبحه األخالقي ينشأ من نوع السلوك
الدنيوي ونوع النية ،وهذا اإلقرار ال معنى له إذا كان الدين يلتنزه عن الشأن الدنيوي بحجة
اخرويلته وفق ًا للتعبي بازرگان أو رساليلته وفق ًا للتعبي عبد الرازق ،إذ يبدو األمر ملتهافلت ًا يف هذه
احلال ،فكيف يرىض الدين للناس أن ال يرتكوا الدنيا ويف الوقت عينه يلتنزه هو عن دنياهم؛
ألن دنيويلته تنايف اخرويلته؟!
هذا ك ّله إذا قصد بازرگان وعبد الرازق ما تقدّ م ،لكن ّ
لعل مقصودمها هنا أمر ًا آخر ،وهو
أن الدين لو ركز عىل شأن إدارة احلياة لرتكزت نصوصه يف هذا املضامر ،وللتضاءل فيه املوضوع
األخروي والروحي ،مما سيجر إىل والدة ديانة دنيوية عىل الطريقة اليهودية ال أخروية عىل
الطريقة املسيحية ،فلتنامي الفقه ـ بوصفه عل ًام معني ًا بشأن الدنيا يف مساحة كبية جد ًا منه ـ
سوف يكون عىل حساب األبعاد الروحية واألخروية يف الدين ،واللتي هي األم واألساس.
فإذا قصد بازرگان أو عّل عبد الرازق هذا املعنى ،فهذا الكالم فيه جانب صواب وجانب
خطأ:
أ ّما جانب الصواب ،فهو أننا نعارض تنامي الفقه وتضخمه إىل حد غياب الروح
األخالقية ،وهي إشكالية نجدها اليوم قائم ًة يف املؤسسة الدينية وليس حديثنا حوهلا ،لكن ـ
وهنا جانب اخلطأ ـ معارضة تورم الفقه وابلتالعه سائر اجلوانب الدينية وصيوته اللباس الذي
يلبسه الدين ،ومعارضة تقديم الفقهاء عىل املفّسين والعرفاء والفالسفة بوصفهم الناطقني
الرسميني باسم الدين دون غيهم ،وهي معارضة نوافق عليها ..ال تعني حتييد الدين عن
الدنيا ،وال فك الوصلة بني الدين والسلطة ،بّ تعني رضورة إنلتاج فهم جديد للدين جيعّ
الفقه جمرد ضلع من أضالعه ،ويعطيه موقعه الطبيعي يف إدارة حياة الناس جسد ًا وروح ًا،
فالفقه لو اعيدت موضعلته ضمن املنظومة الدينية الكاملة ،ألخذ حجمه الطبيعي الذي يشكّ
نصف سدس آيات القرآن الكريم تقريب ًا ،ومثله من السنة كذلك ،والباقي موضوعات روحية

وتربوية وأخروية وعقدية ونحو ذلك.
ولعّ بازرگان وعبد الرازق كانا يواجهان وضع ًا معارص ًا هلام كان يعيشه الفقه أكثر مما كانا
يواجهان الفقه يف داخّ النصوص نفسها ،ونقطة االرتكاز تكمن يف كيف يمكننا أن نحول
الفقه من جمرد قوانني جافة تقع الوسائّ فيها أهم من األغراض وتنحر القيم األخالقية فيها
أحيان ًا ملجرد املحافظة عىل الشكليات ،وتلتمكن املصلحة فيه من إحلاق اهلزيمة باألخالق ..إىل
جمموعة دساتي تسلتهدف األخالق نفسها وحتكمها الكليات األخالقية العليا؟
ومن الرضوري هنا اللتأكيد عىل أننا نبحث يف منع الدين من اللتدخّ يف الدنيا محاي ًة للتساميه،
واعلتبار ذلك منقص ًة له أو مرضة أو نحو ذلك ،وال نوافق عىل مقاربة عبد الرازق وبازرگان
هلذا املوضوع حيث نجدها غي مقنعة ،أما احلديث عن أن الدين هّ يمكنه بالفعّ أن يدير دنيا
الناس؟ وهّ يقدر الفقه عىل االسلتجابة للتحديات الدنيوية عىل املتداد اخلط الزمكاين؟ فهذا
موضوع آخر يفرض حتديات من نوع آخر ،وليس موضوع حديثنا هنا الساعة.
هذا ،وقد حاول بعض ناقدي بازرگان أن يثريوا إشكال ّية هنا يف أنّه هل أراد بازرگان حترير
الدين من الدنيا أو حترير الدنيا من الدين؟ إن الناقدين هنا يرون أنه تورط يف مقاربة املسألة
الدينية مقاربة وظيفية ،أي أنه بحث عن وظيفة الدين وما يمكن أن يقدمه لإلنسان ،ومل يبحث
عن وظيفة اإلنسان وما يمكن أن يقدمه للدين ،وهذا بالضبط ما يقف عىل النقيض من
املرشوع الديني اهلادف عند بازرگان للثورة عىل حمورية اإلنسان لصالح حمورية اهلل.
لكن هذه املالحظة يف تقديري َترتق النوايا أكثر ممّا تقارب نصوص بازرگان يف نظر ّيته
ّ
هذه ،إذ من الواضح أن بازرگان يف هذه النظرية مل ينلترص لإلنسان إال يف مسألة واحدة ،وهي
محاية حريلته أمام االسلتبداد والقهر والقمع ،وكّ دراسلته تبدو واضحة يف كوّنا حريصة عىل
الدين نفسه ،أما املناقشة يف إطار النوايا فليس أمر ًا مقبوالً يف هذا الفضاء البحثي ،بّ إن
حديث بازرگان عن إعالء اهلل عن شأن أن يكون مثّ غاندي أو مجشيد كان واضح ًا يف كونه
حيلتقر دنيا الناس ،وإن كنا ال نوافقه عىل هذه املقاربة كام تقدم.

 3ـ تقويم النظريّة يف ضوء االجتاهات األربعة يف فلسفة ضرورة البعثة

ال نريد أن نخوض هنا يف حتليّ منفصّ ألهداف البعثة النبوية العامة ،لكن من املناسب أن

نعرف أن الفكر الديني والفلسفي عّب اللتاريخ قدم تصوراته حول الغرض من بعثة األنبياء
وإرسال الرسّ ،ويمكن ـ باخلتصار شديد ـ طرح عدة اجتاهات ،أو بيانات وصياغات ،هي
األبرز عادةً:
املربر املوضوعي لرضورة بعثة األنبياء هو
االَتاه األ ّول :وهو االَتاه الذي يميل لكون ّ
اإلنسان يف ظرف االجتامع أو تنظيم االجتامع البرشي ،بمعنى أن تكون االجلتامع البرشي هو
الذي يفرض إرسال الرسّ وبعث النذر ،فلتكون االجلتامع البرشي يؤدي إىل تضارب مصالح
الناس ،ووقوع اللتنازع والرذيلة بينهم ،وحيث إن اإلنسان اجلتامعي بالرضورة أو باحلاجة ،فإنه
لن يسلتغني عن االجلتامع ،األمر الذي يفرض وضع قانون للتنظيم االجلتامع البرشي خوف ًا من
سقوط اإلنسان وهتاويه.
هذا االجتاه نجده بادي ًا أكثر يف كلامت فالسفة مثّ ابن سينا والسهروردي وبعض مقاربات
املالصدرا  ،وال نالحظ فيه بوضوح وجالء دور اآلخرة يف فلسفة حضور النبوات يف احلياة
البرشية ،فكأن النبوات جاءت للتنظيم احلياة الدنيوية يف افق االجلتامع.
املربر املوضوعي هو تكامل اإلنسان ،فال يقرب هؤالء
االَتاه الثاين :وهو الذي يرى أ ّن ّ

القضية من خالل االجلتامع ،بّ من خالل أن اإلنسان ال يمكنه اللتكامّ دون النبوات.

وفكرة اللتكامّ هنا تظّ مفلتوحة عىل اآلخرة أكثر من فكرة رضورات تنظيم االجلتامع
البرشي ،وهلذا جتد ضمن هذا اللتوجه حديث ًا عن أن طريق النجاة االخروي منحرص باألنبياء
الذين يبلغوننا ما ال نعرفه عن هذا الطريق.
وهذا االجتاه نجده يف كلامت أمثال الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي ،والشيخ عبد اهلل
جوادي اآلمّل .
بالضم أو بالدمج ،كام نراه
املربرين السابقنيّ ،إما
ّ
االَتاه الثالث :وهو االَتاه الذي جيمع بني ّ
( )1انظر :ابن سينا ،الشفاء (اإلهليات) 441 :ـ 442؛ واإلشارات واللتنبيهات  371 :3ـ 373؛
والسهروردي ،رساله يزدان شناخت (جمموعة أعامل شيخ اإلرشاق  453 :)3ـ 455؛ والشيازي،
املبدأ واملعاد 557 :ـ 558؛ والشواهد الربوبية 359 :ـ .361
( )2انظر :مصباح اليزدي ،دروس يف العقيدة اإلسالمية 176 :ـ 180؛ وجوادي اآلمّل ،دين شنايس:
 42ـ .47

يف كلامت الشيخ جعفر السبحاين  ،بّ نرى يف كالم بعضهم ـ مثّ الفارايب واملالصدرا
الشيازي يف بعض بياناته األخرى

ـ أن وصول اإلنسان للكامل يكون يف االجلتامع،

واالجلتامع بحاجة لقانون ونبوة ،وهذا ما نلمح شيئ ًا قريب ًا منه يف كالم العالمة الطباطبائي
أيض ًا .
هذه االجتاهات الثالثة عاد ًة ما تطرح يف سياق تقليّ شأن العقّ وإمكانات اإلدراك
اإلنساين للتأكيد احلاجة ملصدر معريف مفارق ومنفصّ عن اإلنسان نفسه ،وهو الوحي
واألنبياء ،فاإلنسان ال يعرف إدارة تناقضات االجلتامع البرشي وهلذا حيلتاج للنبوات ،واإلنسان
ال يعرف طريق تكامله أو خالصه فلهذا حيلتاج للنبوات.
االَتاه الرابع :وهو اَتاه منافس ّ
لكل االَتاهات السابقة ،حيث يرى أ ّن القض ّية ال ترجع
ي ُبعد معريف َضوري ،دون أن ننكر أن بعض ما جاء به األنبياء هو بالفعّ ال يعرفه
أل ّ
اإلنسان ،لكن نقطة االرتكاز يف فلسفة البعثة هو اجلانب اللتذكيي واإليقاظي ،فاإلنسان مزود
باألدوات لكن طغيان النفس حييجه إىل الضبط ،واألنبياء جاؤوا لللتذكي واللتنبيه والرتبية،
وبذلك يكبح مجاح النفس ويعود سلطان العقّ والضمي غي القارصين ملوقعه الطبيعي .
األول ،فمن الواضح أنه يقع عىل النقيض
وعليه ،فإذا اختار عبد الرازق وبازرگان االَتاه ّ
من رفض دنيوية الدين ،وال يلتوافق مع تصوراهتام.
وإذا اختارا االَتاه الثاين أو الثالث ،فإّنام سيواجهان مشكل ًة مركزية ،وهي أن الغاية من
البعثة إذا كانت تكامّ اإلنسان ،فليس من يشء يفرض االخروية أو الرسالية حرص ًا؛ ألن
الدنيا واآلخرة لن تعودا هدف ًا يف ذاهتام ،بّ اهلدف هو كامل اإلنسان ،وهذا الكامل كام يمكن
تصوره يف اآلخرة (اجلنة) ،كذلك يمكن تصوره يف الدنيا ،بمعنى أن كامل اإلنسان يف الدنيا هو
أيض ًا كامل ،وحصوله ـ عىل املسلتوى الفردي واالجلتامعي ـ عىل عنارص القوة الدنيوية هو
( )1انظر :السبحاين ،االهيات ومعارف اسالمي ،الدرس.43 ،42 :
( )2انظر :الشيازي ،املبدأ واملعاد 560 :ـ .564
( )3انظر :امليزان يف تفسي القرآن  111 :2ـ  131 ،122ـ  148 ،132ـ ( ،151طبع مجاعة املدرسني).
( )4انظر :عبد الرحيم سليامين ،فلسفه بعثت انبيا ،كاسلتي يا بيداري عقّ؟ جملة بجوهشهاي فلسفي ـ
كالمي ،العدد  91 :61ـ .99

كذلك كامل ،وكام مل ترض اللذات (نعيم اجلنة) بكامل اإلنسان يف اآلخرة ،فإن قصده هلا يف الدنيا
لن يكون منافي ًا لكامله ،ما دام هذا القصد يقع يف سياق الكامل املجموعي العام.
وبعبارة أخرى :إن الكامل الدنيوي امللتجّل يف الصحة البدنية والسالمة النفسية والقوة
اجلسدية واملكنة املادية واملوقعية االجلتامعية ..ال يوجد ما ينايف كونه كامالً برشي ًا إذا وقع يف
ً
منضام إىل الكامل االخروي الذي هو البعد الروحي واألخالقي ،فلامذا تم تصور
سياق أو
ً
منضام إليها؟ .
الكامل بمعزل عن املصالح الدنيوية ،ومل يلتم تصوره
وهبذا يصبح الدين للدنيا واآلخرة مع ًا ،لكن ال بمعنى أنه ال ينفع لآلخرة إال إذا نفع
للدنيا ،أو أن نجاحه يف اآلخرة مرهون بنجاحه يف الدنيا ،بّ بمعنى أّنام نجاحان مالحظان
مع ًا يف الدين.
كام أنه إذا مل يقدر العقّ عىل حّ إشكالية اخلالص يف اآلخرة؛ وهلذا كانت النبوات ،فلن
يقدر عىل حّ مواقفه يف الدنيا؛ ألننا ال نعرف صلة الدنيا باآلخرة حلتى نفصّ بينهام ،تبعا لعدم
معرفلتنا بسبيّ اخلالص يف اآلخرة ،وهذا يؤكد مرجعية النص جمدد ًا ال حذفه ،خالفا ملا فعّ
رسوش وبازرگان ،كام علقنا يف النقطة األوىل آنف ًا.
نعم ،إذا اختار بازرگان وعبد الرازق االَتاه األخري ،فإن نظريلتهام تصبح حممية من
اإلشكاليات امللتقدمة عىل مسلتوى فلسفة النبوة ،برصف النظر عن مديات صحة هذا االجتاه
غي املعريف ،لكن اخلتيار بازرگان باخلصوص هلذه النظرية ـ بّ ألي من النظريات السابقة
أيض ًا ـ سوف لن يلتوامل مع قوله بأن األنبياء جاؤوا لكي يسدوا فراغ ًا ال يسلتطيع اإلنسان بذاته
أن يسده ،بحيث إن النبوات تغدو بال قيمة لو جاءت لكي تلتكلم عن أشياء يمكن للبرش
بعقوهلم الوصول إليها ،إال عىل تقدير القول بأن اإلرادة اإلنسانية ماتت وحتلتاج للنبوات يف
بعثها ،وهي فكرة ال تبدو مقبولة يف الفضاء اإلسالمي ،وإن كان هلا وجود يف الفضاء املسيحي
نلتيجة فكرة اخلطيئة األوىل للبرش ،يف اللتوجه األوغسطيني املعارض لللتوجيه البالجيويس.
إن هذا الكالم غري دقيق؛ وذلك:
ّ
( )1ويصبح ما نقوله أوضح عندما نذهب مذهب مثّ الفارايب واملالصدرا فنقول بأن تكامّ اإلنسان
حيلتاج إىل االجلتامع ،فلتنظيم االجلتامع جزء مقوم للتأمني كامل اإلنسان.

ّأوالً :ملاذا اإلرصار عىل أن يكون دور األنبياء والرسّ هو تقديم معلومات إضافية
لإلنسان؟ وما هي املفارقة اللتي قد نقع فيها لو قلنا بأن األنبياء جاؤوا لكي يؤكدوا ويكرسوا
األمور اللتي توصّ اإلنسان إليها من قبّ؟ وذلك أن هذه األمور إذا خضعت للتأثي غيبي
وصارت حممي ًة بنفوذ روحي فإنه من املمكن لذلك أن يقوي حضورها يف املجلتمع بحيث
تكون أو تصبح أشد رسوخ ًا وأقوى متكن ًا يف مواجهة العنارص اللتي قد تقوم بإلغاء دورها يف
احلياة ،فقيمة النبوات يمكن تصورها يف تكريس احلقائق وليس يف الكشف عن املجهوالت،
وهذا يعني أن بعض األمور اللتي يلتوصّ إليها اإلنسان يف إدارة احلياة قد تكون عرض ًة
لللتحريف واللتالعب من قبّ البرش أنفسهم ،فيأيت الدين ليقوي من موقع هذه احلقائق بنسبلتها
للسامء ،بحيث يغدو من الصعب بعد ذلك ختطيها لنوازع أو مصالح ،أو يكون من الصعب
إزاللتها عىل مسلتوى النفوذ واللتأثي.
وعليه ،ففكرة عبثية البعثة لو قدمت لنا ما يقدر اإلنسان عىل الوصول إليه بعقله غي مقنعة،
خاصة وأن بازرگان اعلتّب أن املحورية الدينية تكمن يف اهلل واآلخرة ،وال أدري هّ يعلتقد
بازرگان بأن أصّ هذين املفهومني مما ال يقدر البرش عىل الوصول إليهام لوال النبوات؟
ثاني ًا :هّ أن إدارة احلياة بالشكّ األفضّ هو أمر يقدر اإلنسان عىل الوصول إليه حق ًا؟
ليس من شك يف أن اإلنسان قادر عىل الوصول إىل الكثي من األمور اللتي متكنه من إدارة
حياته الدنيوية ،لكن هّ حق ًا يمكن القول ـ من الزاوية الوقوعية واللتارخيية واللتجربية ـ بأن
اإلنسان ،وعىل طول اخلط الزمني ،اكلتشف سبيّ إدارة حياته عىل األرض؟ إن كّ هذا اللتنازع
الفكري بني البرش عّب آالف السنني ليس سوى شاهد عىل أن العقّ اإلنساين ،وإن كان يمكنه
أن يدير الكثي من أمور احلياة اإلنسانية عىل األرض ،إال أن ادعاء القدرة عىل إدارة مجيع أموره
بأحسن السبّ وأفضلها عىل املسلتوى العمّل ال املسلتوى اإلمكاين االفرتايض ،هو ادعاء يبدو
إثباته يف غاية الصعوبة ،فالنظام االقلتصادي السليم الذي حيفظ للبرش العدالة االجلتامعية ويوفر
هلم حيا ًة أفضّ ،ظّ خالل هذين القرنني املاضيني ـ عىل سبيّ املثال ـ حمّ خالف هائّ بني
املفكرين العامليني ،وكّ شخص يرى نظام ًا خملتلف ًا ،من االشرتاكية والشيوعية وحلتى الرأساملية
والليّبالية وما فيهام وبينهام من مدارس وتيارات فكرية عظيمة ،فكيف لنا أن ندعي أننا لسنا
بحاجة إىل يد متلتد من السامء للتقدم لنا الصورة األفضّ إلدارة حياتنا ،حلتى ندعي بأن إدارة

احلياة الدنيوية أمر مقدور برشي ًا ،ومن ثم لسنا بحاجة للنبوات فيه؟
النبوة هبذه املقاربات اللتي قدمها الفكر
لست اريد من هذه املناقشات أن اثبت َضورة ّ
الفلسفي والكالمي اإلسالمي ،فربام يطرح اإلنسان بعض اللتساؤالت النقدية عىل هذه
املقاربات بوصفه برهان ًا عىل رضورة النبوة ،لكن ما اريد اللتأكيد عليه هنا هو أن فكرة بازرگان
القائمة عىل حرص أهداف النبوات ـ بحيث يكون غيها خارج ًا عن جمال النشاط النبوي املّبر
موضوعي ًا ـ بإرشاد اإلنسان إىل ما ال يقدر عىل أن يصّ إليه بنفسه ،ومن ثم فإدارة الدنيا ال
ختضع لغايات البعثة ،هو أمر غي صحيح ،إن من جهة عدم وجود مّبر موضوعي ملزم عق ً
ال
حلرص هدف النبوات باللتعليم أو الكشف عن املجهوالت ،أو من جهة أن إدارة الدنيا مل
تنكشف للبرش يف اللتجربة اللتارخيية بحيث يمكننا برضس قاطع أن نقول :لسنا بحاجة ألحد،
وها نحن ندير أمورنا بأنفسنا عىل أكمّ وجه ،فلتحييد النبوة عن إدارة احلياة الدنيوية هبذا
النمط االحلتجاجي غي منطقي يف تقديري.

 4ـ مظاهر العجز التفسريي للتجربة الدينيّة يف سياقها التارخيي

كان واضح ًا أن عبد الرازق وبازرگان يسلتهدفان من قراءة جتربة النبي والصحابة وأهّ

البيت النبوي اللتأكيد عىل أن الوصول للسلطة مل يكن قضية دينية عندهم ،ولو كان قضي ًة دينية
لكنا ملتوقعني لسلوك خملتلف هلم جتاه مسألة السلطة.
إن احلديث عن القراءة اللتارخيية لللتجربة النبوية وجتربة أهّ البيت والصحابة يف قضية
السلطة حيلتاج لدراسة مسلتقلة ،لكني هنا سأحاول فقط اسلتنطاق إمكانات داللة اللتجربة عىل
نظرية بازرگان حرص ًا يف ضوء مقاربلته هلا ،فهّ أن اللتجربة تؤكد حرص ًا نظرية بازرگان يف فك
تكرس القطيعة بني الديني
االتصال بني الدين والسلطة والدنيا أو ال ،بمعنى هّ أن اللتجربة ّ
والسلطوي أو ال؟
وسبب طرح السؤال هبذه الطريقة أ ّن هذا املوضوع يمكن تناوله من ثالث زوايا:
أ ـ زاوية تأكيد القطيعة بني الدين والسلطة الزمنية ،فاللتجربة تثبت أن السلطة ليست برناجم ًا
ديني ًا.
ب ـ زاوية أن اللتجربة تثبت أن السلطة برنامج ديني إهلي.

ج ـ زاوية أن اللتجربة ال تثبت وال تنفي أي ًا من هذين االدعائني السابقني.
إن مسلتويات اللتنظي ختلتلف بني هذه النلتائج الثالث ،فاالدعاء األول والثاين يقعان عىل
طريف نقيض ،ومها أشد وأعمق من االدعاء الثالث ،وهلذا فهام بحاجة إىل قوة دالة عليهام،
ونحن هنا ندرس إمكانات االدعاء األول ،وال يعني ذلك أننا لو ناقشنا االدعاء األول فسوف
يثبت قهر ًا االدعاء الثاين ،بّ من املمكن أن تكون النلتيجة هي أن اللتجربة ال تثبت شيئ ًا هنا وال
تنفيه (االدعاء الثالث) ،هلذا فال نريد هنا إثبات االدعاء الثاين ،بّ هيمنا عدم ثبوت االدعاء
األول ،فلنكن عىل بينة من هذا حلتى ال ختلتلط القضية علينا.
وهنا يبدو عّل عبد الرازق يف وضع أفضل من وضع بازرگان ،وذلك أن عبد الرازق مل
يسلتنطق اللتجربة ليثبت القطيعة بني الرسالة واحلكم ،خالف ًا ملا فعّ بازرگان ،بّ قام ـ عبد
الرازق ـ باسلتنطاق اللتجربة اللتارخيية لكي جيردها من أن تثبت الربط بني الرسالة واحلكم أو
بني الدين وإدارة الدنيا ،من هنا يبدو احلمّ عىل أكلتاف بازرگان أثقّ منه عىل أكلتاف عبد
الرازق ،وسوف نرشع يف البداية بنقد مقاربات بازرگان يف املسلتوى األعىل الذي طرحه ،ثم
ننلتقّ إىل مقاربات عّل عبد الرازق ،لندرسها باخلصوص من زاوية بحثنا ال غي ،كام قلنا
مرار ًا.
يف تقديري املدخّ األفضّ لنا هنا واألكثر منطقي ًة ،هو املدخّ الذي يمثّ ّنج ًا نمطي ًا يف
مناهج علامء أصول الفقه اإلسالمي ،وهو أن الفعّ والسلوك واللتجربة العملية دليّ لبي
صامت ،بمعنى أن ترصفات شخص يف فضاء زمني معني ال توفر لنا الكثي من الدالالت
الواضحة ،نظر ًا للتعدد االحلتامالت اللتفسيية للحدث ما دام صاحب العالقة مل يفصح بيان ًا عن
يشء ،وإنام نحن واحلدث عملي ًا؛ هلذا يفرتض أن نلتعامّ معه عىل أنه نص فيه قدر كبي من
اإلمجال ،ومن ثم نأخذ منه اليشء املؤكد خاصة.
هّ أن جتربة أهّ البيت تعطي ـ قهر ًا ـ فصّ الدين عن السلطة واعلتبار السلطة غاية غي
دينية؟ وهّ يمكن اعلتبار جتربة األنبياء واألئمة دليالً عىل علامنية الدين ،وفصله الدنيا عن
اآلخرة؟
أعلتقد بأن بازرگان دمج بطريقة غي صحيحة بني عدة أمور هنا:
األمة.
أ ـ السلطة قض ّية دين ّية إلزام ّية فوق اختيار آحاد ّ

ب ـ السلطة قض ّية دين ّية إلزام ّية لكنّها َتضع الختيار األفراد.
ج ـ السلطة قض ّية دين ّية غري إلزام ّية.
د ـ السلطة قض ّية غري دين ّية أصالً.
دعونا نقارب احلتامالت اللتجربة يف دالللتها ،فهّ أن عدم وجود اجلهاد االبلتدائي أو اجلهاد
إللزام الناس بالدين ،وعدم رشعية اإلمساك بالسلطة ـ أو االسلتمرار باإلمساك هبا ـ إذا مل تكن
اخلتيار ًا شعبي ًا ،وحرص رشعية الوصول للسلطة والبقاء هبا باالنلتخاب ،وعدم رشعية ممارسة
القمع لفرض الدين واللتدين اإليامين ..هّ هذه األمور تساوي فصّ الدين عن الدولة فص ً
ال
تام ًا؟
باللتأكيد هي ال تساوي ذلك؛ ألن املؤمن بعالقة الدين بالدولة يمكنه أن يقول بأن غاية ما
تعطينا إياه جتربة النبي وأهّ بيلته هو أن اإلمساك بالسلطة وتطبيق الرشيعة ال يكون أمر ًا قهري ًا
بّ هو نلتيج اخلتيار الناس ،وأن الناس إذا مل يقدموا اخلط اإلسالمي للتويل أمورهم فهذا يعني
أّنم أخطأوا يف االخلتيار ،لكنه ال يّبر للخط اإلسالمي فرض نفسه عىل الناس ال حدوث ًا وال
بقا ًء .وأهّ البيت ملا مل جيدوا القاعدة الشعبية العريضة اللتي تقف معهم يف توليهم السلطة أو ملا
مل يأمنوا من إخالص املؤيدين هلم للقيام بحركة تغييية يف السلطة ،أو ملا مل جيدوا إمكانات
النجاح ملتوفرة ،كام كشفت عن ذلك عرشات الثورات الفاشلة اللتي وقعت يف العرصين
األموي والعبايس ،هلذا مل يقدموا عىل اإلمساك هبا ،كيف والنصوص العديدة تؤكد أّنم مل
يكونوا يثقون بفرص النجاح ،مثّ العديد من نصوص احلوارات اللتي وقعت بني بعض األئمة
وبعض رموز الزيدية ،واملدونة يف كلتب الرجال والرتاجم واللتاريخ واحلديث.
هذه الصورة االحتامل ّية ألداء النبي وأهّ البيت تعني أن بازرگان ليس بإمكانه القفز نحو
اسلتنلتاجه الفصّ بني الديني والزمني ،إال بلتفلتيت هذه االحلتامالت اللتارخيية اللتي تبدو قوي ًة يف
معطياهتا الزمنية ،عل ًام أن بازرگان جتاهّ يف نظريلته عرشات النصوص املدونة يف كلتب احلديث
واللتي يشي فيها أهّ البيت إىل حقيلتهم يف األمر وأن احلكام قد غصبوهم حقهم ،أال جيب أخذ
هذه النصوص بعني االعلتبار ونحن نرجح احلتامالً تفسيي ًا لللتجربة عىل اآلخر؟!
وقد سبق أن بحثنا مفصالً يف حركة اإلمام احلسني× ،وقلنا بأن اللتصور اللتارخيي

األرجح هو أنه خرج هادف ًا الفرار من البيعة ـ كام قال بازرگان ـ لكن املرحلة الثانية من حركلته
ـ وهي املرحلة املكية ـ كانت اللتوجه لإلمساك بالسلطة يف العراق  ،وصحيح أن هذه احلركة
بذاهتا ال تثبت اهلوية الدينية للسلطة ،لكنها أيض ًا ال تؤكد سلب هذه اهلوية عنها.
كام أن صلح اإلمام احلسن× ال يدل عىل أن السلطة ليست حق ًا إهلي ًا له؛ ألن الصلح مل
يكن ناجت ًا عن رغبة شخصية يف اللتخّل ،بقدر ما تنبؤنا املعطيات اللتارخيية عن ظروف قاهرة
كانت تلتصّ بقدرته عىل اإلمساك بجيشه وقاعدته الشعبية وغي ذلك ،فهّ يريد بازرگان أن
يصور لنا بكّ براءة تارخيية أن احلسن بن عّل ودون أي سبب قاهر ،ختىل عن السلطة؛ ألنه
رغب يف اعلتزال العمّ السيايس مث ً
ال ال غي؟ وهّ إذا كانت السلطة حق ًا إهلي ًا له فهذا يعني أنه
ال جيوز له اللتخّل عنها ولو حتت ظروف سياسية قاهرة؟ أليس هذا تفكي ًا سكوني ًا يف تفسي
اللتاريخ السيايس للمسلمني؟!
كام أن عدم اسلتجابة اإلمام الصادق× للرسالة اللتي وجهها له أبو مسلم اخلراساين
(137هـ) ،تفلتح الباب عىل احلتامل أن هدف اإلمام مل يكن تغيي السلطة األموية بقدر ما كان
تعيني البديّ هلذا اللتغيي ،وهلذا تيش بعض النصوص أن اإلمام الصادق كان يعلم بأن األمر لن
يؤول إليه ،وهلذا ورد عنه يف جوابه للخراساين ودعوته أنه قال :ما أنت من رجايل وال الزمان
زماين . ويبدو أن أكثر من إمام من أئمة أهّ البيت مل يكن لدهيم ثقة باحلركات الثورية اللتي
انطلقت يف زماّنم ،وكان عدم الثقة أحيان ًا ناجت ًا عن أن حتالف هذه احلركات مع كبار وجوه
أهّ البيت النبوي يف عرصهم كان هيدف حشد بعض اجلمهور حوهلم هبدف اسلتغالل عنوان
أهّ البيت العاطفي ،حلتى إذا ما أمسكوا بالسلطة نحوا أهّ البيت جانب ًا ،فهذا االسلتغالل
السيايس لعنوان الرضا من آل حممد ،كان ملتوقع ًا ،بّ قد الحظناه يف اللتجربة العباسية ،وهذا
يعني أن مقلتىض احلنكة السياسية أن ال يسلتجيب أهّ البيت هلؤالء بسهولة ،بّ لعّ سبب متنع
بعض األئمة هو اعلتقادهم بأن تغيي السلطة يف تلك املرحلة كان يسلتدعي سفك ًا عظي ًام للدماء،
( )1انظر :حيدر حب اهلل ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  303 :3ـ .363
( )2الشهرسلتاين ،امللّ والنحّ 154 :1؛ وهذا النص يؤكد أن اإلمام يعلّ عدم حركلته بالظروف
املوضوعية وليس بأصّ موضوع السلطة .هذا ،وال يعرف اللتاريخ أن اخلراساين كان من أصحاب
الصادق ،وال حلتى اللتقى به أكثر من مرة واحدة.

وربام يكون هذا النوع من تغيي احلكم مرفوض ًا عندهم ،ونحن نعرف أن حركة اخلراساين
أدت حلتى مقلتله إىل سفك الكثي من الدماء.
كام أن موقف اإلمام عّل بن موسى الرضا× من والية العهد يفلتح عىل تفسيات
ملتعددة ،من حيث إمكانات نجاحها ومديات قبول رجاالت الدولة العباسيني واللويب
العبايس هبا من جهة ،ومن حيث كون خطوة املأمون احلتيالية أو صادقة من جهة ثانية ،ومن
حيث إرادة املأمون سحب بساط الرشعية من حتت الثورات اللتي كانت تنطلق هنا وهناك يف
مملكلته عقب توليه اخلالفة ،وغي ذلك ،فكّ هذه االحلتامالت تبدو مفلتوحة ،وعلينا رصدها
بشكّ دقيق ،بّ قبّ ذلك علينا اللتأكد من أن الرضا قد رفض بالفعّ والية العهد أو أن هذا
هو اللتصوير الشيعي الذي مل يكن يقبّ يوم ًا بلتحالف بني املعارضة الشيعية والسلطة حتالف ًا
سياسي ًا زمني ًا يقوم عىل مصلحة وقلتية ،ألنه كان يفكر ثوري ًا وأيديولوجي ًا ،فلم يلتحمّ فكرة أن
يلتحالف الرضا مع املأمون ..ولعّ هذا األمر بنفسه هو سبب رفض الرضا ـ لو رفض ـ لوالية
العهد؛ نظر ًا الحلتاملية االنلتفاضة الداخلية عليه نفسه من قبّ أنصاره الذين ربام مل يكونوا
يرتاحون خلطوات من هذا النوع ،األمر الذي قد يظهر تيار ًا مناهض ًا له بني الشيعة حتت شعار
(مذل املؤمنني) ..كّ هذا حيلتاج للحسم قبّ اختاذ تصور علامين من والية العهد.
وإنني وإن كنت ارجح تفسي بازرگان أكثر يف خصوص قضية اإلمام الرضا ،لكن هذا
الرتجيح ليس سوى ظن ،والظن ال يغني من احلق شيئ ًا.
إن اللتجربة كلها كام تلتحمّ تفسي بازرگان ،تلتحمّ أيض ًا فكرة أنه ال جيب السعي
للوصول إىل السلطة ،وال حرص اإلسالم بالسلطة ووجودها ،بّ لو وصلنا إليها فإن ممارسة
السلطة شأن ديني؛ ألن الدين وضع هلا برناجم ًا.
نعم ،يمكن لنا أن نؤيد بازرگان يف أن اللتجربة ال تسمح لنا باعلتبار احلركة احلسينية أصالً،
واحلركة غي احلسينية اسلتثنا ًء؛ ألن االسلتدالل بحركة احلسني عىل أصالة الثورية غي دقيق ،بّ
مرجعيلتها يف تأصيّ مفهوم الثورة مرجعية حمدودة جد ًا ،عىل تفصيّ بحثناه يف حمله .

وإذا انتقلنا من َتربة أهل البيت لتجربة بعض األنبياء السابقني بوصفها اجلزء الثاين من
( )1انظر :حيدر حب اهلل ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  358 :3ـ .363

التجربة ،فال نسلتطيع أن نقلتنع كثي ًا بمقاربة بازرگان عندما قال بأن األنبياء احلكام كانوا
اسلتثناء ًا ،والسبب يف ذلك أن معلوماتنا عن عرشات اآلالف من األنبياء ـ وال نعرف عدد
األنبياء بالدقة ،واليهود ذهبوا إىل أن عددهم يلتجاوز املليون نبي ـ شحيحة ،بّ تكاد تكون
معدومة ،فكيف يل أن اثبت االسلتثناء والندرة يف ظّ هذا الوضع ،وأنا ال أعرف املعايي اللتي
اعلتمدها القرآن يف اخلتيار نامذج من األنبياء ـ نيف وعرشين نبي ًا ـ للحديث عنهم؟! فأصّ
فرضية االسلتثناء غي ثابلتة تارخيي ًا بالشكّ الذي صوره لنا بازرگان ،خاصة وأن الكثي من
األنبياء إنام بعثوا ألماكن حمدودة أو قرى أو أرياف ،ومن ثم فلتكوينهم لنوع من السلطة املحلية
ال يعني ظهور دول كبية يفرتض أن ينقّ لنا اللتاريخ أخبارها.
وعىل فرض ذلك ،فهّ هذا يعني أن األنبياء مل يسعوا للوصول إىل مرحلة تشكيّ نظام
سيايس ـ اجلتامعي بالرضورة ،أو أنه يعني أن الناس مل تؤمن هبم هلذا إما قلتللتهم أو أن اهلل أنزل
العذاب عىل تلك األمم اجلاحدة؟ والفضاء القرآين يساعد عىل مزدوج (القلتّ ـ العذاب)،
فليس صحيح ًا أخذ مجيع األنبياء بمساق واحد ،ثم القول بأّنم مل يسعوا للسلطة ،فام دام ال
يوجد إمكانية للوصول للسلطة ألن الناس ال تؤمن باألنبياء أص ً
ال ومل يلتبعهم سوى األقلية أو
األرذلون كام هي اللتعابي اللتي ينقلها القرآن الكريم ،كيف يمكن موضوعي ًا طرح األنبياء كالم ًا
يف السلطة؟!
إن السلطة هي هدف تال وليست هدف ًا أول ،فاهلدف األول هو تكوين القاعدة املؤمنة
لالنلتقال هبا نحو مرحلة تطبيق رشع اهلل ودينه وقيمه ،وأغلب األنبياء الذين عرضهم القرآن لنا
أّنوا حياهتم أو انلتهت حياة أممهم قبّ تكوين هذه القاعدة املؤمنة اللتي يمكن من خالهلا إقامة
سلطة اجلتامعية ،وهلذا مل يامرس أو يلتكلم النبي حممد عن أي سلطة اجلتامعية يف مكة؛ ألن
القاعدة املؤمنة ال تسمح بذلك إال عّب االنقالبات العسكرية ،وباللتايل فيمكن لنا أن نقول بأن
األنبياء مل يلتحركوا للتكوين املجلتمع والنظام الديني إال من خالل تكوين األمة املؤمنة ،فالدولة
هدف تال لحأمة الصاحلة ،ال أّنا هدف أول يفرض قهر ًا عىل الناس ،وهذا غي أن نقول من
األول بأن الدولة خارج سياق الّبنامج كله.
وعندما ننظر يف جتربة النبي موسى× فلن يصح كالم رسوش وبازرگان مع ًا من أنه مل

يقّ لفرعون :تنح لكي أكون مكانك عىل العرش ،بّ طالبه باإليامن واللتوحيد ..إن هذا
الكالم غي مقنع أيض ًا ،فالنص القرآين واضح يف أن جمال دعوة موسى وهارون ـ يف تلك الفرتة
عىل األقّ ـ هي بنو إرسائيّ ،وهلذا طالباه بأخذ بني إرسائيّ واللتوقف عن تعذيبهم ،فلم
تكن مهملته خارج إطار بني إرسائيّ حلتى يكون من مرشوعه الوصول للسلطة يف مرص ،هذا
األمر واضح يف النصوص الدينية اليهودية ،والقرآن يضيف عىل هذا أن موسى دعا فرعون
لإليامن ،فكان غرض موسى وهدفه املبعوث ألجله هو إنقاذ بني إرسائيّ ودعوة فرعون ،وملا
مل يسلتجب فرعون للدعوة ومل يكن ممكن ًا إسقاط نظام بقوة فرعون ،صار كّ عمله عىل إنقاذ
بني إرسائيّ للخروج هبم من حتت ظلم فرعون ،وهلذا حكم موسى عملي ًا بني إرسائيّ بعد
اخلروج من مرص ،وطالبهم بدخول األرض املقدسة اللتي كلتب اهلل هلم ،ومقاتلة (القوم
اجلبارين) الذين كانوا يمنعوّنم عن ذلك ،ولكن بني إرسائيّ هم الذين ختلفوا عن موسى يف
هذا ،بدل أن حياربوا للتكون هلم األرض املقدسة ،وهلذا نجد أن يوشع يفعّ ذلك بعد وفاة
موسى ،األمر الذي جيعّ بني إرسائيّ حيكمون األرض املقدسة وصوالً إىل الفرتة اللتي طالبوا
فيها نبيهم صموئيّ بملك ،فنصب اهلل هلم طالوت (شاول ،يف تسمية الكلتاب املقدس) ملك ًا.
وقصة طالوت ال تؤ ّكد فصل الديني عن السيايس يف التجربة املوسو ّية
ّ
إن هذا التاريخ ّ
واليهود ّية ،بل ربام عىل العكس متام ًا ،تؤكّد الرتابط بينهام بشكل من األشكال:
ففي الرواية اليهود ّية وضوح كبي يف هذا املجال ،وأن طلبهم امللك أغضب اهلل تعاىل،
فلنالحظ نصوص العهد القديم ،تقول برصاحة :فاجلتمع كّ شيوخ إرسائيّ وجاؤوا إىل
صموئيّ إىل الرامة .وقالوا له هو ذا أنت قد شخت وابناك مل يسيا يف طريقك فاآلن اجعّ لنا
ملك ًا يقيض لنا كسائر الشعوب ،فساء األمر يف عيني صموئيّ إذ قالوا أعطنا ملك ًا يقيض لنا،
وصىل صموئيّ إىل الرب ،فقال الرب لصموئيّ :اسمع صوت شعبك يف كّ ما يقولون لك؛
ألّنم مل يرفضوك أنت ،بّ إياي رفضوا حلتى ال أملك عليهم حسب كّ أعامهلم اللتي عملوا
من يوم أصعدهتم من مرص إىل هذا اليوم وتركوين وعبدوا آهل ًة أخرى هكذا هم عاملون
( )1البحث يف عاملية أو عدم عاملية رسالة بعض األنبياء (بّ حلتى مفهوم العاملية) مثّ نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى ،من األبحاث بالغة األمهية ،حيث تبدو النصوص ذات بيانات ملتنوعة يف هذا
الصدد ،وحتلتاج ملقاربة جادة.

بك أيض ًا. ..

وأما الرواية اإلسالم ّية ،فالنص القرآين يقول﴿ :أمل ْ تر إِىل ا ْمل ِ
إل ِم ْن بنِي إِ ْرسائِيل ِم ْن ب ْع ِد
ّ
ِ
ِ
ِ
ث لنا ملكًا نُقات ْل ِيف سبِ ِ
ُموسى إِ ْذ قا ُلوا لنبِ ٍّي ُهل ُم ا ْبع ْ
يل اهللَِّ ..وقال ُهل ْم نبِي ُه ْم إِ َّن اهللَّ قدْ بعث لك ُْم
ك علينا ونحن أحق بِا ُْمل ْل ِ
ك ِم ْن ُه ومل ي ْؤت سع ًة ِمن ا ْمل ِ
ال قال
طا ُلوت ملِكًا قا ُلوا أنَّى يك ُ
ْ ُ
ُْ
ُون ل ُه ا ُْمل ْل ُ ْ
اجلس ِم واهللَُّ ي ْؤ ِيت م ْلكه من يشاء واهللَُّ و ِ
ِ
اسع علِيم
ُ ُ ُ ْ
إِ َّن اهللَّ ْ
اصطفا ُه عل ْيك ُْم وزاد ُه ب ْسط ًة ِيف ا ْلع ْل ِم و ِْ ْ
ُ
وت فِ ِيه سكِينة ِم ْن ر ِّبك ُْم وب ِق َّية ِممَّا ترك آ ُل ُموسى وآ ُل
وقال ُهل ْم نبِي ُه ْم إِ َّن آية ُم ْلكِ ِه أ ْن ي ْأتِيك ُُم التَّا ُب ُ
وت بِ ُْ
اجلنُودِ قال إِ َّن اهللَّ
ه ُارون ْحت ِم ُل ُه ا ْملالئِك ُة إِ َّن ِيف ذلِك آلي ًة لك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِني فل َّام فصل طا ُل ُ
ُم ْبتلِيك ُْم بِنهر فم ْن ِ
رشب ِمنْ ُه فل ْيس ِمنِّي وم ْن مل ْ ي ْطع ْم ُه فإِ َّن ُه ِمنِّي إِ َّال م ِن اغْرتف غُ ْرف ًة بِي ِد ِه
ف ِ
رش ُبوا ِمنْ ُه إِ َّال قلِ ًيال ِمن ُْه ْم فل َّام جاوز ُه ُهو وا َّل ِذين آمنُوا مع ُه قا ُلوا ال طاقة لنا ا ْلي ْوم بِجا ُلوت
و جن ِ
ت فِئ ًة كثِري ًة بِإِ ْذ ِن اهللَِّ واهللَُّ مع
ُود ِه قال ا َّل ِذين ي ُظنون أ َّهن ُ ْم ُمال ُقو اهللَِّ ك ْم ِم ْن فِئة قلِيلة غلب ْ
ُ
الصابِ ِرين﴾ (البقرة 246 :ـ .)249
َّ

فاآليات الكريمة واضحة يف أن القوم اسلتأذنوا نبيهم يف هذا األمر ،كام وهي واضحة يف أن
اهلل هو الذي جعّ هلم طالوت ملك ًا ،والدليّ أّنم اعرتضوا عليه ،وأن اهلل قد أكد هلم عّب نبيه
أن فيه خصائص تسلتدعي ذلك ،وأن اهلل اصطفاه ،بّ جعّ إتيانه باللتابوت عالمة ملكه ،وهذا
كله واضح يف أن قضية طالوت ليست فص ً
ال بني السلطة والدين حلتى لو مل تكن دليالً عىل
الربط بينهام ،وهبذا نجد أن األنبياء هم الذين كانوا حيكمون بني إرسائيّ تقريب ًا إىل زمان
طالوت (شاول).
وأما ما ذهب إليه بعضهم ـ ناقد ًا بازرگان ـ من أن (امللك) هنا ليس هو السلطان ،يف
عرض سلطان النبي ،بّ هو جمرد قائد للجيش ملحاربة جالوت ،حتت سلطة النبي الذي ما
يزال هو القائد العام للمجلتمع  ،فهو غي واضح ،ال يف الرواية اللتارخيية اللتي يقدمها لنا
الكلتاب املقدس ،وال يف الداللة اللغوية للكلمة يف اللغة العربية ،وإن كان األمر حملتمالً يف حد
نفسه.
( )1الكلتاب املقدس ،العهد القديم ،صموئيّ األول ،اإلصحاح الثامن ،اآليات 4 :ـ .8
( ) 2انظر :رسول حامدنيا ،دولت يار ،نقد وبررسى كلتاب آخرت وخدا هدف بعثت انبيا 142 :ـ .143

وهبذا نسلتنلتج أن اسلتشهاد بازرگان باللتجربة عىل فصّ الديني عن الزمني والدنيوي غي
مقنع ،خاصة وأننا نملك جتارب نبوية وإمامية مارست السلطة بوضوح .أعلتقد بأن بازرگان
يف مقاربلته لللتجربة ،كان يريد إثبات احلريات ،ورفع سمة القهر واإلكراه عن الدين ،أكثر من
إثبات فصّ السلطة عن الدين ،وهذا موضوع آخر ربام نوافقه عىل الكثي من أفكاره فيه ،وقد
تكون بعض الشواهد يف اللتجربة دليالً عليه.
ومن هنا نسلتنلتج أيض ًا أن قول بازرگان بأننا ال نجد يف القرآن أن اهلل أنزله أو بعث األنبياء
إلقامة الدولة واالقلتصاد وبناء احلياة الدنيوية للناس ،بينام نجده يؤكد بشكّ كّل عىل رضورة
ألن
إقامة العدل وحتقيق اإلحسان واإلصالح واإلنفاق وخدمة الناس ..هذا القول غي دقيق؛ ّ
فكرة الدولة توجد نظر ّيتان أساس ّيتان حوهلا عند أنصار النظام السيايس الديني يف العرص
احلديث:
أ ـ الدولة غاية الدين والرشيعة ،وهي بنفسها جزء التعاليم الدين ّية وحتظى بقداسة.
جمرد وسيلة
ب ـ الدولة ليست جزء ًا من التعاليم الدين ّية وال غرض ًا وال غاية ،بل هي ّ
حرص ّية لتحقيق التعاليم الدين ّية.
وبنا ًء عىل النظرية الثانية فإن رضورة الدولة ال تأيت من أّنا مطلوب بذاهتا ،بّ من حيث إن

حتقيق القيم الدينية يسلتدعي حتققها ،وتبع ًا هلذه النظرية ال يمكن لبازرگان أن يسلتنلتج من عدم
حديث القرآن أو األنبياء يف رساالهتم عن حتقيق دولة ـ بوصفها غرض ًا هلم ـ أن الدولة منقطعة
الصلة عن رساللتهم؛ ألن رساللتهم ال تلتضمن الدولة ،لكنها تسلتلزمها ،واألغراض ال حتملها
اللوازم بّ األصول وامللزومات ،كام هو واضح ِّبني ،فحديثهم عن العدل واإلحسان وإحقاق
احلق وغي ذلك يسلتلزم الدولة .نعم بإمكان بازرگان أن يناقش يف املالزمة املزعومة ،لكن هذا
غي أن يسلتنلتج من عدم احلديث عن الالزم نفي وجوده ،بّ إثبات القطيعة معه.
أضف هلذا كله ،أن افرتاض بازرگان أن سلطة من حكم من األنبياء مل تكن سلطة وحيية،
بّ هي سلطة زمنية ،وهلذا انطلقت من املشاورة ال من انلتظار الوحي ..حيلتاج للتأمّ؛ فامذا
يقصد من دينية الدولة عند من يرفض علامنيلتها الكاملة؟ كأن بازرگان تصور أن الصورة
الوحيدة ملفهوم الدولة الدينية هي الدولة اللتي تلتخذ من كّ تفاصيّ خطواهتا مرجعية النص
األوىل واألخية ،وكأن النص هو الذي جيب أن يعرفني ما إذا كان شق طريق هنا هو أمر

صالح أو ال!
إن هذه الصورة الهوتية باملتياز ،فليست هذه هي الدعوى ،بّ من يدعي دينية الدولة ـ ال
أقّ الكثي منهم ـ يرون أن املقصود هو حاكمية القيم واللترشيعات الدينية ،ويف غي ذلك فإن
الناس يديرون أمورهم ويشخصون املصاديق ويعينون املوضوعات ،فإذا قصد بازرگان من
نفي دينية الدولة نفي الدولة اللتي ال يلتخذ فيها أي إجراء إال بإفصاح النص عن هذا اإلجراء،
فنحن نوافقه يف ذلك متام ًا ،أما دينية الدولة بمعنى أن قوانينها املدنية واجلزائية واجلنائية
واللتجارية وغي ذلك البد أن تكون مأخوذ ًة من النصوص عن اجلتهاد فقهي ،فهذه الدينية ال
تنفي مبدأ الشورى يف وضع خطط احلرب وتشخيص الصالح من الفاسد يف العالقات الدولية
وقضايا السلم واحلرب.
ومن هنا يلتبني لنا جلي ًا أن بازرگان غي قادر تارخيي ًا عىل إثبات أن سلطة األنبياء الذين
مارسوا السلطة كانت سلط ًة زمنية وليست دينية ،وإن مل يكن خصمه قادر ًا عىل إثبات أّنا دينية
مثالً.
وإذا أهنينا الكالم حول بازرگان لننتقل إىل عّل عبد الرازق يف مقاربته النقدية لداللة التجربة
عىل الربط بني الرسالة واحلكم ،فإ ّن بإمكاننا أن نع ّلق عليه:
أ ـ كان النقد األول الذي مارسه عبد الرازق أفضّ من املسي الذي ساره بعد ذلك ،وذلك
أنه يف البداية شكك يف إمكانية إثبات أن اللتجربة الزمنية النبوية هي جزء من الوحي والرسالة.
إن هذا األمر يبدو ـ لو تركنا النصوص جانب ًا ـ معقوالً ،فكّ ما نملكه يف اللتجربة اللتارخيية هو
أن النبي مارس السلطة وكان زعي ًام لدولة وأمة ومجاعة ،لكن هّ هذه اللتجربة لوحدها متكننا
من أن نثبت أنه فعّ ذلك انطالق ًا من كونه جزء ًا من رساللته أو ربام يكون خاض هذه اللتجربة
من خالل أن الظروف هي اللتي فرضت عليه هذا األمر؟ فلم يكن بإمكانه أن يدير وضع أملته
احلرج حلامية الدين اجلديد إال باللتصدي املبارش للحياة السياسية والعسكرية ،لكن هّ يمكننا
أن نلتأكد أن النبي لو كانت ظروفه خملتلفة ،بحيث انلترش دينه بّسعة فائقة دون عوائق ،ومل يشعر
بأي خطر يداهم مجاعلته ،فهّ كان سيلتصدى بنفسه لقيادة الدولة وممارسة السلطة؛ ألن ذلك
جزء من رساللته اللتي جتعّ تصديه وظيف ًة دينية له أو أنه كان سيكفيه تكوين األمة املسلمة
املعلتقدة احلاملة للرسالة ،ثم يقول هلم :ليس هناك من رضورة لكي أمارس السلطة عليكم ،بّ

أنلتم متلكون اإلمكانات الذاتية واالجلتامعية اللتي تسمح لكم بإدارة أموركم بام فيه رعاية
الصالح العام والقيم الدينية العليا؟ هّ ثمة يشء يمكنه أن جيعّ فرضيلتنا هذه مسلتحيلة؟
يبدو من العسي للغاية الوقوف بوجه مثّ هذه الفرضية ،ال بمعنى أّنا ثابلتة ،بّ بمعنى أّنا
ممكنة ،وإمكاّنا هنا يعيق قدرتنا عىل اسلتنلتاج رسالية السلطة من اللتجربة نفسها ،فام ابلتدأ به عبد
الرازق خطوته كان ناجح ًا يف تقديري لو تركنا النصوص جانب ًا واكلتفينا باللتجربة ،وهو يعني
أن السلطة ليست سوى وسيلة اضطرارية من وسائّ محاية الدين واسلتقراره (عنوان ثانوي
قاهر) ،ال أّنا جزء ال ينفك عن الدين نفسه ،فلو فرضنا ـ ودعونا نقول بأن فرض املحال ليس
بمحال ـ أن ظرف ًا ما حقق املصالح الدينية دون احلاجة للتدخّ الدين يف السلطة ،فهّ أن
اللتجربة النبوية تؤكد هذا اللتدخّ يف هذه احلال؟
وربام يطرح هنا أن القرآن الكريم يلتحدث عن رضورة اللتأيس بالنبي ،وهذا يعني أننا
ملزمون باالسلتنان بسنلته ،ويكفي هذا السلتنلتاج أن سيته السياسية هي بمثابة مثّ أعىل لحأمة
بعده ،ومن ثم فمامرسة السلطة نوع من االقلتداء بالنبي نفسه ،وهو أمر أمرنا به الكلتاب العزيز.
لكن هذا الكالم غي دقيق وفق ًا لقواعد الصنعة االجلتهادية؛ ألن االقلتداء بالنبي ال يعني
جمرد ممارسة الفعّ نفسه الذي فعله النبي أو نسبة هذا الفعّ بشكّ إطالقي للدين ،بّ البد
من أن نلتأكد أن النبي حني مارس هذا الفعّ هّ مارسه من موقع أنه واجب أو مسلتحب أو
جائز؟ وهّ مارسه من موقع العنوان الثانوي واحلالة الطارئة أو من موقع العنوان األويل
واحلالة العادية؟ وهذا ما يسمى يف مباحث حجية الفعّ النبوي بمعرفة صورة الفعّ
ووجهه  ،ويف مثّ هذه احلال ال نلتمكن يف موضوع بحثنا من اللتأكد من أن فكرة الدولة كانت
جزء ًا من رساللته؛ ألنه من املمكن أن طبيعة الظروف اللتارخيية فرضت عليه احلضور السلطاين
هبذا املسلتوى ،ومن ثم فلتكون اللتجربة السياسية للنبي غي مؤكِّدة جلزئية السلطة للدين وال
نافية ،بّ قد تكون جمرد اسلتلزام زمني لحأمر بناء عىل منطق الرضورة .وهذا الكالم يقال أيض ًا
يف حالة الكثي من األنبياء الذين مل يقوموا باإلمساك بالسلطة ،حيث من املمكن أن يكون ذلك
( )1ملزيد من االطالع عىل مسألة حجية الفعّ النبوي ورشوط هذه احلجية عىل مسلتوى الصورة والوجه،
وطبيعة املوقف االسلتداليل من الفعّ النبوي ،يمكن مراجعة بحثنا حول هذا األمر يف كلتابنا :حجية
السنة يف الفكر اإلسالمي 610 :ـ .615

بسبب عدم كون الظروف مناسبة هلم أو مؤاتية ،ال بسبب عدم وجود عالقة عضوية بني الدين
والسلطة.
ب ـ إن ادعاء عبد الرازق أن النبي مل يامرس عملية سلطوية زمنية بمعنى الدولة ،وإنام
كانت سلطلته روحية واجلتامعية ،يبدو غي مقنع ألي ملتابع تارخيي للسية النبوية ،وذلك أن
الفرتة اللتي خاضها النبي بوصفه رئيس ًا ملجلتمع يدير أموره احلياتية ال تلتعدى العرش سنوات،
بّ هي أقّ من ذلك باللتأكيد ،ويف هذه الفرتة كان عدد املسلمني قلي ً
ال يف اجلزيرة العربية حلتى
ّناياهتا حيث ازداد العدد يف النصف الثاين من العقد اهلجري األول ،ولو الحظنا هذه املدة
القصية اللتي حكم فيها النبي جملتمعه ،ذلك املجلتمع الذي مل يكن يعرف يوم ًا مفهوم الدولة
املركزية ،لرأينا أن اخلطوات اللتي قام هبا ال متثّ بالنسبة لذلك املجلتمع سوى مفهوم الدولة
املركزية ،وكالم عبد الرازق عن شح املعلومات فيه مبالغة واضحة ،فقد ذكرت كلتب اللتاريخ
والسية أسام ًء باللتفصيّ لعامل النبي ووالته عىل املناطق املخلتلفة من اجلزيرة ،فكان له والة
وعامل وقضاة وكان جيبي الزكوات وحيارب إذا تم رفض تسليمها ،ويأخذ األمخاس ،ويقود
احلروب ويوقع معاهدات السالم ،وجيمع الغنائم ويقسمها عىل املقاتلني وعىل مصالح
املسلمني ،وكانوا يرجعون إليه يف القضاء ،وكان هو السلطة اللترشيعية اللتي تسن هلم القوانني
اجلديدة امللتصلة باألحوال الشخصية والشؤون املدنية وقواعد احلرب والسلم ..واألهم من
هذا كله أننا ال نعرف يف املجلتمع اإلسالمي يف تلك الفرتة شخص ًا كان يدير شؤون املسلمني
وقضاياهم غي النبي باسلتثناء النفوذ املحدود الذي كان يامرسه شيوخ القبائّ عىل قبائلهم.
إن علينا أن نلتصور مفهوم الدولة بالنسبة ملجلتمع مثّ املجلتمع العريب آنذاك من جهة ،يف
مقابّ تصور مفهوم الدولة يف القرون األخية ،ونحن نعرف أن الدولة احلديثة اتسع نطاق
نفوذها يف املجلتمع وتولت الكثي من املسؤوليات اللتي مل تكن تعرفها الدولة احلارسة قدي ًام.
وعلينا أن نميز أيض ًا بني الدولة اللتي تكون صغي ًة وحديثة الوالدة يف جملتمع ال يقرأ وال يكلتب،
وما يزال يعاين من حروب واسلتهداف ،وبني الدولة الكّبى املسلتقرة اللتي مىض عليها سنوات
طويلة ،وكّ هذا اخللط بني األحداث واملفاهيم يوجب وقوعنا يف خطأ أن النبي مل يكن يملك
سلطة حكم ،فال هتمنا كلمة الدولة بقدر ما هتمنا كلمة احلكم وإدارة دنيا الناس.
وال أدري ملاذا مل يقلتنع عبد الرازق بلتحليله األخي الراجع إىل عفوية اللتجربة النبوية وطبيعة

املجلتمع العريب ،مع أنه حتليّ منطقي جد ًا ،خاصة عندما نسلتوعب أن النبي مل يكن حاك ًام
فحسب ،بّ كان نبي ًا أيض ًا ،ولعله يريد أن يقدم جتربة حكم خملتلفة عن جتارب السالطني متلتاز
بالكثي من العفوية ،وتبلتعد عن الكثي من البيوقراطية وأمثاهلا .وال أفهم إرصاره عىل ربط
هوية الدولة باملحاسبات وامليزانيات والدواوين ،فقد عاش املسلمون يف عرص أيب بكر الذي
يصنفه عبد الرازق عرص حكم ،وكثي من قضايا الدولة مل يكونوا يعرفوّنا أيض ًا ،وعرص عمر
بن اخلطاب هو العرص الذي يمكن بوضوح أن نقول بأنه عرص انلتقال صورة الدولة من حاللتها
البسيطة إىل حالة أكثر تعقيد ًا وتقنين ًا ،وهذا أمر طبيعي جد ًا.

 5ـ تأمّالت يف دالالت نصوص القطيعة بني الزمين والديين

اسلتند هنا ـ من قبّ عّل عبد الرازق وبازرگان مع ًا ـ لبعض النصوص الدينية للتأكيد فكرة

اخروية الدين ورساليلته ،مع املتياز أن بازرگان حاول أن يفّس نصوص ًا اخر بشكّ يلتوامل مع
نظريلته من جهة ثانية ،وسوف نلتوقف عند هاتني اخلطوتني يف مداخللتنا هذه.
ّأما النصوص الدين ّية التي حاول بازرگان أن يقدّ م هلا تفسري ًا ُاخرو ّي ًا ،فيبدو تفسريه هلا غري
مقنع ،لكن ال بمعنى أن تفسيه يف نفسه غي صحيح ،بّ بمعنى أنه غي كاف ،وذلك أن
بازرگان مل يقدم لنا عرض ًا منطقي ًا معقوالً يلتوامل مع نظريلته لذلك الكم من اللترشيعات الدينية
اللتي تلتصّ بشؤون الدنيا ،كأحكام السلطنات والعقود واإليقاعات اللتجارية واملالية (البيع ـ
اخليارات ـ الرشكة ـ املساقاة ـ املزارعة ـ املضاربة ـ اإلجارة ـ الشفعة ـ إحياء املوات ـ احلوالة ـ
الكفالة ـ الوكالة ـ الصلح ـ احلجر ـ الرهن ـ القرض ـ الربا ـ الوصية ـ الرقية والعلتق،)..
وكاألحوال الشخصية مثّ الزواج والطالق والعدة واحلضانة واإليالء واللعان ،وكذلك
القضاء والشهادات واحلدود والديات والقصاص ،وأيض ًا األطعمة واألرشبة والصيد
والذباحة وغي ذلك ..فإذا مل يكن الدين معني ًا بالشأن الدنيوي فام تفسي النصوص القرآنية
واحلديثية يف هذا الصدد؟!
إن القول بأن اهلدف هناك هو جتنيب اإلنسان العصبية واالنفعال أو ممارسة الظلم بام يفيض
إىل شقائه األخروي ليس سوى تغيي يف اللتعبي؛ إذ من املمكن للقائلني بشمولية الدين باحلد
األعىل أن يذهبوا إىل أن وضع الدين للخطط والّبامج كان أيض ًا هبدف رفع املسلتوى املحيط

باإلنسان ،كي تلتوفر له أسباب الرقي الروحي واخللقي ،فكأن الرشيعة جاءت للتنظيم احلياة
االجلتامعية والسياسية للتوفي املناخ املناسب حللول القيم األخالقية ،فبامذا تسلتطيع نظرية
بازرگان أن جتيب هنا يف هذه احلال؟! عل ًام أن وجود غرض اخروي يمكن تصوره هلذا
اللترشيع أو ذاك ال يسلب إمكانات الغرض الدنيوي منه ،خاصة والكثي من هذه اللترشيعات
هي تنظيامت عالئقية مادية دنيوية ،وإال لربام يمكن لآلخرين أن يسلبوا الصفة االخروية عن
العبادات نفسها ،بحجة أن الصالة رياضة بدنية ،وأن الصوم ذو منفعة صحية ،وأن اخلمس
والزكاة هلام فائدة اقلتصادية اجلتامعية ،وأن احلج له فائدة اقلتصادية وسياسية عظيمة وهكذا!
من هذه النقطة ،نالحظ أن اسلتناد بازرگان للعنرص الكمي يف النصوص االخروية هو
اآلخر غي دقيق؛ ألن غاية ما يفيده هذا االسلتناد هو أن اآلخرة واهلل والبعد الروحي أهم
وأعمق وأكثر تقدم ًا ورضور ًة يف الدين من أي جانب آخر ،لكن هّ هذا يعني أن الدين مل هيلتم
أيض ًا للدنيا؟ إن حوايل نصف سدس القرآن الكريم ـ عىل املشهور ـ يلتصّ باألمور الفقهية ،أال
يمكن اسلتنلتاج أن الدين له هدف أعىل وله هدف أدنى ،وهدفه األعىل هو اهلل واآلخرة ،فيام
هدفه األدنى هو اللتنظيم العالئقي األخالقي الذي يوفر حيا ًة سعيدة لدنيا الناس؟ وهبذا يكون
الدين للدنيا واآلخرة مع ًا مع املحافظة عىل أولوية اآلخرة وتقدمها ،ويكون هذا االسلتنلتاج
أقرب لعملية ضم النصوص بمجموعها إىل بعضها بعض ًا ،فمحورية اآلخرة ال تعني تاليش
الدنيا ،بّ تعني طريقيلتها وعدم الوقوف عندها.
ومن املمكن أن يقبّ بازرگان بدنيوية الدين ،لكنه يعلتّب أن دنيوية الدين هي الدنيوية باحلد
األدنى وبمقدار الرضورة ،ال الدنيوية باحلد األعىل ،ويكون هذا هو قصده من اللتأثي الدنيوي
لللترشيعات والغاية االخروية هلا ..وهذا كالم يمكن املوافقة عليه ،بمعنى أن علينا أن نحدد
مديات تدخّ الدين يف إدارة الدنيا ،األمر الذي حيلتاج ملقاربات خملتلفة عن مقاربات بازرگان،
وسوف نلتعرض يف أواخر هذا الكلتاب لنظريلتنا اخلاصة واللتي سوف تلتوصّ إىل نفي دنيوية
الدين باحلد األعىل ،بلتفسي سوف نذكره فيام بعد إن شاء اهلل ،لكنه ال يساوق الدنيوية باحلد
األدنى ،بّ هو مفهوم وسط.
لكن حديثه عن اللتأثي الدنيوي والغاية االخروية غي دقيق؛ ألن اللتمييز بني اللتأثي والغاية
حيلتاج ملعيار ،فال أسلتطيع أن أسلب عن اللتأثيات الدنيوية كوّنا مأخوذة بنظر االعلتبار يف

غايات املوىل سبحانه إال وفق معيار ،وجمرد كون اآلخرة غاية أعىل ال يسلب كون العنارص
الدنيوية واللتأثيات اللتي من هذا النوع غاية أدنى ،بحيث يكون املركب من الغايلتني هو الغاية
النهائية ،فسلب الغائية الدنيوية ـ ولو بوصفها غائية أدنى ـ ليس سوى مصادرة غي مّبهنة
قدمها لنا بازرگان.
أعلتقد بأن بازرگان أخطأ يف املدخّ الذي اعلتمده يف مقاربة هذه النصوص ،وأنه لو حاول
االسلتناد إىل تارخيية اللترشيعات الدنيوية يف مجيعها أو غالبها ،لكان هذا أقرب له ،كام حاول أن
يفعّ يف نصوص الطب النبوي ،غي أن هذا األمر حيلتاج هو اآلخر لنظرية عميقة اجلتهادية
تثبت هذه اللتارخيية وهبذه السعة ،وال يكفي فيها جمرد إطالق الدعاوى ،كام حيصّ هذه األيام،
وبازرگان مل يقم بإحاللتنا عىل مرجعية اجلتهادية تفّس النصوص الطبية النبوية ،فضالً عن
غيها ،بوصفها نصوص ًا غي دينية ،وهذه نقطة نقص يف اطروحلته.
وأما حديث بازرگان عن نصوص العفو يف القصاص ،واعلتبارها شاهد ًا عىل عدم كوّنا
لبناء دولة ،فال تصلح شاهد ًا لفكرته؛ ألن الرشيعة بلتشجيعها عىل العفو ال تشي لفكرة الدولة،
بّ تشي لللتمييز بني احلقوق العامة والشخصية ،وهذا موجود يف مجيع دول العامل ،وإال فهّ
حيق لنا أن نفهم من نصوص تشجيع اإلسالم عىل العفو أنه يريد العفو عن املجرمني دوم ًا
األمر الذي يؤدي إىل توفي فضاء مساعد للجريمة؟!
هذا كله يف النصوص اللتي حاول بازرگان إعادة تفسيها بشكّ ينسجم مع نظريلته ،وهو
يف تقديري غي مقنع.
ّأما ما قاله عّل عبد الرازق من عدم كفاية النصوص اللترشيعية يف تغطية مرشوع إقامة دولة
ولوازمها عىل طول اخلط الزمكاين إىل يوم القيامة ،فهذا مقنع بالنسبة يل ،وقد سبق أن حتدثنا
عنه وسيأيت املزيد فال نطيّ.
وأما النصوص التي قدّ مها عّل عبد الرازق وبازرگان بوصفها دليالً عىل نظر ّيتهام ،غري ما
ّ

تقدّ م آنف ًا وناقشناه ،فهو تكرير القرآن اإلعالن عن أن األنبياء ليسوا موكلني بالبرش ،بّ هم
دعاة مبرشون ومنذرون ،فإن هذا اإلعالن القرآين املكرر يؤكد عندمها أن الدعوة النبوية ليس
هلا أي عالقة بالدنيا.
هنا جيب علينا اللتوقف قلي ً
ال عند هذه املجموعة من النصوص القرآنية ،وذلك أننا نالحظ

من تلتبع هذا النوع من النصوص أن اهلدف الرئيس منه هو أن النبي ال يقدر عىل إلزام الناس
بالدين الذي أتى به ،فال هو ملتسلط عىل قلوهبم فيحركها كيف يشاء حلتى يكون أمر اهلداية
والضالل بيده ،وال هو بالذي كلف فرض دينه عىل الناس بالقوة واإلجبار ،قال تعاىل :فذك ِّْر
إِنَّام أنت ُمذكِّر * َّل ْست عل ْي ِهم بِ ُمص ْيطِر * إِ َّال من تو َّىل وكفر * ف ُيع ِّذ ُب ُه اهللَُّ ا ْلعذاب ْاألكْرب
(الغاشية 21 :ـ  ،)24وقوله تعاىل :ن ْح ُن أ ْعل ُم بِام ي ُقولُون وما أنت عل ْي ِهم بِج َّبار فذك ِّْر
آن من خيافُ و ِع ِ
يد( ق ،)45 :وقال سبحانه :ما عىل الرس ِ
بِا ْل ُق ْر ِ
ول إِالَّ ا ْلبال ُغ واهللُّ ي ْعل ُم ما
َّ ُ
َّ
ُت ْبدُ ون وما ت ْكت ُُمون( املائدة ،)99 :ومثله قوله تعاىل :إِ َّن الدِّ ين ِعند اهللِّ ا ِ
اختلف
إل ْسال ُم وما ْ
ا َّل ِذين ُأوتُو ْا ا ْلكِتاب إِالَّ ِمن بع ِد ما جاءهم ا ْل ِع ْلم ب ْغيا بينهم ومن ي ْك ُفر بِآي ِ
ات اهللِّ فإِ َّن اهللِّ ِ
يع
رس ُ
ْ
ْ
ْ
ُ ً ْ ُ ْ
ُ ُ
ِ
ِ
ِْ
احلس ِ
ت و ْج ِهي هللِّ وم ِن اتَّبع ِن و ُقل ِّل َّلذين ُأ ْوتُو ْا الْكتاب واألُ ِّم ِّيني
إن حآجوك ف ُق ْل أ ْسل ْم ُ
اب * ف ْ
أأ ْسل ْمت ُْم فإِ ْن أ ْسل ُمو ْا فق ِد ْاهتدو ْا َّوإِن تو َّل ْو ْا فإِنَّام عل ْيك ا ْلبال ُغ واهللُّ ب ِصري بِا ْل ِعبادِ( آل عمران:
ِ
ِ
ِ
ْحل
الر ُسول فإِن تو َّلوا فإِنَّام عل ْيه ما ُ ِّ
 19ـ  ،)20وقوله تبارك اسمهُ  :ق ْل أطي ُعوا اهللَّ وأطي ُعوا َّ
ْح ْلتُم وإِن تُطِي ُعو ُه هتتدُ وا وما عىل الرس ِ
ني( النور ،)54 :وقوله عز
ول إِ َّال ا ْلبال ُغ ا ُْملبِ ُ
َّ ُ
وعل ْيكُم َّما ُ ِّ ْ
ْ
من قائّ :وإِن تُك ِّذ ُبوا فقدْ ك َّذب ُأمم من ق ْبلِكُم وما عىل الرس ِ
ني
ول إِ َّال ا ْلبال ُغ ا ُْملبِ ُ
َّ ُ
ْ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(العنكبوت ،)18 :وقوله سبحانه :وقال ا َّلذين أ ْرشكُو ْا ل ْو شاء اهللُّ ما عبدْ نا من ُدونه من
ِِ ِ
ِ
يشء كذلِك فعل ا َّل ِذين ِمن ق ْبلِ ِه ْم فه ْل عىل الر ُس ِل
يشء ن َّْح ُن وال آباؤُ نا وال ح َّر ْمنا من ُدونه من ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني( النحّ ،)35 :وقوله تعاىل :إِنَّام ُأم ْر ُت أ ْن أ ْع ُبد ر َّب هذه ا ْلب ْلدة ا َّلذي ح َّرمها
إِالَّ ا ْلبال ُغ ا ُْملبِ ُ
يشء و ُأ ِم ْر ُت أ ْن أكُون ِمن ا ُْمل ْسلِ ِمني * وأ ْن أ ْت ُلو ا ْل ُق ْرآن فم ِن ْاهتدى فإِنَّام ْهيت ِدي لِن ْف ِس ِه
ول ُه كُل ْ
ومن ض َّل ف ُق ْل إِنَّام أنا ِمن ا ُْمل ِ
نذ ِرين( النمّ 91 :ـ .)92
هذه اآليات ـ املكية واملدنية ـ تقرر املبدأ عينه ،وهو أنه ليس عىل الرسول إال البالغ ،وأنه
إزاء كفر الناس ال يكلف بام هو أزيد ،وأنه ليس له أن حيمّ الناس عىل اإليامن ،وهلذا نجد
سياقاهتا تدور حول العالقة مع الذين رفضوا دعوات األنبياء ،وليست حول طبيعة العالقة
داخّ املجلتمع املسلم .
( ) 1بعد تدويني هلذه الفكرة يف اللتمييز عىل مسلتوى هذه اآليات بني كون نظرها إىل العالقة بني املسلمني
وغيهم ،ال داخّ املجلتمع اإلسالمي ..رأيت ابن عاشور يقدم هذه املقاربة يف كلتابه :نقد علمي
لكلتاب اإلسالم وأصول احلكم 20 :ـ 21؛ كام الحظت ذلك عند حممد عامرة يف كلتاب معركة

ويف هذا السياق أيض ًا ،قوله تعاىل :وي ْع ُبدُ ون ِمن ُد ِ
ون اهللَِّ ما ال ينف ُع ُه ْم وال ي ُرض ُه ْم وكان
ِ
ِ ِ
رشا ون ِذ ًيرا * ُق ْل ما أ ْسأ ُلك ُْم عل ْي ِه ِم ْن أ ْجر إِ َّال من
ا ْلكاف ُر عىل ر ِّبه ظه ًريا * وما أ ْرس ْلناك إِ َّال ُمب ِّ ً
شاء أن يت ِ
َّرذ إِىل ر ِّب ِه سبِ ًيال( الفرقان 55 :ـ  ،)57وقوله تعاىل :وأطِي ُعوا اهللَّ وأطِي ُعوا
ِ
ني( املائدة.)92 :
الر ُسول فإِن تو َّل ْيت ُْم فإِنَّام عىل ر ُسولنا ا ْلبال ُغ ا ُْملبِ ُ
َّ
وبمالحظة اآليات نجد وضوح ًا يف اللتأكيد عىل عدم اإللزام ،ال عىل أن الدعوة اللتي أتى هبا
غي شاملة للدنيا ،وال عالقة هلا بوضع تنظيامت ،والنص يفيد أن الواجب هو إطاعة النبي أما
من يلتخلف فأمره إىل اهلل ،لكن هذا ال يعني أن النبي مل يأمر بقضايا تلتصّ بالدنيا ،بّ نقطة نظر
النصوص هنا هو اجلّب واإلكراه ،وأن هذا اجلّب ال يكون من حيث كونك نبي ًا ،بّ لو ذهبت
بعيد ًا عن ذلك فسيكون ممارسة القوة نلتيج ًا لعقد اجلتامعي إيامين كام هي احلال يف البيعة اللتي
كان املؤمنون يبايعوّنا عندما يدخلون يف اإلسالم ،فالعقد االجلتامعي هو الذي يّبر ممارسة
القوة أو العنف مث ً
ال وليس النبوة بذاهتا ،لكن هذا ال يعني أن النبوة مل تقدم تصور ًا حول
مضمون العقد االجلتامعي ،وعىل ماذا ينبغي أن يكون منعقد ًا.
وهناك جمموعة أخرى من اآليات حتمّ أكثر من داللة تفسيية مرتقبة ،وهي قوله تعاىل:
فإِ ْن أ ْعر ُضوا فام أ ْرس ْلناك عل ْي ِه ْم ح ِفي ًظا إِ ْن عل ْيك إِ َّال ا ْلبال ُغ( ..الشورى ،)48 :وقوله
َّاس قدْ جاءك ُُم ْ
احلق ِمن َّر ِّبك ُْم فم ِن ْاهتدى فإِنَّام ْهيت ِدي لِن ْف ِس ِه ومن ض َّل
سبحانهُ  :ق ْل يا أهيا الن ُ
فإِنَّام ي ِضل عل ْيها وما أن ْا عليْكُم بِوكِيل( يونس ،)108 :وقوله تبارك اسمه :وك َّذب بِ ِه
ق ْو ُمك و ُهو ْ
ت عل ْيكُم بِوكِيل( األنعام ،)66 :وقوله تعاىل :قدْ جاءكُم بصآئِ ُر
احلق ُقل َّل ْس ُ
ِمن َّر ِّبك ُْم فم ْن أ ْبرص فلِن ْف ِس ِه وم ْن ع ِمي فعل ْيها وما أن ْا عل ْيكُم بِح ِفيظ( األنعام ،)104 :وقوله
تعاىل :ا َّتبِع ما ُأ ِ
وحي إِل ْيك ِمن َّر ِّبك ال إِله إِالَّ ُهو وأ ْع ِر ْض ع ِن ا ُْمل ْ ِ
رشكِني * ول ْو شاء اهللُّ ما
ْ
ِ
ِ
أ ْرشكُو ْا وما جع ْلناك عل ْي ِه ْم حفي ًظا وما أنت عل ْي ِهم بِوكيل( األنعام 106 :ـ  ،)107وقوله عز
س بِ ْ
من قائّ :إِنَّا أنز ْلنا عل ْيك الْكِتاب لِلنَّا ِ
احل ِّق فم ِن ْاهتدى فلِن ْف ِس ِه ومن ض َّل فإِنَّام ي ِضل
عل ْيها وما أنت عل ْي ِهم بِوكِيل( الزمر ،)41 :وقوله سبحانه :وا َّل ِذين َّاَت ُذوا ِمن ُدونِ ِه أولِياء
اهللَُّ ح ِفيظ عل ْي ِه ْم وما أنت عل ْي ِهم بِوكِيل( الشورى.)6 :
اإلسالم وأصول احلكم 156 :ـ  ،158فاقلتىض اللتنبيه.

فهذه النصوص كام حتلتمّ اللتفسي الذي قلناه آنف ًا ،كذلك هي حتلتمّ أن يكون املراد إسقاط
مسؤولية فعلهم عن النبي ،فاحلفيظ واملوكّ بأمر يلتحمّ مسؤولية هذا األمر ،فكأن اآليات
تريد أن تقول :يا حممد ،إذا قمت بام كلفناك به سقطت املسؤولية عن كاهلك ،وأنت ال تلتحمّ
مسؤولية وضعهم وانحرافهم ،فلست موكالً هبم عىل نحو توكيّ الوالد بولده الصغي أو
حفيظ ًا عليهم عىل النحو عينه ،حلتى إذا عرض له يشء حتمّ الوالد تلك املسؤولية ،وتوجه
اللوم إليه يف أنه مل حيفظ ابنه ،مع أنه يف عهدته وحتت وكاللته ونظره ،إن القضية هنا ليست
كذلك ،فعليك القيام بواجبك ،وانحرافهم ال يؤثر عليك ،فال حتزن ألمرهم وال يرضك
ضالهلم وزيغهم ،فنفي الوكالة واحلفظ هنا ختفيف عن الشعور باملسؤولية ال سلب ًا للسلطنة
عليهم قانوني ًا .
وعليه ،فنصوص وظائف النبي نصوص تلتصّ باإلكراه عىل الدين ،ال أّنا هتجر الدنيا أو
الدولة ،ومن ثم فإذا تم تأمني مّبر موضوعي برشي ملسألة فرض القوة يف ممارسة السلطة ،فال
يوجد ما ينفي كون املنظومة القانونية الدينية يمكن أن تكون دنيوي ًة ،بّ هذه املقاربة يف فهم
هذه النصوص تسلتدعيها أيض ًا عملية مقاربة النصوص القرآنية عموم ًا لبعضها؛ فلو كان نظر
هذه النصوص لنفي مطلق العنرص السلطوي فكيف يمكن اجلمع واللتوفيق بني هذه النصوص
وبني نصوص العقوبات خاصة منها احلدود مثّ عقوبة الزنا والّسقة والقذف والواردة يف
الكلتاب الكريم؟! فلو كان هدف األنبياء الدعوة والرسالة واللتبشي واإلنذار يف خصوص
اآلخرة فكيف نفّس مثّ هذه النصوص السلطوية باملتياز؟! ليس من تفسي يف تقديري سوى
أن السلطة قد تكون راجعة إىل اخلتيار اجلتامعي تفوييض عّب الدخول يف اإلسالم واالندماج يف
بيعلته ،وبعد هذا االخلتيار تلتم عملية تنزيّ القوانني النبوية عىل أرض اللتنفيذ واإلجراء.
وأما ما اعتمد عليه عبد الرازق
هذا ك ّله عىل مستوى النصوص القرآنية التي استندوا إليهاّ ،
من نصوص السنّة الرشيفة ،فهو غي مقنع بلتات ًا يف تقديري؛ ألن النبي حينام يقول للتلك املرأة
بأنني لست ملك ًا بّ أنا ابن امرأة كانت تأكّ القديد بمكة أو خييه املالك بني امللكية والعبودية
( )1لللتوسع أكثر يف حتليّ هذه اآليات وأمثاهلا ،راجع بحثنا حول نقد نظرية اجلهاد االبلتدائي ،وذلك يف
كلتابنا :دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  287 :4ـ .335

والرسولية ،وأمثال ذلك ،فهذا ال يعني سلب صفة احلكم أو السلطة الزمنية عنه ،بّ جيب أن
نقارب هذا النص يف ضوء تصورات العرب عن امللوك؛ ألن كلمة امللك تنرصف إىل السالطني
اجلبارين ،والسياق يلتحدث عن هذا ،وال تنرصف إىل مطلق السلطة ،فقد وقع عبد الرازق يف
اللتباس طبيعة املفردة واسلتخداماهتا اللغوية ،ويشهد ملا نقول أن طبيعة امللك برصف النظر عن
عنرص اللتكّب واهليبة والبطش الذي عنده ال توجب بذاهتا خوف ًا من صاحبها ،فالنبي أراد أن
يقول هلا :لست بذلك امللك اجلبار الذي خياف الناس منه ،هوين عىل نفسك ،فأنا إنسان عادي،
فأي عالقة هلذه اللتعابي بسلب مفهوم السلطة الزمنية عنه؟!
عل ًام أن جتاهّ عّل عبد الرازق لقضية اإلمامة الشيعية وكذلك قضية تنصيب أو شبه
تنصيب أيب بكر من قبّ النبي ،وحديثه عنهام يف بضعة أسطر قليلة جد ًا ،غي مفهوم أبد ًا؛ فإن
مسألة موقف النبي من اخلليفة بعده يف غاية األمهية بالنسبة لعّل عبد الرازق؛ ألّنا تغي كّ
نظريلته أو ترتك أثراً عظي ًام عليها ،فكيف يمكن جتاهّ ملف هبذا احلجم دون مقاربة ولو
خملترصة منه؟!
ويبقى أن نع ّلق قلي ً
ال عىل تفسري عّل عبد الرازق لإلمجاع القائم عىل َضورة نصب اخلليفة،
لدي بعض املالحظات هنا:
ّ
فإن ّ
ّأوالً :إن فهمي هلذا اإلمجاع هو أنه ليس سوى اللتوافق عىل وجود سلطة زمنية ترعى تطبيق
الرشيعة وشؤون اجلامعة املسلمة ،بوصف ذلك مطلب ًا ديني ًا يلتطلبه الدين لضامن تنفيذ قوانينه.
وأما فكرة النيابة عن النبي ،وأن اخلليفة هو النبي ،ومسألة احلقوق واحلريات وتداول السلطة
وغي ذلك ،فهذه تفاصيّ تلحق هذا اإلمجاع ،وعليه فاإلمجاع ليس شيئ ًا غريب ًا هنا.
ثاني ًا :إن حماولة عّل عبد الرازق تقديم تفسي سيسيولوجي لإلمجاع هي خطوة رائعة من
قبله ،ونحن بحاجة ملثّ هذه املقاربات يف دراسة ظواهر اإلمجاع ،لكنه مل يقنعنا هنا بمقاربلته
هذه؛ وذلك أن كون اخلالفة عّب اللتاريخ كانت بالقهر والغلبة ،ومن ثم فاإلمجاع منعقد عىل
اخلالفة ورضورهتا بشكّ تلقائي؛ ألن العلامء حتت رمحة السيف ..هذا الكالم يلتناقض مع قول
عبد الرازق بأن تاريخ اإلسالم حافّ بالثورات واملعارضات العسكرية ،فإذا كان األمر كذلك
وكانت هناك سلطات زمنية يف خملتلف أقطار العامل اإلسالمي ال حتكم باسم اخلليفة ،فإن من
الطبيعي أن يلتولد عند املعارضة تصور خملتلف عن تصور املوالني لسلطة اخلليفة ،فلامذا مل نجد ـ

رغم كّ هذه اللتيارات املعارضة القوية ـ فكرة نقض اخلالفة بوصفها رضورة ،مع أن ذلك كان
مناسب ًا هلم؟ وإذا كانت املعارضة ختشى عىل نفسها فإن كوّنا معارضة كان بذاته مدعاة
للخشية ،فلم تقدر مقاربة عبد الرازق أن تالمس جوهر املوضوع بالطريقة اللتي جاءت فيها؛
ألن السلطة واملعارضة توافقا عىل فكرة اخلليفة رغم اخلتالفهام يف شخصه ،فلم تكن السلطة
هي السبب الوحيد يف انعقاد هذا اإلمجاع.
ثالث ًا :إن حديث عبد الرازق عن أن املسلمني مل يكلتبوا يف علم السياسة الذي ورثوه من
اليونان بسبب طبيعة السلطة القهرية ،غي دقيق؛ وال اريد أن أخوض يف هذا البحث الذي
ناقشه فيه شيخ األزهر الشيخ حممد اخلرض حسني ،ذاكر ًا له سلسلة من األعامل اللتي قدمها
املسلمون يف جمال علوم السياسة واالجلتامع  ،بّ اريد أن أضيف ملا ذكره فضيلة الشيخ حممد
اخلرض حسني بأن الرتاث الفقهي بنفسه هو تراث سيايس ،فقد غاب عن عبد الرازق البحوث
الفقهية امللتصلة بالقضاء واملرافعات والشهادات واملحاكم (السلطة القضائية) ،وغاب عنه فقه
احلدود واللتعزيرات والقصاص والديات (النظام اجلزائي واجلنائي) ،وكذلك فقه احلرب
واجلهاد والسلم واملعاهدات (السياسة احلربية والدفاعية) ،وكذلك فقه الرضائب مثّ اخلمس
والزكاة واخلراج واجلزية ،وكذلك فقه احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وكذلك فقه
األموال العامة مثّ إحياء املوات واملشرتكات واألنفال والفيء واألوقاف ،وغي ذلك مما هو
من شؤون تنظيم املدن واملصالح العامة ،وال ينفك عن الفقه السيايس باملعنى الذي جاء يف
الرتاث اليوناين بّ هو صيغ مطورة له.
نعم ،علم السياسة كان عقلي ًا يف صورته اليونانية ،فغلب عليه الطابع الـنقّل الفقهـي ،وإن
كانوا قد تناولوا قضية اإلمامة واخلالفة ورشوط اإلمام واخلليفة يف كلتبهم الكالميـة ،وهـذا ال
يلغي وجود الدرس السيايس يف الـرتاث اإلسـالمي ،بقـدر مـا يؤكـد عـىل أن علـم السياسـة
العقالين والفلسفي قد تراجع أو مل يظهر بالشكّ املناسب ،ال أن علـم السياسـة واالجـلتامع مل
يكن هلام وجود أص ً
ال كام قال عبد الرازق ،ومن ثم فإذا كان هناك تقصي فهو تقصـي الـدرس
الفلسفي الـذي مل يعـن بالسياسـة بالشـكّ املطلـوب ،بـّ غـرق يف املاورائيـات واملنطقيـات
( )1انظر :نقض كلتاب اإلسالم وأصول احلكم 45 :ـ .48

وغي ذلك.

 6ـ هل تنايف دنيويّة الدين مبدأ التوحيد؟

أرص بازرگان عىل أن مبدأ اللتوحيد تنافيه دنيوية الدين ،وجيب عّل هنا أن أقبّ بكّ وضوح

القلق الذي أبداه مفكرون ـ من أمثال بازرگان ـ يف هذا اإلطار فهو قلق مّبر إىل حد بعيد
جد ًا ،وغالب ًا ما تأيت حالة تغيي اهلوية الدينية من اخروية إىل دنيوية بسبب ظاهرة املصلحة
والسلطة بأنواعهام ،فالسلطة جتعّ اإلنسان يقوم بلتحويّ هوية الدين وهو ال يشعر ،وهذا قلق
روحي أخالقي عميق عاشه الكثي من العرفاء وامللتصوفة وأصحاب النزعات الروحية ،وقد
رأينا كيف أن اللتصوف نام يف ظّ تعايل منسوب اللهث خلف الدنيا يف الوسط الديني ،كام رأينا
كيف أن الرهبانية انلترشت بشكّ واسع للغاية يف املسيحية عقب صيورة هذا الدين هو الدين
الرسمي للدولة مع االمّباطور الروماين قسطنطني أوائّ القرن الرابع امليالدي.
لكن هذا القلق املرشوع ال يلغي أصّ فكرة أن الدين للدنيا بنسبة معينة ،فهذا القلق هو
قلق من حتييد البعد االخروي يف الدين ال من أصّ وجود البعد الدنيوي وجود ًا يقع حتت
مظلة البعد االخروي ويف درجة تالية له.
علينا هنا أن نقر يف املقابّ بأن الرتكيبة النفسية البرشية متيّ للامديات ،وأن القرآن بنفسه
قدم اآلخرة بدرجة معلتد هبا بوصفها سلسلة من امللذات املادية ،بّ ثمة نصوص قرآنية توحي
بأن القرآن يرغب الناس بالدين من خالل أنه يفيض إىل صالح دنياهم املادية ،مثّ قوله تعاىل:
ْجيل وما ُأن ِْزل إِلي ِهم ِمن رهبِم ألك ُلوا ِمن فوقِ ِهم و ِمن ْحت ِ
اإلن ِ
﴿ول ْو أ َّهنُ ْم أق ُاموا الت َّْوراة و ْ ِ
ت
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ِّ ْ
أ ْر ُجلِ ِه ْم ِمن ُْه ْم ُأ َّمة ُم ْقت ِصدة وكثِري ِمن ُْه ْم ساء ما ي ْعم ُلون﴾ (املائدة ،)66 :وقوله تعاىل﴿ :لقدْ
الشجر ِة فعلِم ما ِيف ُق ُل ِ
ر ِِض اهللَُّ ع ِن ا ُْمل ْؤ ِمنِني إِ ْذ ُيبايِ ُعونك ْحتت َّ
السكِينة عل ْي ِه ْم
وهبِ ْم فأنْزل َّ
اهب ْم فت ًْحا ق ِري ًبا ومغانِم كثِري ًة ي ْأ ُخ ُذوهنا وكان اهللَُّ ع ِزيزًا حكِ ًيام وعدك ُُم اهللَُّ مغانِم كثِري ًة
و أث ُ
ف أ ْي ِدي الن ِ
ت ْأ ُخ ُذوهنا فع َّجل لك ُْم ه ِذ ِه وك َّ
َّاس عنْك ُْم ولِتكُون آي ًة لِ ْل ُم ْؤ ِمنِني و ْهي ِديك ُْم ِرصا ًطا
ُم ْست ِق ًيام﴾ (الفلتح 18 :ـ  ،)20وقوله تعاىل﴿ :ول ْو أ َّن أ ْهل ا ْل ُقرى آمنُوا واتَّق ْوا لفت ْحنا عل ْي ِه ْم
بركات ِمن السام ِء و ْاألر ِ ِ
اه ْم بِام كانُوا يك ِْس ُبون﴾ (األعراف.)96 :
ض ولك ْن ك َّذ ُبوا فأخ ْذن ُ
ْ
َّ
بّ لدينا يف النصوص احلديثية كالم أكثر من أن حيىص حول الفوائد الدنيوية للكثي من

السلوكيات الصاحلة واملضار الدنيوية للكثي من األمور الفاسدة واملحرمة ،وهذا كله ييش بأن
اخلطاب الديني والنبوي كان حيرتم البواعث الدنيوية للبرش ،ويرشدهم لللتأثيات الدنيوية
الرائعة لسلوكهم مسالك الدين ،بّ إن نفس ذهاب بازرگان إىل أن الدين يأيت للتحرير اإلنسان
من الظلم والعبودية وملواجهة القهر واالسلتبداد ،هو يف ّنايلته إغراء للعقّ الديني بأمر دنيوي،
ولكن هذا ال يعني أنه إغراء غي أخالقي أبد ًا.
وهبذا نسلتنلتج أن قلق بازرگان يف حمله لكنه ال يثبت أن ربط الدين بالدنيا يسلب عنه هويلته،
وإال فلتحويّ الدين إىل جمرد حالة اجلتامعية هو بنفسه جيعله يف مهب املصالح املادية ،حلتى لو مل
نقم بلتحويله إىل حالة سلطوية ،ألن قدرة اإلنسان عىل تغيي هوية الدين هي قدرة عالية ،حلتى
يف أكثر األمور عبادي ًة.

 7ـ نظريّة االُخرويّة والرساليّة ومشكلة الطفرات والتعميمات

سأحاول يف هذه املداخلة أن أمجع بعض املالحظات اجلزئية اللتي تللتقي عند هذا العنوان،

كي ال نطيّ.
يبدو من بعض كلامت بازرگان هنا ،أن الّبامج اللتي توضع إلدارة احلياة اإلنسانية ختضع
كلها ملنطق الصيورة ..وهذا ما حيلتاج إلعادة نظر؛ ألن جمرد كوّنا برشي ًة ال يعني خضوعها
ملنطق اللتحول ،كام أن كوّنا إهلي ًة ال يعني بالرضورة املنطقية عدم خضوعها لذلك؛ ألن كّ
القوانني والدساتي ـ سواء كانت برشية أم إهلية ـ يمكن أن تنقسم إىل ثابت وملتغي ،تبع ًا لكون
احلياة اإلنسانية نفسها عّب اللتاريخ حتظى بعنارص مشرتكة وأخرى خملتلفة ،فلم تقدم لنا نظرية
بازرگان مقاربة فلسفية للتحولية املنلتج البرشي بشكّ كّل متام ًا ،بّ قفزت من كثرة اللتغيات
إىل كليلتها ،كام مل تقدم أي يشء يلتصّ بالثبات واللتغي يف املضمون الذي أتت به النصوص
الدينية ،وسيأيت مزيد حديث حول هذه النقطة عند اسلتعراض نظرية املفكر حممد جملتهد
شبسرتي.
ومن الواضح ملن يقرأ بازرگان أنه كان يواجه مشكلة الدين والدولة ،وكان يعلتقد بأن
حتويّ الدين إىل أيديولوجيا يكون عّب صبه يف قوالب حكومية وتنظيمية واللتفلتيش فيه عن كّ
عنرص إداري يف احلياة ،لكن هّ نحن بحاجة ـ للفرار من مشكلة الدولة الدينية بالشكّ

األيديولوجي الذي يناقشه بازرگان ـ إىل نسف أساس االرتباط بني الدين والدنيا؟! هّ ال
يمكن اللتخلص من املشكلة املفرتضة إال هبذه الطريقة؟ هّ يصح أن أعالج وجع الرأس بقطع
الرأس نفسه؟
إذا مل يول بازرگان باالً ألصّ النصوص الدالة عىل شمولية الرشيعة ،فقد كان بإمكانه
اخلتيار بدائّ أخف حتقق له غرضه ،من نوع الفهم املقاصدي للدين ،أو احلديث عن األويل
والثانوي أو احلديث عن تارخيية األحكام يف اجلملة أو غي ذلك ،فلم يكن بازرگان مضطر ًا
إلحداث القطيعة بالشكّ الذي ذكره بني الديني والدنيوي دون اخلتبار البدائّ امللتوفرة ،األمر
الذي مل نشهده واضح ًا بشكّ كبي يف أعامله.
إن املشاكّ اللتي تعرض هلا بازرگان واعلتّبها نلتيج ًا طبيعي ًا للتحويّ الدين من بعده
األخروي إىل بعده الدنيوي ،هي إشكاليات داخّ النظريات الفقهية ،وليست إشكاليات تطال
الفقه نفسه ،ومن ثم فلامذا مل يذهب بازرگان نحو سائر النظريات املطروحة يف الفقه ،خاصة
تلك اللتي تؤمن احلرية وختفف من السلطة املطلقة يف املجلتمع ،من نوع الديمقراطية اإلسالمية
وقضايا مناقشة اإلكراه وغي ذلك.
وهذا بعينه يواجهه عّل عبد الرازق؛ فإذا كانت فكرة اخلالفة بمفهوم النيابة عن النبي
تسلتلزم حيا ًة سياسية مغلقة وقمعية ،فإن هذا ال يعني سلب صفة احلكم عن اإلسالم ،بّ
باإلمكان الذهاب خلف نظريات عديدة يف الفقه اإلسالمي حتافظ عىل بعده احلكومي ويف
الوقت عينه تلتفادى إشكاليات النظام السلطاين يف اخلالفة ،خاصة وأن الفقه السني
باخلصوص يلتحمّ ـ برصف النظر عن طبيعة اللتجربة اللتارخيية ـ فكرة أن السلطة يأخذها
احلاكم واخلليفة من البيعة والعقد االجلتامعي ،ومن ثم فنحن بحاجة بعد ذلك إىل وضع معايي
قانونية أكثر تطور ًا للتفادي طغيان اخلليفة ،واللتمكن من عزله إذا حصّ هذا الطغيان ،بدل
هيمنة اللتّبيرات اجلاهزة والناجزة له واللتي ال نسلتطيع بحال أن نعزله وفق ًا هلا ،بّ يمكن ما
دمنا نلتحرك يف فلك العقد االجلتامعي أن نلتكلم عن مدد زمنية حمددة للخالفة ،وهذه كلها
نظريات داخّ إطار حاكمية اإلسالم ،وليست خمارج ًة له.
إن ما قبله عبد الرازق من أصّ رضورة السلطة هو بعينه ما يريده اآلخرون تقريب ًا ،غاية
األمر أن آليات بناء السلطة يمكن النقاش فيها ،وبنود القوانني جيب أن يرجع فيها إىل الرشيعة

حيث يلتوفر هلا موقف ،واإلمجاع الذي انعقد عىل رضورة اخلليفة واملقاربة العقلية اللتي اسلتندوا
إليها ال ينلتجان ـ يف تقديري ـ إال كلية رضورة اللتنظيم الذي ما زلنا نلتصوره قائ ًام عىل مفهوم
احلكم ،فاملقاربة إىل يومنا هذا منطقية متام ًا ،غاية األمر أننا بحاجة للتطوير فقهي اجلتهادي
يلتالىف قدسية اخلليفة من جهة ،ويسمح بنقده وعزله من جهة ثانية ،ويعطي لسائر القوى
السياسية يف املجلتمع حرياهتا وقدرهتا عىل اللتأثي العام بام يوفر تداول السلطة الزمنية من جهة
ثالثة.
إن الفقه يلتضمن منظومة قانونية ،وهذه املنظومة حتلتاج يف عملية تسييلها عىل أرض الواقع
إىل صيغة ،وهذه الصيغة هي اسلتدعاء زمني تارخيي للتطبيق تلك املنظومة ،سواء سميناها حك ًام
وسلطان ًا أو ال ،فأي صيغة تسمح بذلك وتكون راعي ًة لشؤون تطبيق الرشيعة تكون هي
(اخلليفة) ،فرد ًا أو جهة أو إطار ًا أو غي ذلك؛ فاخلليفة هو راعي تطبيق الرشيعة وإقامة العدل
واملصالح النوعية ،وهذا هو املتيازه عن مطلق السلطة يف غي دائرة اإلسالم.
أن حديث بازرگان عن اإلخفاق يف إقامة دولة دين ّية؛ ألننا نسلتمد وضعنا اإلداري من
كام ّ
الدين مع أنه ال يملك برناجم ًا ،األمر الذي سيوصّ إىل الفشّ ،ثم إىل ظهور حالة إحباط عامة
يف املجلتمع ورفض للدين وخيبة أمّ منه واختاذ مواقف سلبية من الدين نفسه ،بّ سيؤدي
ذلك أيض ًا إىل اللتكاسّ عن وضع حلول ما دامت ترجتى من النصوص نفسها ..هو كالم دقيق
عندما نلتبنى الدين والفقه بحدمها األعىل الذي يرى أن كّ صغية وكبية موجودة يف
النصوص ،وأن علينا الرجوع للنصوص حلّ مجيع القضايا ووضع مجيع الّبامج .نعم هذا
النوع من الفهم األعالئي للرشيعة والنص هو فهم يفيض إىل النلتيجة اللتي حيذر منها بازرگان؛
ألننا نوافقه يف أن النصوص ال حتوي مجيع العلوم والفنون وال كافة اخلطط والّبامج ،فالفقه ـ
كام يقول رسوش حمق ًا ـ سلسلة قوانني ،والقوانني ليست هي الّبامج واخلطط اللتي تضعها
الدولة ،بّ القوانني جزء من العنارص اللتي تساعد عىل قيامة الدولة ،وابلتالع الفقه والقانون
لسائر الوظائف اللتي تقوم الدولة عليها هو الذي سينلتج نلتائج كارثية باللتأكيد.
هذا ،وحديث بازرگان عن أن اللتيار اإلسالمي حرص البيئة احلاضنة لإليامن بوجود الدولة،
( )1انظر :مدارا ومديريت.139 :

وإن كان يمكن أن نوافقه عليه بدرجة معلتد هبا ،إال أننا ال نوافقه عىل حرصه هو البيئة احلاضنة
بعدم وجود الدولة الدينية ،فال وجود الدولة وال عدم وجودها رشط ًا الزم ًا وأبدي ًا يف تبلور
البيئة احلاضنة لإليامن  ،بّ هذه قضايا ملتغية وتلتبع ظروفها ومالبساهتا الزمكانية ،وال
نسلتطيع اخلروج بقاعدة عامة مملتدة يف الزمان واملكان ما دمنا ال نعرف املسلتقبّ كله ،وعلينا
عدم تعميم اللتجربة اجلزئية ألخذ قاعدة كلية منها ،وإن كانت اللتجربة اجلزئية تدفعنا للحذر
واحليطة من سائر اللتجارب وفيها .وجتارب مثّ جتارب الدولة العباسية واألموية والصفوية
والقاجارية ال ينبغي أن حتسب من جتارب الدولة الدينية باملعنى الذي يطرحه اإلسالميون
اليوم؛ إذ من الواضح أن هذه الدول ال يعلتّبها اإلسالميون ديني ًة؛ ألّنا مل تقم عىل قاعدة
تطبيق الرشيعة من وجهة نظرهم ،فكيف يمكن أن نأخذ أو نحلتج عليهم بمثّ هذه اللتجارب
أو أن نؤاخذهم بسلوك كّ من سمى نفسه خليفة كام فعّ بازرگان وعّل عبد الرازق مع ًا؟!
وبكلمة أخرية :إن عبد الرازق وبازرگان نظرا إىل دنيوية الدين أو إىل السلطة والدولة من
منظار النظرية اللتي كانا يواجهاّنا أو األسلوب الذي كانا ينلتقدانه يف اإلدارة واحلكم ،فبدل أن
يسجال مالحظاهتام عىل األساليب واألشكال عمامها ألصّ تدخّ الدين يف الدنيا ،فوقعا يف
اإلشكاليات اللتي وقعا فيها ،ويبدو أّنام كانا يريدان الوصول إىل نوع من اإلسالم العلامين أو
املسلم العلامين ،بشكّ حيافظ فيه عىل الدين من جهة واإلدارة البرشية للدنيا من جهة أخرى،
وأنه هبذه الطريقة يمكن ختطي جتربة اإلسالم السيايس اللتي عرفها القرن العرشين وإىل اليوم يف
إيران والعامل العريب ،ويف العامل اإلسالمي عامة ،كام يمكن ضامن عدم العودة إىل عرص ما سمي
باخلالفة العثامنية.
إن نظرية رسالية الدين واخرويلته اللتي قدمها أمثال عّل عبد الرازق ومهدي بازرگان قابلة
للنقد واللتحليّ ،لكننا نكلتفي هبذا القدر حوهلا؛ نظر ًا الهلتاممنا هنا هبا من زاوية احلديث عن
اجلامعية والشمولية فقط ،لكن البد يل من أن اشي أخي ًا إىل أن كلامت بازرگان األخية وإن
كانت قريبة جد ًا من توجهه للقطيعة بني الدين والسلطة ،لكنني من خالل مجع كلتبه ونصوصه
( ) 1وبلتعبي املناطقة والفالسفة :ال هي بنحو البرشط يشء ،وال بنحو البرشط ال ،بّ هي بنحو
الالبرشط.

ما أزال أميّ إىل أن الرجّ مل يقصد هذا املدى البعيد من الفكرة ،ومن املمكن جد ًا أنه قصد أن
كليات العمّ السيايس والسلطوي تؤخذ من الدين ،وأن الدين له سلطنة وإرشاف عىل احلياة
السياسية واالجلتامعية ،لكن تفاصيّ إدارة هذه احلياة ال تطلب من الدين ،واآلليات واخلطط
والّبامج والطرق اجلزئية ونوع تكوين السلطة ال تؤخذ سوى من عقّ اإلنسان وجتاربه ،وهذا
كالم يمكن املوافقة عىل نسبة كبية منه ،عىل بيان سوف نلتعرض له الحق ًا عند عرض نظريلتنا
اخلاصة يف موضوع مساحة الرشيعة يف احلياة بحول اهلل تعاىل.
كام والبد يل أن أيضء أخي ًا عىل أن العقبة األساسية اللتي تواجه نظرية الرسالية واالخروية
هي الرتاث النّص اهلائّ املرتبط بقضايا اإلنسان الدنيوية وشؤون حياته االجلتامعية والسياسية،
ويف تقديري مل تفلح نظريات أمثال عبد الرازق وبازرگان وغيمها يف تقديم فهم معمق يمكنه
أن يلتخطى هذا الرتاث ،فال يمكن أن أبني نظري ًة تلتصّ باإلسالم ،وليس عندي من تفسي هلذا
الرتاث النقّل والفقهي ،وإال فسيكون حايل كمن يصنع سيارة تسي فقط عىل الثلوج ،ليبيعها
لسكان الصحراء!
وختام ًا ،أعلتقد بأن بازرگان وعبد الرازق وغيمها كانوا ـ عىل حد توصيف رسوش
لرشيعلتي ـ حيملون إحساس ًا باألمل والوجع من جهة ،وحيملون وعي ًا باملرض من جهة أخرى،
وإذا كان املفكر ال يقدر عىل وضع األجوبة لحأسئلة اللتي يثيها ،فإن طرحه األسئلة وإحساسه
باملشكلة هو يف نفسه خطوة ملتميزة ،فإن املفكر ال يقاس دوم ًا بأجوبلته ،بّ كثي ًا ما يقاس
بأسئللته املسلتجدة .وملتابعة الكبار ال تكون باتباعهم فيام هم ضعفاء فيه ،بّ باتباعهم فيام هم
فيه أقوياء ،كام علينا االنلتباه لفصّ األعامل العلمية للمفكرين عن مشاعرهم يف حلظلتهم
الزمنية ،تلك املشاعر اللتي قد تدفعهم إحيان ًا ناحية اإلفراط أو اللتفريط ،فنحن مطالبون بنقد
روح الفكرة ال شكلها البياين أو فضائها احلساس الزمكاين.

( )1انظر :رسوش ،قصه ارباب معرفت .397 ،382 ،358 ،357 :1

النظريّة الثانية
نظريّة عَرَضيّة الشريعة وفرديّتها
مدخل

ربام يبدو مفهوم الدين ( )Religionواضح ًا عند الكثيين يف الوسط اإلسالمي؛ ألن هذه

املفردة تم اسلتخدامها يف النص الديني األصّل عند املسلمني وتداوهلا يف تراثهم الديني منذ
القرون اهلجرية األوىل ،لكن األمر مل يكن كذلك يف الغرب ،فاملسيحية ظلت تسلتخدم بشكّ
أكّب مفردة اإليامن ( )Faithلللتعبي عن الديانة املسيحية ،وثمة من يعلتّب أن ظهور مفردة الدين
كان من قبّ اللتيارات األكثر علامنية يف املجلتمع الغريب ،وانطالق ًا من هذا الواقع اللتارخيي،
صارت كلمة الدين متثّ رؤية عامة لحأديان ،أكثر مما متثّ رؤية خاصة بدين معني ،وصار
البحث حول الدين عموم ًا قضية جادة تفرتض رضورة مقاربلته مقاربة أولية ،متهيد ًا للدخول
يف املرحلة الالحقة امللتمثلة باحلديث عن دين خاص أو عن اإليامن املسيحي أو اإلسالمي؛ ألن
اللتحديات الفكرية والفلسفية اللتي شهدها الغرب بعد عرص النهضة صارت تطال الكائن
الديني بام هو ديني ،ومل تطرح نفسها بوصفها تطال ـ فقط ـ دين ًا بعينه ،لرتى اخلالص يف
اللتحول عنه إىل دين آخر ،فلم يكن هذا اخليار موجود ًا ،ومن هنا شعر املناخ الديني بأنه صار
مطالب ًا بالبحث عن الدين بوصفه هوية ملتعالية عن صفة املسيحية أو اإلسالم أو اليهودية أو
غي ذلك ،وهو خيوض حواره مع اآلخر املخارج للدين باملفهوم السائد.
إذا صح هذا اللتحليّ اللتارخيي الذي يقدمه بعض ،فنحن نالحظ كيف أن هوية الدين
بشكّ عام ،وليس هوية هذا الدين أو ذاك ،صارت موضوع ًا للبحث ،وتم تناوهلا هذه املرة من
زاوية خمارجة لدين معني ،خاصة يف فضاء الدراسات الدينية احلرة ،عنيت الدراسات اللتي مل
خترج من رحم الدفاع عن ديانة بعينها ،بّ من رحم أخذ الدين موضوع ًا لدرسها ،ال غاي ًة له.

