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 نهــون أحسـبعـول فيت  ـون القـن يستمعـى الذيـإل

 اءً ــوفوًرا ـتقديوًة ـحمب



  



 

 

 

 

 

 اجملّلة كلمة
و ، وه«االجتهاد والتجديد»يسعدنا أن نزّف إىل قرائنا الكرام، مرشوع جمّلة 

 إصدار كتاب املجّلة، الذي سيكون كتابًا كل عام يف احلّد األدنى إن شاء اهلل تعاىل.

 وحور  يفإن كتاب املجّلة سوف جيمع يف طّياته مجلة املوضوعات التي تلتقي 

واحد، حيتوي عىل وجهات نظر متعّددة يف هذا املحور، ليكون املشهد واضحًا 

أمام القارئ، كام يستقبل أّي دراسة مستقّلة يرغب صاحبها يف نرشها، ولو مل تطبع 

 عىل صفحات املجّلة.

ة جديدة يف املنهـج قراءاالجتهاد والتقليـد، »وقد رأينا أن نأخذ كتاب: 

، كونه من «االجتهاد والتجديد سلسلة»وحاور سادس  «كـارواملفهـوم واألف

 .املحاور اهلامة، والتي القت رواجًا وترحيباً 

يامين عىل األستاذ أمني إوهبذا املناسبة، نتوّجه بالشكر اجلزيل للكاتب الكريم 

كام نشكر مركز بابريوس عىل جهوده املتواصلة يف تنظيم املجّلة وكتاهبا، كتابه هذا، 

 بحّلة مجيلة زاهية. ونشكر دار النرش عىل جهوده يف طباعة ونرش الكتاب. ليخرجا

قنا ملراضيه، وجينّبنا معاصيه، إنه نعم املوىل، ونعم نسأل اهلل سبحانه أن يوفّ 

 النصري.

حيدر حب اهلل





 

 

 

 

 

 تقديم

 اهلل بقلم مساحة الشيخ حيدر حّب

افة الدينية، والقلقة يف الثقتظّل قضّية االجتهاد والتقليد من القضايا احلساّسة 

ا قضيّة تتصل ألّن  ؛السيام بالنسبة لعلامء الدين واملفتني ورجال املؤّسسة الدينّية

لسلطة امسألة ثانية ب من جهة برعاية حال التدّين الشعبي، كام ترتبط من جهة  

 .وتوازناهتا يف الوسط االجتامعي

ونية ظري لبلورة صيغة قانيف التنعرب التاريخ وقد ساهم الفقهاء املسلمون 

زون بلباسهم اتتضبط إيقاع العالقة بينهم وبني مجهور املسلمني، منذ أن بدأوا يم

م ال سيام يف العرص العبايس، وتكّرست يومًا بعد يو ،ومواقعهم الدينّية والسلطوّية

ان ييني اإلسالمي، كام تكّرست يف األدة علامء الدين يف االجتامع الدموقعيّ 

عىل  ةإىل أن بلغت حّدًا واسعًا يف مدياهتا السلطوّية وقدراهتا التأثرييّ ، األخرى

سلمني يف العامل، وتشّكلت شيئًا فشيئًا فكرة املرجعيّة ر املاجلمهور وعىل مصائ

ان مهام ك ،ىل منصب ال يمكن االستهانة بهإحّول تالعليا أو شيخ اإلسالم، لت

 املوقف منه.
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 ،لقةيات مقعديدة وحتدّ ظروف ات كثرية وونتيجة أزم ،ويف العرص احلديث

ىل بام هلا من موقع قائم عوأداؤها الفكري والعميل،  نيةسة الديّ طرح موضوع املؤّس 

وع، ضعاد احلديث عن رسم صورة خمتلفة للموة االجتهاد والتقليد، لي  ثنائيّ 

 هكوظهرت االجتاهات العديدة التي تطالب بوضع حّد حلجم النفوذ الذي يمل

املشار  ةالسيام يف زاوية الثنائيّ  وطريقة تفكريهم ومناهج اجتهاداهتم، لدينرجال ا

 ة،ينيّ ة الدسعادة إنتاج وضع داخيل يف املؤّس رحت أفكار كثرية إلليها، وط  إ

 سلمني.املاملؤمنني وسة ومجهور وكذلك إلعادة إنتاج وضع عالئقي بني هذه املوّس 

تي حتمل ة أو املقرتحات اليو التجديدة أولسنا بصدد احلكم عىل املواقف النقديّ 

ة االجتهاد ّن ثنائيأقائمة، بقدر ما نريد أن نؤّكد عىل الة حلّل املشكالت ائليّ دنزعة ب

عالقة التدينيّة الة التي ترسم بلغ الثنائيات العالئقيّ أوالتقليد تعّد من أخطر وأهم و

عّددة د أّن طروحات متللمؤمن برّبه يف ظّل عالقة أخرى بمرجعّيته الدينّية، بل نج

ىل جمال االعتقادات والفلسفات إث اليوم عن توسعة دائرة هذه الثنائّية تتحدّ 

 القضايا العملّية الفقهّية. وليس فقط ،ةوالقضايا النظريّ والقناعات 

يخ شالعالج الباحث العزيز األستاذ  ،من هذه الزاوية ومن هذا املنطق واألمهيّة

ت اآذربيجان(، عالج هذا املوضوع ضمن بعض امللفّ  مني إيامين )من مجهورّيةأ

لة مدماكًا أقضّية، ليضيف إىل هذه املسالثريًا عىل هذه أوالتي ترتك ت ،ذات الصلة

ت امقرتحات يف العمليّ  ف عنده يف هذا الصدد، فتحّدث عنالتوقّ  حّق آخر يست

 قليد.الت ةتتصل بموضوعإلضاءات ل الثاين صص الفدّية نفسها، ثم خّص االجتها

ه حق   هذا هن يأخذ كتابأإن ني إذ أشكر باحثنا العزيز وأعتز  بصداقتي له، أمتن ى 



عي الو اء األعزاء، ليكون ذلك موجباً لتناميقر  جانب المن  ،من النقد والتمحيص

 اسة.املعريف بمثل هذه القضايا احلس  

 .خري لكل  مجيعًا قنا اهلل وف  

 

د كامل حب  اهلل  حيدر حمم 

 هـ1436 ـ 8ـ  15

 م2015ـ  6ـ  3





 

 

 

 

 

 خلمد

إّن االنيارات املتعّددة األبعاد التي تعاين منها املجتمعات اإلسالمّية املعارصة  

ام القرآن يف نظواملصلحني إلی إطالق نداء العودة إلی العقل ودعت املفّكرين 

 يالترشيع اإلسالمّي خالًصا هلذه األمة الغارقة يف االنسداد احلضارواحلقوق 

ة رأوا فيها كذلك خشيوالعميّل واملتجّسد يف الركود الشامل يف بعدها النظرّي 

ة إفالس الطروحات العقليّ والرجعّية واخلالص هلذه األمة العالقة بشباك التأّخر 

 املعرفيّة. و

القرآن يف نظام وجتّليات هذا اجلهد حلركة العودة إلی العقل وإّن مظاهر  

 إاّل أّنا العمق املطلوبنيورغم أّنا مل تكن باملستوی  الترشيع اإلسالمّي واحلقوق 

كانت منشًأ لظهور وحاوالت وانترشت يف فرتة قصرية من الزمن واّتسعت 

جتهاد جتديد صياغة االومشاريع إحيائّية ترمي إلی إعادة تشكيل العقل الفقهي و

 افآفاق يف احلقول بدأت تلوحوالفقهي. دراسات فقهّية حديثة يف كاّفة املجاالت 

 احللول الترشيعّية بحًثا عنوقد كشفت أبعاًدا هاّمة للمفاهيم احلقوقّية واإلسالمّية 

. كام اّتسعت رقعتها لتشمل الواقع اإلسالمي بكل األزماترغبًة يف اخلروج من و

قرآيّن ء الفقه الی ضوتنّوعاته ممّا أثری مشاريع العودة إلی االجتهاد العقاليّن عل
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أساليب متنّوعة بغيَة الوصول إلی نموذج االجتهاد وبطرائق وبرؤية جديدة 

 املجتمع.والدينّية العليا لإلنسان واملقاصد العقلّية والبديل الذي ينسجم مع القيم 

بمجمل ما يشتمل عليه، وحاولة أّولية  ـ الذي بني يديكـ هذا الكتاب  يشّكل 

الفقهّية يف  املعرفةواملعقول متواضعة هبدف حتديد العالقة بني املنهج املقاصدّي و

إطار الفكر الفقهي، هذه العالقة التي ال غنی عنها فی سبيل فهم الفقه اإلسالمّي، 

كام ال غنی عن دراستها بغيَة حتويل هذا الفهم إلی موضوع يستدعي فهاًم آخر، 

 إذ أّن متعّلقاتتقويم ملجمل املعرفة الفقهّية، ويتحّصل علی شكل مراجعة 

 ، خطوة الزمة يفآلّيات دخولنا إليهوكيفيّة فهمنا للفقه اإلسالمّي  السؤال عن

لی تكاليف. مع التأكيد عوخضّم بحثنا عام ينطوي عليه النص الفقهّي من أحكام 

تّتصل بالفهم ووحّط إمجاع، وأّن املراجعة هنا تتجاوز النص املقّدس الذي ه

 باعتباره جمااًل لالختالف. 

ـ  كون املعرفة الفقهّيةووجبة للخوض يف هذا املجال هأبرز اإلشكالّيات املو 

نادًرا ما يصار إلی احلديث عنه من حيث املنحی  ـ برغم ما تتسم به من عمق

ما يّتصف به  رغمـ ملعريّف التقليدّي املفيض إليها كون املنهج اواملقاصدّي املعقول 

م النتاج ي اقتصار معظآلة ال ختضع للتقويم. ما يعن ـ من معيارّية عند القائلني به

ة الفقهّية بام املعرفوالبحثّي يف جمال الفكر الفقهّي علی املنهج املقاصدّي املعقول 

ـ  ويشّكالنه، مًعا، من هوّية علمّية، من دون أن يصار إلی البحث يف معايري 

اهلوّية وفلسفة هذه اهلوّية. علاًم بأّن الكالم يف اليشء غري الكالم عنه،  ـ بالعموم

ملعرفّية للعلم، مطلق علم، حتتاج إلی ما يقال عنها، بمقدار حاجتها إلی ما يقال ا

أبعادها وعنارصها وفيها. إّن علم الفقه حيتاج إلی دراسة مكّونات هويته 



هوّية وارتباطه بغريه من العلوم وفق رؤية شمولّية تنظر إليه بام هومقاصده و

نظومته موبمقدار حاجته إلی بنيته علی خلفّية معرفّية غري دينيّة، ومتكاملة 

  تنبثق هويته.واملعرفّية الداخلّية، التي منها تتوالد مسائله 

ما تقّدم يفيض إلی ظهور نامذج االجتهاد احلديثة يف سياق الفكر الفقهّي تقوم 

ر فيه )املعرفوعلی التفكري يف طرائق التفكري )املنهج(  بالتايل و ،ة(التأّمل يف املفكَّ

الذي يتكّفل بوضع النص الفقهي بإزاء آفاق  ،ی فهم الفهم )التأويل(العمل عل

 املعارصة، هذا مع رضورة التمييز،ومديات جديدة، تتيح له اجلمع بني األصالة و

وحيايّن وا هموالفهم، وإنسايّن متعّلق بالتفكري وبرشّي ويف خضّم ذلك، بني ما ه

احلال يف نامذج االجتهاد وما هوموّجه للفهم. علی نحومقّدس ملهم للتفكري 

، باعتبار العرصّية، يف أواحلديثة التي تعترب نموذًجا للمعرفة الفقهّية األصيلة  ن 

أمر وهذه النامذج ذات هوّية واسطّية تقوم علی إيصال تعاليم الوحي العملّية بام ه

 ديد هناتبّدل، حيث التجوثابت إلی خماطبيه، مع مراعاة ما يّتصفون به من حتّول 

ية رضورة بمقدار ما له صلة بتبليغ التعاليم العمل ـ الفهمواملرتبط بالتفكري  ـ

الوحيانّية. هذا التجديد الذي ال يقترص، بطبيعة احلال، علی إعادة إنتاج القديم 

بصورة جديدة. بل يتجاوز ذلك إلی إنتاج بنية معرفيّة معارصة يف إطار اهلوّية 

يوّية، اللتني احلويّن يّتصف، برغم ثباته، باجلدة خاّصًة أّن النص الوحياوالفقهّية، 

 يتخّطی حدود إعادة اإلنتاج. وتسمحان بالتجديد بنح

بناًء علی ما تقّدم، يمكن اخللوص إلی القول إّن ثنائيّة املنهج املقاصدي 

املعرفة الفقهّية يف إطار الفكر الفقهّي جيب أن تكون منسجمة مع طبيعة واملعقول 

ّية الوحيانّية، إذ التعامل املنهجّي مع النص الفقهّي يقتيض أن يكون التعاليم العمل
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من سنخيّة املضمون الذي تنطوي عليه )هذه التعاليم( كام أّن أّي مضمون معريّف 

 مستنًدا إليه. وي ستمّد من هذا النص جيب أن يكون مؤّصاًل 

ت  متباعدة  إال امع أّن املقاالت، التي بني دّفتي هذا الكتاب، قد كتبتها يف فرتو

مت كام تقدّ ـ  وهوجيمع بينها هّم واحد وأّنا علی صلة وثيقة ببعضها البعض، 

إطار  املعرفة الفقهّية يفودراسة العالقة بني املنهج املقاصدّي املعقول  ـ اإلشارة

تفاعل يشّكل فيه وذلك ألّن هذه العالقة تقوم علی تداخل والفكر الفقهّي، 

سيًّا يف بنية املعرفة، من دون أن يقترص دوره علی الوظيفة افآلّية املنهج مقّوًما أسا

هّي ثانًيا ألّن دينامّية الفكر الفقوالتي تنتهي بالوصول إلی املطلوب، هذا أواًل، 

آليات الفهم وحتديًدا، طرائق التفكري وترتبط بشكل أسايّس باجلانب املنهجّي منه، 

 أّن فضيات املعرفيّة التي ينتهي إليها. إذ كاماملوالتامثل بني األدوات املنهجّية، و

 الذي حيّدد طبيعة املعرفة.وطبيعة املوضوع حتّدد نوعّية املنهج، فإّن املنهج ه

 ت ثريوأن تسّد بعض الفراغ وآمل أن تكون هذه املقاالت وحّققة ألغراضها  

روا الفكر وبعض أصحاب اهلمم العالية كي ي عملوا النظر  ء ي ضيفوا اليشوجي 

 املوّفق.واهلل املستعان والالزم. 

 املقاالت هي: و 

 اجتهاد عقاليّن مبّسطونظرّية املقاصد املعقولة: نح ـ 

 برنامج اجتهاد جديدومنهجيّة االجتهاد الالكاتويس: نح ـ 

 تأثري اخللفّيات علی فهم الفقيه ـ 

 قراءة حديثة حول االجتهاد القيايّس  ـ 

 معريفٍّ و ـ 
: نحالقرآن كمصدر   اجتهاد قرآينّ وحيد 



 دفاع عقاليّن عن رؤية مغّيبة يف الثقافة اإلسالمّيةونح ـ 

 مقرتح الفاضل التويّن يف مسألة التقليد ـ 

 بني التقليدوی بني االجتهاد كمرتبة وسطـ  طريقة الرتجيح ـ 

 «األعلم»قراءة نقدّية خاطفة يف مفهوم  ـ 

 «التقليد»قراءة موجزة يف مفهوم  ـ 

منه تفيد يسونرشها يف كتاب ليقتنيه أورأيت من املكمل للفائدة مجعها قد و 

 أصحاب احلاجة يف هذا املجال.

 ی من متطلبات البحثأحسب أنا خمدومة بكيفية تستجيب للحد األدنو 

 اإلضافة. ومستلزمات اجلدة ومقتضيات التطور العرصي والعلمي 

الرتتيب ويف اجلمع آمل يف ختام هذا التقديم أن أكون قد وّفقت  و 

أن أسهم هبذا اجلهد يف تعزيز مكتبة الفقه اإلسالمي بشتی واالستخالص و

ثاقف القائم بني التوتدير بعض التحاور وتنري السبيل والعناوين التي تثري اهلمة 

 أصحاب االهتامم.وذوي التخصص 

ادة ية اإلرتقووتدعيم اجلهد وتسديد الرأي يف املنتهی واهلل أسأل يف البدء و

ؤية بسعادة الرونظفر بصالح الرؤية الفكرية يف العاجل قبول العمل حتی و

 احلمد هلل رب العاملني.والربانية يف افآجل. 

 

 ما توفيقي إال باهللو

 إليه أنيبولت عليه توك  

 أمني إيامين

2015ـ  01ـ  9





 

 

 

 

 

 الفصل األول

 االجتهاد 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 املقال األول

ّّ اجتهاد عقالنّيوة: حناملعقولنظرّية املقاصد    مس
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 . مقدمة متهيدية

أعتقد أّنا إذا كنّا نريد أن نقّدم الفقه اإلسالمي يف عاملنا املعارص بشكل نسقي  

إذ أّن  (،)االجتهاد التقليدي ( فذلك ال يتحّقق بالدفاع عن )

هلذا السبب فنالحظ ظهور نامذج االجتهاد احلديثة وعملّية وهناك مشاكل نظرّية 

ّنه ال بّد من هي أوتوّصلت نتيجًة لداراسايت الفقهّية إلی قناعة  ويف افآونة األخرية 

أحسب وتقديم نموذج بديل حديث لصياغة الفقه اإلسالمّي يف صورة نسقّية، 

نموذج االجتهاد املبّسط القائم علی نظرّية املقاصد وأّن هذا البديل احلديث ه

هذا االجتاه الفقهّي حياول أن يقّدم قراءة و .املعقولة 

 معرفيّة حديثة يف تقييم األحكام الرشعّية بشكل عقاليّن. 