من هنا نالحظ كيف أن فريدريك دانيال ارنست شاليرماخر (1834م) ألف أوائّ كلتبه
الذي يسلتهدف احلوار مع الذين لدهيم موقف من الدين وتوجه قائم عىل النفرة منه واحلتقاره،
ليضع له عنوان ًا ملتالئ ًام مع الفضاء العلامين اجلديد ،حيث أطلق عليه ( On Religion

 ، )Speeches to its Cultured Despisersليجعله يدور حول الدين عامة ،عىل
خالف بدايات عرص اإلصالحات الديني يف القرن السادس عرش ،حيث وجدنا أمثال مارتن
لوثر (1546م) وجون كالفن (1564م) ،تلتمركز مقوالهتم حول املسيحية ال حول الدين
بوصفه ظاهرة عامة .وهذا بعينه شهدناه مع رجاالت النهضة اإلسالميني يف القرن العرشين،
حيث املتحأت كلتبهم بعنوان (الدين ـ اإليامن) عموم ًا ،إىل جانب عنوان اإلسالم ،وهذه يف
تقديري جدلية عميقة يف العالقة بني اللتعميم واللتحديد يف مقاربة القضية الدينية.
إن حتسس الفكر اجلديد من النزعة اإليامنية الدينية اللتّبيرية والدفاعية لرجال الدين ،دفع
لظهور الدراسات الدينية احلرة ،عىل يد أمثال ماكس مولر (1900م) وغيهم ،وهبذا صار
البحث الديني خمارج ًا للنص أكثر من كونه ملتداخالً معه أو مولود ًا منه ،وأدى هذا لظهور
النزعة اخلارج ـ دينية يف فهم الدين ،فمن حيكم يف الدين هو هذا اللتحليّ العقالين اإلنساين
املخارج له ،وليس النص هو الذي حيكم يف هوية ذاته ،وقد تعزز هذا املوقف عّب الدراسات
اهلرمنوطيقية احلديثة ومباحث فلسفة العلوم.
طبع ًا ظّ البحث الديني ملتجاذب ًا بني الداخّ واخلارج إىل يومنا هذا ،ففيام رجح الكثيون
املدخّ اإلنساين العام اخلارج ـ ديني ،رأى آخرون وجود خلّ عميق يف هذا املنهج ،مثّ كارل
بارث (1968م) ،الذي كان يعلتقد بأن الدخول عىل الدين من خارجه لن يوصلنا إىل جوهره؛
ألن الدين ليس نلتيج ًا إنساني ًا بّ هو منلتج إهلي ،ويف هذا اللتقرير املسبق ال يمكن يل أن أصّ
جلوهر الدين إال من داخله؛ ألن الدين يسلتهدف أن يغيين يف رؤيت لحأشياء والعامل والوجود
واإلنسان ،فإذا أسقطت عليه مقاربلتي اإلنسانية املسبقة ودفعلته للصمت ،فلن أمتكن عىل
اإلطالق من الوصول إىل رساللته األصلية ،فالبحث اخلارج ـ ديني هو يف األصّ قائم عىل
( )1نرش هذا الكلتاب دار الرافدين عام 2017م ،مرتمج ًا للعربية ،حتت عنوان (حول الدين ،خطابات إىل
حملتقريه من املثقفني) ،كام نرشته دار اللتنوير ومركز دراسات فلسفة الدين يف بغداد يف العام نفسه برتمجة
أخرى.

إنكار أو جتاهّ إهلية الدين ودوره امللتعايل.
يف هذا اإلطار ،ظهرت أفكار من نوع هوية الدين ـ تعريف الدين ـ غايات الدين ـ مساحة
الدين ـ صلة الدين باحلياة وأنواعها وغي ذلك من عرشات املباحث والدراسات والعناوين.
ويف هذا السياق اللتحليّل للدين جاءت فكرة فردية الدين وأمثاهلا ،حيث انطلقت هذه
النظرية من قراءة عقالنية خمارجة للدين ـ كام سوف نرى أنموذج ذلك يف دراسة الدكلتور
رسوش ـ للتؤكد عىل أن الدين ليس سوى حالة فردية ال عالقة هلا بالسياسة واالجلتامع وأمثال
ذلك ،وهبذه الطريقة يرتاجع الدين يف مساحلته تراجع ًا واسع ًا ،ويفقد الفقه والرشيعة قدرة
اللتحكم يف متام الوقائع واملجريات ،ليبقى يف إطار احلياة الفردية لإلنسان ،دون أن حيمّ يف
داخله خطاب ًا للمجلتمع بام هو جملتمع أو لحأمة بام هي كذلك ،فض ً
ال عن وجود خطابات
تنظيمية فيه تلتصّ بإدارة اإلجلتامع السيايس وممارسة السلطة الزمنية.

حدود الدين والشريعة عند الدكتور عبد الكريم سروش

ولد حسني حاج فرج اهلل دباغ ،املعروف بعبد الكريم رسوش ،يف مدينة طهران عام

1945م ،وتابع دراسلته األوىل فيها ،وقد تعرف هناك عىل الفلسفة وبعض الشخصيات
الفلسفية ،مثّ املطهري والطباطبائي وغيهم ،عّب اسلتاذه رضا روزبه ،ثم مال ـ ككثي من
الشخصيات غيه ـ لفرتة قصية إىل مجعية احلجلتية يف إيران ،غي أنه رسعان ما تركهم ومل
ينسجم مع أفكارهم ،ليشلتغّ بالدراسات الفلسفية والقرآنية .وبعد انلتهائه من املدرسة تابع
( )1احلجلتية (انجمن حجلتية) مجاعة اسست عام 1953م ،عىل يد حممود ذاكر زاده توالئي املعروف
بالشيخ حممود احللبي (1997م) ،يف ظروف ثورة حممد مصدق ،ويقال بأن ظروف اللتأسيس كانت
ملواجهة البهائية يف إيران ،ثم اتسع نطاقها بشكّ ملتسارع للتنضم إليها الكثي من الشخصيات ،ولكن
تدرجيي ًا وقع خالف بني هذه احلركة اللتي انطلقت ثقافي ًا وديني ًا ،وبني خط السيد اخلميني ،وهذا ما
جعلها حتت رضا وتأييد شاه إيران آنذاك عىل ما قيّ ،للتلتلقى أكّب الرضبات بانلتصار الثورة عام
1979م ،ورغم أن العديد من رموزها قد أيدوا الثورة بعد انلتصارها ودعوا للمشاركة يف االنلتخابات،
إال أّنا حلت نفسها ـ صوري ًا عىل ما قيّ ـ بدايات الثامنينيات ،بعد انلتقاد رصيح وجهه اخلميني هلا.
واليوم توجد آراء كثية تلتكلم عن بقاء نشاط احلركة بشكّ خفي ومتددها عّب شخصيات بارزة إىل
يومنا هذا ،وأن العديد من اللتيارات املهدوية تنلتمي هلذا الفكر وتسلتقي منه.

دراسلته يف جمال الصيدلة وصناعة األدوية يف جامعة طهران ،ورسعان ما سافر إىل لندن لدراسة
الكيمياء ،حيث أبدى هناك اهلتامم ًا وملتابعة ودراسة للفلسفة الغربية ،وكان هناك مندوب ًا من
طرف السيد حممد هبشلتي (1981م) يف املشاركة يف إدارة بعض املراكز اإلسالمية الشيعية.
بعد عودته إىل إيران ،حتول رسوش ـ قبيّ وبعيد انلتصار الثورة عام 1979م ـ إىل واحد من
أبرز الشخصيات اللتي عنت بنقد الفكر املاركيس والدفاع عن بنيان الفلسفة اإلسالمية ،وكانت
له مناظرات مع رجاالت املاركسية ودون جمموعة من الكلتب واملقاالت يف هذا الصدد ،ثم
أصبح عضو ًا يف جلنة الثورة الثقافية عقب حّ اجلامعات يف إيران ،وكان اهلدف هو حتقيق
ّنضة ثقافية وتطهي اجلامعات من اهليمنة الثقافية الغربية ،األمر الذي وصفه رسوش الحق ًا
بأنه مل يكن سوى رصاع أجنحة ،وليس ّنضة ثقافية جديدة .وقد أدت اهلتامماته هذه ودخوله
يف هذا السياق إىل توجهه للدفاع عموم ًا عن العلوم اإلنسانية واالجلتامعية (علم االجلتامع
باخلصوص كان يصنف آنذاك من أخطر العلوم عىل الدين) ،فكان إحدى الشخصيات يف هذا
السياق ،وهو ما دفعه تدرجيي ًا ملواجهة نوع من األيديولوجيا الدينية.
بني عامي 1988 :و 1990م نرش رسوش يف جملة (كيهان فرهنكي) سلسلة مقاالت حول
تكامّ املعرفة الدينية ،عرفت بعد ذلك بالقبض والبسط ،وقد تسببت هذه املقاالت بجدل
واسع يف إيران ،وتنامى النزاع بينه وبني اللتيارات الدينية الرسمية بشكّ تدرجيي يف الفرتة
الفاصلة بني إصدار مقاالت القبض والبسط وإخراجه من اجلامعة ومنعه من اللتدريس فيها ثم
خروجه من إيران الحق ًا مطلع األلفية الثالثة ،ليلقي حمارضاته يف اجلامعات األميكية واألملانية
واهلولندية وغيها ،ثم يلتحول اسمه ـ يف اسلتبيان عام ـ إىل واحد من مائة شخصية مؤثرة يف
العامل عام 2009م.
حتول رسوش باللتدريج إىل إحدى أبرز الشخصيات املعارضة للنظام السيايس احلايل يف
إيران ،والذي اعلتّبه نظام ًا أتى إليران باالسلتقالل ،لكنه أحلق هبا االسلتبداد .وقد بلغ رصاعه
حد إصداره بيانات عديدة يف أحداث انلتخابات عام 2009م ،ثم مطالبلته مراجع الدين يف قم
باهلجرة إىل النجف ،وتوجيهه رسالة عامة نقدية للسيد عّل خامنئي مرشد اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران.
ومع ميوله اإلصالحية ،انلتقد رسوش العديد من الشخصيات اإلصالحية يف الفكر الديني

يف سياق بحوثه مثّ الطباطبائي واملطهري ورشيعلتي والصدر وبازرگان وغيهم ،فرفض
أيديولوجية رشيعلتي ،كام اعلتّب اسلتقرائية الصدر جمرد مقاربة سيكولوجية ،وعارض أفالطونية
مطهري ،رغم ميول رسوش القوية لللتصوف والعرفان العشقي واحلبي الذي يلتجىل يف جالل
الدين الرومي (672هـ) ،مقابّ تصوف مثّ الغزايل (505هـ) الذي يقوم عىل اخلوف
والرهبة برأيه ،رغم أن بدايات رحلة رسوش كانت عّب بناء عالقة وطيدة مع الفيض الكاشاين
(1091هـ) يف كلتابه (املحجة البيضاء) ،ثم الغزايل يف مدوناته الصوفية واألخالقية.
ويف املقابّ ،يذهب الناقدون املعارصون يف إيران للفكر الديني اإلصالحي إىل القول بأن
جهود رسوش ورفاقه باءت بالفشّ ،وأن الفكر الديني يسلتحيّ إصالحه؛ وهلذا فهم يفضلون
ترك مشاريع من نوع مشاريع رسوش نحو مشاريع القطيعة مع الفكر الديني متام ًا واالنطالق
من مكان آخر ،وهو ما أدى خالل السنوات األخية إىل سلسلة من النقاشات العلمية حول
جدوى اإلصالح الديني يف الرشق.
شارك الكثي من رجال الدين والناقدين الفكريني بنقد مرشوع رسوش ،ومن بينهم الشيخ
صادق الرجياين والشيخ مصباح اليزدي والدكلتور مصطفى ملكيان والشيخ جوادي آمّل
والسيد حممد حسني الطهراين وغيهم ،بّ قد ياهتم رسوش رصاح ًة بأنه مل يأت بأي جديد ،بّ
كّ ما عنده قد أخذه من املفكرين والفالسفة الغربيني ،وقام فقط بلتبيئلته يف املناخ الشيعي
الديني ،وقد أجروا عىل أفكاره تعرية شبيهة بام فعله الدكلتور جورج طرابييش (2016م) مع
الدكلتور حممد عابد اجلابري (2010م).
وال بأس أن نشي أخي ًا إلطالق بعض الصحف والكلتابات الغربية عنوان (لوثر اإلسالم)
عىل رسوش ،انطالق ًا من مواقفه من الفردية الدينية وكّس اهليمنة االكليوسية يف الدين ،كام
فعّ مارتن لوثر (1546م)؛ ومنحه جائزة تكريمية اطلق عليه بمناسبلتها عنوان :إراسموس
اإلسالم ،نسبة للنزعة اإلنسانية اللتي محلها الالهويت اهلولندي الكبي دسيدريوس إراسموس
(1536م) .وسوف يلتبدى لنا كيف أن رسوش يف مواجهلته للرشيعة الفقهائية ،يشبه ـ ومعه
فريق من الباحثني ،مثّ شبسرتي وبازرگان وغيمها ـ جتربة الرسول بولس يف النزعة اإليامنية
اللتي واجهت الرشيعة اليهودية ،للتؤكد الروح (اإليامن واملحبة واألمّ) مقابّ اجلسد
(الرشيعة) ،والنزعة اللوثرية اللتي واجهت الرشيعة الكنسية القروسطية.

األرضيّة الفكريّة لقراءة سروش للفقه ،من تكامل املعرفة إىل بسط التجربة

ولكي نفهم املناخ الفكري العام لرسوش ،يمكن عرض بعض أبرز أفكاره عىل شكل

خمترصات ،متهيد ًا ملعرفة نظر ّيته يف الفقه والرشيعة:
 1ـ نظر ّية تكامل املعرفة الدين ّية ،وهي النظرية اللتي اسلتقى رسوش معظم مكوناهتا من

فلسفة العلوم ،ومن الدراسات اهلرمنوطيقية احلديثة ،خاص ًة الفلسفية منها ،ومن االجتاه
الوجودي ألمثال هايدغر (1976م) .وتلتلخص الفكرة بأن العلوم عىل نوعني :منلتج
ومسلتهلك ،وأن العلوم الدينية هي علوم مسلتهلكة؛ ألّنا تسلتقي معطياهتا من علوم اخر ،ومن
ثم فأي حتول يف العلوم املنلتجة سيفيض للتحول يف املعرفة الدينية نلتيجة شبكة العالقات اخلفية
بني العلوم ،وهذا ما ينلتج اللتفكيك بني الدين والنص الديني من جهة وبني املعرفة الدينية من
جهة أخرى ،فالدين من اهلل لكن املعرفة برشية ،وهبذه الطريقة تنهار كّ القداسة املخلوعة عىل
املعرفة الدينية بغي وجه حق ،واللتي منها املعرفة الفقهية.
ومن رحم هذه النظرية وفضاء أصوهلا اللتحلتية ،يذهب رسوش إىل أن الدين والرشيعة
حبال صامء ال جهة هلا ،بمعنى أن الدين يمثّ ـ كام جاء يف القرآن الكريم ـ حبالً غي مرشد إىل
جهة معينة أو حمددة ،فال حيرك اإلنسان باجتاه ما عىل املسلتوى العمّل ،بّ هو أخرس غي ناطق
عىل املسلتوى النظري أيض ًا.
والذي يملك اجلهة أو النطق هو اإلنسان ،فإذا اسلتغّ الدين يف اخلي جره نحو اخلي
والفالح ،وأما إذا اسلتغله يف الرش فسوف يسقطه يف اهلاوية ،وهلذا ورد يف بعض اآليات القرآنية
أن القرآن ﴿ ُهدً ى لِّ ْل ُمت َِّقني﴾ (البقرة ،)2 :وأنه ﴿ ِشفاء ور ْْحة ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِني﴾ (اإلرساء،)82 :
حيث خصصت اهلداية والشفاء والرمحة بامللتقني واملؤمنني ،فيام ال يزيد الكافرين إال كفر ًا.
كذلك النص والرشيعة مبلتليان باخلرس؛ ألن النصوص ـ كالطبيعة املحيطة بنا ـ ليس فيها
حكاية عن يشء ،وإنام اإلنسان هو الذي ينطق الطبيعة بعلومه وأسئللته ،ال أّنا حتكي عن
نفسها ،والنص كيان صامت تنطقه اخللفيات املعرفية لقارئه.
 2ـ التعدد ّية الدين ّية ،وهي النظرية اللتي متثّ شكالً من أشكال االسلتنلتاج اللتلقائي من
النظرية السابقة ،حيث شادها رسوش عليها واضع ًا هلا ما يقرب من عرشة اسس ،ومطلق ًا
عليها اسم (الرصاطات املسلتقيمة) ،وكانت نرشت يف البداية عام 1997م عىل شكّ مقالة يف

جملة (كيان) ،ثم نرشت كلتاب ًا يف عام 1999م.
وتلتلخص الفكرة اللتي درسناها باللتفصيّ يف كلتابنا (اللتعددية الدينية) ،يف أن احلقيقة ال
تلتمركز يف موضع معني أو عند شخص أو مجاعة أو مدرسة أو نظرية بعينها ،بّ هي دائ ًام يف
طور اللتحول ،ومن ثم فكّ اجتاه حيظى بدرجة من احلقيقة وال يصادرها ،بّ ال يمكنه أن
يصادرها؛ ألن بنية املعرفة تقوم عىل اللتحول والصيورة الداللتني عىل أن احلقيقة ال يمكن
اخلتزاهلا ،وهذا ما ينلتج أن اخلطأ يف املعرفة ال يرجع لعوامّ نفسية أو سلوكية فقط ،بّ غالب ًا ما
يرجع لعوامّ تكمن يف بنية املعرفة نفسها ومقومات كينونلتها لدى العقّ ،وقد أبدى رسوش
نفسه يف هذه النظرية وسابقلتها منلتمي ًا إىل العقالنية النقدية احلديثة ،وبعيد ًا كّ البعد عن النظام
الذهني للفلسفة املدرسية.
وهبذه النظرية اعلتّب رسوش أنه يمكننا فلتح أبواب املصاحلة املذهبية والدينية والفلسفية
واحلضارية يف العامل ،وهلذا كان من الطبيعي أن يلتحدث رسوش الحق ًا يف حواريلته مع جون
هيغ (2012م) منظر اللتعددية يف القرن العرشين ،واللتي نرشت يف جملة (مدرسة) عام
2005م ..يلتحدث عن إمكان تعبد الشيعي بالفقه السني وبالعكس.
 3ـ بسط التجربة النبو ّية وتكاملها ،وهي نظرية يعلتّبها رسوش اجلزء الثاين من نظريلته يف
املعرفة الدينية ،وفيها انلتقّ من تارخيية املعرفة الدينية وبرشيلتها إىل تارخيية اللتجربة النبوية
والوحيية وبرشيلتها عىل األرض .إن رسوش يميز بني ما هو فوق األرض وما هو عىل األرض،
فعندما تقع اللتجربة من النبي هنا فهذا يعني أّنا دخلت فضا ًء برشي ًا ،ومن ثم لزم أن ختضع له،
وهبذا يصبح الوحي وجّبائيّ هو اللتابع للنبي وليس العكس ،وليس الوحي فقط هو الذي
يؤثر يف النبي ،بّ النبي يقولب الوحي تبع ًا لشخصيلته الذاتية ونظامه النفيس والذهني وغي
ذلك.
من هنا ،يرى رسوش أن نظرية اللتلقني السائدة يف الفكر اإلسالمي يف تفسي الوحي غي
صحيحة ،بّ الوحي جتربة ذاتية للنبي ،وكان يمكن هلا أن تكون غي ذلك لو أن النبي كان يف
بلد آخر أو طال عمره أو غي ذلك.
إن برشية اللتجربة النبوية أبعد بكثي من برشية فهمنا هلذه اللتجربة ،وهلذا عندما نرش رسوش
مقاللته حول هذا املوضوع يف جملة (كيان) عام 1997م ،أثار ردود أفعال واسعة للغاية .ويف

تقديري فقد كان من الطبيعي هلذه النظرية ـ إىل جانب نظرية الذايت والعريض يف الدين اللتي
سنأيت عىل ذكرها بلتفصيّ أكّب إن شاء اهلل؛ التصاهلا بموضوع بحثنا ـ أن تنلتج الحق ًا نظرية
رسوش يف نزول القرآن ،وأن النزول القرآين مل يكن باللفظ ،بّ كان باملعنى ،وأن النبي هو
خالق النص القرآين ،وأن القرآن ليس ملتأثر ًا باللتاريخ فقط ،بّ بشخص النبي نفسه ،وأن ما
نقرأه من القرآن هو صنيعة نبوية ،لكن املضمون روح إهلية.
أكلتفي بعرض هذه النظريات التصاهلا بشكّ ما بفهم السياق احلاف باطروحة رسوش
حول الفقه والرشيعة ،وال اريد أن اقحم هنا أفكاره امللتصلة برباعية :اخلامتية واإلمامة
واملهدوية والديمقراطية ،بّ نرتكها مللتابعة القارئ نفسه.

أضالع تصوّر سروش ملساحة الشريعة وموقعيّتها املنظوميّة

متثّ نظرية رسوش شك ً
ال ملتطور ًا أكثر عمق ًا لالجتاه الذي حتدث عنه أمثال عّل عبد الرازق

ومهدي بازرگان ،ويملتاز بأنه يرصد جمموعة من النظريات واملقوالت ،ليبطها ببعضها
ويكون منها تصور ًا ملتكام ً
ال عن الدين .وألن بحثنا هنا ليس يف فلسفة الدين وعلم الكالم
اجلديد ،سنحاول هنا تكثيف النص واإلشارة باخلتصار إىل أضالع نظرية رسوش ضمن نقاط
موجزة ،لنسلتخلص قراءته للفقه وحدود الرشيعة من ملتفرقات بحوثه وأعامله.

أوّالً :الفقه من عرضيّات الدين ال من ذاتيّاته

ينطلق رسوش يف نظريلته حول الذايت والعريض يف الدين من تفكيك املفهوم ،فهو يسلتخدم

ثالثة أمثال شعبية ملتداولة يف ثالث ثقافات ملتعددة ،وهي:
أ ـ كحامّ اللتوابّ إىل كرمان (مثّ فاريس :زيره به كرمان بردن).
ب ـ لنقّ الفحم إىل نيوكاسيّ (مثّ إنجليزي.)To carry coal to Newcastle :
ج ـ كناقّ اللتمر إىل البرصة (مثّ عريب).
إن هذه األمثلة الثالثة حتمّ روح ًا واحدة ،لكنها ترتدي ثالثة ألبسة ،فالروح عاملية لكن
األلبسة حبيسة اللغة والقومية والثقافة.
من هذه األمثلة يمكن استنتاج سبعة عنارص متكّننا من متييز الذايت عن العرِض ،وهي:

 1ـ إن هوية هذه األمثلة الشعبية الثالثة تكمن يف حملتواها الداخّل ،ال يف شكلها اخلارجي
امللتغي.
 2ـ إن القناع الذي يمكن أن تلتقنع به هذه األمثلة ظاهري ًا يمكن فرض صور له ال حد هلا،
وتلتقبّ هذه الصور تأثيات الثقافات والعادات وغي ذلك.
 3ـ ال توجد روح أو ذات عارية عن اللباس العريض ،فدائ ًام نحن نالحظ الروح تكلتيس
لباس ًا كي تظهر به.
 4ـ إن معيار األمر العريض هو أنه قابّ أن يكون عىل شكّ آخر.
 5ـ صحيح أن الذايت والعريض ال ينفكان عملي ًا ،لكن إجراء أحكام كّ واحد منهام عىل
اآلخر يمثّ مغالطة كبية جد ًا ،وهذا يعني أن اللتفكيك العلمي والنظري بينهام رضورة قاهرة.
 6ـ عندما نريد نقّ ذايت من الذاتيات من ثقافة إىل أخرى ،فالبد أن نخلع عنه لباسه األول
نحو كسوته بلباس تلك الثقافة اجلديدة ،وهلذا فإن اسلتخدام املثّ اإلنجليزي يف بالد العرب ال
معنى له ،إال أن تأخذ العرب أنفسهم إىل الثقافة الغربية ليكونوا جزء ًا من تكوينها.
 7ـ إن العرضيات هلا أصالة حملية وزمنية ،بينام الذاتيات هلا أصالة عاملية وملتعالية عن
اللتاريخ.
بعد هذا اللتمييز ،وإرصاره عىل أن ما يقصده هو يشء خملتلف عن فكرة احلقيقة والطريقة
والرشيعة يف كالم العرفاء ،وكذلك عن فكرة الظاهر والباطن ..يذهب رسوش إىل أنه من
الصعب احلديث عن الدين بوصفه كلي ًا جامع ًا ،بّ األفضّ احلديث عن أديان ،وهبذا تبدو
عملية اكلتشاف الذاتيات عملية صعبة ،هلذا يفضّ رسوش أن نلتجه نحو اكلتشاف العرضيات
يف دين حمدد بدل إتعاب النفس باكلتشاف الذاتيات يف اجلامع الكّل بني األديان.
وبعد خوضه رسد ًا تطبيقي ًا لفكرته عىل مثنوي جالل الدين الرومي ،يؤكد رسوش أن اللغة
واللتاريخ والعالقات الشخصية والثقافة السائدة ملوالنا الرومي كلها مؤثرة يف روح رساللته يف
منظوملته الشعرية الرائعة ،وهذه العرضيات ترتك أثرها عىل منجزه ،فلو أن الرومي ساق بياناته
بلغة أخرى فباللتأكيد سيكون خاضع ًا إلمكانات تلك اللغة؛ لكن رسوش يريد أن يفر من
معضّ سجن الروح يف البدن وسجن الذايت يف العريض ،إنه ال يريد أن يصبح الذايت مللتح ًام

بالعريض بحيث ال نقدر عىل اللتفكيك ،بّ هيدف لفرصة نلتمكن من خالهلا من تفكيك اللحمة
للوصول إىل الذايت رغم تأثيات العريض عىل الذايت يف جتليه لنا ،ال يف ذات الذايت.
من هنا ،ينطلق بنا رسوش يف رحلته لكشف عرض ّيات الدين اإلسالمي ،وهي:

ّأوالً :العربية ،فإن العربية هي عنده باللتأكيد عرضية ،وهذا يعني أن كّ محوالت وسعة
وضيق اللغة العربية سوف يرتك تأثيه عىل النص القرآين.
ثاني ًا :إن القضية ال تقف عند اللغة ،بّ عند الثقافة اللتي تعّب عنها هذه اللغة ،فالنبي حممد
حيمّ يف اللغة كّ الثقافة اللتي عاشها ،وهلذا من الطبيعي أن تلتجىل هذه الثقافة يف لغلته ،فنجد
احلديث عن اإلبّ واخليام وأنواع الفاكهة والشهور القمرية وقريش وأيب هلب والعشار املعطلة
ووأد البنات ،وكذلك احليوانات املعروفة عند العرب كاخليّ والبغال واحلمي والغنم والبقر
واإلبّ واخلنزير والثعبان ..هذا كله ييش بأن الذايت يف الدين قد جتىل عّب هذه الثقافة اللتي
محللتها هذه اللغة بإمكاناهتام.
ثالث ًا :إن هذا كله ال يعني أن القرآن مل يقم بإعادة هيكلة العالقات بني املفاهيم ومنحها
روح ًا جديدة ،وهنا يسلتعني رسوش بنظرية العامل الياباين توشيهيكو إيزوتسو (1993م) يف
علم الداللة القرآين ،وربام اسلتعان أيض ًا بنظرية الدكلتور املرصي نرص حامد أبوزيد (2010م)
يف مفهوم النص القرآين .إنه يعلتّب أن هناك الكثي من املفردات اكلتست معنى ومحلت روح ًا
جديدة بواسطة اللتغيي املفاهيمي هلا عّب وضعها ضمن جمموعات سياقية ،ومن ثم فالقرآن
ليس منفعالً متام ًا ،بّ يقوم بعملية فعّ أيض ًا.
وهبذا يؤكد رسوش عىل أن الدين ال يأيت بمفاهيم جديدة ،بّ يأيت بلتصديقات جديدة،
ويقوم بوضع منظومات جديدة للمفردات ،فالعرب تعرف كلمة اللتقوى والشكر واخلوف
والذكر وغي ذلك ،لكن وضعها ضمن منظومة يمثّ (اهلل) حمورها ،يعيد إنلتاج املفردة يف حياة
جديدة.
رابع ًا :إنه ال يوجد أي دليّ عىل أن اللغة العربية حتمّ أغنى قدرة بيانية يف الوجود ،وال
دليّ عىل أن العرب حيملون أفضّ وضعية لنزول الوحي ،بحيث يمكن لثقافلتهم ولغلتهم أن
تعّب عن الذايت ،وال يوجد أي دليّ يمكنه أن يثبت لنا أن القرآن لو نزل يف فضاء ثقافة أخرى

فلن يلتخذ شكالً آخر ونمط ًا آخر ،وهذا يعني أنه لو نزل القرآن يف بالد اليونان فإن عرضيات
اإلسالم سلتلتفاوت تفاوت ًا عميق ًا جد ًا عن احلالة اللتي هو عليها اليوم ،فاملنظومات اللغوية
واألنساق الثقافية واملفاهيمية كلها ترتك تأثي ًا ،متام ًا كام نجد اليوم أن الناطقني بلغات ملتعددة
وضمن ثقافات ملتنوعة مثّ األتراك والفرس والعرب واألمازيغ واهلنود وغيهم لدهيم
إسالمات ملتعددة ،بدليّ رصد أدبياهتم الدينية وطريقة جتّل اإلسالم يف حياهتم.
وهبذا خيلص رسوش إىل أن اللغة وما حتمّ ،والثقافة العربية وما تلتضمن ،مها من
عرضيات اإلسالم ،وإىل هنا ينهي رسوش روح النظرية اللتي يريد طرحها ،ثم يرشع بإسقاطها
عىل خملتلف مساحات الدين.
خامس ًا :إن القضايا العلمية والطبية اللتي تضمنلتها النصوص القرآنية واحلديثية كلها من
عرضيات الدين؛ إذ ال يرجتى من الدين أن حيّ مثّ هذه القضايا ،حلتى لو فرضنا أن كّ هذه
القضايا كانت صادقة وحقيقية مطابقة للواقع ،وهذا ما جيرنا حلتى إىل القضايا امللتصلة بالعلوم
اإلنسانية مثّ االقلتصاد والسياسة ،إذ هذه من عرضيات الدين ،وليست من ذاتياته؛ ألن
االنلتظار احلقيقي من الدين ليس أن يقوم هبذا.
ليس هذا فحسب ،بّ من العرضيات أيض ًا عند رسوش كّ تلك القصص والوقائع
واحلروب والعداوات والنفاق واللتهم واملطاعن والشكاوى اللتي وردت يف القرآن الكريم،
فكلها عرضية هبذا املعنى ،بّ إن مجيع األسئلة واألجوبة اللتي وقعت بني النبي واألئمة وبني
أصحاهبم كلها تقع يف سياق األمر العريض ،ويسلتشهد رسوش هلذا بآية (املائدة 101 :ـ
 ،)102إذ يعلتّب أن جمرد السؤال كان سيدفع لنزول حتريم أو إلزام ،وهذا يدل عىل أن الدين قد
نام وازداد بفعّ األسئلة ،ولو أّنم مل يسألوا النبي ملا كان الدين هكذا ،فكيف يمكن فرض هذه
األمور من الذاتيات؟! وعليه فكّ األسئلة واألجوبة هي من العرضيات.
سادس ًا :من هذا كله يدخلنا رسوش يف املوقف من الفقه ،فهّ الفقه من ذاتيات الدين أو
من عرضياته؟ إن املوقف الذي اختذه رسوش من ظاهرة األسئلة واألجوبة يمنحه هنا قناعة
بأن الفقه سيدخّ يف دائرة العرضيات ،لكن رسوش ال يكلتفي هبذا ،بّ يذهب إىل أن الفقه
يواجه نمطني من العرضية:
األول :دنيوية الفقه ،اللتي يأخذها رسوش من أيب حامد الغزايل ،وسوف نرشح هذا
النمط ّ

املفهوم عند رسوش يف الفقرات الالحقة.
النمط الثاين :وهو ما يأخذه رسوش من امللتكلم واملحدث اهلندي الشاه ويل اهلل الدهلوي
(1114هـ) ،وهو أن اللترشيعات ختضع لظروف النبي نفسه ،وظروف املكلفني من حوله،
وهلذا وجب الصوم الدائم عىل قوم نوح؛ ألن بنيلتهم كانت قوية ،وحرم بعض الطعام عىل بني
إرسائيّ؛ ألن إرسائيّ نفسه حرم بعض املطعومات عىل نفسه كام يقول القرآن الكريم ،وهذا
يعني أن السياقات املؤقلتة فرضت ترشيعات ،وهذه اللترشيعات تزول تلقائي ًا بزوال هذه
السياقات.
وهبذا يربطنا رسوش بمقولة أن الكثي من اللترشيعات الفقهية تلتصّ بثقافة العرب
وعاداهتم وتقاليدهم ،وهلذا حرم عليهم الزواج من أخت الزوجة ،بينام مل يكن هذا حرام ًا عند
اليهود؛ ألّنم يعلتّبوّنا من قوم آخرين تابعني لحأب ،وما يؤكد هذا املعنى أن الكثي من
اللترشيعات اللتي جاء هبا اإلسالم كانت موجودة عند العرب ،غاية األمر أنه صححها وأضاف
أو أنقص منها أو عدل شيئ ًا ،مثّ مسألة الديات ،وقضية الرجم الذي كان موجود ًا يف
اليهودية ،وهو ما كلتب فيه العديد من الباحثني قبّ رسوش ،مثّ الباحث املرصي خليّ عبد
الكريم (2002م) ،خاصة يف كلتابه (اجلذور اللتارخيية للرشيعة اإلسالمية)  ،حيث حتدث
هناك عن تعدد الزوجات ،واللتفرقة بني العرب والعجم ،واللتمييز بني العرب واألعراب،
والنظرة إىل الزراعة ،وموضوع االسلتجارة واجلوار ،وقضية حرمة النسب ،واالسرتقاق،
والعاقلة ،والقسامة ،ومخس الغنائم ،والسلب ،والصفى ،واخلالفة ،والشورى ،وغي ذلك.
يسلتنلتج رسوش من هذا كله ،أن النبي لو ظهر يف قوم آخرين هلم عادات وتقاليد وظروف
اخرى جلاء بسلسلة من اللترشيعات املخلتلفة ،فكأن بعض اللترشيعات اللتي جاءت ليست سوى
بعض اللتنظيامت الزمنية لظروف مؤقلته وحملية ،وال تسلتطيع أن تلتسلّ لكّ زمان ومكان،
وهبذا خيلص رسوش إىل أن أكثر األحكام الفقهية ـ بام فيها الرضوريات الفقهية ـ ليست سوى
أمر زمني ،وهذا يعني أن االجلتهاد ليس هو مباحث االسلتصحاب والعلم اإلمجايل والّباءة ،بّ
هو فن الرتمجة الثقافية ،فكيف نرتجم ثقافي ًا كّ تلك اللترشيعات يف تلك الفرتة بام يلتناسب مع
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال أيض ًا ـ :عبد الكريم زيدان ،املدخّ لدراسة الرشيعة اإلسالمية 17 :ـ .37

وضعنا اليوم وحيفظ الروح.
سابع ًا :خيرج رسوش من الفقه نحو العقيدة ،ليى أن كّ احلوادث اللتي وقعت لرموز
الدين هي عرضية ،ومن ثم فكّ الشخصيات هي عرضيات ـ غي شخص النبي الذي يعلتّبه
رسوش ذاتي ًا ـ وهبذا يضع قضية اإلمامة برصاحة وصوالً للمهدوية ،يف دائرة العرضيات.
وهبذا خيرج رسوش بنلتيجلته اللتي ترى أن فهم الدين يكون بفهم توقعاتنا منه وما ننلتظره
منه ،ويكون بفهم مقاصدي لذاتياته ،وذاتيات الدين هي عقيدته بينام الدين اللتارخيي هو دين
عريض ،فكّ دين يعلتمد عىل اللتاريخ وفضائه فهو عريض .
وإذا أردنا أن نحلّ هذا الضلع املركزي من أضالع نظرية رسوش يف املوقف من الرشيعة
والفقه ،بّ والدين ،فباللتأكيد نحن نوافق عىل ما طرحه الدكلتور وجيه كوثراين من أن هذه
النظرية تنلتج الهوت ًا إسالمي ًا عاملي ًا  ،بّ إنني أعلتقد بأن القضية تذهب أبعد من ذلك نحو
تشييد الهوت عاملي موحد ،يلتجه بنا نحو وحدة أديانية؛ ألن عنارص اللتاميز بني األديان سوف
تلتالشى بشكّ فاعّ ،للتعود الوحدة الذاتية بادي ًة بشكّ قوي ،وهو أمر ملتوقع من رسوش
الذي يسلتقي روح أفكاره من املرشب العرفاين العشقي.

ثانياً :الفقه بني االُخرويّة والدنيويّة ،من األدجلة حنو الفرد

يذهب رسوش بوضوح إىل أن الدين اخروي وليس دنيوي ًا ،وأنه جاء لينظم آخرة اإلنسان

ال دنياه ،ومن ثم فاهلتامم الدين بالدنيا إنام يكون يف حدود احلديث عن دور الدنيا يف توفي
اللتوفيق األخروي أو إعاقلته ال غي .وهذا السياق الدنيوي املحدود للدين ال يوفر إمكانية
جعله نظام ًا دنيوي ًا يرقى باحلياة هنا ويلتسامى هبا ،متام ًا كام ال يقف يف وجهها أو يعارضها.
من هنا ،يرفض رسوش ـ كام أرشنا سابق ًا ـ نظريات الدكلتور عّل رشيعلتي يف أدجلة الدين
ورسم الدنيا وفق ًا له ،بّ يعلتّب ذلك حماولة جلعّ الدين يف خدمة الدنيا واملعاد يف خدمة
املعاش ،ويعارض االجتاه الّبوتسلتانلتي يف الغرب والذي يرى أن حسن املعاد تابع حلسن
( )1راجع حول نظرية الذايت والعريض يف الدين :رسوش ،بسط جتربة نبوي 29 :ـ 82؛ وحول عرضية
الفقه الحظ له أيض ًا :مدارا ومديريت.275 ،272 :
( )2وجيه كوثراين ،بني فقه اإلصالح الشيعي ووالية الفقيه ،الدولة واملواطن.183 :

املعاش ويقع يف طوله ،ويرى أن النظرة الّباغامتية للدين غي صحيحة؛ ألن رسوش يرى أن
الدين األخروي الذي يلتبناه ينظر للمعاد فقط ويسخر الدنيا لذلك ،لكنه يربط بني الدنيا
واآلخرة بأقّ مراتب الربط وعىل قدر احلاجة أيض ًا .وبعبارة أخرى :إن الدين األخروي عند
رسوش جيعّ كّ أحكام الرشيعة من سنخ العبادات ،وال ينظر إليها إال من هذه الزاوية .إنه
يعلتّب أن الدين األيديولوجي دين ناقص أما األيديولوجيا الدينية فهي دين كاذب ،والدين
الفقهي هو الدين املؤدلج ،فالدين أرق وأظرف من أدجللته.
ويف الوقت الذي حيمّ رسوش العقّ اليوناين األرسطي مسؤولية حتويّ الدين إىل أمر
دنيوي ،وتأثر املسيحية واإلسالم بذلك عّب اللتيارات األرسطية مع مثّ توما األكويني
(1274م) وغيه ..يسلتفيد رسوش ـ من وجهة نظره ـ من إفادات اإلمام الغزايل (505هـ) يف
أن الفقه إذا أراد أن يكون دنيوي ًا وأخروي ًا مع ًا فإن هذا األمر غي ممكن ،وال يؤدي إال إىل نفي
وتعطيّ الدنيا واآلخرة مع ًا ،وهبذا يكون اخلمس عند رسوش لرفع حب املال ال لبناء نظام
اقلتصادي يدير املجلتمع ،وحيّ كّ معضالته املالية واملعيشية.
وهبذا يبدو يل رسوش مياالً للنزعة األفالطونية مقابّ اللتوجه األرسطي ،فهو راغب يف
جعّ الدين أفالطوني ًا ومقرتب جد ًا من عرفان جالل الدين الرومي (672هـ) ،ومن
األفالطونية املحدثة للقديس أوغسطني (430م).
إن أدجلة الدين وحتويله إىل نظام ،سيؤ ّدي عند رسوش إىل:
ّ
أ ـ االصطدام بالفشّ؛ ألن هذه العملية غي ممكنة وفق ًا لرشوط الواقع.
ب ـ إلغاء رشط اإليامن واللتقوى املأخوذين يف حتصيّ الفوز والفالح والنجاة هبذا الدين،
وهو ما يناقض املعطيات الدينية نفسها ،وهبذا يكون هناك نوع من الرصاع بني (قدرة الدين
عىل إدارة الدنيا) ،و (خلوص الدين وصفائه).
ج ـ زوال اإليامن احلر الذي هو جوهر اللتدين ،والعمّ تابع له.
أن األغراض التي جاء الدين من أجلها تكمن يف:
وهبذا نعرف ّ
أ ـ بعث الطمأنينة واالسلتقرار الروحي يف احلياة ،عّب منح اإلنسان طاقة الصّب عىل مواجهة
املصائب والرشور والبالءات ،وهبذا حيقق الدين اللتوافق بني الذهن والعني ،وحيقق اإليامن
املصاحلة بني الداخّ واخلارج.

ب ـ اإلجابة عن األسئلة الكّبى يف الوجود اإلنساين ،أي عن جوهر الوجود وفلسفلته،
مثّ :من أين؟ وإىل أين؟ وما العمّ؟ األمر الذي خيرج احلياة من العدمية والعبثية إىل املضمون
واملعنى.
ج ـ احلث عىل خوض وكسب اللتجارب الدينية والروحية واالرتقاء يف مدارج الكامل
الروحي ،واكلتشاف أرسار الوجود وخرق احلجب ،ثم تقديم تفسي صحيح هلذه اللتجارب،
فالدين دافع لللتجربة وضامن للتفسيها الصحيح.
د ـ دعم القيم األخالقية ومنحها شحنة بعثية جديدة ،رغم اكلتشاف العقّ هلا من األول،
مما يؤمن القدرة عىل ضبط أنانية اإلنسان عّب ثنائية اهلل ـ املوت.
هـ ـ تقديم جمموعة قضايا توجب سعادة اإلنسان كان من الصعب للعقّ أن يصّ إليها،
كاآلخرة وما وراء املوت.
و ـ خلع معنى عىل احلياة؛ إذ بدونه تفقد احلياة معناها.
وينلتج عن ذلك كله أن الدين يعالج احلياة الفردية لإلنسان ،وال يقوم بوضع برنامج
اجلتامعي أو سيايس له ،وهبذا يللتقي رسوش اللتقا ًء طبيعي ًا ببازرگان ،حني يذهب إىل أن اللتعاليم
الدينية موجهة من األول صوب اآلخرة ال ناحية الدنيا ،وهبذا تصبح احلكومة الدينية عنده هي
الدولة اللتي تعمّ بمنهج عقالين مجعي حلامية القيم عّب تأمني الظروف املناسبة خللق إيامن حر،
ال لفرض قوانني فقهية تضيق حرية اإليامن؛ ألن سد طريق الكفر عند رسوش ال يكون عّب
اللتضييق الذي يلغي حرية اإليامن .

ثالثاً :الفقه بني احل ّد األدنى واحلدّ األعلى

يذهب رسوش إىل أن علينا أن نفهم وظيفة الفقه وأهدافه جيد ًا ،ومن ثم أن نفهم بوعي

ودقة ما هو الذي نلتوقعه منه ،وهنا يطرح رسوش نظريلته يف األقّ واألكثر الدينيني ،إنه يعلتّب
أن الفقه عندما يلتدخّ يف موضوع ما ـ أي موضوع كان ،دنيوي ًا أو أخروي ًا ـ فهو ال يقدم فيه
امللتطلبات بحدها األعىل ،بّ يقدم امللتطلبات بحدها األدنى ،وهذا ما ينلتج تصورين للفقه،
( )1انظر :رسوش ،بسط جتربة نبوي 71 :ـ  89 ،73ـ 91؛ ومدارا ومديريت 119 :ـ  175 ،156ـ
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وللتوضيح يطرح رسوش أربعة أمثلة:
األول :الغسّ باملاء القليّ مرتني وبالكثي مرة واحدة ،حيث يعلتّب ذلك هو احلد
املثال ّ
األدنى للنظافة والطهارة ،وال تقصد الرشيعة من ذلك أنك لو فعلت هذا فإن خملتلف
األغراض واملسلتويات الالزمة للتحقيق الطهارة والسالمة والنظافة قد حصلت بالفعّ ،بّ
تعني أن أدنى املراتب هو هذا ،دون أن يمنع ذلك من فرض مراتب عليا يلزمنا الرجوع إليها،
ورسوش يطرح هذا املثال يف سياق تعليقه عىل حادثة حصلت ألحد علامء الدين يف احلج حيث
بعد انلتشار الوباء يف إحدى السنوات املتنع رجّ الدين هذا ومنع من معه من اختاذ اللتدابي
اللتي فرضلتها الدولة يف بالد احلجاز ،مدعي ًا أن ما جاءت به الرشيعة كاف للتحقيق كّ يشء،
وأنه يكفي أن نغسّ هبذه الطريقة ،وإال لذكر الرشع ذلك وبني.
املثال الثاين :ما ينقله عن بعض الشخصيات الرسمية البارزة يف اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران ،من أن بعض علامء مجاعة املدرسني يف قم أكدوا أن تطبيق اخلمس والزكاة يرفع كّ
املشاكّ االقلتصادية يف املجلتمع ،وهذا ما ينلتج يف وعيهم أن الفقه يمكنه أن حيّ مجيع
املشكالت االقلتصادية ،مع أن اخلمس والزكاة ال يمثالن سوى احلد األدنى ،األمر الذي
حييجنا إىل حدود أعىل علينا ملتابعلتها.
املثال الثالث :ما يلتصوره الكثي من العلامء من أن قطع يد السارق أو إجراء احلدود
والقصاص يرفع الّسقة واجلريمة من املجلتمع ،مع أن هذا لوحده ال يكفي بّ حيلتاج معه إىل
سلسلة من الّبامج االقلتصادية.
املثال الرابع :االحلتكار ،حيث يرى رسوش أن هذه العنارص املحدودة املذكورة يف الفقه
ليست سوى احلد األدنى ،وأننا بحاجة للكثي غي ذلك لوضع حد للظلم االقلتصادي ،وتأمني
محاية املسلتهلك.
من هذه األمثلة ،ينطلق رسوش العلتبار أن اللتصور السائد هو أن الدين والفقه مسلتودع
حيلتوي كّ امللتطلبات ،ومن ثم فام فيه كاف للتحقيق كّ الغايات اللتي نصبوا إليها ،وهو يرى أن
هذا النمط من اللتفكي تقف خلفه رؤية وينلتج بنفسه نلتائج.
وهبذا يلتوصّ رسوش إىل أن الفقه الزم ورضوري ،ولكنه ليس كافي ًا ،فقطع يد السارق ال
يكفي لرفع الّسقة ،بّ هي أقّ يشء ،ونحن بحاجة لّبامج اقلتصادية واسعة كي نوفر مناخ ًا

خيفف من الّسقة ،فإذا رسق شخص عندها قطعنا يده ،متام ًا كام يقول بعض الفقهاء يف قضية
املرتد يف زمان الشبهة والشك .واألقلية هذه جتري عند رسوش يف العبادات أيض ًا ،فالصلوات
اخلمس هي احلد األدنى وليست األعىل.
ويرى رسوش أن الفخر الرازي يؤكد مقولة الدنيوية الدينية باحلد األدنى ،وذلك يف نصه
الواضح الذي يقول فيه :إن حرفة النبوة والرسالة عبارة عن دعوة اخللق من االشلتغال باخللق
إىل خدمة احلق ،ومن اإلقبال عىل الدنيا إىل اإلقبال عىل اآلخرة ،فهذا هو املقصود األصّل ،إال
أن الناس ملا كانوا حارضين يف الدنيا وحملتاجني إىل مصاحلها وجب أن يكون له خوض يف هذا
الباب أيض ًا بقدر احلاجة. 
وانطالق ًا من هذه الفكرة ،يم ّيز رسوش بني الثروة األحكام ّية التي حيملها الفقه والثروة
الربجم ّية ،فالفقه مهام فعّ ليس سوى جمموعة من األحكام والقوانني ،ولكن احلياة ال تدار
بالقانون فقط ،وال حتّ املشاكّ االقلتصادية والسياسية واألمنية والعسكرية وال غيها
بالقوانني ،وإن كانت رضورية والزمة ،إنام نحن بحاجة إىل برامج وخطط أيض ًا ،وهي ال تأيت
من الفقه ،بّ تأيت من العلوم البرشية املخلتلفة؛ فحفظ الغابات والثروات الطبيعية ال يمكن أن
يكون بالفقه ،بّ حيلتاج لّبامج تساهم فيها علوم ملتعددة ،وكذلك حّ مشاكّ اإلدمان
والبطالة واللتضخم وغي ذلك.
ويالحظ رسوش اجلواب النمطي امللتعارف يف أوساط املشلتغلني بالفقه اإلسالمي ،وهو أن
ما تطرحه الرشيعة ليس األحكام األولية فقط ،واللتي الحظ فيها رسوش الطابع األدنى ،بّ
هناك أيض ًا األحكام الثانوية اللتي يمكنها أن تغطي احلدود العليا اللتي نحلتاجها ،ففي األمثلة
األربعة اللتي طرحها رسوش يمكن إجراء العنوان الثانوي واخلروج بحلول فقهية ،بال حاجة
الفرتاض نقص الفقه وعدم تغطيلته هلذه املساحات.
وهنا جييب رسوش بأن هذا ال خيرج الفقه من طابعه القانوين وال جيعله مّبجم ًا ،بّ إن هذا
ليس سوى تطبيق لنزعة مصلحية عقالئية برشية يرجع فيها للعقّ واللتجربة اإلنسانية ،وال
فرق فيها بني الفقه اإلسالمي وغيه من سائر املنظومات القانونية يف العامل ،وال داعي خللع
( )1انظر :الفخر الرازي ،املطالب العالية من العلم اإلهلي .115 :8

صفة القانون الديني عليها ،بّ إن هذا ليس سوى علمنة للفقه يف العرص احلديث ،وال عالقة
له بإجراء األحكام اإلهلية ،بّ هو نشاط عقالئي عادي يامرسه العقالء يف كّ مكان وزمان،
وعقوهلم هي مرجع تشخيص املصالح ووضع القوانني.
وبرتكيب هذه العنارص اللتي قدمها رسوش تصبح النلتيجة عنده عىل الشكّ اآليت :إن الفقه
لآلخرة ،وإذا كان للدنيا فليس سوى ثروة قانونية ،وهذه الثروة القانونية ليست سوى تبيان
للتنظيم حيايت بمسلتوى أقّ ،وليس باحلد األعىل ،وإذا كان لآلخرة فهو كذلك ال حيقق لنا
سوى احلد األدنى من املراتب األخروية.
ورسوش يف هذا كله يؤكد أن مقصوده هو الفقه الواقعي (الرشيعة) ال علم الفقه ،وإال
فعلم الفقه ليس سوى علم برشي يسي يف طور اللتكامّ ،وليس كامالً ،متام ًا كأي علم من
العلوم ،كيف وكثي مما فيه ليس سوى أحكام ظنية.
وهبذا يسلتمر رسوش ليى األقلية خارج الفقه نحو سائر أضالع الدين ،فيؤمن باألقلية
الدينية يف األخالق ،ويف العلوم الطبيعية واإلنسانية ،بّ يف العقائد أيض ًا  ،مما ال نطيّ
باسلتعراضه هنا خلروجه من جمال بحثنا.

رابعاً :من دنيويّة الفقه إىل اختبار املقدَّس

لقد الحظنا حلتى اآلن كيف أن رسوش يذهب نحو دنيوية الفقه يف يشء من اللتنزل عن

النزعة االخروية اللتي يؤمن هبا ،لكن رسوش ال يرتك قضية الدنيوية الفقهية هكذا ،بّ هو
يالحقها ليصّ هبا إىل مآالهتا ،وهو يطرح قضية دنيوية الفقه ،وأنه علم دنيوي وليس اخروي ًا
يف مواضع ملتعددة من كلتبه ،باللتفصيّ تار ًة واإلمجال أخرى .
ربام يصح القول بأنه تبدأ رحلة رسوش هذه يف كلتابه (قصه ارباب معرفت) ،حينام جيري
( )1راجع حول نظرية الدين األقّل واألكثري وكذلك الفقه والثروة األحكامية و :..رسوش ،بسط
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دراسة مقارنة بني أيب حامد الغزايل والفيض الكاشاين ـ وقد كان يطلق عليه رسوش يف موضع
آخر (الغزايل الشيعي) ـ وذلك يف مقاللته الشهية (جامه هتذيب بر تن احياء) ،فيالحظ أن
الغزايل يف عنونلته للباب الثاين من كلتاب العلم يف إحياء علوم الدين يسلتخدم اجلملة اآلتية :يف
العلم املحمود واملذموم وأقسامهام وأحكامهام ،وفيه بيان ما هو فرض عني وما هو فرض
كفاية ،وبيان أن موقع الكالم والفقه من علم الدين إىل أي حد هو ،وتفضيّ علم اآلخرة. 
هذا النص من الغزايل يرشدنا ـ كام يقول رسوش ـ إىل غايلته وهدفه ،يقول الغزايل بعد
ذلك :بيان العلم الذي هو فرض كفاية ،إعلم أن الفرض ال يلتميز عن غيه إال بذكر أقسام
العلوم  ،والعلوم باإلضافة إىل الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إىل رشعية وغي رشعية،
وأعني بالرشعية ما اسلتفيد من األنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه ،وال يرشد العقّ إليه..
وأما العلوم الرشعية وهي املقصودة بالبيان ،فهي حممودة كلها ،ولكن قد يللتبس هبا ما يظن أّنا
رشعية وتكون مذمومة ،فلتنقسم إىل املحمودة واملذمومة .أما املحمودة فلها أصول وفروع
ومقدمات وملتمامت ،وهي أربعة أرضب ..الرضب الثاين :الفروع ..وهذا عىل رضبني:
أحدمها يلتعلق بمصالح الدنيا وحيويه كلتب الفقه ،وامللتكفّ به الفقهاء وهم علامء الدنيا .والثاين
ما يلتعلق بمصالح اآلخرة وهو علم أحوال القلب وأخالقه املحمودة واملذمومة ..فإن قلت :مل
أحلقت الفقه بعلم الدنيا وأحلقت الفقهاء بعلامء الدنيا؟ فاعلم أن اهلل عز وجّ أخرج آدم×
من الرتاب ،وأخرج ذريلته من ساللة من طني ومن ماء دافق ،فأخرجهم من األصالب إىل
األرحام ،ومنها إىل الدنيا ،ثم إىل القّب ،ثم إىل العرض ،ثم إىل اجلنة أو إىل النار ،فهذا مبدؤهم
وهذا غايلتهم ،وهذه منازهلم .وخلق الدنيا زاد ًا للمعاد ليلتناول منها ما يصلح لللتزود ،فلو
تناولوها بالعدل النقطعت اخلصومات وتعطّ الفقهاء ،ولكنهم تناولوها بالشهوات فلتولدت
منها اخلصومات ،فمست احلاجة إىل سلطان يسوسهم ،واحلتاج السلطان إىل قانون يسوسهم
به .فالفقيه هو العامل بقانون السياسة وطريق اللتوسط بني اخللق إذا تنازعوا بحكم الشهوات،
فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إىل طريق سياسة اخللق وضبطهم ،لينلتظم باسلتقاملتهم
أمورهم يف الدنيا .ولعمري إنه ملتعلق أيض ًا بالدين ،ولكن ال بنفسه بّ بواسطة الدنيا ،فإن
( )1انظر :رسوش ،تفرج صنع.370 :
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الدنيا مزرعة اآلخرة ،وال يلتم الدين إال بالدنيا ،وامللك والدين توأمان .فالدين أصّ
والسلطان حارس ،وما ال أصّ له فمهدوم ،وما ال حارس له فضائع ،وال يلتم امللك والضبط
إال بالسلطان ،وطريق الضبط يف فصّ احلكومات بالفقه ،وكام أن سياسة اخللق بالسلطنة ليس
من علم الدين يف الدرجة األوىل ،بّ هو معني عىل ما ال يلتم الدين إال به ،فكذلك معرفة طريق
السياسة .فمعلوم أن احلج ال يلتم إال ببذرقة حترس من العرب يف الطريق ،ولكن احلج يشء
وسلوك الطريق إىل احلج يشء ثان ،والقيام باحلراسة اللتي ال يلتم احلج إال هبا يشء ثالث،
ومعرفة طرق احلراسة وحيلها وقوانينها يشء رابع .وحاصّ فن الفقه معرفة طرق السياسة
واحلراسة ..فإن قلت :هذا إن اسلتقام لك يف أحكام اجلراحات واحلدود والغرامات وفصّ
اخلصومات فال يسلتقيم فيام يشلتمّ عليه ربع العبادات من الصيام والصالة ،وال فيام يشلتمّ
عليه ربع العادات من املعامالت من بيان احلالل واحلرام .فاعلم أن أقرب ما يلتكلم الفقيه فيه
من األعامل اللتي هي أعامل اآلخرة ثالثة :اإلسالم ،والصالة ،والزكاة ،واحلالل واحلرام .فإذا
تأملت منلتهى نظر الفقيه فيها ،علمت أنه ال جياوز حدود الدنيا إىل اآلخرة ،وإذا عرفت هذا يف
هذه الثالثة فهو يف غيها أظهر. ..
هذه الفكرة يكررها الغزايل يف مواضع من أعامله العلمية ،خاصة يف كلتاب ذم الدنيا من
اإلحياء  ،وهو يرى أن الفقه هو جمرد مرتبة أوىل متثّ طريق ًا للذهاب نحو مرتبة أعىل ،وإال
فالقرب من اهلل ال يأيت عّب اإلجارة واللتجارة ،واخلوف والزهد ال يأتيان من فقه الشافعي وال
احلنفي ،بّ من بناء القلوب وإعامر األرواح ،وهلذا أيض ًا يالحظ كيف أن الغزايل يأخذ عىل
الفقهاء ـ كام يأخذ دوم ًا عىل امللتكلمني ـ غرقهم يف االخلتالفات الفقهية وغرورهم يف معاجلة
هذه املوضوعات .وهبذا يصبح تصور الغزايل تصور ًا أقلي ًا للفقه بمعنى ما ،فهو جمرد اخلطوة
األوىل وليس منلتهى اخلطوات.
إن هذا (اللتصور الغزايل) للفقه ،يأخذه رسوش مسلتمسك ًا له ،بّ يضيف عليه بأن الغزايل
وأمثاله كانوا يلتصورون الفقه هو اإلدارة الوحيدة للحياة ،بينام نمط احلياة املعقدة الذي ظهر
( )1أي اخلفر واحلراس.
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فيام بعد ،جعّ إدارة احلياة عل ًام قائ ًام بنفسه ،والفقه بني ذلك ليس سوى حالل املشكالت
القانونية واحلقوقية ال غي ،وهو يقدم األوامر القانونية وال يضع املناهج إلصالح الواقع،
وليس لديه أي برنامج يف هذا الصدد .
إىل هنا ربام ال يكون رسوش شديد االخلتالف مع اآلخرين يف متييزه الفقه عن غيه؛ ألن
هذا الرتتيب جمرد موضعة للفقه يف وسط العلوم الرشعية ،رغم كونه يقلّ من شأنه السائد،
وهو تقليّ ال يريض كثيين باللتأكد ،لكن رسوش بصبه الفقه يف القالب الدنيوي أراد أن حيكم
عليه بقوانني هذه النلتيجة ،فرأى أن دنيوية الفقه وكونه ح ً
ال لقضايا االجلتامع البرشي يعني أنه
صار علم احلقوق ،ومن ثم ـ وهنا النقطة املركزية ـ ال يمكن فيه احلديث عن مصالح خفية
وغيبية ومالكات غامضة ،بّ البد فيه من االنكشاف ،وينلتج عن ذلك أن الفقه عندما يدار يف
مكان ما ثم ينلتج فشالً هنا أو هناك ،فإن عليه أن يلتغي ويسلتبدل؛ ألنه مل يؤد وظيفلته الدنيوية
اللتي اوكلت إليه ،فام دام الفقه دنيوي ًا فهو عقالئي عقالين عاجّل قابّ لالخلتبار واللتجربة ،أما
لو كان اخروي ًا فيمكن إحاطلته هبالة من األرسار واخلفايا اآلجلة ،بّ إن هذه الذهنية اللتي تسود
الفقه ـ الذهنية األرسارية يف عامل املالكات واملصالح ـ هي اللتي تعيقه عن أن ينلتج ويلتقدم مع
احلياة .وهبذا يبدي رسوش أسفه عىل غياب فقه املقاصد بني املسلمني ،وهيمنة فقه
األرساريات ـ سواء عىل الطريقة األشعرية اللتي تقوم بلتحييد مرجعية املصالح واملفاسد يف
اللترشيعات أم عىل الطريقة املعلتزلية واإلمامية اللتي تقوم بوضع هذه املصالح الواقعية خلف
سلتار من العلتمة والرمزية ـ وهبذا قام الفقهاء بوضع إحدى قدمي الفقه يف اآلخرة ،حيث صار
الفقه ال ينجّل لنا يف تأثياته إال يوم القيامة ،فأخرجوه من دنيويلته اللتي جاء ألجلها ،وهذا ما
جعّ بعض امللتولني للشؤون االجلتامعية والسياسية يسلتخدمون (االسلتخارة) الختاذ بعض
املواقف عىل حد تعبي رسوش!
من هنا ،يذهب رسوش إىل أن اإلدارة ال يمكن أن تقوم إال عىل العقالنية وفهم األغراض
واملصالح واملفاسد ،وال يمكن إدارة جملتمع بأرسار ومصالح خفية ،وعند ذلك لو تأملنا يف
( )1انظر :رسوش ،قصه أرباب معرفت  33 :1ـ 54؛ وبسط جتربه نبوي 71 :ـ 73؛ ومدارا ومديريت:
 253ـ  274 ،257ـ  326 ،276 ،275ـ .327

الفقه الدنيوي وفككنا ألغازه وأرساره وطرحنا اهلاالت والرموز اللتي حتيط به ،وهجرنا الفقه
األسطوري نحو الفقه العقالين بانلتهاج ّنج العقالنية ،فإننا لن نجد سوى جمموعة من
األحكام اخلاضعة دوم ًا لالخلتبار الزمكاين ،ومن الواضح أن األحكام ليست منهج ًا ،وما
حيلتاجه الناس هو املنهج وليس األحكام ،فليس يف الفقه خطط وبرامج ،بّ هناك مواقف من
أحداث وأعامل ،وال تدار الدنيا هبذه الطريقة ،بّ هذا ما جيعّ الفقه غي قادر عىل اسلتيعاب
متام جوانب احلياة البرشية ،بّ حيلتاج إىل سائر العلوم الدنيوية ،فلو حصلت مشاكّ بيئية ،فهّ
الفقه لوحده قادر عىل حلها ومحاية البيئة أو أنه حيلتاج إىل خطط برشية ملواجهة الظواهر
املسلتجدة؟ ومن ثم فاحلديث عن أن الفقه حيّ مجيع مشاكّ البرش قاطبة غي صحيح.
ورسوش يقوم هنا بلتحليّ قضية العالقة بني الفقه والسياسة عّب القول بأن الفقه ال يعني
أننا نسلتنلتج متام القضايا السياسية من الكلتاب والسنة ،بّ يعني أن العقّ يقوم بإدارة احلياة
السياسية من خالل مراعاة أصول الكلتاب والسنة ،بّ إن تدين املجلتمع سوف يلقي بظالله
بشكّ تلقائي عىل نمط املامرسة السياسية فيه ،وهبذا تعني السياسة الدينية سالمة الفعّ العقّل
اإلداري من اللتناقض مع القيم الدينية من جهة وانسجام هذا الفعّ مع مسلتويات اللتدين
االجلتامعي العام من جهة ثانية .
وكأن رسوش يريد نقد بعض اللتصورات اللتي تطلق عاد ًة شعار أن تطبيق الرشيعة هو احلّ
لكّ قضايا اإلنسان ،وأن إدارة املجلتمع تكون بالفقه وأن مدير املجلتمع هو الفقيه ،هلذا يرى
رسوش أن الدين حكم فيام حيدث ،وليس مصدر ًا حلّ املشاكّ؛ حيث ال يزود اإلنسان ال
بالعلم وال بالفلسفة وال بالفن وال باإلدارة وال بعلم االجلتامع وال بأي يشء من العلوم
الطبيعية أو اإلنسانية ،هلذا كان أكّب اخلطأ أن نفلتش يف الدين والفقه عىل حلول لكّ قضايانا
األخروية والدنيوية ،وإنام يكون ذلك بالعقّ اجلمعي واللتدبي العقالين القادر عىل تشخيص
املصالح واملفاسد ،وهبذا أنزل رسوش الفقه من عليائه ليكون آخر سلسلة العلوم الدينية بدل
أن يكون األول فيها.
هذه اللتصورات اللتي يطرحها رسوش تسلتقي ينابيعها من اطروحاته يف العالقة بني الدين
( )1انظر :بسط جتربة نبوي 90 :ـ  344 ،91ـ  355 ،345ـ .374

واأليديولوجيا واللتي سبق أن أرشنا هلا يف النقطة امللتصلة باخروية الدين ،فّسوش يريد هنا أن
جيعّ الدين من شؤون اآلخرة ،ومن ثم فنظرته للدنيا نظرة عابرة ،ويف هذا الصدد يطرح
رسوش عىل نفسه السؤال اآليت:إذ ًا ماذا يلزم عىل امللتدين يف هذا العرص أن يفعّ إلدارة الدنيا
ما دام الدين مل يلتجه أساس ًا لغرض إدارة الدنيا ومل تكن لديه مقاربة أيديولوجية هبذا املعنى؟
هنا جييب رسوش بوضوح بأن املطلوب هو الرجوع لعقولنا ألجّ إدارة الدنيا ،وهبذه
الطريقة يلتم فك اللتناقض بني الدين والعقّ عنده ،بّ إن النصوص الدينية اللتي تدعو لللتعقّ
ال يمكنها أن تطالبني باللتعقّ ،ثم متنعني عن اللوازم الطبيعية هلذه الظاهرة .
هذه صورة خملترصة عن حدود الدين ومديات شموله للحياة يف فكر عبد الكريم رسوش
وفريق كبي من الشخصيات واللتيارات العقالنية احلديثة يف العامل اإلسالمي ،والذين طالبوا
الفقهاء ـ وما يزالون ـ باالقلتناع بأن هذا العرص ـ حسب تعبي رسوش ـ ليس عرص الفروع
اجلديدة اللتي حتلتاج للتطبيق قواعدكم عليها ،بّ هو عرص األصول اجلديدة اللتي حتلتاج إلعادة
النظر يف البنيات اللتحلتية لالجلتهاد الديني عموم ًا .
( )1انظر :مدارا ومديريت 196 :ـ  301 ،197ـ  353 ،334ـ .380
( )2ألجّ اللتوضيح ،يمكن احلصول عىل أهم تصورات رسوش حول الفقه والرشيعة ،مما أرشنا له يف
اهلوامش السابقة ،يف كلتبه اآلتية:
 1ـ فربه تر از ايديولوجي.
 2ـ مدارا ومديريت :وذلك يف البحوث واملقاالت ذات العناوين اآلتية :أ ـ آنكه به نام بازرگان بود نه به
صفت .ب ـ دين ايدلوجيك وايديولوجي ديني .ج ـ ايديولوجي ودين دنيوي .د ـ خدمات
وحسنات دين .هـ ـ مدارا ومديريت مؤمنان .و ـ حتليّ مفهوم حكومت ديني.
 3ـ بسط جتربه نبوي ،خاصة املقاالت اآلتية :أ ـ ذايت وعريض در اديان .ب ـ دين اقّل واكثري .ج ـ راز
ورازداين.
 4ـ قصه ارباب معرفت ،خاص ًة املقاالت اآلتية :أ ـ جامه هتذيب بر تن إحياء .ب ـ دكرت رشيعلتي
وبازسازي فكر ديني.
 5ـ تفرج صنع ،خاصة مقاللته حتت عنوان :مطهري وإحيا كننده در عرص جديد.
 6ـ مقالة :فقه در ترازو ،واللتي كلتبها رسوش لنقد الشيخ منلتظري يف قضية االرتداد ،ونرشت يف جملة
كيان ،العدد .46

تأمّالت
يف نظريّة الشريعة الفرديّة والعرضيّة
متهيد

يمكننا هنا اللتوقف عند هذه النظرية قلي ً
ال باخلتصار ،وبام يلتناسب مع موضوع بحثنا ،وذلك

أننا ال نريد الدخول يف البنيات اللتحلتية أو احلافة بقراءة رسوش للفقه اإلسالمي ومدياته ،مثّ
نظريلته يف القبض والبسط أو اللتعددية الدينية أو حقيقة الوحي أو غي ذلك ،فهذا موضوع
واسع خمارج لبحثنا هنا ،بّ نريد الرتكيز عىل اجلوانب امللتصلة بقراءته للفقه والرشيعة ،واللتي
مجعناها ونظمناها من ملتناثر بحوثه ودراساته.
وسوف نقدم بعض املداخالت اللتي سوف يلتبني من خالهلا عجز نظريلته ،يف الوقت عينه
اللتي نجد فيها بعض عنارص القوة.

 1ـ الشريعة الصامتة والدين الذي ال جهة له ،املفارقات وعجز الشواهد

من الرضوري أن نفهم الفكرة اللتي ذكرها رسوش ،من أن الدين ال جهة له ،وأنه من

الناحية العملية ال يسوق إىل جهة ،وأن الرشيعة صاملتة؛ ألن هذه الفكرة متثّ اخلطوة األوىل
لّسوش يف قراءته ملوقع الدين والرشيعة قراءة خمارجة للنصوص الدينية نفسها ،وهي
األساس الذي اعلتمده هو يف مناقشلته ملهدي بازرگان ،واللتي سبق أن ذكرناها.
إن رسوش هنا يبدو ـ ونحن نوصف فقط ـ وكأنه يريد أن يضع الصق ًا عىل فم النصوص،
كي تعجز عن احلديث عن نفسها وحتدد هويلتها وموقعها وذاهتا وأهدافها ومدياهتا ،لكي
يلتمكن هو ـ من وجهة نظره ـ أن يلتكلم عنها وحيدد هلا هويلتها ومساحلتها ،هلذا جعّ الدين
والنصوص خط ًا ليس يف يمينه وال يساره ما يشي جلهة (عالمة السهم) .يبدو املوقف واضح ًا

يف انطالقة رسوش هنا من املقاربة اخلارج ـ دينية ،لكن ما وجه صحة هذه الفكرة؟ بّ ما معنى
هذه الفكرة أساس ًا؟
أ ـ من املمكن أن يقصد رسوش من هذه الفكرة أن الدين يمكن أن ينلتهي باإلنسان نحو
الصالح ،ويمكن أن جيره نحو الفساد؛ تبع ًا ألداء اإلنسان نفسه معه ،فقابلية الدين لذلك تعني
أن هذا الدين ليس له نلتائج حمددة وحركة صارمة يسي فيها باإلنسان ،وإنام هي مسألة اإلنسان
نفسه ،وهذا املعنى حملتمّ جد ًا من كالم رسوش ،السيام مع الشواهد واآليات اللتي ذكرها.
وهنا نسأل :هّ قابلية يشء ما ملثّ ذلك معناه أنه ال يوجه اإلنسان وال يعطيه جه ًة حمددة؟
وهّ أن اللتوجيه يساوق اإلكراه وسلب اإلنسان حلريلته يف اللتعاطي مع هذا املوجه؟ وهّ أن
قابلية يشء لكي يلتم اسلتغالله بطريقني ملتناقضني معناها أنه يف نفسه ال يوجه اإلنسان نحو
طريق معني؟ وإذا كان ال يوجه اإلنسان نحو يشء ،فلامذا كانت النبوات؟
أعلتقد أن رسوش مل يّبهن عىل هذه النقطة بالذات ،فض ً
ال عن أن وقائع األشياء عىل
عكسها ،إال إذا قصد نحت مصطلح خاص به يف املوضوع ،فكالمه يعني أن كّ القوانني وكّ
الدساتي وكّ النظم والنظريات اإلنسانية بّ وكّ القضايا العلمية تلتصف هبذه الصفة أيض ًا؛
ألن اإلنسان قادر عىل إساءة اسلتغالهلا يف أكثر من موضع؛ ألن األفكار والقيم واملثّ واملقاصد
كلها مما يمكن اسلتغالله سلب ًا وإجياب ًا ما مل تلتحول هذه األفكار إىل سلطة الواقع ،فلتفرض عىل
اإلنسان ـ بنحو من أنحاء الفرض ـ االسلتجابة هلا ،وهو أمر يمكن أن حيصّ يف الدين نفسه
كذلك.
ونحن نسأل :هّ قابلية الدين لكّ هذا ترض به أساس ًا وتوصلنا إىل ما توصّ إليه رسوش؟
لنفرض أن فكر ًة ما تلتسم هبذه القابلية املشار إليها ،فهّ تعني هذه الفكرة أّنا ال توجه اإلنسان
نحو يشء ،حلتى لو مل يسلتجب أو قام باللتالعب هبذا اللتوجيه؟
إن اللتوجيه ال يسلتدعي ـ منطقي ًا ـ حصول االسلتجابة من الطرف اآلخر حلتى نرشطه به
وجه ال املوجه الذي فعله اللتوجه.
ونرهن مصيه له؛ ألن اللتوجيه فعّ امل ِّ
ب ـ أن يقصد أنه ليس يف الدين إكراه وإلزام خارجي ،بّ هو جمرد أفكار وقيم
وأخالقيات ،وهذه الفكرة غي واضحة؛ ألن اإلسالم فيه إكراه باملعنى القانوين ال باملعنى
السلبي ،فعندما يكون هناك حدود وقصاص وقضاء فإن اإللزام ببعده القانوين سوف يكون

موجود ًا ،عل ًام أن جمرد عدم اإلكراه ال يّبر توصيف الدين بأنه ال جهة له ،كام ال يّبر القراءة
اخلارج ـ دينية له حرص ًا ،بّ له جهة غاية األمر أنه ال يلزم الناس قهر ًا هبا.
من هنا ال يبدو واضح ًا وجود دقة يف اخلتيار أو نحت مصطلح اللتوجيه ـ الصمت الذي
اسلتخدمه عبد الكريم رسوش هنا ،إال يف سياق بعض مدارس اهلرمنوطيقا املعارصة اللتي جتعّ
النص صاملت ًا ليست لديه قدرة احلكاية ،وهذه فكرة بعيدة كّ البعد عن احلياة املعرفية
العقالئية ،فّسوش عندما يرشح كالم الغزايل وبازرگان وإقبال ومطهري ورشيعلتي وغيهم
من عرشات املفكرين ،فهو ينسب إليهم تفسيه لكالمهم بكّ عفوية ووجدانية ،رغم أنه ال
يمكنه الوصول ـ وفق ًا لقناعاته ـ لليقني النهائي بالنسبة ،وال نريد هنا يف النص الديني أكثر من
هذا ،فلامذا عندما نصّ للنص الديني نصبح غي قادرين عىل نسبة يشء إليه ،وكأنه ال يرشدنا
إىل قناعة صاحبه؟! فلنفرض أن صاحب النص هو شخص النبي حممد مثالً ،ونحن نبحث
بكّ حيادية ممكنة عن قناعاته يف احلياة والوجود ،فلامذا يصبح من العسي علينا أن نفهم مراده
فه ًام عفوي ًا ولو بنسب ضئيلة وحمددة بشكّ يقيني عقالئي نلتمكن من خالله من إدارة حركلتنا
وحياتنا؟!
بّ لو صح كالم رسوش عىل إطالقه يف الصمت املطبق وعدم اللتوجيه ،فهذا يعني أنه ال
يوجه أحد أحد ًا يف حياة البرش؛ ألن اللتوجيهات تكون عّب اللغة واإلشارات ،وهذا املعنى ال
يقبّ به إال بعض الوجوديني اهلرمنوطيقيني ،وهو مبنى نخلتلف معه متام ًا وال جمال ملناقشلته
اللتفصيلية هنا؛ ألنه يفرض العامل اخلارجي جمرد ظواهر يؤثر اللتحاث هبا عىل فضاء الذات
الداخلية ال غي ،وإال فالفاعّ دوم ًا هو الذات والكينونة اإلنسانية.
بّ حلتى العقّ اإلنساين لن يكون موجه ًا لإلنسان أبد ًا؛ ألن اإلنسان بإمكانه أن يلتعامّ مع
العقّ متام ًا كام يلتعامّ مع النصوص ،فيحركه كام يشاء ،وختلتلف طريقة وصوله للمعرفة
واحلقيقة تبع ًا للتقواه وكفره حلتى لو كان السبيّ هو العقّ نفسه.
كام أن النصوص القرآنية اللتي اسلتعان هبا رسوش هنا واضحة يف أن خاصية انلتفاع اإلنسان
بالدين والقرآن هي خاصية أخالقية وليست خاصية معرفية ،فلم تقّ النصوص بأن القرآن
هدى للفالسفة أو للعقليني ،وأنه ضالل لعلامء الطبيعيات عىل سبيّ املثال ،بّ قالت بأنه هدى
للملتقني وضاللة للكافرين املعاندين ،وهذا يعني أن نظر القرآن الكريم هنا ليس إىل خاصية

معرفية يف تعامّ اإلنسان مع النص القرآين ،بّ إىل خاصية أخالقية ،وهي تعني أن من يلتق اهلل
وخيشاه فهو قابّ ألن ينلتفع باللتوجيه القرآين ،ومن يصبح قلبه طاغي ًا فإن النص القرآين سيكون
طيع ًا بالنسبة إليه كي يسلتغله أسوأ اسلتغالل.
وهبذا نكلتشف أن هذه اآليات بنفسها دالة عىل اللتوجيه ،غاية األمر أن اإلنسان بصفاته
األخالقية قادر عىل أن يلتلقى هذا اللتوجيه ليكون هداية له أو أن يلتلقاه ليكون ضالالً.
ويشهد ملا نقول أن القرآن الكريم يف مواضع ـ وهذا ما مل يرش إليه رسوش ـ نص عىل أن
الوحي والكلتاب هداية للناس أمجعني ،وهذا يناقض ما قاله رسوش ،فالكلتاب بنفسه يمثّ
هداية للجميع ،وهذا شاهد عىل أن له جهة حلتى لو فرض أن بعض من ينحرف أخالقي ًا
بإمكانه أن يوظف الكلتاب ويسلتغله أسوأ اسلتغالل ،أو أن يصبح انحرافه األخالقي دافع ًا له
لفهم الكلتاب بطريقة منسجمة معه.
إن اآليات القرآنية اللتي اسلتدل هبا رسوش هنا ال تفيد احلرص ،ال من الناحية اللغوية ،كام
هو واضح ،وال حلتى من الناحية املوضوعية بعد أخذ القرآن كله ضمن سياق الرصد
آن ُهدً ى
واللتأليف ،فالقرآن الكريم وصف نفسه بقوله﴿ :ش ْه ُر رمضان ا َّل ِذي أ ِنزل فِ ِيه ا ْل ُق ْر ُ
س وب ِّينات ِّمن ُْاهلدى وا ْل ُف ْرق ِ
ِّللنَّا ِ
ان فمن ش ِهد ِمنك ُُم َّ
يضا أو عىل
الش ْهر ف ْلي ُص ْم ُه ومن كان م ِر ً
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ربو ْا اهللّ
سفر فعدَّ ة ِّم ْن أ َّيام أخر ُيريدُ اهللُّ بك ُُم ا ْل ُي ْرس وال ُيريدُ بك ُُم الْ ُع ْرس ول ُتكْم ُلو ْا الْعدَّ ة ولتُك ِّ ُ
عىل ما هداك ُْم ولع َّلك ُْم ت ْشك ُُرون﴾ (البقرة ،)185 :وقال تعاىل﴿ :نزَّل عليْك ا ْلكِتاب بِ ْ
احل ِّق
إل ِ
ُمصدِّ ق ًا ِّملا ب ْني يد ْي ِه وأنزل الت َّْوراة وا ِ
نجيل * ِمن ق ْب ُل ُهدً ى ِّللنَّا ِ
س وأنزل ا ْل ُف ْرقان إِ َّن الَّ ِذين
كفرو ْا بِآي ِ
ات اهللِّ ُهل ْم عذاب ش ِديد واهللُّ ع ِزيز ُذو انتِقام﴾ (آل عمران 3 :ـ  ،)4وقال سبحانه:
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿إِ َّن أ َّول ب ْيت ُوضع للنَّا ِ
س ل َّلذي بِبكَّة ُمباركًا و ُهدً ى لِّ ْلعاملني﴾(آل عمران ،)96 :وقال تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ُورا و ُهدً ى ِّللنَّا ِ
س َْتع ُلون ُه قراطِيس ُت ْبدُ وهنا
﴿ ُق ْل م ْن أنزل الْكتاب ا َّلذي جاء بِه ُموسى ن ً
و ُ َْت ُفون كثِ ًريا و ُع ِّل ْمتُم َّما مل ْ ت ْعل ُمو ْا أنت ُْم وال آباؤُ ك ُْم ُق ِل اهللُّ ُث َّم ذ ْر ُه ْم ِيف خ ْو ِض ِه ْم ي ْلعبُون﴾

(األنعام.)91 :

إن هذه اآليات تدل عىل أن املنزل من الوحي اإلهلي كان هدى وبيان ًا ورمحة وموعظ ًة
للناس مجيع ًا ،والسبب يف تنوع اآليات يبدو يل واضح ًا ،فإن املواعظ األخالقية هدى للناس،
لكن حتقق اهلداية بوصفها أمر ًا عيني ًا خارجي ًا واقعي ًا ليس بيد اهلادي نفسه ،بّ هو بحاجة إىل

الطرف اآلخر؛ إذ بعناد الطرف اآلخر ال حتصّ اهلداية اخلارجية ،فعندما يلتم توصيف الكلتب
الساموية بأّنا هداية للناس فهذا يعني النظر إىل جانب املؤثر واهلادي والفاعّ ،وأما عندما
توصف بأّنا هداية للمؤمنني ،فإن ذلك بمعنى حتقق االسلتجابة منهم وفعلية اهلداية خارج ًا،
وانبعاثهم عن هدهيا ،وتلقي أرواحهم السليمة لرساللتها بإجيابية ،ومن هنا يصح ألسلتاذ
املدرسة أن يقول :إن دريس ينفع كّ طاليب ،ويف الوقت نفسه يقول :إن دريس نفع للمجدين
من طاليب ،وعليه فال يصح اسلتشهاد الدكلتور رسوش من جهة ،بّ مل يكن هذا االسلتشهاد
موضوعي ًا دون اسلتحضار سائر النصوص القرآنية ،للتكوين صورة صحيحة.
وإذا رفض رسوش هذا اللتفسي للنصوص القرآنية اللتي اسلتشهد هو هبا ،فال أقّ من
رضورة أن نقر مجيع ًا بأن القرآن هداية للناس ويف الوقت عينه هو هداية بنوع خاص للمؤمنني،
والثانية ال تنفي األوىل ،وال تشي النصوص إىل كون الثانية نافية لحأوىل ،وإال فنحن نسأل
رسوش :إذا كان الدين ـ بلتعريف رسوش له وألغراضه ـ جاء هلداية امللتقني ،فام الذي ينفعنا به
بعد أن وصلنا ملرتبة اللتقوى بام حتمله هذه املرتبة من داللة يف القرآن الكريم ،خاصة وأن اآلية
اللتي اسلتند إليها رسوش ترشح حال امللتقني حيث تقول﴿ :ا َّل ِذين ي ْؤ ِمنُون بِا ْلغي ِ ِ
يمون
ب و ُيق ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم ُين ِْف ُقون وا َّل ِذين ُي ْؤ ِمنُون بِام ُأن ِْزل إِل ْيك وما ُأن ِْزل م ْن قبْلك وبِ ْاآلخرة ُه ْم
الصالة وممَّا رز ْقن ُ
َّ
ُيوقِنُون ُأولئِك عىل ُهدً ى ِم ْن ر ِّهبِ ْم و ُأولئِك ُه ُم ا ُْمل ْفلِ ُحون﴾ (البقرة 3 :ـ )5؟! إذا كان الغرض
من الدين كام قال رسوش هو تقوية األخالق أو باللتعريف باآلخرة فاملفرتض أن امللتقي ـ وفق ًا
هلذه اآليات ـ قد حصلت له هذه احلالة ،فكيف يفّس رسوش املوقف هنا؟!
وبنا ًء عىل ذلك كله ،ال يصح كالم رسوش من أن صيورة الدين ذا جهة ينايف رشط اإليامن
واللتقوى ،بّ الدين يوجه اإلنسان بام هو إنسان ،غاية األمر أن هذا اإلنسان إذا أسلم لفطرته
وروحه األخالقية الكامنة فيه ،اسلتجاب لنداء الدين والوحي ،فارتقى يف اهلداية أكثر فأكثر،
وإال قطع الطريق عىل اهلداية اإلرائية للدين ،بّ أمكنلته نفسه من حتويّ الدين اهلادي ـ يف افق
ذاته ـ إىل ضالل ،والنظر إليه بعيون معكوسة.
أضم مفهوم (الرشيعة الصامتة اخلرساء) إىل مفهوم (الدين ال جهة له)،
أردت أن
وإذا
ُ
ّ
فيمكنني القول بأننا نقبّ بلتأثي اخللفيات املعرفية للقارئ يف فهم النص ،ونقبّ بدور العلوم

اخلارج ـ دينية يف اللتأثي عىل العلوم الداخّ ـ دينية ،وفق بيان خاص ،لكن نحت رسوش
مصطلح «الرشيعة اخلرساء» ال يبدو موفق ًا؛ ملا حيمله من معاين قد ال تكون دقيقة؛ فإنه:
أ ـ إذا اريد من اخلرس أن الكالم جمرد أصوات والكلتابة جمرد ألوان عىل ورق ،وأنه لوال
وجود عقّ إنساين لن يكون هلذه األصوات واأللوان أي قدرة عىل النطق ،فهذا كالم صحيح
ال أظن أن أحد ًا يناقش فيه ،ويصدق معه عنوان اخلرس.
ب ـ وأما إذا اريد أن خلفيات القارئ وتساؤالته تثي الذهن ألخذ مجلة معطيات من النص
أو اخلطاب مل يكن الذهن ليذهب إليها من جمرد سامع اخلطاب أو قراءة النص ،بام يعني أن
النص لوال إثارة الذهن يبدو وكأنه ال ينبؤ عن ذاته ،فهذا الكالم صحيح أيض ًا؛ فإن الكثي من
النلتائج اللتي توصّ اليها املفّسون الحق ًا مل تكن ختطر عىل بال أحد ممن سبق رغم قراءهتم
النص أو سامعهم اخلطاب آالف املرات ،مما جيعّ دور اإلنسان هنا هو دور الفاعّ والنص هو
املنفعّ هبذا املعنى للفعّ واالنفعال.
ج ـ وأما إذا اريد أن النص ال يعطي أي يشء ،وأن من يسمعه ال خيطر يف باله معطى ينفعّ
الذهن فيه من خالل سامع اخلطاب ،وأن املعنى الذي جاء يف االحلتامل الثاين يّسي إىل متام
مدلوالت النص ومعطياته ،فهذا املعنى يصح توصيف الرشيعة معه باخلرساء ،لكنه يف حد
نفسه غي صحيح؛ ألن النص أو اخلطاب حيدثان يف العقّ صور ًة يقصدها امللتكلم .صحيح أن
حدوث هذه الصورة حيلتاج إىل مقدمات مادية وعقلية كلتحقق الوعي عند املخاطب مقابّ
اإلغامء والنوم أو كونه فامه ًا للغة ومعاين الكلامت أو غي ذلك ،لكن هذا ال يّبر توصيف
النص أو اخلطاب بالصامت أو تشبيهه بالطبيعة الصاملتة  ،وهذا االسلتنلتاج حول الصمت
عندما يؤخذ عىل إطالقه العريض هذا ،فهو خيالف اإلدراك اإلنساين الفطري لظاهرة اللتحاور
والكالم املعروفة يف حياة البرش ،بّ لن يكون يف الوجود حينئذ إال اخلرس ،وكان جيب الّبهنة
منطقي ًا عىل إطالقية الدعوى املذكورة.
يف ظني أن رسوش تعامّ مع ظاهرة الفهم تعامالً فلسفي ًا جتريدي ًا ،عىل طريقة اهلرمنوطيقا
الفلسفية ،ومل يلتعامّ معها تعام ً
ال يف أفق الصيورة اللتجربية اإلنسانية اللتارخيية واالجلتامعية،
( )1عىل تقدير اللتسليم بأن الطبيعة صاملتة ،وهذا كالم آخر.

فصار حاله أشبه بحال بعض نقاده الذي أشكلوا عليه ـ خمطئني ـ يف نظريلته حول القبض
والبسط وتغي املعرفة الدينية ،من أن املعرفة وجود ذهني ،والوجود الذهني جمرد ،واملجرد ال
يلتغي!  ،فهؤالء تعاملوا مع املعرفة تعامالً أنطولوجي ًا فلسفي ًا ،فيام كان رسوش يلتعامّ معها
هناك تعام ً
ال إنساني ًا تارخيي ًا اجلتامعي ًا يف افق الصيورة الزمنية ،وأظنه ارتكب اخلطأ نفسه هنا
الذي وقع فيه جتاهه بعض خصومه من قبّ.
وعليه ،فإذا قصد املعنى األول فالنص صامت ،وإذا قصد املعنى الثاين فال يصدق الصمت
املطلق وال الكالم املطلق ،وأما إذا قصد املعنى الثالث فالصمت صادق لكن املضمون غي
صحيح ،من هنا نفضّ االسلتعاضة عن مفهوم الصمت واخلرس بثنائي النطق والصمت مع ًا.
يضاف إىل ذلك كله أنه كيف يفّس رسوش توصيف القرآن نفسه بأنه بيان وهدى ونور
وبصائر وتبيان ومبني وأمثال هذه اللتوصيفات؟ وهّ ينسجم ذلك مع إطالق مفهوم
الصمت؟ بّ كيف جعّ رسوش تفسي اللتجربة تفسي ًا صحيح ًا ،وكذلك تقوية األخالق يف
حياة البرش ،وتعريف اإلنسان بام بعد املوت ،إحدى وظائف الدين وأغراضه ،ثم وصف
النص هنا بأنه صامت ووصف الدين بأنه ال جهة له ،إذا قصد املعنى اإلطالقي للكلمة؟! أال
يبدو أن هناك تناقض ًا يف البني؟! أليس قيام الدين هبذه األغراض هو نوع من اهلداية
واللتوجيه؟! إال إذا جعّ الدين مفهوم ًا منفصالً متام ًا عن النص واللتاريخ!
كام أن جمرد وجود اخلتالفات تفسيية يف النصوص ال يّبر دعوى أن النص ال حيكي عن
نفسه وال يقف خلفه مراد لقائله ،أصابلته إحدى هذه اللتفاسي بنوع من اإلصابة ،فإن هذا األمر
ال نملك دلي ً
ال عىل نفيه ،فإذا قال رسوش شيئ ًا ما ،ثم فّس كالمه اآلخرون كّ عىل طريقلته،
فهذا ال يثبت أن رسوش مل يرد شيئ ًا من كالمه ،كام ال يثبت أن متام اللتفاسي مل تكن منفعلة
بدرجة ما بالنص عندما احلتكت به ،بحيث كان النص ـ بام يملك من أدوات انلتقالية ذهنية
قائمة عىل املواضعات اللغوية والعرف االجلتامعي املكلتنز يف اللغة نفسها ـ موص ً
ال للرسالة من
املرسّ إىل امللتلقي ،بّ يشهد ملا نقول أنه رغم كّ االخلتالفات يف تفسي النصوص الدينية ،إال
أن القواسم املشرتكة اللتفسيية يف النصوص ال تكاد حتىص ،وما تزال باقية عّب اللتاريخ منذ
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :عبد اهلل جوادي آمّل ،رشيعت در آيينه معرفت 342 :ـ .344

مئات السنني ،فهذا القاسم املشرتك امللتنوع القارئ يؤكد أن النص يمكنه أن حيظى بثبات
تفسيي نسبي.
إن طريقة رسوش يف القراءة اخلارج ـ دينية للدين نفسه مملتازة ورضورية ،لكن الوقوف عند
هذه الطريقة يف دراسة الدين وإعطائها األولوية املعرفية املطلقة عىل سائر أشكال القراءة
الدينية ،موضوع حيلتاج إىل مثبت منطقي ،فإذا مل يؤمن إنسان ما بمرجعية الوحي حق له ذلك
بعد أن يقدم قراءته لعدم إيامنه هنا ،أما من يقول بأنه يؤمن بالوحي ،فإن عليه أن تكون قراءته
جامعة بني الداخّ واخلارج ،والسياق الفكري العام الذي قدمه رسوش وكان آخره حديثه
عن الوحي اللفظي واملعنوي كله يصب يف اجتاه ال يظهر منه بوضوح تبنيه الوحي مرجع ًا
معرفي ًا مميز ًا ،ومن ثم فطريقة مقاربة املوضوع هنا غي دقيقة؛ ألن عليه أن جيعّ املناقشة يف
أصّ مرجعية الوحي.
إن إطالق ّية فكرة صمت الرشيعة وعدم وجود جهة للدين ،غري دقيقة ،والباحث
والنتيجةّ :

عليه أن حيدّ د مساحة الدين من خالل مراجعة خارج وداخل ـ دين ّية مع ًا ،وبإجراء املقاربة
واملقارنة بني املدخلني يتوصل اىل نتيجة ،متام ًا كام قلنا عند مناقشة نظر ّية املهندس بازرگانّ ،أما
بأن الباحث
االقتصار عىل القراءة اخلارج ـ دين ّية بوصفها احلكم الوحيد ،فهذا كأنّه يوحي ّ
النص.
للنص ،ويريد فقط أن ُيسقط هذه اخليارات عىل هذا ّ
حسم خياراته قبل أن يدخل ّ

 2ـ األصول املوضوعيّة لعَرَضيّة الفقه ،حبث عن معايري التصنيف

يبدو يل أن فكرة الذايت والعريض يف الدين فكرة مملتازة وموفقة ،ويف الوقت عينه ليست

جديدة أبد ًا عىل الفكر اإلسالمي ،بّ والديني عامة ،فلطاملا اشلتغّ علامء الدين واملفكرون
والفالسفة عىل هذه الرتاتبية يف تصنيف املعطيات الدينية ،فعندما يلتم احلديث عن أصول
وفروع ،فهذا يعني نوع ًا من الذاتية والعرضية ،وإن مل يكن باملعنى الذي فهمه رسوش ،بّ
النظريات املقاصدية يف الفقه اإلسالمي تلتعاطى يف جوهرها ـ ومنذ قرون عديدة ـ بثنائية
الذاتية والعرضية مع الكثي من النصوص اللترشيعية ،خاصة يف تصنيفها النصوص إىل
نصوص أهداف ونصوص وسائّ.
ال هيمنا هنا ما إذا كانت فكرة رسوش حديثة أو هلا جذور واملتدادات يف الرتاث الديني،

بقدر ما هيمنا كيف متكن رسوش من تصنيف العريض والذايت يف الدين .وسوف أركز كالمي
عىل الفقه وما يلتصّ به.
يضع رسوش ثالثة معايري هي التي دفعته العتبار الفقه شأن ًا عرض ّي ًا قرش ّي ًا:
األول :ما أخذه من ويل اهلل الدهلوي من تارخيية بعض اللترشيعات وكوّنا ملتناسبة
املعيار ّ
مع الفضاء العريب مثالً.
هذه الفكرة نعتقد هبا اعتقاد ًا عميق ًا ،لكن:
أ ـ الطفرة اللتي قام هبا رسوش هنا هي أن غاية ما يمكنه أن يثبت أن بعض اللترشيعات هلا
جذور تارخيية ،أو كانت ملتناسبة مع املجلتمع العريب بخصوصه،ومن ثم فهي زمنية ،لكن
أغلب اللترشيعات أو فلنقّ نسبة كبية من اللترشيعات ال يوجد ما يؤكد ارهتاّنا للفضاء
العريب ،وأن القرآن لو نزل والسنة لو صدرت يف فضاء غي عريب ملا كانت هذه اللترشيعات
أصالً.
ال أدري كيف يثبت رسوش بمقاربة موضوعية قاعدة مطلقة من هذا النوع؟ هذا حيلتاج
ألدلة ومعايي اجلتهادية وتارخيية تفصيلية ،وليس فقط ملقاربات جملتزأة لبعض اللترشيعات عّب
حماولة اإلقناع بوسيلة األمثلة املحدودة! وذلك أننا الحظنا أن هذا االجتاه يقارب العديد من
املوضوعات هبذه الطريقة لكنه مل يثبت االرهتان الزمكاين إال يف حدود معينة ،فكيف نفّس
االرهتان الزمني العريب لكيفية الصالة وملوضوع املعامالت ،واملفروض أن مجيع هذه
املعامالت اللتي عرفها العرب كانت سائدة يف ذلك الزمان برملتها ،وليست خاصة باملجلتمع
العريب ،بّ هي سائدة إىل يومنا هذا.
ب ـ لنفرض أن بعض اللترشيعات زمكانية ،لكن تأسف رسوش يف موضع آخر ـ وهو
تأسف يف حمله ونشاركه فيه ـ عىل غياب فقه املقاصد ،معناه أن اللترشيعات الزمكانية تقف
خلفها ترشيعات ثابلتة أكثر كلي ًة ،فهذا هو فقه املقاصد امللتعايل عن الزمكانية والذي تأسف عليه
رسوش ،فعندما نقول بزمكانية حتريم الشطرنج فهذا معناه أن املحرم هو اللعب بآالت القامر،
وعندما نقول بزمكانية أنصبة الزكاة فهذا يعني أن املعيار هو املوارد املالية العمدة يف املجلتمع،
وعندما نقول بزمكانية قيمومة الرجّ نلتيجة موقعه االقلتصادي فهذا يعني أن القيمومة تابعة

ملوقع الطرفني من األرسة ،وال تعني الزمكانية عرضية الفقه وصيورته عىل هامش الدين
وزوال اعلتباره القيمي ،أو فقّ :إن العريض هو الشكّ اخلارجي لبعض اللترشيعات ،وليس
أصّ الفقه والنظام اللترشيعي .هذه هي الطفرة اللتي نلتحدث عنها يف مقاربة رسوش.
ج ـ ال يسلتطيع رسوش أن يثبت لنا بّبهان حاسم أن جمرد كون يشء كان موجود ًا عند
العرب وأقرته الرشيعة ،فهذا يعني أنه ترشيع ديني خاص بالعرب .ال أفهم ـ بنظري القارص ـ
هذا االسلتنلتاج من هذه املقدمات سوى عّب نوع من العرض االحلتاميل ال أكثر ،فام الذي ينفي
الفرضية اللتي يمكن طرحها هنا يف أن ترشيع الرضاع هو يف أصّ الرشع وثابت ،ولو نزل
الرشع يف اهلند أو آسيا الوسطى ألثبت شيئ ًا من هذا النوع ،غاية األمر أن الرشع ملا نزل يف بالد
العرب ،كان من الطبيعي أن يصادف يف بعض ترشيعاته اللتي ال تزيد عن الواحد يف املائة أمور ًا
كان رشعها العرب فيام بينهم ،وصادفت الرشيعة الواقعية يف أصلها ال يف تفاصيلها ،فلتفاصيّ
أحكام الرضاع ال نجدها عند العرب؟! وهو ما نلتوقع حصوله لو نزل القرآن يف غي بالد
العرب بحيث سيصادف بعض اللترشيعات اللتي كانت موجودة هناك ،إذ مل يدع القرآن بأن
ترشيعاته برملتها ال يمكن لعقول البرش وجتارهبم أن تصّ إليها مطلق ًا .هّ هناك يشء يمكنه أن
ينفي فرضية من هذا النوع ما دامت هذه األحكام ذات اجلذور يف احلياة العربية قليلة للغاية
نسب ًة ملجموع األحكام الرشعية؟
بّ أال يمكن أن نلتحدث هنا بمنطق الفرضيات اللتارخيية املعقولة ،ونحن نامرس يف احلقيقة
حتلي ً
ال تارخيي ًا للظواهر ،عّب القول بإمكانية أن تكون بعض هذه اللترشيعات عىل األقّ إنام
عرفه العرب من تأثي اليهود عىل حياهتم أو من بقايا الديانة اإلبراهيمية ،كام بقي احلج عندهم
وفق حديث القرآن الكريم عن األصول اإلبراهيمية له؟ كيف أسلتطيع جتاوز كّ هذه
الفرضيات اللتارخيية املعقولة ،لكي اثبت قانون العرضية الذي سيطال الفقه كله أو أغلبه ـ عىل
اخلتالف عبارات رسوش يف موضع هنا وهناك ـ وحرص نفيس يف فرضية واحدة دون تقديم
ترجيحات علمية موضوعية هلا؟
واليشء الذي يدعونا ملزيد تأمّ ـ وال نريد خوض البحث فيه هنا حالي ًا ـ هو اللتحقق من
وجود هذه الظواهر أص ً
ال عند العرب ،ومديات إمكان إثبات هذا األمر تارخيي ًا بطريقة موثوقة

حلتى نبني عىل اليشء مقلتضاه؛ إذ لعّ ما يثبت تارخيي ًا من هذه األشياء اللتي يفرتض أن خيلتص
هبا العرب ـ ال ما كان قاس ًام مشرتك ًا إنساني ًا ـ ليس سوى القليّ جد ًا ،بام ال يسمح بأخذه
أساس ًا العلتامد نظرية عرضية الفقه هبذه السعة.
وهبذا يلتبني أن هذا املعيار ال يصلح برهان ًا مرجح ًا لعرضية الفقه بالطريقة اللتي قارهبا
رسوش ،بّ إن رسوش ال يقدر عىل أن يقدم لنا برهان ًا ـ وليس جمرد اسلتئناس متيّ النفس إليه
ـ عىل أن الرشيعة لو نزلت يف غي العرب لكانت مجيع أو أغلب أحكامها خملتلفة عن احلال
احلارض ،برصف النظر عن صحة االجلتهادات الفقهية القائمة اليوم .إن هذه الفرضية غي
ممكنة اإلثبات علمي ًا (بعيد ًا عام سيأيت عند احلديث عن نظرية املفكر حممد جملتهد شبسرتي)،
كّ ما نسلتطيع ترجيحه يف مقاربة خارج ـ دينية هو أن بعض هذه اللترشيعات زمنية ذات صلة
بالفرتة أو املناخ املحيط ،أما أن مجيع هذه املنظومة الفقهية هي كذلك ،فهو أمر ال يبدو إثباته
ممكن ًا من ناحية علمية ،ما مل يقم رسوش باالجلتهاد الداخّ ـ ديني ليلتوصّ عّب مراجعة متام
هذه اللترشيعات وأدللتها إىل إثبات زمكانيلتها أو عىل األقّ إبطال إطالقيلتها الزمكانية امللتعالية
عن امللّ واألقوام ،وهو ما مل يقم به رسوش قط.
نحن نوافق عىل أن االجلتهاد املعارص ال يقلترص عىل قضايا من نوع االسلتصحاب والعلم
اإلمجايل ،بّ هو فن الرتمجة الثقافية أيض ًا ،لكن هذا ال يصي الفقه عرضي ًا باملعنى الّسويش
للكلمة ،بّ يعيد إنلتاج الفقه حتت سقف رضورته وذاتيلته ،فلو سلكنا مسالك املقاصدية ببعض
مدارسها عىل األقّ ،فنحن بحاجة ماسة لرتمجة ثقافية ،لكن هذا يشء وعرضية الفقه اللتي
طرحها رسوش يشء آخر ،فالحظ بنفسك.
املعيار الثاين :األسئلة واألجوبة ،فحيث إن الفقه هو نظام األسئلة واألجوبة ،فهذا يعني ـ
عند الدكلتور رسوش ـ أنه ال عالقة له بذاتيات الدين؛ إذ لو مل تقع األسئلة ملا حصلت
األجوبة ،مسلتشهد ًا باآلية الكريمة اللتي مرت سابق ًا ،وهنا يمكننا التعليق:
ّأوالً :إن اآلية الكريمة ـ لو بقينا معها دون أي عنرص خارجي ـ ليس فيها أي إشارة ال من
قريب وال من بعيد ،إىل موضوع الفقه اإلسالمي ،ففكرة السؤال واجلواب فيها غي واضحة
امللتعلق ،كّ ما يمكننا فهمه هو أن بعض األمور كانوا يسألون عنها وكان حتصيّ اجلواب

حوهلا يوجب أذيلتهم أو سوءهم وانزعاجهم ،فطالبهم القرآن الكريم بأن يلتوقفوا عن مثّ
هذا ،وأن ينلتظروا نزول الوحي ثم يسألوا عنها ،فأين هي العالقة بني هذه اآلية وموضوعة
الفقه؟ أليس من امللتوقع أن يكون املوضوع عىل صلة بأمور خارجية كان يزعجهم االطالع
عليها لو عرفوها قبّ وقلتها؟
بّ لو أخذنا بعض نصوص أسباب النزول لوجدنا أن سياق نزول هذه اآلية ال عالقة له
بالفقه اإلسالمي ،فأحدهم يسأل عن والده :هّ هو يف النار أو ال؟ واآلخر يسأل من هو أبوه؟
وهكذا ،فليس يف نصوص أسباب النزول ما يوجب القطع واحلرص بأن سياق النزول فقهي أو
قانوين .
ثاني ًا :لو جتاوزنا هذا األمر ،أال يعني النص أن القرآن يريد توجيههم يف حركة األسئلة وال
يريد منعهم من السؤال ،فكأن طبيعة القضية كانت بحيث إن طرح األسئلة قبّ نزول القرآن
يوجب سوءهم ،وأن عليهم أن ينلتظروا نزول القرآن يف القضية كي يطرحوا األسئلة ،فليس
املوضوع رفض ًا لحأسئلة ،بّ هو يف توقيت هذه األسئلة واخلتيار زماّنا املناسب ،ومن ثم
فاللتفسي املشهور هلذه اآلية يف ربطها بالقضايا الفقهية ال دليّ عليه من اآلية نفسها ،فضالً عن
أنه لو ربط بذلك فال يدل عىل أن األجوبة مل تكن للتأيت لوال األسئلة ،بّ يدل عىل أن بياّنا كان
حمدد ًا بإطار زماين معني ،وأين هذا من فكرة عرضية الفقه واللترشيعات أو عرضية القضايا اللتي
يلتم تبيينها من خالل اإلجابة عن أسئلة مطروحة؟
وهذه املناقشة منا هنا مبنية عىل أن مجلة( :وإن تسألوا عنها حني ينزّ ل القرآن ُتبد لكم) ،دالة
عىل الرتخيص يف السؤال حني نزول القرآن ،ال فقط عىل اإلخبار عن وقوع اجلواب عىل تقدير
السؤال عند نزول القرآن ،وإال فال تلتم هذه املناقشة.
ثالث ًا :إن األسئلة واألجوبة ظاهرة برشية طبيعية ملتوقعة ،فكيف يمكن للدكلتور رسوش أن
ينفي أن صاحب الرشع قد بنى يف نرش رشيعلته عىل أساسني:
األول :البيان االبلتدائي ،وذلك مثّ النص القرآين الذي جاء يف غالبه بعيد ًا عن
األساس ّ
سياقات األسئلة واألجوبة ،بّ هو يف كثي من األحيان بعيد أيض ًا عن سياقات أسباب النزول،
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :الطّبيس ،جممع البيان  428 :3ـ .429

أو ال يعلم أن فيه سبب ًا للنزول .وإىل جانب هذا النص الكثي من نصوص السنة الرشيفة واللتي
أطلقها النبي ـ أو اإلمام ـ بال سؤال وال جواب ،وال أقّ من أن بعض الروايات ال يوجد فيها
ما يكشف عن وجود أسئلة أو اسلتفهامات سبقلتها ،وبإمكاننا مراجعة الرتاث احلديثي عند
املسلمني لللتأكد من أن نسب ًة كبية من النصوص ،ال يوجد ما يؤكد أّنا وقعت جواب ًا عن
سؤال.
وهذا يعني أن تصور أن الفقه مبني يف بيانه عىل نظام األسئلة واألجوبة فقط تصور غي
دقيق ميداني ًا.
األساس الثاين :اللتوقعات الطبيعية يف نرش البيانات امللتبقية ،عّب سلسلة تساؤالت املؤمنني،
فإذا كانت الرشيعة عىل علم أو تلتوقع ظهور األسئلة ،فبنت اسلتكامل بياّنا لذاهتا عّب نظام
األجوبة ،فال يكون معنى ذلك أن ظاهرة السؤال واجلواب جعلت الرشيعة عرضة ألسئلة
السائلني ،فكأنه غاب عنا أن ظاهرة األسئلة هي ظاهرة برشية ملتوقعة ،وأنه من املمكن أن
الشارع اعلتمد عىل هذه الظاهرة اللتي متثّ رد فعّ برشي طبيعي تلقائي كي يوضح بقية
أحكامه من خالهلا.
ويلتعزز هذا الكالم عندما نعرف أن صاحب الرشيعة هو اهلل سبحانه العامل بمآالت األمور
وباملسلتقبليات ،فقياس إدارته لنرش رشيعلته عىل مقياس البرش يف معلوماهتم املسلتقبلية املحدودة
ربام ال يكون مقنع ًا ،فلعله يعرف من قبّ أن هذه األسئلة سوف تطرح ،فاعلتمد عىل حركة
األسئلة املعلومة من قبّ لكي يبني توضيح رشيعلته عىل ذلك ،فأين هي األدلة النافية ملثّ هذه
الفرضيات املعقولة جد ًا؟ .
هذا ،ويمكننا املوافقة عىل بعض اإلشكاليات اللتي تطال بعض األسئلة واألجوبة بشكّ
جزئي ،وهذا موضوع آخر نرتكه ملحله.
من هنا ،ال أجد واضح ًا ما قاله رسوش من أن مجيع القصص والوقائع واألحداث وغي
ذلك مما جاء يف الكلتاب والسنة هو من عريض الدين ،سواء كان يف الفقه أم يف غيه ،إذ يبدو يل
( )1أما مسألة عدم تدوين السنة واحلفظ اإلهلي هلا ،وعالقة ذلك بمرجعية السنة وحجيلتها ،فهذا بحث
آخر ،سبق أن عاجلناه يف كلتابنا :حجية احلديث 259 :ـ  ،320فراجع.

أن رسوش فك االرتباط بني النص القرآين وصاحب النص وهو اهلل سبحانه وتعاىل ،العامل
املطلق ،فلامذا ال يكون هذا العامل املطلق قد اخلتار طريقة بيان رسائله عّب دمج الرسائّ الكلية
بالوقائع الزمنية ،ومن ثم فالرسالة تظّ أبدية ملتعالية فيام الواقعة بذاهتا تلتحول حلدث زمني
منقض ،بمعنى أن الواقعة اجلزئية هي جمرد أنموذج لوقائع مشاهبة يف حياة البرش ،وباللتعليق
عليها واختاذ موقف منها يمكن اسلتنلتاج رؤية كلية ملتحررة من الواقعة ذاهتا بعد ذلك ،فعندما
خيطأ املسلمون فيام فعلوه يف معركة احد ،فإن هذا اخلطأ ليس ظاهرة منفردة عّب اللتاريخ ،بّ
هو بطبيعلته ظاهرة ملتكررة يف حياة البرش ،ومن ثم فالنص القرآين اخلتار اختاذ موقف منها
بوصفها أنموذج ًا لظاهرة برشية ملتكررة ملتعالية عن احلرصية الزمكانية ،فمضمون الرسالة
القرآنية ليس عرضي ًا ،وإن كان السبب الزمني لنزول هذا املوضوع عرضي ًا ،وهذا هو ما ترجع
إليه كلامت العديد من علامء اللتفسي اإلسالمي ،من أن املورد ال خيصص الوارد ،وأسباب
النزول ال تضيق احلكم أو حترصه هبا خاصة ،وإال فنفس الوقائع واحلوادث واملجريات
اللتارخيية ليست من أصّ الدين هبذا املعنى ،لكن هذا ال يعني أن مضموّنا الرسايل حتول إىل
عريض من عرضيات الدين ،فالعالقة مع احلدث اللتارخيي هي يف احلقيقة عالقة مع الرسالة
اللتي يلتضمنها هذا احلدث ،ال مع الوقائع الزمنية بام هي هي ،وربام يكون رسوش أراد هذا
املعنى لكن عبارته مل تكن وافية يف ظني.
نعم ،بإمكان الدكلتور رسوش الدخول هنا يف مساجالت داخّ ـ دينية ،وداخّ ـ تفسيية؛
للمناقشة يف مناهج الفهم هذه ،ال أن يلتخذ موقف ًا كلي ًا بعرضية األسئلة واألجوبة والقصص
والوقائع وما يلتصّ هبا يف الكلتاب الكريم والسنة الرشيفة.
والكالم الذي قلناه هنا حول معيار ّية العرض ّية يف الفقه ،يمكن أن نقوله بعينه يف معيار ّية
تضمنتها النصوص الدين ّية ،فقد اعلتّب
العرض ّية يف القضايا الطب ّية والعلم ّية واإلنسان ّية التي
ّ
رسوش أن االنلتظار احلقيقي من الدين ال يكمن يف هذه ،دون أن يقيم أي دليّ عىل هذا األمر
رغم افرتاضه صدقها مجيع ًا ،فمع فرض صدق مجيع هذه القضايا العلمية اللتي تضمنلتها
النصوص كيف عرف رسوش أّنا من العرضيات؟! وما هو الّبهان الذي عنده عىل أّنا
كذلك؟ وما هو املعيار؟ وملاذا ال يكون الدين ـ بعد فرض صدقها مجيع ًا ـ ملتقوم ًا بمثّ هذه

أيض ًا؟ كنا نرتقب من الدكلتور رسوش أن يقارب املوضوع بطريقة معيارية ،وليس بطريقة
توصيفية ،خاصة ونحن نوافقه يف عدم وجود تالزم رضوري ذايت بني صدق يشء تضمنلته
النصوص ،ودينية هذا اليشء بوصفه جزء ًا من رسالة األنبياء اللتي تلتحول إىل عنرص من عنارص
العالقة بني اإلنسان وربه.
أظن أن رسوش رسم الدين بالطريقة اللتي يميّ هو إليها ،ثم بدأ بفرز األمور اللتي هي
خارج مدار تصوره اخلاص للدين ،دون أن يقيم برهان ًا ،ثم حكم عىل النصوص الدينية
وحملتوياهتا تبع ًا للصورة اللتي رسمها هو بنفسه من قبّ ،مفلتقد ًا يف ذلك كله إىل الدليّ .وحجر
الزاوية الذي أوصله إىل هنا هو أنه مل يسمح للنص أن حيكي عن نفسه.
بقي أن نالحظ عىل الدكتور رسوش أنّه مل يوضح لنا ملاذا جعل العقيدة من ذاتيات الدين
فيام الفقه من عرض ّياته؟ وما هي العقيدة أساس ًا عنده وما هو معيارها؟ وملاذا ظّ النبي من
ذاتيات الدين دون األئمة من أهّ البيت؟ مع أن مقاربة رسوش للموضوعات تعطي أن النبي
يت الدين إلينا ،ال
يفرتض منطقي ًا أن ال يكون من الذاتيات؛ ألنه ليس سوى واسطة يف إيصال ذا ِّ
أنه بنفسه ذايت من الذاتيات ،فلامذا مل يعلتقد رسوش بأن تصديق النبي ليس سوى وسيلة معرفية
برشية للوصول إىل الدين نفسه يف ذاتياته وجوهره ،ال أنه هو من ذاتياته وجوهره ،خاصة وأن
النبي بكّ تفاصيّ حياته ليس سوى سلسلة من الوقائع اللتارخيية اللتي يفرتض أن رسوش مل
يعلتقد بكوّنا من الذاتيات؟
هذا كله ييش بأن نظرية رسوش ال تزال ناقصة وحتلتاج للكثي من املكمالت ،كام أّنا تعاين
من فقدان املعايي اجللية املّبهنة ،فض ً
ال عن تورطها ـ يف بعض الزوايا ـ بيشء من اللتناقض
واملفارقة ،إىل جانب أن األسلوب البياين للدكلتور رسوش ـ صاحب النظرية ـ تقرتب أحيان ًا
من املبالغة يف تقديم النلتائج واسلتنباطها من املقدمات ،فلتعطي نلتائج أكّب من حجم املقدمات
اللتي يفرتضها ،وهذه مشكلة أعلتقد بأن غي واحد يلتوقع أن يالحظها عليه ،فالعديد من
مقدماته صحيحة ،وتقدم لنا نلتائج نافعة ،لكن اخلروج بلتعميامت منها غي دقيق علمي ًا.
من هذا كله ،يلتضح أن معيار العرضية الذي وضعه رسوش للفقه اإلسالمي غي مقنع،
وليس أمامنا ما يثبت عرضية الفقه برملته أو بغالبه ،سوى مسألة دنيوية الفقه اللتي سلتأيت قريب ًا
بحول اهلل.

 3ـ تساؤالت حول (أقليّة الفقه)

إنني ممن يلتفق متام ًا مع الكثي مما جاء يف اطروحة رسوش حول أقلية الفقه ،مما عرضناه

سابق ًا عند بيان نظريلته ،فنحن نقبّ باللتمييز بني القوانني والّبامج ،ونقبّ بأن الدنيا ال تدار
بالفقه وحده ،وأن اإلدارة املجلتمعية حتلتاج لسلسلة ملتعاضدة من العلوم يقف الفقه والقانون
معها ،وقد أملحنا إىل ذلك من قبّ ،وأن توقع أن يكون الفقه لوحده ـ بام هو فقه ـ حالل مجيع
املشاكّ غي دقيق.
كام أنني من املؤمنني متام ًا بأن الفقه قد تضخم موقعه يف احلياة الدينية ،بحيث ابلتلع سائر
جوانب الدين هو وعلم الكالم بمعنامها النمطي ،وأن تقدم الفقهاء عىل سائر علامء الدين
مفهوم غي مقنع ،وكأّنم الوحيدون الناطقون الرسميون باسم الدين! حلتى أنك جتد أن الفقيه
رغم عدم تضلعه أحيان ًا يف العلوم العقائدية ،إذا أفلتى برأي عقدي ما ،كان يف احلياة الدينية
مقدم ًا عىل غيه ممن قىض عمره يف الدراسات الفلسفية والكالمية والعرفانية ،وجتد املفّس
مؤمتر ًا بأوامر الفقيه ويف درجة تالية له .وهذا كله غي مفهوم عندي ،فكّ الفرقاء يشاركون يف
فهم الدين من زواياه امللتنوعة ،وليس فهم الفقيه بام هو فقيه للقضايا الفلسفية والعرفانية
واللتفسيية وغي ذلك مقدم ًا عىل فهم غيه ،وال علم أصول الفقه هو علم أصول فهم الدين
كام يصوره بعضهم ،بّ هو علم أصول فهم القانون من النصوص الدينية أو فهم النصوص
القانونية ،وينفع شيئ ًا ما يف غي ذلك ..نعم الفقيه يف القضايا احلقوقية والقانونية مقدم عىل من
ليس خملتص ًا هبا ،ولو مجع الرجّ الفقه إىل غيه فهو خي.
لدي هنا بعض املداخالت عىل ما طرحه رسوش يف
هذا ك ّله أتفق فيه مع آخرين ،لكن ّ
خاصة:
قض ّية األقل ّية واألكثر ّية يف الدين ،ناظر ًا هنا فقط إىل زاوية الفقه ّ
أ ـ إذا كانت بعض اللتيارات يف الوسط اإلسالمي تبالغ يف املراهنة عىل قدرة الفقه
اإلسالمي عىل حّ مجيع املشاكّ لوحده ،كام صور ذلك لنا رسوش نفسه ،فإن تيارات عديدة
داخّ االجتاهات الفقهية وهلا رموزها الكبية ال تعلتقد بمثّ هذا ،دون أن تذهب بالفقه نحو
األقلية اللتي طرحها رسوش ،أو فلنقّ :كان ينبغي لّسوش أن يوضح أن اللتيارات الكّبى يف
الفقه اإلسالمي هي تيارات أقلية ،إذا حرصنا املوقف بني األقّل واألكثري.

فمث ً
ال ال أعلتقد بأن هناك الكثي ممن يرفض الفكرة اللتي تقول بأن الفقه بحاجة إىل خّباء
العلوم يف تسييّ القوانني ،فإذا قال الفقيه بوجوب حفظ الغابات مث ً
ال فهو ال يدعي عاد ًة بأن
وسائّ حفظ الغابات ينلتجها الفقه ،بّ هو يقر بوجوب الرجوع إىل أهّ اخلّبة يف إدارة عملية
تطبيق القانون ،فاخلطط والّبامج ليست عند الكثي من الفقهاء جزء ًا من الفقه ،بّ هي وسائّ
للتطبيق القانون يرجع فيها ألهّ اخلّبة ،وبإمكان أي ناظر يف الرتاث الفقهي عند املسلمني أن
يكلتشف مدى حضور موضوعة (أهّ اخلّبة) يف املدونات الفقهية ،بوصفهم املرجع يف
تشخيص الواقع ،واملرجع يف آليات تطبيق القانون وتسييله ،فلامذا هذه املبالغة من الدكلتور
رسوش يف أخذ بعض األمثلة للتصوير الفقه اإلسالمي عىل أنه يدعي أن بإمكانه ـ مسلتق ً
ال عن
سائر العلوم البرشية ـ إدارة احلياة لوحده؟!
إن فقيه ًا كبي ًا مثّ السيد حممد باقر الصدر يرصح بأن الرشيعة مل تقدم علم االقلتصاد
لإلنسانية ،بّ قدمت مذهب ًا اقلتصادي ًا وإطار ًا قانوني ًا حلركة االقلتصاد منطلق ًة من مرجعية
العدالة االجلتامعية ،وهذه شهادة واضحة يف أن الفقيه املسلم ـ وهو هنا فقيه شمويل يؤمن
باإلسالم السيايس ،ويرفع شعار (اإلسالم هو احلّ) ـ ال يدعي أن فقه االقلتصاد بديّ عن علم
االقلتصاد ،وال الفقهاء بدائّ لالقلتصاديني ،بّ الفقه هو اجلانب القانوين للحياة االقلتصادية.
إنني أعلتقد بأن الطرف الذي كان ينبغي لّسوش هنا أن يوجه إليه مثّ هذا النوع من
االنلتقادات ليس الفقهاء ،بّ تيارات اخر ربام يكون هلا وجود بني بعض الفقهاء ،مثّ تيار
أسلمة العلوم بمعنى وجود مجيع العلوم والفنون يف النصوص الدينية ،وهو تيار آمن به الغزايل
من قبّ ،ومثّ بعض اجتاهات تيار (العلم الديني) املعارص ،والذي طرح أصّ فكرته أمثال
الشيخ جوادي اآلمّل ،وإال فالفقه اإلسالمي يف غالب مدارسه ال يذهب مثّ هذه املذاهب،
ومن غي الصحيح حماكمة الفقه وفق ًا للتوجهات تيارات حمدودة جد ًا فيه ،كام هي العادة السلبية
اللتي متارس يف اجلدل القائم بني املذاهب.
إذن ،نحن نوافق رسوش عىل أن األحكام ليست خطط ًا وبرامج كاملة ،لكننا نخلتلف معه
يف قوله بأن ما نحلتاجه هو اخلطط وليس األحكام .إن هذا اللتبسيط من دور األحكام ال يقوم
عىل معطى علمي صحيح ،بّ الصحيح هو أن نعطي الطرفني حقهام وموقعهام ،وأعلتقد أن

الفقه اإلسالمي يقبّ مقولة رسوش هنا يف أنه ال يقدم خطط ًا تنموية هنا وهناك ،وإنام يؤمن
لّبامج اللتنمية احلامية وحييطها باإلطار القيمي األخالقي ،ويوفر هلا سياق ًا قانوني ًا ضابط ًا حيول
دون حتوهلا إىل طبقية فاحشة أو إىل اسلتعباد وظلم وتعد وغي ذلك ،ومل نسمع من رموز الفقهاء
الكبار عّب اللتاريخ أّنم يرون الفقه أساس ًا يف الّبامج الصحية اللتي تقوم هبا وزارة الصحة ،أو
أنه يقدم لوزارة الزراعة خططها وبراجمها ،بّ هم يقرون دائ ًام وكلامهتم رصحية واضحة
برضورة الرجوع إىل أهّ اخلّبة ،فهم يقولون بأن الفقه ال جيّب العظم الكسي وإنام جتّبه
خّبات اإلنسان الطبيعية ،وال يعطي اإلنسان ماالً وإنام تعطيه ممارسلته يف السوق وعمله ،وإذا
كان هناك بعض املفرطني يف العقود األخية قد أوحوا بعكس ذلك فيحق لّسوش الرد
عليهم ،لكن الرتاث الفقهي اإلسالمي ال حيكي عن توجهات مفرطة سائدة من هذا النوع.
وإذا مل يكن الفقه برامج وخطط ًا تنموية ،فهذا ال يضعف من شأنه ،متام ًا كالدسلتور
والقوانني املدنية واجلزائية واجلنائية واللتجارية و ..فهّ سياها رسوش بال فائدة؛ ألّنا ال تضع
الّبامج واخلطط ،وإنام تنظم العالقات وحتّ املنازعات وترفع اللتزاحم املصلحي القائم بني
الناس؟ وهّ يمكن قيامة اللتنمية دون قانون؟ وهّ سيكون هناك جملتمع أساس ًا دون قانون؟
هذا هو ما يقوله الفقهاء عن أمهية الفقه ودوره ال أكثر.
نعم ،كالم رسوش يصلح نقد ًا عىل الفهم اإلطالقي ألحاديث :ما من يشء إال وهو
موجود يف الكلتاب والسنة ،كام تقدم منا تسجيّ هذا النقد؛ فإن هذا الفهم اإلطالقي يفرتض
الشمول لكّ الّبامج واخلطط يف كّ زمان ومكان ،األمر الذي يصعب اخلروج منه إال
بمعطى أيديولوجي مسبق كام الحظنا سابق ًا وسوف نالحظ الحق ًا بعون اهلل تعاىل .وهذا ما
يعني أن رسوش كان عليه أن يسجّ نقد ًا آخر عىل املفارقة بني واقع الفقه اإلسالمي وجمموعة
نصوص شمولية الدين اللتي بني أيدينا هنا؛ فإن واقع الفقه اإلسالمي ـ بّ والعلوم الدينية كافة
ـ مل يسلتطع االسلتجابة حلجم الدعوى اللتي أطلقلتها هذه النصوص ،بنا ًء عىل فهمها اإلطالقي
العريض ،رغم مرور أكثر من ألف عام عىل هذه الدعوى.
ب ـ مل يكن تفسي مصطلح (الفقه باحلد األدنى/الفقه األقّل) دقيق ًا يف كالم رسوش،
وذلك أن رسوش يعلتّب أن الفقه األكثري هو الفقه الذي يرجع يف كّ يشء إلدارة احلياة إىل

الكلتاب والسنة فقط ،واحلال أن احلياة ال تدار بالفقه فقط ،ويقابله الفقه األقّل .وعندما يرشح
لنا رسوش الفقه األقّل فهو يفّسه بأنه الرجوع ملصادر أخرى يف إدارة احلياة غي الفقه
والقانون ،بينام نجده عندما يسقط نظرية األقّل واألكثري يف الدين عىل األخالق والعقيدة
وغي ذلك ،فهو يفّسها بأن الدين ال يعطي كّ القضايا األخالقية بّ احلد األدنى منها ،وال
يعطي كّ القضايا العقدية بّ احلد األدنى منها ،وهذا يعني أن رسوش كان عليه عندما أسقط
نظريلته عىل الفقه أن يفّس الفقه األقّل بأنه الفقه الذي ال يسلتوعب متام القوانني ،ال الفقه الذي
ال يكفي لوحده يف إدارة املجلتمع؛ ألنه ليس سوى قوانني.
وإذا فّس رسوش الفقه األقّل بام قلناه سيكون معنى الفقه األقّل هو عدم شمولية الرشيعة
ـ بام هي منظومة قانونية ـ لكّ الوقائع ،بمعنى عدم وجود قوانني لكّ الوقائع ،وهذه أقلية
أبعد من أقلية رسوش نفسه.
ج ـ إن ثنائية( :األكثري ـ األقّل) اللتي اسلتخدمها الدكلتور رسوش تعبي غي دقيق بّ
موهم؛ وذلك أن هذه الكلمة تيش بأن الفقه يقدم أقّ يشء ممكن من املعطيات ،مع أن فكرة
األقّل وفق ًا للتعريف رسوش تسلتوعب حالة تغطية الفقه إلدارة كّ يشء يف احلياة عدا نزر يسي
جد ًا؛ ألن رسوش يرصح بأنه ال يوجد حد وسط ،فإما أن تؤمن أنت بالفقه باحلد األعىل ،أو
أن تكون من القائلني بالفقه باحلد األدنى ،وهو يعرف احلد األعىل بأنه ما جيعّ البرش ـ ألجّ
سعادهتم الدنيوية واالخروية ـ غي حملتاجني ألي مصدر غي الكلتاب والسنة ،يف كّ أمورهم
امللتصلة باالقلتصاد واحلكومة واللتجارة والقانون واألخالق ومعرفة اهلل وغي ذلك ،يف مقابّ
الرؤية األقلية اللتي تعلتّب أن الرشع يف املوارد املذكورة مل يقدم سوى احلد األدنى الالزم وغي
الكايف ،ومن هنا يسلتنلتج رسوش أنه ال توجد حالة وسطى  ،وهذا االسلتنلتاج يبدو يل أنه
أخذه من دوران األمر بني حاللتي االعلتقاد بالكفاية وعدم االعلتقاد بالكفاية.
لكن هذه الطريقة يف تناول املوضوع غي موفقة ،بّ هي مللتبسة ،بّ هي ال ختدم رسوش
نفسه؛ ألن رسوش وضعنا بني خيارين عندما نالحظ سياق طرحه للموضوع ،فإما أن نكون
أكثريني بالطريقة اللتي عرضها هو لحأكثرية ،أو أن نكون معه يف تصويره اخلاص لحأقلية اللتي
( )1انظر :رسوش ،بسط جتربه نبوي.84 :

عرضها بنفسه ،مع أن الكثي ـ وربام أكثر ـ فقهاء املسلمني وعلامء الدين اإلسالمي هم أقليون
وليسوا أكثريني ،كام قلنا يف النقطة السابقة ،وهذا يعني أن ثنائية األقلية واألكثرية بلتعريف
رسوش ال توصله إىل ما يريد ،فمن يقول بنسبة اللتسعة واللتسعني يف املائة من تغطية الكلتاب
والسنة لقضايا احلياة فهو أقّل عنده ،مع أن مثّ هذا الشخص ال يوصّ فكرة رسوش يف أقلية
الدين والرشيعة؛ فلتعريف األقلية عنده ال يوضح النسبة اللتي حيلتلها الدين من حياة البرش،
أرجو اللتدقيق.
وهبذا يلتبني أن األقلية مفهوم نسبي مشكك له درجات ومراتب ،وكون شخص أقلي ًا ال
يعني أنه ذهب إىل تفسي رسوش لحأقلية اللتي تعني احلد األدنى ،فإن األقلية هلا مراتب كثية
بعضها بعيد جد ًا عن مرتبة األكثرية وبعضها قريب جد ًا منها ،وهذا اللتباس مفهومي
ومصطلحي وقع فيه رسوش ،بّ هو بذلك أوهم اآلخرين ـ ولو من حيث ال يشعر ـ بأّنم إما
أن يفّسوا األقلية عىل طريقلته أو أّنم أكثريون باملعنى الذي طرحه هو ،مع أن بإمكاّنم أن ال
يكونوا أكثريني وال يؤمنوا يف الوقت عينه بأقليلته باللتصوير الذي عرضه هو هلا.

 4ـ تذبذ املوقف من الفقه يف ضوء االُخرويّة وأغراض الدين

إن ما يرتبط بأخروية الدين يف كالم الدكلتور رسوش سبق أن علقنا عليه باللتفصيّ عند

مناقشة نظرية أمثال الشيخ عّل عبد الرازق واملهندس مهدي بازرگان ،فكّ ما قلناه هناك
يمكننا أن نعلق به عىل أخروية الدين عند رسوش هنا نلتيجة تطابق وجهات النظر بينهم عىل
هذا املسلتوى ،لكنني اريد هنا أن ايضء عىل بعض النقاط اجلزئية.
إن ما ذكره رسوش من أغراض للدين صحيح؛ لكن السؤال يكمن يف عدة نواح:
الناحية األوىل :إن العديد من الباحثني هنا خلط بني مفهومني:
مفهوم األولوية
مفهوم الذاتية واحلرص
فعندما أجعّ اآلخرة هي األصّ يف الدين ،فهذا ال يعني بالرضورة أن الدنيا غي مالحظة،
بّ يعني أّنا متثّ درج ًة تالية يف الّبنامج اإلهلي لإلنسان يف هذه احلياة ،ومن ثم فاالنلتقال من
قوة حضور اآلخرة يف مركز الدائرة الدينية إىل إخراج الدنيا من الدائرة كلها هو انلتقال غي

موضوعي وغي منطقي وحيلتاج ملقاربة اسلتداللية ،ومن ثم فحرص أهداف الدين بام ذكره
رسوش ليس بواضح ،وعندما يقوم العرفاء بالرتكيز عىل جوانب اخروية يف الدين من نوع
بعث الطمأنينة وتشييد األخالق وتقويلتها وبناء الروح وغي ذلك ،فهذا ال يعني أن العرفاء أو
غيهم ال يعلتّبون الفقه جزء ًا من املنظومة الدينية ،وسوف يأيت أن الغزايل بنفسه مل يقصد
إخراج الفقه أو إقصاءه عندما حتدث عن دنيويلته ،بّ قصد وضعه يف مرتبلته اخلاصة واحلد من
تعملقه يف مقابّ تقزيم اجلانب املعنوي من الدين.
بنا ًء عليه ،فغاية ما تعطيه مركزية اآلخرة يف البناء الديني هو تابعية الدنيا ،وتراجع دور

الفقه يف بناء املرشوع الديني للبرش ،وليس انسحاب الفقه من الساحة متام ًا ،يف حني أن رسوش
انطلق من مركزية اآلخرة ـ وهي مركزية ليس لدي شك فيها أبد ًا ـ نحو سحب البساط متام ًا
من حتت الفقه ،وهلذا نحن نسأل رسوش :ما هو الفقه اليوم؟ هّ يمكن أن يقدم لنا صورة عن
الفقه تربطه بالدين؟
إن رسوش يذهب نحو فردية الدين ،ومن ثم فهّ يعلتّب أن الفقه فردي أيض ًا؟ وإذا كان
الفقه فردي ًا فهذا معناه أنه ينظم حياة الفرد يف عالقلته بذاته وباآلخرين ضمن األرسة ،وإال فام
معنى الفردية؟ ليس من معنى للفردية إذا مل يكن الفقه مرتبط ًا بعالقات اإلنسان الشخصية مع
اآلخرين ومع الطبيعة وسائر املحيط الذي حيلتك به اإلنسان ،وهذا يعني أن الفقه له موقف من
كّ هذه القضايا ،ومن اجلّل أن الفقه عندما يلتدخّ يف كّ هذه القضايا فلن يكون عرضي ًا،
ولن خيرج من الدائرة بّ سيكون حك ًام يف هذه الدائرة من حياة الفرد بشكّ تلقائي ،هذا كله
يف الوقت الذي ال نجد للفقه أي وجود عند رسوش ،فكيف مجع رسوش بني وجود الفقه
وعدمه؟ وهّ يمكنه أن يصور لنا الفقه الديني يف ظّ منظوملته؟
من املمكن أن يفهم رسوش الفقه عىل أنه جمرد شكّ ظاهري منظم للعبادات ال أكثر ،ومن
ثم فال عالقة له بأي يشء آخر غي الفقه العبادي ،وهو أمر يمكن أن حيّ بعض املشاكّ لكنه
ال يبدو مفهوم ًا عىل مسلتوى املّبر املوضوعي ،فلامذا كانت نصوص الفقه غي العبادي خارج
الفقه ونصوص الفقه العبادي داخله؟ وكيف نسلتطيع اللتمييز وفق ًا ملّبر منطقي أو هرمنوطيقي
أو تارخيي؟
أعلتقد بأن أمثال الدكلتور حممد أركون كانوا أوضح وأعمق وأرصح من رسوش ،عندما

حتدثوا عن انلتهاء عرص الفقه اإلسالمي ،يف حني ال يبدو مفهوم ًا موقع الفقه من الدين عند
رسوش ،فهو من جهة عريض بام يوحي بخروجه من الدائرة ،خاصة وأنه ال يبدو له أي
حضور ضمن سلسلة أغراض الدين اللتي قدمها لنا رسوش وأرشنا إليها من قبّ ،ومن جهة
أخرى فقه مقاصدي بام يوحي ببقائه ضمن إعادة تكوين له ،ومن جهة ثالثة هو حالل املشاكّ
القانونية وليس واضع ًا لّبامج ،ومن جهة رابعة هو شأن دنيوي ينظم دنيا الناس خاضع ًا
لالخلتبار وهادف ًا حّ اخلصومات واملنازعات ،وهذا يعني أنه يلتصّ بشؤون غي عبادية ترتبط
بالنظام العالئقي بني الناس ،غاية األمر أنه خاضع لالخلتبار.
من املمكن ـ دفاع ًا عن الدكلتور رسوش هنا ـ أن نّبر ذلك بأنه مسية حتوالت فكرية عنده
جعللته يلتخذ مواقف ملتحولة من الفقه وصوالً ملوقف ّنائي ،كام ومن املمكن أن يكون موقف
رسوش من الفقه ـ وهذا ما ال أسلتبعده شخصي ًا ـ مطابق ًا متام ًا ملوقف شبسرتي األخي من أنه
منظومة قانونية انلتهى عرصها وانقضت متام ًا ،غاية األمر أنه حاول أن يدخّ يف مساجالت
جدلية مع الطرف اآلخر؛ هبدف حتقيق أكّب مكسب ممكن من اللتضييق عىل الفقه وجره
لالنزواء بأعىل مسلتوى مقدور ..ذلك كله ممكن ،لكن يف ّناية األمر ،نشعر ـ ونحن نلتعامّ مع
نصوص رسوش ـ بيشء من عدم وضوح الرؤية لدينا يف موقفه النهائي من أصّ وجود الفقه
ورشعيلته اليوم يف ظّ أغراض الدين وأخرويلته.
الناحية الثانية :مل يوضح لنا رسوش ـ وهو يذهب جلعّ كّ يشء اخروي ًا وعبادي ًا ـ
مديات العالقة بني العبادة والدنيا ،كام لو يوضح لنا بدقة احلد األدنى من الربط بني الدنيا
واآلخرة يف الدين ،عندما قال بأن الدين هيلتم بالدنيا بمقدار الرضورة واحلاجة ،فام هي
الرضورة هنا؟ وما هي حدودها؟ وما هي املعايي يف وضع هذه احلدود؟
نحن نوافق رسوش يف أن الدين جاء حيمّ معه الغرض االخروي والروحي واملاورائي،
وأنه جاء ليأخذ حد ًا معين ًا من الربط بني الدين والدنيا ،ونقر أيض ًا بأن الدين ليس غرضه
( )1يذكرين هذا املوضوع بام طرحه سيد قطب حول اخلطأ الذي وقع فيه الفقه اإلسالمي عندما قسم
نفسه إىل عبادات ومعامالت ،يف وقت تكون كّ املسلكيات يف اإلسالم قائمة عىل أن كّ أفعالنا
ختضع ملنطق العبادة ،وأن العبادة ليست بعض األفعال اخلاصة ،بّ سلوك امللتدين املؤمن هو برملته
سلوك عبادي .انظر :سيد قطب ،خصائص اللتصور اإلسالمي ومقوماته.114 :

الرقي املادي باإلنسان بقدر ما يريد رقيه املعنوي ،وأعلتقد أن هذه الفكرة صحيحة فيام طرحه
بازرگان ورسوش وشبسرتي وغيهم ،بمعنى أن الدين مل يكن غرضه أن خيرج اإلنسان من
العرص الزراعي إىل العرص الصناعي أو العكس ،ومل يكن غرضه توجيه اإلنسان لكي يعرفه
كيف حيصّ عىل املال األزيد أو الصحة والسالمة أو غي ذلك ،وإنام كان غرضه أن ينظم له
أموره يف ظّ أي وضع كان ،وهذه الفكرة نللتقي فيها مع نظرية رسوش متام ًا ،ونخالف الكثي
من الفريق اآلخر ،لكن كان يفرتض بالدكلتور رسوش أن يكون أكثر وضوح ًا يف حتديد «احلد
األدنى» من الربط بني الدنيا واآلخرة؛ ألن هذا املفهوم هالمي ومطاط ،وال حيكي عام حتلته من
مساحات.
فإذا طالب الدين اإلنسان باللتعاضد واللتكافّ االجلتامعي ودعم الفقراء واملساكني ،فهّ
يريد منه أن يدفع املال بوصف ذلك عملية ذاتية تربوية للنفس فقط كام قال رسوش أو أنه أخذ
بعني االعلتبار أيض ًا البعد املوضوعي يف هذه العناوين ،وهو البعد الذي ينفلتح عىل قضايا
تنظيمية وعىل هم دنيوي يف رفع حالة الفقر يف املجلتمع وأخذه نحو وضع اقلتصادي آخر؟
إن الكثي جد ًا مما أسامه رسوش (عبادات) له بعده الروحي الذي ال نناقش فيه ،لكن
السؤال :هّ الحظ اإلسالم بعده الدنيوي املوضوعي الناتج عنه تلقائي ًا أو ال؟ وهّ كان نظره
إىل البعد الفردي واألخروي فحسب؟ فعندما يقول القرآن الكريم﴿ :كي ال يكون دولة بني
األغنياء منكم﴾ فهّ نفهم منه أنه يريد أمر ًا اخروي ًا أو دنيوي ًا أيض ًا؟ وهّ هذا املفهوم امللتضمن
يف هذه اآلية الكريمة اخروي؟ وملاذا مل يرتكه بني األغنياء دول ًة ليكون ذلك جترب ًة روحي ًة هلم
ولغيهم فيام هو االبلتالء؟
وبعبارة موجزة :إن مفهوم (احلد األدنى) غي واضح هنا ،كام أن البعد املوضوعي للسلوك
الروحي يف ارتداداته العملية مل تلتم جتليلته أيض ًا ،خاصة وأن رسوش نفسه يعلتّب أن الوصول إىل
حتديد أن الدين للدنيا أو لآلخرة أو هلام مع ًا ال يمكن أن يلتحقق إال عّب فهم الدنيا واآلخرة
وعالقلتهام مع ًا  ،وال أجد ـ يف نظري القارص ـ أن رسوش رشح لنا هذه العالقة األنطولوجية
بشكّ معمق أو مّبهن.
( )1انظر :مدارا ومديريت.184 :

 5ـ إبطال االحتكار ال يُنتج إقصاء الفقه ،من خماصمة الفقيه إىل اإلطاحة بالفقه!

إن النلتيجة اللتي خيرج هبا رسوش هي أن من حيّ مشاكّ اإلنسان ومن ينبغي البحث عن

حلول ملشاكله وقضاياه فيه هو العقّ اجلمعي لإلنسان ال الفقه وأمثاله ،ولكن كّ املقدمات
اللتي ساقها يف طروحاته ال تثبت هذه النلتيجة؛ ألن غاية ما تقدمه لنا تلك املعطيات هو أن الفقه
والدين ليست فيهام حلول لكّ قضايا احلياة؛ وأّنام ال يسلتطيعان وضع خطط وبرامج إلدارة
احلياة البرشية عىل وجه األرض ،لكن هذا ال يعني أّنام ال يشكالن رافد ًا من روافد إدارة
احلياة؛ ألن احلياة ال تدار أيض ًا بالعقّ اإلنساين وحده إدار ًة مضمونة النلتائج ،فنفي احلتكار
الفقه إلدارة احلياة ال ينلتج ـ منطقي ًا ـ احلتكار العقّ هلا؛ ألن ما ينفي املوجبة الكلية ال يثبت
بالرضورة السالبة الكلية ،فقد ارتكب رسوش قفزة غي مّبرة موضوعي ًا.
وكام قال رسوش بأنه ال يمكن إثبات أرجحية النظام اإلسالمي عىل غيه من نظم العامل ،
كذلك يمكننا أن نقول له بأنه ال يمكن إثبات صواب نظام برشي بعينه عىل سائر النظم
املقرتحة من السامء واألرض ،فإذا اسلتحال الرتجيح هناك اسلتحال هنا ،وهذا ما ينلتج ـ وفق
بناءات الدكلتور رسوش نفسه ـ أن من يدير احلياة جيب اللتفلتيش عنه يف مزودج العقّ اجلمعي
اإلنساين ومعطيات الوحي الساموي يف الديانات كافة ،وإال فإن عجز واحد منهام يف االسلتبداد
بإدارة احلياة ال يعني أنه فقد دوره بالكلية.
إن ما أرشنا له أخي ًا يف كالم رسوش ،من أن إدارة احلياة ال تكون بالفقه ،ومدير احلياة ليس
هو الفقيه ،كالم تعرض له رسوش مرار ًا وتكرار ًا يف حمارضاته وكلتاباته ،وأعلتقد أن كلتاباته هذه
تقع يف سياق تارخيي يضعها يف وضع مواجهة مع اللتجربة الدينية احلكومية اللتي عرفها الشيعة
يف القرن العرشين وإىل اليوم يف إيران ـ وطن الدكلتور رسوش ـ ولن نلتعرض هنا لإلسالم
السيايس ،خاصة بصيغة والية الفقيه؛ وإنام نريد أن نوضح أن وجود مشكلة مع اإلسالم
السيايس أو مع نظرية والية الفقيه باخلصوص ال يسلتبطن بالرضورة مشكل ًة مع الفقه نفسه ،كام
سنرى مع مثّ الدكلتور نرص حامد أبوزيد ،األمر الذي ال يفرض عىل الدكلتور رسوش خوض
( )1املصدر نفسه.204 :

معركة هبذا احلجم ،فنظرية والية الفقيه ليست املمثّ احلرصي والوحيد تارخيي ًا ـ يف الفكر
واملامرسة ـ للفقه اإلسالمي ،بّ نجد من يراها خمالف ًة لقول معظم ومشهور فقهاء اإلمامية ،
فض ً
ال عن الفقه السني ،فإذا رفض شخص والية الفقيه ـ أو الصورة السائدة لإلسالم السيايس
ـ فال يعني ذلك أنه مضطر لرفض والية الفقه نفسه أو والية الدين نفسه يف احلياة البرشية.
وبعبارة موجزة :إن اإلطاحة بفكرة ما ال يلتم من خالل إثبات مشكلة يف أحد جتليات هذه
الفكرة ،وإنام من خالل إثبات عقم كّ مظاهر وجتليات هذه الفكرة ،وكام قلنا سابق ًا ،يبدو أن
رسوش مل خيرت املواجهة عىل أرض نصية يف تفسي هذه النظرية أو تلك ،وإنام اخلتار أرض ًا
خارج ـ نصية ،حلتى ال يكون النص حك ًام بينه وبني خصومه ،فض ً
ال عن أن يكون مصدر ًا ،وإذا
حرص رفضه بنظرية والية الفقيه لصالح أطروحة أخرى فكأنه ظّ يف وضع داخّ ـ فقهي ،يف
حني أنه يريد اخلروج عن السياق كله لقراءته من اخلارج انسجام ًا مع اجتاهه الفكري العام
الذي حيبذ دراسة املوضوعات املعرفية من سياق خارجي ال داخّل.

 6ـ مديات توظيف (دنيويّة الفقه) يف تعيني املوقف منه

أود هنا أن نلتوقف قلي ً
ال عند موقف اإلمام الغزايل من الفقه ،واسلتثامرات الدكلتور رسوش

وشبسرتي وغيمها هلذا املوقف؛ وهبذا سيكون عملنا ضمن مراحّ أربع:
املرحلة األوىل :حتليّ فهم كّ من رسوش وشبسرتي ونرص حامد أبوزيد لنظرية الغزايل يف
دنيوية الفقه ،وإجراء مقارنة بني فهومهم الثالثة.
املرحلة الثانية :حتليّ نظرية الغزايل وفهمنا هلا ،ومن ثم تسجيّ مالحظات نقدية عىل فهم
الشخصيات الثالث املشار إليها لكالم الغزايل.
املرحلة الثالثة :عرض وحتليّ نظرية الفيض الكاشاين املعارضة لنظرية الغزايل ،وتقديم
مالحظات عليها ،وعىل مداخالت الدكلتور رسوش امللتعلقة هبا.
املرحلة الرابعة :اللتوقف عند توظيف كّ من رسوش وشبسرتي لنظرية الغزايل يف دنيوية
الفقه عّب الدعوة ملنطق االخلتبار اللتجريبي.
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :اخلوئي ،رصاط النجاة .12 ،10 :1

 6ـ  1ـ دنيويّة الفقه (الغزّاليّة) بني سروش وشبسرتي ونصر حامد أبوزيد ،قراءة مقارنة

الحظنا سابق ًا كيف أن أبا حامد الغزايل كان يعلتّب أن الفقه علم الدنيا والفقهاء علامء دنيا،

وأنه لوال اخلصومات والشهوات ما احلتاج البرش إىل الفقه أص ً
ال ،والحظنا تفسي رسوش
ملوقف الغزايل بحيث يبدو الفقه وكأنه خارج املنظومة الدينية ،عّب تصنيفه بأنه علم دنيوي؛
متهيد ًا من رسوش للتحويّ الفقه إىل علم جتريب علامين وضعي كام رأينا وسنرى.
مل يكن رسوش الوحيد يف تناول وحتليّ موقف الغزايل من الفقه ،بّ شاركه يف ذلك حممد
جملتهد شبسرتي ،وسبقهام الدكلتور نرصحامد أبوزيد يف كلتابه (مفهوم النص) ،الذي أّناه ـ وفق ًا
للتاريخ مقدمة الكلتاب ـ يف عام 1987م ،أي قبّ صدور مقالة رسوش بعامني تقريب ًا ،وسوف
أشي ملا طرحه شبسرتي ،ثم أقوم بطرح فهم أبوزيد ،حيث توجد اخلتالفات طفيفة يف
اللتقويامت بينهم ،ثم ننلتقّ للتقويم فهمهم مجيع ًا للتفسي الغزايل هلوية الفقه وموقعه.
فيتعرض لنظر ّية الغزاِل ـ بشكل رئيس ـ يف موضعني من كتابه (نقد القراءة
ّأما شبسرتي،
ّ
الرسم ّية للدين):
األول ،يفهم شبسرتي من الغزايل أن الفقه علم علامين يلتابع املسارات الطبيعية
يف املوضع ّ
لوالدة القوانني يف اللتجربة البرشية ،ومن ثم فال يعد اتباعه من اللتدين ،غاية ما يربطه بالدين
هو أن عىل الفقه أن يقدم ما يساعد عىل تقوية اللتجربة الدينية ،فالفقه الصحيح هو ما يساعد
عىل تقوية هذه اللتجربة ،ال ما يساعد عىل إضعافها ،فهذا هو معيار قبوله ديني ًا ،ال أنه علم ديني
ويكون اتباعه ملتصالً باللتدين ،وهذا هو ما عناه الغزايل من دنيوية الفقه ،وفق ًا للتفسي
شبسرتي .
يف املوضع الثاين ،يظهر شبسرتي رافض ًا حتويّ الفقه لعلم دنيوي ،مسلتند ًا لرأي الغزايل
أيض ًا يف أن علم الفقه هو علم أوامر اهلل تعاىل ونواهيه ،ففصله عن البعد الروحي واللتجربة
الدينية يصيه دنيوي ًا ،وهذا هو ما رفضه الغزايل والعرفاء من وجهة نظر شبسرتي .
قد يبدو موقف شبسرتي غي واضح يف فهمه لرأي الغزايل ،فلتار ًة ينلترص لدنيوية الفقه
( )1انظر :شبسرتي ،نقدى بر قرائت رسمى از دين.420 :
( )2انظر :املصدر نفسه.163 :

وأخرى يشلتكي منها ،ويف املوضعني يسلتند لكالم الغزايل! وهو ما انلتقده عليه بعض
الباحثني  ،لكن ربام يمكن فهم شبسرتي بشكّ منسجم؛ وذلك أنه ال يريد حتويّ علم الفقه
إىل علم ديني أرساري غي دنيوي ،بّ غاية ما يقصده شبسرتي من املوضعني هو أن الفقه علم
إدارة الدنيا ،لكن إنلتاج الفقه بعيد ًا عن مصالح اللتجربة الدينية والروحية ليس صحيح ًا ،فكأن
شبسرتي يريد أن يقوم القانون العلامين الديني املسمى بالفقه أو بغي الفقه ،فيعلتّب أنه ،من
موقفه اإليامين ،يمكن تقويم القوانني الدنيوية اللتي ترعى املصالح الدنيوية ويلزمها أن ترعاها،
من خالل كون أي من هذه املنظومات القانونية العلامنية الدنيوية أقرب للتوفي وتأييد وتقوية
اللتجربة الدينية اإليامنية يف املجلتمع .هبذه الطريقة يأخذ شبسرتي بدنيوية الفقه ،ويف الوقت
عينه يقوم بلتقويمه ـ إيامني ًا ـ من زاوية قدرته عىل خدمة اللتجربة الدينية واالبلتعاد عن الشكالنية
الدنيوية .والغزايل حيمّ كالمه شيئ ًا من هذا املعنى ،ففي الوقت الذي يعلتّب الفقه عل ًام دنيوي ًا
يشلتكي من دنيوية الفقهاء ،واجلمع بني الظاهرتني يقيض بأن الفقه عند الغزايل دنيوي ،لكن ال
ينبغي اللهث خلف الدنيا ،بّ البد لكّ دنيوي من أن خيدم اآلخرة.
من خالل هذا ك ّله ،يظهر لنا الفرق بني رسوش وشبسرتي يف فهم وتوظيف نظر ّية الغزاِل،
فهام يشرتكان يف دنيوية الفقه وعلامنيلته ،لكن شبسرتي يبدو أكثر حتفظ ًا عندما يويل اهلتامم ًا
للتقويم الفقه من زاوية إيامنية ،ويبدو هنا أكثر اقرتاب ًا من اهلم الصويف والعرفاين من رسوش
الذي يغلب عليه طابع نقد اللتجربة الفقهية من أساسها ،فإضافة شبسرتي مرجعية اللتجربة
الدينية بوصفها من مقومات سالمة القانون العلامين (الفقه الدنيوي) ،تبدو ملتقدمة ـ إيامني ًا ـ
عىل حماولة رسوش الذي توقف عند البعد العلامين للفقه وحماكملته دنيوي ًا وفق ًا لنظرية املصلحة،
وإن كان رسوش يللتقي مع روح فكرة شبسرتي يف مواضع اخر من بحوثه ومنهجه بشكّ
عام.
ّأما الدكتور نرص حامد أبوزيد (2010م) ،فيفرد الفصّ األخي من كلتابه (مفهوم النص)
لدراسة ما يراه اللتحول الوظيفي يف النص ،مركز ًا جهوده مجيعها عىل جتربة أيب حامد الغزايل،
( )1انظر :مسعود إمامي ،املثقفون الدينيون وحتديث الفقه ،جملة االجلتهاد واللتجديد ،العدد  13ـ :14
 102ـ .103

بوصفه نقطة اللتحول املذكور.
لقد أحدث اإلمام الغزايل يف كلتابه (جواهر القرآن) ـ كام اعلتمده أبوزيد ـ حتوالً كبي ًا يف فهم
وظائف النص وطبيعلته ،فبعد أن كان عملية نزول من عند اهلل إىل اإلنسان هتدف اإلفصاح،
حتولت إىل حركة صعودية سعي ًا إىل اهلل ،وأدى ذلك ـ بشكّ تلقائي ـ إىل انرصاف اإلنسان لبناء
حياته األخروية بوصفها املنقلب الذي سيؤول إليه ،معرض ًا عن بناء احلياة الدنيوية وإعادة
تشكيّ الواقع هبدف صنع احلياة وإشباع احلاجات مجيعها .
أدى اللتحول املذكور إىل أن يصبح اهلدف من النص هو قائله ،واعرض عن املخاطب الذي
هو اإلنسان نفسه ،وحتولت احلركة تلقائي ًا حمدث ًة انحراف ًا كبي ًا.
كان ذلك مع الغزايل قبّ ابن عريب (638هـ) بقرن من الزمن ،هناك اخلتلطت املدرسة
األشعرية باملنحى الصويف  ،وتنطلق تصورات الغزايل ـ فيام يراه أبوزيد ـ من ثنائي الدنيا
واآلخرة ،وهو ثنائي أحدث الغزايل بينه قطيعة ،ومن الدنيا واآلخرة جاءت مقولة الظاهر
والباطن عند الغزايل للتعيد تصنيف علوم القرآن من جديد.
يضع الغزايل تقسيمه لعلوم القرآن وفق نظام ثنائي الظاهر والباطن ،فيقسمها إىل علوم
اللباب وعلوم القرش والصدف.
يف علوم القرش والصدف ،هناك علم خمارج احلروف ،يليه صعود ًا علم اللغة ،فعلم النحو،
فعلم القراءات ،فعلم اللتفسي الظاهر.
أما علوم اللباب ،فهي األخرى ذات طبقلتني سفىل وعليا:
 1ـ أما السفىل فقصص القرآن عن األنبياء والكفار ،وعلم الكالم ،وعلم الفقه.
 2ـ وأما العليا فهي معرفة اهلل ،ومعرفة طريق السلوك إليه ،ومعرفة احلال عند الوصول
(الثواب والعقاب).
وحتلتّ معرفة اهلل املرتبة العليا ،تبدأ من معرفة األفعال اإلهلية يف عاملي الغيب والشهادة،
ومتر بمعرفة الصفات ،للتصّ إىل أرقى معرفة ،أال وهي معرفة الذات.
( )1انظر :أبوزيد ،مفهوم النص.245 :
( )2املصدر نفسه.246 :

وعّب هذه الطريقة ،أصبحت علوم الفقه واللتفسي والكالم علوم ًا دوني ًة ،فيام كانت معرفة
اهلل ،أي تلك املعرفة اللتي يبلغها الصويف والعارف ،هي األساس الذي ال ترقى إليه معرفة
أخرى.
وإذا ما ضممنا ـ كام فعّ أبوزيد ـ مبدأ اللتوحيد بني القرآن والصفات اإلهلية لغدا النص
القرآين بدوره بحر ًا من األرسار والعلوم اللتي ال حرص هلا  ،وعّب ذلك يلتم إنلتاج املنهج
الرمزي ومسالك اللتأويّ الباطني ،عّب مزدوج أشعري صويف كام الحظنا .
وهبذه املنظومة ،يغدو من الطبيعي تولد الثنائي الذي غطى حركة الفكر اإلسالمي عموم ًا،
أي ثنائي العامة واخلاصة الذي راج يف األوساط الصوفية ،وأخذه العلامء ،كام طبقه الشيعة عىل
أنفسهم وغيهم (ولو مل يكن تطبيق ًا حرفي ًا) عىل أساس أّنم اخلاصة وأهّ السنة هم العامة،
والنقطة احلساسة عند الغزايل يف موضوع العامة واخلاصة هو اعلتباره العامة خدمة للخاصة،
فهم ـ أي اخلاصة ـ ملتفرغون هلل ،هلذا كان البد من آخرين يكدون ويكدحون ،ليلتسنى للخاصة
سلوك طريق اهلل ،وهو ما يعلتّبه أبوزيد قلب ًا لللتقسيم االجلتامعي الواقع يف املجلتمع .
ويذهب الغزايل مذهب ًا أبعد من ابن عريب ،حينام يضع اخلالص يف ثنائي العامة واخلاصة،
عندما يكون خالص العامة باألخذ بمجمّ االعلتقادات األشعرية ،فيام ينحرص اخلاصة
بامللتصوفة والعرفاء ،ويف هذا ما فيه من تصور ّناية سوداوية لآلخر كالشيعة واخلوارج
واملعلتزلة والفالسفة ،وهو اجتاه بالغ اخلطورة يؤسس له الغزايل هنا  ،ضام ًا إياه إىل ثنائياته
األخرى ليغدو مصطلح اخلاصة والعامة تعبي ًا آخر عن امللتصوفة والبله.
ورغم أن الفقهاء فيام بعد ويف عرصنا احلارض ،اسلتخدموا هم أيض ًا منطق اخلاصة والعامة،
إال أن الغزايل مل ينظر إىل علم الفقه ـ كام يقول أبوزيد ـ إال بوصفه عل ًام دنيوي ًا له يف الدرجة
الثانية تعلق باآلخرة ،وهذا ما أدى إىل حتول وظيفي يف الفقه نفسه وتبدل يف مقاصد الرشيعة
من إقامة جملتمع إىل حتقيق اخلالص الفردي ،وهو ما دفع الغزايل للتسجيّ نقده عىل توسع
( )1املصدر نفسه 254 :ـ .255
( )2املصدر نفسه 256 :ـ .257
( )3املصدر نفسه 261 :ـ  286 ،262ـ .287
( )4املصدر نفسه 282 :ـ .283

هذا العلم .
ورغم نقد أبوزيد للغزايل ،بيد أنه يرى يف اللتحول الوظيفي نلتاج ًا لسيطرة العسكر من
السالجقة والرتك والديلم ،ثم الدولة العثامنية  ،وهو بذلك حياول ربط املشكلة بعامّ
خارجي ،فاسح ًا املجال ملثّ عّل حرب لوضعه يف مصاف أمثال الدكلتور حممد عابد اجلابري
(2010م) يف تفسيه مشكلة العقّ العريب تفسي ًا خارجي ًا جاء من اهلرمسية والغنوصية
واملانوية ..دون أن يبحث عن أرسار املشكلة من الداخّ .
ولنقارن كالً من رسوش وشبسرتي من جهة ،وأبوزيد من جهة أخرى ،فسنجد فرقاً كبري ًا؛
وذلك ّأهنم مجيعاً متفقون عىل فهم كالم الغزاِل عىل أنّه رغبة يف تقليص وتقزيم موقع الفقه
جذري يف تقويم املوقف:
والفقهاء ،لكنّهم خيتلفون بشكل
ّ
ففيام ذهب رسوش وشبسرتي إىل االنتصار للغزاِل يف موقفه من الفقه ،انحياز ًا لنزعة
روحية إيامنية باطنية ظهرت جلي ًا يف كلامت شبسرتي ،وهي يف األصّ موجودة يف ثنايا بحوث
رسوش األخرى.
وجدنا نرص حامد أبوزيد ،ينتقد موقف الغزاِل من الفقه ،ويرى أن الغزايل بنظرته الدونية
للفقه هذه ،أراد حتويّ الدين من الدنيا إىل اآلخرة ،ليؤسس تدين ًا صوفي ًا رمزي ًا تأويلي ًا باطني ًا،
وهو ما اعلتّبه أبوزيد غنصوية تقلتّ قدرة الدين عىل أن ينفع اإلنسان يف الدنيا ،فأبوزيد يريد
للدين أن يكون دنيوي ًا بمعنى معني ،فيام رسوش وشبسرتي ال يريدان ذلك ،وأبوزيد ينلترص
للفقه الدنيوي؛ ألنه يف األصّ ينزع نزع ًة مقاصدية ،وال يريد اإلطاحة بالفقه وال حتويّ حياة
املسلم ـ بام هو مسلم ـ إىل حياة دروشة وتصوف ،بّ يريد إعادة إنلتاج الفقه وفق رؤية
مقاصدية تنفع املسلم يف الدنيا ومتنحه اخلالص يف اآلخرة مع ًا.
من هنا نجد أن توظيف رسوش ـ شبسرتي لكالم الغزايل منلترصين له يبدو هو بعينه حمّ
( )1املصدر نفسه 264 :ـ  265؛ وانظر دراسة أبوزيد حول مقاصد الرشيعة يف كلتابه :اخلطاب واللتأويّ،
الفصّ اخلامس من القسم الثاين 201 :ـ  ،208حيث قدم فيه طرح ًا جديد ًا لنظرية املقاصد ،يربطها
بثالثي العقّ واحلرية والعدل ،بدالً من اخلاميس املشهور.
( )2مفهوم النص 12 :ـ .13
( )3انظر :عّل حرب ،نقد النص 213 :ـ .214

نقد شديد يف أوساط العديد من املثقفني الدينيني العرب ،الذين اشلتهر بينهم أن الغزايل هو
حجر الزاوية يف تدهور الثقافة اإلسالمية واّنيار العقّ يف الدين ،وتاليش اهلتامم املسلمني
بالدنيا وتراجع حضارهتم بسبب ذلك .إّنم يعلتّبون أن الغزايل بنزعلته الصوفية الغنوصية
اللتأويلية قىض عىل العقّ الكالمي والفلسفي من جهة ،وسدد رضبلته للرشيعة الناهضة بدنيا
الناس من جهة ثانية ،وحول الدين إىل شأن باطني فردي غي قادر عىل املشاركة يف ّنضة
املسلمني ،بام جعله يبدو عاط ً
ال عن العمّ ،األمر الذي هيمن عىل حياة املسلمني إىل زمان
أمثال الشيخ حممد عبده (1905م) الذي أعاد اللتفكي يف النهضة املعلتزلية العقلية الدنيوية
باملعنى اإلجيايب للكلمة.
إن رؤية رسوش ـ شبسرتي إجيابية للغزايل؛ انلتصار ًا لنزعة صوفية إيامنية علامنية ،لكن رؤية
أبوزيد سلبية هنا انلتصار ًا لنزعة عمالنية دنيوية ّنضوية ،بيد أن غاية املثقف اإليراين ليست هي
نفسها اللتي يصبو إليها الغزايل يف قراءة أبوزيد له؛ ألن رسوش وشبسرتي يريدان حتويّ مهامت
الدنيا إىل العقّ أيض ًا ،غاية األمر العقّ املفارق للنص ،يف توجه علامين واضح ،ال نجد مثله
عند أبوزيد ،فالشلّ الصويف الذي أصاب األمة من وجهة نظر أبوزيد ،وضع له رسوش
وشبسرتي حالً ،وهو اللتخّل عن مرجعية الدين يف إدارة الدنيا ،وهبذا ال يصبح الدين معيق ًا
لنهضة الدنيا ،فالدين الدنيوي الذي أراده أبوزيد اسلتبدله رسوش وشبسرتي بالعقّ الدنيوي
املخارج للدين ،بينام يرى أبوزيد أن موقف الدين من العقّ والدنيا له أكّب األثر يف ّنضة الدنيا
بني املسلمني.

 6ـ  2ـ مطالعة نقديّة لفهم (أبوزيد ـ سروش ـ شبسرتي) نظريّةَ الغزالي

نفرس
بعد هذا االستعراض ملواقف الرموز الثالثة من نظر ّية الغزاِل وتفسريها ،البدّ لنا أن ّ
نظر ّية الغزاِل وفق ًا لنصوصه ،لنعمد بعدها إىل تقويم فهم الثالثة (أبوزيد ـ رسوش ـ شبسرتي)

هلا.
ينطلق الغزايل يف مقدمة اإلحياء ،مبين ًا اهلم الذي يعيشه ،حيث يقول .. :فأدلة الطريق هم
العلامء الذين هم ورثة األنبياء  ،وقد شغر منهم الزمان ومل يبق إال املرتسمون ،وقد اسلتحوذ
( )1ينقّ رسوش أن رشيعلتي يعلتّب املثقف هو وارث األنبياء ،فانظر :تفرج صنع.382 :

عىل أكثرهم الشيطان ،واسلتغواهم الطغيان ،وأصبح كّ واحد بعاجّ حظه مشغوف ًا ،فصار
يرى املعروف منكر ًا واملنكر معروف ًا ،حلتى ظّ علم الدين مندرس ًا ،ومنار اهلدى يف أقطار
األرض منطمس ًا .ولقد خيلوا إىل اخللق أن ال علم إال فلتوى حكومة تسلتعني به القضاة عىل
فصّ اخلصام ،عند هتاوش الطغام ،أو جدل يلتدرع به طالب املباهاة إىل الغلبة واإلفحام ،أو
سجع مزخرف يلتوسّ به الواعظ إىل اسلتدراج العوام؛ إذ مل يروا ما سوى هذه الثالثة مصيدة
للحرام ،وشبكة للحطام ،فأما علم طريق اآلخرة وما درج عليه السلف الصالح ،مما سامه اهلل
سبحانه يف كلتابه فقه ًا وحكمة ،وعل ًام وضيا ًء ونور ًا ،وهداية ورشد ًا ،فقد أصبح من بني اخللق
مطوي ًا ،وصار نسي ًا منسي ًا ،وملا كان هذا ثل ًام يف الدين ً
ملام ،وخطبا مدهل ًام ،رأيت االشلتغال
بلتحرير هذا الكلتاب مه ًام ،إحيا ًء لعلوم الدين ،وكشف ًا عن مناهج األئمة امللتقدمني ،وإيضاح ًا
ملباهي العلوم النافعة عند النبيني والسلف الصاحلني. ..
من الواضح أن الغزايل هنا يشعر بخيبة أمّ من تراجع وضع العلوم اإليامنية ،اللتي يراها
مقدمة عىل سائر العلوم.
لكن الغزايل بعد صفحات يذكر النص الذي نقله رسوش ونقلناه من قبّ ،ثم يقول :فإن
قلت :مل سويت بني الفقه والطب؛ إذ الطب أيض ًا يلتعلق بالدنيا وهو صحة اجلسد ،وذلك
يلتعلق به أيض ًا صالح الدين ،وهذه اللتسوية ختالف إمجاع املسلمني؟ فاعلم أن اللتسوية غي
الزمة ،بّ بينهام فرق ،وأن الفقه أرشف منه من ثالثة أوجه :أحدها أنه علم رشعي؛ إذ هو
مسلتفاد من النبوة ،بخالف الطب فإنه ليس من علم الرشع .والثاين أنه ال يسلتغني عنه أحد من
سالكي طريق اآلخرة البلتة ال الصحيح وال املريض ،وأما الطب فال حيلتاج إليه إال املرىض وهم
األقلون .والثالث أن علم الفقه جماور لعلم طريق اآلخرة؛ ألنه نظر يف أعامل اجلوارح ،ومصدر
أعامل اجلوارح ومنشؤها صفات القلوب ،فاملحمود من األعامل يصدر عن األخالق املحمودة
املنجية يف اآلخرة ،واملذموم يصدر من املذموم ،وليس خيفى اتصال اجلوارح بالقلب .وأما
الصحة واملرض فمنشؤمها صفاء يف املزاج واألخالط ،وذلك من أوصاف البدن ال من
أوصاف القلب ،فمهام أضيف الفقه إىل الطب ظهر رشفه ،وإذا أضيف علم طريق اآلخرة إىل
( )1إحياء علوم الدين .17 :1

الفقه ظهر أيضا رشف علم طريق اآلخرة. 
فالغزايل هنا يقرب علم الفقه من علم اآلخرة ،وال ينزل به حد سائر علوم الدنيا ،وهذا ما
يفّس ما طرحه الغزايل يف كلتاب جواهر القرآن ،حيث قسم العلوم امللتصلة بفهم القرآن الكريم
إىل علوم القرش وعلوم اللب ،كام رأينا سابق ًا ،واعلتّب علوم الطبقة السفىل ـ ومنها الفقه
والكالم ـ وسط ًا بني العلوم القرشية وعلوم اللب العليا .
من الواضح يف هذا النص أيض ًا أن الغزايل ليست لديه مشكلة مع الفقه ،بّ لديه مشكلة مع
موقعيلته ،فهو جيعله من علوم اللب ،وينأى به عن العلوم القرشية ،غاية األمر ال يرتفع به
مسلتوى العلم باهلل سبحانه ،متام ًا كام نأى به ـ يف النص السابق ـ عن العلوم الدنيوية املحضة
كالطب ،ليجعله جماور ًا لعلم اآلخرة ،بّ ال يسلتغني عنه سالك اآلخرة.
ويف كلتاب املراقبة واملحاسبة من اإلحياء ،يقول الغزايل :فإن الناس كلهم قد هجروا هذه
العلوم ،واشلتغلوا باللتوسط بني اخللق يف اخلصومات الثائرة يف اتباع الشهوات ،وقالوا :هذا هو
الفقه ،وأخرجوا هذا العلم الذي هو فقه الدين عن مجلة العلوم ،وجتردوا لفقه الدنيا الذي ما
قصد به إال دفع الشواغّ عن القلوب ،ليلتفرغ لفقه الدين ،فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة
هذا الفقه. 
هذا النص مهم؛ إذ يعلتّب الغزايل فيه أن الفقه علم من علوم الدين ،وأن ما جعله من هذه
العلوم هو أنه يدفع الشواغّ عن القلوب كي تلتفرغ لفقه الدين احلقيقي ،وهذا ما جيعّ الغزايل
يعلتّب علم الفقه طريق ًا خللق بيئة حاضنة لوالدة الفقه احلقيقي املعنوي عنده ،وال يبني هنا أن
الفقه علم غي مهم أو أنه مسلتحقر ،بّ يبني موقعه من علم اآلخرة ،وأنه بمثابة طريق خادم له،
وليس معارض ًا ،لكن الناس غرقت يف الطريق ونسيت اهلدف.
يف ظّ هذه النصوص وما سبق ،كيف يمكن فهم نظرية الغزايل؟ وهّ حيذف الغزايل علم
الفقه ويضعه يف مصاف علوم الدنيا أو أنه هيدف ليشء آخر؟ هّ تصوير رسوش وشبسرتي
لكالمه عىل أنه حذف لعلم الفقه من الدين وحتويله لعلم دنيا يقوم عىل املعايي الدنيوية هو
( )1املصدر نفسه  38 :1ـ .39
( )2انظر :الغزايل ،جواهر القرآن 35 :ـ .47
( )3إحياء علوم الدين .475 :4

تصوير صحيح أو ال؟
جيب هنا أن نفهم الغزايل فه ًام شامالً ،فكلتاب إحياء علوم الدين الذي اسلتمر تأليفه من قبّ
الغزايل فرتة طويلة من الزمن ،إىل جانب كلتابه (املنقذ من الضالل) ،يرشحان لنا وضع الغزايل،
فالغزايل كانت شكواه دنيوية العلامء وغرقهم يف مسلتوى معني من املعرفة الدينية ،لقد كان
الغزايل ـ بلتعبي الدكلتور نرص حامد أبوزيد ـ يشلتكي من عرصه وزمانه ،بّ ومن نفسه وماضيه،
فقد الحظ وهو يبدأ رحللته الصوفية كيف أن خملتلف طبقات علامء الدين وغيهم ذابوا يف
الدنيا ،ووظفوا كّ املفاهيم الدينية ألجّ الدنيا فقط ،فصار الفقه واألخالق والعرفان
واللتصوف والكالم والفلسفة كلها ألجّ الدنيا ومصاحلها ،هلذا نجده يشلتكي من علوم احليّ
الفقهية اللتي جاء هبا األحناف ،وكأنه يريد أن يقول بأّنا ليست سوى نلتيج ملصالح الدنيا اللتي
يلتم ييل عنق النص ألجلها.
فلنالحظ سوية هذا النص لنكلتشف شكوى الغزايل حيث يقول :ولو سئّ فقيه عن معنى
من هذه املعاين حلتى عن اإلخالص مثالً أو عن اللتوكّ أو عن وجه االحرتاز عن الرياء للتوقف
فيه ،مع أنه فرض عينه الذي يف إمهاله هالكه يف اآلخرة .ولو سأللته عن اللعان والظهار والسبق
والرمي لّسد عليك جملدات من اللتفريعات الدقيقة اللتي تنقيض الدهور وال حيلتاج إىل يشء
منها ،وإن احلتيج مل ختّ البلد عمن يقوم هبا ويكفيه مؤونة اللتعب فيها ،فال يزال يلتعب فيها ليالً
وّنار ًا ،ويف حفظه ودرسه ويغفّ عام هو مهم نفسه يف الدين ،وإذا روجع فيه قال :اشلتغلت به؛
ألنه علم الدين وفرض الكفاية ،ويلبس عىل نفسه وعىل غيه يف تعلمه ،والفطن يعلم أنه لو
كان غرضه أداء حق األمر يف فرض الكفاية لقدم عليه فرض العني ،بّ قدم عليه كثي ًا من
فروض الكفايات ،فكم من بلدة ليس فيها طبيب إال من أهّ الذمة ،وال جيوز قبول شهادهتم
فيام يلتعلق باألطباء من أحكام الفقه ،ثم ال نرى أحد ًا يشلتغّ به ،ويلتهاترون عىل علم الفقه ال
سيام اخلالفيات واجلدليات ،والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشلتغّ بالفلتوى واجلواب عن
الوقائع .فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين يف االشلتغال بفرض كفاية قد قام به مجاعة،
وإمهال ما ال قائم به؟ هّ هلذا سبب إال أن الطب ليس يلتيّس الوصول به إىل تويل األوقاف
والوصايا وحيازة مال األيلتام وتقلد القضاء واحلكومة واللتقدم به عىل األقران واللتسلط به عىل

األعداء ،هيهات هيهات! قد اندرس علم الدين بلتلبيس علامء السوء ،فاهلل تعاىل املسلتعان،
وإليه املالذ يف أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرمحن  ،ويضحك الشيطان. 
إن أي مراجع ملصنفات الغزايل ـ خاصة الكلتابني املشار إليهام ـ يشعر بوضوح أن الرجّ
ليست له مواقف من هذه العلوم ،وال يريد حذفها أو اعلتبارها غي ذات قيمة ،وال يريد
إقصاءها من سلسلة العلوم الدينية أو اعلتبارها خارج إطار الدين أو علمنلتها ،بّ كّ ما يريده
الغزايل هو موضعة هذه العلوم واملعارف ووقف تغوهلا ،وإعادة اسلتذكار العلوم الروحية
والسلوك الروحي إىل اهلل يف عرص طغت عليه املادة واملاديات ،وحتول الدين فيه إىل جمرد الفقه
وتنظيم األبدان والشكليات ،للوصول إىل مصالح الدنيا ،وإغراق املعرفة الدينية بلتفاصيّ
ترفية قليلة احلاجة وترك ما حيلتاج إليه من تطهي القلوب ،وهو عرص فقدت فيه العبادة معناها
للتلتحول إىل جمرد أعامل ظاهرية ،فيام حتول الفقه إىل علم مصالح برشية يمكن اللتالعب به
لذلك ،كام حتول علم الكالم إىل سلسلة من املجادالت والرصاعات العقيمة املقسية للقلوب
يف نظر الغزايل الذي ما ترك يف اإلحياء فرص ًة إال وشن فيها أعنف اهلجامت عىل امللتكلمني.
إن مشكلة الغزايل هي يف وعي األولويات وترتيب العلوم الدينية ،وإحياء ما اندثر منها بني
املسلمني وموضعلتها بشكّ خملتلف ،أو إعادة تكوين بعض العلوم من هوية عقلية إىل هوية
نقلية ،ال يف حذف علم أو غيه من منظومة املعرفة الدينية ،وإال فالغزايل نفسه كان يبحث يف
علم الكالم يف اإلحياء نفسه ،غاية ما يف األمر أنه اعلتّب أن النص يكفينا جدليات علم الكالم
وسجالياته املقسية للقلوب ،كام بحث يف الفقه يف مواضع ملتعددة خاصة يف ربع العادات ،لكننا
كنا نجد الغزايل حريصا دوم ًا عىل أن خيلع عىل هذه البحوث مسحة روحية ،ويبلتعد هبا عن أن
تغرق يف البعد الظاهري والشكّل نحو اللتسامي هبا يف اآلفاق الروحية الرحبة ،وهلذا أنت جتد
الغزايل عندما يلتحدث عن أي علم فهو يرصد تأثياته األخالقية والروحية واالجلتامعية ،إىل
جانب حتديد مديات احلاجة إليه.
بّ ثمة نص للغزايل واضح جد ًا فيام نحن فيه ،حيث يقول الغزايل يف بحثه حول آداب
املعلم وامللتعلم :الوظيفة اللتاسعة :أن يكون قصد امللتعلم يف احلال حتلية باطنه وجتميله
( )1إحياء علوم الدين .41 :1

بالفضيلة ،ويف املآل القرب من اهلل سبحانه والرتقي إىل جوار املإل األعىل من املالئكة واملقربني،
وال يقصد به الرئاسة واملال واجلاه ومماراة السفهاء ومباهاة األقران ،وإذا كان هذا مقصده
طلب ال حمالة األقرب إىل مقصوده ،وهو علم اآلخرة .ومع هذا فال ينبغي له أن ينظر بعني
احلقارة إىل سائر العلوم ،أعني علم الفلتاوى وعلم النحو واللغة امللتعلقني بالكلتاب والسنة،
وغي ذلك مما أوردناه يف املقدمات وامللتمامت من رضوب العلوم اللتي هي فرض كفاية .وال
تفهمن من غلونا يف الثناء عىل علم اآلخرة هتجني هذه العلوم ،فامللتكفلون بالعلوم كامللتكفلني
بالثغور واملرابطني هبا والغزاة املجاهدين يف سبيّ اهلل ،فمنهم املقاتّ ،ومنهم الردء ،ومنهم
الذي يسقيهم املاء ،ومنهم الذي حيفظ دواهبم ويلتعهدهم .وال ينفك أحد منهم عن أجر إذا
كان قصده إعالء كلمة اهلل تعاىل دون حيازة الغنائم ،فكذلك العلامء ،قال اهلل تعاىل﴿ :ي ْرف ِع اهلل
ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْك ُْم وا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درجات﴾ ،وقال تعاىلُ ﴿ :ه ْم درجات ِعنْد اهلل﴾.
والفضيلة نسبية ،واسلتحقارنا للصيارفة عند قياسهم بامللوك ال يدل عىل حقارهتم إذا قيسوا
بالكناسني .فال تظنن أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر ،بّ الرتبة العليا لحأنبياء ،ثم
األولياء ،ثم العلامء الراسخني يف العلم ،ثم للصاحلني عىل تفاوت درجاهتم. 
أال يبدو واضح ًا هنا أن الغزايل ليس بصدد حذف علم من العلوم من دائرة الدين ،بّ
بصدد ترتيبها؟
هذا كله بعيد ًا عن أن الغزايل ظّ قبّ وبعد اإلحياء واملنقذ من الضالل من املصنفني يف
علوم الرشيعة ،فهذا كلتابه املسلتصفى دونه بعدمها ،ويف مقدملته قال بنفسه :العلوم ثالثة:
 1ـ عقّل حمض ،ال حيث الرشع عليه وال يندب إليه ،كاحلساب واهلندسة والنجوم وأمثاله
من العلوم فهي بني ظنون كاذبة الئقة ،وإن بعض الظن إثم ،وبني علوم صادقة ال منفعة هلا،
ونعوذ باهلل من علم ال ينفع ،وليست املنفعة يف الشهوات احلارضة ،والنعم الفاخرة ،فإّنا فانية
داثرة ،بّ النفع ثواب دار اآلخرة .
( )1املصدر نفسه  78 :1ـ .79
( )2كان ينبغي للدكلتور نرص حامد أبوزيد أن ينلتقد الغزايل يف هذا النص الذي حيرك املسلمني نحو إمهال
العلوم الطبيعية ـ عدا الطب ـ وحرص املعرفة بالعلوم النقلية أو العقلية املؤيدة بالنقّ واملركبة معه،
فمثّ هذا النص يمكن اعلتباره مدمر ًا من ناحية حضارية ،متام ًا كام أجهز الغزايل عىل الفلسفة وعلم

 2ـ ونقّل حمض ،كاألحاديث واللتفاسي ،واخلطب يف أمثاهلا يسي ،إذ يسلتوي يف االسلتقالل
هبا الصغي والكبي؛ ألن قوة احلفظ كافية يف النقّ ،وليس فيها جمال للعقّ.
 3ـ وأرشف العلوم ما ازدوج فيه العقّ والسمع ،واصطحب فيه الرأي الرشع ،وعلم
الفقه وأصوله من هذا القبيّ؛ فإنه يأخذ من صفو الرشع والعقّ سواء السبيّ ،فال هو ترصف
بمحض العقول ،بحيث ال يلتلقاه الرشع بالقبول ،وال هو مبني عىل حمض اللتقليد ،الذي ال
يشهد له العقّ باللتأييد واللتسديد ،وألجّ رشف علم الفقه وسببه ،وفر اهلل دواعي اخللق عىل
طلبه ،وكان العلامء به أرفع العلامء مكان ًا ،وأجلهم شأن ًا ،وأكثرهم أتباع ًا وأعوان ًا ،فلتقاضاين يف
عنفوان شبايب اخلتصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا ،وثواب اآلخرة واألوىل ،أن أرصف
إليه من مهلة العمر صدر ًا ،وأن أخص به من ملتنفس احلياة قدر ًا ،فصنفت كلتب ًا كثية يف فروع
الفقه وأصوله ،ثم أقبلت بعده عىل علم طريق اآلخرة ،ومعرفة أرسار الدين الباطنة ،فصنفت
فيه كلتب ًا بسيطة ،ككلتاب إحياء علوم الدين ،ووجيزة ،ككلتاب جواهر القرآن ،ووسيطة ككلتاب
كيمياء السعادة ،ثم ساقني قدر اهلل تعاىل إىل معاودة اللتدريس واإلفادة ،فاقرتح عّل طائفة من
حمصّل علم الفقه تصنيف ًا يف أصول الفقه ،أرصف العناية فيه إىل اللتلفيق بني الرتتيب
واللتحقيق. ..
انطالقاً ممّا تقدّ م ،يمكننا التعليق عىل فهم الرموز الثالثة (أبوزيد ـ رسوش ـ شبسرتي)
لنظر ّية الغزاِل:
أ ـ فنرص حامد أبوزيد يأخذ عىل الغزايل ـ يف تقسيمه العلوم ـ اسلتخفافه بمثّ الفقه،
بلتحويله مقاصد الرشيعة حتوي ً
ال تام ًا من إقامة املجلتمع إىل اخلالص الفردي ، فيام الغاية هي
الصالح األخروي ،وعندما يلتعرض لنقد الغزايل لإلكثار واللتوسع يف علم الفقه نقد ًا ال يسلتثني
الغزايل منه نفسه ،يالحظ عليه أن هذا املوقف منبثق من تصور الغزايل لغاية العلم ،وحرصها
الكالم فيام لو كانا عقليني خالصني بعقالنيلتهام ،وملزيد اطالع الحظ كالم الغزايل يف إحياء علوم الدين
 42 :1ـ  ،43حيث أبدى هناك قلقه من علوم الكالم والفلسفة والرياضيات واهلندسة والطبيعيات،
غي الطب.
( )1املسلتصفى يف علم األصول  3 :1ـ .4
( )2مفهوم النص.264 :

يف املجال الفردي للتحقيق اخلالص .
أن نصوص الغزاِل ـ كام رأينا وسنرى ـ ال تؤكّد فكرة نرص حامد أبوزيد:
إال ّ
ّأما عىل صعيد استهتار الغزاِل بالفقه وأمثاله من العلوم ،فنالحظ أن أبوزيد ينطلق هنا من
أسس أنسية يف حتليّ العلوم ،وكام انطلق الغزايل من أساس روحي أخروي مرتب ًا العلوم وفقه،
فعّ أبوزيد الفعّ نفسه من منطلق أنيس دنيوي (ال باملعنى السلبي للكلمة) ،وكام ال يرىض
أبوزيد بأن توصف حماوللته اسلتخفاف ًا باألمور الروحية أو العقائدية أو ..كذلك ال يعني تقسيم
الغزايل أنه اسلتخف بالفقه.
إن علم الفقه علم قانوين ينظم حياة اإلنسان ،ويف سياق املفهوم القرآين لدور الفقه ثمة
ترابط بني الدنيا واآلخرة ،إن فصّ الدور العام للعلوم الدينية عن هدف اخللق وعن النظام
األنطولوجي اإلسالمي حماولة للتشطي العلوم اإلسالمية وفق أساس من اخلارج ال من
الداخّ ،إن الدنيا يف املفهوم اإلسالمي مزرعة ،وال ندري ماذا نفعّ مع أكثر من ألف آية
تلتحدث عن اآلخرة ،ويف العديد من اآليات الذامة للدنيا؟ هّ نسلتنطق هذه النصوص ـ وال
نظن ـ بصورة توحي بأصالة الدنيا واعلتبارية اآلخرة حسب اللتعبي الفلسفي؟ إن أصالة
اآلخرة مبدأ يفرتض بأبوزيد مث ً
ال لكي ينكره تقديم دراسة شاملة تعطينا انطباع ًا عن تصوره
مدع ًام بأدللته ،وهذا ما مل يفعله ،وإنام عمد لواقع تارخيي سلبي لعبت الصوفية دور ًا فيه ،ليحمّ
تقسيم الغزايل تبعاته.
مل حياكم أبوزيد ،وهو يامرس يف كلتابه (مفهوم النص) عملية درس قرآين ،جتربة اإلمام
الغزايل من منطلق قرآين ،وإنام من تصور مسبق محللته إليه الرصاعات األصولية ـ العلامنية ،كام
تسمى هذه الثنائية يف العامل العريب ،ويف مرص باللتحديد.
كان أبوزيد حيمّ هم إعادة بناء جملتمعنا املمزق ،وكانت مهومه هي مهوم املواطن املسلم
والعريب ،إّنا الديمقراطية واحلرية واللتعددية واالخلتالف و ..وهذا حقه الذي ال يسلب منه،
كام ومن حق أبوزيد مقارعة اللتخلف االجلتامعي والديني ،وهو ختلف سببه اجلمود عىل
املوروث مع خلع لباس اللتارخيية عنه ،فمن حق قارئ أبوزيد أن يسأله عن تفسيه للنص
( )1املصدر نفسه.265 :

القرآين يف رأيه عن ثنائي الدنيا واآلخرة ،السيام بوصفه باحث ًا قرآني ًا ،وهذا ما يصحح مطالبلته
بذلك باعلتبار جتربلته حماولة من الداخّ ال نقد ًا من اخلارج ،كام أراده منه عّل حرب ،ومن ثم
فأي مّبر هلذا اللتجاهّ ما دام النص شديد احلرص عىل مفهوم اآلخرة ،كام يالحظ بوضوح؟!
إن الدراسة السيكولوجية والسسيولوجية للخطاب الديني ،ليست مّبر ًا ـ ملن حياول
االنطالق من الداخّ ـ للتقديم تقويم ّنائي ،بّ ال حيق له تقديم هذا اللتقويم ما دام النص ما
يزال حمافظ ًا عىل مركز من مراكز الصدارة.
وما دامت اآلخرة هي األساس ،فمن الطبيعي أن يلتعاطى الغزايل مع الدنيا وحركة تنظيمها
تعاطي ًا آلي ًا أداتي ًا اسلتطراقي ًا ،وهذا ما جيعّ علم الفقه عل ًام دنيوي ًا هبذا املعنى ،إنه علم يريد تنظيم
الدنيا لكي تنلتظم أمور اآلخرة ،ال لكي تنلتظم أمور الدنيا فحسب ،لكنه يف الوقت نفسه يرى
أن انلتظام أمور اآلخرة ال يلتم إال بنظم أمور الدنيا.
إن نقد الغزايل كان البد أن ينطلق من داخّ املناخ اإلسالمي ،عّب إثارة تساؤل يسلتفهم عن
مدى إمكانية اجلمع بني تقسيم الغزايل وعدم اللتورط يف اإلفراط الصويف؟
وإذا تّبهن أن هذا األمر غي ميسور ،صح القول بأن دعوة الغزايل من الزاوية العملية هي
دعوة للتفكيك املجلتمع والعودة إىل العزلة الصوفية امللتمثلة يف اخلالص الفردي ،أما إذا اسلتطعنا
اجلمع املذكور فلن تكون أمامنا من مشكلة يف القيام بعملية دمج تربط الدنيا باآلخرة مع حفظ
أصالة اآلخرة.
هّ قول الغزايل بأن الفقه واللتفسي من علوم القرش أو اللباب بالطبقة السفىل معناه أنه
أبطّ مفعول هذه العلوم أو دعا إىل وضعها جانب ًا ،أو طالب هبجران الدنيا ،رغم ترصحيه بأن
احلاجة تعم هلذا العلم (الفقه) للتعلقه بعالج الدنيا أوالً ثم بعالج اآلخرة؟
إن عملية تقسيم العلوم ال تعني االسلتهانة ببعضها ،وإنام وضع مفاضلة ،وإذا دعا الغزايل
للتجاوز الرشيعة بحث ًا عن احلقيقة عىل أسس الطريقة فمن حقنا مطالبلته ،لكن وضعه معرفة اهلل
بذاته يف أعىل اهلرم مع افرتاضه أن كّ العلوم األخرى تقع يف سلسلة ال مفر منها أمر ال ضي
فيه ،بعيد ًا عن النقاش األويل مع الصوفية والعرفاء حول تصوراهتم ملعرفة اهلل ولقائه.
وإذا رجعنا إىل كلامت الغزايل نفسه يف اللتّبير الذي وضعه لذاته بجعله الفقه من علوم
الدنيا ،لرأينا أنه ال يقصد بذلك االسلتهانة أو اللتوهني هبذا العلم وأمثاله ،يقول ـ وهو يف صدد

حتديد املقصود من العلم الذي جعّ يف احلديث فريضة عىل كّ مسلم ـ :وليس املراد هبذا
العلم (املذكور يف الرواية) إال علم املعاملة (ال علم املكاشفة) واملعاملة اللتي كلف العبد العاقّ
البالغ العمّ هبا ثالثة :اعلتقاد ،وفعّ ،وترك . ..وبعد تعرضه للعلوم الواجبة عىل نحو
الكفاية كالطب واحلساب والفقه و ..قال :ولعمري إنه (أي الفقه) ملتعلق أيض ًا بالدين،
ولكن ال بنفسه بّ بواسطة الدنيا ،فإن الدنيا مزرعة اآلخرة وال يلتم الدين إال بالدنيا، ..
وهذا واضح يف أنه يريد أن يأخذ بالفقه ،غايلته أنه يراه طريق ًا ال غاية.
وليس هذا هو موقف الغزايل وحده ،بّ لقد رصح العديد من العرفاء ،أن منهجهم قائم
عىل رعاية الرشيعة وعدم االسلتخفاف هبا ،فقد رصح ابن عريب بلتابعية الويل للنبي يف األمور
الراجعة إىل ظواهر األعامل ،رغم اعلتقاده بأرفعية مقام الوالية عن مقام النبوة ،بّ لقد رصح
نفسه يف فلتوحاته بأن كّ من قال من أهّ الكشف أنه مأمور بأمر إهلي يف حركاته وسكناته
خمالف ألمر رشعي حممدي تكليفي فقد اللتبس عليه األمر ، ..وهذا نص واضح ،يؤكد أن
مجاعة العرفاء مل يدافعوا عن جتاوز الرشيعة ،بّ اعلتّبوا املداومة عليها رشط ًا الزم ًا لسالمة
مسيهتم الروحية ورحللتهم الباطنية ،وإذا كان لنا من مالحظة عليهم فهو ـ كام قال أبوزيد ـ
يف قرصهم الرشيعة باألمور الفردية دون مالحظة البعد االجلتامعي ،وهو أمر مل يكن مقصور ًا
عليهم ،وإنام كان بال ًء أصاب كّ الفرقاء واالجتاهات ،بمن فيهم الفقهاء أنفسهم ،ومن ثم
تعددت أسبابه وتنوعت دوافعه بام ال يسمح بلتوحيد السبب وحرصه بجهة أو بشخص ،أي ال
معنى حلرصه بجامعة العرفاء وال بالغزايل لوحده ،فالشيعة اإلمامية مث ً
ال كانت هلم ظروفهم
اللتي فرضت تنحيهم عن احلياة السياسية العامة مما ترك ذلك أثر ًا يف حالة الفردية واالنكامش
اللتي غطت فقههم كله تقريب ًا يف بعض احلقبات الزمنية ،هذا فض ً
ال عن أن ذلك ال يبطّ
اللتقسيم الذي وضعه الغزايل كام أرشنا ،والذي نحن بصدد احلديث حوله ال حول كّ املنظومة
( )1إحياء علوم الدين 32 :1؛ وقد أخذ الغزايل هذا الكالم من أيب طالب املكي ،كام أشار إىل ذلك
العالمة حممد بن حممد احلسيني الزبيدي املعروف بمرتىض يف كلتابه :إحتاف السادة امللتقني برشح إحياء
علوم الدين .135 :1
( )2إحياء علوم الدين .36 :1
( )3الفلتوحات املكية .179 :1

الفكرية للغزايل أو الدفاع عنها.
عالو ًة عىل ذلك ،نعرف مجيع ًا بأن الكثي من العلامء سعوا يف مؤلفاهتم للقول بأن العلم
الذي اخلتصوا فيه هو أرشف العلوم أو من أرشفها بحسب تعابيهم ،فبعض امللتكلمني جعّ
علم الكالم أرشف العلوم  ،فيام جعّ بعض الفالسفة الفلسفة  ،أما بعض الفقهاء فأرصوا
عىل أن الفقه هو أرشفها  ،وهكذا جعّ األصوليون علم األصول  ،وجعّ املفّسون
اللتفسي كذلك  ،لقد كانت هذه نزعة شاملة بقيت حلتى حقبات ملتأخرة ،وإذا كان الغزايل قد
قسم العلوم جاعالً معرفة الذات اإلهلية أرقاها ،فهو قد مارس تطبيق ًا لظاهرة عامة ،ومل يبلتكر
شيئ ًا من العدم.
وحصيلة الكالم ،إن جمرد تقسيم الغزايل العلوم تقسي ًام كالذي أسلفناه ال ينبئ عن مشكلة،
نعم يف فكر الغزايل مشاكّ أخرى تصب يف املآزق اللتي يبحث عنها أبوزيد ،ويشرتك الغزايل يف
بعضها مع اللتيار الصويف عموم ًا وهي خارج إطار بحثنا الساعة.
إىل جانب هذا ك ّله ،فإن نقد الغزايل لبعض العلوم كالكالم والفقه ،جيب فهمه يف سياقه
اللتارخيي ،وال يصح تفسيه بعيد ًا عن هذا السياق ،لقد أقر أبوزيد بمالحظلته إحياء علوم الدين
واملنقذ من الضالل و ..بأن الغزايل كان ردة فعّ عىل الواقع القائم ،لقد بلغت املجادالت
الكالمية مبلغ ًا مفرط ًا قسم املسلمني وأغرقهم يف جدل ال نلتيجة من ورائه ،كام بلغ تطور الفقه
حد ًا دفع الفقهاء إىل مالحقة مسائّ هامشية أضاعوا هبا أعامرهم من قبيّ هّ جيوز الزواج من
( )1يفهم من العالمة احلّل يف مقدملته عىل كلتابه كشف املراد يف رشح جتريد االعلتقاد.19 :
( )2يفهم ذلك من تسميلتهم هلا بأّنا العلم األعىل ،راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :الطباطبائي ،بداية احلكمة:
.7
( )3راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :حممد بن عّل املوسوي العامّل ،مدارك األحكام .3 :1
( )4راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :الّسخيس ،أصول الفقه .3 :1
( )5راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :الشوكاين ،فلتح القدير  11 :1ـ  .12وهتمنا اإلشارة إىل أن النامذج اللتي
أتينا هبا ربام كان بعضها ملتأخر ًا عن زمن الغزايل ،إال أنه مع ذلك ،فإن هذه الفكرة مرتقبة يف الثقافة
آنذاك ،عنيت خصوص ًا اجلانب النرجيس من الثقافة الذي كان سائد ًا أيض ًا ويعطي إحياء بأن متييز علم
عىل علم أمر مرتقب ومعقول ،مما جيعّ تبني الغزايل هلا أمر ًا غي غريب.

اخلامسة إذا كانت جنية؟ أو هّ حيسب اجلن من أفراد نصاب صالة اجلمعة؟ األمر الذي أثار
سخرية املسلترشقني فيام بعد  ،أما علامء اللغة واللتجويد و ..فقد أفرطوا يف مالحقة حتليالت
وتشددات ال حمصّ من ورائها وال فائدة عملية ترجتى منها ،شبه صفة اللتورم اللتي نعت
العالمة حممد مهدي شمس الدين علم أصول الفقه هبا ،ويف خضم هذا كله ،شاهد الغزايل
الفساد الطبقي واألخالقي يف العلامء وغيهم ،كام يبدو ذلك كله جلي ًا من كلتابه إحياء علوم
الدين ،فليالحظ نقده عىل اجلدل واملناظرة وعىل الكالم وغيه ،وللتالحظ نصوصه اللتي
نقلناها آنف ًا.
وال نريد تنزيه الغزايل فال شأن لنا به ،وإنام نريد تفسي موقف من هذا النوع .إن القيام
بثورة روحية يف جملتمع نضبت فيه القيم وجفت فيه فائدة العلوم ليس أمر ًا سلبي ًا ،وال يمكن أن
نفهمه عىل مقاييس زماننا ،وإذا كانت النلتيجة اللتي خرج هبا الغزايل قابلة للنقد ـ وهي كذلك
باللتأكيد ـ فإن هذا ال يفّس خطوته بوصفها خطوة سلبية وارتدادية ارجتاعية ،ولو أن العلامء
الذين أتوا بعد الغزايل وظفوا مفاهيمه يف سياق مناسب وعرصهم لربام اخلتلف األمر ،إن هذا
هو ما تقلتضيه القراءة اللتارخيية للفكر واللتي تضعه يف سياقه اللتارخيي اخلاص.
وخالصة القول :إن حماكمة النلتيجة يشء ،وتفسي موقف الغزايل يشء آخر ،إن ما جيب
مالحظلته يف موقف الغزايل هو قياسه عىل املناخ املعارص الذي كان بحاجة يف ظّ تفكك الدولة
إىل زخم روحي هائّ يعيد إنلتاج القيم ،وهذا ما أراده الغزايل نفسه يف ذاته وجملتمعه.
لكن كأن أبوزيد افرتض أن العمق االسرتاتيجي للخطاب الديني املعارص الذي يسلتهدف
هو نقده ينلتهي بأيب حامد الغزايل هلذا سلط الضوء عليه ،فيام األمر ليس كذلك ،بمعنى أن
االجتاه الصويف والعرفاين مثّ طيف ًا واسع ًا اشلتمّ تيارات عدة بني ملتطرفة ومعلتدلة ،ومن
اخلطأ حماكمة كّ تيارات اللتصوف عىل أساس مدرسة الغزايل كام يقول الدكلتور حسن
حنفي  ،فقد تطور اللتصوف ـ كغيه من االجتاهات الفكرية ـ تطور ًا ملحوظ ًا ،بّ لقد فقد
( )1راجع ـ عىل سبيّ املثال ـ :أجناس جولدتسيهر ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم 63 :ـ .66
( )2انظر :حوار األجيال416 :؛ بّ يرى حنفي يف املصدر نفسه 16 :ـ  ،17أن الغزايل نفسه ال يمكن
فهمه من خالل اإلحياء واملنقذ واجلواهر ،فقد كان (املسلتصفى يف علم أصول الفقه) آخر ما كلتبه
الغزايل ،وله فيه مواقف ال تبعد كثي ًا عن مفهوم النص يف علوم القرآن لنرص حامد أبوزيد ،وقد كان

تسميلته هذه يف الفكر الشيعي اإلمامي للتحّ حملها كلمة (العرفان) ،للتبدو كلمة ـ اللتصوف ـ يف
هذا الفكر ذات مدلول سلبي ،وقد بلغ العرفان اإلمامي ـ عىل سبيّ املثال ـ مبلغ ًا كبي ًا،
وتطور تطور ًا مذهالً ،وحّ أكثر من إشكالية يلتأمل منها أبوزيد .إن العرفان اإلمامي يف القرن
العرشين خرج السيد حممد حسني الطباطبائي والسيد اخلميني والشيخ مرتىض مطهري ،كام
خرج العرفان والنزعات الروحية أمثال السيد مجال الدين األفغاين (1897م) وحممد إقبال
الالهوري (1938م) ،وعبد القادر اجلزائري (1883م) ،وحممد أمحد املهدي السوداين
(1885م) ،ممن شكلوا بمجموعهم معامل اجلمع بني دنيوية الدين وأخرويلته .إن جتاهّ هذا
اللتطور املذهّ يف العرفان اإلسالمي هو الذي برر ألبوزيد تسجيّ مالحظاته عىل تيار
اللتصوف ،إن قدرة الدمج املوجودة عند أمثال العالمة الطباطبائي بني االجتاه العرفاين اخلالص
وحركية احلياة واالنغامس يف الوقت نفسه يف عملية نقد حتريري للفكر الديني كان يمكنها أن
تشكّ مفلتاح ًا ملثّ أبوزيد للتسجيّ مالحظلته عىل اخلطاب الديني املعارص  ،دون أن يبخس
تيار ًا كبي ًا يف اإلسالم حقه باخلتزاله يف اجتاه واحد ،بّ وشخص واحد ،وإذا كانت تيارات ما
تسلتقي معامل طريقها من أمثال الغزايل ،فإن من يسميهم أبوزيد أصحاب اخلطاب الرجعي
ليسوا مجيع ًا عىل هذا الطريق ،كام أرشنا إىل ذلك فيام سبق.
هذا كله عىل خط فهم وموقف الدكلتور نرص حامد أبوزيد لنظرية الغزايل ،وقد تبني لنا أن
روح فكرة الغزايل يف تقسيم العلوم وموقعية الفقه ـ بعيد ًا عن بعض عباراته القاسية ـ يمكن
املوافقة عليها ،دون اللتورط يف االنحصار هبا من جهة أو يف القبول بحرفيلتها ،كام سوف يأيت
توضيحه ،فقد محلها أبوزيد أكثر مما تلتحمّ.
نعم ،نحن مع نرص حامد أبوزيد وغيه يف نقد مسية الغزايل يف مناهجية اللتأويّ الصويف
ويف موقفه السلبي من العلوم العقلية والطبيعيات.
ب ـ ّأما ما طرحه الدكتور رسوش والشيخ شبسرتي ،فقد صار واضح ًا أنه مل يكن دقيق ًا،
للمسلتصفى أبلغ األثر يف ابن رشد الفقيه ،ومن ثم فجواهر القرآن إنام هو بحث يف علوم القرآن عىل
األصول الصوفية فقط.
( )1انظر حول العالمة الطباطبائي ودوره اللتنويري اللتحريري :حيدر حب اهلل ،علم الكالم عند السيد
حممد حسني الطباطبائي ،قراءة يف جدل العقّ والنص ،جملة الكلمة ،العدد  45 :36ـ .74

حيث رأينا كيف أن الغزايل مل يساو علوم الدنيا كلها مع الفقه ،وأن رسوش باخلصوص قد
انلتقى العبارات بطريقة توحي وكأن الغزايل يعلتّب علم الفقه ال صلة له باآلخرة إطالق ًا ،مع أن
هذا الكالم غي دقيق ،وال حاجة هنا لإلطالة واللتكرار ،بّ لعّ املراجع للنصوص اللتي سبق
أن نقلناها يميّ أكثر إىل االقلتناع بأن الغزايل كان يسعى لربط الفقه باآلخرة ،انطالق ًا من ارتباط
الدنيا باآلخرة.
والالفت للنظر أن رسوش نفسه يرصح قبّ طرحه فكرة دنيوية الفقه بسنوات ،ويف موضع
آخر ،بأن الغزايل مل يكن ينكر الفقه ،كام مل يكن جاه ً
ال بالفلسفة ،لكنه ينكر هذا اللتقدم غي
املّبر هلام .
والنلتيجة اللتي نخرج هبا هي أن الغزايل مل يكن يريد أن يكون بولس اإلسالم ،فلم يسلتهدف
حذف الرشيعة وإحالل اإليامن واملعنوية مكاّنا ،ومل يؤسس عهد ًا جديد ًا إيامني ًا مكان العهد
القديم الفقهي ،بّ أراد أن يموضع الفقه ،وخيلع عىل احلياة بعد ًا معنوي ًا صوفي ًا ..إن كلتابات
الغزايل تؤكد أنه يريد حتويّ اجلهود من جمرد تصحيح السلوك الظاهري إىل جعّ سالمة
السلوك الظاهري جمرد ارتداد طبيعي لسلوك باطني سليم ،فإصالح الروح ينلتج عنه صالح
السلوك الظاهري ،والقوة نحلتاجها ضد أولئك الذين يصدر عنهم السلوك اليسء نلتيجة عدم
صالح قلوهبم.
إال أ ّن الغزاِل ـ مع ذلك ـ أخطأ عندما تعامل أحياناً مع فكرة علم اآلخرة عىل أنّه من شؤون
اخلواص ،فإن هذه الفكرة توحي بأن املرشوع األخروي يف الدين هو مرشوع فردي وتنلتمي
ّ
إليه فئة خاصة مصطفاة ،وكأنه بذاته غي ملتوفر جلمهور الناس ،وهذه ثقافة صوفية غي
صحيحة ،بينام لو جعّ الغزايل السلوك األخروي شأن ًا تربوي ًا ديني ًا عام ًا متام ًا كام هو الفقه يف
تعامله مع املنازعات والظاهريات ،للتحول الدين إىل ظاهرة تربوية اجلتامعية عامة تسلتهدف
إصالح القلوب وتربية السلوك الباطني الذي تنبعث منه السلوكيات الظاهرية الصاحلة،
وسيصبح الدين عالج ًا نفسي ًا وروحي ًا يؤدي اىل تكون الشخصية السوية اللتي تنبعث منها
ترصفات الئقة ..أعلتقد هذا األمر هو الذي ورط امللتصوفة ـ وربام أيض ًا ألسباب تارخيية ـ يف
( )1انظر :تفرج صنع.369 :

خطاب نخبوي ،خاصة عندما قدموا رحللتهم بوصفها أمر ًا بالغ الصعوبة ال يصله إال القلة من
الناس ،بام أوحى وكأن الرحلة الروحية هي رحلة موجه خطاهبا سلف ًا لفئة قليلة من البرش،
وهذا هو مقلتّ بعض أشكال اخلطاب الصويف يف تقديري إىل يومنا هذا عىل أكثر من صعيد،
وهلذا نحن نقول بأن الفقه احلايل عليه أن يسلتوعب فقه اآلخرة أو العكس ،بحيث يصبح
الفقهان فقه ًا واحد ًا هو الفقه األكّب ضمن رؤية مقاصدية روحية ملتعالية ،وتشظيهام
وتصويرمها اثنني هو الذي سبب وما يزال الكثي من املشاكّ ،حلتى أن الغزايل نفسه مل يسع
لدجمهام ،بّ وافق عىل فصلهام.

 6ـ  3ـ الفيض الكاشاني ونقده الغزالي باهلوية االُخرويّة للفقه ،وقفة وتأمّل

رغم أن الفيض الكاشاين (1091هـ) يوافق الغزايل والكثي من االجتاهات الروحية يف

اإلسالم يف موقفهم من حاالت اإلفراط أو الدنيوية اللتي وقع فيها الفقهاء وامللتكلمون
وغيهم ،بيد أنه يلتحفظ عىل موقف الغزايل من علم الفقه وفهمه له.
إن الفيض الكاشاين يعلتّب الفقه علم املقربات واملبعدات ،فيبطه تلقائي ًا باآلخرة ،وكانه
يفصله بدرجة ما عن الدنيا ،فالواجبات اللتي يرشدنا إليها الفقه هي املقربات اللتي تقرب العبد
من اهلل سبحانه ،بينام املحرمات اللتي ينهانا عنها هي املب ِّعدات اللتي تبعده عنه تعاىل ،فالرشعيات
تكمن هويلتها يف اللتقريب من اهلل واللتبعيد عنه ،ال يف بناء الدنيا ومصاحلها والغرق يف ترتيب
أمورها كام صور لنا الغزايل القضية ،وهبذا يصبح علم الفقه من علوم اآلخرة ال من علوم
الدنيا خالف ًا ملا فعله الغزايل.
يقول الفيض الكاشاين« :ما ذكره أبو حامد من أول الفصّ إىل آخره ليس عىل ما ينبغي،
وليس معنى علم الفقه ما زعمه ،بّ هو علم رشيف إهلي نبوي مسلتفاد من الوحي ليساق به
العباد إىل اهلل عز وجّ وبه يرتقى العبد إىل كّ مقام سني ،فإن حتصيّ األخالق املحمودة ال
يلتيّس إال بأعامل اجلوارح عىل وفق الرشيعة الغراء من غي بدعة ،وحتصيّ علوم املكاشفة ال
يلتيّس إال بلتهذيب األخالق وتنوير القلب بنور الرشع وضوء العقّ ،وذلك ال يلتيّس إال بالعلم
بام يقرب إىل اهلل عز وجّ من الطاعات املأخوذة من الوحي ليلتأتى هبا العبد عىل وجهها،
والعلم بام يبعد عن اهلل عز وجّ من املعايص ليجلتنب عنها ،وامللتكفّ هبذين العلمني إنام هو

علم الفقه ،فهو أقدم العلوم وأمهها ،وقد ورد عن أهّ البيت عليهم السالم أنه ثلث القرآن،
فكيف ال يكون من علم اآلخرة ما هذا شأنه ،فكأن أبا حامد مل يفرق بني اخلالفة النبوية احلقة
اللتي يعلتّب فيها رعاية قلوب الرعية من اإلمام الداعي وإصالحها ،وبني السلطنة امللتغلبة اجلائرة
اللتي ال يعلتّب فيها ذلك ،فصار ذلك منشأ خطائه ،وباجلملة جيب عىل كّ مكلف أن حيصّ من
علم الفقه ما حيلتاج إليه بنفسه بفرض العني وما حيلتاج إليه غيه بفرض الكفاية سواء فيه
العبادات واملعامالت من غي فرق ،وأما فقهاء العامة فليس يصلح فقههم أن يعد من العلم،
حلتى يقال :إنه من علوم الدنيا أو اآلخرة؛ ألنه خملوط ببدع وجهاالت وأهواء خمرتعة
مضالت ،كام سنشي إىل بعضها يف مواضعه إن شاء اهلل ..ومما يدل عىل رشف علم الفقه وشدة
االهلتامم به ما رويناه من طريق اخلاصة بإسنادنا الصحيح عن معاوية بن وهب ،قال :سمعت
أبا عبد اهلل× ،يقول« :إن آية الكذاب بأن خيّبك خّب السامء واألرض واملرشق واملغرب،
فإذا سأللته عن حرام اهلل تعاىل وحالله مل يكن عنده يشء». »..
النص:
ُيسترلص من هذا ّ
ّأوالً :إن الفقه من علوم اآلخرة؛ نظر ًا خلاصية اللتقريب واللتبعيد فيه من جهة ،وانطالق ًا من
مسلتوى حث النصوص عليه واهلتامم الدين به من جهة ثانية.
ثاني ًا :إن سبب خطأ الغزايل هو خلطه بني الوالية اإلهلية والوالية السلطانية اجلائرة.
ثالث ًا :إن الفقه املوصوف ليس هو فقه اجلمهور وأهّ السنة؛ ألنه غي صحيح ،بّ ال يليق
أن يصنف عل ًام ،بّ هو فقه اإلمامية املأخوذ من أهّ البيت النبوي.
ووسط هذا اخلالف بني الغزاِل والكاشاين ،ينترص رسوش لنظر ّية الغزاِل ويعارض مقاربة
الكاشاين للفقه ،انطالق ًا من العنارص اآلتية:
 1ـ إن اعلتبار علوم أهّ السنة خارجة عن إطار العلم هو عملية حماكمة غي صحيحة؛ ألن
العلم ال يكون عل ًام بالصواب واخلطأ الذي فيه ،وال بالبعد األخالقي وغي األخالقي الذي
فيه ،وسبب هذا اخللّ هو اخللط بني العلم بوصفه القضايا املطابقة للواقع ،وبني جمموعة
القضايا املنلتظمة واملمنهجة اللتي تدور حول موضوع واحد وهلا هوية تارخيية ،وإذا مل يكن علم
( )1الكاشاين ،املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء  59 :1ـ .60

الفلسفة والطبيعيات عند الغزايل وال علم الفقه السني عند الكاشاين عل ًام فليس ذلك إال
باملعنى األول عىل أبعد تقدير ،ال باملعنى الثاين ،وهذا كاف يف إدراج هذه العلوم ضمن زمرة
العلوم ،حلتى لو كان لنا موقف من صواهبا وخطئها ،متام ًا كالقضية الكاذبة فإّنا بكذهبا ال تفقد
صفة القضية ،ولكنها تفقد صفة الصدق فقط.
 2ـ أين يقوم الفقه باللتقريب واللتبعيد الذي يصفه لنا الكاشاين؟ فهّ الصالة الفقهية هي
معراج املؤمن عنده وهي اللتي يلتحقق هبا اللتقرب إىل اهلل حقيق ًة رغم انرصاف القلب فيها
وغياب اهلل عن لبها؟ وهّ الصوم مع الغيبة والنميمة والنوم وغي ذلك مقرب؟ وهّ احليّ
الفقهية مقربة؟ وهّ بكثرة الطالق والزواج يلتقرب العبد إىل اهلل؟ أو باملراجعات القضائية اللتي
حيصّ هبا عىل أمواله يكون له قرب منه تعاىل؟ وهّ الفقه ينلتج لنا إنسان ًا خملص ًا عفيف ًا صبور ًا
خلوق ًا مشفق ًا ملتواضع ًا..؟!
وخيلتم رسوش حماكمة العلمني بأن فهم الغزايل للفقه والناتج عن رؤيلته االجلتامعية أعمق
بكثي ،وهو أدق وأكثر وعي ًا من فقه الفيض الكاشاين .
ويف سياق هذه املواقف الثالثة ّ
لدي بعض
لكل من :الغزاِل ـ الكاشاين ـ رسوش،
ّ
التعليقات:
التعليق األ ّول :أعلتقد بأنه يوجد اخلتالف هنا يف تفسي كلمة القرب والبعد من اهلل سبحانه
وتعاىل ،فالغزايل ورسوش يفهامن من هذه الكلمة ـ فيام يبدو ـ اللتجربة الروحية اللتي جتعّ
العبد وجودي ًا أو شعوري ًا قريب ًا من اهلل سبحانه ،ومن ثم فالسلوك املقرب هو السلوك الذي
يظهر يف روح العبد ارتقا ًء روحي ًا يشعر به العبد بأنه يعيش مع معشوقه.
بينام يبدو من الفيض الكاشاين أن اللتقريب واللتبعيد يلتصالن بالنجاة االخروية والرضا
( )1رسوش ،قصة ارباب معرفت  34 :1ـ  .53أجد نفيس موافق ًا لّسوش يف توصيفه الغزايل بصاحب
الرؤية السيكولوجية والسيسيولوجية ،فالغزايل يرفدنا يف إحياء علوم الدين وغيه بالكثي من
املقاربات النفسية واالجلتامعية الكاشفة عن وعي مملتاز له بالبناء النفيس واالجلتامعي للبرش وحركة
الصيورة والسيورة االجلتامعية ،وتأثي الشعور والالشعور يف اإلنسان ،وهذا واضح لكّ من قرأ
اإلحياء ،بعكس مسامهات الفيض الكاشاين يف املحجة ،فإنك لو حذفت نص اإلحياء منه ،ال تكاد
تعثر عىل يشء مهم بمثّ هذا النوع من القراءة.

اإلهلي ،من حيث إن البعد عن النار واالسلتقرار يف اجلنة هو ـ بحسب املآل ـ قرب من اهلل
سبحانه يف اآلخرة ،فرتك املحرمات وفعّ الواجبات حيققان اللتقريب باملعنى الثاين ،وربام ال
حيققناه باملعنى األول ،وربام هلذا يرجع تعريف الشهيد األول (786هـ) للفقه؛ حيث يقول:
العلم باألحكام الرشعية العملية عن أدللتها اللتفصيلية؛ للتحصيّ السعادة األخروية. 
وسط هذا االللتباس املفرتض ،خييّ يل بأن الفريقني عىل حق نسبي ًا ،فالفقه احلايل ليست فيه
أية إشارة (إلزامية) للجوانب الروحية حلتى يكون مقرب ًا باملعنى األول ،عدا مثّ باب النية يف
العبادات حيث يشرتط اإلخالص ،بينام الفقه مقرب باملعنى الثاين؛ ألنه اللتزام بجادة الرشع
وعدم ارتكاب ما يوجب دخول العبد النار يوم القيامة ،فهو فقه خالص ونجاة وليس فقه فناء
يف اهلل سبحانه.
التعليق الثاين :بناء عىل ما تقدم ،يمكن للفقه أن ينلتج إنسان ًا مليئ ًا بالرذائّ األخالقية
القلبية ،ويف الوقت عينه مللتزم بالرشيعة باملعنى القانوين واحلقوقي الالزمني ،لكن هذا
اإلمكان االفرتايض القائم عىل مقاربة البنية الفقهية والفلتوائية يف سيورهتا اللتارخيية ال يعني أن
الفقه يف هويلته اللتارخيية ينلتج إنسان ًا غي مقرتب من اهلل روحي ًا أو ال يشعر بالذات اإلهلية يف
حركة سلوكياته يف احلياة ،ومعنى هذا الكالم أن اللتجربة اللتارخيية لإلنسان امللتدين الفقهي
تؤكد أن درجة معينة من اإلحساس باهلل موجودة عنده ،وهي اللتي تدفعه لرتك الرذائّ
األخالقية اجلوارحية والذهاب نحو السلوكيات الصاحلة ،بحيث ال يظلم الناس ،وال يرشب
اخلمر ،وال يّسق ،بّ يلتجه نحو العبادات وبذل املال يف سبيّ اخلي ومساعدة الفقراء
واملساكني و ..فعّب اللتاريخ كان الفقه يوجه أفراد الناس لينبعثوا نحو السلوك الصحيح انطالق ًا
من روح أخالقية ومن إحساس بانبعاث قريب من اهلل سبحانه ،وال يمكننا ـ بمطالعة تارخيية ـ
فصّ اللتجربة األخالقية املعنوية للفرد املللتزم فقهي ًا عن اللتزامه الفقهي نفسه.
صحيح أن اللتجربة اللتارخيية السلوكية الفقهية ال تبلغ بالعبد عاد ًة مسالك الروحانية العليا،
لكنها ال تبعده أو تفقده مراتبها األوىل ،بخلقها فضاء مناسب ًا.
وبناء عىل النقطلتني امللتقدملتني ،يظهر أن الغزايل ورسوش أصابا يف تقويم الفقه يف بنيلته
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الذاتية ،بصورته اللتي نعرفها له عّب اللتاريخ ،لكنهام مل يصيبا يف قراءته يف واقعه املجلتمعي ـ
اللتارخيي ،فاملللتزمون بالرشيعة عاد ًة ما كانوا عّب اللتاريخ يلتجهون بسلوك قريب إىل اهلل ،يولده
فيهم االللتزام الفقهي وملتابعة الفقهاء ،خاصة وأن الفقه ال يغيب أبد ًا عن مفهوم املسلتحبات
واملكروهات ،واللتي يقرتب الكثي منها من باب الفضائّ القلبية األخالقية املسامة عند الغزايل
بعلم اآلخرة أو علم املعاملة األخروي.
بّ إن الغزايل نفسه عندما اعلتّب أن علم اآلخرة هو علم فرض عني ال فرض كفاية ،إنام قدم
علم اآلخرة بمقاربة فقهية ،ومن ثم فمن دفعه لالنلتصار هو اجلتهاده الفقهي ،فالفقه نفسه هو
الذي أثبت له علم اآلخرة بنحو فرض العني ،فكيف يكون الفقه يف ذاته وهويلته خالي ًا من علم
اآلخرة؟! أال يفرتض بالغزايل هنا أن يغي صورة القضية من أن تكون حماكم ًة للفقه إىل أن
تكون حماكمة لبعض االجلتهادات واملدارس الفقهية اللتي مل تلتوصّ إىل إدراج علم اآلخرة
ضمن الفرائض اللتي يكلف هبا العباد ،ومن ثم يكون اخلالف (داخّ ـ فقهي) وليس (خارج ـ
فقهي)؟!
وهبذا يلتبني أن رسوش عندما عاتب الكاشاين يف قراءته العلم عّب ثنائية احلق والباطّ يف
ذاته ،وطالبه بقراءته يف واقعه اللتارخيي اإلنساين ،مل يقم باليشء عينه عندما أراد احلكم عىل علم
الفقه ،فقد قرأه بذاته ومل يقرأه بوجوده اللتارخيي البرشي وتأثياته اإلنسانية!
التعليق الثالث :إن الكاشاين هو اآلخر فهم كالم الغزايل بطريقة خاطئة ،وأخذ مقطع ًا من
كالمه دون أن ينظر يف سائر كلامته يف اإلحياء وغيه ،وقد رأينا سابق ًا كيف أن الغزايل كان
يربط الفقه باآلخرة ربط ًا أداتي ًا ،وال يفصله عنه ،لكنه مل يكن يعلتقد بكفايلته أو باسلتبداده يف
خلق اإلنسان الصالح اإلهلي ،بّ كان يدعو ملوضعلته بشكّ صحيح دون مبالغة أو تبخيس.
التعليق الرابع :إن مقاربة الكاشاين لسبب وقوع الغزايل يف اخلطأ هنا ليست دقيقة ،وذلك:
أ ـ ال عالقة ملوضوع الوالية اإلهلية (اإلمامة الشيعية) والوالية السلطانية بقدرات الفقه عىل
إنلتاج القرب والبعد والصالح والفساد ،بّ مل أفهم ملاذا أقحم الكاشاين هذه القضية هنا؟ وهّ
كان الغزايل يدافع عن سلوك السالطني بجعله سلوكهم مصدر ًا فقهي ًا؟! بّ عىل العكس من
ذلك وجدنا الغزايل يف نصوصه السابقة يؤكد أن الفقيه هو الذي يوجه السلطان يف القانون،
متام ًا كام الفقه والرشيعة يوجهان اإلمام يف إدارة الناس عند الشيعة ،فام وجه الربط بني قضية

الفقه والصالح وقضية اإلمامة والسلطنة؟! يبدو يل أنه إقحام يشء ال داعي إلقحامه ،وكأن
الكاشاين تصور أنه لو كان اإلمام املعصوم هو السلطان الفعّل ملا وقع ما وقع ،مع أن هذا ليس
راجع ًا جلانب الفقه من إماملته ،بّ النضامم اجلوانب األخرى هلا ،مما افلتقدته اللتجربة السلطانية،
وأين هذا من إشكالية بحثنا؟!
ب ـ يبدو يل أن رسوش قارب قضية سلب صفة العلم عن الفقه السني من زاوية فلسفية،
وأظن أن هذه املقاربة ـ عىل سالملتها ـ ال تكفي هنا ،خاصة لو أرص الكاشاين عىل ادعاء أنه
أراد حماكمة علم الفقه السني وفق ًا لثنائية الصواب واخلطأ ،من هنا يمكننا مشاركة رسوش يف
نقد الكاشاين يف هذه النقطة بطريقة أكثر عمق ًا وواقعية ،وذلك أن الفيض الكاشاين اعلتّب أن
الفقه السني ال يصح وصفه بأنه علم؛ ملا فيه من بدع وأخطاء ،وال أدري كيف يمكن اللتعامّ
مع مثّ هذه الدعاوى الكّبى؟! فهّ الفقه الشيعي ـ بمعنى حاصّ اجلتهادات الفقهاء الشيعة
عّب اللتاريخ ،وليس نمط االسلتدالل الفقهي ـ خيلتلف عن الفقه السني كثي ًا؟ وهّ نسبة
االخلتالف تزيد عن اخلمسة يف املائة؟ دعونا نقارب املوضوع من زاوية واقعية وتارخيية
وميدانية ،فكم هي نسبة االخلتالف الفقهي اللتي ختول شخص ًا مثّ الكاشاين أن يرجع سبب
خطأ الغزايل هنا إىل قياسه األمور عىل فقه أهّ السنة ،وهّ املشاكّ اللتي أشار إليها الغزايل
خاصة بالفقه السني عّب اللتاريخ؟ أرجو اللتدقيق هنا ،حيث نلتحدث بالدقة عن الفقه وليس
عن سائر األمور املخلتلف فيها بني املذاهب.
وال اريد أن أنفي املفاضلة بني الفقه الشيعي والسني ،فقد تكون موجودة بالفعّ ،لكن
مسلتوى هذه املفاضلة ال خيول أبد ًا طريقة مقاربة الكاشاين للقضية ،بالغ ًا هبا إىل حد إخراج
علم الفقه السني عن زمرة العلوم! وكأن علم الفقه السني خملوق خملتلف متام ًا يف هويلته
اللتارخيية الوقوعية عن علم الفقه الشيعي! وإال فليبني لنا الكاشاين ـ أو غيه ـ مّبرات هذه
الدعوى الكبية ،فهّ لو قرأنا كلتابه الفقهي (مفاتيح الرشائع) ،سنجده خملوق ًا آخر خيلتلف كّ
االخلتالف عن املدونة الفقهية السنية؟!
وعىل أ ّية حال ،أعلتقد بأن اجلميع يف قضية اهلوية الدنيوية واألخروية للفقه عىل صواب ما،
وهيدفون شيئ ًا مشرتك ًا ،وهو أن الفقه ليس هو الرسالة النهائية لبناء اإلنسان يف الرؤية الدينية ما

مل نقم بلتغيي بنيلته وإنلتاجه ضمن قراءة جديدة تدجمه مع األخالق الروحية واالجلتامعية ،ولكن
املهم بالنسبة للجميع أن الفقه هو يف ّناية املطاف علم ديني ،يسلتقي ذاته وهويلته ـ فيام يسلتقي ـ
من النصوص الرشعية يف الكلتاب والسنة ،سواء سميناه أخروي ًا أم دنيوي ًا ،عدا بعض
االضطراب يف عبارات الدكلتور رسوش كام رأينا.