دينّية، ـ  فيّة فقهيّة تقوم علی مقاربة خارجإّن نظرّية املقاصد املعقولة نظرّية معر 

من جانب آخر أّن نموذج االجتهاد املبّسط منهج تأوييّل وهذا من جانب 

هنا أن أقترص علی  إّنام أريدودينّية،  ـ يتأّسس علی مقاربة داخل )

 ة إلی جمالأترك التطبيقات العمليّ وتوضيح البنية النظرّية للبحث بشكل موّسع 

  آخر.

)إين آخذ يف هذا املقال من حيث املنهجية بمبدأ املوازنة االنعكاسية  

جلون رولز فأحاول أن أوّضح تأثري نظرّية املقاصد املعقولة علی  (
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 كيفّية تكّون منظومة الفقيه املعرفّية بشأن الفقه اإلسالمّي. 

فة الفقه ملعقولة نظرّية ترتبط بصعيد فلسجتدر اإلشارة إلی أّن نظرّية املقاصد او 

نصدر يف هذه النظرّية عن موقع الفقيه، بل عن موقع فيلسوف الفقه  فإّننا ال

لذلك ومنّظرين لقراءة معرفّية موضوعّية يف تقييم االستنباطات الفقهّية، 

ًة سوف تكون مرتبط ،فاملباحث التي نحاول أن نقّدمها يف هذه الدراسة املوجزة

 انب النظرية للبحث. باجلو

  بعض عن بعضها ةينيد ـ داخلو ةينيد ـ خارج مقاربات كيكضرورة تف ـ

ة التي اخللفّية الرئيسوإّن نظرّية املقاصد املعقولة إّنام هي اجتاه معريّف فقهّي  

 ـ داخلودينّية  ـ يقوم عليها هذا االجتاه، هي تفكيك مقوالت مقاربات خارج

نّية تتأّثر دي ـ بحيث يبنّي هذا االجتاه أّن املقاربة الداخل دينّية بعضها عن بعض،

 قاربة الداخلبالتايل فيجب أن ت فهم املودينّية فتتكّيف وفًقا هلا ـ  عن املقاربة اخلارج

نتاج طبيعّي للعقالنّية وهذا هودينّية  ـ دينّية علی أساس املقاربة اخلارج ـ

(.)  

  ةنّيدي ـ اخلارج النظر جهةو من نالديو العقل نيب القائمة العالقات أحناء .ــ

شتی أنواع العالقات  يمكننا أن نمّيز يف تقسيم عام علی وجه استقرائي 

 القائمة بني العقل والدين بعضها عن بعض : 

 عالقةـ  3(ة وجوديّ  عالقةـ  2 ة دالليّ  عالقةـ  1

                                            
ممّا جتدر اإلشارة إليه أنه يمكننا أن نتحّدث عن العالقات األخری القائمة بني العقل ( 1)

 والدين ولكن املقصود يف املقام هوالعالقات األربع افآنفة الذكر. 



 .ة نفسيّ  عالقةـ  4  ةمعرفيّ 

نستطيع أن نبحث عن توقف العقل علی الدين أوعدمه توّقًفا دالليًّا . يف تعبري  

آخر: يمكننا أن نتساءل: هل نحصل علی املفاهيم العقلّية من خالل النصوص 

ذه ه فقط أوتفيد تلك املفاهيم املعنی يف ذاهتا مستقّلًة عن الدينّية 

النصوص؟ أظّن أّن املفاهيم العقلّية تدل علی معانيها بقطع النظر عن الدين، ويف 

الواقع فلسنا بحاجة  للوهلة األولی إلی مراجعة النصوص الدينّية ألجل فهم 

املعانی التي تفيدها املفاهيم العقلّية، من قبيل السببية والرضورة واإلمكان 

 واالمتناع وما شاكل ذلك. 

 فاملفاهيم العقلّية يف ذاهتا تدّل علی معانيها من وجهة نظر دالليّة. وعليه  

 التي ـ وانطالًقا من النظرّية االستخداميّة للمعنی  

 ـيف املرحلة املتأخرة من حياته الفلسفّية   فتغنشتاين طرحها

 يجًة الستخدامها يف جمتمع لغوي عن طريقة تتكّيف نتالعقليّ  املفاهيم فمعانی

معاين الكلامت ليست ماهيات  وهذا يعني أنّ  مستعميل اللغة

موجودة من قبل، بل تتكّيف علی مدی اشرتاك مستعميل اللغة يف  (

 .« املوضوع»األلعاب اللغوّية املختلفة، نحوكلمة 

املمكن أن نبحث عن توّقف العقل علی الدين عالوًة علی ذلك، فمن  

ا. فإّن املقصود بذلك هنا هوكون املفاهيم العقلّية هلا حقيقٌة  أوعدمه توّقًفا وجوديًّ

 وجودّيٌة أوعدمها برصف النظر عن اإلرادة اإلهلية. 

ني يف القضّية القائلة بأّن عالقة السببية ب« الرضورة»وللمثل نقول: إّن مفهوم  

ورة البّدية، هل هوماهية موجودة يف الواقع املوضوعي مستقالًّ عن الظواهر رض

النصوص الدينّية التي متّثل اإلرادة اإلهلية أومتوّقف علی اإلرادة اإلهلية توّقًفا 
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ا، بحيث ال يمكن أن يوجد أثره يف العامل اخلارجي مستقالًّ عن اإلرادة  وجوديًّ

ا ـ علی الدين.اإلهلية؟ أظّن أيًضا أّن العقل ال يتوقف   ـ وجوديًّ

والعالقة األخری القائمة بني العقل والدين هي عالقة توّقف العقل علی  

الدين أوعدمه توّقفًا معرفيًّا وذلك يعني أّنه هل يلزمنا أن نراجع النصوص الدينّية 

ملعرفة األحكام العقلّية وبالتايل للحصول علی حجّيتها املعرفّية، بحيث ال نستطيع 

صدق أّی حكم عقيّل أوكذبه إال من خالل النصوص الدينّية؟ فلناحظ  أن نعرف

 ـ مثاًل ـ احلكم العقيّل التايل: 

. «ال يمكن أن جيتمع وجود اليشء ويف نفس الوقت عدمه يف موضوع واحد» 

هل نفهم صدق هذا احلكم العقيل أوكذبه باملراجعة إلی النصوص الدينّية أم 

أّن يف قدرة العقل أن يكشف عن املعرفة العقلّية أری  نفهمه بقطع النظر عنها؟

برصف النظر عن الدين، وعلی هذا االجتاه فالعقل اإلنسايّن يف  املسّوغة 

لديه بحيث يريده اهلل تعالی.  حدوده يكشف عن يشء يكون مسّوًغا 

كشف عن سة، بل يففی الواقع بناًء علی هذا االجتاه ال يتبع العقل النصوص املقدّ 

 صدق األحكام العقلية أوكذهبا مستقالًّ عن الدين. 

إّن بعض املعتزلة يدافع عن هذا االجتاه بشأن العالقة القائمة بني العقل والدين  

ـ علی الدين وال بّد من التحّدث عن احلجيّة  ـ معرفيًّا  وعندهم أّن العقل ال يتوّقف 

 ر عن النصوص الدينّية. املعرفّية لألحكام العقلّية برصف النظ

ماذا يمكننا أن نقول يف العالقة النفسّية القائمة بني العقل والدين؟ أظّن أّن  

العقل يف إصدار أحكامه ال حيتاج إلی أّي دافع دينّي، فإّن العقل يدرك املفاهيم 

 العقلّية ويصدر حكاًم بشأن األحكام العقلّية بقطع النظر عن الدين. 



بالنسبة  اه آنًفا إلی أّن العقل يمّثل موقًفا علامنيًّا ونخلص ممّا ذكرن 

 للدين من حيث العالقات الداللّية والوجوّدية واملعرفّية والنفسّية. 

( فقهّية مّتسقة )إّن الذي يريد أن حيصل علی منظومة معرفيّة  

القائمة بني فيجب عليه أن يدرس األحكام الرشعّية بالنظر إلی العالقة 

االستنباطات الفقهّية وبني األحكام العقلّية وأن يوازن بينهام. تبدوبحسب رأيي 

من حيث املنهجّية صّحة املبدأ القائل باملوازنة االنعكاسية جلون رولز وأعتقد 

بذلك )كاملوازنة التي تقوم بني كال أطراف التفاعل يف التفاعالت الكيميائّية( 

( يف املجاالت املعرفيّة املختلفة )لی حدوسنا وهويطّبق هذا املبدأ ع

 وبالنظر إلی هذا املبدأ املنهجي يمكن لنا أن ننّظم منظومتنا املعرفّية. 

ذلك أّن لنا حدوًسا عقلّية خیتلف بعضها عن بعض يف جماالت خمتلفة  توضيح 

اكم س ترتبام فيها الفلسفة واألخالق والكالم وغري ذلك من العلوم وهذه احلدو

وبالتايل تكّيف جمموعَة معتقداتنا العقلّية فإذا شّكلت حدوسنا العقلّية تنافًيا مع 

 / األحكام الفقهّية فعند ذلك يلزمنا مراعاة هذه املوازنة.  االستنباطات

ولكي نفهم هذا التنايف بأحسن صورة فعلينا أن ننظر إلی املبادئ الوجودّية  

ن ف املوارد التی ينشأ منها هذا التنايف. نستطيع أواملعرفيّة لتلك احلدوس ونكش

 ننّسق القضّية التي نحن بصددها، من وجهة نظر معرفيّة أيضًا كالتايل: 

توجد يف نظرّية املعرفة احلديثة ـ كام نعلم ـ اجتاهات خمتلفة فإّن من االجتاهات  

بالنسبة إلی سائر  «التسويغ»التي تبدولنا مرّبرًة نسبيًّا بني نظرّيات 

ويعترب رابرت  () االجتاه التأصييّل الوسطّي  النظرّيات،

من أبطال هذا االجتاه املعريّف وعلی هذه املالحظة املعرفيّة،  آئودي 
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فسوف تّتصف االستنباطات الفقهّية التي حصل عليها الفقيه يف خمتلف األبواب 

، احلجّية املعرفّية األولّية أوالتسويغ الظاهرّي الفقهّية، ب

 ()بحيث كّلام تراكمت هذه االستنباطات الفقهّية كدليل أّويل 

إلی جانب بعضها البعض يكثر ويقّل مستوی حجيّتها املعرفيّة نتيجًة لتفاعل 

ينها من حيث التأثري والتأّثر، حتی تصل إلی فيام ب املقاصد العاّمة واخلاّصة

وعلی ضوء هذا املنهج فيمكننا أن  ()مستوی الدليل النهائي 

نكّون منظومًة معرفيّة فقهّية مّتسقة عن طريق دراسة خمتلف االستنباطات الفقهّية 

 وزنة حجّيتها املعرفّية.

 وجهة نظر منهجّية الكاتوسوبعبارة ثالثة: يمكننا تنسيق هذه القضية من  

ث بحجيب أن يؤخذ كل استنباط فقهّي بعني االعتبار كربنامج (: )

)يبنّي الواقع من خالل قدرته التسويغّية  ()

املقاصدّية باملقارنة مع االستنباط الفقهّي افآخر، وذلك بالفرضّيات  (

( )التي تقوم بدور احلزام الواقي ( )املساعدة 

املتمّثلة يف النص املقّدس، فإذا حدثت ( )بالنسبة إلی النواة الصلبة 

مشكلٌة ما يف احلزام الواقي ومل يمكن بأّي وجه من الوجوه تذليلها، فعندها سوف 

  لصلبة .نبحث عن استنباط فقهي بديل آخر بشأن تلك النواة ا

ومن الرضوري هنا اإلشارة إلی أّن هذه العملية املعرفّية ال ختتّص بمناسبات  

                                            
 لعامة واخلاصة. سيوافيك فيام بعد الرشح الكامل يف املقاصد ا( 1)

أحسب أّن النموذج االجتهادي التي يمكن الدفاع عنه علميًّا يف العامل احلداثوي، إنام ( 2)

هواالجتهاد الالكاتويس بقرائتي الشخصّية املتواضعة وقد تعّرضت إليه يف املقال الثاين من 

 هذا الكتاب. 



العقل والدين فحسب، بل تّتسع لتشمل حدوسنا األخری. فلكي نحّل التنايف 

القائم بني االستنباطات الفقهّية واألحكام العقلّية جيب علينا مبدئيًّا أن نرفع هذا 

 ق دراسة مبادئه الوجودّية واملعرفّية، ويف بعض األحاينيالتنايف من البني عن طري

البد لنا من إجراء تعديالت علی االستنباطات الفقهّية نتيجًة لتفاعل احلدوس 

املختلفة فيام بينها من حيث التأثري والتأّثر ويف الوقت نفسه أحياًنا جتب إعادة النظر 

ة ثنائّية احلد ويعني ذلك أّن إلی حدوسنا العقلّية. إّن هذه املوازنة االنعكاسيّ 

االستنباطات/ األحكام الفقهّية جيب أن توزن يف ميزان العقل وأن تعترب تلك 

االستنباطات التي تدخل يف حدود العقل مسّوغًة وأن ال ختل بقواعد اللعبة 

 العقلّية. 

ويف قناعتي أّن االستنباطات الفقهّية التي نحصل عليها نتيجًة للموازنة  

 اسّية، يمكنها أن تعكس اإلرادة اإلهلّية علی ضوء نظرّية املقاصد املعقولة. االنعك

ويف ناية مطافنا علی أنحاء العالقات القائمة بني العقل والدين نخرج بنتيجة  

االستنباطات الفقهّية علی مستوی العقل تابعٌة للمبدأ هي أّن األحكام/و

ا دفاع عقيّل فال بّد من الشّك يف حجّيتها بحيث إذا مل يكن هل(التكذيبي 

الدينّية وبكلمة أخری: إّن الفتاوی الفقهّية التي تعرّب عن فهم وقراءة الفقهاء من 

النصوص املبّينة ألحكام الرشيعة املقّدسة، تكون تابعًة للمبدأ التكذيبي أي أّنا 

يتوّقف ب وعلی هذا فإذا مل تتالءم مع احلدوس العقلّية فسوف ت عترَب خطًأ فتكذَّ 

 اعتبار وحجيّة تلك الفتاوی الفقهّية علی موافقتها للحدوس العقلّية. 

  املعقولة املقاصد ّيةرة لنظاملعرفّي املكّونات .

إّن كل حكم رشعي يف نظرّية املقاصد املعقولة يعّقب مقصدين. وبعبارة  
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ـ املقصد  1بصلة : أخری: إّن كل حكم إهلي حيتوي يف ذاته مقصدين يمّتان إليه 

 .العام املقصدـ  2اخلاص 

نريد به احتواء ذلك احلكم الرشعي يف ذاته « املقصد اخلاص»عند ما نقول 

ملقصد معقول وبكلمة أخری: إّنه جيب أن يعّقب ذلك احلكم اإلهلي مقصًدا 

معقوالً وال بد أن يعنيَّ له علی مستوی العقل مقصٌد معقوٌل وإالّ يكون قد فَقد 

احلكم قيمته العملّية وأّما فيام يتعلق باملقصد العام فرياد به تعقيب مجيع ذلك 

أحكام الرشيعة )أي مجيع أبواب الفقه( أوبعضها )أي بعض أبواب الفقه( ـ ككل  

ـ ملقاصد وعلی ذلك فاملقصد اخلاص الذي حيتويه كل حكم إهلي، جيب أن يتالءم 

 ي إلی اّتساق علم الفقه داخليًّا. مع هذه املقاصد العامة، األمر الذي سوف يؤدّ 

وجتدر اإلشارة إلی أّنه إذا مل يتالءم أّی مقصد خاّص مع املقاصد العاّمة  

 فسوف يكون قد فَقد قيمته العملّية ومل يكن اإلنسان مسئواًل جتاه ذلك. 

 . املقصود باملقاصد املعقولة ـ

ة أوالناقصة للحكم إّن املقصود هنا باملقصد املعقول ليس هوالعلة التامّ  

الرشعي، بل املراد به هوأن العقل اإلنساين يف مقام قبول احلكم الرشعي واألخذ 

دَّ من حيث العقالنّية  به ال بّد له أن يتصّور لذلك احلكم مقصًدا معقوالً وإالّ لر 

املنطقّية، إذ العقل اإلنساين ال يقبل شيًئا ليس له أّی تربير مقاصدي ولكي تّتضح 

 لة بكل جالء جيب أن نعلم أّنا بني ثالثة فروض من االستنباطات الفقهّية: املسأ

أي يوجد  ،أن تكون االستنباطات الفقهّية عقالنيةً  الفرض األول: 

غ لصالح تلك األحكام الرشعّية وهذا يعني أّن العقل يستطيع  دليل مناسب مسوَّ

 أن يتصّور هلا مقصًدا معقوالً. 



، أي عقالنّيةأن تكون االستنباطات الفقهية ضد  :الفرض الثاين

غ علی تلك األحكام الرشعّية ويعني ذلك أّن تلك  يوجد دليل مناسب مسوَّ

 األحكام ختالف احلدوس العقلّية. 

 ) ،ّيةأن تكون االستنباطات الفقهّية غري عقالن الفرض الثالث:

غ ال لصالح األحكام الرشعّية وال عليها وهذا أي ال يوجد دليل مناسب مسوَّ 

 يعني أّن العقل يسكت عن احلكم بذلك. 

ونستخلص ممّا ذكرناه أّن قبول الفرض األول واألخذ به ينايف مع مبدأ 

العقالنّية والفرض الثاين يكون مقتضی ذلك املبدأ وأما الفرض الثالث فهومن 

 املمكن أن يكون مثاًرا للنقاش والبحث. 