 6ـ  4ـ تأمّالت عابرة يف اختبار (املقدّس الفقهي) دنيويّاً

إن فكرة اخلتبار الفقه دنيوي ًا فكرة قائمة بنفسها عىل قيام الرشيعة عىل نظرية املصلحة،

وابلتناء الرشيعة عىل املصالح واملفاسد يف امللتعلقات ،وهي النظرية اللتي يؤمن هبا الكثي من
الشيعة واملعلتزلة ،بينام رفضها آخرون بمن فيهم بعض اإلمامية أنفسهم.
كام تقوم هذه الفكرة أيض ًا عىل االعلتقاد بأن مالك احلكم واملصلحة الكامنة خلفه مما يمكن
الوصول إليه أو إىل بعضه املعلتد به الذي لواله مل ينعقد احلكم ،وهو االعلتقاد الذي يمكن
مالحظة حضوره يف غي الفقه اإلمامي ،فيام هو باهت احلضور يف االجلتهاد الرشعي عند
اإلمامية ،عدا يف الفرتة األخية اللتي بلتنا نشهد له فيها توسع ًا وحضور ًا ما ،بّ إىل يومنا هذا
السائد هو نفي إمكانات الكشف يف املالكات عادةً ،بّ قد يعلتّب بعض أن فكرة كشف
املالكات فكرة يمكن أن تقوض أركان الرشيعة اإلسالمية عّب إخضاعها لللتقويم البرشي
دوم ًا ،وجعّ القوانني الرشعية حتت رمحة العقّ احلداثي اللتجريبي ،ومن ثم تغييب فكرة
اللتعبد واللتسليم يف العالقة العملية مع اهلل.
وليس املجال هنا جمال بحث نظرية املالكات وتبعية األحكام للمصالح واملفاسد ،وال
لنظرية إمكانات كشف هذه املالكات ،وال ملساحة اللتعقّ واللتعبد يف الدين ،إذ نرتك ذلك
حللقة بحثية أخرى نعد هلا بعد هذا الكلتاب إن شاء اهلل تعاىل ،ومن ثم نريد أن نفرتض اآلن أن
الرشيعة برملتها مبنية عىل نظام املصالح واملفاسد الدنيوية يف امللتعلقات ،إما لكوّنا متام املالك أو
جزء املالك الذي من دونه ال يقوم احلكم ،وأن هذه املالكات مقدورة الفهم واالكلتشاف
لإلنسان ،بوصف ذلك كله أص ً
ال موضوع ًا.
وعليه ،فنحن نوافق رسوش عىل أن النظام الرتميزي الّسي ال يمكن أن يدير احلياة
الدنيوية لوحده ،وأن الفقه البد أن خيضع لالخلتبار واللتجربة ،يف بعض املساحات عىل األقّ،

لكن ما نعنيه نحن ال يلتناىف مع السياق ،بمعنى أن عملية االخلتبار هذه يمكنها أن تثبت أحد
أمور:
أ ـ إن تطبيقنا للدين غي صحيح؛ فالفشّ عىل مسلتوى اللتجربة واالخلتبار يمكن يف كثي من
األحيان أن يكون راجع ًا إىل الفشّ يف األداء اللتطبيقي؛ فعلينا اللتأكد من أن عنارص النظرية
كانت مأخوذة بأمجعها أو أغلبها يف مرحلة اللتطبيق ،السيام يف ظّ ما يقال من أن النظرية
اإلسالمية متثّ ً
كال مرتابط ًا ،وأن كّ جزء فيها هو جزء من كّ ،وفق ًا للتعبي السيد باقر الصدر،
وقد رأينا رسوش نفسه عندما تكلم عن مسألة الدين بحده األدنى واألعىل قد أشار هلذا األمر
عندما اعلتّب أن قطع يد السارق ليس سوى حد معني يف ظروف خاصة اقلتصادي ًا ،وهي الفكرة
عينها اللتي قاهلا السيد الصدر يف (اقلتصادنا) وهو يلتكلم عن كون االقلتصاد اإلسالمي جزء ًا من
كّ مرتابط .
ب ـ إن فهمنا للدين غي صحيح وذلك عندما ال نالحظ مشكل ًة يف اللتطبيق؛ بمعنى أن
تكون اسلتنلتاجاتنا اللتي أخذناها من النصوص الدينية مغلوطة ،أو طريقة إثباتنا للتلك
النصوص كانت خاطئة ،وهذا ما يفرض إعادة النظر يف فهمنا وآلياته وطرقه.
ج ـ أن ال تكون هناك مشكلة يف الفهم وال يف اللتطبيق ،ويف هذه احلال جيب اإلقرار بأن
املوقف الفقهي الذي خرجنا به ال يمثّ املوقف الديني يف مرحللتنا الزمنية هذه ،والسبب يف
هذه النلتيجة هو أن النجاح الذي حققه الفقه مثالً يف مرحلة زمنية معينة هو نجاح نسبي زمني
كام يفهمه رسوش وأمثاله من العلامء واملفكرين ،واالسلتجابة الطبيعية هلذا الفهم هو أن يكون
الفشّ يف حلظة أخرى فش ً
ال نسبي ًا غي مطلق؛ ألن اإلطالق فيه خيالف أساسيات اللتفكي
الزمكاين؛ فإذا كان غي مطلق ،فإن هذا يفرض تعديّ النظرية الفقهية اليوم بام يقدرها عىل
حتقيق األغراض املرجوة منها ،وهو ما يؤول إىل أن املشكلة تكمن يف فهم الدين مر ًة أخرى،
وأن املطلوب مث ً
ال تنشيط القواعد العامة والعناوين الثانوية.
وبعبارة موجزة :االخلتبار هيدم عاد ًة إطالقات األدلة ،ال أصّ الدليّ؛ والسبب هو أن
فشّ اللتجربة هنا أو هناك ،ليس سوى عملية اسلتقراء ناقص ،ال يسمح باللتعميم عىل طول
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اخلط الزماين واملكاين ،بّ يقيد القاعدة بإطاره ما مل تكن املعطيات امللتوفرة باللتي تسمح
باللتعميم واللتوسع نلتيجة خصوصيات معينة األمر الذي يبقى حالة اسلتثناء يف العادة  .وال
نريد بذلك إثبات صحة احلكم الرشعي باللتجربة يف مكان آخر ،بّ املفرتض أننا نخلتّب احلكم
الرشعي يف إطار زمكاين حمدد ،واحلكم يأخذ رشعيلته من النص ،وإال فلو مل يكن النص
مرشعن ًا للحكم يف انطالقلته ،ملا كان هناك معنى للفقه القائم عىل الدين من األول حلتى نقوم
باخلتباره ،بّ كان يفرتض بّسوش أن يرصح بام ذهب إليه أركون وشبسرتي من انلتهاء عرص
الفقه اإلسالمي وانطالق عرص املقنن الوضعي ،بدل إتعاب نفسه بجعّ الفقه (بام هو فقه)
دنيوي ًا ،ثم اخلتباره ،ولعله من األصّ كان يريد الوصول للتلك النلتيجة.
وهذا كله يعني أن خضوع الفقه لالخلتبار ال يعني إلغاءه بالكلية بالرضورة ،وإنام يعني
رضورة اللتعديّ يف النظرية تعدي ً
ال زمكاني ًا .هذا كله لو سلمنا أن فشّ الفقه يكون شمولي ًا
وليس فشالً لبعض مفاهيمه ،خاصة وأن رسوش نفسه يأخذ عىل مطهري إشكاله عىل قوانني
علم االجلتامع بأّنا قابلة للنقض يف موضع أو موضعني دوم ًا ،ويرى ـ أي رسوش ـ حمق ًا أن
ذلك سببه أن مطهري كان مسكون ًا باهلاجس الفلسفي العقّل دوم ًا بحيث بقي مسكون ًا برصامة
املوجبة الكلية ،ومل يدرك بوضوح روح العلوم اإلنسانية ومعاييها .
عىل ٍّ
خط آخر ،إذا كنا نوافق عىل رضورة خضوع الفقه يف مرحلة إدارته للمجلتمع لقانون
اللتجربة واالخلتبار ،فإن من الرضوري أن نعرف :ما هو معيار النجاح والفشّ؟ إن هذا املعيار
يظّ هو األهم؛ ألن أي خطأ يف حتديد هذا املعيار سيؤدي إىل الفشّ يف احلكم عىل الدين يف
مرحلة االخلتبار .كام ومن الرضوري أن نكون واقعيني يف رصد الفشّ والنجاح؛ ألنه ال يوجد
( )1ما سمح يل هبذا ،هو قابلية القانون لللتقييد واللتخصيص؛ ألنه من سنخ األمور االعلتبارية ،وإال فإن
انخرام القاعدة يف حالة باالسلتقراء يوجب هدم القاعدة بوصفها كلي ًا قانوني ًا علمي ًا ،كام ثبت يف
مباحث االسلتقراء ،وباللتأكيد البد أن يكون هذا بعد اللتثبت من أن خرق القاعدة كان نلتيجة واضحة
لزوال املقلتيض ال لوجود املانع ،وإال فل و كان اخلرق لوجود املانع فهو ال هيدم اقلتضاء املقلتيض بوصفه
قاعدة أيض ًا ،ما مل يصبح اخلرق دائمي ًا أو أكثري ًا ،ويف هذا السياق يمكن مراجعة األبحاث اللتي تعرض
هلا االسلتقرائيون واألرسطيون مع ًا يف مسألة اللتعميامت االسلتقرائية.
( )2انظر :قصة ارباب معرفت .404 :1

يف جمال اللتجربة هذه نجاح مطلق وفشّ مطلق يف أكثر األحيان.
ما أريد قوله هو أن النجاح والفشّ ال يؤخذ فيهام اجلانب املادي للحياة فقط ،كام ال
يؤخذان بوجودمها املطلق ،بّ بوجودمها النسبي ،وما نقصده من ذلك هو أن النجاح املادي يف
املجلتمع إذا صاحبه تدهور قيمي وأخالقي وروحي فهو ال حيسب نجاح ًا باملعايي الدينية،
حلتى تلك املعايي اللتي تؤخذ للدين األخروي ،فالبد من أخذ مشهد القيم يف املوضوع واحلالة
الروحية واإليامنية كذلك ،ونوازن ما حتقق عىل هذا الصعيد مع ما حتقق عىل الصعد األخرى،
وهذا ما كان يسميه السيد حممد باقر الصدر ـ وهو يوصف االقلتصاد اإلسالمي يف معامله
الرئيسة ـ بالصفة األخالقية يف االقلتصاد اإلسالمي ،إىل جانب صفلته الواقعية القائمة عىل
موجهة لالقلتصاد  ،وهذا ما يعني
االنسجام مع األبعاد اللتكوينية لإلنسان ،فالصفة األخالقية ِّ
أن الرؤية األخالقية الدينية ترتك أثرها يف تقويم نجاح اللتجربة وفشلها ،وليست املعايي
الدنيوية املحضة اللتي يؤمن هبا العقّ املادي احلديث.
كام أن النجاح والفشّ مفهومان نسبيان ،بمعنى أن النجاح ليس هو مطلق حتقق األهداف
العليا ،بّ هو حتقق األهداف يف ظّ اإلمكانات ووسط اللتهديدات ضمن إطار زمني معقول،
كام تقول اإلدارة االسرتاتيجية ،ومن ثم فيجب أن تؤخذ هذه األمور بعني االعلتبار مجيع ًا ،حلتى
ال نحرق املراحّ ونسلتعجّ النلتائج.
ويف هذا السياق نفسه ،يأيت موضوع اخلتبار اللتطبيق اجلزئي ،إذ اللتطبيق تار ًة يكون يف فصاء
مساعد ،وأخرى يف فضاء غي مساعد ،ويف احلاللتني جيب أخذ الفضاء املحيط بعني االعلتبار
لرصد درجة النجاح ،فأن تقوم بإنشاء بنك غي ربوي يف فضاء عاملي ربوي أمر خيلتلف عن
تشييد بنك غي ربوي يف فضاء غي ربوي  ،مما يلتطلب خطوات خملتلفة ويفرض علينا توقعات
ذات مسلتويات خملتلفة أيض ًا.
واخلالصة :إن نظرية رسوش وإن سعت لفهم الدائرة الدينية يف سياق خملتلف عن
السياقات السابقة ومكمّ لنظرية بازرگان ،وقدمت لنا أفكار ًا وإضاءات مجيلة ورائعة يف
( )1انظر :الصدر ،اقلتصادنا 332 :ـ .335
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تقديري ،إال أّنا مل تلتمكن من تقديم إجابات واضحة يف السياق الذي نحن فيه ،وهلذا ال تبدو
يل كافية أو مقنعة يف ظّ فضاء ديني ،بّ غالب ًا ما غرقت يف االدعاءات دون تقديم مّبرات
موضوعية بحجم تلك االدعاءات العلمية.

النظريّة الثالثة
الشريعة من القانون إىل القيم ومن التعالي إىل التارخييّة
تشريح كلّي عام

تلتجه هذه النظرية نحو تغيي هوية الرشيعة ،وذلك عّب القول بأن الرشيعة ليست سلسلة

من القوانني املطلقة؛ ألن اجلمع بني القانون وسمة اإلطالق مسلتحيّ ،وهلذا علينا اللتخّل عن
هذا الرتكيب ،وذلك بإنلتاج تركيبني بديلني:
القيم املطلقة (املتعالية عن الزمان واملكان)
القوانني الزمكان ّية (التارخي ّية)
هبذه الطريقة تلتحول الرشيعة من قانون إىل قيم ،ويصبح القانون فيها هو الشكّ الزمني
الذي انلتهى ،وهذا ما يعطينا أن الصيغة القانونية للرشيعة مل يعد هلا وجود اليوم ،وإنام امللتبقي
هو الروح القانونية الكامنة يف هذه الصيغ ،واللتي ليست إال القيم األخالقية ،واللتي تنلتج
بدورها صيغ ًا قانونية أخرى يف كّ زمان ومكان تلتوامل معها وحتميها يف آن.
ومن الواضح أ ّن هذه النظر ّية ُتنتج اآليت:
 1ـ إن القيم األخالقية ثابلتة.
 2ـ إن القيم اللتي متثّ روح القانون يمكن أن يكون منشؤها النص ،ويمكن أن تنشأ من
العقّ أيض ًا ،ويكون دور النص فيها هو اللتأثي والفاعلية فقط.
 3ـ إن الفقه اإلسالمي ـ بمعنى الصيغ القانونية املنظومية املودعة يف فلتاوى الفقهاء ـ مل يعد
هلا وجود اليوم ،ومن ثم فهي غي قادرة عىل االسلتمرار منطقي ًا ،األمر الذي يسمح لنا باحلديث
عن ّناية عرص الفقه اإلسالمي هبذا املعنى.
 4ـ إن اخلالف الديني ـ العلامين ليس يف القوانني بالرضورة ،وإنام يف اللتجربة الدينية

الروحية ،فالقانون يكلتسب بعده الديني من كونه حيمي اللتجربة الدينية ويساعد عىل خلق مناخ
مناسب هلا ،فيام القوانني العلامنية اخلالصة هي القوانني اللتي ال تعنيها اللتجارب الروحية
والدينية بالرضورة.
 5ـ إن هذه النظرية يمكنها أن تقارب القانون اإلنساين ،بمعنى أن النظم القانونية الفقهية
يف الرشيعة اإلسالمية هي أهم عنرص تضاد مع احلياة املعارصة ،ومع منظومة احلقوق العاملية،
وعّب هذه النظرية سوف نلتمكن من فض هذا اللتباعد أو االشلتباك ،وإجياد تقارب أدياين
ومذهبي ،بّ وما فوق ديني أيض ًا.
هذه النظرية يمكنني تصنيفها بأّنا أوسع نظرية مقاصدية ،بمعنى أّنا ترتفع باملقصد حد
القيم ،وتلغي مقاصدية أي قانون ،فلم تعد هناك أي قاعدة قانونية تشكّ مقصد ًا ،بّ القيم
العليا الكامنة يف القوانني هي املقاصد.
روح هذه النظرية القيمية اللتارخيانية ،يمكن مالحظلتها عند العديد من املفكرين املسلمني
امللتأخرين ،وسوف أخلتار ـ كالعادة ـ عينة جلية للتوضيح النظرية ،وهي العالمة املفكر الشيخ
حممد جملتهد شبسرتي حفظه اهلل.

شبسرتي والتكوين القيمي للشريعة التارخييّة (بني االختزال واحلذف)

يبني العالمة الشيخ حممد جملتهد شبسرتي نظريلته يف فهم مساحات الرشيعة والدين عىل

نظريلته يف دور الدين يف حياة اإلنسان وتوقعات اإلنسان منه ،إضافة لسلسلة من الطروحات
ذات الصلة.
ولكي نرشح نظريلته يف خصوص الفقه والرشيعة ـ ال يف كّ القضايا الدينية ـ يمكن
وضعها ،باخلتصار شديد ،ضمن اخلطوات اآلتية:

أ ـ السياق الزمين التطوّري لوالدة نظريّة شبسرتي

ولد الشيخ حممد جملتهد شبسرتي يف مدينة شبسرت الواقعة يف حمافظة آذربيجان الرشقية يف

الشامل الغريب إليران ،عام 1936م .كان والده من كبار علامء تلك املنطقة ،إال أنه اضطر
للهجرة إىل تّبيز بسبب ضغوط عدة ،خاصة وأن القوات الروسية كانت تلتواجد حينها يف تلك

املنطقة ،ويف سن مبكرة فقد شبسرتي والدته ثم والده ،ثم ويف سن اخلامسة عرشة انلتقّ إىل
احلوزة العلمية يف مدينة قم للدراسة ،واسلتمر فيها حوايل ثامنية عرش عام ًا.
يف فرتة إقاملته يف قم ،شارك شبسرتي يف الكلتابة يف جملة (مكلتب اسالم) الشهية اللتي كانت
تعد من أوائّ املجالت الثقافية احلوزوية ،إىل جانب كّ من السيد هبشلتي والسيد موسى
الصدر والسيد عبد الكريم املوسوي األردبيّل والشيخ حممد واعظ زاده اخلراساين والشيخ
مكارم الشيازي والشيخ نوري اهلمداين والشيخ جعفر السبحاين وغيهم ،وقد كان شبسرتي
عضو ًا يف هيئة حترير املجلة ،وهي جملة كانت هتدف إيصال الفكر الديني جليّ الشباب
ومواجهة املد الثقايف الرشقي والغريب ،ودفع اإلشكاليات عن الدين ،وكانت جلهود السيد
رشيعلتمداري ،ولرعاية املرجع الديني السيد الّبوجردي تأثيات إجيابية واضحة يف تاريخ هذه
املجلة وتأسيسها.
ويف تلك الفرتة ،كان شبسرتي ملتطلع ًا لبناء فهم ديني منفلتح وكانت له ميول مقاصدية،
وحيمّ هم اللتوفيق بني الفقه والقانون والعرص ،بّ تعلتّب فرتة ما قبّ هجرته ألملانيا فرتة النزعة
املقاصدية القرآنية عند شبسرتي ،واللتطلع لفهم ديني حوزوي معلتدل ،وقد ترجم كلتاب علوم
القرآن للدكلتور الشيخ صبحي الصالح (1986م) ،وعقائد اإلمامية (حاذف ًا بحث اللتقية)،
للشيخ حممد رضا املظفر (1964م) ،وأظن بأن هاتني الرتمجلتني تعكسان اهلتاممات شبسرتي
يف تلك الفرتة ،عىل مسلتوى االنفلتاح املذهبي وعىل مسلتوى االهلتاممات القرآنية.
هذا ،ويمكن أن نعلتّب أن هذه الفرتة كان شبسرتي فيها حتت تأثي أمثال املرجع الّبوجردي
وحركة حممد مصدق عىل ما بينهام من اخلتالفات يف املنهج واملنطلقات.
ويف هذه الفرتة كانت له انفلتاحات أيض ًا عىل فكر السيد حممود الطالقاين وأمثاله ،ويف
الوقت عينه شعور بالضيق من الفضاء احلوزوي الداخّل اللتقليدي.
بعد ذلك فور ًا ،ويف عام 1969م ،وبلتأييد من املرجعني :امليالين واخلوانساري ،ودعوة من
قبّ الدكلتور السيد حممد حسني هبشلتي الذي كان عىل عالقة سابقة معه ،لالنلتقال إىل العمّ يف
املركز اإلسالمي يف هامبورغ يف أملانيا ..انلتقّ شبسرتي مع ارسته ،ليكون مدير ًا هلذا املركز
خلف ًا لبهشلتي نفسه ،وليواصّ إدارته له حوايل عرشة سنوات ،حلتى خلفه يف ذلك الرئيس

اإليراين األسبق السيد حممد خامتي.
هذه الفرتة شهدت بدايات اللتفكي النقدي احلقيقي يف ذهن شبسرتي ،حيث واجه تيارات
فكرية عاملية ملتنوعة ،كام شاهد اللتطور احلقوقي والقانوين واإلداري يف الغرب ،األمر الذي
جعله مقهور ًا إلجراء مقارنات دائمة يف ذهنه بني الرشق والغرب واإلسالم وغيه ،وهناك
تولد عنده الفهم اللتارخيي للفكر.
وعىل مشارف انلتصار الثورة (1979م) عاد شبسرتي إىل إيران ،وكان يف تلك الفرتة من
دعاة الديمقراطية وإّناء االسلتبداد امللكي ،منارص ًا قوي ًا ملرشوع الثورة ،ملتخطي ًا االحلتياط
الذي كان يامرسه جتاه سلطة الشاه من قبّ ،وقد كلتب يف هذه الفرتة سلسلة من املقاالت
السياسية ،كام أسس جملة فكرية (انديشه اسالمي/الفكر اإلسالمي) مل يصدر منها سوى 15
عدد ًا ،وذلك ـ عىل ما قيّ ـ بسبب بعض املشاكّ املالية ،وبدا شبسرتي يف هذه املجلة قريب ًا من
تيار مثّ بازرگان وطالقاين وغيهم ،خاصة بعد بعض املالحظات اللتي أبداها يف إحدى
االفلتلتاحيات عىل اقلتحام مبنى السفارة األميكية يف طهران ،ونرشه بعض االنلتقادات عىل
نظرية والية الفقيه يف هذه املجلة.
دخّ شبسرتي الّبملان اإليراين األول بعد انلتصار الثورة ،نائب ًا مسلتقالً عن أبناء منطقلته ،إال
أن هذه الفرتة شهدت حتوالت مهمة لديه ،دفعلته للتسجيّ سلسلة من االنلتقادات عىل جمريات
األمور ،ورسعان ما اعلتزل شبسرتي العمّ السيايس متام ًا بعد انلتهاء عمر املجلس النيايب
األول ،للتطلب منه وزارة العلوم اإليرانية اللتدريس يف جامعة طهران ،ليكون عضو اهليئة
العلمية فيها ،وليحصّ بعد ذلك عىل رتبة االسلتاذية يف هذه اجلامعة العريقة ،ويواصّ
اللتدريس فيها حلتى عام 2006م ،حيث احيّ لللتقاعد ،كام ظّ عضو اهليئة العلمية لدائرة
املعارف اإلسالمية الكّبى ،واللتي شارك يف اإلرشاف أو كلتابة بعض مقاالهتا.
تركزت االهلتاممات اللتدريسية لشبسرتي يف جامعة طهران عىل مقارنة الالهوت واألديان
ومقارنة املذاهب العرفانية والصوفية يف العامل ،وذلك أنه ومنذ أيام إقاملته يف أملانيا أتقن
شبسرتي اللغة األملانية ،واهلتم هناك كثي ًا ـ بّ حلتى قبّ ذلك ـ بالفكر املسيحي وباألديان
املخلتلفة ،بام فيها األديان الرشقية غي اإلبراهيمية ،وكانت له أسفار عدة لبلدان عربية وأجنبية

تعرف خالهلا وحارض حول قضايا األديان والالهوت املقارن ،األمر الذي محّ عّبه خّبة
عالية يف هذا املجال مكنلته ـ رغم أنه ال يملك شهادة دكلتوراه يف األصّ ـ من اللتدريس يف
جامعة طهران ،بوصفه حال ًة من احلاالت االسلتثنائية ،مع إرصار شبسرتي أنه مل يدرس هذه
العلوم عند أحد ،رد ًا عىل خمالفيه الذين اهتموه بأنه درس عند املسيحيني ،خاصة الّبوتسلتانت
منهم ،يف أملانيا ،واللتي هي مهد الّبوتسلتانلتية اللوثرية .ونحن نجد حضور ًا لرموز دينية
وفلسفية بروتسلتانلتية وغيها يف أعامله ،مثّ كانط (1804م) ،وكارل بارث (1968م)،
وفيلهلم ديللتاي (1911م) ،ورودولف بوللتامن (1976م) ،وبول تيليش (1965م)،
وغادامي (2002م) ،وإن كان شبسرتي يعلتّب أن الشخصية الوحيدة اللتي تأثر هبا يف حياته هي
العالمة الطباطبائي ،كام جاء يف حوار معه عام 2007م ،والذي نرش يف العدد السادس من جملة
(مدرسة).
نرش شبسرتي حتى اآلن عدّ ة كتب متثل عصارة تفكريه ،وَتمع سلسلة من مقاالته
وحماَضاته وحوار ّياته ،وهي:
 1ـ هرمنوتيك كتاب وسنّت (هرمنوطيقا الكتاب والسنّة) ،وهو من أوائّ كلتبه اللتي طرح
فيها أفكار ًا مثية يف وقلته ،ونرش عام 1997م.
 2ـ ايامن وآزادي (اإليامن واحلر ّية) ،ونرش عام 1997م.
 3ـ نقدي بر قرائت رسمي از دين (نقد القراءة الرسم ّية للدين) ،والذي نرش عام 2000م.
(تأمالت يف القراءة اإلنسان ّية للدين) ،ونرش عام
 4ـ تاماليت در قراءت انساين از دين ّ
2004م.
 5ـ نقد بنيادهاى فقه وكالم ،وقد نرش بصورة نسخة إلكرتونية عام 2016م ،ومجع قدر ًا
كبي ًا من ملتنوعات مقاالته وحمارضاته وحوارياته .
ورغم أن شبسرتي هو رجّ دين ارتدى زي لباس الدين ،إال أنه وألول مرة يف حياته،
ظهر يف حسينية اإلرشاد يف طهران يف الذكرى السنوية الثانية عرشة لوفاة مهدي بازرگان،
وذلك عام 2006م ،خالع ًا زي رجال الدين ّنائي ًا ،إىل يومنا هذا .ويف ظني إن الرجّ أراد أن
( )1سوف نعلتمد يف رشح نظريات شبسرتي عىل هذه الكلتب اخلمسة ،وسلتكون مصدر املعلومات اللتي
سوف نذكرها.

يلتصالح مع نفسه وأفكاره.
إذا أردنا بصورة موجزة أن نصنف شبسرتي ،فيمكننا القول بأنه من أوائّ من طرح مناهج
الدراسات اهلرمنوطيقية يف إيران ،بّ بني الشيعة عموم ًا ،ومن أوائّ الذين حتدثوا بعمق وسعة
يف تارخيانية الفكر الديني ،كام ويصنف من أوائّ الذي أسهموا يف تأسيس علم الكالم اجلديد
وفلسفة الفقه بّ والفلسفات املضافة يف الوسط الشيعي عموم ًا ،كام ومن منظري نظرية
(حدود الدين وتوقعات البرش منه).
حتوالً يف موقع شبسرتي يف الفكر الديني ،وذلك بنرشه مقالة
لكن عام 2007م شهد ّ
ّ
وإجرائه حوار ًا مع جملة (مدرسة) ،قدم فيه نظرية خاصة يف النبوة والوحي ،ليعلتّب أن القرآن
هو كالم نبوي ،بمعنى أن النصوص الدينية ليست هي الوحي بعينه ،بّ هي نلتاج الوحي،
وهي اللتعبي النبوي عن اللتجربة اللتي خاضها النبي من زاويلته اللتوحيدية ،وقد تسببت هذه
النظرية يف جدل واسع ،واغلقت عىل إثرها جملة (مدرسة) من قبّ السلطات اإليرانية ،وما
تزال هذه النظرية مّسح ًا للنقاش يف أوساط النخبة الدينية واملثقفة.
وانطالق ًا من هذه النظر ّية ربام يمكن أن نصنّف حياة شبسرتي الفكر ّية إىل ثالث مراحل:
التوجه الديني االنفتاحي املقاصدي القرآين ،وهو ما قبّ صدور كلتابه يف
أ ـ مرحلة
ّ
هرمنوطيقا الكلتاب والسنة (1997م) ،وبشكّ مركز قبّ سفره إىل أملانيا.
ب ـ مرحلة هرمنوطيقا الكتاب والسنّة ،وهي اللتي تسلتمر حوايل عرش سنوات ( 1997ـ
2007م) ،وعنواّنا اكلتشاف حقيقة الفهم ومفروضاته وأصوله وحقيقلته وهويلته ،وهي ما
جره لنقد القراءة الرسمية للدين ،واحلديث عن العالقة بني الدين واإلنسان.
ج ـ مرحلة القراءة النبو ّية للعامل ،وهي ما طرحه عام 2007م .وهي اللتي بلغت أوجها مع
النزعة الوجودية اللتأملية عنده حول اهلل بوصفه معنى املعاين عىل حد تعبيه ،ليكون بذلك من
ضمن من يمكن أن نطلق عليهم :عرفاء احلداثة ،وهم العرفاء الذين هضموا احلداثة واندجموا
مع قيمها وتصاحلوا.
ويف عام 2017م ،طالب شبسرتي رصاحة بمناظرة علنية مع املراجع؛ ليثبت ّناية عرص
الفقه اإلسالمي بمعنى القوانني ،وأن اسلتخراج مقوالت احلداثة (مثّ الديمقراطية وغيها)
من النصوص الدينية أمر حمال بّ خرافة ،وأن املطلوب اسلتخراج روح كرامة اإلنسان

ومعنوياته من الدين .وقد أثار هذا الطلب ردود أفعال واسعة ،ومل يسلتجب له أحد من
املراجع ،وإنام أبدى اسلتعداد ًا ملحاورته بعض تالمذة املراجع ،األمر الذي اعلتّبه شبسرتي
وأنصاره نوع ًا من اللتكّب.

ـ هويّة الدين من خالل إعادة تكوين التجربة الروحيّة التوحيديّة

يعلتّب حممد جملتهد شبسرتي الوحي أمر ًا نسبي ًا؛ ألن هويلته قائمة عىل درجة تأثيه ،فإذا أثر

الوحي يف شخص أو جملتمع ما تأثي ًا يفوق املسلتوى العادي ويبدو مذهالً ال يمكن وصفه ،كان
وحي ًا بالنسبة إىل ذلك املجلتمع أو ذلك الشخص ،ومل يكن كذلك بالنسبة إىل غيهم ،فالوحي
ليس حقيقة مطلقة تفرض عىل مجيع الناس.
وينلتج عن ذلك أن وحي ًا مثّ القرآن الكريم ليس سوى مجّ وكلامت تلتسم بالصمت ـ كام
كان يقول رسوش ـ ومقوم هويلتها هو حجم تأثيها غي العادي عىل إنسان ما ،فإذا حصّ
منها ذلك كانت وحي ًا بالنسبة إليه.
والسلتنطاق الوحي ،جيب حتديد نوع األسئلة اللتي نريد توجيهها إليه ،وهذه األسئلة
حيددها اإلنسان مسبق ًا بلتبع درجة توقعه يف احلصول عىل أجوبلتها من الوحي نفسه ،وهذه هي
نظرية توقعات البرش من الدين اللتي طرحها شبسرتي.
يف البداية جيب حتديد ما إذا كانت هذه األسئلة مما نرتقب له إجاب ًة يف الكلتاب والسنة،
واملرجع يف حتليلنا لذلك ليس هو الكلتاب والسنة ،وإنام قراءتنا املسبقة للوحي وأغراضه ،وهذا
معناه أن فهمنا الفلسفي للظاهرة الدينية والوحيية هو الذي حيدد لنا الدائرة اللتي تشلتغّ عليها
األديان ،فنحن ال نذهب إىل النصوص لفهم أساليب إصالح أعطال السيارات؛ ألن لدينا
وعي ًا فلسفي ًا خارجي ًا بالدين حيدد لنا ويمنحنا وعي ًا بأن أسئل ًة من هذا النوع ال نرتقب احلصول
عىل أجوبة هلا من الدين نفسه؛ ألنه غي معني هبا ،وهبذا يبدو شبسرتي ـ كام مر سابق ًا مع
رسوش ـ واضح ًا يف أن املرجع يف حتديد مساحة الدين ليس النص نفسه ،بّ القارئ للنص يف
ضوء خلفياته املسبقة حول هوية النص وكينونلته ودوره.
وإذا أردنا اخلروج من العام إىل اخلاص ،وسألنا أنفسنا عن الوحي القرآين (اإلسالم)

باللتحديد :ما هي أغراضه ومقاصده وأهدافه؟ لكان اجلواب ـ من وجهة نظر شبسرتي ـ كامن ًا
يف اللتوحيد ،أي أن كعبة الوحي املحمدي هي غايات السلوك اللتوحيدي ،فهذا السلوك
اللتوحيدي هو معيار أسئللتنا للدين ،فكّ يشء يرتبط هبذا السلوك ويلتصّ ببلوغ اإلنسان
مرحلة اللتوحيد يف كّ يشء ،فهو مما يرتبط بالدين ،أما غيه فال قيمة له؛ ألنه إما حالة اسلتثنائية
أو جمرد أمر متهيدي مل يقصد بذاته ،بّ شبسرتي يرصح بأنه ربام الكثي من اللترشيعات
واملواقف اللتي جاءت يف الكلتاب والسنة مل تكن سوى بسبب الصدفة ،فلو مل تقع احلوادث
اللتارخيية هبذا الشكّ مع النبي ملا وقعت هذه النصوص واللترشيعات ،ولربام رأينا نصوص ًا أو
ترشيعات اخر ،وهلذه هي متهيدية أو اسلتثنائية أو تارخيية ،واجلوهر هو اللتجربة الروحية امللتعالية
عن الزمان واملكان.
وارتداد ًا هلذا السياق ،يفهم شبسرتي «اخلامتية» كام كان يفهمها إقبال الالهوري فيام ينسب
إليه ،لكنه حياول أن جيّل حمورها أكثر عندما يذهب إىل أن الوحي والنبي اخلاتم يقوم بدور
إعالم اإلنسان بام يعجز عقله عن الوصول إليه ،ومن ثم فاألمور اللتي يبلغها اإلنسان بعقله ال
تدخّ يف ضمن دوائر االهلتامم الديني ،وإنام توكّ إىل العقّ نفسه.
وهبذا نالحظ أن شبسرتي يقلص الدين نحو اللتجربة الدينية اللتوحيدية ،مع دور معريف ما
فوق عقّل ،فالدين مل يأت إال ليكون له دور إضايف ،وهذا ما يذكرنا بمثّ حماولة شاليرماخر
اللتي رفضت تقليص الدين بوضعه يف قائمة الدوائر البرشية مثّ العقائد واألخالق وغي
ذلك ،خالف ًا ملا فعّ مثّ كانط بوضعه الدين ضمن جمموعة األخالق ،فأراد شاليرماخر أن
يمنحه كيانه املسلتقّ الذي يفصله عن أي جتربة إنسانية برشية أخرى ،وذلك بلتعريفه الدين
جمدد ًا عىل أنه شهود /تذوق/إحساس داخّل ووعي بالذات وبأنك تقع ضمن الالملتناهي ،أو
إحساس عميق باللتعلق بالالّناية ،هذا اإلحساس أو هذه اللتجربة الباطنية هي الدين ،وهذا
اإلحساس هو أحد العنارص املقومة إلنسانية اإلنسان ومن دونه ال يكون اإلنسان إنسان ًا كامالً.
وكأن شبسرتي يريد إعادة إنلتاج ـ أو االقرتاب من ـ مفهوم من هذا النوع ،حني يرجع روح
الدين إىل هذا اإلحساس العميق االتصايل باملطلق امللتعايل الالملتناهي ،والوحي يف هذه احلال
وتأثياته ليست إال يف هذا السياق اللتوحيدي االتصايل اللتجريب اإلحسايس.

ج ـ لغة الدين وهويّة الفهم

مل يكن شبسرتي ـ يف أكثر كلتبه ،خاصة يف هرمنوطيقا الكلتاب والسنة ـ بعيد ًا عن تطور

الدرس اهلرمنوطيقي يف الغرب ،بّ قراءته للدين والنص تقع يف قلب هذا الفهم وتسلتقي
الكثي من عنارصها منه ،ليس بداي ًة مع شاليرماخر وال ّناي ًة مع غادامي ،فاهلرمنوطيقا يف
الغرب مصطلح تبدو أول اإلشارات له بوصفه عل ًام مسلتق ً
ال مع دان هاور ،يف كلتاب له عام
1654م ،محّ عنوان (اهلرمنوطيقا القدسية أو منهج تفسي النصوص املقدسة) ،وقد اضطربت
تعريفاهتم هلذا العلم حلتى قيّ :إّنا بلغت الثامنية ،من أشهرها تعريف جان مارتن كالدنيوس
(1759م) وأنه فن فهم الكالم املقول واملكلتوب فه ًام كامالً عىل أساس قواعد تشبه املنطق،
وتعريف فردريك أغوست وولف (1824م) :العلم بالقواعد اللتي تساعدنا عىل معرفة معنى
العالئم .ولعّ وولف من أوائّ من أسس هذا العلم عىل أساس الفهم اللتارخيي املحيط
بامللتكلم ،ثم جاء فردريك شاليرماخر ليؤمن بعرضة ظاهرة تفسي النص لالشلتباه واالللتباس،
ويؤسس لقواعد ممنهجة ترفع سوء اللتفسي هذا.
ولكن اهلرمنوطيقا مل تبق عىل حاهلا عل ًام يضع مناهج فهم النص شبه ما فعله املسلمون من
قبّ يف اللتفسي واحلديث والفقه وأصوله ،السيام األخي ،بّ أخذ منحى خملتلف ًا ،باألخص بعد
جميء ديللتاي (1911م) حينام صيه عل ًام يلتكفّ تقديم منهج معريف (فهمي) لإلنسانيات
عموم ًا ،ال ملجرد فهم النص ،وذلك هبدف تقنني العلوم اإلنسانية عىل غرار ما كان حاص ً
ال يف
العلوم اللتجربية ،إلعادة االعلتبار لإلنسانيات يف مقابّ اللتيارات الوضعية ،وتطور الوضع مع
هايدغر (1976م) وغادامي (2002م) ،وبول ريكور (2005م) ،وريلتشارد باملر ،حينام
غدت عملية الفهم ـ بوصفها ظاهرة معرفية ـ موضوع ًا للدرس اهلرمنوطيقي وظهر ما وصف
بعد ذلك باهلرمنوطيقا الفلسفية ،اللتي هتيمن اليوم عىل الثقافة الغربية.
وهبذا مرت اهلرمنوطيقا بمراحّ ثالث ـ إذا صح اللتعبي ـ إحداها اهلرمنوطيقا اخلاصة،
اللتي سبقت شاليرماخر ،وهدفت لوضع مناهج للتفسي النص الديني خاصة ،معلتقد ًة أحيان ًا
بوجود مناهج خملتلفة لفهم كّ نص ،فالنص الديني ذو منهج يف الفهم واللتأويّ ملتاميز عن
النص اللتارخيي أو العلمي .وثانيلتها :اهلرمنوطيقا العامة اللتي وحدت مناهج دراسة النص

ونظر هلا أمثال دان هاور ،وديللتاي ،وشاليرماخر .وثالثلتها :اهلرمنوطيقا الفلسفية اللتي حتولت
إىل درس ايبسلتمولوجي هيدف حتليّ عملية الفهم البرشي ،ويسميها بعضهم باهلرمنيوطيقا
العامة أيض ًا.
ويف هذا الوسط برز شاليرماخر ،حينام اعلتقد بقوة بعدم إمكان فهم النص إال عّب فهم
امللتكلم ،ووعي عرصه وظروفه وسياقه اللتارخيي ـ وهو ما حتول بعد ذلك إىل قواعد فهم
السلوك ،فيام طرحه ماكس فيّب (1920م) يف علم االجلتامع الديني ـ وهو بذلك يعلن عجز
القواعد اللغوية لوحدها عن تفهيمنا مراد امللتكلم الذي كان شاليرماخر يبحث عنه ،قبّ أن
يظهر اجتاه موت املؤلف يف الثقافة الغربية ،وقبّ أن يأيت هايدغر ليعلتّب الفهم (وفهم النص)
للمفّس نفسه ،ال جمرد إضافة قضايا وتصورات إىل كيانه
سعي ًا للرقي واللتعني الوجودي
ِّ
العقّل ،وهايدغر وغادامي من أبرز املنظرين ملقولة تأثي القبليات املعرفية للمفّس عىل فهم
النص ،وهي املقولة اللتي رأيناها واضحة عند مثّ شبسرتي ورسوش وغيمها.
هذا السياق الغريب لللتأويّ ترك أثره مؤخر ًا عىل الفكر اإلسالمي ،ولعله يمكنني القول بأن
أبرز شخصية أعادت فهم النص عىل ضوء املقوالت اهلرمنوطيقية الغربية ،وأنلتجت تفسيها
عىل ضوء كلتابات هايدغر وشاليرماخر وغادامي وريكور و ..كان شبسرتي.
مكونات ،هي:
يؤمن شبسرتي بوجود خصائص للغة الدين أو ّ
 1ـ التفسريية :أي أن اللغة الدينية تعلتمد عىل مفّس كالنبي بالنسبة للقرآن.
 2ـ النقد ّية :بمعنى أن كّ تفسي للنص الديني قابّ للنقد ،وال يوجد تفسي رسمي.
 3ـ االمتيازية :بمعنى أن اللغة الدينية متلتاز عن اللغة الفلسفية ،والعلمية ،والسياسية وغي
ذلك.
 4ـ الرمزية :بمعنى أن لغة الدين ال تقدم لك احلقيقة كامل ًة ،بّ ترمزها إليك ،كام هي
احلال يف اللغة القصصية واألدبية.
 5ـ التارخي ّية :بمعنى أّنا تارخيية يف صدورها ،وهذا معناه صيورة النص الواحد ذا
دالالت خملتلفة باخلتالف اللتاريخ ،فلكي نفهم النص جيب أن نضع أنفسنا داخّ مناخه
اللتارخيي ونرتك مناخنا احلارض ،وهذا ما يسلتدعي أو يطرح حماور عدة:
أ ـ ما هي حمفزات املؤلف لذكر النص؟ ما هي ظروفه اللتارخيية؟ ما هي ظروف خماطبيه؟ ما

هي نوعية لغلته؟
ب ـ هّ بإمكان املؤ ِّلف أن يوصّ املعنى ملخاطبيه؟ وبعبارة أخرى هّ يمكن أن يسلتوعب
النص اللفظي طبيعة املعنى املسلتكن يف عقّ امللتكلم؟ وماذا يمكن أن ترتك هذه املسألة من
تأثيات عىل النص وتفسيه؟
ج ـ حتديد مركز املعنى ،بمعنى أن النص له داللة شكلية وله مركز تدور حوله كّ
الدالالت واملفردات الصغية ،فاملطلوب اكلتشاف البناء الرئيس للنص الذي تقوم عليه بقية
أجزائه ،وأفضّ منهج لذلك عند شبسرتي هو منهج االسلتنطاق اللتارخيي ،لكن العقبة الكؤود
املفّس واملؤلف ،مما جيعّ خلفيات املفّس وغياب املؤلف عائق ًا
هنا هي الفاصّ الزمني بني ِّ
أمام عملية الكشف عن بؤرة املعنى.
ولكي حيّ شبسرتي معضّ االنفصال الزمكاين بني املفّس واملؤلف عّب املنهج اللتارخيي،
يسلتعني بام يسميه احلاصّ اإلنساين املشرتك ،إذ يعطينا مؤرش ًا قوي ًا ،لكنه غي حاسم ،عىل
وجود إمكانية لفهم النص ،رغم ضياع احلضور اللتارخيي زمن املؤلف ،فالقاسم اإلنساين
املشرتك يفسح املجال بعض اليشء لفهم خطاب اإلنسان اآلخر ،ولو مقدار ًا نسبي ًا من الفهم،
لكن عىل أية حال ،ال يوجد ـ عند شبسرتي ـ مسي قهقرائي نحو اللتارخيية فحسب لعملية فهم
النص ،السيام نصوص السنة النبوية ،فاملفّس يف عملية اسلتنطاق اللتاريخ يرجع إىل الوراء
ليعيش مناخ املؤلف ويغدو واحد ًا من سكان قريلته أو أبناء عشيته أو ..لكن البقاء يف اللتاريخ
ال يمنحنا تفسي ًا للنص ،يمكن صياغلته علمي ًا ،إذ ًا فاملطلوب رجوع من اللتاريخ إىل احلارض،
وهنا معضلة أخرى ،إذ كيف يرجع املفّس إىل احلارض؟ وإذا أراد تقديم صيغة علمية تفسيية
ملا وعاه من النص فام هو السبيّ لذلك حلتى ال نلتورط بإنلتاج نص تارخيي ،فال نكون فعلنا
شيئ ًا؟
واجلواب عند شبسرتي يكمن فيام يسميه وظيفة الرتمجة ،أي ترمجة النص من إطاره
اللتارخيي إىل اإلطار املعيش اليوم ،أو ما كان يعّب عنه رسوش بالرتمجة الثقافية ،وهذا ما يضعنا
أما منزلقني:
األول :اخلضوع للتأثي بيانية النص القديم ،مما حييّ النص املرتجم إىل نسخة مشوهة عن
النص األصّل ،ال هي عينه ،وال هي غيه.

الثاين :إسقاط ظروف احلارض عىل النص وتطويعه لصاحلها ،وهذا ما يقلتّ عملية
االسلتنطاق اللتارخيي برملتها ،وشبسرتي حريص عىل أن ما يفرتض باملفّس أن يفعله هو
االسلتامع للنص ال تطويعه ،مسلتشهد ًا بعبارة (حسن االسلتامع) اللتي يسلتخدمها بعض العرفاء
وامللتصوفة مثّ شهاب الدين عمر السهروردي (632هـ) يف كلتاب عوارف املعارف.
من هنا ،يرفض شبسرتي وجود تفسي يقيني ألي نص ،ومن هنا ـ أيض ًا ـ يشكك يف
الثالثية اللتي وضعها العلامء املسلمون منذ قديم األيام للتنويع النص إىل :نص ،وظاهر ،وجممّ،
إذ سيغدو النص عديم الوجود .
وهذه العملية املعقدة هي اللتي تدفع شخص ًا مثّ شبسرتي إىل االعلتقاد بأن الفهم ليس
قبض ًا عىل املعنى واحتاد ًا وجودي ًا به ،بّ هو مزيج من القارئ والنص ضمن خماطرات معقدة،
ويف هذا السياق تولد القراءات امللتعددة للدين يف مفهوم شبسرتي؛ الذي يعلتّب أن الفكر الديني
السائد ال يؤمن بلتعدد القراءات ،بّ ال يؤمن بالقراءة ،وإنام يؤمن باالحتاد مع معنى النص؛
والفكر الديني السائد مل يصّ بعد لفكرة القراءة؛ ألن القراءة فكرة هرمنوطيقية تعني قياس
درجة النسبة بينك وبني املعنى ،وهذه درجة ختلتلف من شخص آلخر؛ وهلذا فاالعلتقاد بالقراءة
يساوي االعلتقاد بلتعدد القراءات ،متام ًا كالقول بأن تشكّ املاء تبع ًا للتشكّ اإلناء يفرض قهر ًا
تنوع األشكال تبع ًا للتنوع األواين.
ومن هنا يؤمن شبسرتي باللتعددية املعرفية يف الدين عموم ًا ،ويرى أن املداراة واللتسامح
فكرة حقيقية نابعة عن رؤية معرفية ،وليست جمرد جمامالت شكلية تقوم عىل االسلتغالل
واللتوظيف.

د ـ مأزق القراءة الرمسيّة للدين والشريعة (نقد اإلسالم الفقاهيت)

يلتعرض شبسرتي يف كلتبه ـ خاصة كلتابه نقد القراءة الرسمية للدين ـ للفهم الديني السائد،

فيعلتّب أن الفهم السائد للدين هو فهم مأزوم ،والعنرص الرئيس املقوم هلذا الفهم هو الفقاهة،
بمعنى أن اإلسالم الفقاهلتي هو اإلسالم الرسمي املأزوم ،وذلك ألكثر من سبب:
( )1راجع :شبسرتي ،هرمنوتيك كلتاب وسنت ،خاصة الصفحات 13 :ـ .32

 1ـ اعلتقاد هذا اإلسالم أو هذه القراءة لإلسالم بقانون الشمولية ،وأن النص جييب عن كّ
يشء ،وحيّ كّ املشاكّ عّب (أنظمة) مسلتوعبة قادرة عىل إدارة األمور.
 2ـ االعلتقاد بأن الدولة وظيفلتها إجراء األحكام الفقهية وتطبيق الرشيعة الفقاهلتية ،وهي
الفكرة اللتي كان أمثال الغزايل يقولوّنا عّب ادعاء أن الفقيه هو الذي يضع للسلطان قوانينه
ومقرراته ،وكذلك أمثال ابن سينا ممن كانوا يعلتقدون بأن الدين والرشيعة جاءا لفض
النزاعات االجلتامعية وإدارة االجلتامع البرشي ،وقد سبق أن نقلنا كالم هؤالء من قبّ.
 3ـ النظر إىل اللغة الدينية عىل أّنا لغة ملتعالية عن الزمان واملكان ،وليست زمكانية فضائية
سياقية ،وهو ما أدى إىل غياب مفهوم القراءة وتعدد القراءات ،ووالدة مفهوم القراءة الرسمية
للدين واملفّس الرسمي للدين ،وأن هذا املفّس بإمكانه الوصول إىل حقيقة املعنى واإلمساك
عليه بيده.
وهذه االعلتقادات ترض ـ من وجهة نظر شبسرتي ـ باإلسالم واملسلمني يف العرص احلارض،
حيث يرى أن تطور احلياة اليوم وتعقيداهتا جعال هذه االعلتقادات يف مهب الريح ،فالفقه
ليست فيه أنظمة شمولية ،وال هو بالذي حيوي قدرة برجمية إلدارة االقلتصاد واالجلتامع وغي
ذلك ،متام ًا كام رأينا مع رسوش من قبّ ،وهلذا اعلتقد شبسرتي بأن من ميزات اإلسالم
الرسمي الفقاهلتي أنه جيعّ كّ القضايا العقالئية خادمة للقضايا الفقهية مما يفيض إىل نحر
القراءة العقالئية لصالح الفقه الرسمي ،وهلذا السبب ترتاجع العلوم الطبيعية واإلنسانية يف
اإلسالم الفقاهلتي للتكون خادم ًا وتالي ًا ،وليست صانع ًا للوعي واللتغيي.
ويف سياق هذه الرؤية ،يعلتّب شبسرتي أن الدسلتور اإليراين بعد انلتصار الثورة ليس وليد
جماهدات فقهية اسلتنباطية ،بّ هو وليد احلياة املعارصة العقالئية ،فهو منلتج عقالئي برشي
وليس نلتيجة قراءات فقهية حوزوية ،بّ هو عنده مجع بني نظرية اإلمامة ونظرية الديمقراطية
املعارصة ،وهبذا اسلتنلتج شبسرتي أن الدسلتور اإليراين قام عىل قراءة عقالئية لإلسالم ،وليس
عىل قراءة فقهية رسمية تقليدية.
من هنا ،يرى شبسرتي أن نقطة اخلالف يف بدايات انلتصار الثورة بني اللتيارات املحافظة
واللتيارات الليّبالية مثّ بازرگان وبني صدر وغيمها ،كانت تقوم عىل بناء الدولة وفق ًا

ألصول عقالنية برشية أو وفق ًا ألصول فقهية رسمية ،وأنه بانلتصار اإلسالم الفقاهلتي بعد
ذلك شهدنا نحر الديمقراطية وانلتهاء احلريات؛ ألن بنية هذا اإلسالم تقوم عىل ذلك ،بعكس
اإلسالم العقالين العقالئي الذي تقوم بنيلته عىل آخر ما توصّ إليه البرش يف جمال إدارة احلياة
وتنظيمها ،وبسبب هذا اخليار الذي اختذته اللتجربة الحق ًا وقعت اللتجربة نفسها يف مأزق عظيم
اليوم هو مأزق اإلسالم الفقاهلتي املأزوم ،والذي ساهم وما يزال يف نحر اإلسالم املعنوي
والروحي ،وتنامي روح النفاق واللتحايّ عىل الدين ،وبناء عالقات غي سوية بني طبقات
املجلتمع واألفراد.
من هذه الزاوية بالذات ،يعلتّب شبسرتي أن الدولة ال تؤسس الثقافة ،فهذا فهم اإلسالم
الفقاهلتي ،إنام ترشف الدولة عىل الثقافة ،ومن يؤسس الثقافة هو املجلتمع العلمي واملراكز
العلمية وأهّ العلم واملعرفة ،فالعلم والثقافة حصيلة جملتمعية وليسا حصيلة حكومية ،وإال
فلو قلنا بأن العلم واملعرفة والثقافة حصيلة حكومية وصنيعة الدولة فهذا لن جير إال إىل موت
احلريات وانلتهاء الديمقراطية ،بّ إن من عنارص انلتهاء احلياة الديمقراطية عند شبسرتي هو
كاريزكا السيد اخلميني ،فإن شدة عالقة الناس به دفعت ـ ولو من حيث ال يشعرون أو
يقصدون ـ إىل تأسيس ظاهرة اللتقليد السيايس عىل غرار ظاهرة اللتقليد الفقهي ملراجع الدين،
وأدى ذلك ملوت املشاركة السياسية وحق املعارضة يف تداول السلطة وغي ذلك.
والبد أن نشي إىل أن شبسرتي كثي ًا ما يأخذ الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي بوصفه
العينة األبرز للقراءة الرسمية للدين ،فيلتعرض لكلامته ويعلق عليها نقد ًا وتفنيد ًا.

هـ ـ الفقه وثنائيّة :العقالنية والتارخييّة

انطالق ًا مما تقدم ،يواصّ شبسرتي رحللته االكلتشافية ،خاص ًة يف كلتابه :نقد القراءة الرسمية

للدين  ،حيث نالحظه يفهم اللتجربة النبوية يف سياقني :سياق عقّل ومعنوي قائم عىل
اللتوحيد ،وسياق اجلتامعي برشي قائم عىل العدالة ،وأن املسلمني قد خاضوا جتربلتهم املعنوية
مع اهلل من خالل اللتسليم له فيام يأمر وينهى ،مما أدى إىل نمو علم الفقه وحتوله إىل منظومة
( )1وباألخص يف مقاللته املنشورة يف هذا الكلتاب 161 :ـ  ،183حتت عنوان :فقه سيايس بسرت عقالئي
خود را از دست داده.

واسعة ومركزية ،فاهلم الذي حيمله املسلم هو اللتسليم والطاعة ،والفقه يقدم له ما يلزمه أن
يطيع فيه ،فكأن طبيعة اللتجربة اإليامنية اللتسليمية للمسلمني األوائّ فرضت الفقه سلطان ًا
برأي شبسرتي ،عىل خالف اللتجربة الدينية الّبوتسلتانلتية اللتي مل تقم عىل مفهوم الطاعة ،بّ
قامت عىل اإليامن واملحبة واألمّ ،للتجعّ العمّ من نلتائج اللتجربة اإليامنية ال من املقومات.
ولو نظرنا يف مسية علم الفقه عند املسلمني ،لرأينا ـ وفق ًا لرأي شبسرتي ـ تقسي ًام ثالثي ًا:
عبادات ،ومعامالت (عقود إيقاعات) ،وسياسات (قضاء ،حدود ،قصاص ،ديات ،واحلكم
و ،)..وعندما نالحظ هذه الثالثة يف اللتجربة النبوية واإلسالمية األوىل ،ال نجد لحأرسارية أي
حضور ،فالعبادات كلها معلومة كاخلضوع يف الصالة ،واللتغلب عىل الشهوات يف الصوم،
واإلحسان للغي يف سبيّ اهلل يف الزكاة وغي ذلك ،ومل يكن ينظر املسلمون األوائّ إليها عىل
أّنا أرسار ،وأما كيفياهتا اللتفصيلية فكانت أمر ًا طبيعي ًا كي تنلتظم األمور ،متام ًا كام يف طقوس
أي ملة من امللّ ،وإذا كان هذا أمر العبادات فغيها أوضح ،وهبذا يلتخطى شبسرتي ما طرحه
أمثال السيد فضّ اهلل والشيخ شمس الدين من إمكانات كشف املالكات يف غي باب
العبادات ،مكرس ًا مفهوم أن املسلمني األوائّ تلقوا سلسلة اللترشيعات الدينية عىل أّنا إنسانية
وليست ملتعالية.
بّ نحن نالحظ أن تاريخ الفقه كان يقوم دوم ًا عىل العقالئية العمالنية ،فيضع نفسه يف
سياق أهداف معينة للتحقيق هذه األهداف ،متام ًا كام الحظنا عين ًة من هذا النوع يف نظرية
املقاصد اللتي سار عليها خملتلف املسلمني ولو مل يذكروها هبذه الطريقة اللتي ذكرها الشاطبي
وغيه ،وهلذا نحن نجد أن الفقهاء دائ ًام يلتحركون يف اإلفلتاء بقانون عدم نقض املصالح
العقالئية ،وجيمدون الفلتاوى عند حصول هذا النقض.
هذه املقدمة رضورية عند شبسرتي ،وأعلتقد بأنه حتدث فيها لكي خيلع ثوب األرسارية عن
الرشيعة ،حلتى يلتمكن من اللتعامّ معها عقالني ًا.
إذا كان هذا هو حال تاريخ الفقه ،فام هي مآالته اليوم؟ هذا السؤال أصويل ويفرض حتدي ًا
عىل االجلتهاد الديني؛ نظر ًا للتعقيدات اللتنمية واللتطور البرشيني.
يالحظ شبسرتي أن الفقه حافظ بدرجة عالية عىل عقالنيلته يف العبادات واملعامالت،

بمعنى أن حتوالت احلياة املعارصة مل تفرض تصادم ًا مع الفقه العبادي واملعامّل إال يف نطاق
حمدود ،وقد رأينا كيف أن الفقهاء تصدوا لفكفكة اللتصادمات القائمة يف القضايا املسلتحدثة
وأخذوا يعيدون النظر يف مثّ املوسيقى وأضاحي احلج ونجاسة غي املسلم واللتلقيح الصناعي
وأزمات العالقات الزوجية عّب فكرة الرشط الضمني وغي ذلك ،وهبذا نالحظ أن طبيعة
اللتحول مل تفرض الكثي من األمور عىل الفقه ،بّ جتاوب معها  ،وهلذا جتد أن النظريات
الفقهية تنسجم مع أغلب القوانني املدنية املعارصة ،لكن املشكلة كانت يف السياسات ،حيث
ضحى الفقه هناك بعقالنيلته؛ ألن احلياة تغيت وهو بقي كام هو ،فرغم أن اللترشيعات يف قسم
السياسات كانت عقالني ًة ،لكن تطور احلياة وتغي الوضع اخلارجي فرض تغي ًا يف القانون
األمر الذي مل يقم به الفقهاء أبد ًا ،فلم يعد يفكر الفقيه بنظامه اجلزائي واجلنائي يف قدرته عىل
احلد من اجلريمة ،بّ وقف عند صورته احلرفية اللتي جاءت يف النصوص ،حلتى لو مل تعد تقدر
هذه الصورة عىل احلد من اجلريمة ،وصار يلزمنا وسائّ أخر ألجّ ذلك ،كام نيس الفقيه أن
اهلدف من األنظمة السياسية إقامة العدل ،فوقف عند الصيغة القديمة امللتناسبة مع العصور
السابقة ،ملتناسي ًا أن العرص احلارض لن تلتحقق فيه العدالة إال باحلد من متركز السلطة والدخول
يف مسار ديمقراطي ..وهبذا مل تعد الفلتاوى والنصوص ـ هبذه الطريقة يف قراءهتا ـ قادرة عىل
اإلجابة عن أسئلة عرصنا أو حتقيق املصالح العقالئية للمسلمني اليوم.
ِ
التعمق يف
يكف شبسرتي لتحقيق ما يريد ،بل دفعه للمزيد من
هذا املقدار من التحليل مل
ّ
حتليل النصوص واملواقف يف صدر االسالم ،فاسلتحرض نصوص السياسات ـ بنحو األمثلة ـ
لكي يقدم قراءة خملتلفة هلا ،فعقوبة القلتّ يف القرآن ليست لوضع نظام قانوين جنائي ،بّ للحد
من الظلم الذي كان سائد ًا بني القبائّ ،فلكي يوقف قلتّ عرشة يف مقابّ واحد ،حدد األمر؛
للتحقيق العدالة يف زمانه ،ولكي يوقف الفلتن بني القبائّ والعوائّ نلتيجة قضايا أخالقية
حساسة تلتعلق باألعراض ،فرض حتريم القذف وشدد من وسائّ إثبات جريمة الزنا ،حفظ ًا
ملاء وجه االرس والقبائّ ،وهلذا نجد يف نصوص القصاص دعوة للعفو والرمحة ،مما ييش بالبعد
األخالقي يف القضية ،فلم يرد النص وضع نظام قلتّ النفس بالنفس ،بّ أراد احلد من ظلم
ذلك الزمان بقلتّ العرشة بالواحد وهكذا .وهذا ما يذكرنا بام طرحه العديد من املفكرين يف

العامل العريب ،مثّ نرص حامد أبوزيد ،يف حركة اللتقنني الرشعي يف اإلسالم األول ،ولعّ األمر
بني مثّ أبوزيد وشبسرتي من باب اللتداعي الذهني واللتخاطر ضمن سياقات فكرية واحدة.
عّب هذا الطريق نفهم ـ من وجهة نظر شبسرتي ـ أن هذه اللترشيعات (السياسات) مل يعد
هلا موضوع يف عرصنا ،ومن ثم فلم تعني الرشيعة لنا شيئ ًا هنا ،األمر الذي يدخّ كّ هذه
القضايا يف منطقة الفراغ ،لكن اليشء الذي نفهمه من جمموع نصوص السياسات هو املسار
الذي حتركنا نحوه ومن خالله ،فهو بؤرة املعنى ولب اللب ،وهو العدالة والرمحة واحلد من
الظلم ،وهذا هو معنى اللتفسي اللتارخيي لنصوص السياسات ،بّ إن هذا األمر عند شبسرتي
ال يقف هنا ،بّ يرى أن تدخّ الدين يف قضايا االرسة وغيها مل يكن بصدد تأسيس يشء ،بّ
بصدد احلد من بعض الظلم واملفاسد وبعض معيقات املعنوية اللتوحيدية ،ومن ثم فسكوت
النص الديني عن يشء ـ مثّ الرقية ـ ال يعني أنه يوافقها ،كام أن شبسرتي هيلتم كثي ًا للقراءة
الفقهية للمرأة فيعلتّبها ملتناسبة مع ذلك الزمان ـ ال مع هذا الزمان ـ وكانت تلتجه آنذاك نحو
حتقيق العدل ،وعلينا أخذ روح هذا اللتوجه لسن قوانني تلتعلق باملرأة اليوم.
من هنا ،ينطلق شبسرتي للتأكيد فكرته يف الديمقراطية وإعادة تكوين احلياة السياسية،
ومرجعية لوائح حقوق اإلنسان املعارصة ،وأن علينا يف كّ أبواب األوامر والنواهي يف
الكلتاب والسنة أن نسي بطريقة عقالئية تلتناسب مع عرصنا ،وهذه هي اللتارخيانية اللتي يطرحها
شبسرتي ،واللتي تؤكد عىل أنه ليس املهم أن آخذ النصوص بحرفيلتها ،بّ املهم أن أعرف ماذا
كانت تلتضمن يف ذلك الزمان ،وماذا كان يفهمها سياقي ًا أبناء ذلك العرص ،ال فقط كيف كانوا
يفهموّنا لغوي ًا ،فقلتّ واحد بواحد تفهم سياقي ًا آنذاك عىل أنه يراد احلد من اإلرساف يف القلتّ،
ال أنه يراد تأسيس نظام جنائي ،وهلذا نحن بحاجة لرتمجة زمانية وثقافية هنا ،وهبذا يظهر
منهجان يف االجلتهاد يف النصوص الرشعية ،يشرتكان يف كوننا خماطبني بالنصوص وخيلتلفان يف
مضمون اخلطاب بني :صيغة القانون ،وروح القانون وقيملته ،وبني املولوية احلرفية واخلطاب
اإلرشادي (املرشد) للخيارات العقالنية األسلم زمكاني ًا ،وهذه هي نظر ّية اخلطاب عند
شبسرتي باخلتصار شديد ،حيث كان دائ ًام شديد اللتأمّ يف معنى خماطبة اهلل لعبيده ،وهوية هذا
اخلطاب.

وعليه ،يمكن أن نفهم تفسري شبسرتي للنصوص الدين ّية يف خمتلف املجاالت البرش ّية التي

تن ّظم العالقات االجتامع ّية والسياس ّية .إنّه يضعها ضمن اآليت:

أ ـ التعديل ،فاإلسالم عنده مل يأت إىل أرض خالية من القوانني واألعراف ،وإنام جاء إىل
بالد هلا قوانينها وأعرافها اللتي كانت ملتداولة يف جمال العالقات االجلتامعية واألرسية والقضاء
واحلرب والسلم واللترصف باألموال ،ومل يقم اإلسالم بلتأسيس قانون جديد للحياة ،والذي
فعله أنه حذف أو غي أو عدل من تلك األعراف والقوانني ما رآه منافي ًا للسلوك اللتوحيدي
ولكرامة اإلنسان ،وهذا ما يعني أو يبدأ يدلنا عىل أن تدخّ اإلسالم يف املجال القانوين مل يكن
لبناء نظام حياة باملعنى امللتداول اليوم ،وإنام حالة اسلتثنائية للحد مما ينايف القيم اللتوحيدية من
أعراف وقوانني.
ب ـ التمييز بني القوانني والقيم ،بمعنى أن القيم هي الثوابت اللتي أرادهتا عمليات اللتعديّ
امللتقدمة ،أما القوانني فال تلتسم بالثبات ،بّ هي قرابني وأضاح للتلك القيم ،قد تلتغي وتلتبدل،
وهذا هو معنى عرضيلتها عنده (قابلية اللتغي والصيورة الدائمة ال اهلامشية) ،فالقانون
الصالح هو ذلك القانون الذي يمكن يف ظله قيامة القيم وحتقق السلوك اللتوحيدي ،وأما
القانون غي الصالح فهو ذلك القانون الذي يقف سد ًا مانع ًا يف حلظة زمنية ما عن ّنضة القيم
املشار إليها ،فالثابت هو القيم وامللتغي هو القانون.
أن وفاء
ج ـ وينتج عن التمييز املشار إليه بني الثابت
واملتغري حصيلة بالغة األمه ّية ،وهي ّ
ّ
متغري ،ومعنى ذلك أن
القوانني باألغراض والقيم ليس أمر ًا ثابت ًا بدوره ،بل هو يف نفسه ّ
جمموع ًة قانونية ما قد تكون يف زمن ما مناخ ًا مساعد ًا وبيئ ًة حاضنة لنهوض القيم وتوفرها،
لكن هذه املجموعة بعينها قد تغدو يف حلظة تارخيية أخرى معيق ًا حللول هذه القيم ومانع ًا.
ووفق ًا للمنطق أعاله ،البد من تغي هذه القوانني يف اللحظة الثانية للتفي القوانني
بأغراضها ،وإال فإن بقاءها سيكون منافي ًا لقيم اإلسالم ،فاللتغي هنا وفاء بالثابت يف الدين ال
خرق ًا للثوابت ،وخطأ الفقهاء املسلمني كان يف فكهم هذا االرتباط بني القيم والقوانني ،فظنوا
القوانني أمر ًا ثابلت ًا أصلي ًا كالقيم.
د ـ ولو حاولنا تطبيق الصورة أعاله عىل املشهد املعارص من وجهة نظر شبسرتي ،سنجد

أن الفقه اإلسالمي عنده غي قادر اليوم عىل توفي تلك القيم لو اريد له احلفاظ عىل شكله
القديم ،بّ البد فيه من تغييات تلتناسب مع اللحظة؛ ألن الفقه زمني وال يلتعاىل عن اللتاريخ،
ولكي نعيد صياغلته اليوم وإنلتاجه من جديد ال يصح االعلتامد عىل النمطيات القديمة أو املثّ
السابقة بمن يف ذلك شخص اإلمام عّل بن أيب طالب مثالً؛ ألن تلك النمطيات أو القدوات
كان تصلح لفرتة زمنية ،وال تصلح اآلن؛ ليس ملشكلة فيها بنفسها ،بّ ألن منطق الصيورة
اللتارخيية ال يسمح ببقاء مسلكيات أو قوانني حمددة مسلتقرة ،وكأن شبسرتي يريد أن يقول بأن
الكائن البرشي ال يسلتحم من ماء القانون مرتني ،لكنه يظّ يف بحية القيم ثابلت ًا.
إن األنبياء واألوصياء نامذج منهاجية ،وليست تطبيقاهتم للقيم بنفسها نامذج لنا ،وهذا ما
يدفع بشخص مثّ شبسرتي أن يرصح بمقولة حساسة جد ًا يف املجلتمع الشيعي ،إنه يرى أن
اإلمام عّل بن أيب طالب قدوة لزمانه ،فال يمكن جعّ سلوكه معيار ًا اليوم ملصاديق حياتنا اللتي
نواجهها ،وإن كان ّنجه قدوة لنا .وهذا ما يوضحه شبسرتي مرار ًا من أن اتباع النبي هو
األخذ بمنهجه ،ومنهجه كان وضع صيغ للعدالة تلتناسب مع طبيعة املوقف الزمني ،فنحن
نطيعه يف املنهج وأما تطبيقه املنهج فهو تطبيق زمني خاص به ،فالنبي تأسى والحظ عرف
زمانه ،واللتأيس بالنبي يعني صنع القوانني العادلة بمالحظة عرف زماننا ،ال عرف وزمان
غينا ،ولو كان زمان شخص النبي؛ إذ العدالة تكلتسب تعريفها يف كّ زمان بحسب ذلك
الزمان  .وألن الفقه مل يامرس هذا الدور وجدنا مشكلة الشكالنية فيه ،وانطالق مرشوع
األمر باملعروف والنهي عن املنكر السلطاين ،لكي يقولبا الناس يف قالب واحد ،وممارسة
اسلتنساخ دائم للبرش عّب كّ اللتواريخ ،وهبذا ضحينا باهلدف إخالص ًا للطريق  ،ونحرنا
( )1تعرض شبسرتي ملفهوم العدالة وتعريفاهتا امللتعددة الزمكانية وقضية عدالة األنبياء واألئمة ،يف
مواضع ملتعددة من كلتبه ،خاصة كلتابه يف نقد القراءة الرسمية للدين ،ويمكن هبذا الصدد مراجعة
حواره مع الشيخ حمسن كديور ،واملنشور مرتمج ًا إىل العربية يف جملة احلياة الطيبة ،العدد اللتاسع ،عام
2002م ،حتت عنوان :حوار يف دائرة النقد.
( )2لعله يصح القول بأن أحد أشهر املوائز بني منهجية العرفاء وامللتصوفة ومنهجية الفقهاء واملحدثني،
هو أن املنهجية الفقهية ختلص كثي ًا للطرق واألساليب اللتي توصّ للهدف؛ ربام ألّنا ال تثق
بالوصول من دوّنا ،بينام تركز املنهجية الروحية عىل اهلدف ،وتعلتّب أن الغرق يف الطريق يغيب عنا

املعنى وفا ًء للصورة والشكّ.
وهذا كله يسلتدعي ـ من وجهة نظر شبسرتي ـ إعادة بناء القانون والفقه غي املعارضني
للقيم النهائية ،ليس عىل أساس علومه القديمة من األصول واللغة والفلسفة وغي ذلك ،بّ
وإىل جانبها العلوم اإلنسانية اجلديدة يف النفس واالجلتامع ،مع األخذ بعني االعلتبار أن الفقه
ليس سوى قوانني ،وإال فال يملك قدرة إدارة مرافق احلياة كلها والنهوض هبا ،متام ًا كام قال
رسوش يف هذا الصدد.

و ـ مبدأ استحالة التأبيد يف القانون

وفق ًا للصورة أعاله ،واجه شبسرتي ـ خاص ًة يف كلتابيه :هرمنوطيقا الكلتاب والسنة ونقد

القراءة الرسمية للدين ـ إشكالية اللتأبيد يف النصوص الدينية وخاصية إطالقها الزماين،
فالنصوص متلك إطالق ًا زماني ًا ـ كام يقول الفقهاء واألصوليون ـ فكيف يمكن شّ طاقة هذا
اإلطالق لكي تنسجم هذه النصوص الكثية مع اخللفية الفلسفية اللتي قدمها شبسرتي يف هذا
املجال؟
يذهب شبسرتي هنا إىل ترجيح ما قدمه من الرؤية الفلسفية عىل ما يرتاءى لنا من ظواهر
النصوص من أن هناك إطالق ًا زمكاني ًا ،وهذا الرتجيح ليس عبثي ًا؛ بّ هو ناتج عن مقاربة
منطقية بني حالني؛ وذلك أن اإلطالق يف مقام اإلثبات وعىل مسلتوى اللغة بام حتمله من
دالالت جادة مقصودة ،ملتفرع عىل إمكانية احلكم األبدي ثبوت ًا ،ففي املرحلة األوىل علينا أن
نثبت إمكانية اللتأبيد يف عامل األحكام ،فإذا ثبت ذلك أمكن االنلتقال إىل املرحلة الثانية اإلثباتية،
لنرى هّ دلت نصوص الكلتاب والسنة عىل اللتأبيد أو ال؟
من هنا ،يرى شبسرتي أن الفقهاء اكلتشفوا اللتأبيد من خالل اإلطالق ،يف حني كان البد هلم
أن يكلتشفوا اإلطالق نفسه من خالل إثباهتم إمكانية اللتأبيد يف املرحلة السابقة ،ولو رجعنا إىل
تصوراهتم عن إمكانية اللتأبيد لوجدناهم يعلتّبون أن الفعّ إما فيه مصلحة أو مفسدة ،وأن
الفعّ ال خيلتلف فيام ينلتج عنه بني زمان وزمان ،وتصورهم هذا خاطئ؛ ألن األفعال ال متلك
اهلدف عملي ًا ،وهلذا فهي ال ترى مانع ًا من تنوع الطرق.

خاصي ًة من هذا النوع؛ بّ إن الفعّ يكلتسب مصلحلته أو حسنه وكذلك مفسدته أو قبحه من
السياق املحيط به ،وهذه السياقات ملتحولة وملتغية عّب الزمن ،فال يسلتطيع الفعّ أن حيافظ
عىل سملته وطابعه يف كّ الظروف؛ ألن الظروف هي اللتي تكسوه باللتوصيف واحلكم.
ويف سياق حماوللته الكشف عن منطلقات الفقهاء واألصوليني املسلمني يف دعواهم أبدية
األحكام ،حياول العالمة شبسرتي أن يكلتشف ذلك عّب األصول الفلسفية والكالمية عندهم،
وهنا تظهر جمدد ًا فكرة اخلامتية ،فقد فهم منها العلامء املسلمون أن عىل النبي اخلاتم أن يأيت
باألحكام اللتي تقدر عىل تغطية عرصه وما بعده إىل يوم القيامة ،وأنه إذا مل يوفر لنا ذلك فهذا
يعني نقض ًا وهدم ًا خلامتيلته؛ ألن اخلامتية تسلتبطن ـ وفق ًا هلذا الفهم ـ إمكانية اسلتخدام ما أتى به
النبي دوم ًا ،وإال احلتجنا ـ بعد اسلتنفاد ديانة هذا النبي أغراضها وعدم قدرهتا عىل االسلتمرار ـ
إىل نبوة جديدة ،وهذا مفهوم مناقض للخامتية .وعندما تفّس اخلامتية هبذا املعنى يرتفع سقف
توقعاتنا من نصوص الكلتاب والسنة ،متام ًا كام عندما نرتقب من الرسول أن يعطينا كّ
اللتفاصيّ ،وحيث إن شبسرتي يف قراءته اخلارج ـ دينية امللتقدمة قد أعطى الدين دور السلوك
اللتوحيدي وما ال قدرة للعقّ إليه ،فهذا يعني أن رسالة الرسول ال عالقة هلا من األول بغي
هذا املجال ،فعدم وجود أحكام تفصيلية فيها أو عدم كوّنا يف أحكامها أبدي ًة ال يرض باخلامتية؛
لعدم ارتباط ذلك هبوية هذه الرسالة أساس ًا.
وعليه ،فاإلطالق فرع إمكان اللتأبيد ،واللتأبيد غي ثابت وال ممكن ،ومن ثم ففكرة اإلطالق
الزماين واملكاين غي صحيحة ،وهبذا يصبح النص عاري ًا من لباس اللتعايل ليكون يف مقبض
شبسرتي يمكنه اللترصف فيه وفق ًا لطبيعة املوقف الزمني ،ال وفق ًا لطبيعة الداللة اللغوية
الشمولية.

ز ـ شبسرتي ونقد التأصيل التكويين للقوانني

ومن خالل هذه اللتوليفة اللتي تقدمت ،يرفض املفكر شبسرتي حماولة أمثال العالمة

الطباطبائي والشيخ مرتىض املطهري ،يف أن هناك أحكام ًا ثابلتة وأخرى ملتغية يف اإلسالم ،وأن
ثبات األحكام الثابلتة جاء من وجود حاجات ثابلتة ومنطلقات فطرية راسخة اسلتدعلتها ،ويرى
أن هذا الكالم ال يملك تّبير ًا فلسفي ًا؛ ألن كّ املسلكيات واألعامل تأخذ وضعها يف ظّ

سياقها الزمكاين ،وال حتيا لوحدها منقطع ًة عن أي سياق.
معنى فكرة أمثال الطباطبائي أن القانون يلتبع يف كثي من األحيان البنية اللتكوينية لحأشياء،
فأنت ختفف اللتكاليف عن الطفّ الصغي أو ترفعها عنه؛ ألن إمكاناته الطبيعية ال تسلتدعي
ذلك مثالً ،ومن هنا فّس أمثال املطهري االخلتالفات القانونية بني الرجّ واملرأة يف اإلسالم
بأّنا راجعة إىل االخلتالفات اللتكوينية اجلسدية والنفسية بينهام ،ومن ثم فلوح اللترشيع هو
انعكاس تلقائي للوح اللتكوين ،وهبذا تكون الطبيعة ـ وفق ًا لطريقة تعبي أمثال االسلتاذ الشيخ
جوادي آمّل ـ قرآن اللتكوين ،فيام يكون القرآن هو طبيعة اللترشيع.
هذا النمط من القراءة للفوارق القانونية لقضية الرجّ واملرأة ولغيها من عرشات
القضايا يرفضه شبسرتي ،ويرى أنه مأخوذ من أمثال جالل الدين الدواين ونصي الدين
الطويس ،ويعلتّب أن اللترشيعات ملتناسبة مع السياقات االجلتامعية والزمكانية ،وهي ختلتلف
باخلتالف األوضاع االجلتامعية واالقلتصادية وغيها ،وينقّ حوار ًا شخصي ًا جرى بينه وبني
السيد حممد باقر الصدر ،يؤكد فيه أن الصدر يعلتّب أن الفوارق بني الرجّ واملرأة ترجع لطبيعة
األوضاع املجلتمعية ومسلتويات حتمّ الرجّ للمسؤولية االرسية آنذاك ،فلو تغيت فيمكن أن
تلتغي األحكام.
وهلذا يرى شبسرتي أن فكرة الفوارق الطبيعية واألساس الطبيعي للقانون هي اللتي
حكمت ذهنية الفقهاء املسلمني وأنلتجت أحكام ًا مطلقة تلتصّ بالعالقات االرسية وقضايا
املرأة والرجّ ،بّ إن تصورات املسلمني حول نقصان املرأة ـ بمن فيهم بعض الفالسفة ـ
سامهت يف تصور أن هذه القوانني ثابلتة برجوعها ألصّ طبيعي تكويني ،وكرست هذه
املنظومة الفقهية حول املرأة.
واألكثر إثارة هو أن شبسرتي يطرح فكرته أيض ًا مبني ًة عىل االعلتقاد باللتطور اللتارخيي
للبرش ،مسلتحرض ًا الداروينية اللتطورية هنا ،فاإلنسان اللتكويني بنفسه عرضة لللتطور تبع ًا
ألوضاعه ،وليس هناك ثوابت تكوينية يف هذا السياق ،لنبني عليها قوانني دائمة .
( )1راجع نص احلوار مع شبسرتي حول اللتكوين واللترشيع وقضايا املرأة ،مرتمج ًا إىل اللغة العربية ،حتت
عنوان :الفقه اإلسالمي وحقوق املرأة ،رصد للمنطلقات الفلسفية ،جملة نصوص معارصة ،العدد :6
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ولعّ من الطرائف أن اللتوجهات املعارصة يف نقد الكثي من القيم األخالقية أو
السلوكيات الدينية السائدة ،باتت بنفسها حتلتكم أيض ًا إىل الوضع الطبيعي ،خالف ًا لشبسرتي،
فلتجد أن بعض منارصي املثلية اجلنسية يعلتّبوّنا حالة طبيعية ،وأّنا مشاهدة بني احليوانات
أيض ًا.

ح ـ من رفض حقوق اإلنسان اإلسالميّة إىل تبنّي حقوق اإلنسان الوضعيّة

خيرج شبسرتي هنا بنلتيجة تلقائية ملجمّ نظريلته امللتقدمة ،وهي رفض فكرة شمول الدين

بمعنى وجود أنظمة شاملة فيه ،تنظم حياة اإلنسان يف متام األبعاد السياسية واالجلتامعية
واالقلتصادية و ..ومن ثم فالبحث عن معامل هذا الشمول يغدو أمر ًا عبثي ًا ،وهبذا تظهر بوضوح
فكرة تارخيية الدين بمعنى النظم واألحكام واللترشيعات واللتفاصيّ؛ ألّنا بأمجعها مل تكن
سوى حماولة عقالئية من النبي والدين للتنظيم حركة احلياة يف عرصهم ،كوّنم الذين تولوا هذا
األمر تبع ًا لظروف زمنية ال انبعاث ًا عن منطلقات دينية ،فكّ هذا الفقه تارخيي ،وهلذا ال يعّب
عن أمر ثابت أو ملزم ،وحيث اسلتنفد أغراضه بانلتهاء تلك احلقبة من حياة اإلنسانية ،هلذا ال
يصح إعادة تعويمه مر ًة أخرى للتنظيم احلياة عّبه ،وإنام ينبغي البحث عن مرجعيات جديدة،
وهلذا جتد بوضوح يف كلامت شبسرتي اإلقرار بخلود الدين ،ويف الوقت نفسه إنكار مفهوم
خلود الرشيعة باملعنى السائد للرشيعة.
خاص ًة يف كتابيه :نقد القراءة
ومن هذا املدخل ،يلج شبسرتي قض ّية حقوق اإلنسان،
ّ
وتأمالت يف القراءة اإلنسان ّية للدين .إنّه يضعنا يف كتاباته املتعدّ دة أمام اَتاهني
الرسم ّية للدينّ ،
يف هذا املوضوع:
اَتاه حقوق اإلنسان امليتافيزيق ّية اآلتية من الدين والنصوص الدينية ،وهذا هو االجتاه الذي
نظر له بقوة أمثال العالمة الشيخ عبد اهلل جوادي آمّل يف كلتابه حول فلسفة حقوق اإلنسان،
ونظر له كذلك الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي والشيخ حممد تقي جعفري.
إن حقوق اإلنسان امللتيافيزيقية تقوم عىل أركان تقف عىل رأسها الفكرة اللتي تقول بأن
تعيني احلقوق قضية حتلتاج ملن هو قادر عىل وعي اإلنسان كله يف سياقه الوجودي واللتارخيي،
وهذا أمر ليس بملتناول البرش ،فمعلوماتنا عن اإلنسان وخصائصه حمدودة جد ًا ،فكيف يمكن

للبرش وبأي مّبر فلسفي أو أخالقي أن يضعوا الئحة احلقوق واللتكاليف ألنفسهم ،وهم ال
يعرفون أرسار اخللقة فيهم بدني ًا ونفسي ًا وتارخيي ًا واجلتامعي ًا وغي ذلك؟!
هذا يعني أن من له هذا احلق ليس إال اهلل سبحانه ،فهو الذي يعني احلقوق فيوسع أو يضيق
فيها ،ويصبح النص الديني هو املرجع يف تعيني حقوق اإلنسان ،وليس اسلتذواقنا واسلتنلتاجاتنا
الشخصية.
بّ يذهب اجتاه احلقوق امللتيافيزيقية إىل القول بأنه ال يوجد مانع من اخلتالف احلقوق بني
البرش ،وليس هناك برهان فلسفي يوقف ذلك؛ إذ من املمكن أن يكون االخلتالف بني البرش يف
مسلكياهتم وجنسهم وغي ذلك سبب ًا يف اخلتالف حقوقي وقانوين.
اَتاه حقوق اإلنسان املدن ّية الوضع ّية العلامن ّية ،وهو االجتاه الذي بنيت عليه لوائح حقوق

اإلنسان يف الغرب ،وصوالً إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومسارات هذه احلقوق عقب
احلرب العاملية الثانية.
يف هذا االجتاه الذي يسلتقي أصوله من فالسفة غربيني كبار مثّ كانط وروسو وهوبز
وغيهم ،يصبح اإلنسان من حيث هو إنسان حائز ًا عىل حقوق ملتشاهبة ،انطالق ًا من اللتشابه يف
اإلنسانية اللتي هي بذاهتا مرجع هذه احلقوق ومّبرها.
وسط هذين االَتاهني ،ينترص شبسرتي للثاين منهام ،ويرى عبثية احلديث عن حقوق
اإلنسان اإلسالمية ،وأنه البد من طي هذه الصفحة لصالح حقوق اإلنسان العاملية املعارصة
واالنضواء حتلتها والقبول هبا ،وإذا كانت لدينا مناقشة فيها فالبد أن تكون من ضمن سياقها
املنلتج هلا ،وهو سياق اللتنوير واحلداثة والعقالنية الغربية ،ال من سياق خمارج هلا عىل مفاصلة
تامة معها كسياق الدين اإلسالمي والنصوص الدينية.
مربرات ملا يطرحه ،ومن ضمنها:
ويقدّ م شبسرتي عدّ ة ّ

أ ـ أن القراءة امليلتافيزيقية غي قابلة لإلجراء؛ ألن أغلب البرش ليسوا مسلمني.

ب ـ كام أّنا غي حاسمة؛ ألّنا ترجع الخلتالف القبليات اللتي تسلتكن يف القارئ للنصوص
الدينية كام رأينا من قبّ ،فأي قراءة حلقوق اإلنسان امليلتافيزيقية هي امللتعينة؟!
ج ـ بّ إن السي ورائها يفيض إىل سفك الدماء وإشعال احلروب ،فحقوق اإلنسان
امللتيافيزيقية املوجودة بني املسلمني ال تنلتج سوى احلروب والرصاعات ،خاصة وأن شبسرتي

يف بعض كلتاباته امللتأخرة ركز عىل العمق الفقهي احلقيقي ملا قامت به بعض املنظامت اإلسالمية
(اجلهادية) مؤخر ًا يف مثّ سوريا والعراق وغيها ،ويراها الوجه احلقيقي لإلسالم الفقهي
املدريس.
د ـ كام أن شبسرتي يعلتّب أن خطأ القراءة امللتيافيزيقية املركزي أيض ًا أّنا اعلتّبت هدف بعثة
األنبياء هو وضع حلول لكّ يشء يف حياة البرش ،يف حني أن هدف بعثة األنبياء عند شبسرتي
هو احلياة املعنوية ،وأن اإلنسان قادر ـ بام أودع اهلل فيه ـ أن حيّ سائر أموره بنفسه ،بال حاجة
ملرجعية خمارجة له.
واملسألة األهم هنا هي أن شبسرتي يعلتّب أن مفاهيم وبنيات حقوق اإلنسان العلامنية اليوم
وليدة احلداثة وخمرجاهتا ولواحقها ،وأنه من اخلطأ البحث عن الئحة حقوق اإلنسان ـ
بمفهومها املعارص ـ يف النصوص الدينية؛ ألّنا مل تكن موجودة وال مطروحة وال يف خميلة أحد
آنذاك ،فلتفسي النص الديني هبذه الطريقة هو تفسي عاجز.
هلذا يرفض شبسرتي احلديث عن أسلمة الئحة حقوق اإلنسان القائمة اليوم ،كام يرفض
أن منظومة حقوق
احلديث عن مرجعية حقوق اإلنسان امليلتافيزيقية ،وخيرج باستنتاج مهم وهو ّ
اإلنسان اليوم غري إسالم ّية ،لكنّها ليست معارض ًة لإلسالم.

ّأما ّأهنا غري إسالم ّية؛ فحأن النصوص ال حتكي عنها أبد ًا ،وفق الفهم اللتارخيي لدور النبي

عند شبسرتي كام تقدم.
وأما ّأهنا ال تعارض اإلسالم؛ فحأن الفهم واالجلتهاد اللتارخيي الذي قدمه شبسرتي يفيض
ّ
إىل تراجع الصيغ القانونية القديمة ملصلحة الصيغ العقالنية البرشية احلديثة واللتي منها وعىل
رأسها رشعة حقوق اإلنسان ،ومن ثم فاإلسالم ساكت عن هذا اإلعالن العاملي ،ليس له فيه
موقف سلبي أو إجيايب ،وعلينا نحن أن نلتأمّ يف هذا اإلعالن من زاوية مناهضلته للمعنوية
الدينية أو ال ،ونحن نجد أنه يف الوقت الذي ال يدعو فيه هذا اإلعالن للدين ،لكنه ال حيارب
الدين أبد ًا ،بّ يفلتح الباب أمام قضية بالغة األمهية عند شبسرتي ،وهي اإليامن احلر ،وهو
اإليامن احلقيقي من منظور شبسرتي وأكثر اللتجديديني الدينيني امللتأخرين الذين يعلتمدون
اللتوجه املعنوي يف جتديدهم؛ وهذا النوع من اللتجديد يلتجه بقوة دائ ًام نحو تشييد الالهوت
اإلنساين ،ويسلتقي بعض أصوله وجتربياته من أمثال لوثر وإراسموس كام أرشنا من قبّ،

ويفلتح املجال لقبول اخلتالفات البرش (مبدأ أن اإلنسان له احلق يف أن خيطأ) ،وهذا هو السبب
احلقيقي والنهائي وراء ذهاب شبسرتي لوجوب قبول املسلمني اليوم بالئحة حقوق اإلنسان
العاملية ،ووراء دعوته اللتي أطلقها مؤخر ًا ألنسنة العلوم اإلسالمية ،بدل السعي خلف أسلمة
العلوم اإلنسانية ،معرض ًا باملرشوع الذي تبنلته جهات نافذة يف إيران ألسلمة اجلامعات
والعلوم اإلنسانية منذ حوايل أربعني عام ًا.
وهبذا يقلص شبسرتي الرشيعة إىل جمموعة قيم عليا وأصول كلية ،وخيلع منها صفة
القوانني واملنظومات القانونية الثابلتة ،معطي ًا اإلنسان هذا الدور ،وهبذا يلتأسس يف وعي
شبسرتي مفهوم مرجعية القانون باملعنى املعارص للكلمة ،يف مقابّ مرجعية الفلتوى باملعنى
السائد ،خاصة وأنه ممن يرى أن الفقهاء املعارصين يلتجهون مر ًة أخرى العلتبار الفلتاوى مقدمة
عىل القوانني اللتي تسنها الّبملانات وأهّ احلّ والعقد يف األمم واملجلتمعات ،وهو ما خيلق ـ
من وجهة نظره ـ شخصية ملتدينة ،لكنها غي منسجمة مع حميطها ،بّ حتيا لوحدها.

ط ـ شبسرتي وإعالن نهاية عصر الفقه واألصول

مؤخر ًا (2016م) طرح شبسرتي سلسلة مقاالت أثارت جدالً حول ّناية عرص الفقه

اإلسالمي ،وقد تضمنت أبرزها دعو ًة للخروج من الفقه السائد بشكّ تام ،انسجام ًا مع
طروحاته امللتقدمة ،فبدل إصالح الفقه البد من عبور الفقه وختطيه.
ينطلق شبسرتي هنا من أن الفقهاء تناموا يوم ًا بعد يوم ،وصاروا حيددون للمسلمني
وظائفهم من خالل اإلفلتاء أو القضاء أو نظام احلسبة ،حلتى وصّ احلال لكي يقول الغزايل بأن
الفقيه هو الذي حيدد للسلطان وظيفلته .ويف القرن الثاين والثالث اهلجريني ،ومها القرنان
اللذان وضع فيهام املسلمون اللتأصيالت النظرية لسلوكياهتم واجلتهاداهتم ،طرح الفقهاء
يؤصالن ملرجع ّية الفقه وهيمنته ،ومها:
أصلني ّ
أصل تبعية األحكام للمصالح واملفاسد ،من حيث علم اهلل تعاىل بكّ املصالح واملفاسد يف
مجيع األعصار واألمصار ،وهبذا صار عىل املسلم لزام ًا أن يبحث عن احلكم اإلهلي يف كّ
واقعة.
وأصل مرجع ّية الكتاب والسنّة يف اكلتشاف احلكم اإلهلي.

ويرى شبسرتي أن هذه الوضعية دفعت علامء الفقه إىل تأسيس علم يمثّ منهجية عملهم،
فلتبلور ما عرف بعد ذلك بعلم أصول الفقه ،الذي يمثّ علم منطق االسلتنباط الفقهي.
وباسلتمرار جهود الفقهاء وقدرهتم امليدانية عىل تقديم أجوبة عىل خملتلف الوقائع اللتي كانت
تواجه املسلمني عىل املسلتوى الفردي واالجلتامعي ،تكرست صوابية الفكرة امللتقدمة ،وهي أن
الفقه حالل كّ املواقف وأنه يقدم أجوب ًة جلميع العصور واألمصار ،وصارت الرؤية الفلسفية
الكالمية امللتقدمة اإلشارة إليها راسخ ًة أكثر ،واكلتسبت قو ًة إضافية؛ إذ مل يواجه املسلمون أي
موقف عجز الفقهاء عن تقديم جواب فيه.
لكن املسلمني يف القرون امللتأخرة واجهوا وضع ًا جديد ًا خملتلف ًا متام ًا ،وهو عرص النهضة ثم
اللتنوير وعرص احلداثة يف الغرب ،وبالفعّ فقد تصدى علامء الرشيعة للتقديم أجوبة عن كّ
الوقائع املسلتجدة اللتي أطلق عليها عنوان (املسائّ املسلتحدثة) ،واللتي كان منها املقاربات
الفقهية اللتي قدمت يف عرص احلركة الدسلتورية مطلع القرن العرشين ..وهبذا ظهر علم الفقه
العمالق الذي يغطي آالف املسائّ اللتي تعكسها كلتب الفقه واالسلتفلتاءات والفلتاوى
والرسائّ العملية ،فحاصّ جهود الفقهاء هو هذه املسائّ اللتي نراها اليوم يف كلتب الفقه
العمّل واالسلتفلتاءات.
إن نظر ًة تأملية هلذا الفقه تسمح لنا ـ عند شبسرتي ـ أن نعلتّبه هرمنوطيقا اهلوية اجلمعية
للمسلمني ،متام ًا كام كانت هناك هرمنوطيقا اهلوية القومية لليهود ،يف مقابّ املسيحيني الذي
كانت لدهيم هرمنوطيقا البشارة.
هذا كله كان يمكن أن يلتم تالفيه ،لكن انلتصار الثورة يف إيران غي املعادلة متام ًا ،إذ فرضت
الدولة اإلسالمية واقع ًا جديد ًا رمى بآالف القضايا العالقة أمام يدهيا للتقوم بحلها يف خملتلف
شؤون احلياة السياسية واالجلتامعية بحمّ أثقّ بكثي من املايض ومن جمموع مئات السنني
السابقة ..إن أول يشء نالحظه هو اسلتعانة املقنن اإليراين بالقوانني الوضعية الغربية ووضعها
يف بنوده القانونية ،وليس اسلتنباطها من الكلتاب والسنة ،وهو يدرك أّنا غي موجودة فيهام؛
وهبذا حصّ حتول من مرجعية الكلتاب والسنة إىل مرجعية اللتجربة البرشية؛ ألن كّ اإلرث
الفقهي السابق مل يعد قادر ًا عىل االسلتجابة.
هبذا يسلتنلتج شبسرتي أن هذه اللتجربة جيب أن تكون قد أقنعلتنا بأن اخليار الصالح هو خيار

عدم الرجوع للكلتاب والسنة يف قضايانا املعارصة؛ ألن الكلتاب والسنة ليس فيهام يشء من
هذا ،واسلتبدال هذه املرجعية بمرجعية العقّ واللتجربة واخلّبة اإلنسانية املرتاكمة .وأما القول
بأن بعض العمومات كافية يف حّ هذه املشاكّ فهو هروب من السؤال املحرج ،إذ هّ بوضع
بعض اآليات القرآنية مطلع كّ الئحة قانونية تصبح هذه القوانني ذات هوية قرآنية وحديثية
أو أّنا يف جوهرها ذات هوية برشية ،وأن املقنن اإلنساين هو الذي ساقها يف ضوء بعض
األصول العامة العقالنية البرشية الواضحة؟ أليس زعم أن هذا اجلتهاد فقهي يف الكلتاب
والسنة هو تضليّ حقيقي؟!
وأما القول بأن هذه األفعال هي مباحة فال حاجة للشارع أن يلتكلم فيها ،فهو أصعب من
سابقه؛ إذ كيف يعقّ أن هذا الشارع احلكيم اخلبي يرتك كّ هذه الوقائع العظيمة يف طي
السكوت ليلترصف البرش هبا كام يشاؤون وتفوهتم املصالح واألغراض؟! هّ يرتك اإلله
الرحيم عباده كذلك لو كان برناجمه شام ً
ال هلذا احلد؟! إن املوقف يلتطلب منا اللتخّل عن هذه
األسلمة الومهية لحأشياء.
وخيلتم شبسرتي بالدعوة إلغالق مرحلة علم الفقه واألصول ،بوصفهام هرمنوطيقا اهلوية
اجلمعية للمسلمني أو هوية اجلامعة املسلمة ،للدخول يف مرحلة اهلرمنوطيقا الفلسفية.
هذه املقالة ـ إىل جانب أربع مقاالت اخر ،نرشت يف موقعه الرسمي عىل الشبكة العنكبوتية
وتضمنت روح أفكاره اللتي سبق أن أرشنا إليها يف رشح نظريلته وموقفه من الفقه ـ دعت
شبسرتي لطلب املناظرة مع مراجع الدين حوهلا ،خاصة وأنه برر ذلك بأنه يمنع من إلقاء
أفكاره يف املجلتمع ،بحجة أنه يلقي الشبهات والبدع ،فرأى أن أفضّ طريق هو مواجهة
املراجع مبارش ًة ،ولكن أحد ًا منهم مل يسلتجب له ،فيام تصدت أسامء اخر لذلك ،وأبدت
اسلتعدادها للمناظرة ،مثّ الدكلتور حممد حممد رضائي ،والشيخ حممد تقي سبحاين ،والشيخ
الدكلتور عبد احلسني خّسوبناه ،والشيخ عّل رضا قائمي نيا ،والشيخ أبو الفضّ ساجدي.

مطالعات وتأمّالت
يف نظريّة فقه القيم والتارخييّة
متهيد

كانت هذه خالصة نظرية الشيخ شبسرتي يف مساحة الفقه والرشيعة ودائرهتام ،وقد سبق

أن علقنا ـ عند احلديث حول النظريلتني السابقلتني ،يف مناقشلتنا لكّ من بازرگان وعبد الرازق
ورسوش ـ عىل العديد من النقاط اللتي وردت يف هذه النظرية ،فال نعيد ،بّ نود أن نكمّ
رحلة املناقشة.
وجيب أن اشي أيض ًا منذ البداية إىل أن العديد من األصول املوضوعة يف نظرية شبسرتي،
قد ال أمتكن من تناوهلا هنا؛ ألّنا تفرض بحوث ًا موسعة ليس هنا جماهلا ،مثّ نظريلته يف
اهلرمنوطيقا الفلسفية أو القراءة النبوية للعامل وحقيقة الوحي ،وكذلك نظريلته يف لغة الدين ،بّ
سأمر عليها بوصفها أصوالً موضوعة ،وقد املح لبعض املالحظات عليها تارك ًا ذلك ملناسبة
أخرى؛ ألن جمال بحثنا هنا خملتص بنطاق دراسة موقف شبسرتي من الرشيعة والفقه
اإلسالمي.
ويمكن الوقوف بنظرة تأملية عند هذه النظرية املهمة ،واللتي تكشف عمق شبسرتي يف
تناول القضايا واالنسجام الكبي يف منظوملته الفكرية ،ووفائه بالكثي من النلتائج املرتتبة عىل
فلسفلته اهلرمنوطيقية.

 1ـ مناقشة مستعجلة يف إعادة تعريف شبسرتي للوحي

مل تبد يل واضح ًة طبيعة اللتعريف الذي قدمه شبسرتي للوحي ،فقد ربط شبسرتي الوحي

باملنفعّ أو ربطه بالنلتائج أكثر مما ربطه باملصدر أو باحلدث نفسه ،وهذا معناه أن شبسرتي يريد

أن خيرج بالوحي من سياق صورته النمطية عند األديان يف كونه عملية أو ظاهرة وجودية
مرتبطة باتصال شخص النبي بمصدر ملتعال عّب طرق خاصة ،ليبطه بنلتائجه من حيث تأثيه
االسلتثنائي عىل شخص ما ،فحيثام أثر تأثي ًا ال يوصف كان وحي ًا وإال مل يكن كذلك.
وهنا نسأل :ملاذا أراد شبسرتي أن خيرج بالوحي من فضاء إىل فضاء؟ هّ ذلك منه اعلتقاد ًا
بعدم صدقية الظاهرة يف نفسها أو عدم إمكان إثباهتا ولو من خالل املعجزة أو أن ذلك منه
لغرض آخر؟
وعندما يلتحدث عن اللتأثي الذي ال يوصف فمن يقصد؟ هّ يقصد شخص املوحى إليه
(النبي) أو مطلق اآلخرين؟ فإذا قصد شخص املوحى إليه فام هو اجلديد الذي قدمه يف تفسي
الوحي؟ بّ ملاذا كان الوحي نسبي ًا ما دام ظاهر ًة كونية قام بلتجربلتها شخص وأدرك اللتجربة
إدراك ًا حصولي ًا شخص آخر ،فلامذا ال تكون وحي ًا يف حق الشخص اآلخر أيض ًا ،ال بمعنى
حتقق الظاهرة فيه ،بّ بمعنى إدراكه للتحقق الظاهرة يف غيه؟ ثم ملاذا تربط وحيية الوحي بأن
يعيشها شخص ما حينئذ وال تربط بواقعها؟ مث ً
ال لو رأى شخص يف منامه رؤيا فصاحب
اللتجربة هو الرائي ،لكن اآلخرين أدركوا هذه اللتجربة من خالل إخباره أو عّب سبيّ آخر،
ففي هذه احلال ملاذا تربط الرؤيا بشخص الرائي وال تكون رؤيا بالنسبة إىل اآلخرين ،أي ال
تكون حدث ًا واقع ًا بالنسبة إليهم أدركوه بالعلم احلصويل ال باللتجربة والعلم احلضوري؟ وإذا
قصد شبسرتي باللتأثي الذي ال يوصف هو االعلتقاد بصدقية الوحي ووقوعه ،فهذا يشء
طبيعي ،فإن من ال يؤمن وال يعلتقد بصدقية الظاهرة لن تكون هذه الظاهرة بالنسبة إليه وحي ًا،
بّ سلتكون جمرد قصة خيالية مثالً.
يبدو يل أن خلفية هذا الطرح ـ برصف النظر عن شخص شبسرتي ومنطلقاته ـ ترجع إىل
رضب من االعلتقاد بعدم إمكان إثبات الوحي ،أو بأن إثباته ال يكون بوصفه ظاهر ًة خارجة
عن اللتجربة ،بّ إثباهتا ملتقوم باللتجربة اللتي هي عنده اللتأثي الذي ال يوصف ،وهو مفهوم
(الذي ال يوصف) يف حد نفسه مللتبس ،فإنه إن قصد به ما يقع مع شخص النبي فلربام أمكن
تفهمه وإال فلامذا يعد يف حق غي النبي مما ال يوصف؟
وهبذا يبدو يل أن األفضّ أن ال نقوم بنحت مصطلحات مللتبسة هلا دالالت مسبقة يف
الثقافة العامة ،حلتى نلتمكن من إجراء حوار علمي منلتج.

كام أن شبسرتي يف تعريفه هذا للوحي ثم يف قراءته الالحقة له ،يطيح ـ يف رأي بعض
الباحثني ـ بشكّ تلقائي بمفهوم حجية الوحي وكونه حيظى بثقّ ذايت وموضوعي ،بخالف
جتربة العرفاء اللتي حتظى بقيمة شخصية ،وهو ما يلغي أي خصوصية يف الوحي النبوي .
إضاف ًة إىل ذلك ،إذا ربطنا الوحي هبذا اللتعريف ،ومن ثم غدت وحييلته رهينة تأثيه ،فلامذا
يلتحول من إطار النطق إىل إطار الصمت؟ فإذا خرج هذا الوحي من وصفه ظاهر ًة روحية
عميقة يف شخص النبي ليصاغ عّب الكلامت واجلمّ ،سواء كان الذي حقق إخراجه هذا هو
اهلل تعاىل أو شخص النبي ،فبعد حتوله إىل مجّ وكلامت ملاذا يكون صاملت ًا إال عندما يدخّ يف
إطار اللتأثي الذي ال يوصف؟ وحلتى لو ذهبنا مذهب شبسرتي امللتأخر من أن الكلتاب والسنة
مها نلتاج الوحي وليسا الوحي نفسه ،فهذا أمر ال يعنيني هنا حالي ًا ،فأنا أتعامّ مع نلتاج الوحي
اآلن ،وعّل أن أدرس املوقف من هذا النلتاج ،فلامذا عّل اعلتبار هذا النلتاج صاملت ًا صملت ًا
مطلق ًا؟! وهنا تأيت نفس مالحظاتنا السابقة عىل كّ من املهندس بازرگان والدكلتور رسوش يف
إطالقية موضوع الصمت.
واللتجربة الوجودية مع النص لو أثبلتت دور القارئ يف القراءة فهي ال تسلتطيع نفي دور
النص أيض ًا ،ومن ثم فحيثية النطق واالسلتنطاق مع ًا تكون موجودة يف عملية قراءة النص،
والفاعالن فيها مها النص واإلنسان مع ًا.

 2ـ هل الوحي معيار يف اإلخبار عن حدود نفسه؟

سبق أن ناقشنا ـ عند احلديث عن النظريلتني السابقلتني مع رسوش وبازرگان ـ موضوع

قدرة النص عىل اللتكلم عن حدود نفسه ،وما قلناه هناك جيري هنا بعينه عىل تقدير موافقة
شبسرتي عليه بكامله ،لكن دعوين أضيف :نحن نوافق الشيخ شبسرتي جدالً عىل أن أول
سؤال نوجهه للوحي هو سؤال يفرتض ترقب اجلواب عنه مسبق ًا منه ،لكن لو كان هذا
السؤال هو ما يّل :هّ عند الوحي كّ يشء أو ال؟ أليس من املنطقي أن نرتقب وجود جواب
هلذا السؤال ـ سلب ًا أو إجياب ًا ـ من الوحي نفسه؟ أليس إخبار الوحي عن ذاته أمر ًا مرتقب ًا من
الناحية الفلسفية؟
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وحيث إنه مرتقب ،فلو أجابنا الوحي باإلثبات ،وأن عندي كّ يشء يف هذه الدائرة أو تلك
أو مطلق ًا ،من نوع نصوص الدرجة الثانية اللتي حتدثنا عنها سابق ًا ،فهنا أال يلتولد مناخ جديد
حيلتم عّل ترقب كّ جواب الحق يمكن أن أوجهه للوحي مر ًة أخرى؟
إن هذا معناه أن أحد الذين يشكلون وعي ًا مسبق ًا يل بطبيعة األسئلة أو بعض األسئلة اللتي
اريد توجيهها للوحي نفسه هو الوحي بعينه ،فلو أخّبين الطبيب احلاذق بأن لدي أجوب ًة عىل
أسئللتك امللتعلقة باهلندسة ،أال يكون سؤايل له بعد ذلك حول اهلندسة منطقي ًا؟ وأال يشكّ هذا
اجلواب منه معطى معرفي ًا يعيد تكوين رؤيلتي له ما مل يقم عندي معطى معارض؟
نعم ،إذا مل أحصّ بعد ذلك عىل أجوبة منه عىل أسئللتي كان من حقي إعادة النظر يف اخللفية
اللتي أمحلها عنه ،وإعرايض جمدد ًا عن توجيه األسئلة إليه يف املساحة الفالنية.
إن ما يقوله أنصار الشمولية هو يف حقيقلته ذلك؛ فإّنم ملا رجعوا إىل النصوص وجدوا أن
النصوص نفسها ختّبهم عن نفسها ،وإخبار النصوص عن نفسها ـ فيام سميناه سابق ًا بنصوص
الدرجة الثانية ـ ليس أمر ًا خارج السياق الطبيعي لحأمور ،فأخذوا هبذا اإلخبار وساروا عىل
وفقه ،ولو مل تكن النصوص قد أدت هذه الشمولية ،لربام ما وجدنا العلامء املسلمني مثالً أو
بعضهم يميلون إىل هذه الشمولية.
نعم ،من حقنا مناقشة العلامء يف فهمهم الشمولية من النصوص ،لكن ليس من حقنا أن
نلومهم عىل تبنيهم الشمولية بعد فهمهم هلا من النص .وادعاء أن الشمولية ال تفهم أبد ًا من
هذه النصوص ذات الدرجة الثانية إال بعد االعلتقاد املسبق بالشمولية ،جمرد دعوى ال دليّ
عليها ،وبإمكان القارئ أن يراجع الفصّ األول من هذا الكلتاب ليأخذ انطباعه هنا ،فنحن
وإن كنا ناقشنا مجيع األدلة العقلية والنقلية عىل الشمولية ،إال أن الذي نالحظه أن اسلتنلتاج
الشمولية من النصوص ال يلتوقف بالرضورة دائ ًام عىل خلفية شمولية مسبقة.
بّ لو كان األمر عىل املعادلة اللتي قدمها شبسرتي ،فكيف نعرف أن زيد ًا من الناس طبيب
أو فيلسوف نرجع إليه يف أسئللتنا الطبية أو الفلسفية؟ فإذا مل يقدم مسبق ًا ذاته لنا وجتربلته أمامنا
لكي تعطينا انطباع ًا عنه فال يمكن تصوره طبيب ًا أو فيلسوف ًا أص ً
ال حلتى نوجه إليه أسئللتنا ،ومن
ثم فاألسئلة املسبقة ملتولدة أيض ًا ـ فيام هي ملتولدة عنه ـ من نطقيات املسؤول ذاته ،وحجم
اطالعنا عىل مساحات تصديه يف قضاياه ،فالحظ جيد ًا.

 3ـ ما هي املرجعيّة يف حتديد طبيعة األسئلة اليت نوجّهها للدين؟

ثمة سؤال رئيس هنا ،وهو :كيف نعرف طبيعة األسئلة اللتي ينبغي توجيهها إىل الدين؟

وبعبارة ثانية :كيف يلتكون وعينا الفلسفي املسبق الذي حتدث عنه شبسرتي ليكون أساس ًا يف
أسئللتنا؟ وبعبارة ثالثة :كيف نبلور توقعاتنا املسبقة من الدين؟ وما هي املرجعيات املعرفية اللتي
تساعدنا عىل بلورة موضوعية وصحيحة؟
مل جيب الشيخ شبسرتي عن هذا السؤال املنهجي ،وإنام بادر إىل حتديد رؤيلته ملساحة الدين
وتوقعاتنا منه دون أن يدلنا عىل املسلتند املرجعي املوضوعي الذي اعلتمده يف تصوراته هذه.
وما يبدو ِل مستند ًا مرجع ّي ًا هنا هو أحد أمور:
أ ـ العقل ،عّب تقديم برهان منطقي أو ريايض أو علمي حيرص دائرة الدين مسبق ًا بمساحة
دون أخرى قبّ أن نفلتح النصوص ونطالعها.
وال يبدو يل وجود برهان من هذا النوع؛ إذ ما الذي يمنع ـ عقلي ًا ـ من تدخّ الدين والنص
يف غي املجال الذي حدده شبسرتي ،إال مثّ حديثه عن اللتارخيية واسلتحالة اللتأبيد؟ والذي
سنلتعرض له بعد قليّ بإذن اهلل.
ب ـ التاريخ ،بمعنى أن قراءة األديان يف تارخيها يعطي تصور ًا واضح ًا عن مساحات
اشلتغاهلا ،وقد رأينا أن هذه األديان مل تكن تعنى ـ تارخيي ًا ـ سوى بقضايا اللتوحيد والسلوك
القيمي اللتوحيدي.
وهذه املرجعية إذا كان منفصل ًة عن مرجعية النص نفسه فال يوجد ما يثبلتها منطقي ًا؛ ألن
الظهور اللتارخيي ليشء يف حقبة زمنية معينة جيب أن يفهم ـ يف سياقات مدرسة شبسرتي ـ
بوصفه الفهم البرشي لذلك اليشء ،ال بوصفه ذلك اليشء نفسه ،فكيف صار اللتاريخ مرجع ًا
يف احلكم فلسفي ًا عىل ذلك اليشء نفسه؟ إال إذا مل يكن الدين سوى نفس ظهوره اللتارخيي عند
شبسرتي يف نزعلته الفينومينولوجية.
بّ إن العديد من األديان كانت واضحة يف ظهورها اللتارخيي أّنا تلتناول قضايا أوسع من
جمرد البعد املعنوي يف احلياة ،مثّ اليهودية واإلسالم.
النص ،بمعنى أن نرجع إىل النصوص اللتي تعّب عن هذا الدين بالنسبة إلينا ونقوم
جـ ّ
بلتحليلها ،فنجد أن مساحة اشلتغاهلا هي كذا وكذا ،فنعرف أن هذه هي الدائرة اللتي اعلتنى هبا

الدين ،فال نوجه له بعد ذلك سؤاالً خارج هذه الدائرة ،وبذلك يلتكون عندنا الوعي الفلسفي
بلتوقعاتنا.
وهذا هو الصحيح ،إىل جانب سبيّ العقّ لو توفر ،فعندما أرجع إىل النصوص األوىل
وأجدها من أوهلا إىل آخرها غي معنية بإصالح أعطال السيارات أو بوضع خطط تنموية يف
جمال ما ،حينئذ يصبح منطقي ًا مني أن ال أعود إىل النص مر ًة أخرى بجعبة حمملة بأسئلة من هذا
النوع ،أما عندما أجد يف النص حديث ًا عن العالقات األرسية فإنني لن أسلتطيع افرتاض كون
الدين أجنبي ًا عن هذا املوضوع ،إال إذا واجهني معطى عقّل أو علمي حييّ أو يمنع أو يعيق
أبدية القوانني املرشعة يف هذا املجال أو فهم أبديلتها ،ففي هذه احلال سوف اعيد فهم هذه
النصوص فه ًام تارخيي ًا.
وهذا يعني أن النص نفسه له دور يف توجيه أسئللتي أو بعضها ،إىل جانب العقّ كذلك،
وليس صحيح ًا ما يقال بنحو اإلطالق بأن املرجعية هي عىل الدوام وهنا خارج ـ دينية،
اسلتجاب ًة ألصول احلداثة يف العقّ املكلتفي ومرجعية العلم اللتجريبي.

 4ـ العجز الفلسفي عن إثبات احنصار الدين بالبُعد املعنوي أو مبا فوق العقل

وفق ًا ملا تقدم ،ما هو الدليّ الرتجيحي الذي يقدمه شبسرتي يف افرتاض أن دور الدين هو

احلياة املعنوية فقط ويف ادعاء أن ما قاله أمثال ابن سينا من أن دوره فض النزاعات اإلنسانية
هو كالم ال يقوم عىل أساس علمي؟ تبدو كلامت شبسرتي خالية من الّبهنة ولو بنحو
الرتجيح ،فمجرد أن الدين يركز عىل البعد املعنوي ال ينفي أنه يلتناول ـ ولو بشكّ معني ـ
أبعاد ًا اخر ،فغاية ما يمكن لشبسرتي أن يدعيه هو أن املقاربات العقالنية ال تسلتطيع إثبات أن
غرض الدين هو إدارة االجلتامع السيايس ،بينام يمكنها إثبات أن الغاية هي إحياء احلياة
املعنوية ،لكن جمرد العجز العقّل عن إثبات يشء ال يسلتدعي فرض عدمه أص ً
ال موضوع ًا
قاهر ًا ،بحيث ندخّ النصوص ونحن نحمّ العدم مفروض ًا مسل ًام.
من املمكن أن يأخذ شبسرتي هنا يف نظرية (توقعات البرش من الدين) مفهوم احلاجة،
بحيث يكون معنى النظرية هو حاجات اإلنسان من الدين ،وحيث إن فض النزاعات وبناء
احلياة الدنيوية املدنية هو أمر مقدور للبرش ،فلن تكون هناك حاجة عندهم كي يلجؤوا للوحي

يف ذلك ،وهذا معنى أن الوحي ال يلتدخّ يف غي ما نحلتاجه فيه.
إذا أخذنا هذا التفسري لنظر ّية التو ّقع البرشي من الدين ـ وهو تفسري سائد ـ فنحن أمام
خيارين:
أ ـ أن نفرتض أن احلاجة ظاهرة فردية ،ومن ثم ختلتلف املواقف من الدين تبع ًا الخلتالف
احلاجات الشخصية منه ،ويكون املرجع هو الوجدان الشخّص للفرد ،فربام حيلتاج شخص
للدين لكي حيّ مشاكله النفسية والروحية العميقة ،كام هي حالة اإلنسان يف عرص احلداثة وما
بعده يف فردانيلته وغربلته ووحشلته القاتلة ،وقد حيلتاجه آخر لكي ينظم له وضعه االجلتامعي؛
ألن طبيعة املجلتمع املحيط به طبيعة ملتدينة ال يمكن حّ املشاكّ فيها إال من خالل نفوذ
الدين ..فاحلاجات الشخصية ختلتلف من شخص آلخر ومن طبيعة فردية لطبيعة فردية أخرى.
وإذا أخذنا بمفهوم احلاجة الفردية الشخصية يف نظرية اللتوقع املسبق هذه ،فنحن أمام عجز
عن بلورة نظرية هنا ،بمن يف ذلك شبسرتي نفسه؛ ألن مفهوم (الشخصية) هنا يدمر القدرة
عىل صياغة قوانني أو مقررات عامة ،وهلذا مل نجد يف نظريات اللتوقع من الدين أنصار ًا كثر ملثّ
هذا الفهم.
وإذا صح هذا املفهوم فال يصح من شبسرتي ادعاء أن فهمه هو األرجح؛ ألن فهمه لن
يكون إال تعبي ًا عن حاجلته هو للدين يف حلظلته الزمكانية ،وليس تعبي ًا عن قانون ،فلعّ
شخص ًا آخر حيلتاج الدين يف وضعيلته يف غي احلياة املعنوية.
ب ـ أن نفرتض أن احلاجة هنا نوعية وعامة تغطي اإلنسان يف وجوده مطلق ًا ،وهنا يكون
املنهج امللتبع هو املنهج العقّل اللتحليّل الفلسفي ـ ولو مسلتعين ًا بمقدمات جتربية وإحصائية
وتارخيية ـ للتحديد هذه احلاجة ،وهذا ما يبدو أن شبسرتي اخلتاره.
وهنا تبدو مصادرة شبسرتي يف أن اإلنسان ال حيلتاج للوحي يف إدارة أموره االجلتامعية
والسياسية؛ ألنه قادر عليها ،فكر ًة غي مّبهنة يف نفسها ،برصف النظر عام إذا كنا نوافق عىل
وجود برهان يثبت حاجة اإلنسان للوحي أو ال ..فهّ اسلتطاع اإلنسان حّ مجيع مشاكله؟!
هّ هذا صحيح؟! وهّ يمكن أن نثبت أنه نجح دائ ًام؟ وعىل تقدير أنه نجح فعن أي إنسان
يلتكلم شبسرتي :هّ اإلنسان عىل املتداد اللتاريخ البرشي أو عن إنسان عرص احلداثة وما
بعدها؟ وعىل فرض أن إنسان عرص احلداثة حّ مجيع مشاكله ـ ومل نقّ بأنه أنلتج لنفسه مشاكّ

جديدة ،وهي قضايا تقويمية للحداثة خملتلف فيها بني كبار فالسفة العامل إىل يومنا هذا ـ فهّ
هذا يثبت أن النبوات جاءت يف األصّ خلصوص احلياة املعنوية؟ وملاذا ال تكون النبوات قد
جاءت ملخلتلف أبعاد احلياة ،غاية األمر أنه يف العصور الالحقة ال يكون خطاهبا إال للجانب
املعنوي لو صح هذا يف نفسه ،ومن ثم فطريقة مقاربة شبسرتي للموضوع مل تكن دقيقة ،بّ
كان عليه أن حيدد احلاجة تبع ًا للعصور واملجلتمعات ،ال اخلروج باسلتنلتاج عام وال تكريس
مرجعية احلاجة الشخصية ،بّ وسط بني ذلك.
ثم أال حيق لنا ونحن نطالع شبسرتي أن نحلّ منطلقاته يف سياق إرادته إعطاء دور للدين
يف العامل احلديث ،فقام باسلتنلتاج كّل حكم به عىل اإلنسان وعالقلته بالنبوات عىل املتداد اخلط
الزمني؟ خييّ يل أن شبسرتي مثّ كثيين اعلتّبوا اللتجربة الغربية ناجحة ،وتأملوا يف عنارص
النقص فيها ،فلام رأوا أن عنرص النقص هو احلياة املعنوية منحوا هذا العنرص للدين ،وهبذا
متكنوا ـ من وجهة نظرهم ـ من إعطاء الدين موقع ًا يف حياة اإلنسان املعارص ،ولست اريد نقد
هذه املقاربة ،لكن أال تعني هذه املقاربة أننا نقوم باللتعميامت من خالل وضعيات زمكانية
خاصة؟
بل دعونا نذهب أبعد من ذلك ،لسؤال شبسرتي عن أمرين:
ّأوالً :ملاذا حيلتاج اإلنسان للنبوات يف تشييد جتربلته الروحية؟ أليست اللتجربة الروحية شأن ًا
يعيشه البرش منذ والدهتم عىل األرض يف عالقلتهم امللتأرجحة واملخلتلفة األلوان باألمر القديس
امللتعايل؟ فام الفرق بني اللتجربة الروحية واللتجربة العقلية للبرش ما دامت اللتجارب كلها تقع يف
رصاط اللتكامّ عّب اللتاريخ؟ ملاذا ال يكون إنسان العرص احلديث قادر ًا عىل بناء جتربلته الروحية
مع اهلل بعيد ًا عن النبوات؟ وبامذا يسلتطيع شبسرتي ـ ضمن منظوملته يف مقاربة قضية حاجات
اإلنسان من الدين ـ أن جييب بعض أنصار املذهب الربويب من القائلني بنفي النبوات ،وأنه
يمكننا بناء عالقة روحية مع اهلل وأخالقية مع الناس دون حاجة للنبوات؟ أال يبدو كالم
هؤالء أكثر منطقي ًة من كالم شبسرتي وفق ًا للبنيات اللتحلتية لنظرية شبسرتي نفسه؟ أمل تقم
األديان الوضعية كالبوذية وغيها بلتقديم جتربة روحية عميقة للغاية لإلنسان بعيد ًا ـ كام يقال ـ
عن مفهوم النبوات؟
من املمكن أن يقول شبسرتي هنا بشبيه ما قاله أمثال شاليرماخر من قبل ،فنحن نعرف أن

عرص احلداثة أوقع تصادم ًا بني الدين اللتارخيي والدين اإليامين أو العقّل ،فقبّ هذا العرص كان
الدين يعلتاش عىل اللتاريخ ويلتغذى عليه ـ خاصة وأن اللتاريخ املسيحي هو تاريخ مقدس جد ًا؛
ألنه يمثّ تدخّ اهلل يف العامل (إرسال ابنه للفداء والصليب والكفارة) عىل خالف اللتاريخ
اإلسالمي الذي ال يمثّ هذا املسلتوى من القداسة ،بّ يغلب عليه الطابع املدين ـ بينام بظهور
مدارس النقد اللتارخيي اللتي عصفت أيض ًا بالنصوص الدينية مع مثّ اسبينوزا وغيه ،تراجع
وضع الوثوق باللتاريخ عموم ًا ،وصار الدين غي قادر عىل مصاحبة اللتاريخ لضامن وجوده ،مما
فك االرتباط بينهام ،واجته اللتفكي نحو حترير الدين من اللتاريخ لربطه باإليامن واملعنى من جهة
أو ربطه بالعقّ نفسه من جهة أخرى ،وكّ الالهوت احلديث يف الغرب وقع منذ القرن الثامن
عرش امليالدي يف سياق ثنائية اللتارخيي والعقّل يف الدين ،وهو ما ظهر ملتجلي ًا مع عامنوئيّ كانط
وغيه ،ويف هذه اللحظة اللتارخيية سعى شاليرماخر وأمثاله إلعادة االعلتبار لللتاريخ بمقاربة
أخرى تقوم عىل البعد املعنوي يف الدين من خالل اعلتبار أن احلدث اللتارخيي (املسيح ووقائع
حياته اللتي انلتهت بالصلب والقيامة) يمثّ املحرك الروحي لحأفراد؛ ألن األفراد حيلتاجون
لوقود ،واللتجربة اللتارخيية األعىل متثّ وقودهم واملؤثرات اللتي ختلق يف دواخلهم اللتجربة
الروحية ،فاللتزود هبذا الوقود رضوري لللتجربة ،ولكن ليس املطلوب هو اسلتنساخ اللتجربة
الروحية.
أقول :لعّ شبسرتي يرى وجه احلاجة للنبوة يف احلياة املعنوية عىل هذه الطريقة ،فال يمكننا
أن نشكّ عليه بام تقدم.
لكن الصحيح هو أنه كام احلتاجت احلياة الروحية إىل وقود ،يمكن أن حتلتاج احلياة العقلية
ّ
إىل وقود كذلك ،بمعنى أن دور النبوات هو اللتدخّ يف تصحيح مسارات العقّ ،لكي يكون
ذلك حمرك ًا لإلنسان بشكّ صحيح ،فبدل أن ينطلق يف جتربلته العقلية ليقع يف مشاكّ ،يضبط
الوحي يف بعض مفاصّ حركلته إيقاع العقّ ،متام ًا كام يضبط إيقاع اللتجربة الروحية حلتى ال
تقع يف أخطاء؛ ألن انطالقها نحو اللتجربة األعىل هو بنفسه تصحيح ملسارها ،وإال فسلتصبح
كّ اللتجارب الدينية معصومة حلتى لو أفضت إىل الرشك دون اللتوحيد ،وهو ما يطرح سؤال
معيار دينية اللتجربة ،ولوال هذا كله لكان بإمكان الربوبيني أن يدعوا بأن النفس اإلنسانية
ليست بحاجة ملثّ هذا الوقود ،بّ هي تنطلق بوازع ذايت نحو تكوين احلياة املعنوية ،ولسنا

بحاجة لللتاريخ خللق الروح املعنوية داخلنا أو تصحيح مسارها ،فبامذا جييبهم شبسرتي؟
طبع ًا أنا هنا أناقش شبسرتي بعيد ًا عن نظريلته امللتأخرة يف الوحي ،واللتي أظن فيها أن
شبسرتي انلتهى متام ًا من مرحلة النبوة باملعنى الالهويت األدياين الساموي السائد هلا ،وبات
يعلتقد بأن النبوات ليست سوى جتارب ملتواصلة روحية للبرش مع اهلل من نوع رفيع؛ ألن هذه
الفكرة يف تقديري ينبغي أن تذهب بشبسرتي للتجاوز فضاءات األديان متام ًا ،وهبذا حيق لنا أن
نأخذ عليه أنه هبذه الطريقة مل يقم بمامرسة إصالح ديني ،بّ مارس ختطي ًا للدين نحو تكوين
مفهوم جديد للحياة املعنوية ،وربام هلذا وجدنا أمثال الدكلتور مصطفى ملكيان يعيب ـ يف أحد
حواراته ـ عىل تيار اإلصالح الديني بأنه بات يشكّ إعادة إنلتاج الدين بحيث مل يعد يبدو
الدين موجود ًا أصالً ،ملتسائالً :أي إصالح ديني هذا يلغي من الدين إدارة كّ يشء ،وحيذف
منه اللتاريخ والرشيعة واملعرفة وغي ذلك ،ليحوله إىل حياة معنوية خالصة يمكن الوصول
إليها بعيد ًا عن األديان بمفهومها الساموي؟!
ومن ثم فلست بحاجة للتفسي اللتجربة النبوية تارخياني ًا أو غي ذلك ،بعد أن أصبحت
اللتجربة نفسها جمرد سياق تارخيي روحي مع اهلل ،ال يملك حجيلته الذاتية وال اعلتباره
املوضوعي القائم فيه ،بّ األفضّ هو الدعوة للتخطي اللتجربة النبوية ال للتفسيها يف سياق
إصالح الفهوم ضمن إطار أدياين (أرجو اللتأمّ جيد ًا) .
ثاني ًا :كيف يمكن لشبسرتي أن ينفي ـ بمقاربة تارخيية ـ فرضية أن الكثي مما سامه هو
( )1انظر :مصطفى ملكيان ،احلوار مع جملة (فرهنك امروز) الشهرية ،يف عددها الواحد والعرشين،
والصادر يف شهر اسفند ،لعام 1396هـ .ش ،املوافق (شباط ـ آذار2018 ،م).
( )2كالمي هذا يأيت وسط زمحة اخلالف احلاد يف اللتجربة اإليرانية ـ بّ ويف اللتجربة العربية أيض ًا ـ حول
جدوى أو مآالت اإلصالح الديني؛ إذ يذهب تيار علامين ناقد إىل رضورة الدخول يف مرحلة جديدة،
وهي مرحلة جتاوز القضية الدينية ،وبناء املجلتمع واإلنسان بعيد ًا عنها متام ًا ،وعدم تضييع الوقت
باإلصالح الديني ،حلتى بأشكاله العميق ة ،وهبذا كان شبسرتي وبازرگان ورسوش وغيهم حمسوبني
عىل اإلصالح الديني ،فيام اللتيار اآلخر األشد علامني ًة يعلتّب أّنم فشلوا يف حتقيق يشء أو حّ أي
معضلة ،وبإمكان امللتابع للمشهد الثقايف أن يدرك حجم هذا النزاع ،ومن هذه الزاوية كانت مالحظلتي
أعاله ،ومنها كانت مالحظة ملكيان أيض ًا.

إمكانات العقّ البرشي يف وعي احلياة وإدارهتا واملعرفة اللتجربية وغيها ،كيف يمكنه أن ينفي
دور النبوات عّب اللتاريخ السحيق يف تكوين هذا الوعي ،خاصة عىل نظريلته يف اللتكامّ
الدارويني؟ فلامذا مل تكن النبوات بوجودها اللتارخيي من أبرز العنارص املسامهة يف تكوين كّ
هذا الرتاث العقّل الذي نحركه نحن اليوم يف إدارة قضايانا؟
ليس عندي أي دليّ عىل هذا ،لكن من يريد أن ينفي احلاجة البرشية املطلقة للنبوات يف
غي الروحيات ،عليه أن يقدم مقاربات واضحة يف هذا السياق ،يف ظرف إيامنه بوجود ظاهرة
النبوات عّب اللتاريخ.
من هذه النقطة أنتقل إىل النقطة األخرى؛ إذ علينا التو ّقف قلي ً
ال عند الفكرة املكرورة التي
يتدخل فيه الدين ،وأن
أن ما يدخل ضمن دائرة العقل ال
ّ
أطلقها شبسرتي هنا أيض ًا ،وهي ّ
الوحي جاء ليعلم اإلنسان ما يعجز عن إدراكه .إن هذه الفكرة غامضة جد ًا ومللتبسة وإن
حتولت إىل مكون رئيس يف الثقافة اإلسالمية احلداثوية املعارصة؛ وذلك أنه ما املقصود من أن
ما يلتدخّ فيه العقّ ال يلتدخّ فيه الوحي؟
أ ـ فإن قصدنا أن ما يقدم العقّ فيه معطى حاس ًام ال نقاش فيه ،ال يأيت الوحي ويقول فيه
معطى معارض ًا ،فهذا كالم مقبول عند األكثر ،ويقوله أغلب الفقهاء وعلامء الدين.
ً
ب ـ وإذا قصد أن ما يقدم العقّ فيه معطى حاس ًام ال نقاش فيه ،ال يلتدخّ الوحي فيه حلتى
بنحو اللتأييد ،فهذا مل نفهم له مسلتند ًا منطقي ًا ،فلامذا ال يمكن أو ال حيق للوحي أن يساند
العقّ؟ وما هي اإلشكالية يف ذلك؟
ج ـ وإذا قصد أن الوحي تعهد بعدم اللتدخّ فيام حكم فيه العقّ ،فإن من املهم أن نعرف
أين وقع هذا اللتعهد؟ وملتى قال الوحي وأين بأن كّ ما حكم فيه العقّ فإنني ال أتدخّ فيه؟
ومهم صفاته معطى عقّل وشعوري مع ًا عندهم ومع ذلك فقد املتحأ القرآن
كيف ووجود اهلل
ي
حديث ًا عن ذلك ،وهكذا اللتوحيد اإلهلي نفسه.

د ـ هذا كله إذا قصد شبسرتي ما كان فيه معطى عقّل حاسم ،أما إذا قصد ما جيول يف
ميدانه العقّ فال يدخله الوحي ،فهذه القضية أكثر اللتباس ًا ،فكيف نعرف أن كّ ما جيول العقّ
يف ميدانه فقد كفانا العقّ مؤونلته وحسم اخليارات فيه؟ كيف ومئات القضايا ما زال العقّ
عاجز ًا عن حسم خياراته فيها يف الفلسفة واإلنسانيات والطبيعيات وغيها ،فلامذا ال يلتدخّ

أو ال حيق للوحي اللتدخّ فيها ملساعدة العقّ عىل ترجيح خيار عىل خيار آخر إىل حني
انكشاف الواقع للعقّ بأدوات العقّ نفسه؟ وما املانع املنطقي يف ذلك؟
أن الوحي جاء
من هنا تظهر املشكلة يف القض ّية الثانية من معادلة شبسرتي املتقدّ مة ،وهي ّ
ليع ّلم اإلنسان بام يعجز العقل عن إدراكه؛ وذلك:
أ ـ من أين توصلنا إىل هذه النلتيجة؟ وما املانع من تدخّ الوحي جلانب غي معريف؟ فكأن
شبسرتي حرص دور الوحي باجلانب املعريف ،وحيث وجد عجز ًا عقلي ًا أعطى املجال للوحي
ملامرسة دوره ،مع أن الوحي يمكن أن نلتصور له ـ منطقي ًا ـ دور ًا آخر أكثر أمهية ،وهو عبارة
عن دعم العقّ وتعزيز حمركية اإلنسان نحو الفعّ احلسن وإيقاظ الضمي وخلق املكونات
النفسية الصاحلة للسلوك من خالل منطق الرتغيب والرتهيب وربط اإلنسان باهلل تعاىل وغي
ذلك ،وهذه ليست معطيات معرفية ،بّ جتامع سلطان العقّ املعريف .وأظن أن شبسرتي
يوافق عىل هذه القضية.
ب ـ ما هو املراد من عجز العقّ عن اإلدراك؟ إنه حق ًا مفهوم غي واضح؛ فهّ كشف
شبكة النفس واالجلتامع اإلنساين مما يعجز العقّ عنه أو ال؟ إن اإلنسان بعد آالف السنني ما
زال ال يدرك إال القليّ عن تعقيدات الشبكة املعقدة للنفس اإلنسانية وللسلوك وللعالقات
االجلتامعية وللتأثيات املحيط عىل الفرد ،فلامذا ال يسمح للدين هنا باللتدخّ حيث إن العقّ ما
زال عاجز ًا عن الكشف عن متام زوايا هذا األمر الشائك واملعقد؟ وحلتى لو توصّ اإلنسان
إىل نلتائج يف هذه امليادين أو تلك ،فهّ كانت نلتائجه قطعية ّنائية حاسمة وفق ًا ملعطيات فلسفة
العلم؟ فلامذا هنا ال يسمح بلتطبيق مبدأ العجز عن حسم األمور ليكون للوحي جمال فيها؟
إنني هنا ال أحتدث عن النصوص الدينية اللتي وصللتنا بقدر ما أحتدث عن املبدأ واملعادالت
اللتي كررها الشيخ شبسرتي يف هذا املضامر ،والالفت أن شبسرتي يف معاجللته لقضية
اهلرمنوطيقا والفهم أقر ـ ضمن ًا ـ بالعجز عن اللتامهي مع األفق اللتارخيي للملتكلم ،ولعّ إقراره
هذا جاء بلتأثي تلك اإلشكاليات اللتي سجلت عىل أنصار هرمنوطيقا اللتامهي هذا ،مثّ
شاليرماخر ،حيث قيّ هلم بأنكم جعللتم اهلرمنوطيقا ذات منزع نفيس سيكولوجي؛ إذ كيف
يمكن االندماج مع ذات الناص بلتامم مكوناهتا؟! ..إن شبسرتي هنا يلتواضع وحياول اصطياد
املعنى من خالل مفهوم (القاسم املشرتك اإلنساين) ،وهو مفهوم ملتواضع جد ًا يف خمرجاته عىل

مسلتوى فهم النصوص ،وسؤايل :إذا كانت زاوية من زوايا حياة البرش بدت معقد ًة إىل هذا
احلد ،وهو فهم النص ووعي اللغة ،وكان علينا أن نبدي تواضع ًا نحوها ،فكيف يمكن لنا أن
ندعي بأن العقّ قادر عىل معرفة اإلنسان بزواياه وحميطه الطبيعي واملاوراء الطبيعي حلتى نقوم
بلتحييد الوحي نلتيجة ذلك؟! وهّ القدرة اإلمكانية (قادر بالقوة) كافية للتحييد الوحي؟!
من هنا تبدو الطروحات اللتي قدمت حلتى اآلن يف تفسي اخلامتية جمرد تصورات غي مّبهنة
وال يوجد حلتى ما يرجحها ،وقد اختذها الشيخ شبسرتي أمر ًا مفروغ ًا منه يف هذا السياق
باعلتامده النظرية املنسوبة إىل حممد إقبال ،واملجال ال يلتسع اآلن لنقد نظريات اخلامتية.
وإذا أردت أن أ ّطعم مداخلتي هذه ببعض النصوص القرآن ّية التي يلوح منها ـ وال أريد أن
ّ
استدل هبا هنا ـ عدم التوامل مع رؤية شبسرتي ،فيمكنني اسلتحضار العديد من نصوص الكلتاب

والسنة ،لكنني سأكلتفي بنصني قرآنيني:
 1ـ قوله تعاىل﴿ :كُتِب عل ْيك ُُم ا ْل ِقت ُال و ُهو ك ُْره لك ُْم وعسى أ ْن تكْر ُهوا ش ْيئًا و ُهو خ ْري لك ُْم
ِ
رش لك ُْم واهللَُّ ي ْعل ُم وأ ْنت ُْم ال ت ْعل ُمون﴾ (البقرة ،)216 :فاآلية تشي
وعسى أ ْن ُحتبوا ش ْيئًا و ُهو ٌّ

ملوضوع علم اإلنسان وحمدودياته يف قضية تلتصّ بسلوك عمّل سيايس.
وه َّن أ ْن ينْكِ ْحن أزْواج ُه َّن إِذا
 2ـ قوله تعاىل﴿ :وإِذا ط َّل ْقت ُُم النِّساء فبلغْن أجل ُه َّن فال ت ْع ُض ُل ُ
تراضوا بينهم بِا ْملعر ِ
وف ذلِك ُيوع ُظ بِ ِه م ْن كان ِمنْك ُْم ُي ْؤ ِم ُن بِاهللَِّ وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر ذلِك ُْم أزْ كى لك ُْم
ْ ْ ُ ْ ُْ
وأ ْطه ُر واهللَُّ ي ْعل ُم وأ ْنت ُْم ال ت ْعل ُمون﴾ (البقرة ،)232 :واآلية تشي ملحدودية علم اإلنسان يف
قضية تلتصّ بالعالقات االرسية .إضافة إىل مثّ النصوص الدالة عىل أن اإلنسان يدعو لنفسه
بالرش ظان ًا أنه اخلي.

 5ـ بني تعدّد القراءات وترجيحها ،هل تُساعد الرتجيحاتُ نظريّةَ شبسرتي؟

من الواضح أن العالمة شبسرتي كان يسلتهدف تكريس مبدأ تعدد القراءات ونفي القراءة

الرسمية للدين ،والنظام اإلكليويس ،وبالنسبة يل شخصي ًا فإنني أوافق عىل مبدأ القراءة يف
اجلملة ،وأؤمن بأن النصوص تلتحمّ قراءات بطبيعلتها ،ومن ثم ال حيق لقراءة احلتكار النص
لنفسها.
هذا املبدأ احلق وظفه شبسرتي يف مواقع خاطئة ،وذلك أن فكرة تعدد القراءات تفلتح

املجال ـ فلسفي ًا وأخالقي ًا ـ لوالدة قراءة جديدة ،لكنها لوحدها ال تسلتطيع أن تثبت هذه
القراءة أو ترجحها ،بّ إن مرجحات هذه القراءة أو تلك تظّ يف طبيعة املعطيات اللتي
تقدمها ،ال يف األساس الفلسفي واألخالقي الذي يسمح بوجودها يف حلقة املمكنات
اللتفسيية ،فهّ يعني القول بفلتح باب االجلتهاد أن كّ اجلتهاد صحيح أو راجح؟ وإذا كان
األمر كذلك فلامذا كّ هذه املجاهدة اللتي يامرسها شبسرتي ملواجهة القراءة الفقاهلتية للدين؟
أليست هي قراءة ال ختلتلف عن قراءته؟!
إن شبسرتي كرس مقدم ًة ال تنلتج رجحان قراءته ،بّ تنلتج مرشوعية قراءته وإمكاّنا،
واملرشوعية واإلمكان األوليني ـ بوصفهام موقف ًا أخالقي ًا وفلسفي ًا ـ ال يثبلتان هذا اليشء
املرشوع أو املمكن بالرضورة.
وإنام أقول هذا الكالم ،لكي أعلق عىل شبسرتي وكثيين ممن رأينا لدهيم وضوح ًا يف تناول
األمور هبذه الطريقة ،بحيث بدت مقاربلتهم وكأّنا بمجرد أن تصبح مرشوع ًة فهي تغدو ملتعينة
أو راجحة! واليشء الذي يلفت النظر هنا أننا يف كثي من األحيان ال نجد حلتى مقاربات
ترجيحية حقيقية ،وكأن االكلتفاء بالعرض كفيّ بالرتجيح! وإذا كان األمر كذلك فالقراءة
الفقاهلتية للدين حتظى بمثّ هذا املرجح!
بّ يمكنني أن اضيف هنا بأن شبسرتي ورسوش وغيمها كانوا يركزون دوم ًا عىل أن
القراءة األخرى للدين تنطلق من خلفيات ،وال قراءة بال خلفيات مسبقة ،ودعوا لللتساؤل
وطرح االسلتفهامات حول هذه اخللفيات ،وهذا أمر مرشوع متام ًا ،لكننا مل نجد حماول ًة
للكشف عن خلفيات قراءهتم املعرفية هذه أو إثباهتا يف كثي من املواقع ،ومن ثم فمن حق
اآلخرين مناقشة هذه اخللفيات اللتي بنيت عليها قراءهتم.
ما اريد قوله هنا ،هو أن تصوير اآلخرين أن تفسيهم غي ملتعال وإنام هو قائم عىل
فرضيات مسبقة يوحي دائ ًام بأن تفسينا ليس كذلك ،وإذا كان األمر مشرتك ًا كان من الطبيعي
أن نسبح مجيع ًا يف بحر الفرضيات املسبقة ،وهذه الفرضيات املسبقة ال تقف عند حدود فهم
النص حلتى يقع يف شبكها املفّسون للنصوص الدينية فقط ،بّ هي حارضة يف فهم الطبيعة
واإلنسان واملاورائيات وكّ يشء ،وال أقّ يف اإلنسانيات وفق ًا للمنهج اللتفهمي فيها ،والذي
قدمه فيلهلم ديللتاي (1911م) ،ففكرة املفروضات املسبقة لن يلتحرر منها الذي حياول أن

يصنع دين ًا غي قائم عىل النصوص أو اللتاريخ ،بّ هو ما يزال أسي ًا هلا.
وإذا وصلنا هلذه النقطة تبني أن شبسرتي مل يقدم مرجح ًا نصي ًا أو برهاني ًا عىل الصورة اللتي
نحلتها للدين ،بّ رأينا أّنا تفلتقر ملعطيات.
بأن فهمكم ملنطق الرتجيح هو
لكن يف مقابل هذا ك ّله ،من املمكن لشبسرتي هنا أن يدّ عي ّ
يف نفسه فهم خاطئ؛ ألن الرتجيح هنا ال يقوم عىل الّباهني أو األدلة أو ما شابه ذلك ،بّ يقوم
عىل خصائص من نوع:
أ ـ انسجام عنارص النظر ّية ومجال ّيتها الداخل ّية.
ب ـ قدرهتا عىل تقديم احللول بشكل أفضل من غريها.
وهذه اخلصائص ملتوفرة يف نظرية شبسرتي؛ إذ هو يريد من نظريلته أن خيرج املجلتمعات
اإلسالمية من مأزق االنغالق والقمع واللتخلف ،ليصّ إىل اللتنوير العقّل وإىل احلريات
والديمقراطية وغي ذلك دون اللتضحية بالدين ،ونظريلته تلتمكن اليوم من إبقاء الدين يف احلياة
املعارصة ،بينام نظرية اإلسالم الفقاهلتي عاجزة عن منح القدرة للدين عىل البقاء يف الظرف
الراهن ،وهي تلتهاوى يوم ًا بعد آخر ،ويالحظ مزاجه هذا أيض ًا يف معاجللته لقضية حقوق
اإلنسان امللتيافيزيقية.
وهذه الطريقة يف الرتجيح ومعاجلة األمور ،طريقة اإلعالم ال االسلتدالل باملفهوم الدقيق
للكلمة ،حارضة بقوة يف الفلسفة القارية ( )Continental Philosophyاللتي تبناها
هايدغر وهورسل وغيهم ممن تأثر هبم شبسرتي ،وانبثقت منها مدارس فلسفية ونفسية عدة،
يف مقابّ الفلسفة اللتحليلية ( )Analytic Philosophyاللتي برز هبا اإلنجليز ،واللتي تعلتمد
حتليّ املنطق واملفاهيم واللغة وبنية العقّ ونحو ذلك ،عىل توجهات فرجيه وبرتراند راسّ
وغيهم ،واللتي انبثقت منها مدارس فلسفية ملتعددة يف القرنني اللتاسع عرش والعرشين.
أن مقاربة شبسرتي هلذا النوع من الرتجيح ـ لو كان هذا هو مقصوده ،رغم أنّه يف
إال ّ
حوار ّياته مع الدكتور داود فريحي ،واملنشورة عىل املوقع االلكرتوين ،يدين التضحية باحلقيقة يف
سبيل املصلحة ـ تعاين هي األخرى من مشاكل ،وذلك:
ّأوالً :لو أخذنا اللتجربة اللتارخيية واملعارصة ،وسألنا شبسرتي بكّ رصاحة :هّ اللتجربة
الروحية امللتعالية نمت وازدهرت يف ظّ تقليص الدين إىل معنويات أو يف ظّ جعله ـ أيض ًا ـ

فضا ًء اجلتامعي ًا منظومي ًا عّب سلسلة قيم ورشعيات وضوابط وتاريخ وغي ذلك؟ هّ الدين
اللتارخيي ـ من حيث املبدأ ـ يساعد عىل نمو البيئة احلاضنة للمعنويات أو يعيقها؟ وهّ حياة
احلداثة املعارصة هي حياة مرتقية معنوي ًا أو مرتاجعة؟ هّ املعنويات يف فضاء األديان
اإلبراهيمية أو نحوها أفضّ حاالً أو يف فضاء اخلروج من كّ الدوائر اللتي يمثلها الدين
اللتارخيي؟ وأيه الذي يساعد عىل خلق بيئة حاضنة :إلغاء الدين اللتارخيي بكّ عدده وعدته أو
احلفاظ عليه مع إجراء إصالحات فيه؟
مل يقدم لنا شبسرتي أي مقاربة ترجيحية تعطي ضامن ًا أن الذهاب نحو الدين املعنوي
اخلالص يمكنه أن يوفر نمو اللتجارب الروحية أو انبعاثها وانلتشارها يف حياة البرش ،بّ الذي
رأيناه عىل العكس متام ًا ،وهو أن جتربة احلداثة ـ اللتي يؤمن بقيمها شبسرتي ـ حدت من نمو
احلياة املعنوية للبرش ،ورمت هبا خارج عجلة احلياة ،حلتى صاروا اليوم يعيدون اللتفكي جلعّ
جمال للدين فيها حلتى ال تفيض إىل اّنيار احلياة الروحية وهالك اإلنسان يف املاديات ،فهّ
ضحى شبسرتي يا ترى ـ من حيث ال يقصد ـ باحلياة املعنوية ،لصالح العدالة االجلتامعية اللتي
رآها يف الغرب ،فكانت بوصللته العدالة واحلرية أكثر من املعنوية؟
خييّ يل أن شبسرتي يلتعامّ يف طرح نظريلته مع نخب وليس مع مجهور الناس ،فالنخب
اخلالصة ربام يمكنها خوض جتارب روحية بعيد ًا عن األديان اللتارخيية ،لكن طبائع البرش
العاديني يغدو هذا األمر شبه مسلتحيّ بالنسبة إليهم ،ومن ثم فالذاكرة اإليامنية اجلامعية
والضبط االجلتامعي األخالقي يف غاية الرضورة هنا.
إن شبسرتي نفسه يذهب يف بعض حمارضاته إىل أن العامل القديم هو عامل توافق الداخّ
واخلارج ،بينام العامل احلديث هو عامل انفصال الداخّ عن اخلارج وحدوث الرشخ ،فهّ احلياة
احلديثة تساعد ـ يف ظّ هذا الوضع ـ عىل احلياة الروحية؟! وهّ يعلتقد شبسرتي أن احلياة
املدنية يف الغرب تدفع نحو احلياة الروحية أو تعقدها وجتعلها عسية إال ألفراد؟!
ولست اريد هنا أن أناقش شبسرتي يف ملف العدالة اإلنسانية وجتربة احلداثة والغرب
عموم ًا يف العرص احلديث ،وأّنا هّ كانت جتربة ناجحة مع اآلخر اإلنساين أو ال؟ وكثيون ال
يقرتبون أص ً
ال من ممارسة قراءة نقدية لللتجربة هذه وكأّنا جتارب معصومة ومتثّ القدوة العليا
اللتي إذا اقرتبنا من نقدها نلتهم باللتخلف والرجعية! فهّ من تأثيات احلداثة وعقالنية البرش ما

شهدته اإلنسانية من أبشع أنواع الظلم واالضطهاد ملاليني السود ،وملامرسة اسلتعامر خميف
لقرنني من الزمن أو يزيد عىل عرشات الشعوب واملجلتمعات ،وخلوض حربني كونيلتني قضلتا
عىل ما ربام يزيد عن ضحايا جمموع حروب اإلنسان عىل وجه األرض منذ خلقه ،وللتدمي
الطبيعة وخياهتا وجعّ األرض وسكاّنا يف مأزق خميف ال يقف عند حدود االحلتباس
احلراري ،بّ نرش ثقافة احلتقار الشعوب وتسخيها ودوران اإلنسان حول األنا الفردية ،وغي
ذلك من قائمة ال تنلتهي ،وما تزال فصوهلا مسلتمرة إىل يومنا هذا ،وكأننا نعلتّب الغرب أص ً
ال
أعىل تعرض كّ األشياء عليه ،وربام هلذا مل نجد لدى شبسرتي قراءات جادة يف نقد الغرب
وخمرجاته الفكرية والثقافية .
نقول هذا؛ ألننا نعلتقد بأن املثقف احلقيقي ليس هو املثقف الناقد الذي ينقّ بندقيلته من
جهة إىل أخرى ،بّ ذاك الذي يلتحول النقد املوضوعي لديه إىل سمة ذاتية ال ختضع أمام طبيعة
اجلهة املسلتهدفة بالنقد ،وليس ذلك الذي ينلتقد جه ًة ليلتبع أخرى .وشخصية رفيعة بحجم
شبسرتي ال أظنها تريد أن تكون كذلك.
ثاني ًا :إنني أعلتقد بأن عىل شبسرتي أن يفكر يف الدين يف جملتمعات املسلمني وليس فقط يف
املجلتمعات الغربية ،فهّ نظريلته تؤمن غاياهتا يف فضاء املجلتمعات اإلسالمية اليوم بام حتمله
هذه املجلتمعات يف حلظلتها احلارضة من ذهنيات وأعراف وطرائق عيش أو ال؟ وهّ دخول
نظرية من هذا النوع يف حياة املسلمني اليوم جيعّ حياهتم أقرب إىل املعنى أو خيلق فيهم هجران
املعنى والغربة عنه؟
إن اللتغيي جيب أن يكون من داخّ قيم املجلتمعات وطبائعها ال من خارجها ،وهلذا فإقصاء
الرشيعة واللتاريخ و ..ال يوجب تغيي ًا إجيابي ًا يف اللحظة احلارضة يف حياة املسلمني الراهنة بّ
يوجب اّنيار القيم ودخولنا يف مرحلة العبثية وتوفي املناخ املناسب للربوبية أو للحياة املعنوية
الالدينية (الوضعية) ،واملفروض أن شبسرتي يامرس إصالح ًا ديني ًا ،كونه حمسوب ًا عىل حركة
( )1أرجو أن ال نلتعامّ هنا بذهنية ثنائية الغرب والرشق ،واللتي هتيمن عىل الكثي منا ،بحيث إنك إذا
انلتقدت الغرب فهذا يعني أنك ترى الرشق أفضّ حاالً منه! لست مضطر ًا ألضع نفيس يف هذه
الثنائيات الومهية ،فعندما أنلتقد الغرب فال يعني ذلك أن الرشق أفضّ حاالً منه ،بّ نخرج هنا من
هذه الثنائيات اللتي قلتلت تفكينا وشلت قدرة النظر عندنا.

اإلصالح الديني ،وال يامرس إقصا ًء للدين ..فكيف يلتوفر هذا اإلصالح الديني عندما نحذف
من حياة جملتمعات تقليدية أصول الضبط االجلتامعي واألخالقي والروحي فيها ،واآليت ـ
بنسبة عالية ـ من الدين اللتارخيي؟!
بّ دعونا نذهب يف اللتحليّ أبعد من ذلك ونقارن جتارب شبيهة ،فنحن نعرف أن املسيحية
ليس فيها رشيعة باملعنى املوجود يف اإلسالم واليهودية ،لكنها مل تلتمكن من االسلتمرار بعيد ًا
عن رشيعة أو قانون ولو بحد أدنى ،فأعادت تكوين رشيعة هلا للتنظيم األمور وترتيبها ،للتخلع
عليها تقدس ًا ،وكّ من يقرأ اللتجربة الكاثوليكية جيد كيف أن هناك سلسلة قوانني تفصيلية
للكثي من الشعائر الدينية (الشعائر السبعة) ،وضبط األمور والعالقات الداخلية واخلارجية
بني املسيحيني والكنائس ،فيام يعرف بالرشع الكنيس أو القانون الكنيس  ،بّ إن املسيحية
اليوم رغم عدم البعد اللترشيعي فيها ،تلتدخّ بوضوح يف تقديم مواقف دينية من العديد من
قضايا العرص احلديث مثّ البيئة والطالق واإلجهاض واملثلية اجلنسية والعنف وحقوق
األطفال ..منطلق ًة من رؤية أخالقية مسلتمدة من روح اللتعاليم الدينية (الكلتاب املقدس ـ
الرتاث الكنيس األول ـ املجامع املسكونية )..من وجهة نظرها ..أال يشعرنا هذا بأن الدين
عندما يكون يف فضاء اجلتامعي فهو غي قادر عىل اللتخّل عن القانون للتوجيه أتباعه وضبطهم
ومحاية هويلتهم االنلتامئية وتصحيح سلوكياهتم؟!
بّ حلتى الدين الفردي اخلالص الذي رأيناه مع الّبوتسلتانلتية رجع ـ بعد جتربة طويلة ـ إىل
نوع من اللتنظيم ،ولو بشكّ أبسط بكثي من الكاثوليكية ،فحلتى الكنائس املبعثرة أعادت مجع
نفسها عام 1948م عّب جملس الكنائس العاملي ( ،)WCCألجّ اللتحول نحو هوية وقوة
واحدة ،فالعامل يقوم عىل اللتكلتّ اليوم لضامن البقاء ،فمن الطبيعي للدين أن يقوم عىل اللتكلتّ
االجلتامعي لضامن بقائه ،ومن ثم فعليه يف فضاء هذا اللتكون االجلتامعي أن يضبط حركلته
اجلامعية عّب سلسلة شعائر وقوانني وسلوكيات وتارخييات متنح أتباعه مزيد ًا من االنسجام
واهلوية.
وينلتج عن ذلك كله السؤال اآليت :أال يكون حال من يشلتغّ عىل إحياء (احلياة الدينية
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ الكلتاب املرجع يف هذا الصددThe Code Of Canon Law :؛ وكذلك
كلتب وجمموعات الرشع الكنيس والقوانني االجلتامعية املنشورة باللغة العربية.

املعنوية) يف الرشق اليوم يف ظّ احلداثة ومقوالهتا ،ومن دون وجود انلتامء وهوية دينية
تارخيية ..أال يكون حاله كالذي حيرث يف اهلواء أو كالذي يعصف يف فنجان أو شبك؟! وأليس
االغرتار بميول الشباب اليوم نحو الدين العرفاين خطأ فادح ًا؛ ألن هذه امليول ليست سوى
خطوة يف مسلسّ خطوات الذهاب نحو الالدينية أو جمرد رد فعّ عىل الوضع القائم،
ورسعان ما يعود اإلنسان الرشقي لوضعه السابق ضمن صيغة جديدة له؟
ثالث ًا :أجد من املنطقي أن نعالج وجع الرأس من خالل دواء ال من خالل قطع الرأس
نفسه ،وهذا بالضبط ما أشعر بأننا واجهناه مع رؤية شبسرتي ،وذلك أن شبسرتي وضع نفسه
ـ ووضعنا ـ بني خيارين :إما الدين ببعده الروحي والقيمي اخلالص ،أو الدين الفقهي بشكله
املدريس املفيض إىل تكون القمع واإلرهاب والعنف ونزع احلريات وغي ذلك.
إن هذه الطريقة من املعاجلة غي دقيقة ،فبني هذين اخليارين عرشات اخليارات اللتي كان
ينبغي لنا اخلوض فيها وإجراء حماسبات حوهلا ،من نوع بعض النظريات املقاصدية اللتي حتافظ
عىل الرشيعة بإخالص عال ويف الوقت عينه جتد نفسها يف فرجة متكنها من اللتحرك بيّس
ومرونة يف دائرة الوسائّ والطرق.
بّ إن داخّ الفقه السيايس اإلسالمي ـ والذي هو موطن قلق شبسرتي ـ ما يكفي من
النظريات واالطروحات اللتي حترر املجلتمع املسلم من القمع وقلتّ احلريات ،وتؤمن تداول
السلطة ،من نوع نظرية والية األمة عىل نفسها عند الشيخ شمس الدين ،أو نظرية الوكالة عند
الدكلتور مهدي احلائري ،أو نظرية الوالية االنلتخابية املقيدة عند الشيخ املنلتظري ،أو بعض
نظريات الشورى عند أهّ السنة ،أو بعض نظريات املواطنة اللتي طرحها أمثال راشد
الغنويش ،بّ الكثي من النظريات الفقهية الشيعية اللتي ال تؤمن ـ ال من قريب وال من بعيد ـ
بوالية الفقيه وسلطة رجال الدين ،بّ ال تؤمن بسلطة دينية زمنية خارج سلطة املعصومني،
وغي ذلك ،أمل يكن يمكن ممارسة ترجيح عىل أساس (معيار حّ املشكلة) هنا؟!
فام دام يمكن اللتحرك االجلتهادي داخّ هذا الفضاء الرحب للخروج من املأزق القائم
اليوم يف العالقة مع اإلسالم السيايس ،فلامذا تصفية احلساب عّب اإلطاحة بكّ يشء تقريب ًا؟
وما هو املوجب العمالين ألمر من هذا النوع؟ وملاذا إرصار شبسرتي عىل أن النسخة
(اإلرهابية) للدين هي النسخة الوحيدة للفقه اإلسالمي ،وال يمكن تقديم قراءة اخرى له

(اسلتحالة اللتحول)؟ أليس هذا خلط ًا بني تاريخ الفقه وقدرة الفقه الذاتية عىل اخلروج
باجلتهادات خملتلفة بوصفه عل ًام من العلوم؟ أليس هذا هو حال سائر العلوم اإلنسانية والطبيعية
اللتي شهدت حتوالت قوية جد ًا رغم حمافظلتها عىل هويلتها العامة؟
رابع ًا :يعدد لنا شبسرتي سلبيات الدين القائم اليوم بالقراءة الرسمية له ،ونحن معه يف
الكثي من السلبيات املوجودة ،لكن من املفرتض عندما ندرس موضوع ًا ما أن نرصد ثنائية
السلب واإلجياب فيه؛ لنقارّنا بثنائية السلب واإلجياب يف بدائله .لقد ركز شبسرتي عىل مثّ
ظاهرة القمع وسلب احلريات والعنف وغيها من القائمة املعروفة عند اجلميع ،مشي ًا إىل
ظاهرة النفاق اللتي يعززها اإلسالم الفقاهلتي.
ولكنه يف املقابّ مل يرش للجوانب اإلجيابية من اإلسالم الفقاهلتي ،يف خلقه فضاء انضباط
اجلتامعي ،فوجود النفاق بسبب قوة القانون الديني يعني أن من يريد اللتخلف عن القانون فهو
يامرس النفاق ،لكنه يعني ـ يف مكان آخر ـ أن من يريد االللتزام الروحي فإن هذا القانون سوف
يساعده .ولست اريد هبذا أن أدافع عن فضاء النفاق القائم ،بّ أجد نفيس مسؤوالً يف أن ادينه
وأشارك الكثيين يف إدانلته ،بّ أهدف لرصد الظاهرة يف تأثيها السلبي واإلجيايب مع ًا.
بّ إنني أسأل شبسرتي :هّ يعلتقد بأن ظواهر القمع وسلب احلريات وغي ذلك يف واقع
املسلمني اليوم مرجعه للفقه والرشيعة أو مرجعه لحأوضاع السياسية األقليمية واللتدهور
االقلتصادي يف بالد املسلمني أيض ًا؟ فقد حكم بالد املسلمني بعد الدولة العثامنية علامنيون كثر،
ومل جين املسلمون منهم سوى القمع واللتنكيّ ،مثّ بعض اللتيارات اليسارية والشيوعية
واالشرتاكية والقومية والليّبالية وغيهم ،فلامذا يا ترى ظّ حال البالد اإلسالمية هكذا رغم
إقصاء الفقه عن احلكم؟ إن ذلك يدفعنا لللتفلتيش عن أسباب أكثر عمق ًا ،وعدم حرص
شبسرتي نفسه باللتجربة اإليرانية  ،ومقارنة جتارب سائر بالد املسلمني والرشق عموم ًا،
وتقديم قراءات ميدانية للوضع تلتعاضد فيها العلوم اإلنسانية جملتمع ًة ،بدل حتميّ الدين
( )1مالحظلتي عىل العديد من الباحثني واملفكرين والشخصيات يف إيران (وربام يف غيها أيض ًا) أّنم
كثي ًا ما يقرصون نظرهم عىل جتربلتهم اخلاصة جغرافي ًا وقومي ًا ومذهبي ًا ،وحيكمون عىل األشياء من
موقعها سلب ًا أو إجياب ًا ،وليس كثي ًا ما يسلتحرضون اللتجربة يف مداها اإلسالمي الواسع عىل املتداد
بالد املسلمني رشق ًا وغرب ًا.

مسؤولية كّ يشء؛ ألننا يف فضائنا املحدود نعاين من بعض قراءاته اخلاطئة.
خامس ًا :ثمة يشء من اللتهافت يف اطروحة شبسرتي ،وذلك أنه يف بعض كلتاباته جيد املشكلة
قائم ًة مع الفقه السيايس ،بينام يف مواقع أخر له يلتحدث عن إقصاء الفقه كله لصالح القيم
العليا ،واليشء الالفت أنه يعلتّب أن الفقهاء يشلتغلون عىل فض االشلتباك بني الدين واحلياة
املعارصة يف فقه العبادات واملعامالت ،دون فقه السياسات ،وهلذا فهو ال يشعر برضورة
الرتكيز عىل غي الفقه السيايس ،وهذا خي دليّ عىل أن شبسرتي يمكنه أن حيافظ عىل الفقه مع
إصالح ،دون أن يلغيه باملرة.
وإذا كان االجلتهاد الرشعي قد حاول اخلروج من املشكلة يف العبادات واملعامالت ،فإن
هذا االجلتهاد عينه قد حاول أيض ًا اخلروج من املشكلة يف السياسات ،عّب اجلتهادات الفقه
السيايس الديمقراطي اللتي أرشنا إليها آنف ًا ،واالجلتهادات اجلديدة ـ عىل املسلتوى اإلسالمي
العام ـ اللتي تلتناول بقراءة فقهية جادة قضايا االرتداد وحرية اللتعبي وبعض احلدود وغي
ذلك ،فلامذا مل يعلتّب شبسرتي أن الفقه السيايس مل يضح بعقالنيلته مع مثّ هذه القراءات ،كام مل
يضح الفقه العبادي واملعامّل بعقالنيلته مع تلك القراءات اللتي طالت قضايا طهارة اإلنسان
وأضاحي منى يف احلج وغي ذلك؟
وخالصة القول :إن حديث شبسرتي عن البعد املعنوي والقيمي فقط يف الدين ،ثم املطالبة
بحذف الفقه اإلسالمي ..مل يقم عىل رؤية مسلتوعبة للتامم إمكانات هذا الفقه وقدرته عىل
إخراجنا من املأزق ،وقد كنت أود أن يقوم شبسرتي بنسف أساسيات الفقه اإلسالمي اليوم
وإثبات عقمها متام ًا ،ومن ثم إثبات عجز كّ النظريات اإلصالحية يف الفقه عن حتقيق
مواكبلته ،ثم بعد ذلك اللتوصّ إىل هذه النلتيجة .وعليه فلم نجد ترجيحات ـ مضمونية أو
مصلحية ـ تساعد عىل اخلتيار نظرية شبسرتي يف قراءته للدين وبعده املعنوي.

 6ـ غموض العالقة بني املسلكيّات واألعراف وبني السلوك التوحيدي

ال نرتاب يف أن اللتوحيد هو أساس الديانات اإلهلية وأن الغرض واهلدف من الدين هو

السلوك اللتوحيدي؛ إال أن اإلشكالية الرئيسة هنا تكمن يف أن مفهوم السلوك اللتوحيدي
والعنارص املؤثرة فيه غي واضحني يف مساحاهتام واملتداداهتام ،فلم يبني لنا العالمة شبسرتي

هّ أن أكّ حلم اخلنزير مؤثر يف السلوك اللتوحيدي أو ال؟ وهّ لدينا مّبر موضوعي ينفي
تأثي جمموعة العنارص القانونية يف الفقه مث ً
ال عىل تبلور السلوك اللتوحيدي وتوفي بيئة حاضنة
له أو ال؟
فعىل سبيّ املثال ،يقر شبسرتي بأن اإلسالم تدخّ يف منع بعض اللترشيعات واألعراف
اللتي كانت سائد ًة عند العرب انطالق ًا من اعلتقاد اإلسالم بأن هذه األعراف ختّ بالسلوك
اللتوحيدي ،ومل يوضح شبسرتي لنا ما هي هذه األعراف؟ وكيف كان تأثيها السلبي عىل
السلوك اللتوحيدي؟ وكيف نميز بني عرف وآخر يف هذا اللتأثي؟ وهّ يسلتطيع العقّ الكشف
دائ ًام عن هذا اللتأثي أو أن بعض مصاديق هذا اللتأثي مما يعجز العقّ عن اكلتشافه فيدخّ يف
دائرة الوحي وفق ًا للتنظي شبسرتي نفسه؟
هذه القضية ـ أعني حمورية اللتوحيد ،لينلتج عنه السلوك اللتوحيدي ،لينلتج عنهام تصحيح
السلوك اإلنساين ـ ذات صلة واضحة أيض ًا بمسألة طبيعة أسئللتنا اللتي يفرتض أن نوجهها
للدين ،واللتي أملحنا إليها من قبّ يف مناقشة نظريات شبسرتي ورسوش وبازرگان؛ وذلك أنه
ما دام حمور الدين هو اللتوحيد ،وما دام هناك سلوك توحيدي ،وما دام الدين معني ًا بمواجهة
الظلم ،ولذلك تدخّ يف بعض األحيان يف حياة العرب للحد من الظلم ووقف اإلفراط فيه،
فهذا يعني أن نظريلتنا املسبقة تؤمن بأن مساحة الدين امللتوقعة تشلتغّ عىل قضايا اللتوحيد
والسلوك والعدالة ،ومن ثم يصبح من املنطقي أن نسلتمع إىل النص يف هذه الدوائر الثالث
وفق ًا ملقاربات شبسرتي ،األمر الذي جيعّ توجيه أسئلة من نوع :القضايا االجلتامعية
والسياسية واالقلتصادية والرتبوية واألخالقية وغي ذلك ذا صلة وثيقة بطبيعة اهلوية الدينية،
فلامذا مل يلجأ شبسرتي إىل مقاربات نصية تسلتنطق القرآن والسنة حول هذه القضايا ما دامت
ضمن دائرة جمال النص ومساحلته؟ وجمرد أننا لسنا بحاجة للنص فيها ألن العقّ يسد مسده ال
يعني أنه من غي املّبر لنا توجيه هذه األسئلة ،ونحن نقوم بمقاربة تارخيية لدراسة موقف
النص ،فعدم احلاجة ال يفرض منع ًا فلسفي ًا أو أخالقي ًا يف توجيه هذه األسئلة ،وإنام يفرض
موقف ًا ترجيحي ًا فيام لو اخلتلف حكم العقّ عن حكم النص بعد توجيه األسئلة للنص يف قضايا
حمددة .وكالمي هذا كله برصف النظر عن اللتارخيية ومسألة اللتأبيد عند شبسرتي ،وسيأيت
احلديث عنها.

وخالصة اإلشكال ّية :إن العالقة اإلجيابية والسلبية بني السلوك اللتوحيدي ومطلق السلوك
اإلنساين غي جلية بالنسبة إلينا ،وإذا أدركنا بعض زواياها فال يشء يؤكد أننا قد أدركنا أو
ملكنا النظر يف متام زواياها ،ومن ثم فوفق ًا ألصول نظرية شبسرتي ينبغي أن نفلتح ألنفسنا
احلتامالً يف أن بعض القوانني أو املحرمات مل تكن مسموح ًة؛ لكوّنا خمل ًة بالسلوك اللتوحيدي،
وليس فقط ألجّ ما فيها من مصالح مادية دنيوية.

 7ـ اإلسالم بني وضع قانون حلياة العر وإجراء تعديالت جزئيّة يف قوانينهم

كنت أود أن يقدم الشيخ شبسرتي املّبرات املوضوعية لذهابه إىل عدم جميء اإلسالم

بقوانني للحياة ،وإنام جاء إىل أرض فيها قوانني فغي وعدل بشكّ جزئي فقط ،فلامذا نشأ عندنا
هذا اللتصور؟
إن املعطى الوحيد امللتوفر عند شبسرتي هو مقارنة أعراف العرب وقوانينهم مع النصوص
القانونية اللتي جاءت يف الكلتاب والسنة ،وملا رأى شبسرتي أن هناك قاس ًام مشرتك ًا توصّ
باللتحليّ إىل هذه النلتيجة .والسؤال :هّ يشرتط يف وضع قانون للحياة أن يأيت القانون عىل
أرض خالية؟ وهّ حق ًا القوانني البرشية البديلة تأيت من العدم دائ ًام؟ وهّ وجود قواسم
مشرتكة تشكّ ـ عىل أبعد تقدير ـ مخس القوانني اإلسالمية يرض بمفهوم أن اإلسالم وضع
قانون ًا للحياة؟
ال عالقة لنا هنا بأبدية القوانني وتارخييلتها ،فنحن نالحظ هنا فقط املشهد اللتارخيي آنذاك،
إن ما بسطه املفكر شبسرتي من تعديّ اإلسالم بعض القوانني لصالح السلوك اللتوحيدي
وكرامة البرش يشكّ تغيي ًا جذري ًا يف أنامط السلوك العريب آنذاك ،فعندما يمنع أكثر من أربع
نساء ،ويمنع السلب والغارة ،ويعطي املرأة من الكسب واملياث ،وحيرم وأد البنات ،وينهى
عن الزنا واللواط ،ويقارب يف احلقوق بني السيد والعبد ،ويضع نظام ًا جديد ًا يف اإلرث،
ويرشع بعض احلدود يف الّسقة والزنا ،ويوجب إخراج الزكاة من املحاصيّ الزراعية
واحليوانية ومن النقد ،ويسعى إللغاء احلياة القبلية بشكلها السائد ،ويغي من شعائر املجلتمع
ومناسباته وأعياده ال سيام يف احلج و ..فهّ مثّ هذا وغيه الكثي جد ًا ليس بنا ًء ـ وفق ًا لنمط
احلياة آنذاك ـ لوضع حقوقي وقانوين وعالئقي جديد؟!

ال هيمنا أن نعرف أن القوانني اللتي وضعها اإلسالم هّ تغطي حياتنا اليوم أو ال ،وال يعنينا
أن نحدث مقارنة بني القانون اليوم والقانون الذي جاء به اإلسالم ،وإنام نريد فقط أن نعرف:
هّ يصح أن ننفي عن اإلسالم صفة أنه محّ معه قوانني للحياة يف تلك الفرتة عىل األقّ
ونصور املشهد بأنه جمرد تعديّ جزئي لبعض األعراف بحجة أن العرب كانت لدهيم قوانينهم
وأن األرض مل تكن خالية؟ أفهّ هناك قانون جاء مناقض ًا متام ًا لكّ قوانني عرصه؟

 8ـ ثنائيّتا :القيم والقوانني ،واملتعالي والتارخيي ،عجز املعايري

إن أصّ متييز الشيخ شبسرتي بني القيم والقوانني متييز جيد ،لكنه مل يضع لنا تعريفات متيز

بني القيمة والقانون ـ أو الذايت والعريض ـ متييز ًا دقيق ًا ،بعد أن حذف من قائملته مرجعية
الكلتاب والسنة نفسها يف اللتمييز ،ومن ثم فالوفاء بالعقود (املائدة )1 :هّ هو قيمة ثابلتة أو
قانون ملتغي؟
ولو غضضنا الطرف عن هذا األمر ،فلم يقدم لنا شبسرتي دلي ً
ال مقنع ًا عىل كلية ثبات القيم
وتغي القانون ،فام هو املّبر املنطقي جلعّ كّ القيم ثابلت ًة أو جعّ كّ القوانني ملتغية؟ وبلتعبي
الدكلتور مصطفى ملكيان فإن هول اللتغي واللتحول يف املجلتمعات اإلنسانية ال يمنع ـ منطقي ًا ـ
من وجود أحكام وقوانني ثابلتة ال تطاهلا يد اللتغيي ،مسلتشهد ًا بنصوص لكونفوشيوس (479
ق .م) نفسه ما تزال حي ًة رقم القرون امللتامدية  .وملكيان إذ ينلترص بنفسه للفهم اللتارخيي
للدين ،لكنه يرى أن ثمة تناقض ًا بني اللتارخيية الشاملة ومبدأ عاملية الدين ،فإن الدين العاملي
يسلتدعي ختطي ًا للظروف السياقية اللتارخيية ،ومن ثم ففهم الدين العاملي يسلتدعي ختطي ًا أيض ًا
هلذه الظروف لفهم الرسالة .
إننا نلتفهم املساحة الكبية من اللتغي يف القانون تبع ًا للتغي الظروف ،لكن إطالق شبسرتي
قاعدة عامة يف اللتغي حيلتاج إىل دليّ أيض ًا؛ هذا ما وجدنا شبسرتي جيعّ فيه الدعوى عني
( )1انظر :ملكيان ،حوار حول :انلتظار برش از دين (توقعات البرش من الدين) ،جملة نقد ونظر ،العدد :6
 63ـ .64
( )2انظر :ملكيان ،سنت وسكوالريسم 285 :ـ 286؛ وحوار حول :انلتظار برش از دين (توقعات البرش
من الدين) ،جملة نقد ونظر ،العدد  64 :6ـ .65

الدليّ .وينبغي النظر عىل مسلتوى علم النفس االجلتامعي واألنثروبولوجيا هّ أن طبيعة
مرحللتنا الزمنية القائمة عىل رسعة امللتغيات تركت تأثي ًا نفسي ًا علينا من حيث ال نشعر ،منحنا
تصور ًا أن حياة البرش قائمة برملتها عىل اللتغي؟ هذا موضوع يسلتحق الدرس أيض ًا.
هذا ،وقد كنا ناقشنا من قبّ السيد حممد حسني الطباطبائي يف متييزه بني الثوابت
وامللتغيات لكن هذا ال يمنع من مناقشة شبسرتي يف متييزه أيض ًا.
واليشء العمدة الذي رأيناه عند شبسرتي يف الربهنة هنا هو الثالث ّية اآلتية:
 1ـ ال عالقة للدين بالصناعة والزراعة والفن واألدب واللتكنولوجيا والعلوم الطبيعية
ونحوها.
 2ـ احلياة ملتغية ،فمن الطبيعي أن ال يقدم الدين شيئ ًا ثابلت ًا هلا ال خيضع لللتغي.
 3ـ إن الدراسات الفينومينولوجية تؤكد أن ذاتيات الدين غي عرضياته ،ومن ثم فبمرور
الوقت تللتحق أشياء به وتذهب أشياء عنه ،وهذا يعني أّنا من العرضيات ،وهبذا نجد أن
النصوص الرشعية يف الكلتاب والسنة هي من عرضيات اإلسالم .
وما نالحظه هنا هو أن شبسرتي أقحم الفكرة األوىل مع أّنا ليست من ضمن اهلتامماتنا يف
املسألة الفقهية هنا ،بّ هي تقف يف مقابّ من يذهب إىل شمولية الدين باحلد األعىل ،بمعنى
وجود كّ العلوم والفنون يف الكلتاب والسنة ،ونحن نوافق شبسرتي عىل موقفه الرافض هذا،
ليس ألجّ أدللته ،بّ ألسباب اخر لسنا بصددها هنا.
وكّ الكالم يف النقطة الثانية ـ وهي بنفسها ادعاء ـ واللتي تلتبعها الثالثة وال تسلتقّ عنها،
للتشكّ دلي ً
ال عليها ،وذلك أن الوصول إىل معطى كّل عام هنا يغدو صعب ًا ،والدهشة بكثرة
اللتحول ال ينبغي أن تشوش رؤيلتنا عن وجود ثوابت يف احلياة اإلنسانية ،فهّ يلتمكن شبسرتي
أن يثبت لنا أن هذا اللتحول الشامّ قد حصّ بالفعّ بدل أن يكلتفي بادعاء حصوله أو قابلية
احلصول؟
بّ من حقنا أن نسأل عن مرشوعية هذا اللتحول املطلق يف احلياة اإلنسانية :فمن قال بأنه
مرشوع أن حتدث كّ اللتحوالت؟ وما هو املّبر الفلسفي واألخالقي للسامح بحدوث
( )1انظر :شبسرتي ،نقدى بر قرائت رسمى از دين 105 :ـ .106

حتوالت تطال كّ يشء؟ وهذا معناه أن واقع اللتحول ال يساوي تّبيره ،واملفروض أن يكون
لنا موقف فلسفي وأخالقي من كلية اللتحول عىل تقدير أن هذه الكلية واقعية ،فلعّ كلية
اللتحول تفيض للتدمي اإلنسان الذي حيلتاج إىل ثبات يف قدر من حياته ،فهّ هذا اللتحول قهري
السنن ـ عىل طريقة الديالكلتيك اهليجّل وفق ًا ملنطق اللتضاد ـ أو أن لإلنسان دور ًا فيه،
تفرضه ي
ومن ثم فعلينا السؤال عن اللتّبير األخالقي لشمولية اللتغي ورسعلته ،وهّ هو يف مصلحة
اإلنسان أو ال؟ بدل فرضه حقيقة الزمة علينا اللتكيف معها.
ومن الرضوري يل أن اشي هنا إىل أن الدراسات الظاهراتية واألنثروبولوجية اللتي يلفت
إليها شبسرتي ،ال تسعفه هنا ،ويبدو يل ـ بنظري القارص ـ أنه وقع يف خطأ حاد؛ وذلك أن نقطة
االخلتالف هنا ليست يف أن الوحي اإلهلي عّب اللتاريخ جيب أن يكون لديه حتول تبع ًا للتحول
احلياة منذ عرص اإلنسان القديم إىل اليوم ،بّ كّ اللتنازع يف الرسالة اإلسالمية ـ ولعّ تعدد
النبوات اسلتجاب للتلك اللتحوالت ـ ومن ثم فعلينا أن نسلتخدم رصد اللتحوالت منذ عرص
الرسالة إىل عرصنا ،فهّ كانت شاملة؟ وعىل تقدير إمكان الشمول يف املسلتقبّ ـ تبع ًا ملنطق
األشياء ـ كيف لنا أن نخرج باسلتنلتاج اللتخّل عن القانون؛ ألنه عريض ،بنا ًء عىل أمر ال نعرف
وقائعياته يف املسلتقبّ بعد ،وما الذي سوف جيري؟! ولعّ احلياة تنلتهي بعد سنوات قليلة! إن
كّ هذه األسئلة الفلسفية مرشوعة ما دمنا نلتكلم يف طابق سفّل للموضوع.
ومن هنا نسأل :هّ أن مسار األمور يف الغرب هو باألصّ مسار صحيح جيلب السعادة
لإلنسانية يف املسلتقبّ حلتى نسلتجيب له أو أن علينا أن نفرض القيم اللتي نؤمن هبا عىل طبيعة
اللتحول البرشي لنجعله حتوالً خاضع ًا للقيم ،بدل أن تكون القيم والقوانني خاضعة له ،وكأنه
ال يوجد سلطان فوقه ،بّ كأنه سلطة إهلية مطلقة ال جيوز اسلتجواهبا؟! هّ جيوز نحر املثقف
الديني لصالح املثقف العاملي احلديث هبذا األسلوب؟
هذا كله يؤكد أن شبسرتي خرج بلتعميامت من مقدمات ال تسمح له باخلروج بلتعميامت من
هذا النوع ،بّ مل يقم شبسرتي بإعطائنا أي مرجعية فلسفية لالسلتدالل عىل حجية الدراسات
الظاهراتية نفسها إذا اسلتهدفت اخلروج بقوانني كلية ،بوصفها مرجع ًا حرصي ًا يف فهم الدين
عّب مقاربة تفاعّ اإلنسان مع الدين تفاع ً
ال جدلي ًا عّب اللتاريخ ..فهي كغيها من األصول
املوضوعة الكثية يف كالمه ،واللتي مل نجد هلا اسلتدالالت ،بّ يبدو يل أنه اعلتمد فيها عىل

هيمنلتها يف الثقافة العرصية ال غي ،وهي الثقافة اللتي تنظر للدين بوصفه ظاهرة يف افق الطبيعة
وليست ملتعالية عنها ،ومن ثم فهي قراءة علامنية متام ًا ،فهّ نلتائج البحث الظاهرايت تسمح
منطقي ًا باللتعميامت؟ واألهم هّ الدين ال يدرس إال من زاوية الرصد الفينومينولوجي؟ وهّ
الدين ليس إال الرحلة الزمنية لعالقة البرش معه؟ لسنا نشكك يف قيمة البحث يف فينومينولوجيا
الدين ،فإن معطياهتا رائعة ومدهشة حق ًا ،لكن الكالم يف حرص مرجعية االحلتكام هنا يف قراءة
الدين للدراسة الظاهراتية.
وإنام أقول هذا الكالم الذي قد يبدو مطالب ًا العالمة شبسرتي بام هو فوق احلد الطبيعي؛
ألن شبسرتي بنفسه يطيح بكّ مسلامت الدين اللتارخيي والفكر الديني تقريب ًا ،ويرصح يف
مواضع بأنه ال يوجد حتت السامء برهان غي قابّ للنقض ،ويطالب بإعادة النظر حلتى يف أبده
البدهييات الدينية ،وهذا حقه ،لكن الالفت أنه يف الوقت عينه يعلتمد عرشات املعطيات
واملقدمات اللتي يقوم عليها مرشوعه ،واآلتية من علوم خملتلفة ،دون أن يكلف نفسه حلتى
توضيح األصول االعلتبارية اللتي متنحها القيمة املنطقية ،بّ يلتعامّ معها بوصفها حقائق ّنائية،
واملطلوب فقط هو البناء عليها ،بّ املثي أكثر هو أنه مع هذا كله يرصح بأن معطيات
اهلرمنوطيقا الفلسفية مسلامت ال شك فيها!
أقول هذا عن حمبة وتقدير وأمّ واهلل الشاهد؛ ألن قارئ ًا بسيط ًا مثّل يطمح ملفكرنا
اإلسالمي ومثقفنا الديني املعارص ،أن يكون جملتهد ًا ـ ال جمرد فاهم ـ يف األصول املوضوعية
اللتي يريد أن يبني عليها فه ًام جديد ًا كّ اجلدة للدين ،ال أن يظّ مقلد ًا فيها ويقدمها ملجلتمعه
عىل أّنا حقائق باتت مفروغ ًا منها ،يف الوقت الذي نعرف مجيع ًا أّنا ما تزال حمّ نقاش واسع
يف الغرب ،حلتى لو كان هلا أنصار كثر .وال أدعي أن قام ًة شاخمة مثّ املفكر شبسرتي هي
كذلك ،لكنني أحاول أن االمس املوضوع من زاوية كلية.
ولست أنفي مسامهة الفينومينولوجيا يف فهم الدين ،فهي تكشف عن وجه من وجوهه
وجتّ من جتلياته ،لكن حرص مرجعية فهم الدين والكشف عن هويلته باملنهج الظاهرايت أمر
حيلتاج إىل دليّ ،خاصة بالنسبة ملن يؤمن باهلل واملقدس امللتعايل وبدور الغيب يف حياة البرش
عموم ًا.
أما حماولة شبسرتي االسلتدالل عىل العرضية يف موضع آخر بام يشبه ما قاله رسوش من أنه

لو مل تكن الرشيعة يف تلك البالد العربية ومل تقع تلك الوقائع يف فرتة الدعوة املحمدية ملا
جاءت تلك اللترشيعات ،وهذا يؤكد أّنا ترشيعات صدفة ..هذا الكالم سبق أن علقنا عليه يف
مناقشة نظريات رسوش وبازرگان ،وأنه غي ممكن اإلثبات منطقي ًا ،فكيف يل أن اثبت أنه لو مل
تقع تلك الوقائع ملا قدمت الرشيعة نفس األحكام ـ أو كثي منها ـ بنصوص مسلتقلة بعيدة عن
سبب النزول؟ وأي برهان يمكن لنا تقديمه هنا خاص ًة وأن من بيده الوحي هو بنفسه من بيده
اللتكوين وبيده العلم املطلق؟ فلامذا ال يمكن أن يكون مصم ًام عىل تقديم هذه اللترشيعات
لإلنسانية فجاء هبذه الرسالة عامل ًا بردات الفعّ وطبيعة الوقائع فرتك األمور ملجرياهتا للتكون
مناسب ًة لنزول الوحي والقوانني؟ كّ هذه الفرضيات ممكنة ونحن نلتحدث عن اهلل جّ وعال،
ومن ثم فام قاربه شبسرتي يغدو بنظري بال مرجح إطالق ًا ،وإنام هو جمرد افرتاض.
بّ إذا جاز يل أن أسأل املفكر شبسرتي :ما هو تعريفه للعدالة اللتي جيعلها قيمة عليا
ويقدمها أصالً موضوع ًا؟ ونحن نعرف أن العدالة االجلتامعية موضوعة جدالية غي حمسومة
أبد ًا إىل يومنا هذا ،وقد كنت آمّ من الشيخ شبسرتي أن يقدم رؤية جلية مسلتدلة أخالقي ًا عىل
مفهومه هلا ،وملاذا رجح املفهوم الليّبايل للعدالة عىل املفهوم االشرتاكي هلا مثالً؟ وذلك قبّ
أن نحوهلا إىل أصّ موضوع نحاكم القوانني عىل وفقها ونحن بعد مل نثبلتها ،ومن ثم فلامذا ال
حيق للنص اإلسالمي أن يكون له مفهومه للعدالة ،والذي يمكننا أن نخضعه لللتحليّ
والرصد واملراجعة فلسفي ًا ،ما دام الدين معني ًا ـ عند شبسرتي ـ باحلد من الظلم؟

 9ـ اإلطالق األزماني ومعضل استحالة التأبيد يف القانون ،وقفة تأمّل

لقد درسنا يف كلتاب «حجية السنة يف الفكر اإلسالمي» باللتفصيّ نظرية تارخيية السنة

وتعرضنا ملوضوع اإلطالق األزماين بوصفه مرجع ًا ،ورأينا أنه ليس بمرجع قانوين خالف ًا
جلمهور علامء األمة ،لكننا مل نسلتند هناك السلتحالة الثبوت اللتأبيدي كام فعّ شبسرتي ،بّ
كانت لنا مقاربلتنا األخرى للموضوع .
والنقطة اللتي قاهلا شبسرتي صحيحة من حيث املبدأ ،وهي قيام وقوع اإلطالق عىل
إمكانه ،لكن مشكللتها يف مرجعية قولنا باسلتحالة اللتأبيد ،إذ نحن نعلتقد بإمكانه يف اجلملة،
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فمن يثبت اليوم أن الفقه ـ ولو بعضه ـ ال يمكن أن حييا يف هذا العرص؟ وما هي املعايي العلمية
هلذا اإلثبات؟ وما معنى اسلتحالة بقائه؟ فهّ اسلتندنا هلا إىل جمرد قراءتنا للمصالح واملفاسد من
خالل النظر يف منظومة القوانني الغربية أو إىل معطى أكثر عمق ًا من جمرد ترجيح النظم القانونية
الغربية أو مراقبلتها؛ ألن الرتجيح ال يعني االسلتحالة ،واسلتحالة بقاء القانون إىل األبد ال تعني
اسلتحالة بقاء الفقه اإلسالمي يف يومنا هذا مع إمكان تالشيه فيام بعد.
إن هذه املفاهيم غي جلية وال واضحة ،فشبسرتي ـ فيام أفرتض ـ رأى من وجهة نظره
الشخصية أرجحية القانون الوضعي اليوم عىل القوانني الفقهية اإلسالمية ،أو كثرة اللتحول يف
القوانني املدنية بلتغي الظروف املوضوعية ،فانلتقّ من هذه الفكرة إىل فكرة االسلتحالة يف
االسلتمرار ،لينلتقّ منها إىل عدم إمكان اللتمسك باإلطالق مع أنه:
أ ـ إن اسلتحالة اللتأبيد ال تنايف إمكان بقاء الفقه إىل اليوم؛ ألن بقاءه اليوم ال يعني تأبيده مع
إمكان انلتهائه يف مرحلة زمنية الحقة ،وحيث إن ما يمنع االسلتناد إىل اإلطالق عند شبسرتي
هو نفي إمكان اللتأبيد الثبويت ،فالبد له أن يسلتند إىل اإلطالق حيث ال يثبت لدينا عدم اللتأبيد،
واملفروض عدم ثبوته اآلن.
قد تقول يل :إن إمكان اللتأبيد رشط أصّ انعقاد املتداد زمني للقانون اإلسالمي ،والزم
ذلك عدم ثبوت اللترشيعات الفقهية إىل أبعد من عرص النص ،وهذا ما يساوق بطالن الفقه
خارج عرص النص أساس ًا ،فإذا كان هذا ما قصده شبسرتي فال يرد عليه إشكالنا امللتقدم ،لكن
يؤخذ عليه أنه يف نفسه غي صحيح؛ ألن اإلطالق األزماين ـ حيث يمكن الشمول ثبوت ًا ولو مل
يكن الشمول أبدي ًا ـ ال دافع له ،فالنص ينعقد فيه اإلطالق حيث ال يوجد قيد زماين وفق ًا
لقواعد اإلطالق والعموم اللتي ال يبدو أن شبسرتي يرفضها ،وهذا معناه ـ عقالئي ًا وعرف ًا،
ومها املرجع يف اسلتخدام اإلطالق وفهمه ـ الوفاء هلذا اإلطالق ما مل يمنع مانع أو حيدث ما
حيول دون إمكان األخذ به ،وينلتج عن ذلك أن األخذ باإلطالق اليوم ال مانع منه إال إذا ثبت
ممنوعية الشمول ثبوت ًا ليومنا هذا.
وحمصّ كالمنا أن احلكم ملا كان ثابلت ًا يف عرص النزول أمكن عق ً
ال أن يكون ثابلت ًا بعده بمدة
زمنية ،وهذا أمر قطعي اإلمكان إذ سائر القوانني متلتد ملدد زمنية أكّب من جمرد بضع سنوات،

ومن ثم أمكن اللتمسك باإلطالق حيث ال مانع يف الثبوت ،ودعوانا أن العرف إذا مل جيد
حمذرو ًا ثبوتي ًا فإنه يفهم اإلطالق ،وسائر موارد اسلتفادة اإلطالق ـ غي اإلطالق األزماين ـ من
هذا النوع أيض ًا؛ إذ يرجع العرف إىل وجدانه العفوي ،فإذا مل جيد اسلتحال ًة أو مانع ًا فإنه يفهم
اإلطالق.
ب ـ إذا كان اإلطالق منعقد ًا بوصفه قانون ًا ،حيث ال دليّ عىل اسلتحالة شموله الملتناع
ثبويت ما ،فهذا معناه رضورة اللتسليم ملعطيات نصوص الوحي ،ومن ثم فمجرد ترائي أرجحية
قانون عىل قانون خيالف اللتسليم للوحي ما مل يكن األمر قد بلغ حد إمكان توفي معطيات
تثبت إرضار القانون بالقيم ،وإال كان تعطيّ القانون خمالف ًا للسلوك اللتوحيدي نفسه يف مفهوم
اللتسليم واللتوكّ والرجوع إىل اهلل تعاىل.
يضاف إىل ذلك أنه قد تعاطى الشيخ شبسرتي مع نظرية اللتأبيد عىل أنه ليس هلا إال مسلتند
واحد ،وهو اإلطالق األزماين ،مع أنه لو راجعنا املوروث الكالمي والفقهي واألصويل عند
املسلمني ،السيام عند حديثهم عن قاعدة االشرتاك يف األحكام ،لرأينا أن مسلتند العلامء ليس
اإلطالق وحده ،بّ أدلة أخرى تقارب العرشة ،وقد اسلتعرضناها باللتفصيّ يف كلتاب «حجية
السنة» ،مثّ احلديث املعروف« :حالل حممد حالل إىل يوم القيامة ، »..ومثّ قاعدة
االسلتصحاب ،والسية ،واإلمجاع ،وتنقيح املناط ،وغيها ،فكان من املنطقي معرفة مّبراهتم
املوضوعية ،فإذا أخذنا مث ً
ال باحلديث امللتقدم كان بنفسه ملتم ًام لإلطالقات وكاشف ًا عن إمكان
اللتأبيد ،ومن ثم فيكون احلديث عن اسلتحالة اللتأبيد مناقض ًا للنص ،والبد من ختريج املوقف
هنا ،وباللتايل فإذا كانت اسلتحالة اللتأبيد ثبوت ًا واردة ـ بالورود املصطلح يف علم أصول الفقه ـ
عىل اإلطالق األزماين اإلثبايت ،فإّنا ليست واردة عىل النصوص احلديثية أو اإلمجاع القائمني
عىل ثبوت اللتأبيد ،بّ هي معارضة هلام ،والبد من فك اللتعارض.
إن مكمن فكرة املفكر شبسرتي هنا هو اسلتحالة الثبات يف القانون من جهة ،واسلتحالة
اللتأبيد أو االملتداد الزمني مع إثبات أرجحية القوانني املعارصة حلتى عىل الصيغ املعدلة للفقه
اإلسالمي من جهة ثانية ،وحرصه املرجع يف املوضوع كله الذي نحن بصدده يف القراءة اخلارج
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ـ دينية وعدم حماولة االسلتامع إىل النص ليحكي عن نفسه وخيّب عن مضمونه ومساحلته؛ ألنه
إذا مل حتك النصوص عن مساحة معينة ـ كمجال العلوم اللتجريبية مث ً
ال ـ فال يعني عدم
حكايلتها عن جمال آخر وبطريقة مسلتوعبة ،فلسنا أمام خيارين فقط :إما الشمول املطلق
اإلفراطي أو السقوط واللتاليش املطلق اللتفريطي.
الديني بنفسه تارخي ّي ًا ،ال أنّه متعال
النص
ّ
إن اليشء الذي نالحظه يف شبسرتي هو أنّه جعل ّ
ّ
لكنّه يلبس لباس التارخي ّية ،ويوجد فرق واضح بني احلالتني ،فجعّ النص الديني تارخيي ًا معناه
أن هويلته وذاته ال ينفكان عن اللتاريخ ،ومن ثم ال يوجد له حضور اليوم وال يمثّ أي مرجعية
رشعية مثالً؛ ألن اجلزئي يف اللتاريخ ال يمكن تعميمه ما دام الزمان جزء ًا منه ،وإذا مثّ شيئ ًا
فهو يمثّ جتربة تارخيية عىل اإلنسان اليوم أن يسلتفيد من قراءهتا ،بينام جعّ النص يف اللتاريخ
معناه أن ثمة مفهوم ثابت يف النص وأن هذا املفهوم القي يف اللتاريخ ،ولبس لباس اللغة اللتي
حتمّ هوي ًة تارخيية ،وأن عىل املجلتهد اإلسالمي أن يلقي عن هذا النص لباس اللتاريخ؛
ليكلتشف روح املعنى الالتارخيي فيه.
وإنني ـ شخصي ًا ـ إذ أؤمن باللتارخيية باملعنى الثاين ،وأجد أن االجلتهاد اإلسالمي مل يشلتغّ
عليها باملسلتوى الالزم ،لكن اللتارخيية باملعنى األول ال دليّ عليها أبد ًا بوصفها قانون ًا شام ً
ال يف
اللتعامّ مع النصوص ،وال يوجد أي برهان فلسفي أو ديني أو نّص يمكن أن يسعفها ،إال
جتاوز الدين نفسه ،وسلب احلجية واملرجعية عن النبوات والوحي متام ًا ،وهذا ليس إصالح ًا
ديني ًا ،وإن بقي من روح هذه القوانني عناوين عائمة مثّ العدالة والرمحة مما هو معروف
مسبق ًا ،بّ هو ختط ديني كام قلنا مرار ًا ،وحيلتاج مناقشلته فلسفي ًا وكالمي ًا ،وهو خارج عن
موضوع كلتابنا هذا.
إن اخلاصية البارزة اللتي نالحظها يف شبسرتي أنه ال يقدم أي مقاربات فلسفية أو علمية
مّبهنة عىل مدعياته يف الغالب ،وهلذا نعلتقد بأنه يدخّ النص الديني مقدم ًا قراءة أيديولوجية
مسبقة له ،من نوع أن القوانني كلها تارخيية ـ مع أنه يف موضع قبّ بالقوانني العبادية واملعاملية
ـ ومن نوع أن النصوص ليست قانونية بّ هي أخالقية ،أو ليست مولوية بّ هي إرشادية،
فكّ هذه املنظومة الضخمة من النصوص الفقهية يف الكلتاب والسنة يكلتفي شبسرتي بالقول
بأّنا أخالقية رغم ما فيها من أنظمة عقوبات صارمة وقوانني أحوال شخصية وغيها ال

ختلتلف عن القوانني القائمة اليوم يف العامل! وال أدري ملاذا ال تكون القوانني اليوم يف العامل كلها
أخالقيات وليس فيها روح القانون ،بّ ال أعرف ما هو تعريف شبسرتي للقانوين
واألخالقي ،أو للمولوي واإلرشادي!
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سأتو ّقف قليالً هنا عند الدعوة التي أطلقها شبسرتي لترطّي الفقه اإلسالمي نحو رشعة

حقوق اإلنسان العرص ّية ،وذلك:

ّأوالً :إن شبسرتي مل يقم بمناقشة األصول الفلسفية اللتي قدمها الشيخ جوادي آمّل هنا،

والذي نسب له مدرس ًة سامها شبسرتي ـ برصف النظر عن صحة هذه اللتسمية؛ ألن فيها
اللتباس ًا ـ باحلقوق امليلتافيزيقية ،فجوادي آمّل أصّ حقوق اإلنسان الدينية عىل أساس عدم
قدرة البرش عىل معرفة ذواهتم ووجودهم وتعقيدات هذا الوجود ،وأن اهلل أعلم هبم ،وهي
فكرة فلسفية مهمة جد ًا كان يفرتض بشبسرتي ـ وهو يقوم بمنح البرش حق تقرير حقوقهم ـ
أن يّبهن عىل أن هلم مثّ هذا احلق أو ال؟ وإذا كان هلم ـ موضوعي ًا وفلسفي ًا وأخالقي ًا ـ مثّ
هذا احلق فبأي دليّ فلسفي أو أخالقي؟ عل ًام أننا ال نبحث هنا يف حق تقرير املصي وجعّ
اإلنسان مصيه بيده ،بّ قبّ ذلك يف ثبوت قدرة اإلنسان عىل معرفة مصيه وصالحه،
وضامنات سالمة منح اإلنسان حق ترشيع القوانني كلها ،وأن هذا لن يفيض إىل مشاكّ أكّب
من املشاكّ اآلتية من مرجعية النص الديني واخلتالف تفاسيه..
ذلك كله ختطاه شبسرتي يف إفاداته ،وذهب نحو الكشف عن مشاكّ جزئية يف اعلتامد
حقوق اإلنسان اإلسالمية سنلتوقف عندها يف النقاط اآلتية .وبالنسبة يل فإنني أوافق شبسرتي
بأن دراسة حقوق اإلنسان ال ينبغي أن تقف عند احلدود الكلية لفهم النفس البرشية بطريقة
فلسفية جتريدية ،وينبغي النزول إىل أرض الواقع لدراسة اإلنسان ضمن امللتغيات
فينومينولوجي ًا وأنثروبولوجي ًا وسيكولوجي ًا وسيسيولوجي ًا وغي ذلك ،لكن هذا ال ينفي أن
من يدرس حقوق اإلنسان عليه أن تكون لديه رؤية فلسفية وعلمية حتلتية هلوية النفس اإلنسانية
وإمكانات العقّ البرشي ،فهذا ما مل يلتجاهله كبار فالسفة السياسة واالجلتامع يف العامل
احلديث.

ثاني ًا :إن مرجعية حقوق اإلنسان العرصية بدت عند شبسرتي عمالنية أكثر من كوّنا
فلسفية ،فاإلشكاليات اللتي أثارها تصب يف هذا اإلطار ،فهو حتدث عن عدم إمكان تطبيق
حقوق اإلنسان اإلسالمية اليوم يف العامل ،حيث إن أغلب البرش ليسوا بمسلمني ،وهذه
إشكالية تطبيقية فقط ،وال ترقى لسلب صفة مرجعية حقوق اإلنسان اإلسالمية ،بّ األمر هنا
يبدو غي منطقي بعض اليشء ،فلنفرض أن أغلب البرش ال يؤمنون بحقوق اإلنسان اإلسالمية
فهّ هذا يعني أّنا غي موجودة أو أنه جيب اللتخّل عنها؟! ما هو املانع أن أؤمن بنظرية حقوقية
ال حتظى عاملي ًا برتحيب ،ما دمت ال أفرضها عىل البرش ،كّ ما يف األمر أنني أطالب بأن ال
يفرض البرش عّل رؤيلتهم احلقوقية؟!
إن شبسرتي بنفسه يعرف أن نظرياته كلها ال حتظى برتحيب مجهور املسلمني يف العامل ،فهّ
هذا معناه أن كالمه غي صحيح وال حيظى بمنطقية وال ينبغي له طرحه .نعم لو أراد املسلمون
فرض رؤيلتهم احلقوقية عىل العامل بالقوة والقهر لكان لكالم شبسرتي معنى مثالً ،أما وليس
هنا يشء من هذا ،فلامذا ال حيق للشيخ جوادي آمّل أو للشيخ حممد تقي اجلعفري أن يقدما
قراءة دينية حلقوق اإلنسان ويعرضاها يف املحافّ العاملية ،سواء قبلت هبا هذه املحافّ أم ال؟
ثالث ًا :يطرح شبسرتي إشكالي ًة عمالنية أخرى هنا ،وهي :أي قراءة حلقوق اإلنسان
اإلسالمية جيب اعلتامدها ونلتحدث عنها؟ مريد ًا بذلك أن يسلب صفة وجود قراءة موحدة
حلقوق اإلنسان اإلسالمية ،ومن ثم فامدام ال توجد قراءة موحدة فال ينبغي أن نلتحدث عن
موضوع من هذا النوع ،معرض ًا بإعالن القاهرة الذي اعلتّبه جمرد قراءة يقدمها أصحاب هذا
اإلعالن فقط ومتثلهم هم.
وهذا الكالم ال يبدو يل مقنع ًا؛ وذلك أنه إذا كانت هناك قراءات ملتعددة حلقوق اإلنسان
اإلسالمية ،فإن حقوق اإلنسان العلامنية ليست ذات قراءة واحدة يف العامل ،وشبسرتي يعرف
أكثر من غيه حجم النقاشات الفلسفية والقانونية يف الكليات واللتفاصيّ يف قضايا حقوق
اإلنسان والعدالة وإدارة املجلتمع منذ قرون يف الغرب والرشق ،حلتى أن نظرية (الفوضوية)
اللتي أثارها ويثيها مفكرون غربيون كبار إىل اليوم ـ ليس آخرهم الفيلسوف األميكي نعوم
تشومسكي ـ تعلتّب أصّ وجود الدولة رش ًا واألنظمة اهلرمية وغي مرشوع! فلامذا هذا اللتبسيط

للقضية بأن نوحي بأن حقوق اإلنسان العلامنية واإلدارة املجلتمعية العلامنية جممع عليها بني
البرش كلهم وبني كّ علامء الفلسفة واألخالق واحلقوق واإلدارة يف العامل ،فيام حقوق اإلنسان
اإلسالمية ال تكاد تللتقي عىل نقطة مشرتكة؟! كيف ومئات املاليني من املسلمني واليهود
وغيهم ،ال يؤمنون بكّ عنارص هذه القراءة لقضايا اإلنسان ،انطالق ًا من رؤيلتهم الدينية،
حلتى لو كان العديد من أبناء هذه الديانات يؤمنون هبا.
كام أن اإلعالن عن حقوق اإلنسان اإلسالمية ليس قراءة املشاركني يف املؤمتر فحسب ،بّ
معهم فئة كبية من املسلمني ،وهم يمثلون رشائح كّبى يف املجلتمع اإلسالمي ،وكثي من
بنوده جممع عليها إسالمي ًا ،وكّ اإلعالنات تقوم عىل هذا ،فليدلنا شبسرتي عىل قضية توافق
عليها البرش ،وعىل إعالن رسمي ديني أو سيايس أو مدين مثّ املوقعون عليه كّ الناس يف هذا
املجلتمع أو ذاك.
بّ دعني أذهب أبعد من ذلك ،وهو أن شبسرتي وهو يكلمنا عن أزمة قراءة النص لعله مل
ينلتبه إىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو نص يف ّناية املطاف ،وهو خيضع كذلك
ملشكالت قراءة النص ،وكّ الكلتب واملواثيق القانونية يف العامل تعاين من املشكلة نفسها ،فلامذا
يف الدين تغدو نظرية غادامي اللتي ينلتمي إليها شبسرتي بقوة ،مفضي ًة للتدمي إمكانات الفهم
بينام يف النصوص القانونية املعارصة وكّ قضايا احلياة العرصية ال يدفعنا شبسرتي إىل االرتباك
هبذا املسلتوى الذي جيعلنا فيه يف النص الديني؟ وهّ رمزية اللغة الدينية متيزها عن غيها هنا
بحيث تكون خلفيات القارئ مؤثرة يف فهم اللغة الرمزية ال غي! مع أنه مل يقدم دليّ عىل
الرمزية يف مثّ النصوص القانونية يف الكلتاب والسنة لو سلم قيام دليّ عىل ذلك يف مثّ
القصص وقضايا اخللق ونحو ذلك؟
ً
مهلتام هنا بكيفية تسييّ حقوق اإلنسان ،هلذا قدم نقديات
إنني عىل قناعة بأن شبسرتي كان
عمالنية ،ونحن معه يف عدم إمكان فرض حقوق اإلنسان الدينية عىل العامل ،ومعه أيض ًا يف أن
االجلتهاد الديني عليه أن يقدم قراءة يف كيفية اللتعامّ مع العامل العلامين املعارص توصّ ألفضّ
نلتيجة ممكنة للدين واإلنسان ،لكن هذا ال يّبر مطالبة اآلخرين بإلغاء ذواهتم ألجّ هذا األمر،
كيف واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو الذي يفرض قوانينه اليوم بالقوة والقهر عىل العامل،

وحيارب أي جملتمع أو أمة ـ باإلعالم واللتشويه والسياسة واالقلتصاد ولقمة العيش والعسكر ـ
ولو انطلقت من منطلقات خاصة هبا أو دينية يف ممارسة أي فعّ يراه العلامنيون اليوم خمالف ًا
حلقوق اإلنسان اللتي توصلوا هم إليها ،وهلذا تشن احلروب أو يامرس اللتضييق عىل الشعوب
والدول ألجّ خمالفلتها حلقوق اإلنسان العاملية ،حلتى ولو بمثّ بعض القوانني اجلنائية
واجلزائية ،وتعلتّب أي دولة ال توافق عىل رشعة حقوق اإلنسان أشبه باملحرومة من العيش يف
العامل احلديث وخدماته ،فمن هو الذي يفرض نفسه بالقهر اليوم :اإلسالم أو العلامنية
العاملية؟ وال اريد أن أنزه املسلمني عن يشء من هذا حيث يلتمكنون ،لكن اريد أن اعطي
الصورة الصحيحة للمشهد حلتى ال نقع ضحايا اإلعالم.
رابع ًا :صور لنا شبسرتي أن تبني خيار حقوق اإلنسان الدينية يساوي خوض احلروب
والنزاعات وسفك الدماء وغي ذلك ،معلتمد ًا الحق ًا عىل بعض جتارب (اإلرهابيني) يف مثّ
العراق وسوريا وغيها.
وال أحد ينكر املشاكّ املوجودة يف الفقه اإلسالمي ويف اللتطبيق ،لكن اعلتامد نقاد الفقه
اإلسالمي اليوم غالب ًا ما يقوم عىل هذه اآللية ،عّب الضغط عىل مركز الوجع ونقطة الضعف
للتصويره عىل أنه املمثّ احلرصي والوحيد للفقه اإلسالمي ،ملتجاهلني هنا ـ ومعهم شبسرتي ـ
تعدد قراءات الفقه اإلسالمي! فلامذا اخلتار شبسرتي قراءة املنظامت اإلرهابية للفقه ليقدمها
عىل أّنا املمثّ احلرصي والوحيد ،ومل خيرت قراءة إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان اإلسالمية؟
ملاذا القفز من أحد األشكال إىل إلغاء املضمون بالكلية ،وهو قفز غي منطقي جتىل كثي ًا يف
أعامل شبسرتي فيام أعلتقد؟ وكنت أود لو خيّبنا شبسرتي أنه ـ وخالل القرون الثالثة األخية
ـ هّ هاجم املسلمون بالد غيهم أو أن اآلخرين كانوا عىل الدوام هم املعلتدون واملحلتلون
واملسلتعمرون والغزاة إىل يومنا هذا؟ وهّ بعض األعامل األمنية اللتي يقوم هبا بعض املسلمني
يف الغرب اليوم جيب قراءهتا بطريقة فقهية أو أن الصحيح أن نقرأها بطريقة اجلتامعية نفسية
سياسية اقلتصادية ،من حيث إن تدخّ الغرب والرشق يف شؤون العامل اإلسالمي بلتقوية
السلطات االسلتبدادية ودعمها وقهر الشعوب وفشّ سياسات اإلصالح االقلتصادي هو الذي
يشارك يف اللتسبيب بكّ ردات الفعّ هذه؟ بّ هّ كّ مشاركة يف حرب هو أمر منبوذ دون أن
ندرس األسباب واملّبرات املوضوعية الدفاعية ونحوها؟ ال أظن أنه من الصواب أن نغيب ـ

ونحن نقرأ األمور ـ عن كوننا أصحاب رؤية سياسية وعاملية اليوم ،حلتى ال نلتحول إىل مثقف
تنظيي خممّل جد ًا.
نحن نوافق شبسرتي وأركون وغيمها عىل رضورة االنلتباه لكون بعض مقوالت العرص
احلديث ال وجود هلا يف الكلتاب والسنة ،وأن الفكر اإلسالمي يف القرن العرشين تكلف كثي ًا
يف اسلتنطاق النصوص عىل بعض الصعد ،وشخصي ًا أؤمن ـ كام هي رؤيلتي يف هذا الكلتاب ـ
بعدم شمولية الرشيعة اإلسالمية لكّ وقائع احلياة ،كام أؤمن متام ًا بعدم وجود ما يؤكد اشلتامل
القرآن والسنة عىل مجيع العلوم الطبيعية واإلنسانية ،ومن ثم فبعض املقوالت اللتي ال نجد هلا
حضور ًا يف الكلتاب والسنة ال ينبغي تكلف اسلتحضارها واسلتحالب النصوص ألخذها منها،
وال يبدو يل أن النصوص الدينية تساعد عىل اخلروج برشعة حقوق اإلنسان القائمة اليوم
وبكاملها ،لكن القول بأن النصوص الدينية ليس فيها يشء حول احلقوق والنظام احلقوقي،
بحيث ال يمكننا اسلتخراج رؤية حقوقية منها ،يبدو يل غي مقنع أبد ًا ،فمن يطالع الفقه
اإلسالمي جيد أنه ولو كان هذا الفقه مبني ًا عىل نظرية اللتكليف ،لكن هذه النظرية تسلتبطن
حقوق ًا ،وقد كلتب الفقه اإلسالمي يف احلقوق بلغلته اخلاصة منذ قرون طويلة ،قبّ والدة
حقوق اإلنسان املعارصة ،فدعوى عدم إمكان الوصول إىل حقوق إنسان إسالمية غي منطقية،
نعم الوصول إىل حقوق اإلنسان العلامنية ـ باملفهوم املعارص ـ من النصوص الدينية يبدو يل
أمر ًا عسي ًا للغاية ،ما مل يلتخط الباحث النص كله ضمن قراءة مسلتدلة.
إن شبسرتي هبذه املقاربات لقضية حقوق اإلنسان وحذف الفقه اإلسالمي ،بدا واضح ًا يف
موقفه من إشكال ّية العالقة بني الدين والثقافة  ،فهذه العالقة تلتجه باملفكرين دائ ًام الختاذ
موقف:
فهّ الثقافة اإلنسانية معّب إلثبات الدين وتكريسه كام هي الرؤية الكالمية العقلية وأمثاهلا؟
هّ الثقافة هي رافد الدين ومولده بحيث يغدو الدين جمرد انعكاس منفعّ لثقافة اإلنسان
كام يبدو من شبسرتي ورسوش ،خاصة يف عقيدة رسوش بأن العلوم الدينية مسلتهلكة دوم ًا؟
هّ الثقافة صنيعة الدين وال يوجد ثقافة إال دينية ،كام هي عقيدة بعض القائلني بالدين
( )1حول الدين والثقافة ،ال بأس بمراجعة :أوليفييه روا ،اجلهّ املقدس ،زمن دين بال ثقافة ،ففيه أفكار
نافعة.

بحده األعىل؟
هّ الثقافة مباينة للدين وال تقع عىل متاس معه أبد ًا ،فال تعارضه وال تنلتجه ،كام كان يقول
اإليامنيون وأمثال كارل بارث؟
أسئلة حمية ،والفكر الديني مطالب اليوم باختاذ موقف واضح من إشكالية عالقة الثقافة
بالدين ،ضمن هذه اخليارات األربعة وربام يوجد خيار آخر غيها.
مؤخر ًا من حذف الفقه اإلسالمي
وأختم هذه املداخلة بالتعليق عىل ما طالب به شبسرتي ّ
واستبداله بمرجع ّية أخرى برش ّية ،ومركز مالحظلتي يف هذا املوضوع هو طبيعة انلتقال شبسرتي
من املعطى إىل النلتيجة ،فاملعطى الذي حكى عنه شبسرتي ـ كام سبق أن عرضناه ـ هو أن الكثي
من القضايا القانونية واللترشيعية اليوم ليست موجودة يف الكلتاب والسنة ووضع بعض اآليات
يف مقدمة اللوائح القانونية ال يغي من واقع األمر شيئ ًا ،واللتجربة اإليرانية أكدت املرجعية
البرشية للمقنن ..أما النلتيجة فهي حذف الفقه اإلسالمي متام ًا واسلتبداله بمرجعية قانونية
أخرى.
مل أفهم ـ ولعله من قصور تفكيي ـ كيف انلتقّ شبسرتي من املعطى إىل النلتيجة؟ فشخصي ًا
أوافقه متام ًا عىل أن الكثي من القضايا القانونية اليوم ليس هلا وجود يف الكلتاب أو السنة ،وليس
هناك فيها سوى بعض القيم العليا ،لكن هذا ال ينلتج حتييد الفقه ،بّ ينلتج عدم شمولية
الرشيعة ،ومن ثم فهو يدعونا للمزاوجة اليوم بني املرجعية الدينية واملرجعية اإلنسانية يف
صناعة القانون ،ففي املواضع اللتي تصدت هلا الرشيعة نرجع فيها للرشيعة ،ويف غيها نقوم
نحن بسن القوانني وفق اخلّبات اإلنسانية يف هدي الروح الدينية والقيم الرشعية العليا وحتت
سقف عدم معارضة الرشيعة اإلسالمية .إن عجز الفقه عن االسلتيعاب ال ينلتج حذف الفقه،
بّ ينلتج عدم احلتكاره للمرجعية القانونية ،وهو ـ أي عدم االحلتكار ،ال عدم الوجود ـ ما
أوافق عليه شخصي ًا ،بّ هو رساللتي األساسية يف هذا الكلتاب.

 11ـ نقد مقاربة شبسرتي التطبيقيّة لفهم التشريعات يف العصر النبوي

اعلتّب شبسرتي أن املسلمني األوائّ كانوا يلتعاملون مع اللترشيعات عقالئي ًا وال يرون فيها

أي بعد أرساري غي مفهوم هلم ،وهذا يشء مع موافقلتنا عليه يف جماالت كثية من اللترشيعات،

إال أنه يبدو يل أن من شبه املسلتحيّ إثبات ذلك تارخيي ًا بشكّ مطلق ،بّ الشواهد عىل عكس
ذلك متام ًا ،فكثي من اللترشيعات صدمت املسلمني ومل نجد يف الكلتاب أو السنة أي تّبير
عقالين هلا ،بّ كانوا يسلمون للرسول ،وقصة زواجه من زينب بنت جحش شاهد قرآين
مساعد ،والنصوص اللتي تدل عىل أّنم كانوا يسألونه :هّ هذا من عندك أو من عند اهلل ـ كام
يف معركة األحزاب ـ يكشف أنه لو مل يكن من عند اهلل لكانوا سيناقشون النبي فيه ،مما يدل عىل
أّنم يأخذون األمر تسلي ًام لو كان من عند اهلل رغم عدم اقلتناعهم به ،بّ تأكيد القرآن عىل أن
اهلل يعلم وهم ال يعلمون ،كام نقلنا بعض النصوص سابق ًا ،يكشف عن هذه الذهنية ،كام
وتركيز القرآن عىل مفهوم اللتسليم املطلق هلل تعاىل يؤكد ويصب يف صالح هذا اللتوجه ،بّ
النصوص القرآنية ـ من نوع ذبح إبراهيم البنه ،وقصة موسى والعبد الصالح ،وقصة قوم
موسى والبقرة ـ تدل عىل هتيئة القرآن املسلمني آنذاك لفكرة اللتسليم هبذا املعنى ،ثق ًة باهلل يف أنه
ال يطلب منهم إال ما فيه صالحهم مما خفي عنهم أو ظهر ،مما يلتوقع معه تارخيي ًا أن حيملوا هذه
الذهنية اللتي رباهم عليها القرآن الكريم .والنصوص احلديثية يف هذا املجال عديدة أيض ًا
خاصة عن أهّ البيت النبوي يف نقد مسألة القياس وغيها ،وال نريد أن نطيّ ..فمع هذا كله
ـ بضمه إىل بعضه بعض ًا ـ كيف يلتسنى لشبسرتي أن يثبت لنا أن كّ الفقه الذي تعرف عليه
املسلمون يف العرص النبوي كان معقوالً هلم ومفهوم ًا يف خلفياته ومنطلقاته ،ومل تكن فيه أي
حيثية أرسارية ملتعالية ولو بنسبة العرشة يف املائة منه؟!
بّ لو تركنا هذه القضية نحو حماولة شبسرتي فهم نصوص اجلزاء واجلنايات يف القرآن ملا
وجدنا أكثر من ختمني؛ فكيف يل أن أعرف أن النصوص اجلزائية واجلنائية يف اإلسالم مل تكن
لوضع قانون بّ كان اهلدف منها احلد من الظلم ،بّ إن احلد من الظلم ال يسلب بالرضورة
صفة القانون عن اللترشيع ،برصف النظر عن البعد اللتارخيي للقضية.
شرص ّياً أوافق شبسرتي ورسوش ونرص حامد أبو زيد وعبد املجيد الرشيف وغريهم ،عىل
َضورة الرتمجة الثقاف ّية ،وأوافقهم عىل مبدأ التحليل االجتهادي ملفادات النصوص بحيث
كتبت يف هذا املجال يف أكثر من
اللب املتعاِل والقرش الزمني ،وقد
ُ
يسعى الفقيه للتمييز بني ّ
مناسبة ،لكنّني أختلف مع شبسرتي يف أمرين:
 1ـ اللغة اإلطالق ّية التي يستعملها؛ إذ ال نجد دليالً عليها ،بل هي توحي ِل باستعامله

النص.
سياسة األدجلة واإلسقاط عىل ّ
اللب ومتييزه عن القرش يف النصوص عنده ،إذ ال نحظى
 2ـ فقدان املعيار واملنهج يف مقاربة ّ
وكأن شبسرتي يامرس دور العرفاء يف احلكاية عن َتربتهم
سوى بالترمني والتصوير الذايت،
ّ
النص يف وجود ّية هايدغر ّية مفرطة ،توحي لك بموت املؤ ّلف وعدم
الذات ّية ،يف احتكاكه مع ّ

عين ّية املعنى عند شبسرتي ،وإن كان مؤمن ًا بمنهج غادامري يف اخللفيات املعرف ّية للقارئ،
وبمنهج شاليرماخر يف االُفق التارخيي للمؤلّف ،مما قد يوحي أيض ًا بيشء من التهافت املنهجي
التطبيقي عند شبسرتي أحياناً.
وسؤال اللتمييز بني القرش واللب يواجهه كّ الذين حتدثوا عن الشكّ واملحلتوى يف الدين،
مثّ كارل بارث ،فلم نجد معايي واضحة ،حلتى أن اللتثليث املسيحي بنفسه يمكن تصويره
عىل أنه شكّ لللتوحيد يف إطار اللغة اللتارخيية لذلك العرص ،فلامذا مل يعلتّبه بارث شكالً بّ
أخذه بوصفه حملتوى؟!
وهبذا ـ ونظري ًا ـ نجد أنفسنا مع هيجّ يف قناعلته باللباس اللتارخيي للدين لكن ضمن معايي
جيب احلديث عنها مسبق ًا وبشكّ مّبهن ،ولسنا مع ليسينغ وكثي من احلداثيني يف قناعلته
باسلتحالة تعميم اللتارخيي مطلق ًا.