صّور أّن األخذ باالستنباطات الفقهّية غري العقالنّية التي ت عترَب عقالنيًة أت 

بالقوة من حيث املبدأ، يكون مقتضًی ملبدأ العقالنّية وذلك برشط أن يكون ضمن 

رشوط  معّينة ويف الواقع فال وحيص عن األخذ بمثل هذه األحكام الرشعّية ومن 

الذي يعربَّ  «التسليم من دون أّي دليل»اسم ثم يتبنّي لنا أّنه ليس يف الدين يشء ب

علی القراءة التقليدّية الرائجة بني الفقهاء فالدعوة إلی  «التعّبد»عنه بعنرص 

التسليم جتاه أحكام الرشيعة من دون أّي دليل معقول إّنام هي دعوة إلی املحاربة 

راءة ين فهي قللعقل اإلنسايّن وأّما القراءة التي نقّدمها لعنرص التعّبد يف الد

موضوعيّة تالءم العقالنّية وهي ما نعرّب عنه بمنطقة الفراغ العقيّل؛ التي ال جيد 

ًغا ال لصالح ذلك احلكم الرشعي وال عليه.   العقل فيها دلياًل مناسًبا مسوَّ

وعلی هذا، فنظرّية املقاصد املعقولة ال تدافع عن نموذج الرشيعة املتعّبدة، بل  

 العقالنية. عن نموذج الرشيعة 
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 عن املقاصد املعقولة  ومقام اإلثسات عند السحث سوتالث مقام بني كفكي. ضرورة التــ

وت بّد من التفكيك بني املقامني: مقام الثب ال املعقولة املقاصد عن البحث عند 

 ومقام اإلثبات. 

وإّنام نتحّدث يف املقاصد املعقولة عن مقام اإلثبات ال الثبوت والذي تصل 

دنا إليه، إنام هومقام اإلثبات وأّما مقام الثبوت فهوخارج عن نطاق معلوماتنا ي

وعلی ذلك فنفهم مقام الثبوت عن طريق مقام اإلثبات، بحيث جيب أن ينطوي 

احلكم الرشعي علی مقصد معقول يف مقام اإلثبات حتی نّدعي احتواء ذلك 

 احلكم للمقصد املعقول يف مقام الثبوت. 

أشري إلی أّن نظرّية املقاصد املعقولة ليست تّدعي الكشف عن وهيّمني أن  

املصالح أواملفاسد التي يف متعلَّقات األحكام عند الترشيع، إذ أّن ذلك خارج عن 

نطاق إدراك العقل، بل دعوانا إنام هي أّن العقل يستطيع أن يكشف القراءة 

بارة فيكّذهبا وبع الصحيحة عن القراءة اخلاطئة يف عملّية االستنباط الفقهّي 

أخری: إّن العقل يف مقدوره أن يّدعي كون أّي حكم ليس يف الرشيعة وعدم كون 

ًغا وهذا بالتعويل علی حدوسه.   ذلك احلكم مسوَّ

  . طريقة كشف املقاصد اخلاصة والعامةـ

 ة يف نظرّية املقاصد املعقولة عن طريق احلدوس العقلّيةاخلاّص  املقاصد ت كَشف 

دها سائر العلوم ـ إنسانيًة أوجتريبيًة أودينّيًة ـ باملواد اخلام وأما املقاصد التي يزوّ 

العاّمة فهي عن طريق النصوص الدينّية وعلی ضوء مبدأ املوازنة االنعكاسيّة 

غًة لدی العقل فيام إذا مل تكن خمالفًة للحدوس  فاملقاصد العامة ت عترَب مقبولًة ومسوَّ

 العقلّية. 



يان نقطة يف املقام وهي أّن العقل هواحلاكم املطلق يف عملية كشف وال بّد من ب 

 املقاصد العامة واخلاّصة. 

  عملية كشف املقاصد . مسدأ التعّددّية ونظرّية القراءات يفــ

يف عمليّة  (إّن نظرّية املقاصد املعقولة تصدر عن املوقع التعّددّي  

غًة.  كشف املقاصد العاّمة واخلاّصة  وتعتربر نظرّية تعّدد القراءات مسوَّ

 ون العقلية . احلدوس العقلية ونظرّية حجّية الظنــ

 ـ1ـ كام نعلم ـ تنقسم إلی قسمني:  اإلدراكات العقلّيةدوس/احل إنّ  

 ـ احلدوس الظنّية.  2 دوس اليقينّيةاحل

لّية كشف ا كحّجة  يف عمإّن نظرّية املقاصد املعقولة تعترب الظنون العقلّية أيًض  

املقاصد العاّمة واخلاّصة وهذا ال يعني أّن مجيع أقسام الظنون العقلّية حّجٌة، فإّن 

غًة يف نظرّية املعرفة احلديثة  بعض أقسام الظنون العقلّية تكون معترَبًة ومسوَّ

                                            
ّية ّي )الذي هومنشأ العلوم الطبيعاملراد بالعقل هنا هومجيع أنواعه األربع: العقل التجريب( 1)

يدّي والعقل التجر( والعقل نصف التجريبّي )الذي هومنشأ العلوم الرياضّية( واإلنسانّية

والعقل احلديّس )الذي هومنشأ علم عرفان ( البحث )الذي هومنشأ علمي الفلسفة واإلهلّيات

 . ( النظرّي 

فيس، والذي ليقينني: اليقني املعريف واليقني النإّننا نفرق يف نظرّية املقاصد املعقولة بني ا( 2)

ؤخذ به ضمن رشوط خاصة  عّد حجًة عندنا، إنام هواليقني املعريف ليس إال. واليقني املعريف ي  ي 

ت عترب مقبولًة يف نظرية املعرفة احلديثة، وأّما اليقني النفيس فال قيمة علمية له من وجهة النظر 

وضوعّية اب الذاتّية الرصفة. بينام ينشأ اليقني املعريف من األسباب املاملعرفّية ألّنه ينشأ من األسب

ومن ثّم يتبنّي لنا خطأ نموذج االجتهاد التقليدّي يف تعميمه حلجّية القطع إلی اليقني النفيس، 

عّد حجًة، إّنام هواليقني املعريف ال النفيس.   إًذا فالقطع الذي ي 
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غة يف نظرّية املعرفة احلديثة إّنام هي الظنون التي  نشأ من تفالظنون املعتربة واملسوَّ

احلدوس التجريبّية واحلسيّة والعقلّية ضمَن رشوط  خاّصة، وعليه فالظّن املعترَب 

غ من حيث وجهة النظر املعرفّية هوالظّن الذي يستند إلی دليل مناسب  واملسوَّ

غ.   وأّما الظن املستند إلی علة أوإلی دليل غري مناسب فهوظّن غري معترَب وال مسوَّ

غ الظنون النقلّية ـ من قبيل ظهور إّن نموذج االجتهاد   التقليدّي إّنام ت سوِّ

الكالم والظّن احلاصل من خرب الواحد ـ ويأخذ هبا وأّما الظنون العقلّية فال 

غها وعلی هذا النموذج، فالظّن العقيّل هوالظّن الذي  يعتربها حّجًة وال ي سوِّ

ملرسلة صالح انحصل عليه عن طريق وسائل من قبيل القياس واالستحسان وامل

 وما إليها. 

والذي أری يف املقام هوأّن الظنون اخلاّصة التي تكون حجة عقاًل ورشًعا، ال  

تتلّخص يف الظّن احلاصل من خرب الواحد وظهور الكالم فحسب، بل تّتسع 

 لتشمل بعض الظنون غري النقلّية أي الظنون العقلّية والتجريبّية واحلدسيّة. 

 ئل متعّددة نذكر بعضها فيام ييل: وإّن لنا علی ذلك دال 

أّن اليقني املستند إلی دليل مناسب خیتّص بنطاق علوم املنطق  الدليل األول: 

والرياضّيات ومثل هذا اليقني ال يوجد يف سائر احلقول املعرفيّة ولذلك فإن 

اشرتطنا حجّية العقل بحصول اليقني فسوف نكون قد عّطلنا حجّيته يف الواقع، 

العقل يستلزم هذا الدعوی غري املعقولة القائلة بأّن اهلل قد فعل لغًوا وعبثًا وتعطيل 

يف خلق العقل، ثم لوسّلمنا باالستدالل الذي يدّل علی تعطيل العقل وتقديم 

 النقل عليه وقلنا باعتباره فهذا نفسه يفيد الظّن ال اليقني. 

ليقني لدی البرش، ال يتوّفر فيها ا أّن املطالبة باليقني يف املوارد التي الدليل الثاين: 



ال تتالءم مع العقالنّية. فالطرق املختلفة للحصول علی املعرفة، حيث يرتّجح 

احتامل صواهبا علی احتامل خطأها فهي موثَّقة ومعترَبة وليس حصول الظّن 

سوی كون احتامل صدق ذلك املعتقد أكثر من احتامل  بصدق معتقد  ما 

العقل ال يريد منّا أن ال نعتني بالظّن وال االحتامل مطلًقا، بل يريد كذبه وعليه ف

 منّا أن نعتني به ضمَن رشوط  خاّصة. 

أّن حجّية الظنون النقلّية ـ هي األخری ـ تثبت بالظّن العقيّل  الدليل الثالث: 

ال باليقني العقيّل؛ ألّن احتامل خطأ العقل يف مقام االستدالل علی حجّية الظنون 

النقلّية ليس منتفًيا بأّي وجه  من الوجوه، وفی نفس الوقت فالتبعيض بني الظنون 

العقلّية )والتجريبية( وبني الظنون النقلّية غري معقول، إذ أّن الذي هومهّم عند 

العقل، إّنام هواحتامل الصدق والتقّرب إلی احلقيقة وهذا االحتامل فيام إذا مل يكن 

ممكنًا، فله قيمة معرفّية سواء حصل من الدالئل العقلّية  الوصول إلی احلقيقة أمًرا

 )والتجريبّية( أومن الدالئل النقلّية. 

ثم إّن أهّم دليل أقيم من قبل نموذج االجتهاد التقليدّي علی حجيّة الظنون  

النقلية هوالسرية العقالئّية ولكن نسی أصحاب االجتهاد التقليدّي سريًة عقالئيًة 

 لة  عنها. أخری وهم يف غف

وكام أّن هؤالء العقالء يعملون وفًقا للظنون النقلّية ضمَن رشوط  معيّنة  

فكذلك يعملون علی طبق الظنون العقلّية والتجريبية ضمَن رشوط  متشاهبة 

وهؤالء يعملون بالظّن األقوی عند تعارض الظنون املختلفة وكذلك ال يعملون 

مون خرب الواحد أوظهور الكالم مع وفًقا للخرب أوالظهور عند عدم تالءم مض

املعتقدات الظنيّة العقلّية )والتجريبية( األقوی. ومن ال يقبل ذلك فليسأل عنه 

 العقالَء الذين يعيشون حوله. 
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وإّن الظّن ال يغني من »... إّن القول بأّن حجّية الظن تنايف مع مفاد هذه افآية  

ية املذكورة ال تدّل علی عدم ( مدفوعة بأّن افآ28)سورة النجم/« احلق شيًئا

حجّية مطلق الظّن، بل يدّل علی أّن الظّن ليست بحّجة  فيام إذا كان احلق ظاهًرا 

وسهَل الوصول وهذا هونفس العقالنّية. والعقالنية تؤمن بأّن التقّرب إلی 

احلقيقة ال يكون بدياًل للوصول إلی احلقيقة فيام إذا كان الوصول إلی احلقيقة أمًرا 

 كنًا. مم

ثّم لوسّلمنا باإلشكال املزبور )أي عدم حجّية مطلق الظّن( فال بّد من القول  

بأّن الظّن النقيّل ـ هوافآخر ـ ليس حجًة؛ ألّن لسان افآية املذكورة آب  عن 

التخصيص وأضف إلی ذلك أّن عدم حجيّة الظن النقيّل يشمل نفس هذه افآية 

 أيًضا. 

 شفك ةعملي يف ةالفردي اماألحك بنيو ةالجتماعيا امحكاأل بني. ضرورة الفصل ــ

 املعقولة املقاصد

جيب علينا أن نفصل بني األحكام الرشعّية االجتامعيّة وبني األحكام الرشعّية  

الفردّية يف عملّية كشف املقاصد املعقولة، فال بّد من تفحيص املقاصد املعقولة 

ردّية. احتياط  بالنسبة إلی االحكام الفالتي حتتوهيا األحكام االجتامعّية، بأكثر 

وذلك ألّن الكالم يف األحكام االجتامعّية يدور حول حقوق افآخرين، ممّا يستلزم 

 احتياًطا يف عملّية التفحيص هذه. 

 كم والدليل احلا املخصِّص لي. املقاصد العاّمة مبثابة الدلـ

قع عامة قد تصدر عن موتأسيًسا علی مبدأ املوازنة االنعكاسّية فاملقاصد ال 



ص بالنسبة إلی املقاصد اخلاّصة وذلك فيام إذا كان حيتفظ املقصد  الدليل املخصِّ

اخلاص الذی حيتويه احلكم الرشعي، بعمومه فسوف ال يتالءم مع املقاصد العاّمة 

التي كان تقّدمها عليه بنحواحلكومة، األمر الذي يستلزم ختصيص املقاصد العامة 

 ة فتأّمل جّيًدا.للمقاصد اخلاص

أمر آخر وهوأّن املقاصد العاّمة تكون بمنزلة الدليل احلاكم واملقاصد اخلاصة  

 بمنزلة الدليل املحكوم علی أساس املبدأ افآنف الذكر. 

 رضالتعا عند اخلاصة ملقاصدا ى. تقديم املقاصد العامة علــ

ّمة املقاصد العا ي عّد هذا األصل من ضوابط املقاصد املعقولة، بحيث تقّدم 

علی املقاصد اخلاّصة كّلام كان هناك تعارض بينهام. ويف الواقع فإّن هذا األصل 

بأّنه إذا تعارض أمر كيل وأمر جزئي، فالكيل »يدرج يف قانون عقيل شامل يقول: 

والربهان علی ذلك واضح؛ ألّن اجلزئي يقتيض مقصًدا جزئيًّا والكيّل «. مقّدم

، وال ينخرم نظام يف العامل بانخرام املقصد اجلزئّي، بخالف ما يقتيض مقصًدا كليًّا

م اعتبار املقصد اجلزئي، فإّن املقصد الكيل ينخرم نظام كلّيته.   إذا ق دِّ

 املعقولة املقاصد ريةلنظ ويليةّونات التأك. امل

تتشّكل املكّونات التأويلّية لنظرّية املقاصد املعقولة من القواعد العملّية ـ  

تطبيقّية يف عملّية استنطاق النصوص الدينّية وال تسعني يف املقام هذه الدراسة ال

املوجزة أن أفّحص مجيع القواعد واحدًا تلوافآخر وأن أذكر مدی تربيرها 

أوعدمه، حيث يقتيض املقام جمااًل واسًعا ولذلك فأقترص علی القضايا التي ترتبط 

 بالبنية العاّمة للقواعد فقط. 
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  االستنساط عملية يف فيةادر املعر. املصـ

ـ  1تنقسم النصوص الدينّية بناًء علی نظرّية املقاصد املعقولة إلی قسمني:  

ة التي تتمثّل الثانويّ  النصوصـ  2ة التي تتمثّل يف القرآن الكريم األوليّ  النصوص

يف السنة الرشيفة. أظّن أّنه ال يراعی يف نموذج االجتهاد التقليدي االّتساق 

املنطقّي بني النصوص الدينّية عند عملّية االستنباط أوإن كان يراعی فنحن نواجه 

ذلك يف حاالت نادرة. فاملنظومة الفقهّية التي يقّدمها نموذج االجتهاد التقليدّي، 

املركز »إّنام هي منظومة مرتاكمة )غري مّتسقة( تتكّيف علی أساس كون السنّة هي 

املنظومة الفقهّية التي يقّدمها نموذج االجتهاد  وأّما« األطراف»والقرآن هو« 

املبّسط فهي ـ علی العكس من ذلك ـ منظومة مّتسقة تتكّيف علی أساس كون 

وهذا هومقتضی العقالنّية التي تدافع « األطراف»والسنّة هي « املركز»القرآن هو

 عنها نظرّية املقاصد املعقولة. 

 دولنا امتياز آخر لنموذج االجتهاد املبّسطوانطالًقا من العقالنّية النقدّية فيب 

وهوأّنه يستخدم منهج نقد املتن يف تقييم الروايات التي متثّل السنة الرشيفة ويأخذ 

 مؤيِّدة فقط وعلی ذلك فمنهج نقد املتن ي عترَب منهًجا أوليًّا 
بمنهج نقد السند كأداة 

ا.   ومنهج نقد السند منهًجا ثانويًّ

دما نواجه روايًة من الروايات فال ختلومن أربعة توضيح ذلك أّننا عن 

 احتامالت: 

 صحيحة السند واملتن  االحتامل األول: 

 ضعيفة السند واملتن  االحتامل الثانی: 

 صحيحة السند وضعيفة املتن  االحتامل الثالث: 

 ضعيفة السند وصحيحة املتن  االحتامل الرابع: 



ليه وآله ـ واالئمة من آل الرسول ـ فاألول يسند إلی الرسول ـ صلی اهلل ع 

ـ والثاين يرضب عرض احلائط وكذلك الثالث إذا مل يتحّمل التأويل  عليهم السالم 

ضمَن رشوط  خاّصة وأّما الرابع فيصّدق ولكن ال يسند إلی الرسول ـ صلی اهلل 

ور د عليه وآله ـ . والضابط العام يف صّحة املتن موافقته للقرآن أوالسنة الثابتة وال

للسند إاّل صّحة اإلسناد إلی املسند إليه إذا كان املتن صحيًحا. فصّحة السند ال 

تصّحح املتن وإّنام هي من أسباب صّحة النسبة علی هامش صحة املتن وبعبارة 

ق علی الرسول ما يكّذبه القرآن أوالسنة الثابتة وإن صّحت  أخری: ال يصدَّ

 رآن أوالسنة الثابتة وإن ضعفت إسناده، فالإسناده وقد يصّدق عليه ما يصّدقه الق

يسند احلديث صحيًحا إال متنه املوافق للقرآن أوالسنة الثابتة دون سنده وال 

نحتاج إلی صّحة السند يف متن  صحيح إاّل إلتقان النسبة إلی الرسول ـ صلی اهلل 

ـ ثم ال  هعليه وآله ـ . فإّن املتن الصحيح ال خیتّص بالرسول ـ صلی اهلل عليه وآل

تفيدنا صّحة السند يف متن ال يالءم القرآن أوالسنة الثابتة فإّن الباطل ال يصدر عن 

 الرسول ـ صلی اهلل عليه وآله ـ . 