 12ـ نقاط تأمّل يف عالقة التشريع بالتكوين

يبدو شبسرتي ـ كام تقدم ـ منفرد ًا يف طريقه عن الطباطبائي يف قضية تبعية اللترشيع

لللتكوين ،وهو موضوع بالغ األمهية وشديد اللتعقيد ،وال يمكنني يف هذا املجال املحدود أن
أخوض فيه؛ ألنه يشلتغّ عىل سلسلة ملفات ملتشابكة ،وال اريد أن أحكم يف هذه القضية،
وأدعو الفكر الديني عامة إلعادة النظر يف هذا امللف ودراسلته بجدية عالية ،لكنني أود فقط أن
أعلق عىل بعض ما جاء يف طرح شبسرتي هنا باخلتصار ،تارك ًا أصّ القضية ملناسبة أخرى:
أ ـ اعلتّب شبسرتي أن اللترشيعات تابعة للملتغي االجلتامعي والسيايس و ..وليست تابع ًة
لللتكوين ،ويف الوقت عينه اعلتّب أن نظريلته تقوم عىل اللتطور الدارويني ،وأن امللتغي يلتبعه تغي
يف اللتكوين بمرور الزمن ،ويف هذا الكالم بعض اللتهافت؛ ألن تبعية اللترشيع لللتكوين ال تنايف
تبعية اللتكوين للملتغي االجلتامعي واللتموضعي عموم ًا؛ فالقول بلتبعية اللترشيع لللتكوين ال

يساوق ثبات اللتكوين ،ومن ثم ثبات اللترشيع ،فعىل مثّ الطباطبائي أن يثبت ثبات اللتكوين،
ليثبت ثبات اللترشيع بلتبعيلته لللتكوين ،وهبذا نعرف أن شبسرتي هتافت يف مقاربلته لعرض
نظريلته ،فإن تغي اللتكوين ال يلغي تبعية اللترشيع له ،ويف الوقت عينه عدم ثباته.
ب ـ إن امللتغي اللتكويني الدارويني يصعب علينا البناء عليه هنا يف مقاربة اللترشيعات
اإلسالمية؛ وذلك أن هذا امللتغي شديد البطء عّب أزمنة بعيدة ،ومن ثم فليس سهالً احلديث
عن حتول رسيع نلتيجة بعض امللتغيات اإلنسانية ،خاصة وأنه يف عرصنا ما تزال هناك شعوب
ال تعيش نسب ًة عالية من هذه امللتغيات اللتي يلتحدث عنها شبسرتي ،وهذا يعني أن الرهان عىل
نظرية حتلتاج ملدد زمنية طويلة يف إثبات اللتحول القانوين يف اإلسالم ضمن مدة زمنية حمدودة،
يبدو غي مقنع وحيلتوي قفزة غي منطقية أو حتلتاج للتفسي.
ومن الرضوري أن نكون حذرين من االسلتجابة للداروينية يف بعدها األخالقي
واالجلتامعي إذا أردنا أن نجعلها أص ً
ال فلسفي ًا للتقويم السلوك والقانون ،وذلك أن هذه
الداروينية ربام تنلتج الداروينية االجلتامعية اللتي انلتمى إليها ـ وفق ًا للرأي السائد ـ أمثال
الفيلسوف األملاين فردريك نيلتشه (1900م) ،للتكون جنوح ًا نحو أخالق السادة دون أخالق
العبيد ،ولينلتج عّبها اإلنسان السوبرمان ،وينلتهي معها عهد اهلل ليعلن موته ،وفق ًا يف ذلك
ألدبيات نيلتشه نفسه ،الذي أثر ـ أو اسلتغلت االجتاهات النازية والفاشية فكره الحق ًا من حيث
ال يقصد بنفسه ـ يف احلروب الكونية يف القرن العرشين.
ج ـ إن تصوير شبسرتي للفقه اإلسالمي أنه بني عىل نظرية خاصة يف اللتكوين ،السيام يف
قضية املرأة ،حيظى بالنسبة يل بدرجة احلتاملية معقولة جد ًا؛ لكنني ال أسلتطيع أن أجزم بأن هذه
الصورة القابعة يف أذهان الفقهاء املسلمني حول املرأة هي اللتي كانت سبب ًا يف تكون نظريلتهم
حول ثبات اللترشيعات ،بّ أظن أن النصوص نفسها سامهت يف بلورة هذا اللتصور اللتكويني
يف أذهاّنم ،ومن ثم فالعالقة تبدو يل جدلية وليست احادية الطرف.
وبلتعبي آخر :أن اسلتعداد العقّ الفقهائي للتقبّ فكرة ثبات اللتكوين سمح بفهم اإلطالقات
من النصوص اللتي ساعدت بدورها عىل اإلحياء بالبعد اللتكويني لقضايا املرأة.

كلمة أخرية :الدين والشريعة وأزمة االغرتا اإلنساني

أكلتفي هبذا القدر من اللتعليق عىل قراءة املفكر شبسرتي للفقه اإلسالمي ،وأخلتم كالمي

بأن األسئلة القلقة اللتي قدمها شبسرتي ،ومعه الكثي من املفكرين النهضويني والنقديني يف
العامل اإلسالمي اليوم ،هي أسئلة مرشوعة متثّ حتديات كّبى للفكر الديني عامة واالجلتهاد
الرشعي خاصة ،من نوع احلرية والعنف وزوال املعنوية واللتصادم مع العرص وغي ذلك،
وأعني بذلك أن الفكر الديني بحاجة اليوم إلعادة اللتوامل بني اإلنسان وذاته.
ماذا أعني باملصاحلة واللتوامل؟
أعني اخلروج من االغرتاب ،بمفهومه احلديث ،فنحن نعرف أن هيجّ (1831م) ربام
يكون أول فيلسوف يف العرص احلديث اسلتخدم مفهوم االغرتاب بام يلتضمنه من انعزال
وانفصال ( ،)Alienation & Estrangementويعني عصنده تضييع اإلنسان لشخصيلته
األوىل ،وقد طرح هيجّ هذا املفهوم يف سياق سعيه للخروج من الكثرة إىل الوحدة ،ضمن
منظوملته الفكرية اللتي تنلتمي للمثالية األملانية ،ثم جاء كارل ماركس (1883م) ليطبق هذا
املفهوم يف سياقه االجلتامعي ـ االقلتصادي ،عندما اعلتّب أن اسلتغالل الطبقة العاملة من قبّ
الرأساملية جيعّ العامّ يف نوع من االسلتالب واالغرتاب؛ ألنه يعمّ للتحقيق غايات غيه،
فيفقد بذلك ذاته ويصبح وجود ًا هش ًا .
هبذا يكون االغرتاب نوع ًا من الشعور أو الكينونة اللتي تعجز اإلنسان عن اللتأثي وجتعله
غي قادر ،وهو ما أدى إىل اهلتامم علم االجلتامع والنفس واألدب واملدرسة الوجودية يف
الفلسفة هبذا املفهوم ،ومقاربلته كّ من زاويلته.
القضية هنا تكمن يف أن اإلنسان (الفرد أو اجلامعة) عندما يغرتب فهو يقوم بمامرسة سلوك
أو اإلحساس بوضع يبدو فيه أنه غي منسجم ،فهو يفعّ ما يريده اآلخرون وهو يكون هويلته ـ
باملفهوم الوجودي ـ اللتي يريدها اآلخرون ،فهو ملتشظ غي منسجم يف ذاته ،وهو ملتكثر غي
( )1ال نريد أن نخوض حوار ًا هنا ،ونحن نعرف أن نلتائج سعي ماركس ملحو اغرتاب اإلنسان ومصادرته
بفعّ اللتحوالت االقلتصادية اللتي أعقبت اإلقطاعية يف الغرب منذ أواخر ما يسمى بالقرون الوسطى،
وجاءت بالّبجوازية اللتي هيمنت عىل كّ يشء ..من نلتائج سعي ماركس ما رأيناه يف القرن العرشين
من االسلتبداد والدموية ومصادرة البرش عّب اللتجربة املاركسية ،سواء أرادها هو أم مل يردها ،فامركس
الذي أراد رفع مصادرة الطبقة العاملة واغرتاهبا صادر هذه املرة عّب فكره كّ الطبقات ،وقمع حرية
اإلنسان إىل أبعد احلدود ،ومل جير ـ مع األسف ـ إال إىل الشمولية املطلقة ،ولعّ ماركس لو عارص
نلتائج طروحاته وجيّ تالمذته ،لربام فكر يف حلول أخرى أو يف تعديالت.

ملتحد ،وهبذا يلتالشى وينلتهي؛ ألنه حيقق اهلوية اللتي يراها اآلخرون فيه ،فكأن اإلنسان يعايش
ذات ًا غريبة عنه هي اللتي ينحلتها اآلخر له ،فال يبدو منسج ًام مع ذاته وال ملتوامل ًا أو ملتصاحل ًا معها،
بّ ذاته مصادرة متام ًا.
وثمة الكثي من القراءات حول كون االغرتاب قدر ًا يواجه اإلنسان ،أو هو أمر قابّ
للمواجهة ،كام وثمة الكثي من املواقف يف أن العرص احلديث هّ عزز اغرتاب اإلنسان أو
أنقصه؟ لكن اليشء املؤكد أن حياة اإلنسان املعارص بدأت تشعر بالكثي من الضغط جتاه قضية
االغرتاب ،واجته اإلنسان ـ خاصة عند الوجوديني ـ لكي حيقق ذاته بذاته ،وينهي االنفصام
الذي يعيشه ،وبلغ مسلتويات ملتطرفة جد ًا عندهم ،مثّ قضية اجلنوسة والنوع االجلتامعي
( )Genderاللتي حتولت اليوم مع القوى الليّبالية إىل قانون يف كندا.
يف ظّ هذا املشهد ،قد يبدو الفقه اإلسالمي مكرس ًا حالة االغرتاب هذه ،ومضاعف ًا من
أوجاع إنسان العرص احلديث ،متام ًا كام كان يصف هيجّ االغرتاب الذي حتدثه الرشيعة
اليهودية؛ ألنه يوجه اإلنسان من اخلارج ويفرض عليه أنامطه ،فال يلتجه اإلنسان لكي يكون ما
حيب أو يقلتنع ،بّ يلتجه لكي يكون كام يريد اآلخر له دون حلتى أن يفهم كيف ،وبأي طريقة،
فهو يسي آمالً حتقيق ذات ًا ما بإرادة غيه.
إن اعلتامد بناء اإلنسان واملجلتمعات عىل النظام املحيط (من نوع الدولة الدينية ـ اللتقليد
بمفهومه الرشعي) يوقع هذا االنفصام ،وعندما يكون الفقه أرساري ًا فإن هذا االنفصام يصبح
أكّب ،فعىل سبيّ املثال يطرح األصوليون املسلمون فكرة عدم وجوب املوافقة االللتزامية ،وهذا
يعني أن املكلف جيب عليه أن يقوم بالفعّ حلتى لو مل جيب عليه أن يقلتنع بالفلتوى ،إن هذا
املفهوم يشظي اإلنسان؛ ألنه جيعله يامرس سلوك ًا ال حيس بكونه حيقق ذاته.
أعلتقد أن شبسرتي وغيه اسلتهدفوا مواجهة ظاهرة من هذا النوع ،هلذا كان الرتكيز عنده
عىل مفهوم اإليامن واحلرية؛ ألن هذه الثنائية هي اللتي ختلق اهلوية باملفهوم الوجودي للكلمة،
خاص ًة احلرية عند مثّ منظر الوجودية امللحدة جان بول سارتر (1980م) ،وسؤايل هنا :هل
يضحي
اهلوة وَتفيف االغرتاب دون أن
ّ
يمكن للدين اليوم أن يساعد عىل رتق الفتق وردم ّ
بأن اخلروج من ّ
كل أشكال االغرتاب متام ًا أمر غري
بالفقه والقانون الرشع ّيني ،مع قناعتي ّ
مقدور لإلنسان يف هذه الدنيا إال من رحم اهلل؟ هل يمكن لنا أن نقدّ م ح ً
ال ممكن ًا بعد أن اعتربنا

بأن ّ
احلل الذي قدّ مه شبسرتي غري صحيح؟ .
ّ
يف تقديري ،هذا ممكن ،وذلك عرب:
 1ـ إعادة موضعة الرشيعة ضمن منظومة الدين ،كام حتدثنا عن هذا من قبّ ،ووقف
تضخم الفقه وابلتالعه لسائر اجلوانب الدينية ،وال نكرر.
احلب والتسليم) ،وأعني هبا صناعة اللتدين القائم عىل عشق اهلل تعاىل
 2ـ إحياء معنو ّية ( ّ
ويف الوقت عينه اللتسليم له ،ولكن هذا اللتسليم هنا ليس اسلتالب ًا يف وعي املؤمن العارف ،بّ
هو إحساس الفرد بلتكامله احلقيقي يف ظّ االندماج مع الوحدة املطلقة هلل تعاىل ..وعودة
الكثرة إىل هذه الوحدة ،فهذا االندماج حيقق الرضا والطمأنينة بالقضاء اللتكويني واللترشيعي
هلل سبحانه ،وهو اندماج مسلتبطن يف مفهوم (اإلسالم) الذي ركز عليه القرآن الكريم.
إن السي نحو اهلل عّب مفهوم الطاعة احلب ّية ،يصّ باإلنسان لللتسليم املطمئن ،قال تعاىل:
﴿وا ْعل ُموا أ َّن فِيك ُْم ر ُسول اهللَِّ ل ْو ُيطِي ُعك ُْم ِيف كثِري ِمن ْاأل ْم ِر لعنِت ْم ولكِ َّن اهللَّ ح َّبب إِل ْيك ُُم ْ ِ
اإليامن
وزينه ِيف ُق ُلوبِكُم وكره إِليكُم ا ْل ُك ْفر وا ْل ُفسوق وا ْل ِعصيان ُأولئِك هم الر ِ
اشدُ ون﴾ (احلجرات:
ْ
َّ ُ
ُ ُ َّ
ُ
ْ َّ ْ ُ
 ،)7فاإليامن فعّ حبي واالبلتعاد عن الكفر انبعاث باطني ناتج عن كره ،وهلذا كان االتباع
ملتفرع ًا عىل احلب ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْتُم ُ ِ
حتبون اهللَّ فا َّتبِ ُع ِ
حيبِ ْبك ُُم اهللَُّ ويغ ِْف ْر لك ُْم ُذنُوبك ُْم
وين ُ ْ
ْ
واهللَُّ غ ُفور ر ِحيم﴾ (آل عمران ،)31 :وكانت غاية اإليامن حتصيّ أعىل مسلتوى من احلب يف

َّاس من يت ِ
ِ
َّر ُذ ِم ْن
القلب وهو حب اهلل ،فال حب أعىل يف قلب املؤمن من حبه تعاىل﴿ :ومن الن ِ ْ
ِ
ُد ِ
ب اهللَِّ وا َّل ِذين آمنُوا أشد ُح ابا هللَِّ( ﴾..البقرة ،)165 :وقال سبحانه:
ون اهللَِّ أنْدا ًدا ُحيبوهنُ ْم ك ُح ِّ
اجك ُْم وع ِشري ُتك ُْم وأ ْموال ا ْقرت ْفت ُُموها و َِتارة
﴿ ُق ْل إِ ْن كان آباؤُ ك ُْم وأ ْبناؤُ ك ُْم وإِ ْخوا ُنك ُْم وأزْو ُ

( )1ما سأطرحه هنا هو حماولة للتقديم الدين بوصفه مساعد ًا عىل ردم اهلوة وعدم كونه موجب ًا للتشظي
الذات اإلنسانية ،حلتى لو أخذنا بجانبه القانوين ،كام أنني إضافة إىل اقلتناعي بعدم إمكان خروج
اإلنسان من االغرتاب يف هذه الدنيا ،وأجد املطالبة بذلك بنحو مطلق أمر ًا خيالي ًا لو ذهبنا به بعيد ًا يف
اللتطبيق ..ال أجد أن (اإلغرتاب) نفسه ـ لو كان عندنا إرصار عىل هذه الكلمة ـ أمر ًا سلبي ًا باملطلق ،بّ
هو مبني عىل القيمة املطلقة للحرية ،وهو أمر غي مسلم عندي ،بمعنى أنه لعّ من صالح اإلنسان أن
يكون مقيد ًا يف الدنيا ،ولعّ هذا اللتقيد غي قبيح أخالقي ًا أحيان ًا ،وهلذا ال أجد مشكلة يف اسلتخدام
األديان مفهوم النار وجهنم ،ما دام مل يصّ اإلنسان إىل انلتامئه احلقيقي ،وهذا بحث طويّ ال نخوض
فيه الساعة.

ِ
ب إِل ْيك ُْم ِمن اهللَِّ ور ُسولِ ِه و ِجهاد ِيف سبِيلِ ِه فرت َّب ُصوا حتَّى
َتْش ْون كسادها ومساك ُن ت ْرض ْوهنا أح َّ
ي ْأ ِيت اهللَُّ بِأم ِر ِه واهللَُّ ال هي ِدي ا ْلقوم ا ْلف ِ
اس ِقني﴾ (اللتوبة.)24 :
ْ
ْ
ْ
إن هذا كله معناه أن اإلنسان بات يشعر بأن تسليمه هلل سبحانه ـ ال غي ـ هو يف نفسه حيمّ
مصلح ًة سلوكية (باملصطلح األصويل للكلمة ،والذي يعني أن السلوك اللتسليمي نفسه حيمّ
مصلحة ،وليس ذات الفعّ الذي يسلكه اإلنسان) ،تعطيه ترقي ًا وتسامي ًا وجودي ًا ،وهبذا يصبح
اإلنسان يف تسليمه احلبي ملتحد ًا باهلل سبحانه ،وليس تسليمه تسليم ملتمرد مقهور ،إنه تسليم
طاعة عاشق ،إنه بذاته انلتامء واكلتساب هلوية ـ وبحسب اللتعبي امللتناقّ عن بعض الوجوديني:
(احلب هو أن تنلتمي لآلخر ال أن متلكه) ـ وليس تسليم مقهور مغلوب عىل أمره منفصم يف
شخصيلته ،كام قال سبحانه﴿ :فال ور ِّبك ال ُي ْؤ ِمنُون حتَّى ُحيك ُِّموك فِيام شجر ب ْين ُه ْم ُث َّم ال جيِدُ وا
ِيف أ ْن ُف ِس ِه ْم حر ًجا ِممَّا قض ْيت و ُيس ِّل ُموا ت ْسلِ ًيام﴾ (النساء ،)65 :وكام جاء يف احلديث عن اإلمام
عّل بن أيب طالب ،أنه قال :إهلي كفى يل عز ًا أن أكون لك عبد ًا ،وكفى يب فخر ًا أن تكون يل
رب ًا . ..إن اإليامن ليس اعلتقاد ًا ذهني ًا بّ هو فعّ روحي ،إنه تسليم ال ينفصّ فيه اجلسد
املطيع عن النفس ،فالنفس وهي تسلم ال جتد حرج ًا يف أعامقها بّ هي منسجمة متام ًا ،إنه
تسليم جيد اإلنسان فيه ذاته ،فيفلتخر ويشعر بالعزة ،وال يفقدها ،لكنه جيدها واعي ًا هلا ال وامه ًا،
بّ هبذه الوحدة مع اهلل املنبثقة من اللتسليم احلقيقي يولد اإلنسان والد ًة جديدة إهلية ،تسمح له
بأن يكون مهيمن ًا عىل األشياء املحيطة ،فهو زاهد فيها زهد املسلتغني ،سواء املتلكها ملكية
الغني ،أو فقدها فقدان الفقي ،وهبذا تصبح املصائب حمبوبة أكثر من اللذائذ ،وليست قاهر ًة
الس ْج ُن أحب إِ َِّل ِممَّا يدْ ُعوننِي إِل ْي ِه وإِ َّال ت ْ ِ
رصفْ عنِّي ك ْيد ُه َّن
للعبد ،قال تعاىل﴿ :قال ر ِّب ِّ
اجل ِ
ب إِليْ ِه َّن وأك ُْن ِمن ْ
اهلِني﴾ (يوسف.)33 :
أ ْص ُ
وهبذا يلتحرر اإلنسان أيض ًا من اخلوف والقلق الدائمني القابعني يف أعامقه حلتى وهو يملك
ملذات الدنيا كلها ،خوف من املسلتقبّ ومن امللتغي ،وحتّ الطمأنينة القائمة عىل جتّل مجال اهلل
ِ
ِ
وهب ْم
يف قلبه وما حييط به ،وهو يعيش حسن الظن باهلل ،قال تعاىل﴿ :ا َّلذين آمنُوا وتطْمئن ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
ِ
وب﴾ (الرعد.)28 :
بِذك ِْر اهللَِّ أال بِذك ِْر اهللَِّ ت ْطمئن الْ ُق ُل ُ
( )1اخلصال.420 :

 3ـ بام تقدّ م ،يتمكّن الدين من منح احلياة معناها؛ ألّنا تصبح رحلة وجودية عميقة نحو
نقطة البداية احلقيقية لإلنسان الذي سيعود يف املآل إىل اهلل ﴿..وإل ْي ِه ُت ْرج ُع ْون﴾ (يس،)83 :
﴿..وإِل ْي ِه ا ْمل ِص ُري﴾ (الشورى ،)15 :واملعنى هنا هو صيورة كّ األشياء ذات مغزى ،وذات
قدرة عىل إيصايل للهدف ،ولن يعود هناك يشء معيق نحو حتقيق هويلتي؛ ألن هويلتي يف

أعامقي ،وليست يف جسدي وقدراته عىل حتقيق يشء ،ولن يلتمكن أحد من سلبي هويلتي
العميقة؛ ألن اخليات املادية تساوي املعضالت املادية عندي يف أّنا ليست سوى وسائّ
وفرص للتحقيق الطاعة احلبية واخلتبار قدرة الذات عىل حتقيق ذاهتا املرتقية ،قال تعاىل﴿ :كُل
ِ
ِ
الرش و ْ
اخل ْ ِري فِتْن ًة وإِل ْينا ت ُْرج ُعون﴾ (األنبياء.)35 :
ن ْفس ذائق ُة ا ْمل ْوت ون ْب ُلوك ُْم بِ َّ ِّ
هذه الصورة هي وظيفة الدين اليوم ،ومسؤولية اجلميع حتقيق انبعاث هذا الدين الذي

جيعّ السلوك الفقهي الرشعي جتلي ًا للروح املعنوية هذه ،وليس مفروض ًا ،فنقطة خطأ املرشوع
اإلسالمي هي يف أن يلتصور أن اللتغيي يكون باملحيط عّب القهر ،يف حني أن نقطة االرتكاز
جيب أن تكون عّب النفوذ الروحي إلعادة تكوين األفراد هويلتهم املعنوية ،والقهر السلطاين
ليس أسلم ًة بّ هو تنظيم هيدف مواجهة الظلم والفساد ،وهو يف الوقت عينه حماولة صناعة
بيئة حاضنة ضامنة ،واإلسالم اهلتم بالعنارص الوجودية (باملعنى احلديث للكلمة) والعنارص
املحيطية مع ًا ،فيام األسلمة احلقيقية يفرتض أن تنبعث من الروح ،فاألنبياء كانوا يعيدون
تكوين أصحاهبم ويولدوّنم والد ًة باطنية عميقة ،وال يعيدون ضبط السلوكيات اخلارجية
دون نفوذ إىل األعامق ،وهلذا كانوا سالطني األرواح ،فهم ال يغيون الباطن بّ جيعلون
اإلنسان يغي باطنه بإرادته.
إن رحلة األسلمة احلقيقية هي من الداخّ إىل اخلارج للتحقيق اللتوامل واملصاحلة ،وليست
من اخلارج إىل الداخّ ،وهلذا ـ ونلتيجة مقاربة فقهية أيض ًا ـ أجد أن النظريات اللتي متيّ يف
الفقه السيايس اإلسالمي نحو عدم فرض املرشوع اإلسالمي إال بعد اخلتيار األمة له حدوث ًا
وبقا ًء ،أقرب إىل النصوص واملقاصد الدينية مع ًا من غيها؛ خاصة وأن اإليامن احلقيقي ـ
وليس اإلسالم الظاهري االنلتامئي للجامعة ـ حيلتاج لوعي ،كي ال يصبح اإلنسان مسلتلب ًا مغرر ًا
به ومصادر ًا من حيث ال يشعر ،وهذا الوعي حيلتاج حلرية ثقافية وفكرية .والفقه هدفه احلد من
املفاسد االجلتامعية يف عالقات الناس ببعضها ،وخلق فضاءات هلم كي خيلتاروا ما هو

الصحيح؛ فالفقه مطالب بلتوفي فضاء إيامين جيعّ اإليامن خيار ًا ملتاح ًا لإلنسان ،يف مقابّ
الفضاء الذي جيعّ اإليامن حمجور ًا عليه أو منبوذ ًا أو مهمش ًا ،ال أن يفرض الفقه اإليامن عىل
الناس فرض ًا إال إذا صارت القضايا الفقهية جزء ًا من نسيج الوعي عندهم ،وهو ما يعني
قبوهلم بالرشيعة حاك ًام حدوث ًا وبقاء ،متام ًا كام هي حالة القبول بالقانون ،أي قانون.
جيرنا إلعادة النظر يف مفهوم اإليامن والعمل ،فمن جهة تم تقليص مفهوم
ّ
إن هذا ك ّله ّ
اإليامن ليكون جمرد اعلتقادات ذهنية حمددة وغالب ًا ما تولد بطريقة غي واعية نلتيجة فعّ املحيط
بالطفولة ،ومن جهة أخرى تم تقليص العمّ بجعله جمرد سلوك بدين مادي ،بحيث بدا
الطرفان بمعزل عن بعضهام ،بينام املدى األبعد لإلثنني هو يف صيورة اإليامن متاس ًا حبي ًا
وعالقة روحية مع اهلل من جهة ،ينبثق منها العمّ انبثاق ًا اضطراري ًا ،فمحبة اهلل تسلتدعي اتباعه
وأنبياءه؛ ويف انطالق العمّ من حبس املاديات وفعّ األبدان ليكون الدور النفيس جزء ًا من
العمّ أو مالزم ًا له ،فليس املهم يف الرسالة الدينية أن تعطي الفقي ماالً ،بّ األهم ـ مع ذلك ـ
هو النية القابعة خلف الفعّ ،ومع كامّ األسف فإن النية غابت عن كثي من الدراسات
الدينية رغم كوّنا العنرص األهم يف العمّ ،ومل يلتناوهلا إال األخالقيون والعرفاء.
إن جماهدة النفس يف املفهوم األخالقي ال تعني قمع اهلوية الذاتية ،بّ تعني الرغبة يف صنع
هوية حقيقية بدل اهلوية الزائفة  ،فاملؤمن يدفعه حبه وإيامنه ـ باملعنى الروحي للكلمة ـ إىل
الفرار من تبعية اخلارج وامللذات؛ ألنه يشعر ـ كام كان يؤمن مؤسس الوجودية املؤمنة سورين
كيكجارد (1855م) ـ بأن احلسانية هذه جتعله مقهور ًا للخارج ،فهو أسي اللذة وليس عاشق ًا
هلا ،هو يفقد ذاته هبا وتضمحّ إرادته أمامها ،فهي تغرقه يف الكثرة واللتاليش بينام اللتسليم هلل
يوجده يف الوحدة واالندماج وحيقق فيه احلرية جتاه املحيط ،هلذا حيلتاج اإلنسان يف الرؤية
(الوجودية) إىل عالقة إيامنية تعطي هوية ،وحتدث حتوالً باطني ًا ،متام ًا كعالقة األب واألم
بالطفّ والعكس ،فهذه العالقة ليست جمرد معلومات أو قضايا ذهنية ،إّنا أبعد من ذلك
( )1ملزيد اطالع ،أجد هنا مناسب ًا الطلب من القارئ العزيز أن يراجع ما سطرته يراع الدكلتور طه عبد
الرمحن ،يف كلتابيه 1 :ـ روح الدين ،من ضيق العلامنية إىل سعة االئلتامنية 2 .ـ دين احلياء ،من الفقه
االئلتامري إىل الفقه االئلتامين ،خاصة اجلزء األول منه ،ص  129ـ  .138فإنني وإن كنت ال أوافقه عىل
كّ ما قال ،لكنه ييضء عىل أفكار أخالقية مهمة.

وتشارك يف صنع هوية األطراف الثالثة ،باملفهوم الوجودي احلديث للكلمة ،أو بالبعد
النفساين للحقيقة ،كام تراه الوجودية املؤمنة.
هذا هو الفاصّ بني إيامن الفيلسوف وامللتكلم وإيامن العارف والصويف ،فإيامن الفيلسوف
وامللتكلم هو حتويّ احلقيقة الوجودية العميقة إىل جمرد قضية خّبية مسلتهدفة باالسلتدالل ،بينام
إيامن الصويف والعارف حيافظ عىل احلقيقة الوجودية (بمفهوم املدرسة الوجودية
 )Existentialismلإليامن وحيوله للتجربة ،فأن تكون لديك معلومات عن لعبة كرة القدم
يشء ،وأن تعيش هذه اللعبة بكّ وجودك ـ كام حيصّ مع عشاق هذه اللعبة ورجاالهتا الكبار
يف ساحات املالعب ـ يشء آخر .إن املعرفة ال تغي شيئ ًا يف اهلوية الباطنية ،بينام اإلحساس هذا
ِ
حييِيك ُْم﴾ (األنفال)24 :؛ فاإليامن
يغي كثي ًا ويقلب حياتك وروحك متام ًا ﴿..إِذا دعاك ُْم ملا ُ ْ
بناء عالقة وليس تكوين معرفة ،كام كان يقول أمثال هانس باللتازار (1988م).
والبد أن اشي أخي ًا إىل أن ما قلناه ال يعني أنني اريد تقليص الدين أو تفسيه (وجودي ًا)
فحسب ،بمعنى أنني ال اريد أن أقدم الدين عىل أنه جمرد جتربة روحية فردية ،حلتى أحرشه يف
زاوية (اإلنسان) وابعده عن سائر الزوايا؛ لكي يكون مرجع تلك هو العلم احلديث فقط ،كام
بات حال مدارس الهوتية كثية اليوم يف الغرب ،نلتيجة سياق تارخيي معقد ،بّ أعني أن نقطة
االرتكاز ـ ال النقطة الوحيدة ـ هي اللتجربة الوجودية اإلنسانية ،وسائر األمور تأيت خادم ًة هلا
أو معينة.
عىل املقلب اآلخر ،الحظنا كيف أن احلركة الّبوتسلتانلتية اللتي انطلقت بميول فردية يف
الدين ،ظهرت جمدد ًا منذ منلتصف القرن اللتاسع عرش وإىل اليوم ،خاصة يف القارة األميكية،
ضمن ما عرف بحركة اإلنجيّ االجلتامعي ،وهي احلركة اللتي تفهم عيسى املسيح بوصفه معني ًا
باحلالة االجلتامعية ،حلتى أفرطت بعض توجهاهتا للتنسى الرسالة الدينية يف البعد االخروي
وتركزه عىل اخلالص الدنيوي .فنحن ال نريد إفراطيات بعض اإلنجيليني االجلتامعيني وال
إفراطيات بعض الالهوتيني الوجوديني ،بّ الوسط ضمن أولوية واضحة للبعد الروحي،
فاجلمع بني اإليامن الوجودي والرسالة االجلتامعية للدين يف غاية األمهية ضمن أولوية اإليامن
وأسبقيلته.

النظريّة املختارة
من مشوليّة الشريعة إىل املساهمة اإلنسانيّة يف التقنني
متهيد

يبدو أنه البد لكي يدرس موضوع شمولية الرشيعة وعالقلتها بالثابت وامللتغي ومنطقة

الفراغ ونحو ذلك من العناوين الشائكة اليوم يف االجلتهاد اإلسالمي ..البد من مرحللتني:
املرحلة األوىل :دراسة أصّ نظرية الشمول اللترشيعي يف اإلسالم ،فأغلب الذين اشلتغلوا
عىل نظريات من نوع منطقة الفراغ ودور ويل األمر وغي ذلك مما رصدناه يف الفصّ الثاين من
هذا الكلتاب ،افرتضوا الشمول اللترشيعي أص ً
ال موضوع ًا وأمر ًا مفروغ ًا منه ،وربام أشار
بعضهم إليه ذاكر ًا إشار ًة قرآنية هنا وبعض الروايات احلديثية هناك ومعطى عقّل ثالثة لكن
هذا كله كان بنحو املرور الّسيع والعابر .واألمر عينه وجدناه عند منكري الشمول اللترشيعي
الذين تعرضنا لنظرياهتم يف هذا الفصّ ،حيث اخذ عدم الشمول أصالً موضوع ًا ،وغالب ًا ما
قدم بوصفه أمر ًا واضح ًا حيلتاج فقط إىل تقريب إىل األذهان لإلحساس به.
هذه املرحلة من البحث نعلتقد بأّنا األهم وحتلتاج لدراسة حقيقية ،وهو ما فعلناه يف الفصّ
األول من هذا الكلتاب ،حيث رصدنا األدلة العقلية والنقلية واللتارخيية وحشدنا ما يمكن
حشده من األدلة ـ مما طرحوه أو مل يطرحوه ـ لصالح اإلثبات أو النفي ،ثم توصلنا إىل أنه ال
يوجد أي دليّ مسلتقّ يثبت لنا الشمول القانوين باملعنى اللتفصيّل للكلمة ،بحيث يسلتبعد أي
مرجعية أخرى عن أن تلعب دور ًا يف اللتقنني يف حياة البرش.
املرحلة الثانية :وهي مرحلة ما بعد تأصيّ البناء اللتحلتي ،ونحن هنا أمام حاللتني:
أ ـ إثبات الشمول الترشيعي ،وهنا تالحقنا مسؤولية إضافية يواجهها أنصار نظرية
الشمول ،وهي تفسي الشمول اللترشيعي بعد افرتاض ثبوته بام يكيف هذه النظرية مع واقع

الفقه اإلسالمي ،أو بام يقدم هذا الشمول بطريقة عقالنية قابلة للفهم واملراقبة ،فعندما تطرح
نظرية الشمول فالبد من جواب عن السؤال القائّ :كيف يمكن أن تكون الرشيعة شامل ًة
تعطي أحكام ًا لكّ الوقائع وها هي اليوم توكّ هذه املهمة للفقيه أو لويل األمر بنا ًء عىل مثّ
نظرية النائيني والطباطبائي والصدر؟! إن تفسي االرتباط بني الشمول والنظرية املخلتارة يظّ
رضوري ًا ،وقد رأينا أن االجتاه املدريس ،وكذلك العالمة شمس الدين ،قد حاوال أكثر من
غيمها سد الثغرة هنا عّب أنظمة اجلتهادية ملتعاضدة أو عّب تصور خاص لشمس الدين عن
االجلتهاد يف نطاق املجهوالت بحسب تسميلته ،برصف النظر عن درجة النجاح هنا.
ب ـ إنكار الشمول الترشيعي :وهنا تالحق هذا الفريق القائّ هبذه النلتيجة مسؤولية حتديد
مساحة الرشيعة ،ليلتبع ذلك حتديد مساحة املرجعية القانونية البديلة ،وشكّ العالقة بني
مرجعية الرشيعة والعقّ ،وقد رأينا أن نظريات عدة طرحت هنا ،ولكننا مل نوافق عليها رغم
اشرتاكنا معها يف أصّ إنكار الشمول.
وفق ًا لذلك ،سوف نحاول تقديم تفسينا اخلاص للمشهد بعد إنكار الشمول اللترشيعي،
كام فصلنا موجبات هذا اإلنكار يف الفصّ األول ،ثم نحاول الحق ًا أن نجري مقاربة بني
اجتاهنا املنكر للشمولية واالجتاه املؤمن هبا ،عّب إعادة تفسي ربام يوافق هو عليها.

مبدأ الشمول بني النفي واإلثبات (إنكار االستيعا القانوني)

لقد الحظنا يف ثنايا الفصّ األول أن هناك سبيلني إلثبات مبدأ الشمول اللترشيعي :أحدمها

يسقط املبدأ من األعىل ،والثاين يسلتخرجه من األدنى.
السبيل األ ّول :وهو السبيل االستقرائي ،وهو أن يقوم الباحث برصد واقع الفقه
اإلسالمي ،وما يلتوفر منه اليوم من أدلة وأصول ونصوص كلتابية وحديثية ،وبعد أن ينلتهي من
عملية الرصد هذه ينظر يف املساحة اللتي اسلتطاع هذا الفقه املنلتج أن يسلتوعبها من حياة اإلنسان
إىل يومنا هذا ،فهّ تلتوفر يف هذا الفقه ومصادره االجلتهادية قوانني تلتصّ بالبيئة وشكّ الدولة
ومؤسساهتا بمفهومها املعارص؟ وهّ يملك هذا الفقه نظ ًام آتية من النصوص تغطي هذه
القضايا كام تغطي قضايا العبادات والنكاح والطالق أو ال؟
فإذا الحظ الفقيه أو الباحث اللتغطية هذه أثبت بذلك ـ عملي ًا واسلتقرائي ًا ـ أن الرشيعة

شاملة ملرافق احلياة كلها ،وإال صعب عليه ذلك.
السبيل الثاين :أن يرتك الباحث واقع الفقه اليوم ،وال يقارن بني الفقه وما بلغه القانون
الوضعي من مساحات تقنينية؛ بّ يذهب إىل النصوص العليا مبارشةً ،ليى فيها ما يؤكد
ِ
يشء﴾ وجمموعات النصوص احلديثية اللتي تؤكد أن
الشمولية املدعاة ،مثّ آية﴿ :ت ْبيانًا ِّلك ُِّل ْ
لكّ واقعة حك ًام ،وأن كّ يشء موجود يف الكلتاب والسنة .فإذا اسلتطعنا عّب هذا السبيّ

إثبات الشمولية كان به.
والفرق بني السبيلني أن األول يمكن أن يقوم به شخص غي معلتقد بالفقه اإلسالمي
ومصادره اللترشيعية؛ ألنه يعلتمد عىل مقارنة حتليلية بني الفقه والواقع ،أو بني الفقه والقانون
الوضعي ،وهذه املقارنة حتكي عن نفسها للجميع .أما السبيّ الثاين فيخلتص بمن يعلتقد
بمرجعية مصادر الرشيعة ،فيصدق الرسول وأهّ بيلته وأصحابه ،وهذا يعني أن السبيّ األول
غي أيديولوجي ،فيام يقوم الثاين عىل مصادرات أيديولوجية مسبقة ،مما حييج السبيّ الثاين ـ لو
توصّ إىل الشمولية ـ أن يقدم تفسي ًا لشكّ الشمول ،بينام السبيّ األول يمكنه ـ لو أثبت
الشمولية ـ أن يكون بنفسه تفسي ًا هلا وتّبير ًا.
ومن الطبيعي أنه لو متكن باحث من إثبات الشمولية عّب منهج اللتقري امليداين ومنهج
العقّ االسلتنلتاجي مع ًا ،فإن موقفه سيكون يف غاية االملتياز ،وملتخطي ًا للكثي من املشاكّ.
األول يف مقاربة املوضوع ،وهو مطالعة واقع الفقه اإلسالمي
وإذا أردنا أخذ السبيل ّ
(السبيل االستقرائي) ،فالبد من االنلتباه إىل أن طبيعة االجلتهاد واملعطيات امليدانية يف الفقه
اإلسالمي تفرض اللتمييز يف أمرين:
األمر األ ّول :إنه بنا ًء عىل القول باللتخطئة ـ كام هو الصحيح ـ جيب اللتمييز بني واقع الرشيعة

اإلسالمية يف علم اهلل تعاىل أو ما صدر حق ًا يف الكلتاب والسنة ،وبني فهوم الفقهاء واجلتهادات
املجلتهدين بام متثله من مرجعية لواقع األحكام الرشعية اليوم ،فنحن نبحث يف شمول الرشيعة،
ال يف شمول فقه املرجع الفالين أو املدرسة الفقهية الفالنية ،بمعنى أننا نريد فهم الرشيعة ،ال
فهم فهم اآلخرين هلا .وهذا هو اخلطأ الذي وقع فيه كثيون عندما أرادوا مقاربة سعة الرشيعة
بسعة اللتجربة الفقهية عند علامء الرشيعة أنفسهم ،مثّ القرضاوي والشلفي وغيمها .
( )1انظر ـ عىل سبيّ املثال ـ :القرضاوي ،الدين والسياسة ،تأصيّ ورد شبهات55 :؛ والشلفي،

إن السبيّ الذي نريد أن نلتبعه من خالل مطالعة الفقه اإلسالمي هو يف ّناية األمر رصد
للفقه يف فهومنا وقراءتنا للنصوص اللتي نزلت أو صدرت قبّ أكثر من ألف عام ،ولكي تكون
مطالع ًة لواقع الرشيعة ينبغي الغوص أعمق من هذا املقدار ،خاص ًة لو كانت منظوملتنا
االسلتقرائية قائمة عىل حجية الظن.
األمر الثاين :جيب اللتمييز يف مطالعلتنا لواقع الفقه اإلسالمي بني معطيات هذا الفقه الناجتة
عن األدلة واألمارات اللتي حتكي عن احلكم الرشعي ،وبني تلك املعطيات الناجتة عن إعامل
الفقيه وتوظيفه لحأصول العملية اللتي ال تلتحدث عن حكم رشعي ،وإنام عن الوظيفة عند
فقدان العلم باحلكم الرشعي.
إن األهم يف مطالعلتنا هو األدلة؛ ألّنا اللتي حتكي عن الرشيعة وبرناجمها للحياة لكي
نسلتطيع من خالهلا اللتنبؤ بدائرة الرشيعة وفق ًا للفقه ،أما األصول العملية فهي ال تضع أمامنا
موقف الرشيعة ورؤيلتها لحأمور بقدر ما تساعد عىل إخراج املكلف من مأزق اجلهّ الذي هو
فيه .لكن هذا ال يّبر تغييب االجلتهادات املبنية عىل األصول متام ًا ،بّ سنرى أّنا قد حترض
أثناء مطالعلتنا للفقه.
وهذا كله ،يعني أن رصدنا للفقه إنام هو وسيلة الكلتشاف شمولية الرشيعة يف إدارهتا لوقائع
احلياة ،ال الكلتشاف شمولية نظام اللتنجيز واللتعذير ،فلو اخلتفت النصوص متام ًا تقريب ًا أو مل يبق
منها إال أدلة األصول العملية فال يمكن من خالهلا اللتنبؤ بدائرة الرشيعة ،وإن غطت كّ وقائع
احلياة يف تنجيزها وتعذيرها من حيث تغطية األصول العملية هلا ،وهذه قضية مهمة يف هذا
السياق.
ووفق ًا ملا تقدم ،نجد أن ما حيكي لنا عن واقع الشمولية يف الفقه اإلسالمي هو النصوص
األوىل ،ومن املؤكد أن هذه النصوص البالغة عرشات اآلالف عند املسلمني تغطي مساح ًة
كبية من حياة اإلنسان ـ الفرد واجلامعة ـ بحسب طبيعة اإلطالقات املوجودة فيها حين ًا
والرصاحة يف الشمولية حين ًا آخر ،برصف النظر عن مسألة الفهم اللتارخيي ،وقد سبق أن ناقشنا
دعوى الشيخ شبسرتي يف اسلتحالة اللتأبيد يف القانون ،وقلنا بأّنا غي ثابلتة عىل إطالقها.
تغريات احلياة اليوم ،وظهور مستجدّ ات حادثة وأنامط عيش خمتلفة
إال ّ
أن املشكلة تكمن يف ّ
القراءات املعارصة والفقه اإلسالمي.313 :

مل يكن هلا وجود يف األزمنة الغابرة كام رشحنا من قبل ،فهل تشمل النصوص القانون ّية يف
اإلسالم هذه املوارد؟ وكيف؟
وتوصلنا إليه سابق ًا هو أنّه إذا أردنا أن نكون منصفني وواقع ّيني ،جيب اإلقرار بأنه
فصلناه
ّ
ما ّ
ال توجد يف نصوص اإلسالم جمموعة القوانني املرتبطة بالعديد من هذه املسلتجدات بشكّ
مبارش ،كلتلك املرتبطة بوقائع احلياة املاضية ،فحيث كانت اإلبّ واخليّ هي وسائّ النقّ
واالنلتقال واحلمّ ،حتدثت عنها نصوص الكلتاب والسنة ووردت حوهلا أحكام رشعية أيض ًا،
لكننا ال نجد األمر عينه يف وسائط النقّ احلديثة كالطائرة والسيارة والقطار .إذ ًا فنحن نفلتقد
إىل نصوص مبارشة تلتصّ بالكثي من املسلتجدات بعنواّنا ،وال يمكننا املبالغة باحلديث عن
وجود قوانني مبارشة ملتصلة بقضايا الطب احلديث والبيئة بمفهومها احلديث وقضايا
املعلوماتية والبنوك والبورصة وغيها.
وبناء عىل ما تقدم ،قلنا بأن ما يلتبقى للفقيه هو:
النص) ،واللتي حتدثنا عنها سابق ًا ،وقد فصلنا فيها
 1ـ اإلطالقات والعمومات (طاقة ّ
واسلتنلتجنا أّنا عىل نوعني يمكنهام الوفاء بمساحة جيدة من املسلتجدات:
األول :النصوص اللتي نجد لدهيا القدرة عىل حتقيق هذا الغرض ،كام لو أطلقت
النوع ّ
قانون ًا عام ًا عىل موضوع واحد ،غاية األمر أن هذا املوضوع الواحد ظهرت له أشكال جديدة
ومصاديق حادثة ملتساوية يف صدق العنوان عليها كمثال الوفاء بالعقود ،وقد قلنا بأن هذا
النوع من النصوص يمكنه أن يساعد.
النوع الثاين :النصوص اللتي ال نجد فيها عموم ًا أو إطالق ًا من هذا القبيّ الذي تقدم يف
النوع األول ،إال أن اجلهد الفقهي حياول أن يالمس النص والواقع احلادث بطريقة فيها رضب
من الدقة واخلفاء ،ومع ذلك يعد املرجع هو اإلطالق ،كام يف نصوص العلّ.
 2ـ مرجع ّية الوسائل املساعدة يف التعميم ،واللتي حتدثنا عنها سابق ًا ،من نوع :إلغاء
اخلصوصية ،أو اللتجريد الزمكاين ،أو إرجاع بعض العناوين احلادثة إىل عناوين قديمة ،وقلنا
بأّنا تنفع ـ بعيد ًا عن اللتكلف ـ يف سد بعض الثغرات.
لكن الفقيه قد يفلتقد كّ هذه األدوات ،وهنا قلنا بأن اسلتخدام النصوص غي منطقي
لوجود انرصاف ونحوه ،ومن ثم توصلنا إىل أن القراءة االسلتقرائية اللتلتبعية للنصوص ال تعطي

وضوح ًا يف حكاية هذه النصوص بشكّ تفصيّل عن أحكام الوقائع كلها ،بّ تغطي مساحة
معلتد هبا ،وقد رشحنا سابق ًا أن الكليات ال تساوي وجود قوانني ،بّ هي مبادئ لسن قوانني
من قبّ اإلنسان ،فال نعيد.
وأما إذا أردنا أخذ السبيل الثاين يف مقاربة املوضوع ،وهو رصد األصول العليا (السبيل
ّ
االستنتاجي) ،بمعنى أننا جتاهلنا النهج اللتلتبعي يف دراسة الرشيعة من حيث شموليلتها وعدمه،
وحاولنا أن نغوص بطريقة أيديولوجية يف املوضوع ،فسنجد أمامنا جمموع ًة من األدلة العقلية
والنصوص الدينية اللتي تم االسلتناد إليها إلثبات شمول الرشيعة لكّ وقائع احلياة بام قد يفهم
منه الشمول اللتفصيّل.
ونحن بعد أن تلتبعنا باللتفصيّ ـ يف الفصّ األول من هذا الكلتاب ـ هذه األدلة املسلتقاة من
العقّ والنقّ واللتاريخ ،وحددنا دالالهتا ومعطياهتا ،توصلنا إىل أّنا ال تقدم شيئ ًا موثوق ًا متام ًا
يف فهم الشمولية اللتفصيلية ،بمعنى أّنا ال تثبت أن للرشيعة يف كّ واقعة جواب ًا قانوني ًا يغنينا
عن الرجوع ملرجعيات تقنني أخرى.

من الشموليّة القانونيّة إىل الكلّيات الدستوريّة والقيميّة ،فهمٌ خمتلف

من هنا ،وحيث ال يوجد دليّ فوقي عام ،فليس أمامنا سوى العودة لالسلتقراء ومالحظة

طبيعة فهمنا وخّبتنا يف اللتعامّ مع النصوص امللتوفرة .والذي نالحظه أن الرتاث الديني يف
الكلتاب والسنة الصحيحة يقدم لنا صور ًة مركبة من جزأين:
األول :جمموعة القوانني اللتفصيلية اللتي تعالج مساح ًة جيدة من حياة اإلنسان.
اجلزء ّ
اجلزء الثاين :جمموعة القواعد الدسلتورية اللتي تلتناول كليات واسعة يف حياة اإلنسان.
وللتوضيح هذه النقطة ،يمكن أن نلتحدث عن نوعية خاصة من األطر القانونية العامة أو
القواعد اللترشيعية املرجعية ،اللتي تصلح مسلتند ًا لسن قوانني ملتالئمة معها أو ناجتة عنها ،وهي
تشكّ الدسلتور ،فلتكون لدينا قواعد دسلتورية يف الرشيعة اإلسالمية ،إىل جانب مساحة قانونية
تفصيلية جيدة ،وهذه الكليات الدسلتورية تسلتوعب منظومة القيم اللتي يقدمها النص الديني
إىل جانب القواعد العامة اللتي حتكم قوانينه.
وعليه ،فنحن هنا نقر بمرجعية األصول الدسلتورية بوصفها قواعد ترشيعية ثابلت ًة إىل جانب

سلب صفة الرشعية ـ باملعنى الديني امللتداول ـ عن القوانني املنبثقة عنها؛ ألن هذه القوانني
ليست نلتيج ًا طبيعي ًا وذاتي ًا هلذا الدسلتور ،بّ هي وليد الدسلتور من جهة والعقّ اإلنساين من
جهة ثانية ،لكن تبقى النلتائج ملزم ًة ،وتكون املحصلة عدم وجود قاعدة الشمول اللترشيعي
عىل مسلتوى اللتفاصيّ ،خالف ًا للنظرية السائدة مدرسي ًا ،مع اإلقرار بالقواعد الكلية
الدسلتورية ،وهبذا نخلتلف أيض ًا عن شمس الدين الذي تأرجح بني مفهوم فقدان النصوص
ومفهوم فقدان احلكم ،فنحن لسنا أمام فقدان نصوص فحسب ،بّ نحن أمام فقدان حكم
أيض ًا.
والقواعد الدسلتورية يف الرشيعة اإلسالمية كثية ،منها األحكام الثانوية وقاعدة حفظ
النظام ،ومحاية املجلتمع اإلسالمي ،واألخوة اإلسالمية ،ومبدأ حفظ األرسة ،ومبدأ محاية احلياة
الروحية ،وعرشات من القواعد الرشعية واألخالقية األخرى.
وهذا كله يعني أنه عندما يواجه اإلنسان ظاهر ًة ال جيد حكاي ًة هلا يف النصوص الدينية ،فإن
عليه الرجوع إىل القواعد واألطر اللترشيعية العامة ،ليقوم بسن القانون الذي يراه بعقله منسج ًام
أو األكثر انسجام ًا مع هذه الروح الدسلتورية ،ويكون ما يصدر منه حينئذ ملزم ًا ال بوصفه نص ًا
إهلي ًا حمض ًا ،بّ بوصفه نلتيج ًا برشي ًا ملا يلتوامل مع النصوص اإلهلية والدينية ،وحيقق أهدافها،
ومعه فال يكون حك ًام أولي ًا وال ثانوي ًا وفق اللتقسيم السائد ،بّ حكم مسلتنبط من العقّ
والرشع مع ًا ،فأصوله رشعية لكن هويلته ومكوناته وآليلته عقلية برشية.
واخلالف االجلتهادي يف هذا النوع من القضايا لن يعود يف طبيعة االحلتكام لنص رشعي له
إطالق لفظي أو مجلة يف هذا احلديث أو ذاك ،بّ يف عرض الصيغ القانونية البرشية عىل
القواعد الدسلتورية والقيمية الدينية؛ للنظر يف أن أي ًا من هذه الصيغ واخليارات القانونية
املطروحة ملعاجلة مشكلة ما ـ مثّ البيئة ـ أكثر تناسب ًا واللتئام ًا ووفا ًء واسلتجاب ًة للقواعد
الدسلتورية والروح القيمية الدينية ،وأبعد عن معارضة هذا كله.
توصلنا إليها يف غاية األمه ّية؛ أل ّهنا تفرض أربع خطوات ثقيلة:
هذه النتيجة التي ّ
أ ـ اللتنظي العميق يف القواعد واحلدود الرشعية واألخالقية نفسها ،وهو ما يسلتدعي
تأصي ً
ال لفقه النظرية بمعنى جديد ،فليس فقه النظرية هنا هو فقه نظم شمولية لكّ اللتفاصيّ،
بّ هو فقه معامل وحدود واطر ،إنه اجلتهاد يف اخلطوط اللترشيعية العامة واألولويات الدينية

الكلية ،إنه اجلتهاد ال ينلتج جملتهد ًا يف املسائّ بّ ينلتج جملتهد ًا منظر ًا يف الروح القانونية
واملسارات االسرتاتيجية للرشيعة ،وهو ـ بالرضورة ـ اجلتهاد مقاصدي بكّ ما للكلمة من
معنى.
وهذه اخلطوة متثّ يف املفهوم القانوين احلديث عنرص املثال ،الذي يلتم وضع القوانني
لالسلتجابة له بوصفه قيمة معنوية ،مثّ مبدأ العدالة االجلتامعية الذي يشكّ مثاالً تلتجه
القوانني للتحقيقه ويمثّ نقطة جذب هلا .
ب ـ الدراسة امليدانية لواقع القضية املراد سن القوانني فيها ،واالسلتعانة بكّ اخلّبات
البرشية للتشخيص املشكلة وإمكانات احلّ ،وهذا ما حيلتاج للتعاون العلوم الطبيعية واإلنسانية
يف رصد موضوع القانون الذي يراد إصداره .وهذه اخلطوة متثّ يف املفهوم القانوين احلديث
عنرص الواقع ،والذي البد من وعيه متهيد ًا لللتوجه نحو وضع احللول القانونية له.
ج ـ تقديم صيغ قانونية يمكن ـ من وجهة نظر برشية ـ حّ املشكلة القائمة عّبها ،وعىل
كّ صيغة أن تدافع عن نفسها من خالل املعطيات العلمية امللتنوعة ،ومن املمكن أن نقدم نلتائج
املرحلة األوىل ملن يريد وضع هذه الصيغ يف هذه املرحلة هنا أيض ًا.
د ـ قيام االجلتهاد الديني باخلتيار أفضّ الصيغ ،بمعنى أقرب صيغة ممكنة منسجمة مع
اخلطوط اللترشيعية العامة والقيم الدينية الكلية واألهداف واملقاصد الرشعية ،وسائر األحكام
اللتفصيلية يف الرشيعة ،وأبعد عن املعارضة.
وعّب هذه اخلطوات األربع ،يلتم اخلروج بقوانني برش ّية حتمّ يف طياهتا استجاب ًة حلاجات

الواقع واألصول الدين ّية مع ًا ،وتكون معايري سالمتها مزجي ًا من املعايري العقل ّية والرشع ّية
وقواعد العدالة االجتامع ّية وغري ذلك.
وعليه ،فهذه القواعد الدستور ّية والقيمية هلا جانبان:

( )1ال بأس باإلشارة إىل أعامل قريبة من هذا النسق الذي نلتحدث عنه ،وإن كنت أعلتقد بأّنا حتلتاج
للتطوير كبي جد ًا ،فهي خطوة أولية للغاية ،مثّ :كلتاب أصول االسلتنباط بني الكلتاب والسنة للشيخ
الصادقي الطهراين ،وكلتاب القانون األسايس للحكومة العاملية املثىل الطبيعي واالجلتامعي ،للدكلتور
جواد جعفر اخلليّل ،وكلتاب املدنية واإلسالم ،ملحمد فريد وجدي ،إضافة لبعض أعامل السيد حممد
باقر الصدر.

سلبي طارد ،بمعنى أن خمالفلتها توجب إقصاء الصيغة القانونية اللتي ختالفها.
جانب
ٌّ
إجيايب جاذب ،بمعنى أن موافقلتها توجب رشعية الصيغة القانونية اللتي توافقها،
وجانب
ٌّ

ومن ثم فكّ ما يفي بالغرض يف حّ املشكلة الواقعية القائمة ،ويكون أكثر توافق ًا مع هذه
القواعد وأقرب إليها ،يكون هو الراجح.
وهذا الذي توصلنا إليه ربام يمكنني أن أدعي بأنه هو واقع حال الفقه اإلمامي منذ مطلع
القرن العرشين عىل مسلتوى االجتاه السيايس فيه ،فعملي ًا توصّ الفقه السيايس اإلمامي إىل هذه
النلتيجة ،لكنه مل يشأ ـ غالب ًا ـ أن يكون رصحي ًا وواضح ًا يف سلب صفة احلكم الديني ومنح
صفة القانون البرشي واللتنازل عن فكرة الشمول اللترشيعي؛ العلتبارات ترجع لفضاءات
كالمية ومرجعيات نصية يؤول الفقه اإلمامي إليها ،فيام كنا نحن أوضح ـ بعد نقد األدلة
الفوقية ـ يف توصيف املوقف ،ومن ثم تغيي قواعد االشلتغال.
بّ يبدو يل أن الفقه السني كان أكثر وأسبق اللتقاط ًا هلذه القضية ،لكنه هو اآلخر أرص عىل
احلفاظ عىل الصفة اإلهلية والدينية للحكم والقانون ،فلجأ إىل القياس وغيه ،وإن كنت أعلتقد
بأن الفقه السني يمكن أن تكون نظريلتنا أيّس له من الفقه اإلمامي الذي ينطلق من نصوص
حديثية كثية عن أهّ البيت النبوي ،افرتضت حج ًة يف صدورها ودالالهتا ،كام رأينا يف
الفصّ األول من هذا الكلتاب.
بّ ربام يمكنني ادعاء أن النبي وأهّ البيت ،فيام سامه العلامء مؤخر ًا باألحكام الوالئية
الصادرة منهم ،ليس يف حقيقلته سوى ممارسلتهم هلذا الدور ،فهم حيث ال ترشيع من اهلل
باللتفصيّ يف موضوع معني ،يقومون ـ بلتفويض من اهلل سبحانه هلم يف عرصهم ومتيزهم هبذا
اللتفويض عن غيهم يف زماّنم ـ بمامرسة دور اللتقنني البرشي يف هدي الرشيعة ،ويسنون
القوانني للناس ،ويقومون بلتغييها يف بعض األحيان عند تغي الظروف ،وال ينسبون ذلك إىل
اهلل ،بّ إما إىل أنفسهم (أرى لك أن تفعّ كذا وكذا مثالً) أو تكون صيغة البيان فاقدة للنسبة،
فمن يلتوصّ لنظريلتنا لن يكون من البعيد عنده أن تكون سنة النبي وأهّ البيت والصحابة قد
قامت عىل ذلك ،وربام يكون هذا معنى من معاين الوالية اللترشيعية للنبي وأهّ بيلته  ،ال
( )1النصوص املسلتدل هبا عندهم عىل الوالية اللترشيعية ألهّ البيت بعضها يلتحمّ هذا املعنى دون
بعض ،فراجع.

بمعنى أّنم يرشعون يف دين اهلل ،بّ بمعنى أّنم يرشعون للناس فيام خيدم اإلنسان والصالح
العام ودين اهلل ،وأن الفقهاء فهموا أن هذه األحكام هي من عند اهلل تعاىل خطأ ،وهلذا توصلنا
يف مباحث حجية السنة إىل أن السنة احلجة للنبي وأهّ بيلته هي تلك اللتي تنسب شيئ ًا إىل اهلل
تعاىل ال مطلق ًا ،وإن كانت طاعة النبي مطلق ًا ثابلتة؛ لكن ثبوت الطاعة أعم من مفهوم حجية
السنة الكاشفة عن الرشيعة اإلهلية ،فراجع.

امتياز نظريّتنا عن سائر نظريات إنكار الشمول

بنا ًء عىل تصورنا هذا ،يظهر املتياز رؤيلتنا عن نظريات بعض القائلني بإنكار الشمول
القانوين مثّ رسوش وشبسرتي؛ وذلك:
أ ـ إن مقاربة هؤالء كانت واضحة ـ بالنسبة يل ـ يف أّنا تسلتبعد النصوص حلتى يف دائرة
تدخلها؛ ألّنا تعلتّب الفقه نفسه شأن ًا عرضي ًا من جهة أوىل ،وترصح باسلتبداله بمرجعية أخرى
بديلة من جهة ثانية ،وتقدم غيه عليه عند اللتعارض من جهة ثالثة ،بينام تقوم نظريلتنا عىل
احلفاظ عىل مرجعية النص فيام تدخّ فيه ـ ضمن قواعد االخلتبار اللتي يلتم خترجيها وفق ًا
للعناوين الثانوية يف الرشيعة ،كام رشحنا من قبّ عند موافقلتنا عىل فكرة اخلتبار الفقه اللتي
طرحها الدكلتور رسوش ـ واملزاوجة بينه وبني مرجعية العقّ اإلنساين واللتجربة اإلنسانية ،فيام
مل نجد للنص فيه صيغة قانونية تفصيلية ،مع إقرارنا بأن هذه املزاوجة ال جتعّ الناتج ديني ًا أو
إهلي ًا بالرضورة؛ ألن النلتيجة تلتبع أخس املقدمات.
وهبذا أعلتقد أن نظريلتنا حتافظ عىل خصوصية اهلوية الدينية واإلسالمية من خالل حمافظلتها
عىل النص بوصفه ضابط ًا ناظ ًام لللتحوالت ،أكثر من تلك النظريات اللتي يرتقب معها
سيسيولوجي ًا وأنثروبولوجي ًا أن تذيب اخلاص (اهلوية اإلسالمية بّ وهوية الدين اللتارخيي
برملته) يف العام (اهلوية املعنوية أو اهلوية االجلتامعية العقالنية) ،عىل ّنج الالهوت الليّبايل
احلديث الذي ظهر منذ أواخر القرن اللتاسع عرش يف الغرب ،ولكنه مل يلتمكن من تعزيز موقع
الدين ،بّ عرض موقع الدين للذوبان يف فضاء احلداثة ،فحضور الرشيعة الوحيية يف منظوملتنا
ـ بوصفها ناظ ًام موجه ًا ـ سوف يؤثر يف سلوك املقنن البرشي والفاعّ اإلنساين مع ًا طبق ًا ملثّ
قواعد الفهم اللتي وضعها أمثال ماكس فيّب يف علم االجلتامع الديني ،من اعلتبار القيم اللتي

حيملها األفراد مؤثرة يف حركلتهم وسلوكهم (تأثي الدين يف االقلتصاد عند فيّب أنموذج ًا)،
فوضع بعض هذه القيم من خارج إطار العقّ البرشي سوف يؤثر عىل سلوك العقّ والفرد
باللتأكيد ،وهو ما سيشكّ موجه ًا فاع ً
ال ضامن ًا لنسق خاص من السلوك واألداء ،بّ
والكينونة.
ب ـ إن تلك النظريات كانت حتدد إطار الرشيعة عّب مواقف خارج ـ دينية ،انطالق ًا من
رؤية عقالنية أو جتربية أو غي ذلك ،وهلذا كانت هذه النظريات ملزم ًة بأن حتدد لنا مساحة
الرشيعة يف حياة اإلنسان وهي تقوم بعرض ذاهتا؛ وإذا مل حتدد هذه النظريات مساحة الرشيعة
وهي تقوم ببيان ذاهتا فسوف تكون ناقص ًة ،بّ عليها اسلتخدام االسلتدالل ـ ولو الرتجيحي ـ
للتأكيد املساحة اللتي افرتضلتها لنشاط الرشيعة ،بينام األمر يف نظريلتنا خملتلف متام ًا؛ وذلك أننا ال
نفرض يف نظريلتنا مساحة حمددة للرشيعة انطالق ًا من معطيات عقالنية مسبقة ،حلتى يلزمنا
تقديم الدليّ عىل أنه ملاذا كانت الرشيعة تلتدخّ هنا وال تلتدخّ هناك ،بّ نحن نفرض عدم
الشمولية انطالق ًا من واقع اللتجربة مع النصوص الرشعية يف الدين؛ ألن منطلقاتنا اسلتقرائية،
ومن ثم فمساحة الرشيعة عندنا تابعة لنلتائج االجلتهاد اللتفصيّل ال لنلتائج نظرية كليانية.
وينلتج عن هذا األمر أن عىل الفقيه أن يدخّ نطاق النصوص الدينية يف الكلتاب والسنة
دون أن يأخذ بعني االعلتبار مصادرة مسبقة باسم شمولية الرشيعة ،ثم ينظر يف النصوص عىل
وفق ذلك ،فام جيد أن النصوص حتكي عنه من امللتغيات أو املسلتجدات فسيكون املرجع عنده
فيه هو النص ،وعندما يفلتقد دالل ًة من النص ،فسيكون املرجع هو العقّ اإلنساين القانوين
امللتوامل مع أهداف الرشيعة وغي املعارض للدين وقوانينه ،فطبيعة املساحة هنا حتددها نلتائج
اجلتهادات الفقيه يف امليادين املخلتلفة ،وال حتددها النظرية العامة اللتي نطرحها هنا؛ ألنه من
املمكن أن يفهم فقيه ما من النصوص دالللتها املبارشة عىل قضية املوقف من االسلتنساخ ،ومن
ثم فسيكون املرجع القانوين له فيه هو النص كسائر املوارد الفقهية والرشعية ،بينام يرى فقيه
آخر أن النصوص ساكلتة عن هذا املوضوع وأّنا منرصفة عنه ،وعليه فسيكون مرجعه القانوين
هو اللتقنني البرشي بالطريقة امللتقدمة.
وهذا يعني أن مساحة الفراغ تابعة ملساحة اسلتيعاب النص ،فكلام بدا الفقيه يف منهجه
االجلتهادي ملتشدد ًا يف قبول النصوص احلديثية مثالً ،أو ال يفهم من اإلطالقات والعمومات

دالالهتا احلرفية بالطريقة السائدة ،فهو أكثر تفاع ً
ال مع (منطقة الفراغ) بمفهومنا اخلاص هلذه
الكلمة ،والعكس صحيح.
ج ـ وهبذا نعرف أن نظريلتنا متلتاز عن اللتارخيانية اللتي طرحلتها بعض النظريات هنا؛ ألن
الفهم اللتارخيي للنصوص ،ولو بمعنى انلتهاء زمن بعض النصوص كلي ًا ،هو شأن اجلتهادي يف
النص نفسه ،فيام نظريلتنا تبدأ بنشاطها بعد فراغ الفقيه عن داللة النصوص ولو زماني ًا ،فعدم
الشمولية ال تعني عدم شمولية الرشيعة لزماننا ،بّ هذا بحث اللتارخيية ،وإنام تعني أن أي
اجلتهاد تصّ أنت إليه يف النصوص خيلق فراغ ًا يف مساحة معينة من الوقائع ،فإن نظريلتنا تقول
لك بأن هذه املساحة سوف يلتم ملؤها عّب مرجعية العقّ وقواعد الدسلتور مع ًا ،وحيث إننا ال
نؤمن باللتارخيية املطلقة ،هلذا فمن الطبيعي ـ عىل رأينا ـ أن تكون الكثي من النصوص شامل ًة ملا
بعد عرص النص ،لكن هذا الشمول ال يساوي ـ كام رأينا ـ تغطية مجيع وقائع ما بعد عرص
النص ،بّ تغطية الوقائع اللتي يلتكلم عنها النص خاص ًة تغطي ًة زمكانية ،فالحظ جيد ًا.
وبعبارة أخرى :مفروض نظريلتنا مبدأ أبدية الرشيعة يف اجلملة ،ال أن املراد منها أبدية
الرشيعة ،أو فقّ :إن إنكارنا الشمولية ليس إنكار ًا لللتأبيد؛ ألّنا ليست ناظرة للبعد الزماين،
بّ إنكار لالسلتيعاب؛ ألّنا ناظرة للبعد الوقائعي وللموضوعات ،وإن كان إنكار البعد الزماين
هنا أو هناك يفيض عاد ًة إىل صيورة الوقائع يف زماننا خالي ًة من األحكام ،بام يفلتح املجال
إلعامل نظريلتنا.
اإلسالمي،
من هنا أيض ًا ،يظهر الفارق اجلوهري بني القانون الوضعي والقانون
ّ
فاملرجعيات العامة يف القانون الوضعي ال ختضع للنصوص الدينية ،أما يف القانون اإلسالمي
فهي ختضع أو تأيت من النصوص الدينية أو القواعد العقالئية املعلومة اإلمضاء من النصوص
الدينية ،فال يلتمكن املقنن املسلم من جتاهّ األطر الرشعية (مفهوم احلدود) ،كام ال يلتمكن من
خرق األحكام األولية الثابلتة يف الرشع عىل املوارد امللتفرقة إال بعنوان ثانوي ،وهذا يعني أن
اهلوية الدينية اللتي حتظى هبا القوانني اآلتية ضمن السياق اإلسالمي تأيت من املوائمة اللتامة ـ
وأحيان ًا ليس فقط عدم املعارضة املبارشة ـ مع األطر اللترشيعية العامة من جهة ،واحرتام
األحكام األولية والثانوية من جهة ثانية ،وعدم انطالقها إال يف ظّ غياب البديّ الديني
املبارش من جهة ثالثة ،دون أن يعني ذلك ك ّله حصول رشخ بتعدّ د مرجع ّية املقنّن بني العقل

تعني جمال ّ
والنص الديني يف التقنني،
كل من نشاط العقل البرشي
والوحي؛ ّ
ّ
ألن هذه املرجع ّية ّ
كام حتدّ د أهدافهام ومنطلقاهتام ،فال يكون هناك تداخل ،بل يبقى االنسجام حاصالً تبعاً
للكل ّيات التي يضعها الدين يف الغايات واملقاصد.
هبذا نضمن عدم الذوبان يف قداسات العرص ،وإبقاء الدين حمافظ ًا عىل نوع من اهلوية
املسلتقلة عن امللتغي الزمني ،حلتى ال يصبح لدينا الهوت برجوازي يف عرص الّبجوازية
والهوت ليّبايل يف عرص الليّبالية مهام أمكن إىل ذلك سبيالً؛ وذلك أن مفهوم عرصنة الدين
جيب أن ال يلغي هوية الدين نفسه؛ إذ كلمة العرصنة تلتضمن (العرص) ،والعرص قد يكون
صنيعة الّبجوازية أو الليّبالية تارةً ،واالشرتاكية أو الشيوعية أخرى ،والعرص كثي ًا ما يكون
صنيعة احلركة االقلتصادية ووليد مصالح الكبار؛ وعلينا مجيع ًا أن نفكر كيف نحمي الدين من
مفهوم العرص الذي يصادره دون أن يصبح الدين عاجز ًا وغي مواكب ،فالدين ليست وظيفلته
تّبير العرص ،بّ وظيفلته اللتغيي واللتحول نحو األفضّ ،وهذا ال يلتم من دون منحه اسلتقالليلته
ال يف اهلوية ،وليس عنرص ًا منفع ً
هبذا املعنى ،أي اسلتقاللية تقدر عىل جعله عنرص ًا فاع ً
ال دائ ًام.

الشموليّة ،من مأزق التناقض إىل التقار مع املرجعيّة القانونيّة البشريّة

لنعد مر ًة أخرى إىل نظرية الشمول ،ولننظر هّ يمكن اللتامس خمارج هلا وحلول؟ فقد رأينا

أن األدلة اللتي ساقها أنصار الشمولية قد توقعهم يف تناقض بني النظرية واللتطبيق ،فالنظرية
ذات سعة بينام واقع النصوص واضح يف حمدوديلته ـ بعيد ًا عن األصول العملية ـ وهذا ما يضع
نظرية الشمول أمام مأزق كبي جد ًا يف اجلمع واللتوفيق بني ما تعطيه هذه النصوص واألدلة
األيديولوجية ،وما نالحظه يف واقع النصوص القانونية اللتي بني أيدينا.
أهدف هنا إىل حماولة وضع حلول لنظرية الشمولية ،والنظر يف إمكان توظيف بعض هذه
احللول ملصلحة إجياد تقارب بني نظريلتنا اخلاصة ونظرية الشمولية اللتفصيلية لو وافق أنصار
هذه النظرية عىل ذلك ،وما يمكنني طرحه هنا من حلول هو:

احل ّل األوّل :التمييز بني الشريعة الواقعيّة والشريعة املبيَّنة ،مناقشة وتعليق

أول احللول هنا أن نقول بأن هذه األدلة العقلية والنصوص احلديثية الدالة عىل الشمول

تلتحدث عن الرشيعة الواقعية املوجودة عند اهلل تعاىل واللتي منح العلم هبا لنبيه ومن اخلتص من
خلقه ،وأن الناس ال علم هلا بكّ هذه الرشيعة ،وأن بيان هذه الرشيعة تدرجيي ،وقد يظهر
قسم من هذه الرشيعة يف آخر الزمان مع اإلمام الثاين عرش شيعي ًا مثالً ،فيسد ما نراه من فراغ
اليوم يف القانون اإلسالمي.
وبعبارة ثانية :الكامّ الشامّ هو الرشيعة الواقعية غي املبينة كلها حلتى اآلن ،فيام الناقص
هو الرشيعة املبينة لنا ،وهبذا نجمع بني النهجني :األيديولوجي واالسلتقرائي يف فهم األمور.
فكأننا نفرتض ثالثة مسلتويات وجودية للرشيعة:
 1ـ الرشيعة الكائنة ،وهي الرشيعة اإلهلية املقررة يف اللوح املحفوظ.
 2ـ الرشيعة الصادرة ،وهي الرشيعة الكائنة نفسها لكنها صدرت بالفعّ من اهلل تعاىل ونبيه
فخرجت من لوحها وابرزت.
 3ـ الرشيعة الواصلة ،وهي ما وصلنا من الرشيعة الصادرة ،أو فقّ :النصوص اللتي
وصللتنا من الرشيعة اللتي صدرت من اهلل ورسوله.
ومكمن احلّ األول هنا هو يف أن نفرتض أن الكامّ هو الرشيعة الكائنة فقط ،أما الصادرة
ـ فض ً
ال عن الواصلة ـ فهي ناقصة من األصّ ،فلم يأت من النبي بعد رشيعة كاملة حلتى
نلتكلم عنها.
لكن هذا ّ
احلل يواجه مشاكل ،أملحنا لبعضها سابق ًا:
ّ
أ ّوالً :إنه إقرار بنقصان الرشيعة الصادرة لنا اليوم ،وهو ما خيالف ما خيلتاره املدرسيون ،وإذا
كانت كذلك ،فلامذا ال نسمح للعقّ اإلنساين أن يسن القوانني لينظم حياته ،ونعرتف به
مرشع ًا ـ مؤقلت ًا ـ مع اهلل تعاىل ،ما دام ذلك ال ينايف الفكرة املشار إليها أعاله؟ وهذا إشكال
نقيض؛ إذا هذا احلّ يلتضمن إقرار ًا بعدم شمول الرشيعة الصادرة.

ِ
لكن هذا يعني ّأهنم لو وافقوا عىل هذا ّ
صيغة توافق،
احلل ،فمن املمكن أن نصل معهم إىل
ّ

حيث سيجمعون بني نظر ّيتهم ونظر ّيتنا يف العرص احلاَض.
ثاني ًا :إذا صح هذا اللتحليّ ،فلامذا أدانت النصوص احلديثية نفسها (أعني نصوص كامل
الرشيعة وشموليلتها) العمّ بالقياس وأرادت أن تدل عىل وجود أهّ البيت الذين يكشفون
لكم أحكام اهلل يف الكلتاب والسنة؟! فكأن هذه النصوص تريد أن تثبت وجود األحكام يف

الكلتاب والسنة ،غاية األمر أن املشكلة يف أن الناس ال ترجع إىل املفّسين احلقيقيني هلام ،حلتى
يدلوهم عىل مسلتند كّ حكم لكّ واقعة يواجهوّنا ،وهذا ما يلتناىف مع املفهوم الذي جاء به
هذا احلّ ،بناء عىل األخذ بلتلك النصوص مسلتند ًا للشمولية.
ثالث ًا :قد أثبلتنا يف حمله من كلتابنا حجية السنة  ،أن الرشيعة قد كملت مع وفاة
الرسول‘ ،وأنه ال يوجد ترشيع ديني بعده ،وهلذا نفينا أن يكون أهّ البيت النبوي
مفوضون باللترشيع الديني املسلتقّ اجلديد ،واسلتندنا يف ذلك إىل جمموعات من النصوص
احلديثية إىل جانب الكلتاب الكريم ،ومعه ال يصح القول بنقصان الرشيعة اآلن ،واكلتامهلا يف
الر ُس ُ
ول ب ِّلغْ ما ُأن ِْزل إِليْك ِم ْن ر ِّبك
آخر الزمان .بّ ذلك يناقض إطالق قوله تعاىل﴿ :يا أهيا َّ
وإِ ْن مل ْ ت ْفع ْل فام ب َّلغْت ِرسالت ُه واهللَُّ ي ْع ِص ُمك ِمن النَّا ِ
س إِ َّن اهللَّ ال ْهي ِدي ا ْلق ْوم الْكافِ ِرين﴾
(املائدة ،)67 :بعد افرتاض أن ما سيجري إكامله من الرشيعة قد نزل عىل رسول اهلل سابق ًا،
غايلته أنه مل يبني ،وإال يلزم صيورة اإلمامة نبو ًة برصيح املوقف ،وهو باطّ ،فالنبي مأمور
ببيان ما انزل إليه للناس ال بشكّ رسي لواحد أو اثنني (بقرينة العصمة من الناس)،
واملفروض أنه بينه ،وإال ال يكون مبين ًا للرسالة ،وهو خمالف لعصملته يف اللتبليغ! وإذا بينه فال
يوجد رشيعة غي صادرة بعد ،وإال فيلزم أن اإلمام يأيت برشيعة مل تصدر من النبي أصالً ،وأي
فرق بني اإلمام وسائر األنبياء يف هذه احلال؟!
وعليه ،فهذا احلّ ال يلتوافق مع طبيعة هذه النصوص هنا ،ولو وافقوا عليه فيمكن أن يكون
أساس ًا للمصاحلة.

احل ّل الثاني :الشموليّة البيانيّة والقصور الفهمي التفسريي ،مالحظات نقديّة

احلّ الثاين يف هذا املجال هو أن نللتزم بكامل الرشيعة واكلتامهلا بوفاة الرسول‘ ،وأن كّ

األحكام اللتفصيلية لكّ الوقائع إىل يوم القيامة موجودة يف الكلتاب والسنة ،غاية األمر أنه ال
يفهمها أي شخص؛ وهلذا ركزت هذه النصوص احلديثية ـ كام قلنا ـ عىل فكرة مرجعية أهّ
البيت وعلمهم ،وأن عىل الناس الرجوع إليهم ال إىل القياس ،وهبذا نثبت أن الرشيعة شاملة
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كاملة واقع ًا ،غاية األمر أن فهم أحكامها بام يكون صور ًة هلذا الكامل اللترشيعي منحرص باألئمة
من أهّ البيت ،وأنه بالرجوع إليهم يلتم حسم هذا املوضوع ،وأن عدم فهمنا الشمول عّب
اللتقري واللتلتبع ناتج عن قصور يف فهمنا لنصوص الكلتاب والسنة.
وهذا احلّ ينسجم مع منهج بعض اإلخباريني الذين حرصوا فهم الكلتاب بأهّ البيت،
وتكون نظرية اإلخباريني يف مسألة عدم حجية ظهورات القرآن الكريم رافد ًا مه ًام يف هذا
احلّ.
لكن هذا ّ
احلل يواجه أيضاً مالحظات عدّ ة ،أبرزها:
ّ
املالحظة األوىل :إن ما أكدته هذه النصوص احلديثية املثبلتة للشمول ال مشكلة فيه اآلن،
لكن بعد أن رجعنا إىل أهّ البيت ووجه شيعلتهم هلم األسئلة وأجابوا ،هّ ارتفعت املشكلة؟
إن مشكلة شمولية الرشيعة يعاين منها الفقيه الشيعي اليوم كام يعاين منها الفقيه السني،
حلتى لو كانت هناك نسب خملتلفة يف املوضوع ،ولو أن املوضوع تم حله شيعي ًا ملا جلأ املفكر
الشيعي احلديث إىل مرجعيات مساعدة له مثّ مرجعية ويل األمر ،وملا طرحت نظرية الفراغ أو
األدلة اللترشيعية العليا وغيها .فالسؤال هو :لو أخذنا نصوص أهّ البيت وأضفناها ،هّ
سنجد حالً ملشكّ الفقيه املسلم اليوم أو ال؟ هّ يمكن أن يساعدنا الفقهاء ليكشفوا لنا قوانني
شكّ الدولة ومؤسساهتا والعالقة بني هذه املؤسسات والقوانني اللتي حتكم ذلك؟! أين هذا
كله يف الرشيعة؟! وإذا كان اإلسالم ال يريد صيغ ًة موحدة لشكّ الدولة ومؤسساهتا ،فهذا
يعني أننا ملزمون بوضع صيغ ولو مؤقلتة ،وهذا هو بالضبط معنى أننا جمبورون عىل ممارسة
فعّ اللتقنني برشي ًا.
إن هذا يعني أن الرشيعة الكاملة هي عند أهّ البيت ،لكنها مل تصدر عنهم ،وهذا عود إىل
احلّ األول امللتقدم الذي ناقشناه ،ورجوع إىل أصّ املشكلة.
إن مرجع هذا الكالم إىل كامل الرشيعة الواقعية وعدم كامل بياّنا أو كامل وعدم كامل يشء
آخر كام سيظهر من احلّ الثالث القادم بإذن اهلل ،ومن ثم فالفقيه اليوم ال يملك رشيع ًة كاملة
قادرة عىل حّ قضاياه.
املالحظة الثانية :قد أثبلتنا يف أبحاثنا يف «حجية السنة» أن القرآن الكريم حيلتوي عىل أغلب
قضايا الدين ،وقلنا بأن هذه النلتيجة ترتك أثرها يف االجلتهاد الرشعي ،كام قلنا يف مباحث حجية

القرآن بأن القرآن ظاهر بني مبني ،خالف ًا للنظريات اإلخبارية اللتي سدت باب فهم الكلتاب
وحرصته بأهّ البيت النبوي ،وإذا أخذنا هاتني النلتيجلتني بعني االعلتبار وفرضنامها أص ً
ال
موضوع ًا ،مل يعد يمكن األخذ هبذا اللتفسي هنا؛ ألنه يعني أن القرآن الكريم يف أحكامه
الرشعية العملية اللتي حيلتاجها عامة الناس مل يقدم صور ًة بين ًة عن أغلب الدين ،بّ وال شبه
بينة ،حيث يصعب جد ًا فهم قوانني مناطق الفراغ واملسلتجد منه إال بالرجوع إىل أهّ البيت،
ورغم الرجوع إليهم ما زلنا اليوم ال نفهم الكثي ،وهذا خالف البيانية القرآنية.

احل ّل الثالث :مشوليّة الشريعة الكائنة والصادرة دون الواصلة

ثالث احللول هنا هو أن نللتزم بكامل وشمولية الرشيعة الواقعية ،كام نللتزم بكامل وشمولية

الرشيعة الصادرة عن الكلتاب والسنة ،بام يف ذلك سنة أهّ البيت شيعي ًا وسنة الصحايب سني ًا،
غاية األمر أن بعض نصوص هذه الرشيعة مل يصلنا بفعّ الظروف اللتارخيية ،األمر الذي
يضطرنا إىل العودة إىل القياس أو إىل األصول العملية واللتعامّ مع حالة اسلتثنائية ،ولو وصللتنا
متام النصوص اللتي صدرت ملا وجدنا اليوم أي نقص عىل اإلطالق.
إن هذا احلّ للموضوع لعله األكثر انسجام ًا مع االجتاه املدريس الذي حيمّ اللتاريخ
مسؤولية ضياع النصوص ،ويدخّ الفقه اليوم يف وضع اضطراري ،يرجع فيه إىل األحكام
الظاهرية املسلتفادة من األمارات الظنية واألصول العملية ،وهبذا يلتم اجلمع بني واقع الرشيعة
الصادرة من جهة يف كوّنا شاملة كام أفادته هذه النصوص األيديولوجية هنا ،وبني واقع حال
الفقه وعدم شموله وفق ًا ملا متت اسلتفادته من عمليات االسلتقراء امللتقدمة.
وهذا احلل ج ّيد نسبي ًا ،لكنّه:
 1ـ جيب أن يلتخطى قضية عقالئية يف الكشف عن طبيعة الصادر يف الكلتاب والسنة ،فإذا
كان الصادر من األمور اللتي حيلتمّ فيها الضياع وحيلتمّ أنه مع ضياعها مل يصلنا فيها يشء رغم
عرشات اآلالف من األحاديث الرشيفة مع وجود الكلتاب العزيز ،ففي هذه احلال يمكن أن
يكون الضياع معقوالً ،ويمكن عقلنة فكرة الشمول الواقعي الصادر وعدم الشمول الواصّ
إذا صح اللتعبي ،إال أن هذه املعادلة ال تصح يف كّ األمور ،فهّ حيلتمّ غياب كّ هذه
النصوص دفع ًة واحدة مما تعلق بقضايانا اليوم دون اللتحفظ عليها؟ وكيف نفّس عدم توجيه

النبي وأهّ بيلته شيعلتهم حلفظها؛ كوّنا حاجة األجيال الالحقة ومن حقوقها عليهم؟ وكيف
فهم املسلتمعون هذه النصوص اللتي حتكي عن أمور ال صلة هلم هبا؟ وماذا نفعّ مع صيغ
قانونية يف أمور حتدث فيها تغيات تفرض تغيي الصيغ القانونية ملسألة ما بني عرص وعرص
آخر ،كام هي احلال يف الكثي من القضايا القانونية اليوم؟ كيف صدرت النصوص اللتي تقنن
هذه امللتغيات وترشع لكّ فرتة ترشيعاهتا اللتفصيلية؟
 2ـ ولو تنزلنا عن كّ هذه األسئلة وتغاضينا عنها ،فكيف يضع الفقيه املدريس احللول لنا
اليوم؟
أ ـ فإذا عاد إىل أحد احللول امللتقدمة كمرجعية ويل األمر فقد عادت اإلشكاليات للتشمله
من جديد ،وأقر بمرجعية العقّ يف اللتقنني يف ظرفنا احلايل االضطراري مع أنه يرفضها .ولو
أقر فهذه نقطة اللتقاء بيننا وبينه يف النهاية.
ب ـ وإذا رجع إىل جمرد األصول العملية مل تنلتظم أموره هبا كام أوضحنا سابق ًا.
ج ـ ولو دار أمره بني هذه الصيغ وبني الصيغة اللتي قدمناها نحن هنا يف مسألة الشمول
الدسلتوري لكانت الصيغة اللتي قدمناها أقرب إىل النص والواقع مع ًا:
أما أّنا أقرب إىل النص؛ فلقرهبا من النصوص الدسلتورية بعد عدم وجود نصوص
تفصيلية.
وأما أّنا أقرب إىل الواقع ،فحأّنا تقر بدور العقّ يف اللتقنني وتنظر إىل طبيعة املشكلة بنظرة
واقعية دون أن حتاول تبسيطها.
بّ نحن نجد أن الكلتاب وسنة الرسول وأهّ بيلته وصحابلته لو أرادوا أن يبينوا أحكام
قضايانا اليوم ،فليس أمامهم سوى سبيّ اإلطالقات والعمومات مع النصوص الدسلتورية
اللتي تلتشكّ بدورها من إطالقات وعمومات ،فمن األقرب منطقي ًا أّنم مل يصدروا أحكام ًا
تفصيلية يف القضايا املعارصة اليوم ،وإنام أطلقوا تقعيدات عامة ،وحيث إن قضايانا اليوم
بحاجة إىل نصوص تفصيلية قانونية ،فهذا معناه أن اإلرث الديني يشكّ بالنسبة إليها مرجعية
قواعدية ودسلتورية ال مرجعية قانونية تفصيلية ،وهذا ما ينسجم مع الطرح الذي قدمناه أكثر
من انسجامه مع وجود قوانني تفصيلية اليوم مع افرتاض ضياعها.
إن مركز القضية يف أنّه كم هو احتامل وجود صيغ قانون ّية تفصيلية لقضايا العرص يف
ّ

النصوص مع افرتاض غياهبا وسقوطها؟ أليس لو كان لبان؟ إن هذا االفرتاض فيه بعد كلام
راجعنا طبيعة القضايا اجلديدة واألبواب القانونية اجلديدة ،وليس من حّ أمام املرشع سوى
إطالق قواعد عامة ونصوص دسلتورية يصار إىل سن القوانني يف هدهيا.

احل ّل الرابع :مشوليّة الشريعة األعم من الواقعيّة والظاهريّة

رابع احللول هنا هو ما ذكره بعض املعارصين عرض ًا يف سياق حديثه عن مسألة دور الزمان

واملكان يف االجلتهاد ،حيث ذهب إىل أن شمولية الرشيعة تعني عدم خلو الواقعة من حكم ولو
كان حك ًام ظاهري ًا  ،ومعنى ذلك أن أي واقعة من الوقائع يوجد فيها حكم واقعي ،وإال
فيكفي وجود حكم ظاهري ،واألحكام الظاهرية عنوان يشمّ ما تقدمه لنا األصول العملية
اللتي حتدثوا يف حمله عن اسلتيعاهبا خملتلف األمور بالقسمة العقلية احلارصة ،وبذلك تكون كّ
األمور والوقائع حتت االسلتيعاب الرشعي.
وهذا الفهم للشمولية يطابق من الناحية العملية املنهج السائد يف االجلتهاد ،ويعلتّبه حمقق ًا
ومسلتجيب ًا لشمول الرشيعة.
لكن يمكننا هنا التعليق:
أ ّوالً :عىل تقدير صحة هذا اللتفسي للشمولية ،ال يكون قد حّ املشكلة اللتي نبحث فيها،
وهي القضايا املسلتجدة أو احلاجة للتقنينات جديدة تفصيلية يف موضوعات باتت مهمة اليوم،
فليس املهم إثبات الشمولية بقدر ما املهم الداللة عليها خارج ًا بغية حتقيق اجلمع واللتوفيق بني
املعطى األيديولوجي الذي دلت عليه النصوص هنا واملعطى االسلتقرائي امللتقدمة اإلشارة إليه،
وما طرحه هذا الباحث هنا يفّس أصّ الشمول ،لكنه ال حيدث اللتوفيق املذكور.
ثاني ًا :إن هذا اللتفسي وإن كان يف نفسه صحيح ًا؛ ألن األصول العملية تسلتطيع اسلتيعاب
الوقائع ،لكنه ال يصلح تفسي ًا لنصوص الشمول اللترشيعي امللتقدمة؛ ألن ظاهر هذه النصوص
ـ أو ال أقّ أغلبها ـ أّنا تلتحدث عن الرشيعة الواقعية املوجودة عند النبي‘ وأهّ بيلته،
واملسطورة يف صحائف كانت عندهم أو غي ذلك ،فهي تنهى عن القياس وتدعو للرجوع إىل
( )1حممد جواد فاضّ اللنكراين ،دور الزمان واملكان يف علم الفقه ،جملة فقه أهّ البيت ،العدد :53
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أهّ البيت ،وظاهر هذا كله هو احلديث عن الرشيعة الواقعية اللتي فيها حلتى أرش اخلدش ،ال
ما كان مثّ األصول العملية ،فهذا اللتفسي ال يلتامهى كثي ًا مع ظاهر هذه النصوص وسياقاهتا.
ثالث ًا :إنه سوف يأيت عند احلديث عن تأثيات نظريلتنا عىل االجلتهاد الرشعي ،أن الرشيعة
الظاهرية ال يثبت هلا الشمول إن مل تكن الرشيعة الواقعية مفروضة الشمول مسبق ًا ،ومن ثم ال
معنى للحديث عن الشمولية األعم من الواقعية والظاهرية إن مل يكن هناك شمولية واقعية
مفروضة من قبّ ،ومن ثم فهذا احلّ ال يقوم عىل أساس.

احل ّل اخلامس :الشموليّة الدستوريّة والقواعديّة واملناخيّة

آخر احللول هنا هو ما نجده احلّ الصحيح أو األقرب واألرجح من غيه ـ وفق ًا ملسلك

الشمولية ـ بمالحظة القدر امللتيقن من نصوص الشمولية هنا ،وهو أن يراد بشمول الرشيعة
أّنا حتلتوي قدر ًا وافر ًا من األحكام اللتفصيلية ـ السيام يف جمال العبادات ـ إىل جانب قدر كاف
من النصوص الدسلتورية والقواعدية اللتي يسلتند إليها بوصفها مرجع ًا للتقويم اخليارات
املقرتحة قانون ًا حلالة ما أو لوضع ما ،وحيث إن هذا القدر حيقق الشمولية وحيقق عنواّنا
تقريب ًا ،فيكون وافي ًا ببعض األدلة والنصوص اللتي اسلتندوا إليها إلثبات الشمولية هنا ،كام أنه
واف ـ وفق ًا ملا أسلفنا ـ يف االسلتجابة للمشكلة االسلتقرائية امللتقدمة ،ومنسجم مع النلتائج اللتي
توصّ إليها الفكر السيايس اإلسالمي يف القرن العرشين ،وملسها ملس اللتجربة.
وفارق هذا ّ
احلل عن الذهن ّية املشهورة يف أنه ال يفهم الشمول دائ ًام بالذهنية اللتفصيلية من

جهة ،كام أنه يقر ويرصح بشفافية بأن للعقّ دور ًا يف وضع بعض القوانني يف هدي نصوص
الرشع باملعنى السالف.
قررت أن تكون واضحة
وهبذا نستنتج ّ
أن نظر ّية الشمول يمكن أن ينتهي هبا املطاف ـ لو ّ

ش ّفافة مع نفسها ـ إىل نوع من الشمول القيمي والدستوري ،بام يقرتب كثري ًا من نظر ّيتنا ،وإن
أن أنصار الشمول ّية سوف يقبلون هبا ،وعىل أ ّية
كانت هلذه النتيجة مستلزماهتا التي ال أعتقد ّ
حال فقد كان قصدي هنا حماولة إجياد مقاربة أو نوع من املصاحلة بني نظر ّيتنا وبني نظر ّية
أن هذه املقاربة تزداد إمكاناهتا يف ّ
األول واخلامس (والثالث جزئ ّي ًا كام
تبني ّ
احلل ّ
الشمول ،وقد ّ
األول عندي غري صحيح يف نفسه ـ ّ
وتقل يف سائر احللول
تقدّ م) لو وافقوا عليهام ـ وإن كان ّ

أو َتتفي.

النظريّة املختارة وإشكاليّة معارضة األحكام والقواعد القانونيّة األوّليّة

يواجه تصورنا هنا إشكالية مفرتضة ،وهي أن هذه القوانني البرشية املزعومة تعارض

قواعد ومسلامت وأحكام ًا فقهية أولية ثابلتة يف الرشع ،ومن ثم فعندما نرشط سالمة هذه
القوانني ومرشوعيلتها بكوّنا تلتوامل مع الرشع وال تعارضه ،فهذا معناه أننا نحكم عليها باملوت
ونذهب هبا نحو العقم ،فلن تلتمكن من إنلتاج يشء بعد ذلك تقريب ًا.
ولكي نوضح هذه الفكرة يمكن أن نقرهبا عّب مثال ،برصف النظر عن طبيعة املثال ودقلته،
فالقوانني يف جمملها تقريب ًا حتد من حريات الناس يف اللترصف بأمواهلم ونفوسهم ،فعندما يقول
البرشي هذا بأن مالك البناء ال يمكنه أن يبني طابق ًا علوي ًا عىل بنائه إال إذا أخذ إذن ًا من
القانون
ي
البلدية ووزارة الداخلية ،فهذا حد من حريلته يف اللترصف بأمواله ،وهو خيالف القانون الرشعي
القائّ بأن الناس مسلطون عىل أمواهلم ،وعندما نفرض عىل الناس دفع رضائب مجركية ألجّ
اسلتياد البضائع من اخلارج ،فهذا ترصف يف أمواهلم بغي رضا ،وال حيّ مال امرء إال عن
طيب نفسه كام تقرر القاعدة الرشعية ،وعندما نلزم سائقي السيارات أو الشاحنات باللتنقّ يف
الطرق اململتدة عّب البالد يف أوقات معينة أو بشكّ معني فنحن نحد من حقهم يف املشرتكات،
ونحن نعلم أن املشرتكات حق عام لكّ الناس ،بّ األنكى من ذلك أننا نفرض عليهم دفع
رضيبة خمالفة قوانني السي بام ينايف تسلطهم عىل أمواهلم وعدم جواز أخذها منهم بغي رضا.
وهكذا نجد أنه يف الكثي من موارد جريان نظريلتنا ،ثمة موقف رشعي أويل معارض تقوم
القوانني البرشية هذه باحلد منه أو تقييده ،فمامرسة اللتقنني البرشي يعارض الرشع يف كثي من
األحيان ،وهذا ما يسلتلزم إما اللتخّل عن النظرية كلها تقريب ًا أو اللتنازل عن رشط عدم معارضة
الرشع ،فضالً عن رشط املواملة.
لكن هذه املشكلة اللتي حتدث يف بعض مساحات تطبيق نظريلتنا يمكن حلها بيّس ،وذلك
أنه إذا ثبت أن هناك قانون ًا رشعي ًا مسلتمد ًا من األدلة املحرزة وشبهها ،ال من مثّ أصالة
الّباءة ،ففي هذه احلال نحن نواجه خطوتني رضوريلتني:
اخلطوة األوىل :اخلروج ـ وفق ًا لقواعد االجلتهاد امللتعارفة ـ عن حتت سلطان القوانني األولية

الثابلتة يف الرشع ،بجعّ املوضوع فارغ ًا من احلكم اللتفصيّل.
اخلطوة الثانية :الرشوع بسن القوانني البرشية يف دائرة الفراغ هذه.
وهذا ما أملحنا إليه يف الفصول السابقة ،بمعنى أن خروج الفقيه عن احلكم األويل جيب أن
يكون بحكم ثانوي أو بلتعبي أدق :بمّبر رشعي اجلتهادي ،لكن القوانني اللتي توضع
للتسلتجيب للحالة الثانوية وتضع ح ً
ال هلا ال يفرضها أو يعينها العنوان أو احلكم الثانوي ،بّ
حتلتاج لنمط آخر من اللتقنني ،فقضايا البيئة ـ عىل سبيّ املثال ـ نخرج عن مبدأ احللية فيها
بعنوان إلزامي عام أويل أو ثانوي كحرمة الرضر (بأخذ املفهوم املجلتمعي أيض ًا للعناوين
الثانوية) ،لكن القوانني اللتي توضع للتنظيم الوضع البيئي وحتقيق ملتطلبات رفع الرضر ،ال
يعينها العنوان املذكور ،بّ هو صامت جتاهها وال حيكي عنها بذاهتا لو بقينا نحن وإياه ،وإنام
يصوغها اإلنسان بنفسه ،ليعمّ الفقيه عىل دارسة القواعد اللترشيعية العامة من زاوية
اسلتدعائها أو ترجيحها أحد اخليارات القانونية املقرتحة؛ كوّنا األوفق بروح الرشيعة ومزاجها
العام وقواعدها امللتداخلة امللتواشجة يف االجلتامع البرشي.
وهذا كله يعني أن ممارسة اللتقنني البرشي يف مفروض تصورنا ال يكون إال يف ظرف عدم
وجود حكم رشعي أويل ،وعدم وجود حكم رشعي ثانوي قادر عىل تقديم صيغة قانونية
بذاته ،فلو كان هناك حكم رشعي أويل فإن القانون البرشي إما أن يؤكده ويكرره ،ومن ثم فال
حاجة له؛ ملطابقلته له ،وإما أن يعارضه ،واملفروض أن من رشوط سالمة العملية القانونية ـ
وفق ًا لنظريلتنا ـ هو عدم معارضة األحكام والقواعد الرشعية ،وأما لو مل يكن هناك حكم أويل،
بّ كان هناك ـ مثالً ـ حكم ثانوي ،فإذا كان احلكم الثانوي مسلتجيب ًا للواقعة بنفسه بال حاجة
للعقّ اإلنساين يف تقديم صيغة قانونية ،فال جمال لللتقنني البرشي ،وأما لو مل يكن األمر كذلك
ـ كام رشحنا مرار ًا يف الفصول السابقة ـ فهنا يقوم احلكم الثانوي بلتحريرنا مسبق ًا من سلطان
األحكام األولية ،ليعبد الطريق أمامنا كي نسلتجيب مللتطلباته برفع الرضر مثالً ،عّب قيامنا نحن
بسن قوانني برشية تصب يف خدمة اهلدف املذكور.
وهذا ما يفرض أن ممارسة اللتقنني البرشي وإلزام الناس بموجبات هذا اللتقنني ال يمكن
فلتح بابه عىل مرصاعيه ،بّ البد من فرض خلو الواقعة من حكم أويل متام ًا أو تغلب حكم
ثانوي عىل احلكم األويل مسبق ًا دون أن يلتمكن الثانوي من تقديم صيغ قانونية بذاته.

هذا هو املعيار يف آلية العمّ القانوين وفق ًا لنظريلتنا ،ومن ثم فالسلطة املقننة البرشية اللتي
ننلترص هلا هنا ليست مبسوطة اليد يف وضع قوانني وفق ًا ملا تراه هي من مصالح بعيد ًا عن
اللتمهيد املسبق املمكن اجلتهادي ًا هبدف حترير املوقف من األحكام الرشعية األولية ،وإنام يسمح
هلا بمامرسة فعّ القانون يف دوائر الفراغ األولية أو دوائر اللتفريغ ـ إذا صح اللتعبي ـ وهي
الدوائر اللتي يقوم فيها احلكم الثانوي بلتفريغ الواقعة من األحكام األولية.
العامة بحيث تكون هلا القدرة بذاهتا ـ بال حاجة لعنوان
نعم ،إذا قال شرص بوالية الفقيه ّ

األولية ،انطالق ًا من مفهوم مطلق املصلحة ،فإن األمر
ثانوي ـ عىل احلدّ من جريان األحكام ّ
سيصبح أكثر يّس ًا ووضوح ًا؛ ألن نفس دليّ والية الفقيه سوف يلتحول بذاته إىل معطى
اجلتهادي مقيد ألدلة األحكام األولية ،فلتدخّ ويل األمر سوف يكون بذاته تفريغ ًا للموقف
من احلكم األويل .لكننا ال نلتبنى هذا النوع من والية الفقيه ،بّ نرشط واليلته ـ يف مواضع
ثبوهتا ـ بكوّنا خاضعة للمعايي الرشعية األولية والثانوية ،وفق ًا ملثّ ما طرحناه آنف ًا.
املحرمة بذاهتا رشعاً،
املربر الثانوي هو نفس املواضعات البرش ّية غري
ّ
وهكذا احلال لو كان ّ

فإذا تواضع أفراد املجلتمع ـ مث ً
ال ـ عّب العملية الديمقراطية السليمة عىل تفويض هذه
املجموعة من األفراد سلطة اللتدخّ جتاههم يف احلد من حرياهتم وسلطناهتم عندما ترى هذه
املجموعة مصلح ًة ،فهنا تكون نفس املواضعة توافق ًا حيظى بدور ثانوي ،ومن ثم فنقطة بداية
اللتقنني الذي حيد من احلريات والسلطنات ترشع بعد ختّل املواطن عن حقه األويل لصالح ما
يراه املقنن صالح ًا ،وهذا اللتخّل مرشوع رشع ًا حسب الفرض.
وهبذا نفهم أن اخلروج بقوانني برشية جديدة ليس تغيي ًا حلكم اهلل ،بّ ال يوجد حكم هلل
هنا غي أمثال العناوين الثانوية والقواعد الدسلتورية ،اللتي ال يقوم اللتقنني البرشي بلتغييها كام
صار واضح ًا ،بّ يقوم باالسلتجابة هلا.

تأثريات نظريّتنا على االجتهاد الشرعي

هذه النظرية اللتي توصلنا إليها إذا اعلتقد هبا شخص فسوف تلتحول إىل معطى قبّل حيمله

الفقيه وهو يلج غامر البحث االجلتهادي ،فبدل أن يدخّ الفقيه االجلتهاد يف النصوص
واملسائّ والقضايا حمم ً
ال بمصادرة قبلية وهي شمولية الرشيعة ،ها هو اآلن يدخّ خالي ًا من

هذه املصادرة .واملعطيات القبلية إن مل جتعله جيزم بعدم الشمولية فهي يف احلد األدنى متنعه من
اعلتبار الشمولية حقيق ًة مسبقة مفروضة سلف ًا.
ثمة تأثريات هلذه النظر ّية عىل االجتهاد الرشعي وعىل قواعد عمل الفقيه
والسؤال هنا :هل ّ
واألصوِل أو ال؟
الذي يبدو لنا أن هناك تأثيات مهمة جد ًا تظهر هنا لو اخرتنا عدم الشمولية ـ كام هو
الصحيح ـ وسوف نذكر أبرز تلك اللتأثيات ونقوم برشحها ،وهي يف الوقت عينه تفّس لنا
أمهية هذه النظرية وحجم حضورها يف املنظومة الفكرية والرشعية.

 1ـ تراجع دور النظريّات املساعدة للنصوص مثل القياس..

من الواضح ـ كام بينا سابق ًا يف الفصول امللتقدمة ـ أن نظرية القياس واملصالح املرسلة

وأمثاهلا تقوم عىل افرتاض أن خلو الواقعة من نص (ما ال نص فيه) ،يدعونا للذهاب خلف
وسائّ عقالنية مّبرة حتاول أن تقربنا من املوقف الرشعي ،فالفقيه عندما ال جيد املوقف
الرشعي للواقعة املعينة يف النص يذهب نحو القياس أو االسلتصالح.
إن هذه اآللية يف العمّ االجلتهادي مبنية عىل فرضية مسبقة ،وهي وجود حكم يف الواقعة مل
نلتمكن من اللتوصّ إليه عّب النص ،فصار من الرضوري أن نذهب خلف معايي أخرى مّبرة
للوصول إليه ،عّب مقارنات ومقاربات بام هو أقرب إليه يف النصوص أو عّب املصالح للعبور
نحو احلكم من خالهلا.
ينتج حك ًام تفصيل ّي ًا فيه:
نص ُ
إذا نفينا نظر ّية الشمول ّية ،فنحن أمام حالتني فيام ال ّ
أ ـ أن حيصّ لنا علم جزئي موردي ـ لسبب أو آلخر ـ بوجود حكم هلل يف هذه الواقعة
بخصوصها ،غاية األمر أنه مل يصلنا النص والبيان فيه ،ويف هذه احلال يمكن الرجوع للطرق
املساعدة من نوع القياس واملصالح املرسلة ـ عىل تقدير ثبوهتا بوصفها طرق ًا يف االجلتهاد
الرشعي ـ الكلتشاف احلكم املعلوم وجوده يف ذاته ،لكنه جمهول اهلوية بالنسبة إلينا.
ب ـ أن ال حيصّ لنا علم ـ ويكفينا عدم حصول العلم ـ بوجود حكم يف الواقعة أصالً ،بّ
نحلتمّ أن هلل فيها حك ًام مل يصلنا فيه نص أو بيان ،ونحلتمّ أنه من ضمن الدائرة اللتي ال حكم
هلل فيها؛ انطالق ًا من عدم شمولية الرشيعة اللتفصيلية ،فض ً
ال عن اجلزم بعدم وجود حكم هلل

فيها ،فهنا ال معنى السلتخدام مناهج االجلتهاد القيايس أو املصلحي أو غيه للوصول إىل حكم
اهلل تعاىل؛ ألن القياس ال يثبت يل وجود احلكم من دون قانون الشمولية ،بّ هو يعني يل هوية
احلكم بعد افرتاض قانون الشمولية مسبق ًا يف الوعي الفقيه.
وسبب ذهابنا نحو هذا الفهم أنك لو راجعت أدلة حجية القياس ،فسلتجدها تار ًة قائمة
عق ً
ال عىل وجود حكم هلل يف مجيع الوقائع وال نبلغه بطريق غي القياس فيكون القياس حج ًة،
وأخرى عىل اإلمجاع وممارسات الصحابة الكثية فيام سمي باجلتهاد الرأي ،بّ بحديث معاذ
بن جبّ ـ وهو من أهم املسلتندات ـ والدال عىل ترخيص النبي له أن جيلتهد برأيه عند فقدان
دليّ الكلتاب والسنة وأمثال ذلك ،عدا عن بعض األدلة الضعيفة اللتي مل يعد هلا قيمة علمية
مؤخر ًا ،مثّ االسلتناد إىل بعض اآليات القرآنية.
ولو أعدنا النظر فيام هو العمدة من أدلة القياس ،لوجدناها ـ كام الحظنا ـ إما قائمة عىل
شمولية الرشيعة رصاح ًة ،كام يف مثّ الدليّ األول املشار إليه آنف ًا ،ومن ثم فسوف تنهار كليلتها
نلتيجة اّنيار دليّ الشمولية ،أو أّنا فهمت جتربة الصحابة وإمجاع القرن األول عىل أّنام رضب
من القياس ،مع أن جتارب الصحابة اللتي ينقلوّنا كثي منها إما هو فهم للنص وحيثيات
إطالقه وتعليالته وإلغاء خصوصياته عرف ًا ،ومن ثم فلم خترج عن آليات فهم النص وتنوع
هذه اآلليات ،أو هو خروج عن النص متام ًا ،وإعامل للرأي الشخّص فيام هو الصالح ،وهلذا
جتد أن خّب معاذ ال يفيد القياس ،بّ يفيد ترخيص النبي ملعاذ باالجلتهاد الشخّص برأيه يف
منطقة الفراغ؛ ألنه يقول له بأنك إذا مل جتد شيئ ًا يف الكلتاب والسنة فاعمّ برأيك ،وهذا ظاهر
يف اللغة العربية ـ خاصة يف ذلك الوقت الذي مل يكن فيه مصطلح الرأي ملتضمن ًا للقياس،
خالف ًا ملا صارت احلال عليه يف القرن الثاين اهلجري ـ بأنه يعمّ بام يبدو له صاحل ًا ومنسج ًام مع
الدين ،ال أن رأيه كاشف عن الدين ،فهذا ما مل ترش إليه الرواية إطالق ًا.
وهبذا يلتناسب خّب معاذ وأمثاله متام ًا مع نظريلتنا؛ فليس هناك دليّ واضح يفيد أنه حيث
كان هناك قياس كان هناك حكم رشعي ،بحيث يكون القياس بنفسه دليالً عىل وجود احلكم
الرشعي ،بّ العكس هو الصحيح؛ فإن املفهوم من بعض األدلة أن القياس واجلتهاد الرأي إما
بنيا عىل فرض الشمولية مسبق ًا ،أو أّنام ليسا سوى نفس اللتقنني البرشي يف دائرة الفراغ
بالطريقة اللتي قلناها نحن ،ال بطريقة الكشف عن حكم اهلل يف الواقعة ،وأرجو من القارئ

العزيز أن يعيد النظر يف أدلة القياس لينلتبه ملا نقول.
كام أرجو من االجلتهاد اإلسالمي أن يعيد النظر يف أدلة القياس أيض ًا من حيث كوّنا تصلح
يف كثي من مواردها للتكون دلي ً
ال عىل نظريلتنا ،وليس عىل نظرية القياس بمعنى الطريق
الكاشف عن حكم اهلل تعاىل ،خاصة بعض موارد اجلتهاد الرأي اللتي نقلوها ،دون أن أعني
بذلك أن مفهوم القياس يف القرن الثاين اهلجري كان يطابق نظريلتنا ،بّ بالعكس؛ فإن هذا
املفهوم خمالف ملا نطرحه نحن ،لكن أدلة نظرية القياس اللتي عرفت منذ القرن الثاين اهلجري،
ليست كلها دالة عىل القياس بذلك املفهوم ،بّ بعضها دال عىل مرشوعية سلوك سبيّ اجلتهاد
الرأي يف إدارة األمور ،بعيد ًا عن نسبة نلتائج هذا االجلتهاد إىل الرشيعة ،فليالحظ جيد ًا ،وهلذا
كانت بعض النزاعات األوىل يف القرن األول تدور حول مّبر الذهاب نحو اجلتهاد الرأي
حيث يوجد نص ،فكان الفريق الرافض الجلتهاد الرأي يسلتند إىل وجود النص ،فال رضورة
وال مّبر الجلتهاد الرأي حيث يوجد نص؛ ألن االجلتهاد يف مقابّ النص غي مرشوع ،وإنام
املرشوع ـ وفق ًا للتلك األدلة ـ هو االجلتهاد حيث ال نص ،وال يعني االجلتهاد حيث ال نص
نسبة نلتائج هذا االجلتهاد للرشيعة ،بّ يعني ترشيع القوانني اللتي فيها الصالح العام واملنسجمة
مع املسار الديني أيض ًا.
وهبذا نحصّ عىل النلتيجة اآلتية :ال يوجد يف أدلة القياس ما يفيد بوضوح أن القياس بنفسه
دليّ عىل وجود احلكم يف الواقعة ،بّ غايلته أنه دليّ عىل هوية احلكم املعلوم وجوده فيها
مسبق ًا بدليّ آخر كقانون الشمولية ،وهبذا نكلتشف اخلطأ اللتارخيي الذي وقع فيه االجلتهاد
الرشعي اإلسالمي حتت سطوة مثّ فكرة الشمولية ورضورة خلع صفة (الدينية) عىل كّ
القوانني.

 2ـ تأثري النظريّة على فقه املصلحة (االستنتاج اللمّي للحكم الشرعي)

عندما يعلتقد الفقيه بأن األحكام الرشعية تابعة للمصالح واملفاسد ،ثم ينكشف له بطريقة

أو بأخرى وجود املالك الثبويت ـ أي املصلحة أو املفسدة مث ً
ال ـ يف موضع معني ،فإنه يسلتنلتج أن
احلكم موجود هنا؛ ألن املفروض أن احلكم تابع لروحه اللتي متثلها مرتبة املالك واإلرادة ،فإذا
تم إحراز أن املالك موجود ،وبلتبع ذلك أحرزنا اإلرادة ،فإننا نكلتشف وجود احلكم يف املورد،

ولو مل يكن هناك نص أو دليّ غي ذلك.
هذه اآللية يمكن تصورها يف إطار نظرية الشمول القانوين املبنية عىل قاعدة تبعية األحكام
حرص ًا للمصالح واملفاسد يف امللتعلقات؛ ألن املفروض أن املرشع سبحانه يرشع تبع ًا للمصالح
واملفاسد ،وحيث إننا اكلتشفنا هذه املصالح أو املفاسد يف مورد ما فإن من الطبيعي أن نكلتشف
أن اهلل رشع هنا حك ًام عىل طبقها ملتناسب ًا معها ،فحلتى لو مل ينطق هو بنفسه بيشء يمكننا أن
نسلتنلتج موقفه من هذه العملية اللتي تنطلق من معرفة علة احلكم يف مرحلة الثبوت ،وهي
املالك ،إىل احلكم نفسه يف مرحلة االعلتبار ،بعد فرض البدية وجود حكم انطالق ًا من قانون
الشمول.
ولكننا إذا نفينا نظرية الشمول ،مل تعد هذه اآللية اللتي خيلتارها مجع من العلامء والفقهاء
املسلمني ،قادرة عىل اجلريان واإلنفاذ؛ ألنه سيعود من املمكن أن اهلل يعرف باملالك هنا وتوجد
املصلحة ،ولكنه ال يصدر حك ًام أصالً ،لسبب يراه هو ،وحيث إنه غي ملتعهد أو مللتزم بإصدار
األحكام يف كّ املوارد ،مل يعد يمكننا اسلتنلتاج أنه أصدر حك ًام هنا.
وهذا ما سيؤ ّدي إىل التأثري عىل مثل نظر ّية تنقيح املناط القطعي فض ً
ال عن الظنّي؛ فإن
الكشف عن املناط الثبويت حلكم ما ،ال يعني أن هذا املناط نفسه سوف ينلتج حك ًام آخر يف
موضع آخر ولو كان موجود ًا هناك؛ لعدم إحراز اللتصدي اإلهلي ،ما مل نسلتكشف ذلك بدليّ
إضايف.
وهذا ك ّله يع ّقد جد ًا تنشيط نظر ّية اكتشاف األحكام عرب اكتشاف املالكات والتي باتت

سمة اإلصالح الفقهي املعارص ،كام يتع ّقد بذلك نشاط نظر ّية املقاصدّ ،
وتقل إمكانات االستناد
إىل مثل هذه النظر ّيات.
وهذا بالضبط ما بيناه يف املحور األول من الفصّ األول من هذا الكلتاب ،من أن ما يفرض
دخول مرحلة روح احلكم (املالك واإلرادة) هو وجود اعلتقاد مسبق بشمولية الرشيعة ،وهلذا
نعلتّب أن إثبات إرادة اهلل كاف يف إثبات احلكم الصادر؛ ألنه ال جمال ألن ال يكون له حكم يف
موضوع من املوضوعات ،أما لو أنكرنا الشمول فإن جمرد اإلرادة غي املّبزة ال تساوي
الشمولية.
لكن هذا الكالم ك ّله ،جيري يف موارد علل األحكام الثبوت ّية (املالكات) ال اإلثبات ّية؛ فلو أن
ّ

نص ًا أو دلي ً
ال ما بني علة احلكم ،بحيث اسلتفدنا منه أن علة هذا احلكم هي كذا وكذا ،فإن
العرف قد يفهم ـ يف كثي من هذه احلاالت ،ال مجيعها ـ أن النص يريد بيان املوقف الرشعي من
كّ موارد وجود هذه العلة ،فلو قال بأن اخلمر حرمت إلسكارها فإن هذا بيان وإصدار حلكم
ملتعلق بكّ مسكر ،ومن ثم يمكن احلكم بحرمة كّ مسكر هنا؛ انطالق ًا من هذا البيان نفسه،
وهذا غي العلّ الثبوتية اللتي قد نكلتشفها دون داللة تعميمية يف النصوص من هذا النوع
(أرجو اللتدقيق جيد ًا).
وهبذا يظهر جمدّ د ًا عجز نظر ّية االستصالح ونظر ّية املصلحة املطلقة واملرسلة عن اخلروج
باستنتاجات فقه ّية دائمة ،وهو ما ينفي أيض ًا بشكّ تلقائي نظرية أمثال الشيخ عليدوست من
كون حكم احلاكم القائم عىل املصلحة هو حكم إهلي ،بّ كّ منهج اسلتنباط قائم عىل الطريقة
اللمية ،وهي االنطالق من علّ األحكام الثبوتية إىل األحكام نفسها ،سيصبح عرض ًة للسؤال
والنقد هنا ،فالحظ.
إن نظرية املصالح املرسلة سلتلتعرض هنا لرضبة قوية؛ إذ ال يوجد نص ،وإنام اتباع ملصالح
يراها البرش حيث ال نص ،ومن ثم فمرشوعية الذهاب نحو نظرية االسلتصالح ال تعطي نسبة
نلتائج تطبيق هذه النظرية إىل الرشيعة إال لو فرضنا شمولية الرشيعة مسبق ًا ،وأنه حيث تكون
هناك مصلحة فإن هناك حك ًام رشعي ًا إهلي ًا بالرضورة ،وحيث يكون ظن باملصلحة يكون ظن
باحلكم ،فان اللتجسي من الظن باملصلحة إىل الظن باحلكم مبني عىل أن هلل يف كّ واقعة حك ًام،
وإال فربام تكون هناك مصلحة وال يكون هلل فيها حكم أصالً ،ومن ثم لو أنكرنا نظرية
الشمولية ،فإن نلتائج االسلتصالح لن نلتمكن من نسبلتها للشارع ،وسنضطر لنسبلتها للمقنن
البرشي وفق الصورة اللتي رسمناها نحن هنا.
وهبذا نسلتنلتج أن الفقيه يف املواقع اللتي ال نص فيها وال بيان يلتصّ هبا ،ومل يكن لديه علم
بدليّ خارجي خاص بوجود أصّ احلكم فيها ،ال حيق له الذهاب للتحديد هوية احلكم
بالقياس أو املصلحة املرسلة ،بّ عليه الرجوع للفراغ وإعامل قواعد االجلتهاد يف دائرة الفراغ
مما رشحناه آنف ًا ،وهذا ما سيحد ـ ولن ينهيها متام ًا ـ من هذه النظريات بوصفها نظريات منلتجة
ألحكام رشعية دينية باملعنى السائد ،ويفلتحها بوصفها آليات عمّ يف منطقة الفراغ بالعرض
الذي قلناه نحن.

 3ـ تقدّم قانون عدم اجلعل على أصل الرباءة ،تأثريات يف با األصول العمليّة

إذا رصدنا عالقة نظريلتنا باألصول العملية األربعة املقررة يف االجلتهاد الرشعي ،خاصة

عند اإلمامية ،فسوف نجد اآليت:
 1ـ إن أصالة اللتخيي واالسلتصحاب (غي االسلتصحابات العدمية) واالحلتياط ،ال تلتأثر
عاد ًة بنظرية الشمول وعدمه؛ انطالق ًا من اآليت:
إ ّن أصالة التريري تعّب عن حالة دوران األمر بني املحذورين (خمالفة الوجوب أو احلرمة)،
فنحن نعلم بوجود حكم إلزامي مسبق يف مورد البحث ،ويدور أمره بني أن يكون هو
الوجوب أو احلرمة ،ويف هذه احلال حيكم العقّ باللتخيي وفق ًا للقواعد األصولية املقررة ،وهذا
احلكم غي مرتبط بقاعدة الشمول؛ ألن املفروض يف اللتخيي هو العلم مسبق ًا بوجود إلزام ما،
وهذا العلم ال يكون عاد ًة بأصّ قانون الشمول؛ ألن الشمول اللترشيعي ليس شموالً إلزامي ًا
حلتى يكون أصّ ثبوته موجب ًا للعلم باإللزامات ،بّ قد يكون احلكم اسلتحبابي ًا أو كراهلتي ًا أو
حك ًام باإلباحة ،وهذا يعني أن مورد جريان قانون اللتخيي ملتساوي النسبة وملتحد املسافة بني
نظرية الشمول وعدمها ولو عادةً.
وأما االستصحاب:
ّ
فإذا كان املراد منه استصحاب األحكام اإللزام ّية أو األحكام الرتخيص ّية ـ باملعنى األعم

خاص جع ُلها مسبق ًا من قبل الشارع ،فمن الواضح أن نظريلتنا ال
واألخص ـ املعلوم بدليل ّ
ّ

تؤثر عىل مثّ هذا االسلتصحاب؛ ألن املفروض أن احلكم قد علم بكونه قد جعّ مسبق ًا ،غاية
األمر أننا نشك يف كونه قد جعّ اليوم ،وإذا ثبت بدليّ حجية االسلتصحاب أنه يف كّ مورد
شككنا فيه يف البقاء فعلينا إجراء االسلتصحاب ،فإنه هبذه الطريقة يثبت احلكم بقا ًء تعبد ًا بدليّ
االسلتصحاب نفسه ،ومن ثم فقانون عدم الشمولية ال يلغي ثبوت احلكم بعد وجود دليّ عىل
ثبوته ،واملفروض أن هذا الدليّ موجود ،ولو كان هذا الثبوت تعبدي ًا ،سواء اعلتّبنا
االسلتصحاب أصالً حمرز ًا أو ال ،وإن كان األمر عىل اإلحراز أوضح.
وهذا هو فارق االسلتصحاب عن القياس واملصالح املرسلة؛ فإن دليّ حجية القياس
واالسلتصالح ال يساعد ـ كام تقدم ـ عىل فرضهام دلي ً
ال عىل وجود احلكم ،بّ مها دليّ عىل

هوية احلكم بعد فرض وجوده ،بخالف االسلتصحاب فهو بنفسه حاك عن وجود احلكم
املسبق يف مرحلة البقاء .نعم االسلتصحاب الوجودي ليس دليالً عىل وجود احلكم يف كّ
الوقائع حدوث ًا؛ ألن هذا خلف ماهية االسلتصحاب ،فالبد مسبق ًا ـ إلجراء االسلتصحاب ـ من
إثبات وجود احلكم ،ثم الشك فيه يف مرحلة البقاء ،ففي مرحلة البقاء بعد فرض احلدوث
تلتساوى نظرية الشمول وعدمها ،أما يف مرحلة احلدوث فلتخلتلفان ،ولكن مرحلة احلدوث
ليست هي بذاهتا جمرى االسلتصحاب كام هو واضح ،بّ هي مفروضه املسبق.
لكن هنا املتياز ًا بسيط ًا ،وهو أن القائّ بالشمول يمكنه ـ لو شك بقا ًء ـ اسلتصحاب كّل
احلكم األعم من أحد األحكام اخلمسة ،بناء عىل صحة هذا النوع من االسلتصحاب ،بخالف
املنكر للشمولية ،فإنه حيث ليس عنده علم مسبق بشكّ عام عىل وجود حكم يف كّ واقعة،
فال يمكنه يف هذه الواقعة أو تلك أن يسلتصحب كّل احلكم؛ ألنه غي معلوم احلدوث عنده؛
الحلتامل خلو الواقعة من احلكم متام ًا يف مرحلة احلدوث ،فينهدم رشط اليقني باحلدوث ،وإن
كان القائّ بالشمولية ال معنى عنده للشك بقا ًء بعد قيام الدليّ عىل الشمولية عنده ،إال إذا
كان دليّ الشمولية الالحقة عنده هو االسلتصحاب نفسه ال غي ،فلتأمّ جيد ًا.

وأما إذا كان املراد منه استصحاب عدم اجلعل ،فهنا إذا اريد من ذلك إثبات عدم تصدي
ّ

املوىل للجعّ القانوين مطلق ًا فهذا لصاحلنا ،فنحن يف موارد الشك يف أن املوىل جعّ هنا حك ًام
أو ال ،نجري اسلتصحاب عدم اجلعّ ،لكن ناجته ليس هو الّباءة عن اإللزام خاصة ،بّ ناجته
نفي وجود حكم أصالً ،ما دام ال دليّ عىل كلية وجود حكم يف كّ الوقائع ،وهو ما سنوضحه
قريب ًا عند احلديث عن قاعدة الّباءة ،فانلتظر.
وأ ّما االحتياط ،فحيث إن موارده هي الشك يف املكلف به بعد العلم باللتكليف ،فهنا ال
معنى للتأثي نظريلتنا عىل االحلتياط؛ ألن املفروض أنه حصّ علم باللتكليف واإللزام ،غاية
األمر أننا ال نعرف كيف حتصّ براءة الذمة من هذا احلكم نلتيجة عدم تعني املكلف به مثّ
موارد العلم اإلمجايل مث ً
ال ،وهذا يكشف عن أن قاعدة االحلتياط األصولية ـ دون اإلخبارية
غي الثابلتة ـ ملتفرعة عىل علم مسبق باللتكليف ،والعلم املسبق باللتكليف ليس ملتفرع ًا عىل
قاعدة الشمول؛ إذ قاعدة الشمول ال تفيد شمول اللتكاليف لكّ الوقائع ،بّ تفيد شمول
األحكام ـ بام فيها الرتخيصات ـ لكّ الوقائع ،وعليه فنظريلتنا ال تؤثر نوع ًا يف إجراء

قانون االحلتياط.
وهذا كله يف هذه القواعد الثالث ،برصف النظر عن أصّ نظرية األصويل يف هذه القواعد
نفسها ومديات عملها ،فإن نظرنا هنا ألصّ جرياّنا وفق ًا للرشوط اللتي تشرتط فيها عند
األصويل عىل اخلتالف املباين ،وإنام نظرنا اخلاص لطبيعة عالقة نظرية الشمول ثبوت ًا وعدم ًا
هبذه القواعد عىل تقدير وجودها وحتقق رشوط تنشيطها هنا أو هناك.
وأما قاعدة الرباءة ،فمن الواضح أّنا تريد أن ترفع اإللزام حيث يكون هناك شك فيه،
2ـ ّ
وناجتها املعذورية عىل تقدير خمالفة الواقع ،وهلذا نجد يف صياغلتها العقلية والنقلية لغة اللتعذير
ورفع العقاب ونفي الكلفة ،مما ينسجم مع خصوص األحكام اإللزامية ،من نوع قبح العقاب
بال بيان ،ومن نوع أن اهلل ال يعذب إال بعد إرسال الرسّ (اإلرساء ،)15 :ومن أنه ال يكلف
نفس ًا إال ما آتاها (الطالق ،)7 :أو نفي وجود حمرم من األطعمة نلتيجة عدم وجدان اللتحريم
(األنعام ،)145 :وكذا النصوص احلديثية اللتي تضمنت إثبات اإلطالق حيث ال ّني كّ
يشء مطلق حلتى يرد فيه ّني ،أو رفع املؤاخذة كحديث الرفع ،وغي ذلك من املعطيات
العقلية والنقلية اللتي تللتقي عىل كون أدلة الّباءة تسلتهدف نفي اإللزام ونفي اآلثار املرتتبة عىل
خمالفلته عىل تقدير وجوده واقع ًا ،حلتى أن االسلتناد إىل االسلتصحاب إلثبات ناتج الّباءة قام
عىل نفي أو عدم اللتكليف ،هذا العدم الثابت قبّ البلوغ أو قبّ الرشع أو قبّ حتقق املوضوع،
فكلمة اللتكليف كانت حارضة دوم ًا ،وهلذا يعّب السيد الصدر بقوله وهو يلتحدث عن موضوع
جريان الّباءة يف غي اإللزاميات :ال إشكال يف عدم جريان الّباءة العقلية فيها (املسلتحبات)؛
ألّنا فرع ثبوت العقاب يف مورد الشبهة وال عقاب يف ترك املسلتحب ..أدلة الّباءة الرشعية
الناظرة مجيع ًا إىل نفي الكلفة واإللزام والعهدة وبسياق االملتنان ،فلتكون خاصة باللتكاليف
اإللزامية املشلتبهة. 
وهنا قد يقال :إننا لو شككنا يف حكم رشعي تفصيّل ،أمكن إجراء الّباءة عنه؛ ألن إجراء
الّباءة ال فرق فيه بني الشك يف هوية احلكم (وجوب ـ اسلتحباب ـ إباحة مثالً) والشك يف
أصّ وجود احلكم اللتفصيّل.
( )1بحوث يف علم األصول .150 ،149 :5

كن هذا الكالم غري صحيح وفق ًا ملا تقدّ م؛ ألن الّباءة رهينة بخصوصية اللتكليف
ل ّ
واإللزام ،وليس من دليّ من أدلة الّباءة ينفع يف غي ذلك سوى اسلتصحاب عدم اجلعّ،
بمعنى عدم اللتصدي ألصّ جعّ حكم ولو كان هو الرتخيص بأنواعه ،واسلتصحاب عدم
اجلعّ ـ أي عدم احلكم بكليلته ـ مغاير للحكم باإلباحة ،إال إذا قلنا بأن اإلباحة ليست سوى
عدم حكم ،ومعنى ذلك أن االسلتصحاب العدمي يمكن أن يكون ملصلحلتنا ،أي أنه حيقق لنا
نفي أصّ اجلعّ اللترشيعي يف مورد الشك يف وجود جعّ ترشيعي هنا ،ويف وجود تصد
للشارع بإبداء موقف قانوين ،وهذا االسلتصحاب (اسلتصحاب عدم جعّ احلكم ،ال
اسلتصحاب عدم جعّ اللتكليف اإللزامي خاصة) مقدم عىل مورد الّباءة موضوع ًا؛ وذلك أنه
ينفي أصّ ممارسة الشارع عملي ًة قانونية يف املورد املشكوك ،فال تصّ النوبة لنفي اإللزام؛ فإن
اسلتصحاب نفي اللتكليف ينسجم مع وجود حكم غي أنه يريد نفي كونه حك ًام إلزامي ًا خاصة،
بينام رتبة اسلتصحاب عدم جعّ احلكم (كّل احلكم) يلغي وجود أصّ تصد للشارع يف هذه
الدائرة ،فال تصّ النوبة للحديث عن نفي اإللزامات.
وينلتج عام نقول أنه لو علمنا بوجود حكم هلل سبحانه يف مورد معني ،ولكننا مل نلتمكن من
تعيني هوية هذا احلكم :هّ هي اإلباحة أو احلرمة أو الوجوب مثالً؟ فإن املورد من موارد
جريان أدلة الّباءة العقلية والرشعية ،لنفي احلكم اإللزامي ،بينام لو شككنا ـ حيث ال نعلتّب
الشمولية مفروض ًا قبلي ًا مسل ًام ـ يف أصّ وجود جعّ قانوين للموىل يف هذه الدائرة أو تلك،
فإن املحكم هنا هو دليّ االسلتصحاب ال الّباءة ،وهو ينفي أصّ وجود جعّ قانوين ،بام ال
يسمح بعد ذلك للّباءة باجلريان أو فقّ :ال حييج إىل جرياّنا ،فال ينلتج هنا حكم ظاهري
أساس ًا ،وإن كانت نلتيجة الّباءة عملي ًا.
هذا ،واألخذ هبذا االسلتصحاب الذي نلتكلم عنه هنا حيلتاج لبعض اللتمهيدات يف بابه من
نوع مسألة األصّ املثبت ،واالسلتصحابات العدمية (خاصة العدم األزيل) ،واالسلتصحاب
احلكمي ،وال نخوض فيها هنا ،لكننا باخلتصار نقول رأينا النهائي واللتفصيّ يف حمله ،وهو أن
مسلتندنا العمدة يف االسلتصحاب هو البناء العقالئي املؤيد بالنصوص ،ومن الواضح أن
العقالء جيرون هذه االسلتصحابات (اسلتصحاب عدم اجلعّ) بطريقة يومية ما مل يثبت لدهيم

عكسها ،نعم يف بعض موارد حصول الرتدد احلقيقي بحيث قامت قرائن ـ منلتجة للرتدد ال
للثبوت ـ عىل أصّ وجود حكم يف الواقعة وال نعرفه ،فإننا ال نحرز عمّ العقالء
باالسلتصحاب يف موارد الرتدد القوي ،لكن لو أخذنا بإطالقات نصوص روايات
االسلتصحاب ،وقلنا بشموهلا لغي موردها من باب العبادات والطهارات ،ومل نقّ بأّنا جمرد
مرشد للبناء العقالئي فلتلتقيد به ،بّ هي موسع له أيض ًا ..ألمكن مثّ هذا االسلتناد واللتعميم
حلتى يف موارد الرتدد القوي ،واملسألة مبنائية.
تم ـ هي يف األثر العمّل املرتتّب عليه،
ّ
إن قيمة استصحاب عدم جعل احلكم بكل ّيته ـ لو ّ

وهو أنه بعد صيورة املورد خالي ًا من احلكم بدليّ االسلتصحاب ،يصبح سن قانون برشي يف
هذا املورد مرشوع ًا ،فموضوع مرشوعية اللتقنني البرشي هو عدم وجود تقنني إهلي،
واملفروض أنه بّبكة االسلتصحاب يلتحقق هذا األمر ،وتكون املرشوعية نلتيج ًا رشعي ًا
السلتصحاب عدم اجلعّ وليس أصالً مثبلت ًا  ،كام هو واضح ،وإن كان يمكننا بدليل الرباءة
سن القوانني يف مورد عدم العلم ـ وال العلمي ـ بوجود قانون
مبارش ًة أن نثبت الرتخيص يف ّ
إهلي يف موردها ،إذ يدور األمر بني احلرمة الواقعية عىل تقدير وجود حكم واقعي يف موردها
وبني الرخصة عىل تقدير العدم ،ودليّ الّباءة بمخلتلف أشكاله يثبت لنا الرتخيص ،ونسلتفيد
منه املعذورية يف سن القوانني البرشية حيث ال نعلم أنه يف موردها يوجد قانون إهلي ،وهذه
نلتيجة مهمة لنا يف جتويز ممارسة اللتقنني البرشي حيث ال علم بقانون إهلي يف موردها ،ال
اخلتصاص رشعية اللتقنني البرشي بحالة العلم بعدم احلكم اإلهلي ،وهبذا ال يصبح عملنا يف
مورد الشك يف وجود حكم هلل يف الواقعة ،من تغيي حكم اهلل املحرم رشع ًا ،بّ هو تقنني يف
مورد ال يوجد فيه ـ واقع ًا أو تعبد ًا ـ حكم هلل غي القواعد الدسلتورية ،لو أخذنا
باالسلتصحاب ،أو تقنني دلت أدلة الّباءة عىل جوازه ولو صادف أن هلل حك ًام يف الواقعة.
وهذا كله يف غي موارد انعقاد علم إمجايل حقيقي عىل وجود تكليف غي ملتعني ،لكنه يف
( )1هذا مني تعليق ًا عىل ما أشكله عّل يف جملس الدرس صاحب الفضيلة الشيخ سعيد نورا حفظه اهلل
تعاىل ،ومرادي هو أن املوقف هنا مثّ اسلتصحاب عدم طلوع الفجر املنلتج جلواز تناول الطعام
للصائم (وهذا من باب املثال ال غي) ،فإن موضوع جواز اللتقنني هو عدم وجود ترشيع إهلي يف
املورد ،وهذا املوضوع ينقحه يل أصّ عدم اجلعّ.

دائرة معينة ،فإذا انعقد جرت قوانينه ،وإال فال ،وتفصيّ انحالله احلقيقي واحلكمي يراجع
ضمن قواعده يف أصول الفقه.

 4ـ إنكار الشموليّة ،والتأثري السليب على قانون املالزمة بني حكمَي :العقل والشرع

لقد تعرضنا يف البحوث اللتمهيدية هلذا الكلتاب ،وكذلك يف بعض األدلة العقلية عىل قانون

الشمولية يف الفصّ األول منه ،إىل أن قانون املالزمة بني حكم العقّ وحكم الرشع ،ال يصح
جعله دلي ً
ال عىل شمولية الرشيعة ،بّ هو بنفسه مبني عىل فرض الشمول.
وخالصة ما أثرناه هناك مما نسلتخدمه هنا لبيان تأثيات نظريلتنا ،هو أن القول بأن حكم اهلل
رضوري الوقوع فيام حكم به العقّ ،ال معنى له إال لو فرضنا أن اهلل تعهد بأن تكون رشيعلته
ي
شاملة لكّ الوقائع ،ففي هذه احلال عندما حيكم العقّ بوجوب يشء ما ،ندرك بقانون املالزمة
أنه حكم الشارع سبحانه ،وأنه لو مل يكن حكمه فسوف حيكم عىل خالفه؛ ألنه سيحكم قهر ًا
يف املوضوع ،نلتيجة منهجية الشمول اللترشيعي عنده ،وحكم العقّ عىل خالف حكم الرشع
غي صحيح ،بّ متام املالك قائم يف حكم العقّ ،فلزم وجود احلكم قهر ًا.
أما لو فرضنا أن اهلل سبحانه مل يلتعهد بأن تكون رشيعلته شامل ًة ،فمن املمكن أن يكون يف
مورد حكم العقّ قد حكم بام حكم به العقّ ،ومن املمكن أن يكون ساكلت ًا ،فلعله رأى أن
البرش يمكنهم أن يديروا أمورهم بأحكام عقوهلم يف مساحة معينة ،فرتك ذلك إليهم ،ودعاهم
إلعامل العقّ واتباعه ،لكنه مل جيعّ مفادات العقول وخمرجاهتا جزء ًا من ترشيعه وقانونه .نعم
غاية ما يمكننا إثباته هو اسلتحالة أن يكون هلل يف مورد حكم العقّ حكم خمالف ملا حكم به
العقّ ،أو أن ينهانا عن العمّ بام حكمت به العقول ،أما أن يكون قد جعّ حك ًام رشعي ًا عىل
وفق ما حكم به العقّ فهذا حيلتاج لدليّ ،حلتى لو قام الدليّ عىل وجوب العمّ رشع ًا بام
حيكم به العقّ.
تتعرض نظر ّية املالزمة لصدمة قو ّية؛ إذ جيب فيها اخلروج باستنتاجني:
وهبذا ّ
أ ـ استنتاج إجيايبّ :
كل ما حكم به العقل مل حيكم برالفه الرشع.

ب ـ استنتاج سلبي :ليس ّ
كل ما حكم به العقل حكم عىل وفقه الرشع.
وكالمنا مبني عىل ما سبق أن دافعنا فيه ـ يف الفصّ األول من هذا الكلتاب ـ عن نظرية

املحقق اخلراساين ،من أن العلم باملالك أو احلسن والقبح بذاته ال يكفي؛ إذ قد تزامحه مصلحة
متنع املوىل عن اإلرادة أو عن إصدار احلكم ،وقلنا بأن العّبة يف الرشيعة الصادرة ال غي،
فلياجع تفصيّ هذا فيام تقدم حلتى ال نعيد.
وهبذا نعرف أن ادعاء وجود حكم رشعي مطابق للحكم العقّل مبني عىل مراجعة
النصوص ،فإذا دل النص عىل أن اهلل حيكم بأمر ،ورأينا أن هذا من أحكام العقّ ،أخذنا به
حك ًام رشعي ًا ،إذا مل يكن ملتمحض ًا يف اإلرشادية بحيث ال معنى ملولويلته مثّ األمر بطاعة أوامر
اهلل نفسه لو تم ،وإال أشكّ األمر ،وهذا ما يعني أيض ًا أن كّ املخرجات الرشعية اللتي
اسلتنلتجها األصوليون من مباحث املسلتقالت العقلية وغي املسلتقالت العقلية (املالزمات من
نوع اإلجزاء ،والضد ،ومقدمة الواجب ،واجلتامع األمر والنهي ،والعالقة بني النهي والفساد)
ختضع هلذا القانون ،فإذا أمكن اسلتخراجها من دالالت النصوص وما هو بقوهتا فهو جيد،
وإال فهي ختضع لالسلتنلتاجني السابقني ،وتدور البحوث ضمن معاييمها.
لكن هذا كله ال يمنع من اسلتخدام الدليّ العقّل ـ لو تم يف مورد ما ـ إلثبات حكم
رشعي ،بمعنى أنه لو قام لدينا دليّ عقّل عىل إثبات أن الشارع حكم بحكم ما ،وكان هذا
الدليّ وافي ًا بخصائص الدليّ الصحيح صور ًة ومادة مسلتعبد ًا فرضية الشمولية بوصفها
مصادرة قبلية فيه ،أمكن األخذ به ،فنقاشنا ليس يف مديات حجية العقّ النظري يف اكلتشاف
احلكم الرشعي ،بّ يف دعوى املالزمة بني حكم العقّ العمّل وحكم الرشع ،وهبذا يكون
طرحنا هنا وسط ًا بني أقىص اليمني األصويل وأقىص اليسار اإلخباري ،فانلتبه.
أن قضايا من نوع منجز ّية العلم اإلمجاِل وقانون التزاحم وحج ّية القطع
وهذا ك ّله يعني ّ
التجري واالنقياد وأمثاهلا ..إذا رجعت إىل مثّ خمالفة اللتكليف املعلوم مع إمكان
ومسألة
ّ
املتثاله ،أو دل عليها النص بشكّ أو بآخر ،أو كانت من باب العقّ النظري الكاشف عن
موقف الشارع يف الثواب والعقاب ونحو ذلك ،أمكن األخذ هبا ،وأما إذا رجعت ملعطيات
العقّ العمّل فقط ،بمعنى أنه اريد هبا إثبات حكم رشعي إضايف ،فإّنا ختضع للمعيارين
السابقني.
ومن هنا نميّز أيضاً بني موضوعنا هذا ،وموضوعني آخرين:
أ ـ حجية احلكم العقّل يف ذاته يف باب العمل ،بمعنى أن أحكام العقّ هّ هي حجة عىل

اإلنسان أو ال؟ وما هو معنى ومّبر حجيلتها؟ وهّ من عالقة بني االعلتبار واحلقائق أو أن
االعلتباريات ترجع حلقائق يف روحها أو أننا ننفي عالقة تولد االعلتبارات القانونية واألخالقية
من احلقائق الواقعية كام أثار هذا املوضوع ديفيد هيوم؟ وهذا كله برصف النظر عن حكم
الرشع أصالً.
وهذا البحث يدرس يف فلسفة األخالق؛ الكلتشاف وجه حجية األحكام العملية اللتي
يصدرها العقّ عىل الفرد ذاته.
ومن هذا النوع أصّ مسألة اللتحسني واللتقبيح الذاتيني والعقليني ،فهذه مسألة ال عالقة لنا
هبا ،فربام نكون من القائلني باللتحسني واللتقبيح الذاتيني والعقليني ،لكننا ال نقول بأن إدراك
العقّ للحسن والقبح الزمه حكم الرشع بذلك ،نعم لو أنكرنا اللتحسني واللتقبيح الذاتيني
والعقليني أصالً ،فسينعدم موضوع املالزمة بني حكم العقّ بحسن يشء وحكم الرشع
بوجوبه.
ب ـ توظيف أحكام العقل العمّل يف علم الكالم ،عّب اللتوصّ إلثبات بعض الصفات
واألفعال اإلهلية ،باسلتخدام معايي العقّ العمّل يف باب احلسن والقبح وأمثال ذلك.
فهذا البحث ال عالقة لنا به؛ إذ يمكن أن نقول ببناء علم الكالم عىل قضايا اللتحسني
واللتقبيح يف الصفة والفعّ اإلهليني ،ولكننا ال نقول بأن حكم العقّ يف سلوك ما يالزمه إنشاء
الشارع حك ًام رشعي ًا عىل وفقه ،فبحثنا يف شمولية الرشيعة الصادرة من اهلل للعباد ال غي ،ومن
ثم فلتلك املسألة تبحث يف علم الكالم أو يف أصول علم الكالم ،ونحن نعرف أن علم الكالم
اإلمامي واملعلتزيل باخلصوص ،قد بنيا يف مساحة واسعة عىل أحكام العقّ العمّل.

 5ـ التأثري يف التجسري بني السكوت واإلمضاء يف البناءات العقالئيّة وغريها

من املعروف انلتشار نشاط االسلتدالل بالبناءات العقالئية واألعراف اإلنسانية يف االجلتهاد

الفقهي خاصة يف القرون األخية ،وهذا االسلتدالل يقوم عىل أن السية العقالئية والعرف
اإلنساين العام ما دام بمرأى املعصوم ومل يعلق عليه أو ينلتقده ،فهذا دليّ عىل اإلمضاء ،ومن
ثم فيكون دلي ً
ال عىل اندراج مضمون هذه السية يف الرشيعة.
هذه اآللية تقوم عىل اللتجسي بني السكوت واإلمضاء ،ثم عىل فهم اإلمضاء بكونه احلتوا ًء

ملضمون املمىض ضمن الرشيعة ،فلو بنى العقالء عىل حجية خّب الواحد فإن السكوت عن
ذلك معناه أن الرشيعة تشلتمّ بنفسها عىل مفهوم حجية خّب الواحد.
وال يقف هذا األمر يف االجلتهاد الرشعي عاد ًة عند حدود األعراف العقالئية ،بّ يملتد لكّ
ما يقع عىل مرأى املعصوم ومسمع ثم يسكت عنه ،فإّنم يسلتكشفون منه اإلمضاء ويدرجون
مفاده ضمن الرشيعة ،وعىل هذا األساس قامت فكرة السنة اللتقريرية وهي تقرير املعصوم ملا
يقع أمامه ،حلتى باتت السنة تعرف بأّنا قول املعصوم وفعله وتقريره.
وهذه اآللية برملتها واضحة عىل مناهج القائلني بشمولية الرشيعة ،وإن كان لنا تفصيّ يف
حجية اللتقرير يف السنة ـ حلتى عىل مناهج الشموليني ـ تعرضنا له يف مباحث حجية السنة ،
وال يعنينا هنا ،إنام الكالم يف أنه لو أنكرنا قانون الشمولية وقلنا باجلزم بعدمه أو بنفي اللتأكد
منه ،فهّ تبقى داللة السكوت عىل حاهلا أو ال؟
أن السكوت سوف ينفتح تفسريه عىل احتاملني:
اإلشكال ّية التي تقع هنا تكمن يف ّ
األول :أنه كاشف عن اإلمضاء بالطريقة امللتقدمة.
االحتامل ّ
االحتامل الثاين :أن سكوت الشارع أو املعصوم كاشف عن األعم من تصديه باللتقرير
واإلمضاء ،وإعراضه عن اختاذ موقف وإحالة القضية إىل العقّ والعقالء مثالً يف أن يديروا
أمورهم ببناءاهتم ،دون أن ينسب مضمون بناءاهتم إىل رشيعلته ،فربام يكون موافق ًا عىل
طريقلتهم لكنه ال يعلتّب هذه الطريقة جزء ًا من رشيعلته ،بّ غايلته أّنا غي معارضة هلا أو ضارة
هبا.
وهبذا نخرج بالنلتيجة اآلتية وهي أن اسلتخراج احلكم من السكوت ملتفرع عىل نظرية
الشمول ،فلو أنكرناها الّنارت هذه اآللية يف االجلتهاد.
لكن لو جاءت نصوص أو دوال ـ بشكّ أو بآخر ـ من الرشيعة نفسها عىل اإلحالة عىل
هذه السي واالرتكازات واألعراف أو غيها ،واإلرشاد إليها ،بحيث تضمن ـ يف الداللة
العرفية ـ تبني املرشع هلا ،فيمكن فهم اللترشيع ،فلو كانت السية قائمة عىل حجية خّب الواحد
ثم فهمنا من آية النبأ اإلحالة عىل هذا البناء العقالئي ودعوة الناس إليه ،فإن داللة آية النبأ هنا
قد تكشف عن أن الرشيعة تريد احلتواء هذا العرف العقالئي واالعلتامد عليه ودعوة اآلخرين
( )1راجع :حيدر حب اهلل ،حجية السنة يف الفكر اإلسالمي 637 :ـ .659

إليه ،وهذا ما يفهم منه اندراج هذا البناء يف منظوملتها ،وهكذا لو قلنا مثالً بأن روايات
االسلتصحاب ترشد هلذا البناء العقالئي القائم يف باب االسلتصحاب وتريد تبنيه يف منظوملتها،
ففي هذه احلال سوف يكون االسلتصحاب العقالئي من ضمن املنظومة اللترشيعية ،وهكذا.
وبعبارة جامعة :إن امللتأمّ يف النصوص واألفعال (واحلواف) الصادرة يف الكلتاب والسنة،
إذا فهم منها ـ عّب طريقة اجلتهادية يف النصوص وغيها ـ أّنا تلتضمن ما حتويه السي العقالئية
أو غيها ،ففي هذه احلال يمكن القول بأن السية صارت ملتضمنة ضمن الرشيعة ،فالسكوت
املحض مل يعد يكفي ،بّ نحلتاج إىل نصوص من الشارع تكشف لنا عن هذا اإلمضاء كشف ًا
يفهم منه القارئ هلا أّنا تريد أن جتعّ املمىض ضمن منظوملتها ،وتدعو له وتبني عليه.
لكن ربام يمكن اللتوصّ عّب السكوت املحض إىل عدم وجود حكم معارض يف الرشيعة،
ال إىل وجود حكم موافق ،فلو أن العرف العقالئي كان يبني عىل ملكية األفراد ،ومل نعثر ـ
فرض ًا ـ يف النصوص عىل ما يدل عىل اخلتيار الرشيعة نفسها هذه امللكية ،فغاية ما يدل عليه
السكوت هو أن امللكية ليست حمرمة رشع ًا ،وال مناقضة ألهداف الشارع وغاياته؛ إذ لو كانت
حمرمة لكان من املنطقي ـ وفق ًا لقواعدهم يف باب اللتقرير ـ أن يبني الشارع أمرها ،واملفروض
أنه مل يصلنا يشء ،مما يكشف عن عدم احلرمة ،لكن اإلشكالية يف أن عدم حرملتها بواسطة
السكوت ال يدل ـ بعد انكار الشمولية ـ عىل إباحلتها باملعنى األخص مثالً ،فلعّ الشارع ال
يريد إصدار حكم يف موردها ،ويلتعمد ترك اللتعرض هلا يف رشيعلته ،ما دامت ال تناقض حك ًام
رشعي ًا له ،وهبذا يكون السكوت املحض كاشف ًا ناقص ًا عن موقف الرشيعة ،وليس كاشف ًا عن
حكمها النهائي ،وهلذا لو أن العقالء مث ً
ال قرروا تعديّ امللكية الفردية وتغييها وابلتكار نمط
جديد من امللكية يف حياهتم ،فإن ذلك لن يكون مناقض ًا للرشيعة أو تغيي ًا ألمر رشعي وديني؛
ألن املفروض أن هذه امللكية الفردية مل تكن مناقض ًة للدين ،ال أّنا جزء من الدين ،حلتى يكون
خيار اللتخّل عنها يف حلظة زمنية معينة خيار ًا يف اللتخّل عن مسألة دينية ،ليكون خيار ًا حمظور ًا
وبدع ًة وخروج ًا عن الرشيعة.
(السي احلادثة)
ومن هنا أيض ًا يكون سكوت الشارع عن األعراف اآلتية الحق ًا يف الزمان ِّ
غي كاشف يف ذاته عن موقف منها ،بحجة أنه يلزمه أن يبني املوقف من كّ الوقائع كام ذهب
إليه بعض األصوليني؛ إذ لعله ال يريد أن يلتدخّ يف هذه األعراف احلادثة ،وأن ما هيمه فقط

هو أن ال خترق هذه األعراف حدوده الدينية والرشعية.
صح التعبري:
يتبني أ ّن هناك نوعني من اإلمضاء ،إذا ّ
وهبذا ّ
اإلمضاء السكويت املحض ،وهو مبني عاد ًة ـ إذا اريد جعله قانون ًا كلي ًا ـ عىل نظرية
الشمول ،ما مل تقم قرينة مقامية أو حالية خاصة يفهم منها أن هذا السكوت يفيد االسلتيعاب
واإلدراج ،وهذا تابع ألنظار املجلتهدين يف رصد القرائن والسياقات وطبيعة املوضوعات.
واإلمضاء املرشد إليه يف لسان الرشيعة ،وهو ما تقوم معه قرينة أو شاهد ـ حسب اخلتالف
فهم الفقهاء واملفّسين ـ عىل أن املرشع يريد تبني هذا القانون البرشي وحيلتويه ضمن منظوملته
القانونية.
وهبذا رصنا بحاجة ـ للتبني إسالمية عرف ما أو أمر ما صدر من اآلخرين ـ لداللة من
الرشيعة عىل هذا اللتبني ،ومل يعد يكفي جمرد السكوت إال يف موارد حمدودة تلتبع قرينة هنا أو
هناك مما لسنا بصدده اآلن ،فأسلمة السي واألعراف العقالئية أو غيها ليست عىل إطالقها
بعد إنكار الشمول اللترشيعي.
وجتدر اإلشارة إىل أننا نلتكلم يف السكوت واإلمضاء واللتقرير ،ال يف مثّ السي امللترشعية أو
اإلمجاع أو غي ذلك مما يأخذ حجيلته من كاشفيلته أو من اللتعبد الرشعي به ،ال من اإلمضاء ،كام
ال فرق فيام قلناه بني أن يكون مسلتند حجية بناء العقالء هو احلجية الذاتية أو إحراز عدم الردع
أو عدم إحراز الردع أو بإرجاعه إىل حكم العقّ أو غي ذلك مما وقع فيه خالف بني
األصوليني.

 6ـ تأثري نظريّتنا على فهم دالالت الشمول يف النصوص

ربام ختلتلف طبيعة تأثي نظريلتنا عىل فهم دالالت النصوص ومديات اسلتيعاهبا عن تأثيها

السي واإلمضاءات أو غي ذلك ،والسبب يف ذلك أن تأثي النلتيجة
يف املالزمات العقلية أو ِّ
اللتي توصلنا إليها يف كيفية اسلتنطاق النصوص هو تأثي عفوي اسلتظهاري نسبي ،وليس
خاضع ًا لضوابط صارمة جد ًا يف كثي من األحيان ،فزواياه مدورة وليست حادة.
والفكرة اللتي نريد اللتأكيد عليها هي أن فهم النصوص من حيث السعة والضيق يلتبع أحيان ًا
طبيعة فهمك ألغراض الناص وغاياته ومساحات اشلتغاله ،فعندما يقوم أديب أو روائي

بعرض قصة أو رواية يشي من خالهلا إىل وقائع تكوينية ،فنحن ال نلتوقع منه أن خيّبنا عن
قضايا علمية ،وهلذا نفهم سياقه فه ًام خملتلف ًا عام لو كان مكانه شخص فيزيائي أو فلكي يلتعرض
ملسألة تلتصّ باخلتصاصه ،وهذا يعني أننا كلام تأكدنا من نظر امللتكلم للجهة املعينة ازدادت
إمكانات مساحة دالللته فيها ،والعكس صحيح.
مرجع هذه الفكرة اهلرمنوطيقية إىل تأثي طبيعة امللتكلم ومعلوماتنا عنه يف فهم دالالت
نصوصه ،وهي الفكرة اللتي نظر هلا بشكّ ما شاليرماخر يف ما يعرف باهلرمنوطيقا احلديثة
عنده ،واتبعه يف ذلك الكثي من الباحثني اهلرمنوطيقيني يف القرنني األخيين ،وإن كنت أعلتقد
بأن هذه الفكرة يف روحها موجودة أيض ًا ـ بدرجة أو بأخرى ـ عند املسلمني يف تراثهم
اللتفسيي لنصوص الكلتاب والسنة.
وفق ًا لذلك ،عندما يدخّ الفقيه أو املفّس النص حام ً
ال فرضية مسبقة ،وهي فرضية شمول
الرشيعة ،فمن الطبيعي أن يلتوقع أن يلتكلم النبي مث ً
ال يف موضوعات ما ،بينام من يرى عدم
شمولية الرشيعة ـ بنحو اجلزم أو بنحو عدم ثبوت الشمول ـ سوف يصبح توقعه تعرض النبي
هلذا املوضوع أقّ واحلتامليلته أضعف.
ومن أمثلة ذلك تعرض النص للتعبي يعلتّب سابق ًا واضح ًا يف الداللة عىل احلالة العادية ،بينام
بات اليوم حيلتمّ فرضي ًة من الفرضيات ،فعندما تقول اآلية الكريمة بأن األمهات لسن إال من
يلدن (املجادلة ،)2 :فإن الفقيه املحمّ بذهنية الشمول ،يفرتض ـ من حيث ال يشعر ـ أو
ينقدح يف باله أكثر من غيه أن اآلية بصدد وضع معيار األمومة وأّنا الوالدة ،فيؤدي به ذلك
إىل اسلتنلتاج أن صاحبة البويضة ليست هي األم ،بّ األم هي الوالدة ،بينام الشخص الذي ال
تعرضها لكّ يشء ،فهو يفهم بشكّ أرسع فكرة أن املراد باآلية
يدخّ النصوص حممالً بذهنية ي
الكريمة خصوص اإلشارة إىل واقع احلال يف تلك األزمنة ،وأن هذا احلرص مبني عىل مقابلة
األمومة احلقيقية باألمومة االدعائية املسلتبطنة يف الظهار (أنت عّل كظهر أمي) ،وباللتايل لن
يشعر دائ ًام بأن النص يريد أن خيرج ليكون شامالً لقضايا تلتصّ بام نحن عليه اليوم.
إن الفكرة هي أن الشخص الذي ال يشعر بوجود رضورة يف تعرض النبي واإلمام والقرآن
لقضايا عرصه أيض ًا من املسلتجدات احلادثات ،يقرتب أكثر من فهم النص يف سياقه الزمني
وأفقه الزماين آنذاك ،وليس يف سياق وضع قاعدة هتدف ـ بالرضورة ـ ملعاجلة قضايا سلتأيت بعد

ألف عام ،وال يعني ذلك عدم وجود عمومات ومطلقات هلا قدرة اللتعميم ،بّ قد قلنا سابق ًا
بأن الكثي من العمومات واملطلقات ال مانع من توظيفها مثّ الوفاء بالعقود؛ ألن نكلتة
اللترشيع فيها هي مبدأ اللتعهد بالعمّ بام تم االتفاق عليه ،فمن ناحية اللتوافق يظّ هذا املبدأ
ساري ًا ،لكن نفس مبدأ الوفاء بالعقود ليس ناظر ًا ألخالقية مضمون اللتعاقد حلتى يكون يف
نفسه قد اختذ موقف ًا من املضمون ،فمثالً ال نسلتطيع أن نفهم من عموم الوفاء بالعقود موقف
اإلسالم من أخالقية إجارة الرحم ،بحيث نقول بأن هذه اآلية تريد أن تفهم العصور الالحقة
بأن إجارة الرحم أمر سليم أخالقي ًا ،فهذه اآلية ال تنظر ملضمون اللتوافق ،بّ تنظر ملبدأ الوفاء
باللتوافق ،فيام املضمون ليست ناظرة إليه بذاهتا لكي تكون دال ًة عليه ،وإنام جيب الفراغ عن
أخالقية املضمون من مكان آخر ،وهلذا نجد أن اسلتدالل بعضهم بمثّ هذه اآلية يف عرشات
املواضع املسلتجدة إلثبات أخالقية املعاملة يف مضموّنا غي صحيح ،وأحد أسباب ذهاهبم هلذا
ـ فيام نخمن ـ أّنم اسلتطرقوا اآلية ملعاجلة قضايا عرصهم ،ولو مل حيملوا هذه الذهنية الشمولية
لكان أقرب هلم وأيّس أن يقولوا بأن هذه اآلية تعطي عموم ًا واضح ًا يف صحة أو لزوم الوفاء
باللتعاقدات واملعاهدات ،بينام أخالقية مضمون املعاملة يعلتّب أمر ًا مفروض ًا فيها ،ال أّنا دالة
عىل أخالقيلته بذاهتا بالعموم ،ومن ثم يلزمنا االسلتناد ولو إىل أصّ عمّل معني للتّبير أخالقية
املضمون أو تنزهيه عن السلوك غي األخالقي ،ثم العودة إىل آية الوفاء بالعقود للتصحيح
املعاملة أو اإلفلتاء بلزومها ،أما أن كّ أمر ال نعرف أخالقيلته ،فإننا نرشعنه عّب جعله ضمن
تعاقد ،فهذا ليس صحيح ًا هبذه الطريقة.
هذه األمثلة تعني أن ما مل يكن مورد ًا البلتالء الناس يف عرص النص ،فإن النصوص تكون
أكثر هتيؤ ًا لالنرصاف عنه؛ إذ تنرصف للحالة الغالبة يف زماّنا ،أو ال أقّ من أنه ال يوجد
خلفية توفر لنا كوّنا ناظرة للعصور الالحقة مما مل يكن مورد االبلتالء يف عرص الصدور ،بّ هو
جديد كّ اجلدة ،فالفقيه الشمويل يكون مسلتعد ًا أكثر للتقبّ اإلطالق لوقائع عرصه ،بينام الفقيه
غي الشمويل يظّ حذر ًا من فهم مثّ هذه اإلطالقات ،ويقرتب أكثر من فهمها بالطريقة اللتي
كان يفهمها الناس قبّ ظهور الوقائع املسلتجدة.
ؤسس نوعاً من العالقة بني الفهم التارخيي والفهم غري الشموِل ،وهذه قضية
وهذا ما ي ّ

مهمة جد ًا ،فعندما يقول النبي بأنه يعلتمد األيامن والبينات يف عمله القضائي ،فإن الشموليني

يفهمون هذا النص أو يلتوقع أن يفهموه بمثابة كونه ذا داللة حارصة عىل مسلتوى وسائّ
اإلثبات القضائي ،بعد حرص مفهوم البينة بالعدلني ،ألّنم يفرتضون ضمن ًا أن النص قد الحظ
متام طرق اإلثبات القضائي إىل يوم القيامة ،ثم تم إنشاؤه بمالحظلتها ،بينام غي الشمويل يعلتّب
أن النبي عندما يصدر منه يشء من هذا فال نعرف أنه ناظر لطرق مسلتجدة مل يكن يلتخيلها
السابقون ،مثّ وسائّ عمّ الرشطة واللتحقيق العلمي احلديث ،هلذا فهو حيلتاج لبذل جهد
مضاعف إلثبات نظر النبي يف هذا احلديث للتامم الطرق إىل يوم القيامة.
ومرجع ما نقول يف باب املطلق واملقيد ،إىل أن من رشوط اإلطالق كون امللتكلم يف مقام
البيان من اجلهة اللتي نريد األخذ باإلطالق فيها ،وإذا مل نكن شموليني فإن إحرازنا لكونه يف
مقام البيان من ناحية الوقائع املسلتجدة اللتي مل يكن هلا عني وال أثر ،بّ لعلها مل تكن ختطر عىل
بال أحد يف تلك األزمنة ،يصبح أقّ نسبي ًا؛ ألننا ال نسلتطيع يف كثي من األحيان أن نحرز أنه
ال هلذه القضية ،فض ً
ملتصد أص ً
ال عن أن نحرز أنه ناظر هلا ويف مقام بياّنا يف خصوص هذا
احلديث.
فلو أخذنا مسألة حكم زكاة الغالت األربع عىل القمر ،وأنه سوف ختلتلف األوزان
واألحجام هناك ،فام هو املعيار؟ فإن الشمويل يظّ لديه اسلتعداد أكّب لفرض أن النصوص
تعطي حكم القمر ،بينام غي الشمويل يظّ هذا األمر عنده أقّ احلتامالً من أساسه؛ ومن ثم فهو
أقرب لفهم االنرصاف عن مثّ هذه احلاالت النادرة ،وادعاء أن النصوص ال حيرز كوّنا يف
مقام البيان من حيث احلاالت النادرة اللتي كانت معدومة ذلك الزمان.
وكذا حكم الصالة يف كوكب تطلع عليه شمس أخرى ،أو شمسان ،أو قمران ،وأنه ما هو
معيارها؟ وأي شمس خيلتار؟ وما حكم اللتيمم عىل تراب كوكب غي كوكب األرض؟
وعرشات من هذا النوع من املسائّ ، ..يقرتب الفقيه غي الشمويل جد ًا من دعوى عدم
( )1ال بأس باإلشارة إىل أن جمرد طرح صورة فرضية غريبة مل حتصّ يف حياة البرش بعد ،ثم اللتامس جواب
عنها يف الدين ،هو يف نفسه غي صحيح أحيان ًا حلتى عىل تقدير القول بالشمولية؛ وذلك أن ثبوت
شمولية الرشيعة يعني أن الرشيعة تغطي حياة البرش إىل يوم القيامة ،وأما الوقائع الفرضية اللتي قد
يعلم اهلل سبحانه أنه لن يقع فيها البرش إىل يوم القيامة ،كأن يعيشوا يف كوكب فيه شمسان مثالً ،فإن
شمولية الرشيعة ال تسلتدعي وجود حكم هلذه احلال إال بعد أن يكون هذا الفرض قد حتقق؛ إذ قبّ

إحراز نظر النبي أو القرآن إليها؛ لكوّنا منرصف ًا عنها ،وال موجب لفرض أّنا مندرجة ضمن
اهلتاممات املرشع أصالً.
وال أعني بذلك أن هذا االنرصاف ال يلتحقق يف فهم الشمويل نفسه ،بّ قد يلتحقق باللتأكيد،
وهلذا سابق ًا كنا ننفي الشمولية بدعوى االنرصاف يف بعض هذه املوارد ،لكن إمكانات حتمّ
الشمويل له تظّ أقّ يف العفوية االسلتظهارية من غي الشمويل.
واخلالصة :إن نفي الشمولية خيفف يف بعض األحيان من إمكانات فهم اإلطالق الوقائعي
يف النص ـ ال اإلطالق األزماين لواقعة واحدة ـ ألنه ال يوجد رضورة مسبقة لفرض وجود
جواب عن الواقعة املسلتجدة يف الرشع نفسه ،فقصور مقام الثبوت يلقي بثقله نوع ًا ـ ال متام ًا
وال دائ ًام ـ عىل مديات الداللة يف مقام اإلثبات ،دون أن يفرض هذا كله تباين ًا يف فهم
املساحات الداللية دوم ًا بني الشمويل وغيه ،فلتأمّ جيد ًا.

تأثري نظريّتنا على بناء حيا ٍة قانونيّة يف اجملتمع (ممارسة جتربة التقنني)

من الواضح أن نظرية عدم الشمولية سوف تفيض ـ بشكّ حلتمي ـ إىل رضورة بناء مؤسسة

ترشيعية ،بكّ ما تعنيه وتلتطلبه مؤسسة اللترشيع من هيئات وجلان ومراكز بحثية واسلتشارية
مساعدة ،هبدف اللتوصّ إىل أعىل مسلتوى ممكن من دقة اخلتيار الصيغ القانونية ،فوضع
القوانني يف هذه احلال ليس عملي ًة مزاجية أو اسلتنساب ًا شخصي ًا من الفقيه أو ويل األمر ،ينطلق
حتققه ال نسلتطيع اعلتباره جزء ًا من الرشيعة حلتى نبحث عن حكمه ،فلعله لن يلتحقق يف املسلتقبّ ،ومن
ثم ال يكون للشارع ـ حلتى لو قلنا بالشمولية ـ حكم فيه بالرضورة؛ ألن الشمولية منوطة بواقع
اللتحقق ،ال بفرض اللتحقق.
وهذا اإلشكال منهجي جد ًا يف العديد من قضايا املسلتحدثات اللتي مل تقع بعد ،ويبعد وقوعها يف القريب
العاجّ ،وال يعلم وقوعها إىل يوم القيامة بعد ،ومن ثم ففرض وجود جواب هلا يف الرشيعة الواقعية
ال معنى له ،ومن ثم فيكون هذا البحث يف الرشيعة الظاهرية فقط ال يف الرشيعة الواقعية ،وكأن
البحث يقع يف أّنا لو وقعت فسيكون هلا حكم ،ال أن هلا حك ًام بالرضورة ونريد البحث عنه اآلن،
رغم أّنا مل تقع بعد ،وال نعلم بأّنا تقع ،وهذا يعني رضورة اللتمييز بني الفقه الفريض وفقه
املسلتحدثات والنوازل ،فالثاين فقه واقعي أو قريب من الواقع ويواجه حقيقة عينية خارجية ملتحققة أو
عىل رشف اللتحقق ،دون األول يف الغالب.

بشكّ عفوي من مالحظة األمور ،بّ هي سلسلة من العمليات امللتلتابعة اللتي توصّ إىل جعّ
قانون معني.
فمث ً
ال عندما يلتم يف لوائح القوانني امللتصلة باملسؤولني امللتولني للسلطة يف البالد ،وضع
قوانني ترتبط هبم ،مثّ أنه ال حيق هلم أن تكون هلم أي وظيفة أو أي دخّ مايل مطلق ًا ولو
اسلتثامري ،أثناء توليهم مناصب وزارية أو نحوها يف الدولة ،فإن وضع قانون من هذا النوع،
يلتطلب دراسات جادة يف اللتأثي السلبي لرتك أصحاب املناصب السلطوية يف البالد يملكون
مثّ هذا احلق ،مما يفسح هلم املجال يف اسلتغالل مواقعهم هبدف حتقيق مآرب شخصية ،وهلذا
يكونون ملزمني بلتقديم كشوفات حلساباهتم البنكية والعقارية مثالً قبّ توليهم منصبهم؛ لكي
يلتم اللتأكد ـ بعد انلتهاء مدة توليهم ملسؤوليلتهم احلكومية ـ بأن هذه األرصدة مل يلتم إضافة يشء
عليها يفوق معدل رواتبهم الشهرية من الدولة..
إن قوانني من هذا النوع يف ضمن أنظمة اقلتصاد مفلتوح تغدو رضوري ًة أحيان ًا؛ ألن عدمها
يمكن أن يؤدي ـ وفق إحصاءات وجتارب ـ إىل حدوث فساد يف أجهزة الدولة ،ومن ثم فاألمر
ليس جمرد اسلتنساب ،وإنام يلتطلب دراسات حقيقية للدفاع عن سن مثّ هذا القانون ومديات
إجيابيلته أو سلبية عدم سنه يف حلظات زمنية معينة.
هذا كله يؤدي تلقائي ًا إىل ضخ روح اللتقنني يف املجلتمع ،واللتأثي إجياب ًا عىل خلق نضج
ترشيعي عال فيه ،قائم عىل عقالنية ميدانية ،بدل أن يظّ املجلتمع ملتلقي ًا املواقف الناجزة من
مكان آخر ،فنظرية الفراغ احلقيقي تفرض مسؤولية جديدة عىل اإلنسان يف سن القوانني،
واملتالك خّبة هذا الفن وهذه املهارة ،وهتيئة املقدمات العلمية والعملية لقيامة نظام ووعي
ترشيعي يف املجلتمع ،وما يلتطلبه ذلك من خلق فضاءات علمية أكاديمية وجتربية إنسانية
ملتنوعة.

مشروعيّة التقنني البشري يف دائرة الفراغ القانوني احلقيقي

إذا متت املوافقة عىل عدم الشمولية ،وظهرت بالفعّ واحلقيقة ـ ال باالسم والصورة ـ

منطقة فراغ وخحأ حقيقي يف اللترشيع الديني ،فقد قلنا بأن هذه املنطقة يسد خحأها املرشع
البرشي ،والسؤال الذي يواجهنا هنا هو :ما هي مرشوعية عمّ هذا املقنن؟ ومن أعطاه حق

اللترشيع أو الرخصة فيه؟
قبّ اجلواب عن هذا السؤال ثمة سؤال يواجهنا ،ونحن نسأل السؤال السابق :ملاذا نبحث
أص ً
ال عن مرشوعية فعّ اللتقنني البرشي مادامت املنطقة هي منطقة فراغ؟ أليس من األجدر
ختطي سؤال املرشوعية نفسه ما دام املرشع اإلهلي مل يعد له حضور قانوين يف هذه املنطقة
اخلالية؟
إن سؤال املرشوعية نفسه ينطلق من نلتائج ما توصلنا إليه يف بحوث الفصّ األول من هذا
الكلتاب ،خاصة عند البحث يف املسلتندات القرآنية لنظرية الشمول اللترشيعي ،حيث قلنا هناك
بأن النصوص القرآنية تدل عىل حرصية احلكم باهلل تعاىل ،ضمن املجال القانوين ،وأّنا متنع عن
فرض مرجع قانوين آخر غي اهلل يكون يف عرضه ،لكنها ال متانع عن فرض مرجعية قانونية
أخذت قيملتها من احلكم اإلهلي مسبق ًا أو تأكدنا من أن اهلل راض باألخذ منها وموافق يف رشعه
عىل ذلك ،بعد أن مل يلتصد هو مبارشة لللتقنني يف دائرة عمّ هذه املرجعية القانونية.
فانطالق ًا من هذه النلتيجة يغدو سؤال املرشوعية رضوري ًا ،وذلك أن منطقة الفراغ صارت
خالي ًة ،وعلينا أن نرجع هلل تعاىل لنعرف ما إذا كان يأذن لنا أو يطلب منا أن نقنن يف هذه الدائرة
الفارغة؛ إذ لو ثبت أنه ال يرخص لنا بذلك أو مل نحرز إذن ًا منه يف هذا األمر ،كان حكمنا فيها
منافي ًا حلرصية مرجعية احلكم بحكم اهلل سبحانه يف كّ األمور.
بناء عليه ،يمكن االستناد إلثبات الرتخيص الرشعي يف ممارسة التقنني البرشي يف دائرة
و ً
الفراغ هذه إىل توليفة أمور ،أبرزها:
 1ـ مرجعية الّباءة ،فبعد عدم قيام دليّ عىل املنع عن هذا الفعّ الذي يريد البرش اللتواضع
عليه فيام بينهم للتنظيم أمورهم يف دائرة الفراغ ،يكون نفس فعّ اللتقنني مشموالً لدليّ الّباءة
العقّل والنقّل مع ًا ،وهذا كاف يف الرتخيص ،وقد سبقت اإلشارة لذلك.
ومن الواضح أن احلدود والقواعد الدسلتورية ال تلغي الّباءة هنا؛ ألننا قلنا بأن مورد هذه
القواعد ليس حك ًام رشعي ًا لليشء بعنوانه ،حلتى يكون اللترشيع يف مورده معارض ًا حلكم اهلل
تعاىل ،فيمنع عن اللترشيع يف موردها وال معنى للّباءة عن فعّ اللترشيع ،بّ هذه القواعد هي
حدود اهلل اللتي يمكن لإلنسان أن يلتحرك ضمنها ولو من دون وجود حكم رشعي ما دام مل
خيرقها أو يلتخطاها ،ال أّنا بنفسها تفرض حك ًام رشعي ًا عىل األشياء واألفعال بعنواّنا ،كام

أوضحنا سابق ًا.
 2ـ االسلتناد لبعض النصوص الدالة عىل إحالة أمور املسلمني إليهم ومطالبلتهم برعايلتها
واالهلتامم هبا ،فهذه النصوص إن مل نقّ بأّنا دالة باملبارشة عىل هذا األمر الذي نحن فيه ،فهي
ِ
ِ
الصالة وأ ْم ُر ُه ْم ُشورى ب ْين ُه ْم
تدل بإطالقها ،مثّ قوله تعاىل﴿ :وا َّلذين ْاستجا ُبوا لر ِّهبِ ْم وأق ُاموا َّ
ِ
اه ْم ُين ِْف ُقون﴾ (الشورى ،)38 :فهذه اآلية تعلن ـ بكّ وضوح ـ أن أمور املسلمني
وممَّا رز ْقن ُ
تكون بالشورى بينهم ،وهذا كاف يف إثبات نوع من اللتفويض اإلهلي للمسلمني الصاحلني يف
إدارة أمورهم فيام ال يوجد فيه نص مبارش من اهلل سبحانه ،إذ مساحة الفراغ من أبرز أمور
املسلمني اللتي خلت من النص ويف الوقت عينه احلتاجت للتنظيم.
ومن هذا النوع النصوص القرآنية واحلديثية اللتي تدعو املسلمني للتنظيم أمورهم وحتقيق
مصاحلهم ،واملنع عن سيادة الفوىض واالضطراب فيام بينهم ،وحتقيق العدالة االجلتامعية ،وغي
ذلك.
وهذا النوع من األدلة ال يشكّ علينا بأنه ينرصف عن الوقائع املسلتجدة اليوم ،بحجة أنه
قد ال يكون ناظر ًا إليها؛ ألن القائّ بنفي الشمولية يعلتّب ـ كام تقدم ـ أن عدم شمولية الرشيعة
هو أمر أو ذهنية واقعة حلتى يف العرص النبوي ،ال أنه أمر مسلتجد ،بمعنى أنه يف العرص النبوي:
كّ ما مل يكن فيه رشع فأمره للناس ،وهلذا حاولنا سابق ًا أن نفهم فكرة األحكام الوالئية للنبي
نفسه عىل أّنا نشاط تطبيقي لفكرة ما ال حكم هلل فيه ،فراجع.
 3ـ االسلتناد إىل األدلة الدالة عىل جعّ احلاكمية ألحد ـ كالفقيه أو شورى الفقهاء أو
غيهم ،عىل اخلتالف النظريات يف الفقه السيايس ـ فكّ أدلة احلاكمية وجعلها ،وكّ أدلة
حجية األحكام الوالئية ،تلتضمن نوع ًا من الرضا بمامرسة فعّ اللتقنني عندما يكون من شؤون
هذه احلاكمية وملتطلباهتا عرف ًا وعقالئي ًا ،فعندما يقول احلديث بأن العارف باألحكام اإلهلية قد
جعللته عليكم حاك ًام ،ويفهم منه ـ عىل تفسي بعض الفقهاء ـ أنه تفويض حكومي عام ،فهذا
معناه أنه بات يملك سلطة ممارسة احلكم يف كّ األمور بام ال ينايف الرشع ،فيكون رض ًا إهلي ًا
وتوكيالً إهلي ًا يف تويل األمور وإدارهتا ،فإذا احلتاجت إىل تقنينات موضعية أو طارئة ،فهذا داخّ
ضمن نطاق هذا اللتفويض.
وعليه ،وحلتى ال نطيّ ،فإن خملتلف أدلة الشورى واحلاكمية وتنظيم األمر ورفع حاجات

املسلمني وغي ذلك من النصوص والشواهد الكثية ،تصلح مجيع ًا ـ بدرجة أو بأخرى ـ
ملساعدتنا عىل هذا الرتخيص ،عندما يكون سد منطقة الفراغ حاجة للمجلتمع اإلسالمي
ومطلب ًا نوعي ًا حلياة املسلمني.
 4ـ االسلتناد ألدلة العناوين الثانوية نفسها اللتي أخرجلتنا ـ يف بعض املوارد ـ من حتت
العناوين األولية ،حيث قلنا آنف ًا ـ ونحن نسلتعرض نظريلتنا ـ بأن أدلة األحكام الثانوية خترج
املوقف من حتت سلطان األحكام األولية ،وتفلتح الطريق للعنوان الثانوي ،فمثالً دليّ نفي
الرضر يرفع إطالق األحكام األولية الواردة يف سلطنة الناس عىل أمواهلم ،وحيث إنه ال
يسلتدعي بنفسه صيغ ًة قانونية بديلة عن األحكام األولية ،هلذا فإنه بنفسه يدعونا لوضع هذه
الصيغة ،إذ لو مل نضع صيغة يف مورد العنوان الثانوي ملا كان العنوان الثانوي نافع ًا أص ً
ال ،وهذا
يعني أن داللة االقلتضاء ،أو فقّ :نفي لغوية عمّ احلكم الثانوي ،تلتضمن ـ عقالئي ًا ـ فرض
عمّ قانوين ما دامت الرشيعة بعينها مل تقم به ،فلسنا هنا نسلتند لداللة إطالقية لفظية كام هو
واضح ،بّ ملناسبات سياقية أو ما يعرف بمناسبات احلكم واملوضوع اآلتية من عقالنية
املرشع؛ إذ لو عطلت األحكام الثانوية قانون السلطنة ،ثم مل يلتم رشع ًا السامح بوضع قانون بعد
ذلك ،مل يكن ذلك بنفسه أمر ًا عقالني ًا ،فنفهم ـ اسلتنلتاج ًا ـ بأن الدائرة الفارغة يلزمنا فيها
ممارسة الضبط؛ لكي نسلتجيب ملّبرات عروض احلكم الثانوي ،املفروض يف مورد الكالم ـ
كام رشحنا ذلك سابق ًا ـ أنه مل يقدم بنفسه صيغة قانونية.
هبذه املعطيات األربعة ـ ك ً
ال عىل حدة أو بجامعها واجلتامعها ـ نسلتنلتج أن ممارسة فعّ
اللتقنني البرشي يف دائرة اخلحأ القانوين ،أمر مرشوع ،بّ ومطلوب ،وليس يف مورده أي ّني
ديني ،إن مل نقّ بأنه حمّ رغبة واهلتامم.
وهذه من النتائج ـ ولو بالواسطة ـ لنظر ّية عدم الشمول القانوين يف الرشيعة اإلسالم ّية؛ إذ
نلتوصّ بوضوح إىل أن اللتقنني البرشي عملية مرشوعة ،وال متثّ تناقض ًا مع الرشيعة يف نفسها،
نعم هي مرشوطة بعدم ختطي احلدود اإلهلية واللترشيعات املجعولة يف الدين ،وهبذا يصح ما
أفاده أمثال النائيني والصدر من احلديث عن سلطة مقننة برشية ـ خالف ًا ملثّ الشيخ فضّ اهلل
النوري ـ رغم أّنم مل تنسجم اطروحلتهم هذه مع بنياهتم الفكرية كام بينا سابق ًا ،لكنها باللتأكيد
تنسجم مع البنية الفكرية اللتي توصلنا نحن إليها دون أن نقع يف أي هتافت.

من ميلك سلطة التقنني البشري؟ وما هي هويّة القانون الصادر؟

بعد أن فرغنا عن وجود منطقة فراغ حقيقي ،وتوصلنا إىل أنه جيوز االشلتغال القانوين

البرشي عليها ،يواجهنا ـ ونحن نصوغ نظريلتنا ـ سؤال حقيقي ملتوقع :من يملك سلطة
اللترشيع واللتقنني هذه؟ ومن هو املخول رشع ًا أن يامرس هذا األمر ويقدم للناس هذه القوانني
لكي يلتم إجراؤها؟
هذا السؤال عىل صلة وثيقة بموضوع عنرص اإللزام يف هذه القوانني ،ولوال عنرص اإللزام
فبإمكان أي جهة أن متارس العملية اللتقنينية اللتي حتدثنا عن خطواهتا سابق ًا ،وتبدي رأهيا
القانوين ،إال أنه حيث كان البد من جهة خمولة بفعّ ذلك بحيث يكون ترشيعها نافذ ًا وحيظى
بإلزام رشعي ،هلذا كان البد أن نعرف من هي هذه اجلهة يف الرشيعة اإلسالمية؟ وما هي
صفاهتا؟
تصورين:
يتم هنا تقديم ّ
قد ّ
األول :إن مهمة املرشع هنا ذات طابع مزدوج ،فمن جهة عليه أن ينطلق من روح
التصور ّ
ّ
القواعد الدسلتورية اللتي أقرهتا الرشيعة اإلسالمية ووضعلتها ،األمر الذي ال يلتسنى بدون وعي
فقهي معمق هلا ،كام يعمّ ـ من جهة أخرى ـ عىل سن قوانني تلتناسب مع الواقع القائم ،األمر
الذي يسلتدعي خّبوية خاصة بطبيعة الواقع وتعقيداته والبدائّ اللتي يمكن توفيها له
وترجيح بعضها عىل بعض.
من هنا ،فهناك نوع تعدد يف املقنن ،بحيث يكون دور األول سن القوانني من منطلق وعي
الواقع ،فيقوم بلتقديم اخليارات القانونية املمكنة حلّ مشكلة كّ مسلتجد وملتغي ال نص فيه،
فيام يقوم الثاين بأخذ هذه القوانني ودراسلتها ،ال من الزاوية الواقعية وامليدانية ،بّ من زاوية
موافقلتها للنصوص وروح الدسلتور والقانون ،للتحديد أي من هذه احللول القانونية أوفق
بالقواعد واحلدود الرشعية الناظمة ذات الطابع الدسلتوري ،واألول ال حيلتاج إىل فقاهة عىل
خالف الثاين الذي حيلتاجها من منطلق احلاجة للتعيني القواعد الرشعية العامة.
ويف هذه احلال ،ال نكون بحاجة أساس ًا إىل فكرة ويل األمر بالرضورة ،بّ نحن بحاجة إىل
فكرة الفقيه إما املطلع عىل الواقع يف املجال الذي يراد فيه سن القوانني أو تقف معه هيئة
قانونية متلك تلك اخلّبوية.

وهذه نقطة اخلتالف هذا اللتصور مع الطروحات امللتقدمة يف الفصّ الثاين ،فقد الحظنا
كيف أن فكرة ويل األمر كانت حارضة بقوة عند غي واحد من املنظرين املسلمني.
إال أن ما نراه هو أن هذه الفكرة ال نحلتاجها بالرضورة؛ ألن ما يصدر من قوانني ال يصدر
بوصفه قوانني والئية حلتى نرشطها بوالية األمر ،بّ هي قوانني فقهية ،غاية األمر أن طبيعة
االجلتهاد الفقهي فيها ختلتلف عن االجلتهاد يف األحكام األولية الواردة يف النصوص مبارش ًة أو
عّب العموم أو اإلطالق ،فهناك كان الفقيه يرجع للنص ليعرف حكم الواقعة نفسها ،فيى
عقد اللتأمني فيطبق عليه عموم الوفاء بالعقود ،ويسلتنلتج حكمه مبارشةً ،أما هنا فال يملك
الفقيه نصوص ًا من هذا النوع ،بّ هو يرجع إىل احلدود والقواعد اللترشيعية العامة ذات الطابع
الدسلتوري؛ ليى أي القوانني املقرتحة برشي ًا هو األوفق هبا واألكثر انسجام ًا معها مجيع ًا.
وبنا ًء عىل هذا اللتصور يصبح الناتج عن هذه العملية عبارة عن (فلتوى) ،ويأخذ رشعيلته
وسلطلته من سلطة الفلتوى ،فكّ أدلة حجية الفلتوى سوف تكون هنا هي املحكمة ،واملعطيات
والنظريات االجلتهادية يف حجية الفلتوى سلتكون هي احلكم هنا.
وإذا أخذنا بمرجعية الفقيه بام هو فقيه هنا ،فمن الطبيعي أيض ًا احلديث عن قواعد االجلتهاد
واللتقليد ،فمثالً لو رشطنا يف املرجع األعلمية لزم أن يكون املرجع الذي يقوم بلتصويب هذه
القوانني من الزاوية الرشعية هو األعلم ،ومن ثم ختلتلف نلتائج ومواقف املكلفني تبع ًا للتقليدهم
يف هذه احلال ،فقد يكون قانون ما موافق ًا للرشيعة فيمضيه املرجع اجلتهادي ًا ـ هبذا املعنى
لالجلتهادية ـ فيام يراه مرجع آخر غي ملتوامل مع القواعد الرشعية واحلدود الدينية.
توصلنا إليها
أن هذا
أن الصحيح بنظري ّ
إال ّ
التصور ك ّله ،غري منسجم مع البنية التحت ّية التي ّ
ّ
فيام سبق لنظر ّية عدم الشمول ،بل هو يرتدّ إىل ذهن ّية الشمول ،وهنا أنا دائ ًام أدعو القارئ
لللتفكي من داخّ فضاء نظرية عدم الشمول واللتحرر متام ًا من فضاء الشمولية ،لكي يفهم
صورة األمر بشكّ أوضح ،فإذا قلنا بأن هذه النلتائج القانونية هي عبارة عن موقف فقهي،
ومن ثم سلتكون نوع ًا من الفلتوى ،فنحن ما زلنا نفكر بذهنية شمول القواعد العامة للوقائع
احلادثة ،وهذا ما يقع عىل العكس متام ًا من فكرة عدم الشمولية املفروض أننا نبني عليها هنا؛
ألنه يعطينا أن هذه القوانني البرشية هي مصداق حمض للقاعدة الرشعية ،وكأن القاعدة تدعو
بذاهتا إليها بعنواّنا ،مع أن القاعدة ال تنلتج الئحة القانون هذه ،وإنام تنلتج الدعوة إىل

االسلتجابة لذات القاعدة ،فيام املنلتج للقانون هو اإلنسان ،وليس اهلل.
وبلتعبي آخر :إن خلع صفة (الفلتوى) عىل لوائح القانون هذه ،يعني أن دورنا بات اكلتشافي ًا
حلكم اهلل يف الواقعة ،واحلال أن مفروض بحثنا هنا عدم شمولية الرشيعة ،وهذا ال يلتسق مع
اسلتنلتاج فلتوائية القوانني الصادرة.
التصور الثاين :أن نعلتّب أن من يملك سلطة اللتقنني هنا هو اجلهة اللتي متلك سلطة اإلدارة
ّ
املجلتمعية ،فهذه اجلهة هي امللتولية هلذا األمر ،بمعنى أن املطلوب منها توفي اخلّباء يف العلوم
املخلتلفة للقيام بلتحليّ الظاهرة املراد سن القانون هلا ،ثم عرض النلتائج عىل الفقهاء
والقانونيني ،فيقوم القانونيون ـ وال مانع أن يكون معهم فقهاء ـ بوضع صيغ قانونية للحّ ،ثم
يلتم عرض هذه احللول عىل الفقهاء لكي يسلتنلتجوا منها عدم اللتنايف أو يسلتنلتجوا منها املوائمة
مع مقاصد الرشيعة وغاياهتا وأحكامها .وهذه العملية برملتها ،تقع ضمن نظام السلطة
املجلتمعية نفسه ،وتقوم هذه السلطة يف ّناية املطاف بلتحويّ ناتج هذه العملية اللتقنينية إىل
قانون نافذ اإلجراء.
وفارق هذا اللتصور عن سابقه أن كّ هذه العمليات تصبح جزء ًا من عمّ السلطة نفسها،
ليكون الناتج قرار ًا من السلطة (النظام احلاكم يف البالد) ،وهبذا تصبح هوية القانون هوية
والئية ،بمعنى أّنا هوية سلطوية ،عىل عكس اللتصور السابق الذي كان ناتج هذه العملية فيه
هو الفلتوى ،وليس احلكم الوالئي احلكومي .وقد قلنا سابق ًا يف الفصّ الثاين من هذا الكلتاب
بأن األحكام الوالئية ليست أحكام ًا رشعية ال أولية وال ثانوية ،فراجع.
وإذا أصبحت هذه القوانني أحكام ًا والئية ،أي أحكام ًا تأخذ سلطلتها من سلطة املرشع
بوصفه حاك ًام وملتولي ًا شؤون املجلتمع ،فمن الطبيعي أن تكون أدلة سلطة الدولة أو اإلدارة
املجلتمعية هي املرجع لنا هنا ،فكّ أدلة الوالية ـ عىل اخلتالف االجلتهادات الفقهية ـ سلتعلتّب
هنا دلي ً
ال عىل منح سلطة اللترشيع ملن ثبلتت له هذه الوالية برشوطها ،وليس أدلة حجية الفلتوى
كام هو واضح ،وهذا هو الصحيح ،ومن ثم فدليّ جعّ الوالية يف جمال الشأن العام يكون
شام ً
ال بوضوح ملنطقة الفراغ احلقيقي؛ إذ هي من أبرز وأجىل مساحات الشأن العام يف كّ
عرص ومرص.
ومن الطبيعي أيض ًا أن نرشط يف صدور هذه األحكام الوالئية أن يكون مسيها اللتقنيني هو

املسي الذي حتدثنا عنه فيام سبق ،فلو أخلت السلطة الرشعية به ـ كام لو سنت القوانني بدون
الرجوع إىل الفقهاء للتصويبها وإبداء عدم تناقضها مع الرشيعة ـ مل تعد هلا هذه الوالية يف هذه
القوانني .وبلتعبي آخر :إن من يملك سلطة اللترشيع ملزم أن يراعي هذا املسي القانوين حلتى
يصبح حكمه الوالئي نافذ ًا ،ومن ثم فلو اعلتمد جمرد املصلحة بال رجوع لكليات الرشع وال
اعلتامد عىل جميء أحكام ثانوية جتمد األحكام األولية اللتي قد تنافيها األحكام القانونية
اجلديدة ..ففي هذه احلال ال قيمة هلذه اللترشيعات البرشية يف نفسها ،وربام هلذا لو كنا أمام
صيغلتني قانونيلتني إحدامها أفضّ من األخرى ،لكن االثنلتني تنسجامن مع األغراض الرشعية
وتفيان بملتطلبات حّ املشكلة القائمة ،فإن اإللزام باألكثر انسجام ًا حيلتاج للتأمّ كبي يف طبيعة
حساسية املوضوع.
وهذا ما يضع نظر ّيتنا هنا يف سياق النظر ّيات التي تق ّلص ـ بشكل نسبي ـ سلطة الدولة،
وتبدو أكثر ليربال ّي ًة من هذه الناحية ،بعيد ًا عن احلمولة السلبية هلذا اللتوصيف يف الفضاء الديني
املعارص ،ويف املقابّ تبدو نظريلتنا ملتامهية أو ملتقاربة مع النظريات اللتي جتعّ سلطة اإللزام يف
القانون من شؤون الدولة ،فلتقرتب من اللتفكي اهليجّل.
يشار أيض ًا إىل أن اللترشيعات القانونية البرشية ال جيب أن تكون حالً ملشكلة قائمة بالفعّ،
بّ يمكن تصورها وقاي ًة من مشكلة آتية يلتوقع حصوهلا لو ترك األمر ،فإن العنوان الثانوي قد
يلحق هنا؛ للتجميد األحكام األولية وتوفي األرضية للمقنن البرشي لسن قوانينه الوقائية
الرضورية هذه.
وينجم عن هذا كله ،أن هذه القوانني ما دامت غي دينية ،فإن االعرتاض عليها أو الدعوة
السلتبداهلا بمقرتحات قانونية أخرى ،لن تكون ابلتداع ًا يف الدين وال مواجه ًة له ،وسيكون
النقاش فيها واالعرتاض عليها واقرتاح بديّ هلا أمر جائز ال إشكال فيه ،نعم مادامت نافذة
اإلجراء فإن وجوب طاعلتها عملي ًا قائم ،انطالق ًا من حيثية اإللزام اآلتية اإلشارة إليها قريب ًا،
إن شاء اهلل.
ويتبع هذا املوضوع (من يملك سلطة التقنني) ،ثالثة موضوعات:

أ ـ املديات الزمنيّة للقانون

ثمة سؤال هنا :هّ ينلتهي هذا القانون بموت املقنن أو بموت السلطة بوصفهم أفراد ًا أو
ّ

بانلتهاء موضوعه أو إىل أن يلتم نقضه الحق ًا من قبّ من له السلطة الرشعية أو ما هي ّنايلته بعد
أن مل يكن حك ًام إهلي ًا خالد ًا؟
من الطبيعي أنه بناء عىل املخلتار من كون سلطة اللترشيع هنا بمالك احلاكمية الزمنية ،تكون
املدة الزمنية للقانون تابع ًة لقواعد احلكم الوالئي املقررة يف حمله ،وقد تعرضنا هلذا البحث يف
موضعه  ،وقلنا بأن األحكام الوالئية للمعصوم ،فض ً
ال عن غيه ،هي أحكام حمكومة
لوجوده الزمني ،ومن ثم فبوفاته تزول هذه األحكام.
وهذه الذهنية اللتي توصلنا إليها تنسجم باخلصوص مع فردية احلاكم وكونه بام هو فرد له
خصوصية صاحب السلطة ،حيث كنا نلتحدث هناك عن زمنية األحكام الوالئية للمعصوم
مقابّ تأبيديلتها ،أما لو قلنا بجهوية احلاكم  ،وأن السلطة ليست فرد ًا ،بّ هي عبارة عن جهة،
تلتمثّ يف احلكومة وهيئة الدولة بمن فيهم رئيس اجلمهورية مثالً ،ففي هذه احلال يكون احلكم
منسوب ًا للسلطة اجلهوية؛ ألّنا هي السلطة يف هذه النظرية وليس الفرد ،ومن ثم يظّ احلكم
موجود ًا حلتى لو تغي األفراد ،ما مل يقم ممثلو هذه اجلهة السلطوية بلتغيي القانون الحق ًا
معلتمدين اآلليات عينها اللتي تكلمنا عنها ،أو تسقط هذه اجلهة السلطوية عن صالحية ممارسة
السلطة لسبب أو آلخر ،ففي هذه احلال يلتغي املرجع السلطوي ويلزم الرجوع إىل السلطة
اجلديدة ملعرفة نظرها يف هذه القوانني.
وبعبارة جامعة :إن سلطة احلكم الوالئي تابعة لسلطة مرشعه ،فكلام فرض انلتهاء سلطلته
يفرتض قهر ًا انلتهاء سلطة هذا احلكم .وأدلة احلكم الوالئي ال تعطي أكثر من هذا ،بخالف
أدلة حكم القايض؛ وذلك أن سلطة القايض ـ وفق ًا ألدللتها الرشعية ـ ال يمكن أن جتامعها يف
القضية املحكوم فيها سلطة قاض آخر مطلق ًا وإىل األبد ما مل يثبت خطأ القايض ،بينام سلطة
احلاكمية ال متثّ قانون ًا أبدي ًا ،وإنام ترجع السلطة ملن يأيت بعد هذا احلاكم ،فأدلة منح السلطة له
متنحه سلط ًة عىل إبطال األحكام الوالئية اللتي جاءت قبله ،األمر غي امللتوفر يف أدلة سلطة
( )1راجع :حيدر حب اهلل ،األحكام اللتدبيية يف السنة الرشيفة بني الزمنية واللتأبيد ،جملة االجلتهاد
واللتجديد ،العدد  38ـ  5 :39ـ .10
( )2إذا طرح شخص جهوية منصب اإلمامة حلتى بني األئمة أنفسهم ،فسوف يلتغي جزئي ًا طبيعة املوقف
الذي طرحناه يف املقال املشار إليه يف اهلامش السابق ،فالحظ.

القايض ،ومن ثم فبقاء األحكام الوالئية يف املرحلة االحقة منوط بنظر احلاكم اجلديد ،فعدم
نقضه هلا قد يفهم منه أخذه هبا ،وهذا كاف يف اسلتمراريلتها ،دون أن تكون بذاهتا مسلتمرة إىل
األبد.

ـ قوانني السلطة غري اإلسالميّة

من الطبيعي أن ينشأ تساؤل هنا عن املوقف يف حال عدم وجود سلطة تشلتمّ عىل هذه

الصيغة من عملية اللتقنني ،فلو فرضنا أن السلطات القائمة يف جملتمعات املسلمني كانت علامني ًة
متام ًا ،بمعنى أّنا ال تؤول إىل معايي دينية يف سن القوانني ،ففي هذه احلال ماذا يكون موقف
املكلف (الفرد ـ اجلامعة) من الوقائع املسلتجدة ومن تنظيم منطقة الفراغ؟
تصوران:
هنا يوجد ّ
أ ـ أن نعلتّب أن السلطات القائمة غي رشعية باملرة ،وأن السلطة الرشعية هي الفقيه أو
احلزب أو اللتيار الديني مثالً ،أو أي عنوان خاص آخر طرحلته النصوص الدينية ،ففي هذه
احلال جيب الذهاب إىل الفقيه أو ..لكي يقوم بإمضاء هذه القوانني أو تقديم بدائّ قانونية هلا
ضمن الطريقة امللتقدمة ،تكون نافذ ًة عىل املكلفني ،من موقع أن السلطة احلقيقية هذه املرة أشبه
بحكومة ظّ ،وليست هي السلطة السياسية القائمة بالفعّ ولو كانت منبثقة من الشعب ،أي
هي سلطة الفقيه أو احلزب الديني أو سلطة اللتيار السيايس الديني أو غي ذلك مما يلتم اخلتياره
يف الفقه السيايس اإلسالمي ،رشط أن يكون هؤالء مجيع ًا مؤهلون ملثّ هذه األمور ،ويملكون
بالفعّ سلطة مرشوعة ولو يف الظّ أو يكونوا بشكّ ما دول ًة عميقة.
ب ـ أن نعلتّب أن بعض السلطات القائمة هي سلطات رشعية ،مفككني بني مفهوم الرشعية
ومفهوم اإلسالمية ،كام قد يظهر من أمثال العالمة شمس الدين هذا اللتفكيك ..فهنا يكفي أن
يؤخذ نظر الفقيه يف كون هذه القوانني ملتناسب ًة مع الرشيعة ومقاصدها ،للتكون نافذ ًة عىل
الناس؛ ألن املفروض أن السلطة الرشعية هي سلطة األمة عىل نفسها كام كان يقول شمس
الدين ،وإذا كانت هذه األنظمة ديمقراطي ًة بشكّ حقيقي ،ففي هذه احلال تكون سلط ًة
رشعية ،وهلا والية عىل الناس ،غاية األمر أن قوانينها جيب أن ال تصادم الرشيعة للتكون نافذةً،
وهنا إذا أبدت املؤسسة الفقهية موقف ًا إجيابي ًا من القوانني اللتي تقع يف دائرة منطقة الفراغ ـ وهي

الدائرة اللتي تعنينا هنا اآلن ـ فمن املنطقي أن تكون والية هذه السلطة نافذ ًة بال مانع ،فمن
يطلق األحكام الوالئية هو هذه السلطة ،ال املؤسسة الفقهية اللتي سوف تنحرص وظيفلتها يف
إبداء املوقف اإلجيايب من القوانني من زاوية عالقلتها بالرشيعة اإلسالمية.
ويبدو أن هاتني النظريلتني العمدة يف االجلتهاد املجلتمعي اإلسالمي ،ال تقبالن بنفوذ
القوانني اللتي ترشعها الدول غي املسلمة؛ إذ حلتى مثّ نظرية والية األمة عىل نفسها ال تلتحمّ
ـ كام يلتوقع ـ فكرة والية غي املسلم عىل املسلم ،يف حال كان املسلمون أقلي ًة يف جملتمع غي
مسلم حمكوم بسلطة غي مسلمة أساس ًا فض ً
ال عن أن تكون إسالمية ،ومن ثم فلتلك القوانني
خارجة عن موضوع بحثنا ،وداخلة يف موضوع فقه األقلية املسلمة يف اللتعامّ مع األكثرية غي
املسلمة.
أما القول بأننا يف عرص عدم ظهور املعصوم ـ شيعي ًا ـ ال عالقة لنا بكّ هذه املنطقة الفارغة،
فيام مفروض حلولكم هو وجود موقف لإلسالم يف عرص عدم حضور املعصوم من كّ هذه
القضايا ،ومن ثم فأنلتم تقدمون لنا األفكار من داخّ نسق اإلسالم السيايس ..غي دقيق أبد ًا؛
إذ عندما نفرض أن حق احلكم خملتص باهلل سبحانه ،كام قلنا يف النصوص القرآنية يف الفصّ
األول من هذا الكلتاب ويقوله اللتيار املدريس املسلم أيض ًا ،ثم نفرض أن األحكام الرشعية
جممدة يف عرص الغيبة ،ومع ذلك كله نفرض أنه ال يوجد حق وال تفويض ديني لإلنسان بإدارة
ذاته وسن قوانينه يف عرص الغيبة ..إن هذا الثالثي معناه أن اإلسالم يف عرص الغيبة يقدم لنا
رؤية غريبة للغاية وغي معقولة ،فهو يقول :اتركوا األمور كام هي ،فال تقننوا ،ويف الوقت عينه
فإن تنفيذ قوانني اإلسالم املجلتمعية مؤخر لعرص الظهور! إذن كيف يعيش الناس يف هذا
العرص اليوم؟! هّ يدرك من يقول بمثّ هذه املقولة ما الذي سلتؤول إليه األمور يف حياة البرش
لو أجرينا شيئ ًا من هذا القبيّ؟!
إن هذا اللتصور الذي يبسط األمور مل يدرك بجدية بعد ـ فيام أظن ـ معنى حاجات البرش
لنظم أمرهم يف كّ عرص ومرص ،وأن البديّ عن هذا ليس إال شيوع الظلم والقهر وسلطة
الغاب ،فأي رشيعة هذه تأيت بمثّ ذلك؟! ومساحة منطقة الفراغ ليست جمرد مسألة أو
مسأللتني ،بّ هي مساحة كبية ومهمة جد ًا يف حياة البرش ،وتشكّ دائرة مصيية ال يمكن
العيش من دون تنظيمها ،ومن ثم فلتبسيط األمور وكأننا نفكر بذهنية أننا جمموعة ملتدينة

صغية يمكنها أن تلتخىل عن كّ هذا الواقع املحيط ،دون أن نفكر بأننا أمة مسلمة كبية
يلتطلب الواقع منها أن تقدم حياة مثىل أو عىل األقّ حيا ًة ممكنة ومعقولة ..هذا اللتبسيط ييش
بأن قائله قد ال يكون قد اسلتوعب بدقة معنى منطقة الفراغ وتأثيها اخلطي عىل سي احلياة
اإلنسانية.
ال أدافع هنا عن اإلسالم السيايس املعارص ،بّ أدافع عن اإلسالم الذي يمكن للمنلتمني
إليه ـ بوصفهم أمة ـ أن يعيشوا حيا ًة معقولة ،وحظر اللتقنني يف منطقة الفراغ مع ادعاء تعطيّ
الرشيعة املجلتمعية يف عرص الغيبة ،يساوي اسلتحالة العيش لحأمة ،وإن أمكن العيش هلذا الفرد
أو ذاك من امللتدينني ،فأرجو اللتأمّ جيد ًا ،وهلذا نحن نضع احللول السابقة ضمن مفروض
مسبق ،وهو اسلتحالة الصمت الديني جتاه هذه القضايا العامة ،يف الوقت الذي يمنع الدين غي
اهلل من اللترشيع واللتقنني إال برتخيص منه سبحانه.

ج ـ اجلوانب الوظيفية الفرديّة غري اجملتمعيّة

قد ال تكون القضية يف بعض األحيان ذات سمة سلطوية جملتمعية تنلتمي للشأن العام ،بّ

قضية عمّ املكلف ووظيفلته الفردية ،فلو جاء مورد فردي جد ًا ،ال تلتصدى له القوانني
املجلتمعية ،كام يف حالة الصالة يف القطب الشاميل ـ عىل سبيّ الفرض املحض ـ ففي هذه احلال
ال يوجد إطالق يف دليّ الوالية يثبت سلطة ويل األمر يف هذه احلال بحيث تكون هذه من
خملتصاته؛ ألّنا شؤون فردية بحلتة ،فإذا تصدى هلا فبها عىل قول ،وإال رجع املكلف إىل نفسه
واسلتشاراته ،واخلتار خيار ًا من خيارات ،ثم عاد للفقيه ليلتأكد من أن هذا اخليار أو ذاك غي
مناف للرشيعة بّ ملتوامل معها ،وهذا كاف ،وال دليّ عىل غي هذا أصالً.

منشأ اإللزام يف القانون البشري

من الواضح أن فكرة القانون تلتضمن مفهوم اإللزام املبارش أو غي املبارش ،فعندما نلتكلم

فيمن له سلطة اللترشيع فمن الطبيعي أن من يثبت له ذلك سوف يكون منشأ اإللزام يف قوانينه
هو بعينه منشأ منحه سلطة اللترشيع.
العامة يف هذه النظر ّية،
ولكي نوضح موقعنا من نظر ّية اإللزام ،ال بأس بتوضيح التوجهات ّ
فقد انقسم الفقه الوضعي إىل مدارس عدّ ة يف منشأ اإللزام ،أبرزها مدرستان:

املدرسة األوىل :وهي املدرسة الشكل ّية ،واللتي تعلتقد بأن منشأ اإللزام عبارة عن إرادة
احلاكم وصدور القانون من جهلته ،ووجود عقوبة عىل خمالفة هذا القانون .وقد انلترص هلذه
املدرسة الفيلسوف اإلنجليزي أوسلتن ( ،)Austinعىل خطى توجهات أمثال هيجّ ومن
قبله ..كام انلترص هلذه املدرسة أنصار تقديس النصوص يف فرنسا ،ووفق ًا لذلك تواجه هذه
املدرسة إشكالية اإللزام يف القانون الدويل ،حيث ال توجد دولة فوق كّ هذه الدول تصدر هلا
قوانينها.
املدرسة الثانية :وهي املدرسة املوضوع ّية ،مثّ االجتاه الذي يؤمن بالقانون الطبيعي الذي
يعلو عىل كّ القوانني املدونة ،ويقوم بلتعديلها وتغييها؛ ألنه هو الذي يملك السلطة يف
احلقيقة ،ويسمح وفق ًا له بحصول السيورة والصيورة يف القوانني ويرفع عنها احلرفية
واجلمود ،انطالق ًا من اللتحليّ اللتارخيي الذي يقول بأن الفكر األخالقي هو الذي كان دائ ًام
يطور الفكر القانوين .بّ إن هذا القانون الطبيعي هو الذي يولد الدولة عّب اللتعاقد االجلتامعي
الذي حيلتكم لقانون الوفاء باملعاقدات ،وهو من أسمى القوانني .وهبذا تكون هناك قوانني
طبيعية ترجع للعدالة ،ويلتم الكشف عنها عّب العقّ ،ومتثّ معايي سالمة القوانني الوضعية،
والدولة تظهر هذه القوانني وتقوم بإنفاذها ال أّنا اللتي تقوم بإنشائها وخلقها ،وإلزامية هذه
القوانني من بعدها الطبيعي ،ال من كوّنا منشأة من قبّ الدولة.
وثمة توجه منافس لنظرية القانون الطبيعي يف املدرسة املوضوعية ،وهي املدرسة الزمكانية
الظرفية ،حيث تعلتّب أن اجلغرافيا واللتاريخ والشعوب تنبثق منها قوانني ،فال توجد قوانني
شاملة طبيعية موحدة ملزمة ،بّ طبائع الشعوب وعاداهتا وتقاليدها ودياناهتا هي اللتي ختّبنا
عن طبيعة القانون احلقيقي الكامن فيها ،مما يفرض تغي القوانني بلتغي الشعوب واألعراف.
وفق ًا هلذا التقسيم ،تبدو ُاطروحتنا هنا قائمة عىل ال ُبعدين الشكّل واملضموين مع ًا؛ ألّنا
تفرض قاعد ًة موضوعية ال يمكن للقانون أن يصبح الزم ًا من دوّنا ،بّ يمكن حماكملته عىل
تقدير خمالفلته هلا ،وهي اخلطوة األوىل من اخلطوات األربع اللتي رشحناها سابق ًا عند احلديث
عن آلية وضع القوانني يف منطقة الفراغ اللترشيعي ،عنيت القواعد واألصول واملعايي واحلدود
العقلية والرشعية واألخالقية اللتي متثّ القاعدة اللتي حتكم عمّ املرشع واملقنن هنا ،ولو أنه
ختىل عنها فلن تكون قوانينه ملزم ًة وفق ًا ملا توصلنا إليه؛ وتفرض أيض ًا بعد ًا شكلي ًا ـ تبع ًا ألدلة

اإللزام الرشعية ـ وهو صدور القانون من قبّ من يملك رشع ًا سلطة اإلدارة املجلتمعية أو
سلطة الفلتوى ،ومن دون هذين العنرصين مع ًا ال يملك القانون ـ يف منطقة الفراغ احلقيقي ـ
أي سلطة إلزام.
وبناء عليه:
ً
 1ـ فإذا بنينا عىل أ ّن منشأ سلطة هذه القوانني هو دليل حج ّية الفتوى ،كام هو االحلتامل
األول غي املخلتار لنا ،فلن يكون منشأ اإللزام هو قانون الوالية؛ ألننا قلنا بأّنا ال ترهتن ملفهوم
ويل األمر ،وإن كان هذا املفهوم مساعد ًا هلا لو دخّ عىل اخلط ،وإنام تأيت من اإللزام باملوقف
الرشعي كأي حكم فقهي آخر يرجع فيه املقلد إىل الفقيه املجلتهد؛ ألن عملية الوصول إىل هذه
األحكام والقوانني ختضع للفهم الفقهي أيض ًا ،غاية األمر بطريقة خملتلفة عن السائد ،لكن هذا
ال يغي شيئ ًا إال يف حالة واحدة ،وهي أن اآلخرين من غي املجلتهدين يمكنهم أحيان ًا اللتفلت
من إلزامية بعض هذه القوانني إذا ما كانت لدهيم اخلّبة الكافية يف الواقع والقوانني املقرتحة
بحيث اسلتطاعوا تقديم فهم آخر هلذا اجلزء من القضية ،وإن مل تكن لدهيم اخلّبة الكافية يف
جمال االجلتهاد الرشعي ،ففي هذه احلال يكون املورد من موارد خطأ املجلتهد يف احلكم نلتيجة
خطئه يف فهم الواقع ويف حتصيّ مقدمات احلكم ،كحال القايض متام ًا ،وهنا قد نحلتاج إىل
مرجعية ويل األمر حلسم املوضوع .وهذا كله برصف النظر عن كون احلكم حك ًام رشعي ًا
مكلتشف ًا باالجلتهاد كام أشكلنا من قبّ.
ومن الطبيعي أنه عىل هذا املنشأ لإللزام ،ختضع القضية ملعايي باب االجلتهاد واللتقليد ،كّ
حسب نظريلته ،وال نطيّ.
وأما إذا بنينا ـ كام هو الصحيح املرتار ـ عىل أ ّن منشأ سلطة هذه القوانني هو دليل جعل
2ـ ّ
الوالية واحلاكم ّية ،فمن الطبيعي أن أدلة وجوب طاعة أويل األمر وأمثاهلا مما ورد يف الكلتاب
والسنة ،سلتكون هي منشأ اإللزام هنا ،فلو بني عىل حتررها من فكرة اللتقليد صارت ملزم ًة
للجميع.
نعم من ثبت عنده باليقني عدم تناسب القوانني مع الرشع ومعارضلتها له مل تكن هذه
القوانني ملزمة بالنسبة إليه إال من وجه آخر طرحت أشكاله يف بحوث الفقه السيايس مثّ
العنوان الثانوي القايض بأن خمالفة توجيهات ويل األمر توجب إضعاف األمة مثالً وما شابه

ذلك ما يراجع يف حمله.
بّ يظهر من الرؤية اإلسالمية أن فكرة اإللزام نفسها هي قانون طبيعي تفرضه طبيعة البرش
اخلطاءة والعدوانية ،وهي الصورة اللتي قدمها القرآن الكريم عن اإلنسان يف ميوله اجلاحمة دوم ًا
نحو الرذيلة إال املصلني ..ممن رحم اهلل ،وأبعد من ذلك ما يظهر واضح ًا يف الوعي املسيحي
من تأثي اخلطيئة األوىل لإلنسان عىل اّنياره الكامّ وتدمي ذاته أو صيورته عاجز ًا عن
النهوض إال بفيض من اهلل تعاىل ولطف ،يف الفكرة اللتي سادت بعد القديس أوغسطني
(430م) ،وهذا اللتوجه الديني ـ برصف النظر عن تفاصيله ـ يعارض اللتوجه احلداثي الذي
ينظر لإلنسان بلتفاؤل شديد ،ويلتطلع لصالحه الذايت ويّبر أخطاءه العابرة دوم ًا.
هذا ،ويف كّ املوارد اللتي ال يشملها دليّ حجية الفلتوى وال دليّ الوالية ،فإنه ال يوجد
إلزام إطالق ًا إال من داخّ قناعة املكلف ،بعد عرض قناعلته عىل الفقيه ،كام قلنا آنف ًا.

النظريّة املختارة ،النتائج واملُخرجات

تصورنا املتواضع للموضوع ،اآليت:
نسترلص مما تقدّ م يف عرض
ّ
أ ّوالً :إن الرشيعة حتوي جمموعة األحكام اللتفصيلية غي القليلة ،إىل جانب القواعد

اللترشيعية الدسلتورية واألخالقية ،ونظام احلدود احلافة بحياة البرش ،ومنظومة األغراض
واملقاصد الدينية اللتي تشكّ قبلة املسلمني يف حركلتهم وسلوكهم الفردي واالجلتامعي.
ثاني ًا :إن نظام األحكام يف الرشيعة ال يغطي مجيع الوقائع وحاجات اللتقنني إىل يوم القيامة
بلتاممها وكامهلا ،بّ هي وضعت للتغطي مساحات واسعة ،ثم للتضع حدود ًا ومعايي ومسارات
يلتجه اإلنسان من خالهلا لسن قوانني ،ختدم هذه األغراض وتلتحرك ضمن هذه املسارات
املرسومة.
ثالث ًا :إن املوقف يف املسلتجد أو ما ليس أو مل يثبت فيه حكم يف الرشع ،هو ممارسة تقنني
برشي خيضع للتامم مسارات اللتقنني ورضوراته ومنطلقاته ،ثم عرضه عىل القواعد اللترشيعية
واألحكام األولية واحلدود اإلهلية ليس إلحراز عدم املعارضة فحسب ،بّ إلثبات املوائمة
األتم حيث يمكن.
رابع ًا :إن األحكام األولية اللتفصيلية حاكمة ومقدمة عىل القوانني احلادثة ،متام ًا كلتقدم

األحكام الثانوية عليها ،بمعنى أنه لو كانت هذه اللترشيعات البرشية معارضة حلكم أويل أو
ثانوي ناجز وفعّل ،فإّنا ال متلك رشعيلتها ،وهبذا تلتميز نظريلتنا عن القوانني املدنية العلامنية
الوضعية اخلالصة.
خامس ًا :إن األحكام الثانوية هي اللتي تفرض اخلروج من األحكام األولية ،السيام اإلباحة
منها ،عىل تقدير وجودها أص ً
ال يف مساحة القانون املرشع يف منطقة الفراغ ،لكن الصيغ
القانونية البديلة ـ بعد اخلروج بّبكة األحكام الثانوية ـ تكون من شؤون مزودج :العقّ
اإلنساين والقواعد الدسلتورية واألخالقية.
سادس ًا :إن االجلتهاد الفقهي واخلالف الفقهي يف الدائرة احلادثة يكون بالّبهنة عىل أن
القوانني املقرتحة منسجمة أو أكثر انسجام ًا مع القواعد الدسلتورية واألخالقية أو ال ،وهذا ما
يفرض ـ باعلتقادي ـ ذهني ًة اجلتهادية جديدة وواعية جد ًا ،ويؤصّ لفقه مقاصدي من نوع
خاص.
سابع ًا :إن من يملك سلطة اللترشيع يف دائرة الفراغ احلقيقي هو اجلهة املخولة رشع ًا تويل
الشأن العام يف املجلتمع ،وهبذا تكون األحكام حكومي ًة ال هي باألولية وال الثانوية.
ثامن ًا :إن الفارق بني االجلتهاد اإلسالمي واالجلتهاد الوضعي هو يف مرجعية القواعد
الدسلتورية والسياقية واألخالقية املسلتوحاة من النصوص ،وأولوية األحكام األولية والثانوية
يف الرشع.
تاسع ًا :إن منشأ اإللزام (النهائي) يكمن يف مفهوم طاعة من له والية األمر وسلطة اإلجراء
يف املجلتمع ،وليس هو الفلتوى وال الفقاهة بعنواّنا اخلاص خاصة.
عارش ًا :إن نظريلتنا ترتك تأثيات ملتنوعة عىل حركة االجلتهاد الرشعي نفسه ،بدء ًا من
تأثيها عىل النظريات املساعدة يف االجلتهاد ،مثّ القياس واملصالح املرسلة ،مرور ًا بلتأثيها
عىل بعض األصول العملية ،وتأثيها عىل قانون املالزمة بني حكم العقّ وحكم الرشع،
واملالزمة بني السكوت واإلمضاء يف باب البناءات العقالئية وغيها ،وصوالً إىل تأثيها عىل
فهم مديات السعة يف دالالت النصوص.
ومن جممّ ما تقدم ،يلتبني أننا ـ وفق ًا لنقد نظرية الشمول ـ أمام مرحلة جديدة من العمّ
القانوين ومن االجلتهاد الرشعي يف بعض املساحات.

نتائج الفصل الثالث

تضمن هذا الفصّ الكشف عن اجلهد الكبي الذي بذل من قبّ القائلني بالرشيعة بحد
أدنى هلا ،وقد سعينا الكلتشاف نظرياهتم اللتي حتاول حتديد مسلتويات حضور الرشيعة يف احلياة،
بعد فرض عدم شموليلتها.
موحدة تقريب ًا من نوع:
وقد الحظنا يف هذه النظر ّيات عنارص مشرتكة ومهوم ًا ّ
القلق من الفقه السيايس يف اإلسالم ،وحماولة احلد من رونقه وحجم حضوره يف إدارة
االجلتامع اإلسالمي ،ومن ثم فإن العلامنية هي حّ بّ رضورة.
السعي العلتامد مرجعيات برشية بديلة يف إدارة احلياة اإلنسانية ،ضمن قناعة شاملة بأن
العقّ اإلنساين يسلتحق الوثوق به وبلتجربلته.
تظهي اجلانب املعنوي واألخروي يف الدين يف مقابّ اجلانب الدنيوي الذي يسعى إلدارة
احلياة الدنيوية.
االعلتقاد بأن خوض الدين جمال احلياة الدنيوية هبذا املعنى لن يفيض إال إىل رضر يلحق به
بنفسه كام يلحق بالدنيا.
اعلتبار حقوق اإلنسان وحريلته أعىل القيم اللتي جيب اخلتبار الفقه والرشيعة وقراءهتام يف
ضوئها.
لكن هذه املحاوالت بدت منقوصة يف طريقة تناوهلا للرتاث وقراءته ،وتقديم فهم وتفسري
ّ
له ،حيث الحظنا:
عدم اسلتيعاب العنارص املعارضة هلذه اللتفسيات هبدف نقدها أو إعادة تفسيها،
واالقلتصار عىل شواهد حمدودة للتكوين اللتصورات.
االنلتقال من اجلزئي إىل الكّل ومن اخلاص عىل العام ،عّب قفزات مل تبد لنا مّبرة منطقي ًا.