وجتدر اإلشارة إلی أّن الضابط العام أعاله جيب أن ي فهم علی ضوء نظرّية  

 املقاصد املعقولة. 

 ه العلمانّي والفق الفقهّية دّية. التعّدـ

حيسن بنا يف املقام أن نلمع إلی نقطة مهّمة وهي أّن كل استنباط فقهي علی  

 احلرص العقيل ال خیلومن ثالثة فروض: 

ل:  أن يكون االستنباط الفقهّي استنباًطا ذاتيًّا  الفرض األو 

:  أن يكون االستنباط الفقهي استنباًطا موضوعيًّا الفرض الثانی 

 بالفعل 
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 أن يكون االستنباط الفقهي استنباًطا موضوعيًّا بالقوة.  الفرض الثالث:

فاألول باطل جيب رفضه علی مجيع نامذج االجتهاد والثاين حق جيب األخذ  

به علی مجيع نامذج االجتهاد وأما الثالث فهوحق عند سائر نامذج االجتهاد 

الذي  . وهبذا املعنیبنحوالتعيني وعند نموذج االجتهاد املبّسط بنحوالتخيري

ذكرناه يف الفرض الثالث فيمكن الدفاع عن التعّددّية الفقهّية علی مستوی العمل 

 . وبالتايل عن الفقه العلاميّن علی مستوی النظر

  ةينيدلا النصوص استنطاق ةي. القواعد اخلاّصة والعاّمة يف عملـ

الدينّية  استنطاق النصوصإّن نموذج االجتهاد املبّسط يستعني يف عملية فهم و 

وبالقواعد العاّمة  بالقواعد اخلاّصة لّلغة أي القواعد الغراماتيقّية

لق املط»وقاعدة « العام واخلاص»لّلغة أي القواعد الداللّية العاّمة من قبيل قاعدة 

 یوغري ذلك من القواعد املذكورة يف وحلها وعل« الظاهر والنّص »وقاعدة « واملقّيد

ضوء هذا النموذج فالقواعد التي تستحّق الدراسة والتحقيق يف عملّية االستنباط 

واالستنطاق إّنام هي القواعد العاّمة واخلاّصة املرتبطة باجلانب التطبيقّي ـ العميّل 

 لّلغة فقط.

وأّما العلم الذي يدرس تلك القواعد العاّمة واخلاّصة يف عملّية االستنباط  

ـ عل ـ عندي   عمليةمن الرضوري جّداً أن يوضع علم جديد ل أریم الوسائل. فهو 

فهم الدين بشكل منهجي وموضوعي. إين ابتكرت ـ فيام أعتقد ـ طريقًة جديدة 

مل ما يشت خصوصوأقترص هنا علی تعريف العلم و« علم الوسائل»سّميتها 

 . التعريف عليه من عنارص أربع وأترك احلديث فيه إلی جمال آخر إن شاء اهلل

                                            
 لثالث من هذا الفصل. ملزيد من االطالع راجع املقال ا (1)



عن األدوات العاّمة  الذي يبحث إّن علم الوسائل ـ علی ما يبدويل ـ هوالعلم 

( الذايت أواملوضوعي يف عملية فهم الدين. وهذا التعريف ـ )للتبيني 

 ـ التبيني الذايت 2ـ األدوات العامة  1كام تالحظون ـ يشتمل علی أربعة عنارص: 

ـ فهم  4  لتبيني املوضوعيـ ا 3 (

 الدين. 

إن علم الوسائل يستعمل يف عملّية فهم الدين شتی األدوات العاّمة، وهذه  

 األدوات العاّمة تشمل األدوات التالية:

أ ـ األداة التأويلّية وهي بدورها تنقسم إلی قسمني: األداة الغراماتيقّية واألداة 

 ّمة كام أرشنا إليه مسبًقا.الداللّية العا

ب ـ األداة العقلّية والتي تتكّفل بيانا نظرّية املقاصد املعقولة علی مستوی 

 الفقه وغريها من العلوم العقلّية يف سائر احلقول املعرفيّة الدينّية. 

ن علم يف عملية فهم الديوالتي يتكّفل بيان كيفية دورها ج ـ األداة العقالئّية 

 الوسائل. 

 يفوالتي يتكّفل بيان كيفية دورها الفاعل ـ األداة التجريبّية بمعناها الواسع د 

 عملية فهم الدين علم الوسائل.

ملية فهم الدين يف عوالتي يتكّفل بيان كيفية دورها اإلجيايب ه ـ األداة التأرخیّية 

 علم الوسائل. 

ـ  فهم الدين  يف عمليةل والتي يتكّفل بيان كيفية دورها الفّعااألداة األخالقّية و 

 علم الوسائل. 

 ولكلٍّ من األدوات أعاله بيانا اخلاّص سوف نتعرض هلا فيام بعد.  

من الالفت لالنتباه أّن بعض هذه األدوات العاّمة تقوم بدور اإلثبات بالنسبة  
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 إلی فهم الدين وبعضها افآخر يقوم بدور اإلبطال بالنسبة إليه. 

املباحث التي يقوم بدراستها علم األصول التقليدي وجتدر اإلشارة إلی أّن  

تشّكل جزًءا ضئياًل من القضايا املوجودة يف علم الوسائل وهي القضايا املرتبطة 

باألدوات التأويلّية والعقالئّية فقط ومع ذلك فإننا نجري تعديالت  علی كثري من 

 املباحث التي تدرس يف علم األصول التقليدّي. 

يف علم الوسائل يلعب دوًرا فّعااًل وهواختيار « يني الذايتّ التب»إن عنرص  

لالحتامل القائم يف أّي قضيّة كانت من بني  ()أحسن التبيني 

االحتامالت املوجودة فيها وذلك من خالل القرائن أوالشواهد وأما عنرص 

ائم وراء القضّية قفهويقّدم تبيينًا وحيًدا بشأن املراد اجلدّي ال« التبيني املوضوعّي »

خیتّص بام إذا كانت داللة تلك القضّية ( )الدينّية وهذا التبيني 

ا ومن ثم يتبنّي لنا أن علم الوسائل يتناول القضايا الدينّية بالبحث . نصًّ

 ليس إال. ( )ا والدراسة باعتبار كون الدين نصًّ 

ّية ـ هوعنرص شامل جلميع القضايا الدينف« فهم الدين»وأما فيام يتعّلق بعنرص  

سواء يف ذلك القضّية الفقهّية أوغريها ـ وعلی العكس من ذلك علم األصول 

التقليدي فإّنه يدرس يف األعم األغلب األدوات التي يستعملها الباحث يف احلقل 

الفقهي فقط. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املقال الثاني
 

 يمنهجّية االجتهاد الالكاتوس

 جتهاد جديدبرنامج ا حنو





 

 

 

 

 

 مقدمة 

سوف أحاول يف هذه الوريقات دراسة منهجية االجتهاد الالكاتويس  

ـ الذي يقوم علی نظرّيتنا املساّمة باملقاصد املعقولة ـ علی ضوء  ()

بقرائتي  (الكاتوس )برنامج البحث لفيلسوف العلم الشهري إمري 

لرشوع باحلديث عن موضوعنا ينبغي أن أرشح الشخصّية املتواضعة، وقبل ا

)( لالكاتوس يف فلسفة العلم ) برنامج البحث

 بصورة جمملة. (

 . سرية الكاتوس العلمّية

يف  1922( جمريا باملولد، فقد ولد باملجر عام 1974ـ  1922كان الكاتوس ) 

كان  فقد ،«(لوكسميث»اتوس )املشتق من اسم عائلة ليبزتز واختري اسم الك

توىّل  1948ا يف الدراسات العليا حتت إرشاف جورج لوكاتش، ويف عام طالبً 

يف وزارة التعليم، فكان مسؤواًل عن إصالح ديمقراطّي  «سكرتري»منصب 

جن أربع سنوات تقريًبا من  ، منها سنة 1953ـ  1950للتعليم العايل، وفيام بعد س 

، ثم عمل بني فرادّي، وكان ذلك بسبب دعوته التعدييلّ يف حبس ان
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وكان  ،)مرتمًجا حتت إرشاف الريايض أ ـ ريني 1955و 1954عامي 

)قد تأّثر بمؤلف ج ـ بوليا ، ورتب بعد ذلك الرحيل إىل الغرب بعد (

تب أطروحة الدكتوراه املعنونة ، والتحق بكامربدج فك1956الثورة الب لغارّية عام 

ة ، والتي ن رشت فيام بعد باملجل«براهني وتفنيدات: منطق الكشف الريايض»

الربيطانّية لفلسفة العلم، واخّتذ العمل صورة غري معتادة، مناقشة متخيلة بني 

 / أويلر مدرس أوجمموعة من الطالب يف مسألة الربهان عىل حدس ديكارت

ه بالنسبة اىل الشكل متعّدد السطوح فإّن عدد الزوايا ناقص بأنّ  (

 عدد االضالع زائد عدد السطوح يساوي اثنني.

، انتقل الكاتوس اىل مدرسة لندن لالقتصاد، حيث خضع 1969ومنذ العام 

وشغل أخرًيا كريس أستاذ املنطق، ولقد أثارت الورقة التي ( اىل تأثري بوبر

 عةـ ذات الشهرة الواس« ذيب ومنهجّية برامج البحث العلميالتك»كتبها بعنوان 

 .التأرخیّية ـ اهتامًما بالًغا واستخدمت أساًسا لعدد من األبحاث

فأسف عليه  1974وقد عاجلته املنية يف حادث سيارة أليم عىل حني غرة عام 

كان لاجلميع أشد األسف إذ مل يتطّرق ألحد أدنى شٌك يف أّنه لوعاش عمًرا مديًدا، 

 قد قدم إسهامات عديدة يف جمال فلسفة العلم. 

وعدناه جيدر بنا أن نتناول ما وافآن بعد هذه املقدمة املوجزة عن سريته العلمّية  

 آنًفا من رشح نظرّية برنامج البحث لالكاتوس. 

 علم. نظرّية برنامج السحث يف فلّفة ال 

ات ی أّنه جيب أن تلحظ النظريّ لقد التفت فالسفة العلم منذ برهة من الزمان إل 

 (أمتّية )ال بصورة منفردة  (مولكولّية )العلمّية بصورة جمموعّية 



ّيئت تدرجًيا أرضّيٌة مناسبة ألخذ النظرّيات بعني االعتبار بمثابة الكّل  وبعد ذلك ه 

 املنتظم وبالتايل لتبيينها علی ضوء هذا االجّتاه الفلسفّي احلديث. 

رنامج البحث لالكاتوس من هذا القبيل، بحيث يلحظ فيه العلم بوصفه وب 

منظومًة من النظرّيات قد ارتبط بعضها بالبعض يف سياق برنامج بحث. هذا 

الربنامج يوضح سلوك الباحث حينام يقّدم جمموعًة من النظرّيات وهذه املجموعة 

 تواجه يف صعيد العمل شتی املشاكل واألزمات. بدورها

الكاتوس أّن الباحث الذي يبحث يف حقل من احلقول العلمّية، يقبل  حيسب 

جمموعًة من النظرّيات التي تتغرّي وتتحّول علی الدوام ويواجه جتارب وواقعّيات 

( ) جديدة دواًما فيجري تغيريات وتعديالت يف منظومته املعرفّية

غيريات والتعديالت إّنام ضمن ظروف خاّصة، والذي يلفت النظر هوأّن هذه الت

تشمل بعض نظرّياته وأّما بعضها افآخر فيبقی مصوًنا عن ذلك ويعّقب اجّتاهات 

 وحّددة يف سبيل التغيريات. 

ويف الواقع فإّن حفظ أوتغيري فرَكر الباحث واجّتاه التغيريات والتعديالت  

ا مسلكيًّا   (موّحًدا )بكامله يتبع نموذًجا فكريًّ

املسلكّي بربنامج   ووحّدًدا، والكاتوس يوضح هذا النموذج الفكرّي 

البحث الذي طرحه، أوقل: إّن الباحث ـ عند الكاتوس ـ يف دراساته العلمّية تابع 

للنموذج الفكرّي املحّدد املسلكّي عماًل ومشتغل يف برنامج البحث حتديًدا، الذي 

، ومن جانب آخر، فيؤّكد الكاتوس علی أّن تبعّية الباحث ينّظم ويوّجه حركاته

 هلذا الربنامج والنموذج الفكرّي املسلكّي أمر الشعوري وخفّي متاًما. 

ن من شتی األجزاء الرئيسة   وعليه فإّن برنامج البحث عند الكاتوس مكوَّ

 كالتايل: 
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 ()ـ النواة الصلبة  1 

 (الواقي )ـ احلزام  2 

 (اإلجيايبُّ ) الكشفر  یـ املساعد  عل 3 

 (السلبيُّ )الكشفر  یـ املساعد  عل 4 

إّننا ال نستطيع أن نميط عن هذه املصطلحات أعاله اللثام، إال إذا تناولنا 

 خالتأري»و« التأريخ الداخيلّ »املصطلحني افآخرين بالبحث، وأعني هبام 

 .«اخلارجّي 

عند الكاتوس إّنام هوتاريخ نظرية ملفوظة يف عبارات، « التأريخ الداخيلّ »إّن 

وال تتألف تلك العبارات من تقرير بحث نائي فحسب، إّنام أيًضا من عمل 

ناجح، أومن كتابات رسيعة دّونا أحد علامء الفيزياء يف خطاباته، أومن حوايش 

مل العبارات عىل إعالن ما نؤّديه وملاذا نؤديه، إحدى املجالت العلمّية. كام تشت

فهي تشتمل عىل ردود أفعال اإلخفاق، واعرتافات االنتكاس، واندفاعات 

النجاح، وال أمهية بعد ذلك للكيفّية التي يتم هبا إنجاز األعامل العلمّية، فالتأريخ 

، ولن يكون ةالداخيّل يظل تأرخًیا للعبارات وليس تأرخًیا لألفكار أوالصور الذهنيّ 

املؤّرخ الداخيّل املحنك هوالذي يستخرج من رأسه فكرة بارعة ويلقي هبا يف 

سجالت التأريخ، وإّنام سيكون هوالقارئ الذي يستطيع أن يغربل العبارات 

البائتة القاطعة التي يمكن أن تبني تعميامت تتنّبأ بحوادث ما تبقى من العبارات 

رغم أن ال أحد بمقدروه أن يستخلص التعميامت التي تؤّلف التاريخ الداخيّل. و

الصحيحة إال أّن الكاتوس كان لديه بعض األدوات التي متكنه من إنجاز هذه 

 .واملساعد عىل الكشف املهّمة وتلك األدوات هي: النواة الصلبة، واحلزام الواقي



هذا فيام يتعّلق بالتأريخ الداخيّل، أّما التأريخ اخلارجّي عند الكاتوس، 

فهويبحث ـ بصفة عاّمة ـ يف العوامل االقتصادّية واالجتامعّية والتكنولوجّية التي 

ال تدخل مبارشًة يف املحتوى العلمي، ولكن يعتقد أّن هلا تأثرًيا أوأّنا تفرس بعض 

 .األحداث يف تاريخ املعرفة

هر عىل تغيريات يف نسق مدريس، أواإلتيان بق« التأريخ اخلارجّي »فقد يشتمل 

 ،عي، أوالتعرض للنظام البابوي ومسار مجهورية فايامرصنا

الكاتوس أّن واحدة من أكثر املشكالت أمهيًة بالنسبة إىل التأريخ اخلارجّي  یوير

هي أن يعني الرشوط السيكولوجّية واالجتامعّية الرضورّية )ولكن غري الكافية 

 .بالطبع( جلعل التقدم العميّل ممكنًا

هوالنموذج الذي قّدمه الكاتوس لتاريخ العلم بغية إعادة بناءاته هذا 

التي أراد الكاتوس من « منهجّية برامج البحث العلمي»العقالنّية، وهذه هي 

خالهلا أن يتبع مسار العلم، بغية رصد العوامل التي يمكن أن تؤثر يف تقّدم العلم 

كان  ق بربامج البحث العلمّي، إذونمواملعرفة العلمّية، ولكن يالحظ أّنه فيام يتعلّ 

من املمكن للمزايا النسبّية التي متتلكها الفرضّيات املتنافسة داخل برنامج البحث، 

أن حتّدد بكيفية مبارشة نسبيًا، فإّن املقارنة بني برناجمني للبحث تعّد عملّية ذات 

سبّية زايا النطابع إشكايّل أشد، حيث إّنه ينبغي ـ إمجااًل ـ أن يتّم احلكم عىل امل

لربامج البحث، تبًعا للدرجة التي تتقّدم هبا أوتتدهور فالربنامج املتدهور 

أواملتفسخ يرتك املكان للربنامج املنافس األكثر إنصاًفا بالعلم، بيد أّن الصعوبة 

الرئيسة التي تواجه الكاتوس تكمن يف حقيقة أّن االختيار بني برناجمي بحث 

اطًعا بوضوح كام هواحلال بالنسبة إىل االختيار الرتبوي متنافس ال يكون غالًبا ق
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القاطع بني نظريتني متنافستني، لذلك اجّته الكاتوس أخرًيا إىل االعرتاف بأنه ليس 

ا قد يكون هناك فائدة يف احلصول  ثمة برنامج بحث يمكن تفضيله عند آخر، حقًّ

 من احلصول حتىعىل أكثر من برنامج واحد، تعمل كلها بصورة متزامنة، بل و

، بيد أّننا لوسّلمنا بذلك فسنجد أنفسنا متجهني «متفسخة»عىل برنامج 

 ومذهبه يف الفوضوّية املنهجّية.  نحووجهات نـظر باول فريآبند

 ( Hard Core. النواة الصلسة )ـ

عاّمة لإّن النواة الصلبة يف كل برنامج بحث تتكّون من جمموعة  من الفرضّيات ا 

جًدا التي افرتضت من قبل الباحث ثابتة وغري قابلة للتفنيد والدحض، والقائل 

هبذه الفرضّيات ال يفّكر يف حذفها أوتعديلها فحسب، بل ويعتربها قاعدًة وبنيًة 

أساسيًة لتطّور ونموبرناجمه. بعبارة أخری: إّن النواة الصلبة لربنامج البحث 

التي ال يمكن رفضها إال علی حساب رفض كل  ()جمموعة من املعتقدات 

 الربنامج نفسه.

عند الكاتوس، إّن الفرضّيات التي تشّكل النواة الصلبة لربنامج البحث، تعّد  

ـ  منهجّي )غري قابلة للتفنيد والدحض علی أساس قرار 

ك لوحتی لووجدت موارد للدحض فسوف حياول الباحث القائل بت (

الفرضّيات أن يدفعها عنها ويف سبيل ذلك يتمّسك بالفرضّيات األخری التي 

 تسّمی باحلزام الواقي لربنامج البحث، وهذه الفرضّيات تعّد فرضّيات مساعدة. 

منهجيًّا، إّن الفرضّيات األساسّية يف النواة الصلبة وإن كانت حصيلة املنهج  

ّربة عن طريق ذلك جتربة أوليّة إال أّن ( وبالتايل جم)العلمي 

حلاظها باعتبار كونا فرضّيات غري قابلة للتفنيد والدحض نتيجة القرار فوق 



فأخذ الفرضّيات بعني االعتبار  ا،. إذً  (ـ  ـ  )املعريف 

يف ربمثابة الفكر غري القابلة للدحض والتكذيب نتيجة أمرين: املنهج املع

 والقرار فوق املعريف. ( )

والقرار له هوّية فوق  ()كام نعلم، فإّن املنهج له هوّية معرفيّة  

(. وهذا القرار ملا كان مّتخًذا من خالل املنهج ـ  )معرفيّة 

ريف إذ املنهج العلمي ال يمكن له العلمّي يعّد قراًرا منهجيًّا غري أّنه قرار فوق مع

 أن يوصل فرضّيًة إلی حدود ال تقبل فيها أّي تفنيد. 

علی أية حال، إّن الباحث ـ عند الكاتوش ـ يتخذ يف مرحلة  ما قراره ويبني  

علی أساس ذلك القرار جهوده العلمّية، أوقل: يأخذ بفرضّيات  فيقّر أن يزعمها 

بالتايل يصمد يف وجه اهلجامت ويّتخذ غري قابلة للتكذيب وال للدحض، و

 اسرتاتيجّيته الدفاعيّة اخلاصة أمام ذلك. 

 ( Protective Belt. احلزام الواقي )ـ

لكي تبعد التفنيدات واهلجامت عن  (التجريبيّة )إّن العلوم  

 یالفرضّيات األساسيّة ـ التي تعّد نواًة صلبًة لربنامج البحث ـ تتوّسل إل

ب لثباهتا () الفرضّيات املساعدة ؛ الفرضّيات التي ال ت تعصَّ

وعدم قابلّية تكذيبها، وإذا اّتسق أن تعّرضت النواة الصلبة للخطر فسوف تضّحي 

بتلك الفرضّيات لتكون النواة سليمًة، أوقل: إّن احلزام الواقي هوافآخر يف كل 

 ضّيات املساعدة التي يضّحي هبا الباحثون عندبرنامج بحث هوتلك الفكر والفر

تعّرض الربنامج للخطر لكي ينّجوا الفرضّيات األساسّية من خطر التكذيب 

 والدحض. 
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ومن هنا فالحظ الكاتوس أّن الفرضّيات التي تؤّلف برنامج بحث، ليست  

غة لمجيًعا متساويَة املكانة. إذ تعامل بعضها عىل أّنا مقّدسة إىل أبعد حد أوب

بوانكاريه إّنا مصطلح عليها. وتقبل األخريات لكونا عرضًة للتعديل والتغيري، 

وعندما تعّدل تصبح وحكمًة نتيجة لتطورات برنامج البحث، ويطلق عىل األول 

 «.احلزام الواقي»وعىل الثانية اسم « النواة الصلبة»اسم 

 قة املعطيات املعرفيّةأمر آخر وهوأّن الفرضّيات املساعدة متّهد إمكانّيًة لعال 

بالنظرّية املركزّية / النواة الصلبة ويف الواقع فإّن تلك  ()

تعّرف بالنواة الصلبة  (ـ  أسفل ) یالفرضّيات نظرّيات ذات مستو

وحتامي عنها،هذا من جانب ومن جانب آخر أّن املعطيات املعرفيّة املختلفة التي 

 البرشية، بدورها حتامي عن تلك الفرضيّات املساعدة.توجد يف العلوم 

إّن أقرب الفرضّيات املساعدة إلی األطراف تبنّي املعطيات املعرفيّة؛  

والتي تكون أقرب إلی النواة  ( ــ  ) یاألعل یالفرضّيات ذات املستو

زّية تعّد كأواملركز ـ تبنّي الفرضّيات ذات املستوی األسفل ولذلك فالنظرّية املر

 مبدأ التبيني الغائّي. 

د حزاًما   وعليه، فإّن الفرضّيات املساعدة بكل ما يف الكلمة من معنًی توجر

)واقيًا حول النظرّية املركزّية إذ املعطيات املعرفيّة القابلة للتكذيب بالقوة 

ت املساعدة ال اتتبنّي عن طريق إجياد تغيريات  وتعديالت  يف الفرضيّ  (

يف النظرّية املركزّية. إًذا، حزام الفرضّيات املساعدة تتغرّي بمرور الزمان من أجل 

تفسري املعطيات املعرفّية اجلديدة، فيام يتغرّي وي رتك برنامج البحث نفسه إذا مل 

لبديلة ايستطع أن يبنّي الظواهر املالحظة بالقياس إلی سائر برامج البحث 

().  



)والكشِف الّليبُّ  ابيُّاإلجي الكشِف ي. املّاعُد علـ

)  

 فيعني مساعًدا عىل الكشف   أما املصطلح 

ل الكشف و)املصطلح من صياغة وويل فيلسوف العلم اإلنجليزي ذلك أّنه يسهّ 

امة لإلشارة إىل نظم التعليم التي يكشف فيها املعروف(، وهويستخدم بصفة ع

 .التالميذ األشياء بأنفسهم

لذلك ـ طبًقا لالكاتوس ـ فيتميز كل برنامج بحث بمجموعتني من القواعد، 

ختربنا املجموعة األوىل ما هي طرق البحث التي ينبغي جتنّبها، وختربنا األخرى 

قواعد عندئذ أّن تطبيق مثل هذه العن الطرق التي ينبغي أن نتبعها، ومن املسّلم به 

 .سيسّهل عملية الكشف

 ، وينقسم املساعد عىل الكشف عند الكاتوس إىل مساعد  عىل الكشف سلبيٍّ

، املساعد عىل الكشف السلبي لربنامج  ما، هواملطلب الذي يقيض  وآخر إجيايبٍّ

امج نباحلفاظ عىل نواة الربنامج الصلبة ثابتة غري منقوضة خالل نموهذا الرب

وكل عامل جيري تعدياًل يف النواة الصلبة، فإّنه خیتار اخلروج عن برنامج  .وتطويره

 البحث الذي يشتغل فيه. 

الكشف السلبي يشمل ـ علی العموم ـ الدالالت  یإّن املساعد عل إًذا، 

والتوجهيات الواقية ذات اجلوانب السلبّية التي تبنّي كيف جيب أن ال ي سريَّ برنامج 

لَّ بالنواة الصلبة، البحث الكشف  یاملساعد عل»ويف األغلب يؤّدي ي حّتی ال خی 

 إلی انضياف الفرضّيات إلی برنامج البحث. «السلبي

فهوالذي يوّجه املشتغلني بالعلم إىل ما  جيايبی الكشف اإلوأّما املساعد عل

 ينبغي أن يفعلوه.
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ابري الدالالت والتد الكشف اإلجيايب للربنامج إّنام هي یعليه، فاملساعد عل 

لكي  لبحثاوالتوجيهات والقواعد التي تبنّي كيف يمكن أوجيب تسيري برنامج 

الكشف  یاملساعد عل»تتحّصن نواته الصلبة وتالًيا تتكامل، ويف األغلب يؤّدي 

إلی انضياف الفرضّيات األخری إلی برنامج البحث، ويف الواقع  أيًضا« اإلجيايب

يَّأ وتتكّيف من حيث  فالفرضّيات املساعدة يف احلزام الواقی لربنامج البحث هت 

 ج.للربنام «الكشف اإلجيايب یاملساعد عل»األساس عن طريق داللة وتوجيه 

بي والكشف السل الكشف اإلجيايب یاملساعد علوباإلمجال، ال بّد أن يؤّدي  

مًعا إلی حتّصن وتنمية وتكميل برنامج البحث وأن تستطيع تقديم حلول  

 روج من املشاكل عند ما حدثت مشكلٌة يف برنامج البحث.للخ

وما نريد أن نؤّكده هنا بشكل خاّص هوأّن برنامج البحث املتقّدم  

ا هبا من االّتساق الداخيّل بشكل  () هوالذي جيب أن يملك درجًة معتدًّ

يتضّمن طرح برنامج للدراسات املقبلة وأن يستطيع بني حني وآخر اكتشاف 

ظواهر جديدة أيًضا، وبالتعبري الذي يستخدمه الكاتوس بنفسه؛ إّن برنامج 

البحث املتقّدم إّنام هوالربنامج الذي يسبق الواقعّيات ويتنّبأ هبا، فهذه هي 

الواقعّيات التي يصل الباحث إليها تدرجييًّا، وأما برنامج البحث املتفّسخ 

عن الواقعّيات املتواجدة أيًضا  أواملتدهور فهوالذي بات يتأخر ()

وحياول علی الدوام أن يصل إليها، فهكذا برنامج يكون علی سبيل احلرص بصدد 

 تبيني الواقعّيات املعلومة واملعروفة. 

لالكاتوس وإن كان نظرّيًة ت ستخدم  البحثأّن برنامج ومن اجلدير باالنتباه  

قائمة يف ی الروح العاّمة النّه بناًء علغالًبا يف حتليل اجّتاهات العلوم التجربيّة، لك



يمكن  ()هذه النظرّية ي الَحظ برصاحة  أّن هذا النموذج التحلييل 

له التطبيق علی دراسة سائر االجّتاهات الفكرّية والعلمّية أيًضا، وأّنه ال خیتّص 

مت  وقد أحٌد من املكّونات الثالث لربنامج البحث بالعلوم التجريبّية، بل مِّ ص 

مجيع األجزاء فيه بنحويستعّد للتعميم إلی سائر احلقول املعرفّية وعلی ضوء هذا 

األساس فسوف أتناول املنهج االجتهادي بقراءيت الشخصّية املتواضعة من خالل 

 ذلك النموذج التحلييل بالبحث والدراسة. 

 برنامج اجتهاد جديد  . االجتهاد الالكاتوسي: حنو

ت يف دراسايت الفقهّية األخرية إلی قناعة  وهي أّنه جيب أن تلحظ لقد توّصل 

األحكام/ االستنباطات الفقهية بصورة جمموعيّة مولكولّية ال بصورة منفردة أمتيّة 

وهذا هييّئ تدرجًيا أرضّية مناسبة ألخذ األحكام/ االستنباطات بعني االعتبار 

اقض فيام  منظومة فقهّية مّتسقة ال تنبمثابة الكل املنتظم وبالتايل لفهمنا إّياها يف

 بينها. 

وي لحظ يف االجتهاد الالكاتويس املقرتح علم الفقه بوصفه منظومًة من  

الفتاوی/ االستنباطات ـ التي تعرّب عن فهم وقراءة الفقيه من النصوص املقّدسة 

ج ماملبّينة ألحكام الرشيعة اإلسالمّية ـ قد ارتبط بعضها بالبعض يف سياق برنا

البحث الذي يتمّثل يف عملّية االستنباط. هذا الربنامج يوضح سلوك الفقيه 

حينام يقّدم جمموعًة من الفتاوی/ األحكام الرشعيّة  ()الالكاتويس 

 وهذه املجموعة تواجه أحياًنا يف صعيد العمل شتی املشاكل واألزمات.

قبل أبواب الفقه، ي أحسب أّن الفقيه الالكاتويس الذي يبحث يف باب من 

جمموعًة من االستنباطات التي تتغرّي وتتحّول علی الدوام ويواجه حوادث 
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ووقائع جديدة يف احلياة دواًما فيجري تغيريات وتعديالت يف منظومته الفقهّية 

ضمن ظروف خاّصة، والذي يلفت النظر هنا هوأّن هذه التغيريات والتعديالت 

ا بعضها افآخر فيبقی مصوًنا عن ذلك ويعّقب إّنام تشمل بعض استنباطاته وأم

 اجّتاهات وحّددة يف سبيل التغيريات. 

ويف الواقع فإّن حفظ أوتغيري استنباطات الفقيه الالكاتويس واجّتاه التغيريات  

ا مسلكيًّا موّحًدا ووحّدًدا، واالجتهاد  والتعديالت بكامله يتبع نموذًجا فكريًّ

الفكرّي املسلكّي بربنامج البحث الذي نحن الالكاتويس يوضح هذا النموذج 

بصدده، أوقل: إّن الفقيه الالكاتويس ـ عندنا ـ يف دراساته الفقهّية تابع للنموذج 

الفكرّي املحّدد املسلكّي عماًل ومشتغل يف برنامج البحث أويف العملّية 

ه، ومن قاالستنباطّية حتديًدا، الذي ينّظم ويوّجه حركاته االجتهادّية يف نطاق الف

جانب آخر، فيؤّكد االجتهاد الالكاتويس علی أّن تبعّية الفقيه هلذا الربنامج/ 

 العملية االستنباطية والنموذج الفكرّي املسلكّي أمر الشعوري وخفّي متاًما. 

وعليه فإّن برنامج البحث الذي نعرّب عنه بعملّية االستنباط، ـ عندنا ـ مكّون  

 تايل: من شتی األجزاء الرئيسة كال

 ـ النص املقّدسة = النواة الصلبة 1 

 ـ املقاصد املعقولة = احلزام الواقي أوالفرضّيات املساعدة  2 

 اإلجيايب ی الكشفـ اخللفّيات اإلجيابّية = املساعد عل 3 

 السلبي ی الكشفـ اخللفّيات السلبّية = املساعد عل 4 

 . النص املقّدسـ 

قّدس يف كل برنامج بحث أوعملّية استنباط إّن النواة الصلبة / النص امل 



حتتوي علی جمموعة  من العنارص ـ أعني هبا عنرص األبدّية وعنرص الثبات يف 

احلكم امل فاد بالنص الترشيعي املقّدس ـ التي افرتضت من قبل الفقيه الالكاتويس 

 يفّكر يف ، والفقيه القائل هبذه العنارص الثابتًة وغرَي قابلة للتفنيد وال للدحض

حذفها أوتعديلها فحسب، بل ويعتربها قاعدًة وبنيًة أساسّيًة لتطّور ونموبرناجمه 

االستنباطّي. بعبارة أخری: إّن هوّية النص املقّدس التي تعترب نواًة صلبًة لربنامج 

البحث، تتضّمن داخلها جمموعًة من اخللفّيات التي ال يمكن رفضها إاّل علی 

االستنباطّية نفسها، وهذا يعني اكتشاف كون العنارص  حساب رفض كل العملّية

كرر يف اهلامش،  الداخلّية يف النص املقّدس تّتصف بطابع التأرخیّية باملعنی الذي ذ 

وبالتايل يعني عدم وجود رسالة  يف ذلك النص الترشيعي لنا اليوم، وهذا معنی 

اليوم، وإًذا،  يًّا يتعّلق بنارفض العملّية االستنباطّية؛ ألّنا مل تكتشف لنا حكاًم إهل

 فوجود تلك العملّية كعدمها. 

ن هوّيَة النص املقّدس يف برنامج   يف رأيي أّن العنارص والفرضّيات التي تكوِّ

البحث/ العملّية االستنباطّية، تعّد غري قابلة للتفنيد والنقض علی أساس قرار 

القائل بتلك منهجّي وحتی لووجدت موارد للنقض فسوف حياول الفقيه 

العنارص أن يدفعها عنها ويف سبيل ذلك يتمّسك بالفرضّيات املساعدة التي تسّمی 

باحلزام الواقي لربنامج البحث ـ أي عملّية االستنباط، ونعرّب يف اجتهادنا 

يف  فّصاًل مالالكاتويس عن هذه الفرضيّات املساعدة باملقاصد املعقولة التي بّينّاها 

 «. عقولةنظرّية املقاصد امل»

منهجيًّا، إّن العنارص األساسّية يف هوّية النص الترشيعي وإن كانت حصيلة  

                                            
 وتفنيده يعني كون النص املقّدس تأرخیيًّا بمعنی املوقتّية أواملتغريّية  (1)
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بل ثبوتيًّا وبالتايل جمّربًة من ق ی العقل اخلالصالقائم عل (احلديس )املنهج 

النبّي جتربًة وحيانّيًة إال أّن حلاظها من ناحية الفقيه ـ والذي ليس له عقل خالص 

ا عنارص غري قابلة للتكذيب والدحض نتيجة القرار فوق املعريف ـ باعتبار كون

َكر غري القابلة للتفنيد  إثباتيًّا، إذن فأخذ العنارص بعني االعتبار بمثابة الفر

 والدحض حصيلة أمرين: املنهج املعريف والقرار فوق املعريف. 