اللتفكي يف اخلروج من املشكلة أكثر من اللتفكي يف جدوائية احلّ املطروح للخروج منها،
بمعنى أن املشكلة كانت تلقي بثقلها عىل الباحثني فلتدفعهم الخلتيار أي حّ ،ومن ثم ال نجد
تفكي ًا يف طبيعة احلّ نفسه بقدر اللتفكي يف أصّ الفرار من املشكلة ،مع أن احلّ ربام يسلتبطن
مشكلة أكّب من املشكلة القائمة اليوم.
اعلتبار العامل املعارص قدر ًا جيب القبول به ،وعدم خوض رحلة اجلتهادية مع مسلامته ،ومن
ثم اعلتامد سياسة اللتأقلم واللتكيف معه ،وهي السياسة اللتي وصفها الشاعر الفلسطيني حممود
درويش (2008م) ،يف اجلملة املنسوبة إليه( :أكّب تنازل تقدمه يف حياتك هو أن تلتأقلم) ،ومن
املعروف أن الفكر الديني أمام خيارين :إما أن حيصّ عىل البقاء والقوة هبذا اللتأقلم أو حيصّ
عىل خلوصه ونقائه باملامنعة.
يتزعمه أمثال رينيه غينون
وتوجه التيار النقدي الذي
التوجه،
وما أبعد ما بني هذا
ّ
ّ
ّ
(1951م) يف كلتبه ـ مثّ أزمه العامل احلديث ،وحكم الكم ـ ومن ينلترص له بدرجة أو بأخرى،
مثّ فيلتيوف شوان (1998م) ،وتيلتوس بوركهارت (1984م) ،وصوالً إىل السيد حسني
نرص ،ممن أعادوا قراءة اللتجربة الغربية وتوصلوا ـ خاصة غينون ـ إىل أن احلضارة احلالية
ليست سوى حضارة سلتزول وتنلتهي ،وليست قدر ًا ،بّ هي ظالم ال ينبغي االسلتسالم له
واعلتباره قدر ًا ..إن النقد ـ خاص ًة األخالقي ـ للحضارة الغربية ليس عملية سهلة أبد ًا ،بّ
حتلتوي قدرة كبية عىل اللتأمّ وختطي سلطة الغرب القائمة اليوم عىل النفوس والعقول ،وهو
ما يمثّ مترد ًا فكري ًا عظي ًام .ولست أعني صحة ما قاله النقاد برملته ،بّ أعني أن نقرأ اللتجربة
بروح مسلتقلة غي منلتهية الصالحية .كام ال اريد أن أطيّ هنا باإلرجاع إىل القراءات األخالقية
النقدية لباحثني غربيني كبار ،اعلتّبوا أن نلتائج اللتنوير واحلداثة ومآالت احلياة املعارصة القائمة
عىل نظرية الفردانية ،تؤدي إىل ّنايات مأساوية ،وأحيّ هنا باخلصوص عىل كلتاب (بعد
الفضيلة ،بحث يف النظرية األخالقية) للفيلسوف األخالقي االسكلتلندي املعارص ألسدير
ماكنلتاير ،الذي يرى اللتوأمة بني الفردية واألنانية ،األمر الذي جيعلهام عنده غي قادرتني عىل
بناء املجلتمعات األخالقية.
اعلتامد مبدأ حتييد النص (الصمت النّص) يف الوصول إىل حلول للمشكلة القائمة ،والرتكيز
عىل حمورية اإلنسان يف كّ يشء تقريب ًا ،بّ كأن اإلنسان يشعر أحيان ًا من بعض الكلامت بأن

الدفاع عن حقوق اإلنسان هو األولوية ،يف وقت بلتنا بحاجة فيه ـ إيامني ًا ـ للدفاع عن حقوق
اهلل املسلتغني عنا.
ومن خالل هذا كله ،يبدو يل أن القائّ بعدم شمول الرشيعة ،عليه أن يعيد إنلتاج نظريلته
خارج سياق هذا النوع من النظريات اللتي طرحت يف هذا الفصّ ،وهو ما دفعنا للبحث يف
رؤيلتنا اخلاصة للموضوع ،مما اسلتخلصناه آنف ًا فال نعيد.

اخلامتة

متهيد

تنطلق فكرة القانون الشمويل من مقارنة الواقع بالنص القانوين نفسه ،يف قدرة األخي عىل

االسلتجابة لكّ حتديات الواقع وملتطلباته ،وقد اعلتاد االجلتهاد اإلسالمي عىل وعي هذه
العالقة بني النص والواقع بشكّ حيفظ للنص قدرة االسلتجابة ،مفرتض ًا أن الرشيعة اللتي نزل
هبا الوحي عىل األنبياء وصوالً إىل النبي حممد‘ ،لدهيا طاقة اللتمدد واالحلتواء الالملتناهية،
وهبذا غدا النص حمم ً
ال بطاقة رهيبة يف االسلتجابة لكّ ملتغيات الزمان واملكان ،ولكّ
مسلتجدات احلياة بمخلتلف أشكاهلا.
هذا النمط من اللتفكي وضع عىل كاهّ املجلتهد املسلم مسؤولي ًة عظيمة ،يف تقديم األجوبة
لكّ األسئلة املفرتضة ،واضطر االجلتهاد اإلسالمي الجرتاح احللول عّب مرجعيات مساعدة
من نوع القياس واملصالح املرسلة ووالية األمر وغي ذلك تار ًة أو من نوع األصول العملية
اللتي افرتض أن أجوبلتها كافية يف معاجلة أزمات الواقع بعد االطمئنان لطاقلتها الذاتية عىل
الشمول وفق ًا للقسمة العقلية احلارصة اللتي قدمها علامء أصول الفقه فيها.
لكن ثقّ احلوادث يوم ًا بعد آخر ،ودخول البرش عرص الثورة العلمية واللتنوير واحلداثة
وغيها من العصور وصوالً ليومنا هذا ،جعّ املفكر املسلم مثقالً باملسؤوليات ،فلجأ
للمرجعيات املساعدة بشكّ أكّب ،وحاول أن يعلتّبها املتداد ًا لقدرة اللترشيع الديني نفسه،
خاصة مرجعيات من نوع ثالثية :ويل األمر ـ املصالح املرسلة ـ القياس.
إىل يومنا هذا ،يالحظ أن الفكر الديني الفقهي ما يزال مرتاح ًا هلذه احللول اللتي اجرتحها،
وما يزال واثق ًا بقدرهتا عىل تأمني اسلتجابة الرشيعة للملتغيات واملسلتجدات ،ومعنى هذا أنه ما
زال يربط بينها وبني الرشيعة اإلهلية ،فهذا الربط هو الذي يمنحه قدرة اإلبقاء عىل ادعائه
العريض املسمى بشمولية الرشيعة.

لكن هّ وعينا بشكّ دقيق معنى أننا دخلنا عرص احلداثة وما بعده بكّ ما للكلمة من
معنى؟ هّ وعى الفقيه املسلم هذه احلقيقة فعالً أو أنه يكابر عىل نفسه بافرتاض أن هذه
احللول القانونية اللتي اجرتحها يمكنها أن تسعفه يف ردم اهلوة وحتقيق اهليمنة القانونية للرشيعة
اإلهلية عىل الواقع باملعنى الشمويل اللتفصيّل املدريس هلذه اهليمنة؟
هذه األسئلة يف غاية األمهية من وجهة نظري؛ ألن وصول الفقيه املسلم إىل وعي اللحظة
ليس أمر ًا بسيط ًا ،بّ هو حجر الزاوية ،ومن أركان وعي اللحظة وعي الوقائعيات اللتي بات
يواجهها البرش ،وفهم العمليات القانونية البديلة اللتي يسي عليها البرش اليوم حلّ مشكالهتم،
فام دام الفقيه املسلم غي مدرك هلذين األمرين بجدية فلن يلتمكن من حتصيّ وعي وجداين
حقيقي للقضية امللتنازع عليها هنا ،وهي قدرة الرشيعة بذاهتا عىل تقديم أجوبة لكّ يشء يف
دوائر الفعّ اإلنساين ،وقد رأينا يف جتارب الكاثوليكية والّبوتسلتانلتية ـ برصف النظر عن نلتائج
اللتجربلتني ـ كيف أن الّبوتسلتانلتية فهمت احلداثة مبكر ًا نسبي ًا ،بينام قاومت الكاثوليكية ذلك
أشد املقاومة ،األمر الذي بلغ أوجه يف املجمع الفاتيكاين األول ( 1869ـ 1870م) ،للتعود مع
املجمع الفاتيكاين الثاين ( 1962ـ 1965م) وما بعد ،للكشف عن إدراكها واللتعديّ يف الكثي
من مواقفها السابقة ،خاصة بعد جهود سلسلة من كبار املفكرين الالهوتيني ،من أمثال كارل
رانر (1950م) ،وديلوباك وباللتازار وغيهم.
لست أعني بذلك أن يذهب االجلتهاد الرشعي نحو االندماج بالواقع الذي أفرزته احلداثة
وما بعدها ،وال إلعادة تكوين ذاته وفق ًا للبنيات اللتحلتية واجلذور العميقة هلا ،بّ وعي نلتائج
احلداثة بحق ،ليست تلك النلتائج السلبية اللتي نملك قراءات نقدية هلا ،بّ تلك النلتائج القهرية
اللتي فرضلتها احلداثة أسئل ًة وحتديات ووقائعيات أمام الفقيه املسلم ،هذا الفقيه الذي مل يعد
يمكنه ،وهو يواجه اليوم أعظم اللتيارات الكّبى يف العامل ،ويدعي أن لديه قدرة املنافسة ..مل
يعد يمكنه أن يقدم رؤيلته وفق ًا لثنائية اللتنجيز واللتعذير اللتي قد تناسب الفقه الفردي؛ ألن
معنى شمولية الرشيعة ومركز حتدي هذه الشمولية هو الفقه املجلتمعي ،وهذا الفقه ال يمكن
أن يضع حلوالً للمشكالت القائمة أو للوقائعيات املسلتجدة من خالل نظام األصول العملية
واللتنجيز واللتعذير؛ وهبذا بات مقهور ًا وجمّب ًا عىل أن يقبّ باخلتبار ذاته يف احلياة ،وهذه املوافقة

عىل االخلتبار وفق ًا ملعايي األغراض واملقاصد اللتي يضعها هو نفسه ،تعني أن الفقيه املسلم مل
يعد يمكنه االكلتفاء بفلتح عالقة مع النص ،بّ صار مضطر ًا لفلتح عالقة اخلتبار للنص أو
اخلتبار لفهمه لنص عّب مقارنة األمور بالواقع ،لكي يلتم رصد مديات اسلتجابة االجلتهاد
الفقهي للغايات اللتي يقال بأن النص نفسه جاء لكي حيققها.
هذه كلها حتديات قائمة باتت تفرض نفسها ،وصارت تلتطلب أن ندرس جمدد ًا وبجدية
موضوعة الشمولية القانونية وما الذي قدمه اإلسالم يف هذا املجال.

جولة يف أبرز نتائج األحباث والفصول

لقد عقدنا البحث يف هذا الكلتاب ـ بعد متهيدات عامة ـ ضمن ثالثة فصول ،خلتمناها

برشح تصورنا ورؤيلتنا اخلاصة إلشكالية البحث.
األول ،درسنا مفهوم الشمول وأدللته ضمن حمورين:
ففي الفصل ّ
خصصناه لتحليل مفهوم الشمول الترشيعي ،درسنا مقولة (احلكم)
األول ،الذي ّ
يف املحور ّ
املسلتبطنة يف الصيغة املدرسية لقاعدة الشمول ،وهي صيغة :ما من واقعة إال وهلا حكم ،ثم
درسنا مفهوم الشمول واجلامعية والكامل ،وحللنا املراد من (الواقعة) يف ملتن قاعدة الشمول
بصيغلتها املدرسية.
أن نظر ّية الشمول يمكن طرحها ضمن أربع
توصلنا من خالل رصد هذه األمور إىل ّ
وقد ّ
صيغ:
الصيغة األوىل :كّ فعّ من أفعال األفراد ،فله حكم رشعي.
الصيغة الثانية :كّ وضع فردي أو اجلتامعي ،فللرشيعة رد فعّ جتاهه ،يلتمثّ يف موقف
رشعي عمّل ديني يلتصّ بالواقعة نفسها وبالوضع ذاته ،يطالب املكلفون بالقيام به ليصلوا إىل
كامهلم املنشود يف ظله أو يف ظّ تغييه ،فالرشيعة وضعت قوانني وأحكام ًا للوقائع الفردية
واجلامعية كلها ،ومل توكّ وضع األحكام ألحد إطالق ًا.
الصيغة الثالثة :الرشيعة وضعت قوانني واضحة ملساحة من حياة البرش غي شاملة لكّ
الوقائع ،وذلك عن علم مسبق منها بأن حياة البرش تكلتمّ هبذه الطريقة ،وأنه ال حاجة وال
مصلحة يف سن أي قانون يف غي هذه الدائرة ،وإنام يرتك األمر ملصلحة يف الرتك.

الصيغة الرابعة :إنه يف كّ حياة اإلنسان ـ أكان للرشيعة موقف أو مل يكن ـ ال يوجد أولي ًا
مرجع قانوين آخر غي اهلل تعاىل ،وأن أي مرجع غي اهلل فالبد أن يكون كاشف ًا عن موقف ما هلل
ورشيعلته ،أو يكون قد اسلتمد رشعيلته وصالحيلته لللتقنني من اهلل تعاىل ،وليس قائ ًام يف عرض
هذا املوقف اإلهلي ومنافس ًا له.
والذي رأينا أن االجتاهات املدرسية متيّ إمجاالً لللتفسي األول والثاين ،فيام توصلنا نحن إىل
اللتفسي الرابع ،ومن ثم فال مانع أن تكون هناك مرجعيات قانونية برشية حقيقية متارس فعّ
اللتقنني بلتفويض أو ترخيص من اهلل هلا يف حتمّ هذه املسؤولية.
املفصلة ألد ّلة الشمول باملفهوم املدريس السائد له
خصصناه للدراسة ّ
يف املحور الثاين ،الذي ّ
يف الفقه اإلسالمي ،عرضنا األدلة العقلية اللتي بلغنا هبا عرشة أدلة ،وأخضعناها مجيع ًا للمناقشة
واللتحليّ ،ثم انلتقلنا لحأدلة القرآنية من خالل ثالث جمموعات من اآليات الكريمة ،وحاولنا
ممارسة تأمّ جاد فيها ،لننلتقّ بعد ذلك ملا اسميه بدليّ العرف احلاكي (اإلمجاع والشهرة
والسية امللترشعية) ،ونخلتم بدليّ احلديث الرشيف الذي أخذ منا قدر ًا كبي ًا من البحث
واللتحليّ.
وقد خرجنا هنا باالستنتاج اآليت :مل يقم دليّ عقّل أو عقالئي أو كالمي أو فلسفي حاسم
عىل شمولية الرشيعة الدينية لكّ وقائع احلياة ،بوصف ذلك مبدأ يقوم فهم النصوص ووعي
الرشيعة عليه ،كام مل نجد آية أو معطى قرآني ًا واضح ًا يثبت الشمول اللترشيعي باملعنى املدريس
للمفهوم ،وقد توصلنا إىل أن غاية ما تسعفنا بعض النصوص القرآنية به هو (الصيغة الرابعة)
امللتقدمة .أما اإلمجاع واالرتكاز فلم نجد فيهام قيمة دالة.
أما احلديث الرشيف الذي يشكّ ـ إمامي ًا ـ عمدة الدليّ ،فوفق ًا لنظريلتنا يف حجية احلديث
مل نجد ما يثبت غي الصيغة الرابعة.
خلو الواقعة ـ ّ
كل واقعة ـ من احلكم الديني،
وهبذا استنتجنا ّ
أن نظر ّية الشمول ،بمعنى نفي ّ

وارهتان أحكام ّ
وأن فرض ّية وجود مرجع ّية
خاصة ،مل تثبت بدليلّ ،
كل الوقائع للجعل اإلهلي ّ
ثانية مرتتبة عىل املرجع ّية اإلهل ّية وواقعة يف ظ ّلها ،ال نايف هلا ،بعد مراجعة ّ
كل األد ّلة هنا ،وهي ما
سميناه بمرجع ّية العقل املؤمن يف التقنني ،وعنينا هبا العقّ الذي يقوم بسن القوانني اللتفصيلية
ّ
يف هدي كليات الرشيعة والقيم الروحية والدينية واألخالقية واإلنسانية.

ّأما الفصل الثاين ،فقد مشينا فيه مع القائلني بنظرية الشمول القانوين؛ لنالحق تفسيهم
هلذا الشمول عىل أرض الواقع ،وكيفية املوائمة بينه وبني قضايا الثابت وامللتغي وقضايا املسلتجد
احلادث ،وقد عرضنا ثالثة اجتاهات أساسية هنا ،وتبني معنا أّنا ختلتلف يف بعض الرؤى
وتلتوافق يف أخرى.
األول الذي ظهر ضمن خط ورؤية احلركة السياسية اإلسالمية خصوص ًا وحركة
يف االَتاه ّ
النهضة اإلسالمية احلديثة عموم ًا ،ملسنا سعي ًا دؤوب ًا منذ بدايات القرن العرشين لسد الثغرات
املرتقبة عّب مرجعية الدولة أو ويل األمر أو املجالس املنبثقة من الشعب ،وقد صيغت هذه
الرؤية ضمن بيانات ملتعددة حاولت مجيعها أن ختلع صفة الكامل عىل الرشيعة يف الوقت عينه
الذي تعطي فيه ويل األمر سلط ًة ترشيعية أيض ًا.
ومن خالل مالحظاتنا وملتابعلتنا هلذه النظرية بالغة األمهية ،ملسنا إقرار ًا مبطن ًا منها بعدم
الشمولية ،حيث الحظنا أن هذه النظرية مل تلتمكن من حّ معضّ الشمولية ،بّ عىل العكس
من ذلك متام ًا فقد اسلتبطنت نكران ًا هلا من حيث ال تشعر ،وإقرار ًا بمرجعية قانونية موازية ،هي
مرجعية العقّ اإلنساين املؤمن امللتمثّ بالسلطة الرشعية الصاحلة.
إن النقطة املركزية هنا كانت املفارقة الواضحة بني النظرية وبني أصوهلا الكالمية
واالجلتهادية ،وهلذا فنحن نعلتّب أن هذه النظرية يمكن أن تشكّ شاهد ًا لنا عىل أن الفقيه املسلم
النهضوي ملس بوجدانه العمّل عند خوض اللتجربة أن النصوص غي قادرة عىل سن كافة
القوانني اللتي تالحق الزمان واملكان ،وأن ثمة حاجة ملرجعية ما تساهم يف وضع القوانني
املؤقلتة ،لكي تلتمكن قوانني الرشيعة من االسلتمرار أيض ًا.
ّأما االَتاه الثاين ،وهو الذي يمثّ اللتيار املدريس يف املؤسسة الفقهية إىل يومنا هذا ،فبدا لنا

أكثر انلتباه ًا لرضورة اللتوافق مع مبدأ حرص اللترشيع باهلل سبحانه ،لكنه مل يكلتشف حقيقة الدور
الذي يقوم به ويل األمر أو الدولة أو غيمها يف إدارة امللتغيات واملسلتجدات ،فلتصور أن
القضية جمرد تطبيق للمعطيات الرشعية العامة ،ومل ينلتبه ـ كام انلتبه الفريق األول والثالث ـ إىل
أن ما يلتم القيام به عملي ًا هو أعمق من ذلك بكثي ،وأن الدولة حتلتاج لسلطة ترشيعية دانية،
تقوم بلتسييّ مقررات السلطة اللترشيعية العالية (اهلل) عّب إعادة إنلتاج كلياهتا عىل شكّ قوانني
زمنية يف بعض املساحات تالحظ الزمان واملكان والظروف واألحوال ،وهلذا سجلنا سلسلة

مالحظات عىل األركان اللتي تقوم عليها تصورات االجتاه الثاين ،وقلنا بأّنا مل تلتمكن من
االسلتجابة للتحدي الواقع ،فاقرتبت من األصول اللتحلتية (مبدأ الشمولية ـ حرص اللترشيع
باهلل) ،لكنها ابلتعدت عن حّ مشكلة الواقع والكشف عنها.
وأما االَتاه الثالث ،وامللتمثّ بالعالمة حممد مهدي شمس الدين ،فقد خطا خطو ًة جريئة
ّ
مقارنة باالجتاهني السابقني ،حيث أقر بنقصان الرشيعة النصية الصادرة ،لكنه حافظ عىل
شمولية الرشيعة الواقعية ،معلتمد ًا يف الوصول للرشيعة الواقعية ـ يف خارج دائرة النصوص ـ
عىل مبادئ منهجية وضعلتها الرشيعة للوصول إىل الصيغ اللتنظيمية امللتحركة زمكاني ًا.
وقد الحظنا عىل هذا االجتاه شدة املفارقة يف مجعه بني عدم صدور النص وشمولية الرشع،
كام ملسنا شيئ ًا من االضطراب يف تسوية القضية وحتديد مرجعية اللترشيع يف دائرة املجهوالت،
وغي ذلك من املالحظات.
وهبذا خلصنا للنتيجة اآلتية :إن اللتيارات املدرسية ،وكذا اللتيارات النهضوية املؤمنة
بالشمولية اللترشيعية للدين اإلسالمي ،مل تقدر عىل تقديم تصور قانوين معقول حيقق شمولية
الرشيعة عىل املتداد الزمان واملكان باملعنى اللتفصيّل للشمولية ،بعيد ًا عن احلاجة للعقّ
اإلنساين (املؤمن) الذي يساهم يف وضع القوانني (البرشية) ضمن إطار كليات الرشيعة والقيم
العليا ،وبام ال يلتصادم معها.
خصصناه لرصد اجلهد الكبري الذي ُبذل من قبل القائلني بالرشيعة
ّأما الفصل الثالث ،فقد ّ
بحدٍّ أدنى هلا ،وقد سعينا الكلتشاف نظرياهتم اللتي حتاول حتديد مسلتويات حضور الرشيعة يف
احلياة ،بعد فرض عدم شموليلتها.
وقد استعرضنا ثالثة اَتاهات مركز ّية هنا هي:
اَتاه ُاخرو ّية الدين ورسال ّيته ،والذي يمثله ـ بوصفه عين ًة بارزة ـ كّ من املهندس مهدي
بازرگان والشيخ عّل عبد الرازق ،وقد رصدنا مقاربات هاتني الشخصيلتني ومن انلترص هلام،
وسجلنا سلسلة من املالحظات املنهجية واملضمونية عىل ما قدماه.
اَتاه عرض ّية الرشيعة وفرد ّيتها ،وهو الذي اخرتنا له عينة بارزة تلتمثّ بالدكلتور عبد الكريم
رسوش ومن انلترص له وأيده يف فهمه ملوقعية الرشيعة يف الدين ،وأخذنا عليه العديد من
املالحظات.

اَتاه تقليص الفقه إىل قيم وتنزيل الرشيعة من التعاِل إىل التارخي ّية ،وقد اخرتنا له عينة بارزة
متثّ جممّ أفكار هذا االجتاه ،وهي العالمة حممد جملتهد شبسرتي ،حيث عرضنا ملجمّ
تصوراته حول الرشيعة ومناهج فهمها ومكانلتها ،ثم كانت لنا وقفات نقدية مطولة نسبي ًا معه.
موحدة تقريباً من نوع :القلق
لقد الحظنا يف هذه النظر ّيات الثالث عنارص مشرتكة ومهوم ًا ّ
من الفقه السيايس يف اإلسالم ،والسعي العلتامد مرجعيات برشية بديلة يف إدارة احلياة
اإلنسانية ،وتظهي اجلانب املعنوي واألخروي يف الدين يف مقابّ اجلانب الدنيوي الذي يسعى
إلدارة احلياة الدنيوية ،واالعلتقاد بأن خوض الدين جمال احلياة الدنيوية هبذا املعنى لن يفيض إال
إىل رضر يلحق به بنفسه كام يلحق بالدنيا ،واعلتبار حقوق اإلنسان وحريلته أعىل القيم اللتي
جيب اخلتبار الفقه والرشيعة وقراءهتام يف ضوئها.
لكن هذه املحاوالت بدت منقوصة يف طريقة تناوهلا للرتاث وقراءته ،وتقديم فهم وتفسري
ّ
له ،حيث الحظنا :عدم اسلتيعاب العنارص املعارضة هلذه اللتفسيات هبدف نقدها أو إعادة
تفسيها ،واالقلتصار عىل شواهد حمدودة للتكوين اللتصورات .واالنلتقال من اجلزئي إىل الكّل
ومن اخلاص عىل العام ،عّب قفزات مل تبد لنا مّبرة منطقي ًا .واللتفكي يف اخلروج من املشكلة
أكثر من اللتفكي يف جدوائية احلّ املطروح للخروج منها .واعلتبار العامل املعارص قدر ًا جيب
القبول به ،وعدم خوض رحلة اجلتهادية مع مسلامته .وكذلك اعلتامد مبدأ حتييد النص
(الصمت النّص) يف الوصول إىل حلول للمشكلة القائمة.

فكرتنا وتصوّرنا للحلّ

بعد رصد االجتاهات املخلتلفة عّب الفصول الثالثة هذه ،خضنا جتربلتنا ورؤيلتنا امللتواضعة،

فرأينا أن احلديث عن شمولية القوانني الدينية غي دقيق ،وأنه ال يوجد معطى اسلتقرائي وال
معطى قبّل مّبهن يف العقّ والنقّ ،يؤكد مقول ًة من هذا النوع ،رغم أّنا بدت اليوم من أشهر
مسلامت االجلتهاد الرشعي ،وهلذا توصلنا إىل معادلة جتمع بني نطق النصوص ونطق العقول،
عّب القول بأن الرشيعة تغطي مساحات مهمة من احلياة ،لكن مساحات أخر منها مرتوكة ـ
برتخيص من الرشيعة نفسها ـ للعقّ البرشي أن يشلتغّ عىل سن القوانني فيها مراعي ًا الصالح
اإلنساين العام من جهة ،وحدود اهلل ومقاصده يف اخللق من جهة ثانية ،وال يلتجاوز أحكام اهلل

وقيمه الثابلتة بوصفها حدود ًا قاطعة من جهة ثالثة.
وهبذا أعدنا تشكيّ مفهوم :املزدوج النّص والعقّل يف إنلتاج القانون ،أو اإلهلي والبرشي،
أعني أن القانون صار عبارة عن جهود الرشيعة الوحيية وجهود العقّ اإلنساين نفسه ،وهبذا
تلتغي قواعد االشلتغال يف منطقة الفراغ احلقيقي هذه املرة ،ويعيد الفقه اللتعامّ مع هذه املنطقة
بطريقة أخرى.
توصلنا إليه أن الرشيعة حتوي جمموعة األحكام اللتفصيلية غي القليلة ،إىل
وخالصة ما ّ
جانب القواعد اللترشيعية الدسلتورية واألخالقية ،ونظام احلدود احلافة بحياة البرش ،ومنظومة
األغراض واملقاصد الدينية اللتي تشكّ قبلة املسلمني يف حركلتهم وسلوكهم الفردي
واالجلتامعي ،ولكنها ال تغطي مجيع الوقائع وحاجات اللتقنني بشكّ تفصيّل إىل يوم القيامة
بلتاممها وكامهلا ،بّ هي وضعت للتغطي مساحات واسعة ،ثم للتضع حدود ًا ومعايي ومسارات
يلتجه اإلنسان من خالهلا لسن قوانني ،ختدم هذه األغراض وتلتحرك ضمن هذه املسارات
املرسومة ،ومن ثم فاملوقف يف املسلتجد أو ما ليس أو مل يثبت فيه حكم يف الرشع ،هو ممارسة
تقنني برشي خيضع للتامم مسارات اللتقنني ورضوراته ومنطلقاته ،ثم عرضه عىل القواعد
اللترشيعية واألحكام األولية واحلدود اإلهلية ليس إلحراز عدم املعارضة فحسب ،بّ أحيان ًا
لرتجيحه نلتيجة إثبات املوائمة األتم حيث يمكن ،وهبذا تلتميز نظريلتنا عن القوانني املدنية
العلامنية الوضعية اخلالصة ،فنحن ال نسلتهدف الهوت ًا عملي ًا ليّبالي ًا حيذف الغيب
وامليلتافيزيقيا ،لكننا يف الوقت عينه ال نريد الهوت ًا عمالني ًا يلتجاهّ متام ًا وقائعيات املادة والدنيا
ويغرق يف اللتحليّ اللتجريدي؛ إذ باعلتقادنا أن هذا النوع من الالهوت هو الذي سوف يعزز
العلمنة املطلقة (أعني حذف مرجعية اهلل يف حياة اإلنسان العملية متام ًا) بّ والذهاب نحو
الالدينية..
وهبذا كله أيض ًا يغدو اخلالف الفقهي يف الدائرة احلادثة قائ ًام عىل الّبهنة عىل أن القوانني
املقرتحة منسجمة أو أكثر انسجام ًا مع القواعد الدسلتورية واألخالقية أو ال ،وهذا ما يفرض ـ
باعلتقادي ـ ذهني ًة اجلتهادية جديدة وواعية جد ًا ،ويؤصّ لفقه مقاصدي من نوع خاص.
إن من يملك سلطة اللترشيع هو اجلهة املخولة رشع ًا تويل الشأن العام يف املجلتمع ،وهبذا
تكون األحكام والئي ًة حكومي ًة ال هي باألولية وال الثانوية ،ومنشأ اإللزام (النهائي) يكمن يف

مفهوم طاعة سلطة اإلجراء يف املجلتمع ،وليس هو الفلتوى وال الفقاهة بعنواّنا اخلاص.
وقد رأينا أن نظريلتنا ترتك تأثيات ملتنوعة عىل حركة االجلتهاد الرشعي نفسه ،بدء ًا من
تأثيها عىل النظريات املساعدة يف االجلتهاد ،مثّ القياس واملصالح املرسلة ،مرور ًا بلتأثيها
عىل بعض األصول العملية ،وتأثيها عىل قانون املالزمة بني حكم العقّ وحكم الرشع،
واملالزمة بني السكوت واإلمضاء يف باب البناءات العقالئية وغيها ،وصوالً إىل تأثيها عىل
فهم مديات السعة يف دالالت النصوص.
إنني أتصور أن االجلتهاد الرشعي سوف يغي بعض مساراته لو متت املوافقة عىل النظرية
امللتواضعة اللتي توصلنا إليها.

وختاماً

لقد انطلقت من هذا البحث عن وعي بمشكلة حقيقية ،أرجو أن ال أكون وامه ًا يف

تصورها ،ورأيت أن احللول اللتي قدمها االجلتهاد الرشعي واللتحديث الديني مع ًا مل تكن كافية
يف االسلتجابة لإلشكالية املبحوث عنها ،هلذا حاولت أن أفكر ،علني يف هذه املسامهة البسيطة
أمتكن من أن أساعد الباحثني احلقيقيني يف أن يلتلقوا القضية بجدية أكّب ،ويامرسوا ـ فيام قدمت
هلم يف هذا الكلتاب ـ نقد ًا وبسط ًا وتعميق ًا ،يرفد وعينا الديني واإلنساين باملزيد ،للوصول إىل ما
نلتطلع إليه ـ بأمّ من اهلل سبحانه وحده ـ من مسلتقبّ أكثر سالم ًة ملجلتمعاتنا ولحأمة اإلسالمية
مجعاء ،بّ ولإلنسان.
يمن عىل
كتبت
أسأل اهلل سبحانه أن جيعل ن ّيتي فيام
ُ
ُ
وقلت خالص ًة لوجهه الكريم ،وأن ّ
ألن احلياة من دون
شرص مثّل بحياة معنو ّية أفضل ،أرى هبا يف األشياء كا ّفة معنى وروح ًا؛ ّ
املعنى ليست سوى العبثية والعدم ّية ،وال أعرف معنى يف احلياة أكرب وأعمق من اهلل نفسه ،إنّه
قريب جميب.

املصادر واملراجع

املصادر واملراجع العربية:
 .1القرآن الكريم.

 .2الكتاب املقدّ س (كتب العهد القديم والعهد اجلديد) ،دار الكلتاب املقدس يف العامل العريب،
1983م.
 .3آل ط ّعان البحراين القطيفي (1315هـ) ،أمحد بن الشيخ صالح ،الرسائل األْحد ّية ،حتقيق
ونرش :دار املصطفى‘ إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
 .4آل كاشف الغطاء (1373هـ) ،حممد حسني ،حترير املج ّلة ،نرش مكلتبة النجاح ومكلتبة
فيوزآبادي ،إيران.
 .5اآلشتياين (1319هـ) ،حممد حسن ،بحر الفوائد يف رشح الفرائد ،الطبعة احلجرية ،مكلتبة
املرعيش النجفي ،قم ،إيران [بدون تاريخ].
 .6اآلمدي (631هـ) ،عّل بن حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :الدكلتور سيد اجلميّل،
دار الكلتاب العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1986 ،م؛ وأيض ًا طبعة دار الكلتب العلمية،
بيوت ،لبنان ،وطبع املكلتب اإلسالمي كذلك.
 .7اآلمّل ،امليزا هاشم ،جممع األفكار ومطرح األنظار ،بقلم حممد عّل اإلسامعيّ پور القمشه
اى ،املطبعة العلمية ،قم ،إيران ،تاريخ النرش باللتدريج من عام  1402ــ 1405هـ [بدون
رقم الطبعة].
 .8األحسائي (880هـ) ،حممد بن عّل بن إبراهيم املعروف بابن أيب مجهور ،عواِل اللئاِل العزيزية
يف األحاديث النبو ّية ،حتقيق :آقا جملتبى العراقي ،مطبعة سيد الشهداء ،قم ،إيران ،الطبعة
األوىل1983 ،م.
 .9األحسائي (880هـ) ،حممد بن عّل بن إبراهيم املعروف بابن أيب مجهور ،األقطاب الفقه ّية عىل
مذهب اإلمام ّية ،حتقيق :الشيخ حممد احلسون ،نرش مكلتبة السيد املرعيش النجفي ،قم ،إيران،
الطبعة األوىل1410 ،هـ.

 .10األردبيّل (993هـ) ،أمحد ،جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان ،حتقيق :جملتبى
العراقي وعّل بناه االشلتهاردي وحسني اليزدي االصفهاين ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة
جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،ج 1بدون تاريخ ،وج 2فصاعد ًا من 1403هـ وما بعد .
 .11األشعري القمي (ق 3هـ) ،أمحد بن حممد بن عيسى ،النوادر ،حتقيق ونرش مؤسسة اإلمام
املهدي ،إيران ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.
 .12األشقر ،عمر سليامن ،خصائص الرشيعة اإلسالم ّية ،مكلتبة الفالح ،الكويت ،الطبعة األوىل،
1982م.
 .13األعرجي ،زهي ،النظر ّية االجتامع ّية يف القرآن الكريم ،بحوث يف علم االجتامع اإلسالمي
ونقد النظر ّية االجتامع ّية الغرب ّية ،نرش :املؤلف ،الطبعة األوىل1994 ،م.
 .14األلويس (1270هـ) ،أبو الفضّ شهاب الدين حممود البغدادي ،روح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم والسبع املثاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة،
1985م.
 .15األندليس (745هـ) ،أبو حيان ،تفسري البحر املحيط ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعّل
حممد عوض ،باالشرتاك مع :زكريا عبد املجيد النوقي وأمحد النجويل اجلمّ ،دار الكلتب
العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.
 .16األنصاري ،عبدالعّل حممد بن نظام الدين ،فواتح الرْحوت رشح مسلم الثبوت يف أصول
الفقه ،مطبوع عىل هامش مسلتصفى الغزايل ،دار األرقم ،بيوت ،لبنان [بدون تاريخ].
 .17األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،فرائد األصول ،مؤسسة النعامن للطباعة والنرش واللتوزيع،
بيوت ،لبنان1991 ،م .وأيض ًا طبعة حتقيق ونرش جممع الفكر اإلسالمي ،إيران ،ط،8
1428هـ ،وكذلك طبعة مؤسسة دار الكلتاب ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
 .18األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،مطارح األنظار ،بقلم امليزا أبو القاسم الكالنرتي
الطهراين ،حتقيق ونرش :جممع الفكر اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
 .19األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،كتاب املكاسب ،حتقيق :جممع الفكر اإلسالمي ،نرش:
املؤمتر العاملي للشيخ األنصاري ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ و 1422هـ.
الغمة يف معرفة األئمة ،دار
 .20اإلربّل (693هـ) ،أبو احلسن عّل بن عيسى بن أيب الفلتح ،كشف ّ
األضواء ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1985 ،م.
 .21االسرتآبادي (1036هـ) ،حممد أمني ،الفوائد املدن ّية ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ ،والطبعة احلجرية ،دار النرش ألهّ
البيت^.
 .22اإلسكايف (336هـ) ،أبو عّل حممد بن مهام ،التمحيص ،نرش مدرسة اإلمام املهدي ،قم،
إيران.
 .23اإلصفهاين (1248هـ) ،حممد تقي الرازي النجفي ،هداية املسرتشدين يف رشح أصول معامل
الدين ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1421هـ.
 .24اإلصفهاين (1261هـ) ،حممد حسني ،الفصول الغرو ّية يف األصول الفقهية ،حجري.
 .25اإلصبهاين (435هـ) ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ،كتاب الضعفاء ،حققه وقدم له :فاروق
محادة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب.
واملتغري يف األد ّلة النص ّية ،دراسة يف آل ّيات االجتهاد الفقهي،
 .26أكربيان ،حسن عّل ،الثابت
ّ
ترمجة :زين العابد ين شمس الدين ،مركز احلضارة للتنمية الفكر اإلسالمي ،بيوت ،لبنان،
الطبعة األوىل2013 ،م.
 .27اإليرواين ،باقر ،دروس البحث اخلارج 18 ،ـ  8ـ 1436هـ ،نرش موقع مدرسة الفقاهة
االلكرتوين:
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/35/360818/.
 .28أبو ر ّية (1385هـ) ،حممود ،أضواء عىل السنّة املحمدية أو دفاع عن احلديث ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بيوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة [بدون تاريخ].
 .29أبو زيد العامّل ،أمحد عبداهلل ،حممد باقر الصدر السرية واملسرية يف حقائق ووثائق ،مؤسسة
العارف للمطبوعات ،الطبعة األوىل2006 ،م.
 .30أبو زيد (2010م) ،نرص حامد ،اخلطاب والتأويل ،املركز الثقايف العريب ،بيوت والدار
البيضاء ،الطبعة األوىل2000 ،م.
النص دراسة يف علوم القرآن ،املركز الثقايف العريب،
 .31أبو زيد (2010م) ،نرص حامد ،مفهوم ّ
بيوت ،والدار البيضاء ،الطبعة اخلامسة2000 ،م.
 .32أبو السعود العامدي (982هـ) ،حممد (أمحد) بن حممد بن مصطفى احلنفي ،إرشاد العقل
السليم إىل مزايا القرآن الكريم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان.
 .33ابن أيب شيبة الكويف (235هـ) ،عبد اهلل بن حممد العبيس ،املصنّف يف األحاديث واآلثار،

ضبط وتعليق :سعيد اللحام ،إرشاف ومراجعة وتصحيح :مكلتب الدراسات والبحوث يف
دار الفكر ،نرش :دار الفكر ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1989 ،م.
 .34ابن أيب احلديد املعتزِل (656هـ) ،عز الدين أبو حامد بن هبة اهلل بن حممد بن حممد بن
احلسني ،رشح هنج البالغة ،حتقيق حممد أبو الفضّ إبراهيم ،دار إحياء الكلتب العربية ،الطبعة
األوىل1959 ،م وما بعد.
 .35ابن أيب زمنني (399هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري األندليس،
التفسري  ،حتقيق :حسني بن عكاشة وحممد بن مصطفى الكنـز ،نرش :الفاروق احلديثة ،مرص،
الطبعة األوىل2002 ،م.
 .36ابن إدريس ّ
احلّل (598هـ) ،حممد بن منصور بن أمحد ،مستطرفات الرسائر ،وهو ملحق
بكلتاب الّسائر (وأيض ًا جمموعة األعامل).
 .37ابن إدريس ّ
احلّل (598هـ) ،حممد بن منصور بن أمحد ،املنترب من تفسري القرآن الكريم
والنكت املستررجة من التبيان ،حتقيق السيد مهدي الرجائي ،نرش مكلتبة السيد املرعيش
النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.
 .38ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم اللتميمي ،صحيح ابن حبان
برتتيب ابن بلبان (عالء الدين عّل بن بلبان الفاريس ـ 739هـ ـ) ،حتقيق وختريج :شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1993 ،م.
 .39ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم اللتميمي ،كتاب املجروحني
من املحدّ ثني والضعفاء واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد.
 .40ابن حنبل (241هـ) ،أمحد ،املسند ،دار صادر ،بيوت ،لبنان.
 .41ابن داوود ّ
احلّل (707هـ) ،تقي الدين احلسن بن عّل ،كتاب الرجال ،منشورات الريض،
قم ،إيران ،حققه وقدم لـه :السيد حممد صادق آل بحر العلوم ،اوفست عن املطبعة احليدرية،
النجف ،العراق1972 ،م.
 .42ابن رشد (595هـ) ،القايض أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطبي األندليس
(ابن رشد احلفيد) ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،تنقيح وتصحيح :خالد العطار ،إرشاف:
مكلتب البحوث والدراسات ،دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع ،بيوت ،لبنان1995 ،م.
 .43ابن سينا (428هـ) ،الشيخ الرئيس أبو عّل حسني بن عبد اهلل بن حسن بن عّل ،اإلشارات
والتنبيهات (مع رشوح الطويس والرازي) ،دار البالغة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل2004 ،م.

 .44ابن سينا (428هـ) ،الشيخ الرئيس أبو عّل حسني بن عبد اهلل بن حسن بن عّل ،إهليات
الشفاء ،حتقيق :سعيد زايد ،نرش مكلتبة املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1404هـ.
 .45ابن سالمة القضاعي (454هـ) ،أبو عبد اهلل حممد القايض ،مسند الشهاب ،حتقيق وختريج:
محدي عبد املجيد السلفي ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1985 ،م.
 .46ابن شهرآشوب املازندراين (588هـ) ،حممد بن عّل ،مناقب آل أيب طالب ،دار األضواء،
بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1991 ،م؛ وأيض ًا حتقيق وتصحيح :جلنة من أساتذة النجف،
املكلتبة احليدرية1376 ،ه.
 .47ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عّل بن موسى بن جعفر بن حممد ،الطرائف يف معرفة
مذاهب الطوائف ،مطبعة اخليام ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1399 ،هـ.
 .48ابن عابدين (1252هـ) ،حممد أمني بن عمر ،جمموعة رسائل ابن عابدين ،نرش الكلتبي،
سوريا1320 ،هـ.
 .49ابن عاشور (1973م) ،حممد الطاهر ،نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول احلكم ،املطبعة
السلفية القاهرة1344 ،هـ.
 .50ابن عريب (638هـ) ،حميي الدين حممد بن عّل بن حممد احلامتي الطائي ،الفتوحات املكية،
الطبعة اجلديدة ،والطبعة القديمة ،دار صادر ،بيوت ،لبنان.
 .51ابن عدي (365هـ) ،أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،حتقيق:
سهيّ زكار (ط ،)1وحييى خملتار غزاوي (ط ،)3دار الفكر ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة،
1988م.
 .52ابن الغضائري (ق 5هـ) ،أمحد بن احلســـني بن عبيداهلل بن إبراهيم الواسطي ،الرجال
(الضعفاء) ،حتقيق السيد حممد رضا اجلاليل ،نرش دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1422هـ.
 .53ابن فارس (395هـ) ،أبو احلســـني أمحد ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق وضبط :عبدالسالم
حممد هارون  ،دار اجليّ ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1991 ،م.
 .54ابن ماجة القزويني (275هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ،السنن ،حتقيق وتعليق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع ،بيوت ،لبنان.
 .55ابن معني (233هـ) ،حييى بن معني بن عون املري الغطفاين البغدادي ،التاريخ (برواية :أبو

حق بكالم حييى بن
الفضل العباس بن حممد بن حاتم الدوري البغدادي 271هـ ،ومعه :ما ّ
معني ،برواية يزيد بن اهليثم) ،حتقيق وتعليق :عبد اهلل أمحد حسن ،دار القلم ،بيوت ،لبنان.
 .56ابن منظور اإلفريقي (711هـ) ،أبو الفضّ مجال الدين حممد بن مكرم املرصي ،لسان
العرب ،نرش أدب احلوزة ،قم ،إيران1405 ،هـ.
 .57ابن نجيم املرصي احلنفي (970هـ) ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق رشح
كنـز الدقائق ،حتقيق :زكريا عميات ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
1997م.
تطوره ،يف حتليل البنية اللفظ ّية واملوضوع ّية،
 .58بازركان (1995م) ،مهدي ،القرآن يف مسار ّ
ترمجة :كامل السيد ،مركز احلضارة للتنمية الفكر اإلسالمي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.
حتول قرآن ،ضمن جمموعة األعامل الكاملة
(وأصّ الكلتاب بالفارسية حتت عنوان :سري ّ
(مج 12ـ  ،)13نرش رشكت سهامي انلتشار ،إيران ،الطبعة األوىل 2005 ،ـ 2006م.
 .59بازركان (1995م) ،مهدي ،املطهرات يف اإلسالم ،ترمجة :حممد اخلليّل ،الكلتاب الثامن من
كلتب جملة منابع الثقافة اإلسالمية1380 ،هـ.
غري الفتوى ،دار اهلجرة ودار ابن عفان ،اململكة العربية
 .60بازمول ،حممد بن عمر بن سامل ،ت ّ
السعودية ،الطبعة األوىل2004 ،م.
 .61البحراين (1186هـ) ،يوسف ،الدرر النجفية من امللتقطات اليوسف ّية ،حتقيق ونرش رشكة دار
املصطفى  إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
 .62البحراين (1186هـ) ،يوسف ،احلدائق الناَضة يف أحكام العرتة الطاهرة ،مؤسسة النرش
اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران [بدون تاريخ].
 .63البراري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيّ اجلعفي ،اجلامع الصحيح ،تصحيح
وحتقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثي والياممة ،دمشق وبيوت ،الطبعة الرابعة،
1990م؛ وأيض ًا طبعة دار الفكر للطبع والنرش1401 ،ه.
 .64البراري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيّ اجلعفي ،التاريخ الصغري ،حتقيق :حممود
إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1406 ،ه.
 .65البراري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيّ اجلعفي ،التاريخ الكبري ،املكلتبة
اإلسالمية ،دياربكر ،تركيا.
 .66الربقي ( 274أو 280هـ) ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد ،املحاسن ،حتقيق :السيد مهدي

الرجائي ،املعاونية الثقافية للمجمع العاملي ألهّ البيت^ ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1413هـ.
 .67بركات العامّل ،أكرم ،حقيقة اجلفر عند الشيعة ،تقديم :جعفر مرتىض العامّل ،دار الصفوة،
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1995 ،م.
 .68الربوجردي (1391هـ) ،حممد تقي ،يف االجتهاد والتقليد (مطبوع ملحق ًا بكتاب هناية
األفكار للعراقي) ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
الثانية1414 ،هـ.
للنص الديني ،مؤسسة االنلتشار
 .69البغدادي ،أمحد ،أحاديث الدين والدنيا الواقع املفارق
ّ
العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2005 ،م.
النبوة والسياسة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة
 .70بلقزيز ،عبد اإللهّ ،
الثانية2011 ،م.
 .71البهائي (1031هـ) ،حممد هباء الدين العامّل ،زبدة األصول ،حتقيق :فارس حسون كريم،
نرش مرصاد ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
 .72البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن حممد أكمّ املعروف بالوحيد ،التعليقة البهبهانية عىل
منهج املقال ،مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
وكذلك الفوائد الرجال ّية.
 .73البيهقي (458هـ) ،أمحد بن احلسني بن عّل ،معرفة السنن واآلثار ،حتقيق :سيد حسن
كّسوي ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان.
 .74البيهقي (458هـ) ،أمحد بن احلسني بن عّل ،شعب اإليامن ،حتقيق :حممد السعيد بن بسيوين
زغلول ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1990 ،م.
 .75البيهقي (458هـ) ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عّل ،السنن الكربى ،دار الفكر ،بيوت،
لبنان؛ وأيض ًا نرش :دار املعرفة ،بيوت ،لبنان1992 ،م.
 .76الرتمذي (279هـ) ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،اجلامع الصحيح املعروف بسنن
الرتمذي  ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع ،بيوت،
لبنان ،الطبعة الثانية1983 ،م.
 .77التسرتي (1405هـ) ،حممد تقي ،قاموس الرجال ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1410 ،وما بعد ،والطبعة الثالثة أيض ًا لعام 1425ه.

 .78الثعلبي (427هـ) ،أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم النيسابوري ،الكشف والبيان ،حتقيق :حممد
بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :نظي الساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان،
الطبعة األوىل2002 ،م.
 .79جدعان ،فهمي ،أسس التقدّ م عند مفكّري اإلسالم يف العامل العريب احلديث ،دار الرشوق،
الطبعة الثالثة1988 ،م.
اجلصاص (370هـ) ،أبو بكر أمحد بن عّل الرازي ،أحكام القرآن ،ضبط وختريج :عبد
.80
ّ
السالم حممد عّل شاهني ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1994 ،م.
التطور العقدي
 .81جولدتسيهر (1921م) ،أجناس ،العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،تاريخ
ّ
والترشيعي يف الديانة اإلسالمية ،ترمجة :حممد يوسف موسى وعبد العزيز عبد احلق وعّل
حسن عبد القادر ،دار الرائد العريب ،بيوت ،نسخة مصورة عن دار الكلتاب املرصي،
1946م.
 .82اجلواهري ،حسن ،بحوث يف الفقه املعارص ،جممع الذخائر اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة
األوىل.
 .83اجليزاين ،حممد بن حسني ،فقه النوازل ،دراسة تأصيل ّية تطبيقية ،دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل2005 ،م.
 .84حلارثي ،احلسني بن عبد الصمد ،وصول األخيار إىل أصول األخبار ،ضمن رسائّ يف دراية
احلديث ،إعداد :أبو الفضّ حافظيان البابّل ،مركز حتقيقات دار احلديث1428 ،هـ.
 .85احلائري ،كاظم احلسيني ،أساس احلكومة اإلسالم ّية ،مطبعة النيّ ،بيوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل1399 ،هـ.
 .86احلائري ،كاظم احلسيني ،والية األمر يف عرص الغيبة ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم ،إيران،
الطبعة الثانية1424 ،هـ ،والطبعة اخلامسة1433 ،هـ.
 .87حب اهلل ،حيدر ،نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي ،اللتكون والصيورة ،مؤسسة
االنلتشار العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2006 ،م.
 .88حب اهلل ،حيدر ،احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج ،مؤسسة االنلتشار
العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2017 ،م.
 .89حب اهلل ،حيدر ،حج ّية السنّة يف الفكر اإلسالمي ،قراءة وتقويم ،مؤسسة االنلتشار العريب،
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2011 ،م.

 .90حب اهلل ،حيدر ،إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع ،مؤسسة البحوث املعارصة ،بيوت،
لبنان ،الطبعة األوىل 2011 ،ـ 2015م.
 .91حب اهلل ،حيدر ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص ،مؤسسة الفقه املعارص ،بيوت ،لبنان،
الطبعة األوىل 2011 ،ـ .2015
 .92حب اهلل ،حيدر ،التعدّ دية الدينية ،نظرة يف املذهب البلوراِل ،دار الغدير للدراسات والنرش،
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.
 .93حب اهلل ،حيدر ،فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،مؤسسة االنلتشار العريب ،بيوت،
لبنان ،الطبعة األوىل2014 ،م.
 .94حب اهلل ،حيدر ،حج ّية احلديث ،مؤسسة االنلتشار العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
2016م.
 .95حب اهلل ،حيدر ،منطق النقد السندي ،بحوث يف قواعد الرجال واجلرح والتعديل ،مؤسسة
االنلتشار العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2017 ،م.
حب اهلل ،عّل ،دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرشيعة ونظر ّية املقاصد ،دار اهلادي،
ّ .96
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2005 ،م.
احلراين (ق4هـ) ،أبو حممد احلسن بن عّل بن احلسني بن شعبةُ ،حتف العقول عن آل الرسول
ّ .97
 ،منشورات ذوي القربى ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
احلر العامّل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،الفوائد الطوس ّية ،املطبعة العلمية ،قم ،إيران،
ّ .98
الطبعة الثانية1423 ،هـ.
األمة إىل أحكام األئمة^ ،حتقيق :قسم
احلر العامّل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،هداية ّ
ّ .99
احلديث يف جممع البحوث اإلسالمية ،نرش :جممع البحوث اإلسالمية ،مشهد ،إيران ،الطبعة
األوىل 1412 ،إىل 1414هـ.
املهمة يف أصول األئمة ،حتقيق
 .100احلر العامّل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،الفصول
ّ
وإرشاف :حممد بن حممد احلسني القائيني ،مؤسسة معارف إسالمي إمام رضا× ،إيران،
الطبعة األوىل1418 ،هـ.
 .101احلر العامّل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل
الرشيعة ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث ،إيران ،الطبعة األوىل،
1412هـ ،والطبعة الثالثة1429 ،هـ.

النص ،املرك ز الثقايف العريب ،بيوت والدار البيضاء ،الطبعة الثانية،
 .102حرب ،عّل ،نقد ّ
1995م.
 .103حرك وكامل ،أبو املجد ويوسف ،االقتصاد اإلسالمي بني فقه الشيعة وفقه أهل السنّة ،دار
الصحوة للنرش ،القاهرة ،الطبعة األوىل1987 ،م.
 .104احلسني (1403هـ) ،هاشم معروف ،نظر ّية العقد يف الفقه اجلعفري ،عرض واستدالالت
ومقارنات ،دار الغد ،الطبعة األوىل.
 .105حسني (1958م) ،حممد اخلرض ،نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم ،مؤسسة هنداوي
لللتعليم والثقافة ،مرص.
العامــة للفقه املقارن ،املجمع العاملي ألهّ
 .106احلكيم (1424هـ) ،حممد تقي ،األصــول
ّ
البيت^ ،إيران ،الطبعة الثانية1997 ،م.
 .107احلكيم (2003م) ،حممد باقر ،تفسري سورة احلمد ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم ،إيران،
الطبعة األوىل1420 ،هـ.
 .108احللبي (447هـ) ،أبو الصالح تقي بن نجم الدين بن عبيد اهلل الشامي ،تقريب املعارف،
حتقيق :فارس تّبيزيان ،نرش املحقق1417 ،هـ.
تطوره ،ترمجة :رياض امليالدي ،دار املدار اإلسالمي،
 .109حالق ،وائّ ،نشأة الفقه اإلسالمي و ّ
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2007 ،م.
ّ .110
احلّل (ق 9هـ) ،احلسن بن سليامن ،خمترص بصائر الدرجات ،املطبعة احليدرية ،النجف،
العراق1950 ،م.
 .111املحقق ّ
احلّل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،املسلك يف أصول الدين ،وتليه
الرسالة املاتع ّية ،حتقيق :رضا األسلتادي ،نرش :جممع البحوث اإلسالمية ،مشهد ،إيران،
الطبعة األوىل1414 ،هـ.
 .112العالمة ّ
احلّل (726هـ) ،مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهر ،كشف املراد يف رشح
َتريد االعتقاد ،تصحيح وتقديم وتعليق :حسن حسن زاده آمّل ،مؤسسة النرش اإلسالمي
اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة السادسة1416 ،هـ.
 .113العالمة ّ
احلّل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن املطهر ،خالصة األقوال يف
معرفة الرجال ،حتقيق الشيخ جواد القيومي ،مؤسسة نرش الفقاهة ،إيران ،الطبعة األوىل،
1417هـ .مؤسسة نرش االسالمي ،ط1417 ،1ه.

 .114العالمة ّ
احلّل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بن املطهر ،مبادئ الوصول إىل
علم األصول  ،إخراج وتعليق وتصحيح :عبداحلسني حممد عّل البقال ،دار األضواء،
بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.
 .115احلمد ،حممد بن إبراهيم ،قراءة يف كتاب اإلسالم وأصول احلكم ،اململكة العربية
السعودية1435 ،هـ.
 .116احلميدي (219هـ) ،أبو بكر عبد اهلل بن الزبي ،املسند ،حقق أصوله وعلق عليه :حبيب
الرمحن العظميي ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1988 ،م.
 .117حنفي ،حسن ،حوار األجيال ،دار قباء للطباعة والنرش واللتوزرع ،القاهرة1998 ،م.
 .118احليدري ،كامل ،رشح احللقة الثانية للشهيد السعيد السيد حممد باقر الصدر ،بقلم :عالء
السامل ،دار فراقد ،إيران ،الطبعة األوىل2007 ،م.
الظن ،دراسة يف حج ّيته وأقسامه وأحكامه ،بقلم :حممود نعمة اجليايش،
 .119احليدري ،كامل،
ّ
دار فراقد ،إيران ،الطبعة األوىل2008 ،م.
 .120اخلراساين (1329هـ) ،حممد كاظــم ،درر الفوائد يف احلاشــية عىل الفــرائد ،حتقيق:
مهدي شمس الدين ،مؤسسة الطبع والنرش اللتابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،
إيران ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.
 .121اخلراساين (1329هـ) ،حممد كاظم ،كفاية األصــول ،مؤسســة النرش اإلسالمي اللتابعة
جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1415 ،هـ.
 .122اخلراساين (1329هـ) ،حممد كاظم ،فوائد األصول ،تصحيح وتعليق :سيد مهدي شمس
الدين ،مؤسسة الطبع والنرش يف وزارة اإلرشاد اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1407 ،هـ.
 .123اخلراساين ،الوحيد ،منهاج الصاحلني[ ،غي حمدد املشخصات].
 .124اخلليّل ،جواد جعفر ،القانون األسايس للحكومة العاملية املثىل الطبيعي واالجتامعي ،دار
األضواء ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1990 ،م.
 .125اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،مناهج الوصول إىل علم األصول ،مؤسسة تنظيم ونرش
آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.
 .126اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،أنوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفاية ،حتقيق ونرش:
مؤسســة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ ،والطبعة الثانية،
1415هـ.

 .127اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،معتمد األصول ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني،
إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
 .128اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،كتاب البيع ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة
املدرسني ،إيران ،الطبعة اخلامسة1415 ،هـ.
 .129اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،االجتهـاد والتقليد ،مؤسســة تنظيم ونشــر آثار اإلمام
اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
 .130اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،هتذيب األصــول ،بقلم الشــيخ جعفر السبحاين،
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
 .131الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،حتريرات يف األصول ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار
اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
 .132اخلواجوئي ( 1171أو 1173هـ) ،حممد إسامعيّ بن احلسني بن حممد رضا املازندراين
اخلاتون آبادي ،جامع الشتات ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران،
الطبعة األوىل1418 ،هـ.
 .133اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،مصــباح األصول ،بقلم (تقرير) السيد حممد رسور
الواعظ احلسيني البهسودي ،مكلتبة الداوري ،إيران ،الطبعة الثانية1412 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة
مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،ط1428 ،3ه.
 .134اخلوئي (1413هـ) والتربيزي (1427هـ) ،أبو القاسم وجواد ،رصاط النجاة ،تنظيم
ومج ع :موسى مفيد الدين عايص العامّل ،نرش :دفرت نرش بركزيده ،إيران ،الطبعة األوىل،
1416هـ.
 .135اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مستند العروة الوثقى ،كتاب الصوم ،بقلم الشيخ مرتىض
الّبوجردي ،نرش لطفي ،إيران.
 .136اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مصباح الفقاهة ،بقلم امليزا حممد عّل اللتوحيدي
اللتّبيزي ،أنصاريان ،إيران ،الطبعة الرابعة1996 ،م.
 .137اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،اهلداية يف األصول ،بقلم الشيخ حسن الصايف
اإلصفهاين ،حتقيق ونرش :مؤسسة صاحب األمر ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
 .138اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،التنقيح يف شــرح العــروة الوثقى ،مباحث االجتهاد
والتقليد  ،بقلم امليزا عّل الغروي اللتّبيزي ،دار اهلادي للمطبوعات ،قم ،إيران ،الطبعة

الثالثة1410 ،هـ.
 .139اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،البيان يف تفسري القرآن ،مج 50من موسوعة اإلمام
اخلوئي ،مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي[ ،بدون رقم الطبعة وال مكان وال تاريخ].
 .140اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ،نرش مدينة
العلم آية اهلل العظمى اخلوئي ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة (عن بيوت)1403 ،هـ ،وأيض ًا
الطبعة اخلامسة1413 ،ه.
 .141اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،دراســات يف علم األصــول ،بقلم السيد عّل اهلاشمي
الشاهرودي ،مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
 .142اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،القضاء والشهادات ،بقلم (تقرير) الشيخ حممد
اجلواهري ،مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 .143الدارقطني (385هـ) ،عّل بن عمر ،السنن ،تعليق وختريج :جمدي بن منصور بن سيد
الشوري ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1996 ،م.
 .144الدارمي (255هـ) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضّ بن هبرام ،السنن ،طبع:
حممد أمحد دمهان ،مطبعة االعلتدال ،دمشق.
 .145الداوري ،مسلم ،أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق ،بقلم حممد عّل عّل صالح
املعلم ،نرش املؤلف ،مطبعة نمونة ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.
 .146د ّقاق ،عبد اهلل عّل أمحد ،حقيقة مصحف اإلمام عّل عند السنّة والشيعة ،دار الصفوة ودار
العصمة ،لبنان والبحرين ،الطبعة األوىل2009 ،م.
 .147الدوخي ،فالح عبد احلسن ،منطقة الفراغ الترشيعي ،دراسة مقارنة ألهم العنارص املرنة يف
الرشيعة اإلسالم ّية ،نرش مركز بني امللّل ترمجة ونرش املصطفى ،إيران ،الطبعة الثانية2016 ،م
 .148الدويش ،أمحد بن عبد الرزاق ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم ّية واإلفتاء ،الرياض،
اململكة العربية السعودية.
 .149الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال،
حتقيق :عّل حممد البجاوي ،دار الفكر [بدون مكان ،وال تاريخ ،وال رقم الطبعة].
 .150الرازي (327هـ) ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس بن املنذر اللتميمي
احلنظّل ،اجلرح والتعديل  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،1952 ،
1953م.

 .151الفرر الرازي (606هـ) ،حممد بن عمر بن احلسني ،التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،دار
الكلتب العلمية ،طهران ،إيران ،الطبعة الثانية.
 .152الفرر الرازي (606هـ) ،حممد بن عمر بن احلسني ،املطالب العالية من العلم اإلهلي،
حتقيق :الدكلتور حجازي سقا ،دار الكلتاب العريب ،لبنان ،الطبعة األوىل1407 ،هـ.
 .153الفرر الرازي (606هـ) ،حممد بن عمر بن احلسني ،املحصول يف علم أصول الفقه ،دراسة
وحتقيق :طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1992 ،م.
 .154الراوندي (573هـ) ،قطب الدين سعيد بن هبة اهلل ،اخلرائج واجلرائح ،حتقيق ونرش:
مؤسسة اإلمام املهدي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.
 .155الراوندي (573هـ) ،قطب الدين أبو احلسني سعيد بن هبة اهلل ،فقه القرآن ،حتقيق :السيد
أمحد احلسيني ،مكلتبة املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
حممد مهدي شمس الدين ،دراسة يف رؤاه اإلصالح ّية ،مركز احلضارة
ّ .156
رحال ،حسنيّ ،
للتنمية الفكر اإلسالمي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2010 ،م.
 .157رشاد ،عّل أكّب ،الديمقراط ّية القدس ّية ،ترمجة :حيدر نجف ،دار املعارف احلكمية ،بيوت،
لبنان ،الطبعة األوىل2015 ،م.
 .158الرشتي (1312هـ) ،امليزا حبيب اهلل ،بدائع األفكار ،حجري ،مؤسسة آل البيت إلحياء
الرتاث[ ،بدون مشخصات].
 .159الرشيف الرِض (406هـ) ،أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد ،خصائص
األئمة ،حتقيق وتعليق :حممد هادي األميني ،جممع البحوث اإلسالمية يف اآلسلتانة الرضوية
املقدسة ،مشهد ،إيران1406 ،هـ.
[ .160مجع] الرشيف الرِض (406هـ) ،أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد ،هنج
البالغة ،حتقيق :حممد عبده ،نرش دار املعرفة ،بيوت ،لبنان [بدون تاريخ].
 .161روا ،أوليفييه ،اجلهل املقدّ س ،زمن دين بال ثقافة ،ترمجة :صالح األشمر ،دار الساقي،
لبنان ،الطبعة األوىل2012 ،م.
 .162الروحاين ،حممد صادق ،منهاج الصاحلني1404 ،م.
 .163الزبيدي (1205هـ) ،حممد بن حممد احلسيني املعروف بمرتىض ،إحتاف السادة املتقني
برشح إحياء علوم الدين ،دار الفكر.
 .164الزركيش (794هـ) ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل ،البحر املحيط يف أصول الفقه،

دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.
 .165الزحيّل ،وهبة ،سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات
املعارصة ،دار املكلتبي ،سوريا ،الطبعة األوىل2001 ،م.
 .166الزخمرشي (538هـ) ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخلوارزمي ،الكشاف عن حقائق
التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،رشكة مكلتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي
وأوالده ،مرص1966 ،م.
 .167زيدان (2014م) ،عبد الكريم ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالم ّية ،مؤسسة الرسالة
نارشون ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2005 ،م.
 .168الزيلعي (762هـ) ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسفَ ،تريج األحاديث واآلثار ،حتقيق :عبد
اهلل بن عبد الرمحن السعد ،دار ابن خزيمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.
 .169السبحاين ،جعفر ،حماَضات يف اإلهليات ،بقلم :الشيخ عّل الرباين الكلبايكاين ،مؤسسة
اإلمام الصادق× ،قم ،إيران.
 .170السبحاين ،جعفر ،األسامء الثالثة ،مؤسسة اإلمام الصادق× ،قم ،إيران.
 .171الرسخيس (490هـ) ،أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهّ ،أصول الفقه ،حتقيق :أبو الوفاء
األفغاين ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1993 ،م.
 .172السفياين ،عابد بن حممد ،الثبات والشمول يف الرشيعة اإلسالم ّية ،نرش مكلتبة املنارة ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل1988 ،م.
 .173السمرقندي (383هـ) ،أبو الليث نرص بن إبراهيم ،بحر العلوم (تفسري السمرقندي)،
حتقيق :حممود مطرجي ،دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع ،بيوت ،لبنان.
 .174السمعاين (489هـ) ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار اللتميمي أبو مظفر ،التفسري ،حتقيق:
يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األوىل1997 ،م.
 .175سند ،حممد ،أسس النظام السيايس عند اإلمام ّية ،بقلم :حممد حسن الرضوي ومصطفى
االسكندري ،نرش مدين ،إيران ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.
 .176السيستاين ،عّل ،قاعدة ال َضر ،حماَضات السيد السيستاين ،نرش مكلتب السيسلتاين ،قم،
إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.
 .177السيستاين ،حممد باقر ،اَتاه الدين يف مناحي احلياة ،الطبعة األوىل2017 ،م.
 .178السيستاين ،حممد باقر ،منهج التثبت يف الدين (حقيقة الدين) ،الطبعة األوىل والثانية،

1438هـ.
 .179السيستاين ،حممد رضا ،قبسات من علم الرجال ،مجعها ونظمها :حممد البكاء ،بيوت،
لبنان ،الطبعة األوىل1436 ،هـ.
 .180السيفي املازندراين ،عّل أكّب ،دليل حترير الوسيلة ،والية الفقيه ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار
اإلمام اخلميني ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
 .181السيوري (826هـ) ،مجال الدين املقــداد بن عبــداهلل احلّل ،نضد القواعد الفقه ّية عىل
مذهب اإلمام ّية ،حتقيق :عبد اللطيف الكوهكمري ،نرش مكلتبة املرعيش النجفي ،قم ،إيران،
1403هـ.
 .182السيوطي (911هـ) ،عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين ،اجلامع الصغري يف
أحاديث البشري النذير ،دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
1981م.
 .183الشافعي (204هـ) ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،رشح وتعليق :الدكلتور عبدالفلتاح كبارة،
دار النفائس ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1999 ،م؛ وأيض ًا حتقيق :أمحد حممد شاكر ،املكلتبة
العلمية.
 .184رشف الدين (1377هـ) ،عبداحلسني ،املراجعات ،حتقيق وتعليق :حسني الرايض،
اجلمعية اإلسالمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1982 ،م؛ وأيض ًا حتقيق مركز العلوم
والثقافة اإلسالمية ،قسم إحياء الرتاث اإلسالمي ،دار املؤرخ العريب ،الطبعة األوىل،
1427هـ.
 .185الرشيف ،عبد املجيد ،اإلسالم واحلداثة ،الدار اللتونسية للنرش ،الطبعة الثانية1991 ،م.
 .186الشعراين1393( ،هـ) ،أبو احلسن ،املدخل إىل عذب املنهل ،إعداد :رضا أسلتادي ،األمانة
العامة للمؤمتر العاملي بمناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالد الشيخ األنصاري ،إيران ،الطبعة
األوىل1994 ،م.
 .187شاليرماخر (1834م) ،فردريك دانيال ارنست ،حول الدين ،خطابات إىل حمتقريه من
املث ّقفني ،دار الرافدين2017 ،م؛ ودار اللتنوير ومركز دراسات فلسفة الدين يف بغداد،
2017م.
 .188الشلفي ،عبد الويل بن عبد الواحد ،القراءات املعارصة والفقه اإلسالمي ،مقدّ مات يف
اخلطاب واملنهج ،نرش مركز نامء للبحوث والدراسات ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

2013م.
 .189شمس الدين (2001م) ،حممد مهدي ،يف االجتامع السيايس اإلسالمي ،املؤسسة الدولية،
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1992 ،م.
 .190شمس الدين (2001م) ،حممد مهدي ،االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي ،املؤسسة
الدولية للدراسات والنرش ،لبنان ،الطبعة األوىل1999 ،م.
 .191شمس الدين (2001م) ،حممد مهدي ،نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم ،املؤسسة الدولية
للدراسات والنرش ،واملؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش واللتوزيع ،لبنان ،الطبعة الثانية،
1991م.
 .192شمس الدين (2001م) ،حممد مهدي ،دراسات ومواقف يف الدين والسياسة واملجتمع،
املؤسسة الدولية للدراسات والنرش ،واملؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش واللتوزيع ،لبنان،
1993م.
 .193الشوكاين (1250هـ) ،حممد بن عّل بن حممد ،فتح القدير اجلامع بني فنّي الرواية والدراية
من علم التفسري ،نرش :عامل الكلتب [بدون مشخصات أخرى].
 .194الشهرستاين ابوبكر حممد بن (548هـ) عبد الكريم بن امحد ،امللل والنحل ،مكلتبة اإلنجلو
املرصية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1988 ،م؛ وأيض ًا منشورات الرشيف الريض ،قم ،إيران،
الطبعة الثالثة1988 ،م.
األول (786هـ) ،حممد بن مكي ،القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعربية،
 .195الشهيد ّ
حتقيق :عبداهلادي احلكيم ،منشورات مكلتبة املفيد ،قم ،إيران [دون رقم الطبعة وال تاريخ
النرش].
األول (786هـ) ،حممد بن مكــي العامّل ،ذكــرى الشــيعة يف أحكــام الرشيعة،
 .196الشهيد ّ
حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
 .197الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العامّل ،حقائق اإليامن ،حتقيق :مهدي
الرجائي ،منشورات مكلتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1409هـ.
 .198الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العامّل ،مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع
اإلسالم ،مؤسسة املعارف اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ .والطبعة الثالثة،
1425ه.

 .199الصادقي الطهراين ،حممد ،أصول االستنباط بني الكتاب والسنّة ،انلتشارات فرهنكي
إسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
 .200الصايف الكلبايكاين ،لطف اهلل ،جمموعة الرسائل [بدون أي مشخصات].
تتغري ،دار القرآن الكريم ،إيران،
 .201الصايف الكلبايكاين ،لطف اهلل ،األحكام الرشع ّية ثابتة ال ّ
الطبعة األوىل1412 ،هـ.
 .202الصاحلي الشامي (942هـ) ،حممد بن يوسف ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد،
حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود وعّل حممد عوض ،دار الكلتب العلمية ،بيوت،
لبنان ،الطبعة األوىل1993 ،م.
 .203الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،الفتاوى الواضحة ،مطبعة اآلداب ،النجف ،العراق؛
وأيض ًا طبعة دار اللتعارف للمطبوعات ،بيوت ،لبنان ،الطبعة السابعة.
 .204الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،املدرسة اإلسالم ّية ،ضمن موسوعة اإلمام الشهيد حممد
باقر الصدر (طبعة املؤمتر العاملي) ،نرش دار الصدر ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.
 .205الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،املدرسة القرآن ّية ،ضمن موسوعة اإلمام الشهيد حممد
باقر الصدر (طبعة املؤمتر العاملي) ،نرش دار الصدر ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.
 .206الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،دروس يف علم األصول ،ج ،3من ضمن املجوعة
الكاملة ملؤلفاته ،دار اللتعارف للمطبوعات ،بيوت ،لبنان ،وأيض ًا طبعة دار الكلتاب اللبناين
ودار الكلتاب املرصي ،بيوت والقاهرة ،الطبعة األوىل1978 ،م ،والطبعة الثانية 1986م،
وأيض ًا نرش مركز األبحاث والدراسات اللتخصصية للشهيد الصدر ،الطبعة الثالثة،
1426هـ.
 .207الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،البنك الالربوي يف اإلسالم (مج 4من جمموعة األعامل)،
مركز األبحاث والدراسات اللتخصصية للشهيد الصدر ،دار الصدر ،الطبعة األوىل،
1429هـ.
 .208الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،اقتصادنا ،دار اللتعارف للمطبوعات ،بيوت ،لبنان،
1982م؛ وأيض ًا ضمن سلسلة املجموعة الكاملة ملؤلفات السيد الصدر الصادر عن الدار
نفسه يف الطبعة العرشين لعام 1987م ،وأيض ًا طبعة موسوعة اإلمام الصدر ،ونرش دار
الصدر ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.
النبوة ،موسوعة اإلمام الصدر ،مركز
 .209الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،التجديد والتغيري يف ّ

األبحاث والدراسات اللتخصصية للشهيد الصدر ،نرش :دار الصدر ،الطبعة األوىل،
1429هـ.
 .210الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،اإلسالم يقود احلياة ،موسوعة اإلمام الصدر ،مركز
األبحاث والدراسات اللتخصصية للشهيد الصدر ،نرش :دار الصدر ،الطبعة األوىل،
1429هـ.
 .211الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،املعامل اجلديدة لألصول ،املؤمتر العاملي لإلمام الشهيد
الصدر ،إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ؛ وأيض ًا ضمن سلسلة املجموعة الكاملة ملؤلفات
السيد الصدر الصادرة عن دار اللتعارف يف بيوت؛ وأيض ًا مركز األبحاث والدراسات
اللتخصصية للشهيد الصدر ،الطبعة الثانية1425 ،هـ.
 .212الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،مباحث األصول ،بقلم وتقرير السيد كاظم احلائري ،نرش:
املؤلف ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل؛ وأيض ًا طبعة دار البشي ،ط1425 ،2ه .وط1408 ،1هـ.
 .213الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،بحوث يف علم األصول ،بقلم السيد حممود اهلاشمي،
مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي ،إيران ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ.
 .214الصدر (1999م) ،حممد حممد صادق ،ما وراء الفقه ،دار املحبني ،إيران ،الطبعة الثالثة،
1427ه.
 .215صدر ّ
املتأهلني الشريازي (1050هـ) ،صدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي ،املبدأ واملعاد،
تصحيح :جالل الدين اآلشلتياين ،انلتشارات دفرت تبليغات إسالمي ،الطبعة الثالثة1422 ،هـ،
وكذلك طبعة مركز نرش دانشكاهي يف طهران.
ّ
املتأهلني الشريازي (1050هـ) ،صدر الدين حممد بن إبراهيم القوامي ،الشواهد
 .216صدر
الربوب ّية يف املناهج السلوك ّية ،تصحيح وتعليق :جالل الدين اآلشلتياين ،مركز نرش
دانشكاهي ،إيران.
 .217الصدوق (381هـ) ،حممد بن عّل بن احلســني بن بابويــه القمي ،األمــاِل ،حتقيق :قسم
الدراسات اإلسالمية يف مؤسسة البعثة ،نرش مؤسسة البعثة ،طهران ،إيران ،الطبعة األوىل،
1417هـ.
 .218الصدوق (381هـ) ،حممد بن عّل بن احلسني بن بابويه القمي ،كتاب اخلصال ،حتقيق :عّل
أكّب الغفاري ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم ،إيران1403 ،هـ.
 .219الصدوق (381هـ) ،حممد بن عّل بن احلسني بن بابويه القمي ،علل الرشائع ،املكلتبة

احليدرية ،النجف ،العراق1966 ،م.
 .220الصدوق (381هـ) ،حممد بن عّل بن احلســني بن بابويه القمي ،عيون أخبار الرضا×،
حتقيق :الشيخ حسني األعلمي ،مؤسسة األعلمي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
 .221الصدوق (381هـ) ،حممد بن عّل بن احلسني بن بابويه القمي ،معاين األخبار ،تصحيح:
عّل أكّب غفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران1982 ،م.
 .222الصدوق (381هـ) ،حممد بن عّل بن احلســني بن بابويه القمي ،كامل الدين ومتام النعمة،
حتقيق عّل أكّب غفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
الرابعة1422 ،هـ.
 .223الصدوق (381هـ) ،حممد بن عّل بن احلســني بن بابويه القمي ،كتاب من ال حيرضه
الفقيه ،صححه وعلق عليه :عّل أكّب غفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.
 .224الص ّفار (290هـ) ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ القمي ،بصائر الدرجات يف فضائل
آل حممد‘  ،تصحيح وتعليق :حمسن كوچه باغي اللتّبيزي ،نرش مكلتبة آية اهلل العظمى
املرعيش النجفي ،قم ،إيران1404 ،هـ.
 .225الصنعاين (211هـ) ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام ،املصنّف ،حتقيق وختريج وتعليق :حبيب
الرمحن األعظمي ،نرش املجلس األعىل.
 .226الطبيس ،حممد جعفر ،رجال الشيعة يف أسانيد السنّة ،دراسة تفصيلية حول رجال الشيعة يف
أسانيد الكتب الستّة ،نرش مؤسسة املعارف اإلسالمية ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
 .227الطباطبائي (1981م) ،حممد حسني ،مقاالت تأسيسية ،ترمجة :جواد عّل كسار ،مؤسسة
أم القرى لللتحقيق والنرش ،إيران ،الطبعة الثانية1418 ،هـ.
 .228الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1970 ،م .وايض ًا طبع مجاعة املدرسني ،قم،
إيران.
 .229الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،بداية احلكمة ،نرش مجاعة املدرسني ،إيران ،الطبعة
الرابعة عرشة1416 ،هـ.
 .230الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،ترمجة :عامر أبو
رغيف ،املؤسسة العراقية للنرش واللتوزيع ،الطبعة األوىل.

نص احلوار مع املسترشق كوربان ،ترمجة:
 .231الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،الشيعةّ ،
جواد عّل كسار ،مؤسسة أم القرى لللتحقيق والنرش ،الطبعة األوىل1416 ،ه ،وأيض ًا الطبعة
الثانية ،بيوت1418 ،هـ.
 .232الطرباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري ،حتقيق وختريج :محدي عبد
املجيد السلفي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية.
 .233الطرباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،مسند الشاميني ،مؤسسة الرسالة ،بيوت،
لبنان ،الطبعة الثانية1996 ،م.
 .234الطرباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،املعجم األوسط ،دار احلرمني1995 ،م.
 .235الطرباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،املعجم الصغري ،دار الكلتب العلمية،
بيوت ،لبنان.
 .236الطربيس (ق 7هـ) ،أبو الفضّ عّل ،مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،حتقيق :مهدي
هوشمند ،دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
 .237الطربيس (ق 6هـ) ،أبو منصــور أمحــد بن عّل بن أبــي طالــب ،االحتجــاج،
انلتشارات أسوة ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.
 .238الطربيس (ق 6هـ) ،أمني اإلسالم أبو عّل الفضّ بن احلسن ،جممع البيان يف تفسري
(لعلوم) القرآن ،دار املعرفة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1988 ،م؛ وأيض ًا نرش األعلمي يف
بيوت ،الطبعة الثانية1425 ،ه.
 .239الطربي (ق 6هـ) ،أبو جعفر حممد بن أيب القاسم ،بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ،حتقيق:
جواد القيومي اإلصفهاين ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران،
الطبعة األوىل1420 ،هـ.
 .240الطربي (310هـ) ،أبو جعفر حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تقديم:
خليّ امليس  ،ضبط وتوثيق وختريج :صدقي مجيّ العطار ،دار الفكر للطباعة والنرش
واللتوزيع ،لبنان1995 ،م.
 .241الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن أبو جعفر ،العدّ ة يف أصول الفقه ،حتقيق حممد رضا
األنصاري القمي ،مطبعة سلتارة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
 .242الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد ،نرش مكلتبة جامع
چهلسلتون ،طهران ،إيران1400 ،هـ ،و (االقتصاد فيام يتع ّلق باالعتقاد) ،دار األضواء،

بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.
جمرد الفقه والفتاوى ،انلتشارات قدس
 .243الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،النهاية يف ّ
حممدي ،قم ،إيران.
 .244الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،الرجال ،حتقيق :جواد القيومي اإلصفهاين ،مؤسسة
النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1415 ،ه ،والطبعة
الرابعة1428 ،هـ.
 .245الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني
وأصحاب األصول ،حتقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي ،مكلتبة املحقق الطباطبائي ،إيران،
الطبعة األوىل1420 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة مؤسسة نرش الفقاهة ،إيران ،الطبعة األوىل،
1417هـ.
ّ
الكيش (رجال
 .246الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،اختيار معرفة الرجال أليب عمرو
الكيش) ،حتقيق وتصحيح :حممد تقي فاضّ امليبدي والسيد أبو الفضّ موسويان ،مؤسسة
الطباعة والنرش ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل2003 ،م ،والطبعة
السابقة بلتحقيق وتعليق :حسن املصطفوي ،نرش آثار العالمة املصطفوي ،الطبعة الرابعة،
1424ه.
 .247الطويس (460هـ) ،حممد بن احلســــن ،التبيان يف تفســـري القـــرآن ،حتقيق وتصحيح:
أمحد حبيب قصي العامّل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان [بدون تاريخ ورقم
الطبعة].
 .248الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،االستبصار فيام اختلف من األخبار ،دار الكلتب
اإلسالمية ،طهران ،إيران ،الطبعة الثالثة1390 ،هـ ،وأيض ًا طبعة :حتقيق حسن املوسوي
اخلراساين ،دار الكلتب اإلسالمية ،طهران ،إيران ،الطبعة الرابعة1984 ،م.
 .249الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام ،دار الكلتب اإلسالمية ،طهران،
إيران ،الطبعة الثالثة1390 ،هـ ،وأيض ًا حتقيق وتعليق :السيد حسن املوسوي اخلراسان ،دار
الكلتاب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1364 ،ه.
 .250الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،كتاب الغيبة ،حتقيق الشيخ عباد اهلل الطهراين والشيخ
عّل أمحد ناصح ،مؤسسة املعارف اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.
 .251الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،األماِل ،حتقيق :قسم الدراسات والنرش يف مؤسسة

البعثة ،نرش :دار الثقافة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.
 .252الطهراين (1389هـ) ،حممد حمسن الرازي آغا بزرك ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،نرش
مطبعة بنك مّل إيران ،إيران ،الطبعة األوىل1389 ،هـ ،ودار األضواء ،بيوت ،الطبعة
الثالثة1983 ،م.
 .253العامّل (1009هـ) ،السيد السند حممد بن عّل املوسوي ،مدارك األحكام يف رشح رشائع
اإلسالم ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1410هـ.
 .254عبد الكريم (2002م) ،خليّ ،اجلذور التارخي ّية للرشيعة اإلسالم ّية ،سينا للنرش ومؤسسة
االنلتشار العريب ،مرص ولبنان ،الطبعة الثانية1997 ،م.
 .255عبد الرازق (1966م) ،عّل ،اإلسالم وأصول احلكم ،نرش وزارة الثقافة والفنون والرتاث،
دولة قطر.
 .256عبد الرْحن ،طه ،دين احلياء ،من الفقه االئتامري إىل الفقه االئتامين ،املؤسسة العربية للفكر
واإلبداع ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2017 ،م.
 .257عبد الرْحن ،طه ،روح الدين ،من ضيق العلامن ّية إىل سعة االئتامن ّية ،املركز الثقايف العريب،
بيوت والدار البيضاء ،الطبعة الثانية2012 ،م.
 .258العجلوين (1126هـ) ،إسامعيّ بن حممد ،كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ،دار الكلتب
العلمية ،الطبعة الثانية1408 ،هـ.
 .259العجّل الكويف (261هـ) ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء
وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،برتتيب اإلمامني :اهليثمي والسبكي ،مع زيادات :ابن حجر
العسقالين ،دراسة وحتقيق :عبد العليم عبد العظيم البسلتوي ،نرش مكلتبة الدار باملدينة املنورة،
الطبعة األوىل1985 ،م.
 .260العراقي (1361هـ) ،آقا ضياء الدين ،رشح تبرصة املتع ّلمني ،حتقيق وتعليق :حممد هادي
معرفة.
 .261العراقي (1361هـ) ،آقا ضياء الدين ،هناية األفكار ،بقلم الشيخ حممد تقي الّبوجردي
النجفي ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران [بدون تاريخ].
 .262العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عّل بن حممد بن عّل بن أمحد املعروف بابن حجر ،تقريب
التهذيب ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان،

الطبعة الثانية1995 ،م.
 .263العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عّل بن حممد بن عّل بن أمحد املعروف بابن حجر ،هتذيب
التهذيب ،دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1984 ،م.
 .264العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عّل بن حممد بن عّل بن أمحد املعروف بابن حجر ،لسان
امليزان ،دار الفكر ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1987 ،م؛ وأيض ًا نرش مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1997 ،م.
 .265العسكري (2007م) ،مرتىض ،معامل املدرستني ،املجمع العلمي اإلسالمي ،توزيع مؤسسة
البعثة ،إيران ،الطبعة الرابعة1992 ،م.
 .266علوان ،عبد اهلل ناصح ،اإلسالم رشيعة الزمان واملكان ،دار السالم للطباعة والنرش
واللتوزيع ،الطبعة األوىل.
 .267عامرة ،حممد ،معركة اإلسالم وأصول احلكم ،دار الرشوق ،القاهرة وبيوت ،الطبعة
الثانية1997 ،م.
 .268عامرة ،حممد ،نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم لشيخ اإلسالم حممد اخلرض حسني ،دار
ّنضة مرص للطباعة والنرش واللتوزيع ،مرص1998 ،م.
 .269الع ّيايش السمرقندي (320هـ) ،حممد بن مسعود بن عياش السلمي ،كتاب التفسري،
حتقيق :هاشم الرسويل املحاليت ،املكلتبة العلمية اإلسالمية ،طهران ،إيران.
 .270الغزاِل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد ،املستصفى من علم األصول ،دار األرقم بن
أيب األرقم ،بيوت ،لبنان[ ،بدون تاريخ].
 .271الغزاِل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد ،جواهر القرآن ،حتقيق :حممد رشيد رضا
القباين ،دار إحياء العلوم ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1990 ،م.
 .272الغزاِل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،دراسة وتدقيق:
حممد خي طعمة حلبي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2002 ،م؛
وايض ًا نرش :دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1986 ،م.
 .273غينون (1951م) ،رينيه ،أزمة العامل احلديث ،ترمجة :عدنان نجيب الدين ومجال عامر ،نرش
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العلتبة العباسية ،العراق ،الطبعة األوىل2016 ،م.
 .274الفتني (986هـ) ،حممد طاهر بن عّل اهلندي ،تذكرة املوضوعات (وبذيله :قانون
املوضوعات والضعفاء).

 .275الفراهيدي (175هـ) ،اخلليّ بن أمحد ،ترتيب كتاب العني ،حتقيق :مهدي املخرومي
وإبراهيم السامرائي ،تصحيح :أسعد الطيب ،نرش أسوة ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.
 .276فضل اهلل وشمس الدين( ،وآخرون) ،حممد حسني ،وحممد مهدي ،االجتهاد واحلياة ،حوار
عىل ورق ،إعداد :حممد احلسيني ،مركز الغدير للدراسات والنرش ،إيران ،الطبعة الثانية،
1997م.
 .277ف ّياض ،عّل ،نظر ّيات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص ،مركز احلضارة للتنمية
الفكر اإلسالمي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2008 ،م.
 .278الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسن ،األصول األصيلة ،دار إحياء اإلحياء ،قم،
إيران ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ.
احلق املبني يف حتقيق كيف ّية التف ّقه يف الدين،
 .279الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسنّ ،
مطبوع ملحق لكلتاب األصول األصيلة ،دار إحياء اإلحياء ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة،
1412هـ.
 .280الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسن ،الوايف ،نرش مكلتبة أمي املؤمنني× العامة،
إصفهان ،إيران ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.
املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،حققه
 .281الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسن،
ّ
وعلق عليه :عّل أكّب الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران،
الطبعة الثانية [بدون تاريخ].
 .282القائني ،حممد ،املبسوط يف فقه املسائل املعارصة ،إعداد ونرش :مركز فقه األئمة األطهار،
قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ .
 .283القرايف (684هـ) ،شهاب الدين أ بو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي
وترصفات القاِض واإلمام ،دار البشائر
املرصي ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام
ّ
اإلسالمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1995 ،م.
 .284القرضاوي ،يوسف ،كيف نتعامل مع السنّة النبو ّية ،دار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
2000م.
 .285القرضاوي ،يوسف ،الدين والسياسة ،تأصيل ور ّد شبهات ،إصدار املجلس األورويب
لإلفلتاء والبحوث ،دبلن2006 ،م.
 .286القرضاوي ،يوسف ،عوامل السعة واملرونة يف الرشيعة اإلسالم ّية ،الطبعة األوىل.

 .287القرضاوي ،يوسف ،املدخل لدراسة السنّة النبوية [بدون مشخصات إضافية].
 .288القرطبي (671هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن،
تصحيح :أمحد عبد احلليم الّبدوين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
1985م.
 .289القرين ،حممد بن حجر بن حسن ،الترشيع الوضعي يف ضوء العقيدة اإلسالم ّية ،اململكة
العربية السعودية1423 ،هـ.
 .290القزويني (1298هـ) ،عّل بن إسامعيّ املوسوي ،تعليقة عىل معامل األصول ،حتقيق :عّل
العلوي القزويني ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
األوىل1422 ،هـ.
 .291القشريي النيسابوري (261هـ) ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم ،اجلامع
الصحيح ،املعروف بصحيح املسلم ،دار الفكر ،بيوت ،لبنان.
 .292القصيمي (1996م) ،عبد اهلل ،مشكالت األحاديث النبوية ،مؤسسة االنلتشار العريب،
بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية2006 ،م.
ومقوماته ،دار الرشوق ،مرص
التصور اإلسالمي
 .293قطب (1966م) ،سيد ،خصائص
ّ
ّ
ولبنان.
القمي ،تصحيح وتعليق وتقديم:
القمي (ق  3ـ 4هـ) ،أبو احلسن عّل بن إبراهيم ،تفسري ّ
ّ .294
السيد طيب املوسوي اجلزائري ،مؤسسة دار الكلتاب ،قم ،إيران ،الطبعة الرابعة1988 ،م.
 .295القمي ،حممد املؤمن ،الوالية اإلهلية اإلسالمية أو احلكومة اإلسالمية زمن احلضور وزمن
الغيبة ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1425هـ.
 .296كاشف الغطاء (1253هـ) ،عّل ،النور الساطع يف الفقه النافع ،مطبعة اآلداب ،النجف،
العراق1963 ،م.
 .297كاشف الغطاء (1373هـ) ،حممد حسني ،أصل الشيعة وأصوهلا ،حتقيق :عالء آل جعفر،
نرش مؤسسة اإلمام عّل.
 .298الكربايس ،حممد جعفر بن حممد طاهر اخلراساين ،إكليل املنهج يف حتقيق املطلب ،حتقيق:
جعفر احلسيني اإلشكوري ،دار احلديث للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
النص القرآين ،ترمجة :حممد عبد
 .299كريمي ،مصطفى ،الدين ،حدوده ومدياته ،دراسة يف ضوء ّ

الرزاق ،مركز احلضارة للتنمية الفكر اإلسالمي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2010 ،م.
الكيس (249هـ) ،عبد بن محيد بن نرص ،املنترب من مسند عبد بن ْحيد ،حتقيق وضبط:
.300
ّ
صبحي البدري السامرائي وحممود حممد خليّ الصعيدي ،عامل الكلتب مكلتبة النهضة العربية،
الطبعة األوىل1988 ،م.
 .301الكليني الرازي (329هـ) ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،تصحيح :عّل أكّب غفاري ،دار
الكلتب اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1988 ،م؛ وأيض ًا طبعة مؤسسة دار احلديث يف
إيران بلتصحيح جديد ،وأيض ًا طبعة دار األسوة ،إيران ،الطبعة الثالثة1424 ،ه.
 .302كوثراين ،وجيه ،بني فقه اإلصالح الشيعي ووالية الفقيه ،الدولة واملواطن ،دار النهار،
لبنان ،الطبعة األوىل2007 ،م.
 .303كورزمان ،تشارلز ،اإلسالم الليرباِل ،كتاب مرجعي ،ترمجة :حممود املراغي وحممد دراج،
تقديم :رضوان السيد ،املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
2017م.
تغري األحكام يف الرشيعة اإلسالم ّية ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان،
 .304كوكسال ،إسامعيّّ ،
الطبعة األوىل2000 ،م.
 .305املازندراين (1081هـ) ،املوىل حممد صالح ،رشح أصول الكايف ،ضبط وتصحيح :السيد
عّل عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.
 .306ماكنتاير ،ألسدير ،بعد الفضيلة ،بحث يف النظر ّية األخالق ّية ،ترمجة :حيدر حاج إسامعيّ،
املنظمة العربية للرتمجة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2013 ،م.
 .307جمموعة من الباحثنيَ ،تديد الفكر الديني (دراسة كامل اهلاشمي حتت عنوان :الثابت
واملتغري يف الفكر الديني) ،مؤسسة الفكر اإلسالمي املعارص للدراسات والبحوث ،بيوت،
ّ
لبنان ،الطبعة األوىل2009 ،م.
األئمة األطهار ،مؤسسة
 .308املجليس (1111هـ) ،حممد باقر ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ّ
الوفاء ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة انلتشارات الفقه ،الطبعة األوىل،

1427ه.
 .309املجليس (1111هـ) ،حممد باقر ،مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،دار الكلتب
اإلسالمية ،طهران ،إيران ،الطبعة الثانية1984 ،م .وأيض ًا تصحيح :هاشم الرسويل ،دار
الكلتاب اإلسالمي ،الطبعة اخلامسة1384 ،ه ش.

األول (1070هـ) ،حممد تقي ،روضة املتّقني يف رشح من ال حيرض الفقيه ،تعليق:
.310
املجليس ّ
ّ
حسني املوسوي الكرماين وعّل پناه اإلشلتهاردي وفضّ اهلل الطباطبائي ،نرش :بنياد فرهنك

اسالمي ،إيران الطبعة األوىل والثانية1399 ،هـ و 1406هـ.
 .311حمسني ،حممد آصف ،معجم األحاديث املعتربة ،دار نرش األديان ،إيران ،الطبعة األوىل،
2013م.
املدريس ،حممد تقي ،الترشيع اإلسالمي ،مناهجه ومقاصده ،انلتشارات املدريس ،الطبعة
ّ .312
األوىل ،من  1413ـ 1417هـ.
 .313املرتىض (436هـ) ،أبو القاسم عّل بن احلسني بن موسى املوسوي البغدادي ،الذريعة إىل
أصول الرشيعة ،تصحيح وتعليق :الدكلتور أبو القاسم كرجي ،دانشكاه طهران ،إيران،
1984م.
 .314املرتىض (436هـ) ،أبو القاسم عّل بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم
املوسوي البغدادي ،رسائل الرشيف املرتىض ،إعداد السيد مهدي الرجائي ،تقديم وإرشاف:
السيد أمحد احلسيني ،دار القرآن الكريم ،إيران1405 ،هـ.
الطب ،دار البالغة،
 .315مرتىض ،جعفر ،اآلداب الطب ّية يف اإلسالم ،مع ملحة موجزة عن تاريخ
ّ
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1991 ،م.
 .316املزّ ي (742هـ) ،مجال الدين أبو احلجاج يوسف ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حتقيق:
بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1985 ،م.
 .317املصطفوي (1426هـ) ،حسن ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،مؤسسة الطباعة والنرش
اللتابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
 .318املصطفوي ،حممد ،فلسفة الفقه ،دراسة يف األسس املنهج ّية للفقه اإلسالمي ،مركز احلضارة
للتنمية الفكر اإلسالمي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2008 ،م.
مطهري (1399هـ) ،مرتىض ،اإلسالم ومتط ّلبات العرص ،دار اإلرشاد ،بيوت ،لبنان،
ّ .319
الطبعة األوىل2012 ،م؛ واألصّ الفاريس هو :إسالم ونيازهاي زمان ،أخباريكري،
املجموعة الكاملة ،مج  ،21انلتشارات صدرا ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
 .320مغن ّية (1979م) ،حممد جواد ،التفسري الكاشف ،دار العلم للماليني ،بيوت ،لبنان،
الطبعة الثالثة1981 ،م .و الطبعة الرابعة1990 ،م.
 .321مغن ّية (1979م) ،حممد جواد ،فقه اإلمام جعفر الصادق ،مؤسسة أنصاريان ،قم ،إيران،

الطبعة الثانية1421 ،هـ.
 .322املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن اللتلعكّبي البغدادي ،اإلرشاد يف معرفة حجج
اهلل عىل العباد ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1413هـ.
 .323املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن اللتلعكّبي البغدادي ،األماِل ،حتقيق :احلسني
اسلتاد ويل وعّل أكّب غفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران،
الطبعة الثانية1414 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار املفيد للطباعة والنرش واللتوزيع ،بيوت ،لبنان،
1414هـ.
 .324املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن اللتلعكّبي البغدادي ،االختصاص ،تصحيح
وتعليق :عّل أكّب الغفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران،
الطبعة الثانية1993 ،م.
 .325مكارم الشريازي ،نارص ،أنوار الفقاهة ،نرش مدرسة اإلمام عّل ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1418هـ.
مهمة ،نرش مدرسة اإلمام عّل ،قم ،إيران ،الطبعة
 .326مكارم الشريازي ،نارص ،بحوث فقهية ّ
األوىل1422 ،هـ.
 .327مكارم الشريازي ،نارص ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنـزل ،دار إحياء الرتاث العريب،
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2002 ،م.
 .328املناوي (1031هـ) ،حممد عبد الرؤوف ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث
البشري النذير ،تصحيح وضبط :أمحد عبد السالم ،دار الكلتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل1994 ،م.
 .329املنتظري (2010م) ،حسني عّل ،دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالم ّية ،الدار
اإلسالمية ،بيوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1988 ،م.
 .330املنتظري (2010م) ،حسني عّل ،رسالة يف االحتكار والتسعري ،الطبعة األوىل.
 .331املنتظري (2010م) ،حسني عّل ،من املبدأ إىل املعاد يف حوار بني طالبني ،تعريب :السيد
حسن عّل حسن ،نرش :انلتشارات دار الفكر ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،ه.
 .332املنصوري ،أياد ،نظر ّية التزاحم احلفظي ،نرش مدين ،إيران ،الطبعة األوىل2010 ،م.
حممد مهدي شمس الدين بني وهج اإلسالم وجليد املذاهب ،دراسة
 .333موسى ،فرح ،الشيخ ّ

حتليل ومقارنة ،دار اهلادي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1993 ،م.
 .334املوصّل (307هـ) ،أبو يعىل أمحد بن عّل بن املثنى اللتميمي ،املسند ،تصحيح وختريج:
حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق.
 .335املوسوي ،عّل عباس ،فقه املسائل املستحدثة ،مركز العلوم والثقافة اإلسالمية ،إيران،
الطبعة األوىل2009 ،م.
 .336امليالد ،زكي ،الفكر واالجتهاد ،دراسات يف الفكر اإلسالمي الشيعي ،مركز احلضارة للتنمية
الفكر اإلسالمي ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2016 ،م.
 .337النائيني (1355هـ) ،حممد حسني ،فوائد األصول ،بقلم الشيخ حممد عّل الكاظمي
اخلراساين ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة،
(بعض األجزاء طبعة ثالثة)[ ،بدون تاريخ إال املجلد األول فهو 1404هـ].
األمة وتنزيه امل ّلة ،ترمجة :عبداملحسن آل نجف،
 .338النائيني (1355هـ) ،حممد حسني ،تنبيه ّ
دار الكلتاب ا ملرصي ودار الكلتاب اللبناين ،مرص ولبنان ،الطبعة األوىل2012 ،م؛ وكذا ترمجة
مشلتاق احللو ،مركز دراسات فلسفة الدين ،بغداد ،العراق ،الطبعة األوىل2014 ،م ،وكذا
األصّ الفاريس.
 .339النجايش (450هـ) ،أبو العباس أمحد بن عّل بن أمحد بن العباس األسدي الكويف،
الفهرست (الرجال) ،حتقيق :موسى الشبيي الزنجاين ،مؤسسة النرش اإلسالمي اللتابعة
جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة1416 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار األضواء يف
بيوت ،وكذلك حتقيق وتقديم حممد باقر ملكيان للطبعة األوىل املحققة من بوسلتان كلتاب يف
إيران ،لعام 1437هـ.
 .340النجفي (1266هـ) ،حممد حسن ،جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،دار إحياء
الرتاث العريب ،لبنان ،الطبعة السابعة[ ،بدون تاريخ].
 .341النجفي (1362هـ) ،أبو املجد حممد رضا ،وقاية األذهان ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل
البيت^ إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.
 .342النحاس (338هـ) ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيّ بن يونس املرادي ،معاين القرآن،
حتقيق :حممد عّل الصابوين ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1988م.
 .343النراقي (1245هـ) ،أمحد بن حممد مهدي ،عوائد األ ّيام ،حتقيق :مركز األبحاث

والدراسات اإلسالمية ،نرش :مركز النرش اللتابع ملكلتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،إيران ،الطبعة
األوىل1417 ،هـ.
 .344النراقي (1209هـ) ،حممد مهدي ،جامعة األصول ،حتقيق :رضا اسلتادي ،نرش مؤمتر املوىل
مهدي النراقي ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
 .345النسائي (303هـ) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عّل بن بحر ،السنن ،دار الفكر،
لبنان ،الطبعة األوىل1930.م.
 .346النسائي (303هـ) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عّل بن بحر ،كتاب الضعفاء
واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
1406هـ.
 .347نرصي ،عبد اهلل ،الدين بني احلدود والتو ّقع ،ترمجة :أمحد العبيدي ،نرش دار الغدير،
بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2004 ،م.
 .348النعامين (360هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب املعروف بابن أيب زينب،
الغيبة ،حتقيق :فارس حسون كريم ،نرش أنوار اهلدى ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
 .349النامزي الشاهرودي (1405هـ) ،عّل ،مستدركات علم رجال احلديث ،نرش :ابن املؤلف،
مطبعة شفق ،طهران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
 .350النوري (1320هـ) ،حسني ،خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق مؤسسة آل البيت^
إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.
 .351النووي (676هـ) ،حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي،
املجموع رشح املهذب ،دار الفكر للطباعة والنرش واللتوزيع ،لبنان.
 .352اهلالِل (76هـ) ،سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس ،حتقيق :حممد باقر األنصاري
الزنجاين.
العامل يف سنن األقوال
 .353اهلندي (975هـ) ،عالء الدين عّل امللتقي بن حسام الدين ،كنـز ّ
واألفعال ،حتقيق :صفوة الشفا ،مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة1985 ،هـ.

 .354اهليثمي (807هـ) ،نور الدين عّل بن أيب بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكلتب
العلمية ،بيوت ،لبنان1988 ،م.
ألول،
 .355هيجل (1831م) ،جورج فيلهلم فريدريش ،حماَضات يف فلسفة التاريخ (املج ّلد ا ّ
العقل يف التاريخ) ،ترمجة وتقديم وتعليق :إمام عبد الفلتاح إمام ،دار اللتنوير ،بيوت ،لبنان،

الطبعة الثالثة2007 ،م.
 .356الواحدي النيسابوري (468هـ) ،أبو احلسن عّل بن أمحد ،الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز ،حتقيق :صفوان عدنان داودي ،دار القلم ،بيوت ودمشق ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.
تأمالت يف الفكر السيايس اإلسالمي ،ترمجة :حيدر حب
 .357الواعظي ،أمحد ،الدولة الدين ّيةّ ،
اهلل ،دار الغدير ،بيوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2002 ،م.
 .358وجدي (1954م) ،حممد فريد ،املدن ّية واإلسالم ،تقديم :معلتز شكري2012 ،م.
اليحصبي (544هـ) ،القايض عياض ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،دار الفكر للطباعة
.359
ُ
والنرش واللتوزيع ،بيوت ،لبنان1988 ،م.
 .360مصباح اليزدي ،حممد تقي ،دروس يف العقيدة اإلسالم ّية ،نرش املرشق للثقافة والنرش،
إيران ،الطبعة األوىل2006 ،م.
 .361اليزدي الفريوزآبـادي ،مرتىض حممد بن حممد باقر بن حسني ،عناية األصول يف رشح كفاية
األصول ،انلتشارات فيوزآبادي ،قم ،إيران ،الطبعة الرابعة1400 ،هـ.

املصادر واملراجع الفارسية:

 .362آگوستني/أغسطني/اغسطينوس (430م) ،شهر خدا ،ترمجة :حسني توفيقي ،نرش جامعة
األديان واملذاهب ،إيران ،الطبعة الثالثة2014 ،م.
 .363أْحدي ،حممد أمني ،انتظار برش از دين ،بجوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمي ،إيران ،الطبعة
الثالثة2009 ،م.
 .364أعرايف ،عّل رضا ،قلمرو دين وگسرته رشيعت ،بقلم :سيد رضا روحاين راد ،نرش مؤسسة
إرشاق وعرفان ،إيران ،الطبعة األوىل2017 ،م.
 .365ايزدهي ،سجاد ،نقد نگرش هاى حدّ اقىل در فقه سياسى ،بجوهشگاه علوم وفرهنگ
اسالمى ،إيران ،الطبعة األوىل2013 ،م.
 .366بازركان (1995م) ،مهدي ،مذهب در اروبا ،نرش رشكت سهامي انلتشار ،إيران.
 .367بازركان (1995م) ،مهدي ،نيك نيازي ،عام 1968م.
 .368بريوزمند ،عّل رضا ،قلمرو دين در تعيني مفروضات اسايس ،ارزشها ورفتارها ونامدها،
نرش عابد ،طهران ،إيران ،الطبعةاألوىل2010 ،م.
 .369احلائري ،عبد اهلادي ،تش ّيع ومرشوط ّيت ،انلتشارات امي كبي ،إيران ،الطبعة الثانية.

 .370حامدنيا ،رسول ،دولت يار ،نقد وبررسى كتاب آخرت وخدا هدف بعثت انبيا ،دفرت نرش
معارف ،إيران ،الطبعة الثانية2007 ،م.
 .371جعفري (1998م) ،حممد تقي ،فلسفه دين ،بجوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي ،إيران،
الطبعة اخلامسة2015 ،م.
 .372جوادي آمّل ،عبد اهلل ،دين شنايس ،نرش إرساء ،قم ،إيران2013 ،م.
 .373جوادي آمّل ،عبد اهلل ،نسيم انديشه ،حتقيق :حممود صادقي ،مؤسسة إرساء ،قم ،إيران،
الطبعة الثانية ،الكلتاب الثالث.
 .374جوادي اآلمّل ،عبد اهلل ،رشيعت در آيينه معرفت ،نرش إرساء ،إيران ،الطبعة السابعة،
2013م.
 .375اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،صحيفة نور.
 .376اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،صحيفة إمام.
 .377سبحاين ،جعفر ،االهيات ومعارف اسالمي ،إعداد وتنظيم :رضا اسلتادي ،مؤسسة اإلمام
الصادق ،قم ،إيران ،اللتصحيح الثاين ،الطبعة األوىل2013 ،م.
 .378رسوش ،عبدالكريم ،قبض وبسط تئوريك رشيعت ،مؤسسة فرهنكي رصاط ،طهران،
إيران ،الطبعة الرابعة1995 ،م.
 .379رسوش ،عبد الكريم ،تفرج صنع ،مؤسسة فرهنكي رصاط ،طهران ،الطبعة اخلامسة،
1380ش2001/م ،والطبعة اللتاسعة2014 ،م.
 .380رسوش ،عبد الكريم ،مدارا ومديريت ،مؤسسة فرهنكي رصاط ،طهران ،الطبعة األوىل،
1997م؛ والطبعة اخلامسة2013 ،م.
 .381رسوش ،عبد الكريم ،قصه ارباب معرفت ،مؤسسة فرهنكي رصاط ،طهران ،الطبعة
الثامنة2009 ،م.
 .382رسوش ،عبد الكريم ،فربه تر از ايدئولوجي ،مؤسسة فرهنكي رصاط ،طهران ،الطبعة
السابعة2002 ،م.
 .383رسوش ،عبد الكريم ،بسط َتربة نبوي ،مؤسسة فرهنكي رصاط ،طهران ،الطبعة الرابعة،
2004م ،والطبعة السادسة2013 ،م.
 .384شيخ اإلرشاق السهروردي (587هـ) ،أبو الفلتوح شهاب الدين حييى بن حبش بن أميك،
رساله يزدان شناخت ،مج 3من جمموعة مصنّفات شيخ اإلرشاق ،حتقيق وتقديم :هنري

كوربان وسيد حسني نرص ونجفقّل حبيبي ،مؤسسة مطالعات وحتقيقات فرهنكي ،طهران،
إيران ،الطبعة الثانية1996 ،م.
 .385شبسرتي ،حممد جملتهد ،هرمنوتيك كتاب وسنّت ،طرح نو ،طهران ،إيران ،الطبعة األوىل،
1996م.
 .386شبسرتي ،حممد جملتهد ،نقدي بر قراءت رسمي از دين (بحراهنا ،جالشها ،راه ح ّلها)،
انلتشارات طرح نو ،طهران ،الطبعة الثانية2002 ،م ،والطبعة الرابعة2011 ،م.
تأماليت در قراءت انسانى از دين ،انلتشارات طرح نو ،طهران،
 .387شبسرتي ،حممد جملتهدّ ،
الطبعة الثانية2005 ،م.
 .388شبسرتي ،حممد جملتهد ،ايامن وآزادى ،انلتشارات طرح نو ،طهران ،الطبعة الثالثة2000 ،م.
 .389شبسرتي ،حممد جملتهد ،نقد بنيادهاى فقه وكالم ،الطبعة األوىل2016 ،م.
 .390عباس نجاد ،حمسن ،علم ديني ،به ضميمه نظريه الگوى سنجش فراگري در علم ديني ،نرش
بنياد بجوهشهاي قرآين ،إيران ،الطبعة األوىل2015 ،م .
 .391عليدوست ،أبوالقاسم ،فقه ومصلحت ،نرش سازمان انلتشارات بجوهشكاه فرهنك
وانديشه اسالمي ،إيران ،الطبعة الرابعة2017 ،م.
 .392عليدوست ،أبوالقاسم ،فقه وعرف ،نرش سازمان انلتشارات بجوهشكاه فرهنك وانديشه
اسالمي ،إيران ،الطبعة الثالثة2007 ،م.
 .393عليدوست ،أبوالقاسم ،فقه وعقل ،نرش سازمان انلتشارات بجوهشكاه فرهنك وانديشه
اسالمي ،إيران ،الطبعة الثالثة2006 ،م.
نبوت وخامت ّيت ،سازمان
 .394قدردان قراملكي ،حممد حسن ،آيني خاتم ،بجوهيش در ّ
انلتشارات بجوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي ،إيران ،الطبعة الرابعة2016 ،م.
 .395كالنرتي ،عّل أكّب ،حكم ثانوي در ترشيع اسالمي ،مركز انلتشارات دفرت تبليغات
إسالمي (بوسلتان كلتاب) ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل2009 ،م .
 .396الالهيجي (1072هـ) ،عبد الرزاق عّل بن حسن املعروف بالفياض ،گوهر مراد ،نرش
سايه ،إيران ،الطبعة األوىل2004 ،م.
 .397الالهيجي (1072هـ) ،عبد الرزاق عّل بن حسن املعروف بالفياض ،رسمايه ايامن در
اصول اعتقادات ،تصحيح :صادق الرجياين ،انلتشارات الزهراء ،طهران ،إيران ،الطبعة
الثالثة1993 ،م.

 .398جمموعة من الباحثني( ،دراسات رجعنا فيها حلسني غفاري ،العامل ّية واخللود والشمول ّية من
وجهة نظر القرآن الكريم مج10؛ والعلوي اجلرجاين ،قلمرو نقش زمان ومكان در أحكام
مج ،)14جمموعة آثار كنكره برريس مباين فقهي حرضت إمام مخيني ،نقش زمان ومكان در
اجلتهاد( ،أعامل مؤمتر دور الزمان واملكان يف االجلتهاد) 14 ،جملد ًا ،نرش مؤسسة تنظيم ونرش
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