يّة. وق معرفوكام سبق القول، فإّن املنهج له هوّية معرفّية والقرار له هوّية ف 

وهذا القرار ملا كان مّتخًذا من خالل املنهج احلديس يعّد قراًرا منهجيًّا غري أّنه قرار 

فوق معريف إذ املنهج احلديس ال يمكن له أن يوصل فرضّيًة إلی حدود ال تقبل 

فيها أّي تفنيد، وذلك ألن مقام الثبوت الذي يمّثله املنهج احلديس، خارج عن 

 رشي املحدود الذي يستقّر يف مقام اإلثبات. نطاق إدراكنا الب

علی أية حال، إّن الفقيه الالكاتويس ـ يف رأيي ـ يتخذ يف مرحلة  ما قراره الذي  

ال يقبل التكذيب وال التفنيد ويبني علی أساس ذلك القرار جهوده الفقهّية، وتالًيا 

  مام ذلك.يصمد يف وجه اهلجامت ويتّخذ اسرتاتيجيّته الدفاعّية اخلاّصة أ

 . املقاصد املعقولةـ

إّن علم الفقه لكي يبعد التفنيدات واهلجامت عن العنارص األساسيّة املذكورة  

أعاله ـ التي ت عترب نواًة صلبًة للعملّية االستنباطّية ـ يتوّسل إلی املقاصد املعقولة؛ 

ب لثباهتا وعدم قابلية تكذيبها، و ذا اّتسق أن إالفرضّيات املساعدة التي ال ت تعصَّ

تعّرضت النواة الصلبة التي هي النص الترشيعي، للخطر ـ أي خطر التأرخیّية ـ 

فسوف يضّحي بتلك الفرضيّات لتكوَن النواة سليمًة ـ أي أبدّيًة وثابتًة، أوقل: إّن 

احلزام الواقي يف كل برنامج بحث/ عملّية استنباط هوتلك املقاصد املعقولة التي 



الالكاتويس عند تعّرض الربنامج للخطر لكي ينّجي العنارص يضّحي هبا الفقيه 

 األساسيّة من خطر الدحض والتفنيد. 

هناك أمر يف غاية األمهيّة يف جمال عالقة املقاصد باملعطيات املعرفّية وهوأّن  

املقاصد املعقولة التي تقوم بدور الفرضّيات املساعدة، متّهد إمكانّيًة لعالقة 

 ة بالنص الترشيعي املقّدس/ النواة الصلبة ويف الواقع فإّن تلكاملعطيات املعرفيّ 

 أسفل حتامي عن النواة الصلبة/ النص یاملقاصد املعقولة فرضّيات ذات مستو

املقّدس، هذه من ناحية ومن ناحية أخری أّن املعطيات املعرفّية املختلفة التي 

 املعقولة.توجد يف العلوم البرشّية، بدورها حتامي عن تلك املقاصد 

إّن أقرب املقاصد املعقولة إلی األطراف تبنّي املعطيات املعرفّية؛ الفرضّيات  

ذات املستوی األعلی ـ والتي تكون أقرب إلی النواة أواملركز ـ تبنّي الفرضّيات 

ذات املستوی األسفل ولذلك فالنص الترشيعي املقّدس هبوّيته يعّد مبدأ التبيني 

 الغائّي. 

د حزاًما واقيًا  وعليه، فإنّ   املقاصد املعقولة بكل ما يف الكلمة من معنًی توجر

حول النص املقّدس إذ املعطيات املعرفّية القابلة للتكذيب بالقّوة تتبنّي عن طريق 

إجياد تغيريات  وتعديالت  يف املقاصد املعقولة ال يف النص الترشيعي املقّدس. إًذا، 

الزمان من أجل تفسري املعطيات املعرفيّة  حزام املقاصد املعقولة تتغرّي بمرور

 اجلديدة، فيام تتغرّي وت رتك العملّية االستنباطّية نفسها إذا مل تستطع أن تبنّي النص

املقاصدّية بالقياس إلی  ()املقّدس من خالل قدرهتا التسويغّية 

 سائر العملّيات االستنباطّية البديلة. 
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 Positive and Negative)ة إلجيابّية والّلسّياخللفّيات ا .ـ

Presuppositions)  
يف منهج االجتهاد الالكاتويس ( )إّنني أقصد باخللفّيات  

بارٌة عن وهي ع البحثالتدابري التوجيهّية يف العملّية االستنباطّية/ برنامج 

خالهلا تصلح وتنمي ما التي من  ()جمموعة  من التكنيكات حلل مسألة  

 وتتكامل العملّية االستنباطيّة. 

، فاخللفّيات اإلجيابّية لعملّية االستنباط إنام هي الدالالت لی ذلكبناًء ع 

والتدابري والتوجيهات التي تبنّي كيف يمكن أوجيب تسيري العملّية االستنباطيّة 

ركّيته يف حياتنا، حلكي تتحّصن النص الترشيعي املقّدس وتالًيا تستمّر فاعلّيته و

 وهي كالتايل:
 

 ـ خلفّية كون الرشيعة املقّدسة ذات مقاصد معقولة 1

 ـ خلفّية حجّية الظنون العقلّية  2

 ـ خلفّية كون العقل له دور تكذيبّي يف عملّية قراءة النص الترشيعي  3

ة بعد  من جانب 4  ـ خلفّية التفكيك بني الفقه ـ أعني به الرشيعة غري املفرسَّ

ـ أعني هبا القراءة التي يقّدمها الفقيه من النص الترشيعّي.  ـ واملعرفة الفقهّية   الفقيه 

 إلی انضياف اخللفّيات األخری إلیويف األغلب تؤدي اخللفّيات اإلجيابّية  

عملّية االستنباط، ويف الواقع فاملقاصد املعقولة يف احلزام الواقي للعملّية 

يَّأ وتتكيّ  ف من حيث األساس عن طريق داللة وتوجيه خلفّيات االستنباطّية هت 

 .العملّيةتلك 

ـ الدالالت والتوجهيات الواقية اخللفّيات وأّما   السلبّية فتشمل ـ علی العموم 

ذات اجلوانب السلبّية التي تبنّي كيف جيب أن ال ت سريَّ العملّية االستنباطّية حّتی 



لَّ بالنص املقّدس الذي هوالنواة ال  صلبة، وهي كالتايل: ال خی 

 ـ رّد خلفّية كون الرشيعة ليس هلا مقاصد معقولة  1

 ـ رّد خلفّية عدم حجّية الظنون العقلّية  2

 يف عملّية قراءة النص الترشيعّي ـ رّد خلفية كون العقل له دور إثبايت  3

 ـ رّد خلفّية عدم التفكيك بني الفقه واملعرفة الفقهّية.  4

تناسبة إلی إلی انضياف اخللفّيات املالسلبّية أيًضا لفّيات ويف األغلب تؤدي اخل 

 عملّية االستنباط.

ية لفّيات اإلجيابّية والسلبّية مًعا إلی حتّصن وتنماخلوباإلمجال، ال بّد أن تؤّدي  

وتكميل العملّية االستنباطّية التي هي برنامج البحث، وأن تستطيع تقديم حلول  

 حدثت مشكلٌة يف تلك العملّية. للخروج من املشاكل عند ما 

وأخرًيا فنريد أن نؤّكد يف منهجنا االجتهادي احلديث علی أّن العملّية  

ا هبا من  االستنباطّية املتقّدمة هي تلك العملّية التي جيب أن متلك درجًة معتدًّ

االّتساق الداخيّل بشكل يتضّمن طرح برنامج للدراسات الفقهّية املقبلة وأن 

حني وآخر اكتشاف رسائل جديدة أيًضا يف النص الترشيعي،  تستطيع بني

وبالتعبري الالكاتويس؛ إّن العملّية االستنباطّية املتقّدمة إنام هي العملّية التي تسبق 

أحداَث احلياة وتتنّبأ بأحكاَمها الرشعّية، فهذه هي احلوادث التي يصل الفقيه 

فهي  ستنباطّية املتفّسخة أواملتدهورةالالكاتويس إليها تدرجييًّا، وأما العملّية اال

التي باتت تتأّخر عن احلوادث املتواجدة أيًضا وحتاول علی الدوام أن تصل إليها، 

فهكذا عملّية استنباطّية تكون علی سبيل احلرص بصدد تبيني احلوادث املعلومة 

واملعروفة. 
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 اخللفّيات . عدم إمكان جتريد الفقيه لنفّه عن

ب والسنة ی الكتاإّن املعرفة الدينّية ـ بام فيها املعرفة الفقهّية ـ ال تستند إل 

العارفة )/ الذات القارئ للنص املقّدسفحسب، بل و

تفسري فهم و أسايس يف تكوين تلك املعرفة. إًذا فإنّ وخلفّياته هلام دور  (

النصوص املقّدس تبتني علی قاعدتني: قاعدة داخلّية ـ أعني الكتاب والسنة ـ 

للقارئ  () والقبلّياتوقاعدة خارجّية ـ أعني اخللفّيات 

 .ـ للنص

بناّء علی هذا، ما دام مل تنضّم القاعدة اخلارجّية للمعرفة الدينّية إلی قاعدهتا  

بح الرشيعة صامتًة وتبقی هكذا إلی األبد، والقاعدة الداخلّية فسوف تص

رشيعة »ا إلی ويبّدهل« الرشيعة الصامتة»اخلارجّية للمعرفة الدينّية هي ما يفتح قفل 

 «. ناطقة

والنص الدينّي وإن كان كياًنا صامًتا من دون خلفّية إالّ أّنه يصبح ناطًقا بعد  

ّن الفقيه إذا حاول أن يفهم النص إضافة اخللفّيات والقبلّيات إليه، وعليه فإ

املقّدس بدون خلفّية فال يستفيد منه شيًئا إذ كالمها ـ أعني القارئ والنص ـ 
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صامتان واحلال هذه فال يلمع من التقاء الساكنني برق وال ترّن نغمة من اصطدام 

 الصامتني. 

ّونة  متك ال يعني ذلك أّن الرشيعة ـ كظاهرة  « إّن الرشيعة صامتةٌ »ما نقول: دعن 

ـ ليس له أّي كالم للتحّدث وأّن النصوص الدينّية خاليٌة عن  ()من النص 

املعنی واملحتوی، بل وهذا يعني وجود قاعدة خارجّية للمعرفة الدينية وتدّخلها 

 يف فهم وتفسري النصوص الدينّية.

لنص ئ لنعم، إّن الرشيعة له كالم بالقّوة للتحّدث ولكنّه ما دام مل يكن للقار 

 خلفّيات وقبلّيات فال خیرج ما يف النص بالقّوة من معنًی إلی الفعلّية. 

لثنائّي اوعليه فإّن فهم الرشيعة واملعرفة الدينّية يتكّيف نتيجًة للتعامل واحلوار  

 ی النصولكل  منهام حظٌّ يف تكوين معن ،«املخاطب»و« اخلطاب»بني  ()

« النص»ل علی املعرفة الدينيّة. إًذا فاحلوار بني وبالتايل يف فهم املعنی واحلصو

ا )ليس حواًرا « القارئ»و ا  (،أحاديًّ بل وهوحوار ثنائّي. من الواضح جدًّ

أّن الفقيه القارئ للنص الدينّي يواجهه بمجموعة  هائلة من اخللفّيات والقبلّيات 

نام ن يدرك الرشيعة، وحيشاء أوأبی وأّن الفقيه خايل الذهن عن اخللفّية ال يمكنه أ

يفرّس النصوص املقّدسة يتحّتم عليه أاّل خیيل عقله وال جيّرد ذهنه عن القبلّيات 

عّد دينيًّا علی حد تعبري األستاذ جواد  وإاّل فعمله هذا ـ علی تقدير اإلمكان ـ ال ي 

 افآميل. 

 لفّيات . التأثري الشعوري والالشعوري للخ

ييف  لنا جليًّا أّن للخلفّيات والقبلّيات تأثرًيا علی تكبناًء علی ما تقدم، يتبنّي  

ا ويف  فهم الفقيه للنص املقّدس، وهذا التأثري يف بعض األحيان يكون شعوريًّ



ا أن يأمن من التأثري  ا، وسوف يصعب علی الفقيه جدًّ أغلب األحيان الشعوريًّ

 جّرد نفسه عن تلكاألخري للخلفّية ـ أي التأثري الالشعوري ـ وإذا زعم أّنه قد 

التأثري فعلی أكثر تقدير ال يزال يبقی وجود االحتامل دائاًم، بل وهذا الزعم غري 

غ )  ( .مسوَّ

 . تقّيم اخللفّيات 

يف ظنّي أّن اخللفّيات ـ يف تقسيم عام ـ تنقسم علی احلرص العقيل إلی نوعني  

 رئيسني:

التي توّجه  ()اخللفّيات املعرفّية  النوع األول: 

 فهم الفقيه.

التي تكيّف  (الوجودّية )اخللفّيات  النوع الثاين: 

 ذهن الفقيه وبالتايل فهمه.

فاخللفّية املعرفيّة هي القبلّية التي هلا جوانب نظرّية تزّود الفهم باملعطيات  

وال يوجد فيها جانب عميّل يعيشه الفقيه. مثال ذلك:  (املعرفّية )

 اخللفّيات الكالمّية والعرفانّية واألخالقيّة والفلسفّية واملنطقّية واملعرفيّة

 ()والتأويلّية  ()واللغوّية والدالليّة ( )

 قائمة. ی هذه الأن تضاف إلوالتأرخیّية والتجريبّية وما إليها من قبلّيات يمكن 

وجدير بالذكر أّن بعض هذه اخللفّيات ت عّد معطيات آلّية واستنطاقّية للنص  

نترج  یإلاملقّدس وبعضها معطيات استفهامّية للنص وبعضها معطيات ترجع  م 

 النص وبعضها افآخر معطيات تبنّي مرادات امل نترج اجلدّية من النص. 

فهي عبارٌة عن القبلّية التي هلا جوانب عملّية يعيشها  وأّما اخللفّية الوجودّية 
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الفقيه يف حياته وبالتايل تتكّيف غري مبارشة ذهنّياته علی ضوءها، واخللفّية 

 ی سّتة أقسام استقرائيًّا: إلالوجودّية تنقسم بدورها 

ائّية نـ اخللفّية الرتبوّية والتي ترتبط بالفرتة الصبيانّية، كالفرتة الفقرّية أوالغ 1 

  أواحلرمانيّة وغريها.

ا.  2  ا أومعنويًّ  ـ اخللفّية الوراثية والتي ورثها من الوالدين ماديًّ

والتي ترتبط بحاالت الفقيه النفسّية  ()ـ اخللفّية النفسيّة  3 

 إجيابّيًة كانت أوسلبّيًة، نحوالغضب والشهوة والطمع والفرح وغري ذلك. 

والتي قد اكتسبها فيام بعد، نحوالشجاعة   بعّيةـ اخللفّية الط 4 

 واجلبن والروح املقاومّية وما إليها. 

 ـ اخللفّية املكانّية واملرتبطة بكون الفقيه رشقيًّا أوغربيًّا.  5 

حلداثة اـ اخللفّية الزمانّية واملرتبطة بالفرتة الزمانّية التي عاش فيها من ما قبل  6 

 .وما بعد احلداثة احلداثة( و)

ی أّن الشارع هوافآخر ملّا كان له خلفّيات إلومن الرضوري هنا اإلشارة  

وقبلّيات تناسب شأنه عند ترشيع األحكام فيمكن لنا تصوير وجتسيم العالقة 

 املنطقّية القائمة بني الشارع والنص والفقيه بالشكل افآيت: 

       

  الفقيه                                  النص                               شارعال

 

 اخللفّية                                   

 اتمن اخللفّي ة. األنواع الثالث

ا ـ يف عملية   ا أوالشعوريًّ إّن كل خلفّية يستند إليه ويتبعه الفقيه ـ شعوريًّ



 حلرص العقيل من ثالثة فروض: االستنباط، ال خیلوعلی ا

 ( أن تكون اخللفّية ذاتّيًة ) الفرض األول: 

(أن تكون اخللفّية موضوعّية بالقوة ) الفرض الثاين: 

(أن تكون اخللفّية موضوعيّة بالفعل ) الفرض الثالث: 

ف فيه علی االفرتاض فال يمكن فيه حسم إّن اخللفّية الذاتيّة فيام إذا اخت لر  

اخلالف، ألنه ال يوجد يف املقام ميزان/ مقياس وضابط يرتاضی عليه اخلصيامن 

 ولذلك ال يزال يبقی اخلالف قائاًم. 

اًم   وأما اخللفّية املوضوعيّة فهي فيام إذا اخت لرف فيه، فبام أّن هناك ميزاًنا ووحكَّ

 حسم اخلالف. يرتاضی عليه اخلصيامن، يمكن فيه

هذا واخللفّية املوضوعّية تنقسم بدورها إلی قسمني: خلفّية موضوعيّة بالقوة  

 وخلفّية موضوعيّة بالفعل. 

أما اخللفّية املوضوعيّة بالقوة فهي اخللفّية املوضوعيّة التي يوجد ميزانا  

هنة ة الراولكنّه مل يوجد بعد يف احلال ( نظريًّااألصول )ومقياسها حسب 

للعلوم البرشّية وي رتّقب أن يوجد فيام بعد، إذن فامليزان واملقياس له وجود بالقوة 

 مل يتحّقق بعد. 

وأّما اخللفّية املوضوعيّة بالفعل فهي اخللفّية املوضوعّية التي يوجد ميزانا  

س اومقياسها حاليًّا يمكن الرجوع إليه حلسم اخلالف وهذا يعني أّن امليزان واملقي

 له وجود بالفعل قد حتّقق. 

ثم إّن ثمة مبدئني حاكمني يف هذه األنواع الثالث من اخللفّيات ومها مبدأ  

 احلقيقة ومبدأ العدالة. 

أّما مقتضی مبدإ احلقيقة فهوأّن فهم الفقيه الذي يقوم علی اخللفّيات  
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كون ياملوضوعّية بالفعل، جيوز له أن يتعّدی حدود نفسه يف مدی حّجيته وأن 

 حجًة للغري. 

وأّما مقتضی مبدإ العدالة فهوأّن فهم الفقيه الذي يقوم علی اخللفّيات الذاتّية  

أواملوضوعّية بالقوة، ال جيوز له أن يتعّدی حدود نفسه يف مدی حّجيته وعلی أكثر 

تقدير يكون حجًة لنفسه فقط، وال يكون حجًة للغري أللهم إال أن يلتزم به من 

 عندّياته.

 صعوبة وتعّذر نقد اخللفّيات . 

تأسيًسا علی ما تقّدم يأيت السؤال: هل يمكن لنا أن ننتقد اخللفّيات املوضوعية  

 بالفعل أم ال؟

إّن اإلجابة علی هذا السؤال عمل شاّق وعسري؛ ألّنه بأّي اجّتاه معريّف من  

ل أّن اختيار كل نريد أن ننتقدها؟ واحلا (التسويغ )نظرّيات الترببر/ 

واحد منها بذاته خلفّية أخری ولكي ت قَبل هذه اخللفّية ويؤخذ هبا ال بّد أن تكون 

خلفّيًة موضوعّيًة بالفعل وإثبات كون هذه اخللفّية الثانية موضوعيًّة بالفعل إّما 

بنفس ذلك االجّتاه املعريّف الذي ثبتت به اخللفّية األولی، فهذا دور وإّما بغري ذلك 

جّتاه املعريّف فننقل الكالم إليه وهكذا يؤّدي إّما إلی الدور وإّما إلی التسلسل، اال

                                            
توجد يف نظرية املعرفة احلديثة ـ كام نعلم ـ اجتاهات خمتلفة يف نظرية التسويغ وأذكر هنا ( 1)

 أمّهها كالتايل:

 ( Classical foundationalism) مع قراءاهتا املختلفة ـ النظرية التأصيلّية الكالسيكّية 1

 ( Modest foundationalismـ النظرية التأصيلّية الوسطّية ) 2

 ( Postulatesـ األصول املوضوعة ) 3

 ( Coherentism) ـ النظرية االتساقّية مع قراءاهتا املختلفة 4



ـ أي اخللفّية املوضوعيّة  إًذا فال سبيل ال إلی اإلثبات وال إلی اإلنكار، بل والقضّية 

  .(املوضوع )بالفعل ـ جيب أن تكون قائمًة علی األصل 

 السحث لىع. النتائج املنطقية املرتّتسة 

 نخرج ممّا مّر بنا من بحوث، بنتائج ذات قيمة يف خصوص التقليد واالجتهاد.  

 . نتائج السحث يف مّألة التقليد ـ

ـ التي هي فهم الفقيه ـ للمقلِّد.   ـ ثبوت حق االنتقاد واالعرتاض علی الفتوی 

ا يًّ ـ حرّية الرجوع إلی كل فقيه يف أية فتوی من الفتاوی سواء كان الفقيه ح 

 أومّيًتا وبالتايل بطالن نظرّية أعلمّية الفقيه. 

 نتائج السحث يف مّألة االجتهاد. ـ

ـ بطالن الدفاع عن نموذج اجتهادّي واحد وبالتايل إثبات تعّدد نامذج  

 االجتهاد. 

يها ی املعرفة الدينّية بام فـ نسبّية ظاهرة املنهج والتخّصص يف احلصول عل 

 املعرفة الفقهّية. 

  





 

 

 

 

 

 املقال الرابع

 لقياسّيقراءة حديثة حول االجتهاد ا

 ـ ة ملدلول النصكأداة موسِّعـ االجتهاد 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 متهيد

إّن احلديث حول االجتهاد القيايّس قد كثر بني الفقهاء كثرة غري متعارفة  

وكتبت عنه املجّلدات وكان موضع خالف كثري ونظرًا ملا يرتّتب عليه من ثمرات 

أن أسّجل حول هذه القضّية اهلاّمة  سبيل العجالة فقهية واسعة أردت علی

مالحظايت الشخصّية املتواضعة ـ تارًكا ملختلف القراءات مع مناقشاهتا وردودها 

ی أساس املعطيات املعرفّية لنظرّية املقاصد املعقولة دون ـ عل یأخری مناسبة إل

 ي هنا بإثارة بعض األفكار للبحثأن أدخل يف التفاصيل املطّولة. وهلذا أكتف

 والتداول. 

 . تعريف القياس

توسعة مدلول نّص واقعي لنّص »والذي يبدويل من تعريف القياس أّنه  

 «.مفرَتض يف حكمه اجلزئي املعقول معناه

بناًء علی هذا التعريف فللقياس أركان ثالثة يمكن انتزاعها من نفس  

 التعريف: 
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)املقيس عليه( وهواملحل الذي ثبت حكمه  واقعيالنص ال ـ الركن األول: 

 يف الرشيعة املقّدسة. 

)املقيس( وهواملوضوع الذي يراد معرفة  النص املفرتضـ الركن الثاين:  

 حكمه عن طريق توسعة مدلول النص الواقعي يف حكمه اجلزئي. 

قدس امل احلكم ويراد به االعتبار الرشعي الذي جعله الشارع ـ الركن الثالث: 

 علی النص الواقعي والذي ي طلب توسعته للنص املفرتض.

أّن احلاكم املطلق يف عملّية التوسعة ـ التي تنتهي بنا وجتدر اإلشارة هنا إلی  

ـ إّنام هوالعقل بجميع أنواعه األربع :  اكتشاف حكم كيل يف النص الواقعي یإل

عقل ي البحت والالعقل التجريبي، العقل نصف التجريبي، العقل التجريد

احلديس. وألجل التعّرف علی حّجّية مثل هذه احلدوس/ اإلداكات العقلّية 

ة احلدوس العقلّية ونظرّية حجيّ »املقال األول يف الكتاب حتت عنوان: ی فراجع إل

 . «الظنون العقلّية

 

 

 

                                            
س له يالنص الواقعّي هوالنص الذي ا عتربر له حكم خاّص به من قبل الشارع املقدس ول( 1)

لی مرحلة إ« املجهول»سؤال حتی يطلب جواًبا مناسًبا لنفسه وبالتايل فينتقل من مرحلة 

 «. املعلوم»

النص املفرتض هوالنص الذي  يفرتض كنص اعتباري له سؤال يقتيض احلكم اخلاّص ( 2)

 الذي هوجواب مناسب له.



 

 

 

 

 

 

 

 

 . قّما القياس ـ

اس إثبايت قسمني: قيإلی  إّن القياس الفقهي ينقسم ـ علی تقديري الشخيص ـ 

 وقياس إبطايل. 

 ة التوسعة من كونا إجيابّيًة أوسلبيًّة. ی نوعيّ والسبب يف ذلك يعود إل

ع فيه مدلول النص الواقعّي  عليه، فالقياس اإلثبايت هوالقياس الذي ي وسَّ

ض يكون ی أّن النص املفرتللنص املفرتض يف حكمه اجلزئي توسعًة إجيابّيًة بمعن

ع وأّما القياس اإلبطايل فهوالذي مصداقً  ع فيه مدلول النا للمدلول املوسَّ ص ي وسَّ

اًقا النص املفرتض مصدالواقعّي للنص املفرتض يف حكمه اجلزئي ال ليكون 

ع، بل لتكون حّجّية ذلك النص املفرتض متوقرفًة علی موافقته  للمدلول املوسَّ

ع. وهذا هومعنی كون التوسعة سلب  ّيًة. للمدلول املوسَّ

 «اس يف التعّسدّياتال قي» :. تأسيس قاعدة عاّمة

وفًقا ملا توّصلنا إليه يف نظرية املقاصد املعقولة من نتيجة ـ وهي أّن التعبّد يف  

النص 

 الواقعّي 

النص 

 املفرتض

 احلكم الكيل
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الدين هي ما يعرّب عنه بمنطقة الفراغ العقيل؛ التي ال جيد العقل فيها دلياًل مناسًبا 

ًغا ال لصالح احلكم الرشعي وال عليه   ـ يتبنّي لنا من حيث املبدأ أّنه ال قياسمسوًّ

 إال ألّن العقل يسكت حينئذ  عن احلكم إثباًتا 
 
يف التعّبدّيات وليس ذلك ليشء

ع مدلوَل النص الواقعّي ال إجياًبا وال سلًبا.   ونفًيا، وهذا يعني أّنه ال ي وسِّ

 ين العمل باملنهج القياس. التخرجيات حول األحاديث الرادعة ع

عرتض بأّن القياس الفقهي منهّي عنه يف األحاديث، فكيف حتكمون إن ا 

 بصّحة االجتهاد القيايّس يف حتصيل أحكام الرشيعة اإلسالمّية؟ 

قلنا: بعد أن أثبتنا معقولّية وصّحة القياس كمنهج معريّف ال بّد من أن نخّرج  

 تلك األحاديث الناهية عن العمل به خترجًيا موضوعيًّا. 

 جيات حول هذه املشكلة نذكر هنا بعضها يف التايل: فلنا ختر 

إّن هذه األحاديث ناظرة إلی السياق التأرخیّي اخلاّص الذي  التخريج األول: 

 كان ال ي عتنی فيه إلی األحاديث وإنام كان كمٌّ قليل منها مورد القبول واألخذ.

ّصة يايّس خمتإّن األحاديث الناهية عن العمل باالجتهاد الق التخريج الثاين: 

 بنطاق التعبدّيات ليس إال، وعليه، فتلك األحاديث خارجٌة عن وحل البحث.

إّن األحاديث املذكورة تشري إلی وجود املانع يف استعامل  التخريج الثالث: 

 املنهج املعريف وهوعدم مراعاة الرشوط اخلاصة املوضوعيّة يف استعامله. 

هم أفضل الصلوات والسالم ـ من وأظّن أّن موقف أئمة أهل البيت ـ علي 

ا  مسألة القياس وعملّية القياس وما إليها من أشكال الرأي كان موقًفا وضع حدًّ

لالسرتسال يف املنهج الذايّت وزجر عن إخضاع الرشيعة للفهم الشخيّص الذي ال 

يتقّيد باملناهج املوضوعّية، حيث خیلق ذلك حالة فوضی معرفيّة مطلقة يف فهم 



 يعة اإلسالمّية. أحكام الرش

إًذا، فاألحاديث ال تشمل تلك املوارد التي يرتفع فيها املانع وهوعدم مراعاة  

 الرشوط اخلاّصة املوضوعيّة يف عملّية التوسعة التي هي منهج قيايّس. 

 . حصيلة السحث

ل أمر معقو ـ ي بّينّاهممّا قلنا آنًفا، اّتضح لنا أّن االجتهاد القيايّس ـ باملعنی الذ 

يمكن األخذ به وتطبيقه علی الرشيعة اإلسالمّية، وهذا البيان اجلديد هيّيئ للفقه 

علی  «مقاصد الرشيعة»اإلسالمي أرضيًّة مناسبًة تساعده علی التقريب من فكرة 

. ضوء نظرّية املقاصد املعقولة





 

 

 

 

 

 املقال اخلامس
 

 نّياجتهاد قرآ : حنوالقرآن كمصدٍر معريفٍّ وحيٍد

 

 

 





 

 

 

 

 

 متهيد 
أوّد أن أعالج يف هذه الوريقات إشكاليًة قرآنّية هاّمة وهي اهلوّية احلقيقّية للسنّة 

وعالقتها املتصّورة مع القرآن، أوقل: واقع كون القرآن مصدًرا معرفيًّا دينيًّا 

وحيًدا... أريد هنا أن أصدر عن دعوی مفادها أن القرآن الكريم من حيث 

هم ترب مصدًرا معرفيًّا دينيًّا وحيًدا، وأّما السنّة فال بّد أن ت قّيم وت فاملعرفّية الدينّية يع

علی ضوء هذا املصدر املعريّف، ويف الواقع فإّن السنّة هي قراءة الرمزّيات اخلفيّة 

، بعبارة أخری: هي جمموعة استنباطات من ‘للقرآن من قبل الرسول

بل اهلل بإحياء ثان  من ق ‘للرسوالرمزّيات اخلفيّة للقرآن التي قد حصل عليها ا

 سبحانه وتعالی علی بيان  سيأيت فيام بعد. 

إّن الطريقة التي نراها مناسبة إلثبات دعوانا، إّنام هي نموذج التحليل 

الفينومينولوجي )الظاهرايّت( القائم علی املقاربة داخل الدينّية وسنبنّي علی ضوء 

من سورة الكهف  27اجلن وافآية  من سورة 22هذا النموذج أّن تفسري افآية 

 بشكل تأوييّل، يدّلنا علی كون القرآن مصدًرا معرفيًّا دينيًّا وحيًدا.

 لكريم يف القرآن ا« امللتحد». أفهوم 

 يف موضعني من القرآن الكريم:« امللتحد»لقد استعملت كلمة 
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يِن ِمَن ُُيرِيَ ُقْل إيِني َلن (، يقول تعالی: ﴿22سورة اجلن )افآية:  املوضع األول:

ـِه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا﴾ ، حيث يظهر من افآية أّنه مل يكن الل 

ملتحًدا إاّل اهلل سبحانه وإّنام كان ملتحده املوحی إليه هوقرآنه كام  ‘لللرسو

 هوتعالی ملتحده يف كل ما كان حيتاجه، تكوينًا وترشيًعا.

﴿َواْتُل َما ُأوِحَي (، يقول تعالی: 27ف )افآية: املوضع الثاين: سورة الكه

َل لَِكلاَِمتِِه َولَن ََتَِد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًداإَِلْيَك ِمن كَِتاِب رَ  ﴾، من املعلوم أّن بيَك اَل ُمَبدي

هذه افآية من حيث املضمون تعطي نفس املعنی الذي تفيده افآية األولی، ولكن 

ا باعتبار رجوع ‘ لتثبت للرسو بفارق وهوأّن افآية األولی ملتحًدا وجوديًّ

ونرهر »الضمري يف ن د 
 إلی اهلل تعالی، وأّما افآية الثانية فتثبت له ملتحًدا معرفيًا أي« مر

ن إلی الكتاب أي القرآ ِمن ُدونِِه﴾يف جمال املعرفة باعتبار رجوع الضمري يف ﴿

صلة يف ذات الكالم من الكريم ال إلی الرّب، وذلك من خالل وجود القرائن املتّ 

﴾ مضاًفا إلی أّن بيَك﴾ و﴿َكلاَِمتِهِ ﴿اْتُل﴾، ﴿َما ُأوِحَي إَِلْيَك﴾، ﴿كَِتاِب رَ قبيل: 

 الضمري يف الكالم يرجع أدبيًّا إلی املضاف ال إلی املضاف إليه.

ثم إّن افآية الثانية حتيل ملتحًدا من دون القرآن كام حتيله من دون اهلل، رضًبا 

 ال تغيب رسالته ‘لق الزمن ما بقي الدهر، فمهام غاب شخص الرسوإلی أعام

فغريه أحری أن « لن جتد...»وهوأّول العابدين  ‘لالقرآنّية وإذا كان الرسو

، ولكنّه بإحالة ‘لوإن كان خطاًبا لشخص الرسو« لن جتد...»فـ «. لن جيد»

جان حّتی يطوي كل زمان ومكان وكل إنس و« جتد...»وأول العابدين يف « لن»

 القيامة الكربی فتحيل أّي ملتحد طول الزمان وعرض املكان سوی القرآن. 

ا أم  ‘ولإلی هنا اّتضح لنا أّنه ليس للرس  ـ سواء أكان وجوديًّ
أّي ملتحد 



معرفيًّا ـ سوی اهلل وكتابه الغنّي. علی هذا األساس فيتعنّي واجبنا هوافآخر يف 

القرآن  نستند يف حتصيل املعارف الدينّية إلیاملجال املعريف، بحيث جيب علينا أن 

 الكريم فقط وأالّ نّتخذ غريه ملتحًدا معرفيًّا علی حد التعبري القرآين.

جيب علينا أن نستند يف حتصيل »والبّد من اإلشارة إلی أّنه عند ما نقول هنا 

ال نريد  «املعارف الدينّية إلی القرآن الكريم فقط وأالّ نّتخذ غريه ملتحًدا معرفيًّا

بأّي وجه من الوجوه إنكار السنّة ـ كمصدر معريّف دينّي ـ من األصل، بل ونريد 

أن نعّلق بشكل موضوعي ونسقي علی العالقة القائمة بني السنّة والقرآن وأن 

نبنّي كون السنّة النبوّية من حيث اهلوّية احلقيقّية هي عبارة عن الرمزّيات اخلفيّة 

 للقرآن الكريم،

كننا أن ننكر السنّة النبوّية يف حني أّن القرآن نفسه يف كثري من آياته كيف يم

 معريفٍّ ال وحيص عنه؟!، وعلی ذلك فإنكار  املبينة
يقّدم لنا السنّة النبوّية كمصدر 

 السنّة النبوّية يعني يف الواقع إنكار نفس القرآن.

 . اجلوانب األربع للقرآن

مينولوجي فإّن للقرآن الكريم علی مستوی بناًء علی نموذج التحليل الفينو

التوجيه املعريف أربعة جوانب خمتلفة؛ إثنان منها يرتبطان باجلانب الداليّل للقرآن 

 واألخريان باجلانب الرمزّي له، فاألقسام كالتايل:

 أ ـ اجلانب النيص

 ب ـ اجلانب الظهوري

 ج ـ اجلانب الرمزي املطلق

                                            
  21، األحزاب: 2: ، اجلمعة65و 59، النساء: 44، النحل: 7، احلرش: 31آل عمران: ( 1)
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 اجلانب الرمزي النسبيد ـ 

جلوانب الدالليّة للقرآن ـ نصّيًة كانت أوظهورّيًة ـ تّتسم بعالمة السعة إّن ا

واألئمة  ￦والشمولية حّتی تّتسع لتشمل مجيع املخاطبني منهم النبّي األكرم

املعصومون ـ عليهم أفضل الصلوات ـ وأّما اجلوانب الرمزية للقرآن ـ مطلقًة 

 كانت أونسبيًة ـ فهي خمتّصة بالنبي ليس إال. 

عليه، فتتمّتع اجلوانب الرمزية للقرآن باخلصوصّية الذاتّية وبالتايل خیتّص و

بشخص النبّي فقط واجلوانب الداللّية للقرآن تّتسم باخلصوصّية املوضوعّية ومن 

 ثّم يفهمها كل من يعرف اللغة العربية أويعلم ترمجة القرآن املبني.

يكشف بالرصاحة عن  توضيح ذلك: إّن اللفظ من حيث الداللة اللغوية قد

املعنی الذي قصده املتكلم، بحيث ال حيتمل اإلنسان غري ذلك املعنی الواحد 

املقصود ويسّمی بالنّص، وقد ال يكشف بالوضوح عن املعنی الذي قصده 

املتكلم، بل حيتمل أكثر من معنی بشأن مقصود املتكلم لكنّه راجح يف أحدها ومن 

بني املعاين ال يؤخذ به يف منهج العقالء وال  جهة أخری فإّن املعنی املرجوح من

 تدور عليه رحى املحاورة، وإّنام يؤخذ باملعنی الراجح وهذا يسّمی بالظاهر.

وعليه، فإّن النّص يتسم بالرصاحة والتعبري الكاشف كشًفا مؤّكًدا عن غرض 

 يف املتكّلم، والظاهر بغلبة الظّن فيه بأّنه مراد املتكّلم، وهبذا أخضعت اللغة

التعامل معها للتقسيم القائم عىل قّوة االحتامل الذي تعطيه أويؤخذ منها، فصار 

 االحتامل املوجود يف الذهن هواملعيار لتقسيم دالالت اللغة.

جيب علينا أن نلتفت يف املقام إلی نقطة  وهي أّن الظهور ينقسم إلی ظهور 

اري عن الظهور االستقرابتدائّي وظهور استقرارّي، ولتمييز الظهور االبتدائي 

 نورد مثالني:



وحدها ظاهرة يف احليوان « أسد»، فلفظة «رأيت أسًدا يف احلامم»إذا قلت:  ـ1

املفرتس ولكنّها بظهورها االستقرارّي ظاهرة يف الرجل الشجاع؛ فلوقيل: إّن 

اجلملة محلت عىل خالف ظاهرها. نقول: إّنام يصّح بالنسبة إىل ظهور جزء من 

ني: األسد دون املجموع، فالالزم لألخذ هوالظهور اجلميّل )أي الكالم، أع

 االستقرارّي( ال اجلزئّي.

، فالظهور البدوي أّن بيت زيد غري نظيف، «زيد كثري الرماد»إذا قلت:  ـ2

ولكنّه ظهور ابتدائّي، فإذا لوحظ أّن الكالم ورد يف مقام املدح يكون ذلك قرينًة 

هواجلود؛ فلوقيل بأّن الكالم محل عىل خالف ظاهره. عىل أّن املراد الزم املعنى و

نقول: إّنام هوبحسب ظهوره االبتدائّي ال االستقرارّي، فالذي جيب األخذ به 

 هوالظهور املستقر ال البدوّي. 

وعىل ذلك فحمل اجلملة األ وىل عىل احليوان املفرتس والثانية عىل اجلود أخذ 

بني  يرمي هذه التفاسري بالتأويل ال يفرقبالظاهر؛ وليس فيه شائبة تأويل، ومن 

 الظهورين: االبتدائّي واالستقرارّي.

وممّا بّينّاه آنًفا يظهر جليًّا أّن املقصود بالظهور الذي يعّد من اجلوانب الدالليّة 

 للقرآن، إّنام هوالظهور االستقرارّي ال الظهور االبتدائّي. 

 عوًدا على بدٍء

دة فاملقصود به هواحلروف املقّطعة الواقعة يف أوائل عفيام يتعّلق بالرمز املطلق 

من السور القرآنّية، والذي ال ينبغي أن يغفل عنه أّن هذه احلروف ـ وهي أربعة 

عرش حرًفا ـ تكررت يف سور شتى وهي تسع وعرشون سورة افتتح بعضها 

« طه»، وبعضها بحرفني وهي سور «ن»و« ق»و« ص»بحرف واحد وهي 
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 «الر»و« امل»وبعضها بثالثة أحرف كام يف سوريت «. حم»و« يس»و« طس»و

مسة بعضها بخو« املر»و« املص»عضها بأربعة أحرف كام يف سوريت وب« طسم»و

. وختتلف هذه احلروف أيًضا من «محعسق»و« كهيعص»أحرف كام يف سوريت 

دة وبعضها واقعة يف مفتتح ع« ن»حيث أّن بعضها مل يقع إال يف موضع واحد مثل 

. وذلك من خمتّصات القرآن الكريم «حم» و« طس» و« الر» و« امل»لسور مثل من ا

ال يوجد يف غريه من الكتب الساموّية، وأّما الرمز النسبّي فهوارتباط خاّص بني 

هذه احلروف املقّطعة ـ التي تعترب رموًزا رسميًة للقرآن ـ وبني املضامني النصيّة 

مفردات حروف الكلامت الوضعّية يف افآيات والظهورّية للسور امل فَتتح هبا أوهو

 الرشيفة التي تعترب رموًزا غري رسمّية  للقرآن الكريم. 

كام قلنا، فإّن هذه احلروف التلغرافّية الرمزية أي اجلوانب الرمزّية للقرآن ـ 

خفّية  ‘مطلقًة كانت أونسبيًة ـ هي رموز خاّصة بني اهلل سبحانه وبني رسوله

امنا العادية للوصول إليها واختّص اهلل هبا رسوله بعد عموم عنّا ال سبيل ألفه

إّن : »×سائر القرآن لسائر املكّلفني فهي إًذا صفوة القرآن كام عن اإلمام عيل

إّنا مفاتيح كنوز »و« لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهّجي

 .«القرآن

ا، اّللهّم الغيب فيهفليس لغري صاحب الرّس التنّقب عن معانيها أوالتخّرص ب

وقد حتّمل هذه ^أواألئمة من آل الرسول ‘لإال ما ثبت منها عن الرسو

الرموز أنباًء غيبيًّة يف مثلث الزمان: ماضًيا وحااًل واستقبااًل، ممّا هيّم الرسول 

واألمة اإلسالميّة، أوحقائق علمّية معرفّية، أومعارف دينّية ممّا ختتّص بالرسول 

 . وأهليه املعصومني



، فإّن احلروف املذكورة من أفضل القرآن وهلا معان  
 
من »ومهام يكن من يشء

ا معنى جانبّي، فإّنه  «قرأ حرًفا منها فله حسنة واحلرف لفظيًّا كلمة جانبّية ومعنويًّ

 أم ماذا،« امل»طرف الكالم فإن قرأت: ألف ـ أو ـ الم ـ أو ـ ميم، قاصًدا للتي يف 

حسنتها، كام إذا قصدهتا حرًفا من غريها يف سائر افآيات فقد قرأت حرًفا هلا 

ممّا يدّل عىل أّن ملفردات حروف الكلامت  ‘القرآنّية كام يروى عن رسول اهلل

يف افآيات القرآنّية معاين كام جلمالهتا، فهي إذن تنحومنحى رموز القرآن وعىل 

ي لامت داّلة عىل ما تعنذلك فاحلروف املذكورة ـ مقّطعًة كانت أومفردًة ـ تعترب ك

كربقّيات  رمزّية  بني اهلل وأهل اهلل اخلصوص كالرسول وأهليه وإن كانت حرًفا 

 واحًدا كـ : ن ـ ق ـ ص فضاًل عن كثرهتا.

  . اهلوّية احلقيقية للّّنة

كثري من األحكام والتعاليم  الالئحة من املعلوم أّنه يوجد يف سنة الرسول الثابتة

عات الصالة وخصوصّيات احلّج ونصاب الزكاة وغريها من الدينّية مثل رك

األمور التي مل يرد تأكيدها وال نفيها يف القرآن الكريم، بناًء عىل افآية السابعة 

كان قد حصل عىل مثل هذه  ‘لوالعرشين من سورة الكهف فنفهم أّن الرسو

ه يف  سبحانالتعاليم اإلهلّية من خالل احلروف الرمزّية للقرآن ولذلك يقول اهلل

وَل » كثري من افآيات القرآنّية:  س  وا الرَّ يع 
ة أي أطيعوا الرسول يف سنّته اجلامع« َأطر

                                            
كام ورد يف الدر املنثور: قال رسول اهلل: من قرأ حرًفا من كتاب اهلل فله به حسنة واحلسنة ( 1)

 بعرش أمثاهلا، ال تقول: آمل حرف، ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف.

 ال كام جاء يف الدر املنثور: قال رسول اهلل: من قرأ حرًفا من القرآن كتب اهلل به حسنة. (2)

 أقول بسم اهلل ولكن باء وسني وميم، وال أقول: امل ولكن األلف والالم وامليم.
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 غري املفّرقة، عىل حد تعبري اإلمام عيل ـ عليه السالم ـ الوارد يف نج البالغة.

ـ تنقسم إىل قسمني: قسم واحد منها  ـ عىل التحليل التأوييّل  ثّم إّن السنة النبوّية 

ستنبط من اجلوانب الداللّية للقرآن الكريم وقسم آخر منها ي قتنص من اجلوانب ي  

الرمزّية له وكذلك السنة النبوّية املستفادة من الرموز القرآنّية، فإّنا تنقسم بدورها 

إىل فئة  تؤخذ من الرموز الرسمّية للقرآن الكريم وإىل فئة  أخرى تؤخذ من الرموز 

 غري الرسمّية له.

حي وحيان اثنان: و ‘لالتحليل يّتضح أّنه كان ينزل عىل قلب الرسو وهبذا

مرتبط بجوانب القرآن الدالليّة ووحي مرتبط بجوانبه الرمزّية وعىل ضوء هذه 

احلقيقة فإّن الوحي األول ـ باعتباره يملك خاصيّة عاّمة ـ يفهمه الناس عىل مستوى 

ـ باعتباره ـ كان منحرًصا النص والظهور وأما الوحي الثاين فهو   يملك خاصيّة خاّصة 

يف الرسول، وبالتايل كان حيصل من خالل ذلك الوحي عىل املعارف التلغرافيّة 

الرمزّية، ومن جهة أخرى فإّن مثل هذه املعارف الرمزّية مل تكن موافقًة للنصوص 

 كالقرآنية أوالظهورات القرآنيّة وال خمالفًة هلام، ومن هنا يتبنّي لنا سبب كون تل

 املعارف رمزّيًة... 

 ‘يانطالًقا من الشواهد التارخیية فنعلم أّن الصالة كانت واجبًة عىل النب

عندما ب عث بالرسالة، عىل النحوالذي جيب علينا افآن كامًّ وكيًفا، فقد صىّل النبي 

أول صالته يف دار زوجه خدجية الكربى بعد أن رجع من غار حراء... هذا من 

نعرف أّنه ليس يف القرآن الكريم آيات تبنّي لنا كيفّية وكّميّة  جانب ومن جانب آخر

الصالة بكل تفصيالهتا، فإًذا من أين علمها الرسول آنذاك؟! يف حني مل يكن فيام 

نزل إليه عند أوائل البعثة من سور مثل العلق واملدثر واملزّمل، أّية معلومات 



لتحده القرآين عند ذلك؟! هل رصحية بشأن كيفّية وكّمّية الصالة، وماذا كان م

كان ملتحده يشًءا آخر غري القرآن؟ كاّل، بل كان ملتحده الوحياين إّنام 

هوالرمزّيات اخلفّية للقرآن الكريم، وإاّل )أي إن مل يكن ملتحده املعريف وحيًا 

 ًدا﴾َح ﴿َوَلن ََتَِد ِمن ُدونِِه ُمْلتَ قرآنيًّا يف ب عده الرمزّي( لكان داخاًل يف قوله تعاىل: 

 !‘لوبالتايل فيفقد قيمته املعرفّية، وهذا املعنى غري متصور يف حق الرسو

من سورة الكهف فال بّد أن نقبل وجود مبدأ امللتحد  27وعىل أساس افآية 

املعريّف يف مجيع أقوال وأفعال وتقارير الرسول، ومن ثّم يتضح لنا أّن للقرآن 

 ناس ولساًنا يفهمه الرسول فقط،لسانني: لساًنا يستطيع أن يفهمه مجيع ال

عليه، فإّن القرآن الكريم هواملصدر املعريّف الدينّي الوحيد وبالتايل جيب أن 

ت فهم السنة النبوّية عىل ضوء هذا املصدر املعريّف، ويف الواقع فإّن السنة هي قراءة 

، بعبارة أخری: هي جمموعة ‘لالرمزّيات اخلفّية للقرآن من قبل الرسو

بإحياء  ‘لات من الرمزّيات اخلفّية للقرآن التي قد حصل عليها الرسواستنباط

 ثان  من قبل اهلل سبحانه وتعالی. 

 . عالقة الّنة النسوّية مع القرآن

بالتحليل التأوييّل الذي تقّدم منّا آنًفا، نستطيع افآن أن نحصل عىل تصوير 

عالقة لنبوية، وهذه الموضوعّي رصيح بشأن العالقة القائمة بني القرآن والسنة ا

 «.الظاهر ـ الباطن»أوعالقة « املتن ـ اهلامش»ـ إن صّح التعبري ـ هي عالقة 

جيب علينا أن ننّسق دائاًم العالقة القائمة بني القرآن والسنة النبوية عىل أساس 

 القاعدتني التاليتني:

ك ذل إذا كان احلديث احلاكي عن السنة النبوّية ـ سواء يف القاعدة األوىل:
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احلديث املتواتر أوغريه ـ خمالًفا للمضامني النصّية أوالظهورّية من القرآن الكريم 

 يرضب عرض احلائط.

إّن كل حديث يتمّتع بالتوثيقات التأرخیّية القطعّية إّنام يؤخذ  القاعدة الثانية:

 به فيام إذا مل يكن مصّدًقا وال منكًرا يف القرآن الكريم. 

 . وهم وتنسيه

طر ببال القارئ العزيز عدة أسئلة حول ما توّصلنا إليه آنًفا من كون ربام خی

القرآن مصدًرا معرفيًّا دينيًّا وحيًدا والسنة املحمدّية عبارًة عن قراءة الرمزّيات 

 .‘لاخلفّية له من قبل الرسو

نة وآله ـ علی الس عليه اهللمن املمكن أن حيصل النبي ـ صىل السؤال األول: 

التدّبر والتفّكر يف افآيات القرآنّية الكريمة، من دون افرتاض صّحة مبدأ من خالل 

 امللتحد املعريّف القرآيّن الذي طرحتموه.

إّن هذا البديل املعريّف ال يغنينا عن بديلنا املعريّف أي مبدأ امللتحد  اجلواب: 

وجزًءا  رف، بلاملعريّف القرآيّن؛ الّنه ال يشمل كل ما جاء يف السنة املحمدّية من معا

ضئياًل من السنة الرشيفة. إذن هناك معارف دينّية ال يمكن استنباطها من اجلوانب 

الداللّية النصّية والظهورّية للقرآن الكريم خالل عملّية التدّبر فيها كام يدّل علی 

ذلك التجربة والوجدان، بل وحيصل النبّي علی تلك املعارف عن طريق جوانب 

 فليالحظ ذلك جيًدا.القرآن الرمزّية، 

ة كيف استنتجتم من مصدرّية القرآن املعرفّية مرجعّيته التقييميّ  السؤال الثاين: 

يف وحاكمة احلديث؟ إذ ال يوجد أية مالزمة منطقيّة بني املصدرّية املعرفّية واملرجعيّة 

 التقييمّية.



انب ج نعم، كالمكم صحيح فيام إذا افرتضنا مصدًرا معرفًيا آخر إلی اجلواب: 

مصدرّية القرآن املعرفيّة مل ينشأ من القرآن نفسه باملعنی الذي بيّناه يف مبدأ امللتحد 

املعريّف القرآيّن، بل ونشأ من إهلام إهلي غري قرآيّن. ولكنّنا قد أثبتنا عدم صّحة هذا 

االفرتاض من خالل الربهنة علی أّن القرآن الكريم هواملصدر املعريّف الدينّي 

ّن السنة الرشيفة إّنام هي قراءة الرمزّيات اخلفّية للقرآن من قبل الوحيد وأ

، وهذا يعني أّن القرآن له مرجعّية تقييميّة يف وحاكمة احلديث؛ ألّن ‘الرسول

هناك مالزمًة منطقيًّة بني املصدرّية املعرفيّة الوحيدة للقرآن وبني مرجعّيته 

 التقييمّية يف جمال املحاكمة كام هوواضح. 

 ما هوالفرق اجلوهرّي بني الرموز القرآنية وبني آية التبيان؟  ؤال الثالث:الس

من سورة الكهف ـ تدّل علی  27إّن آية التبيان كأختها ـ أعني افآية  اجلواب: 

أّن القرآن هواملصدر املعريف الدينّي الوحيد، واملقصود باليشء يف افآية املذكورة ـ 

الذي يناسب كتاب الرشعة واهلدی فهوإذن  بمناسبة احلكم واملوضوع ـ هواليشء

 كل هدی من اهلل: آفاقًيا وأنفسًيا، تكوينًيا وترشيعًيا.

وأما الرموز القرآنّية فهي تبنّي لنا منايشء تلك املعارف التكوينّية والترشيعّية ـ 

بالنحوالذي أوضحناه مسبًقا ـ إلی جانب املضامني النصيّة والظهورّية من القرآن 

 الكريم.

ملاذا أخذت الرمزية يف مفتتح السور فقط ال يشء آخر مثل  لسؤال الرابع:ا

 اإلهلام اإلهلّي كدليل  علی مصدرّية القرآن املعرفّية بالنحوالذي طرحتموه؟

من سورة الكهف تدّل برصاحة وحيانّية علی  27كام قلنا، فإّن افآية  اجلواب: 

 لوحيد فتحيل أّي ملتحد معريّف منأّن القرآن املجيد هواملصدر املعريّف الدينّي ا
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دون القرآن رضًبا إلی أعامق الزمن ما بقي الدهر فلومل يكن ملتحد النبي املعريّف 

ونرهر »وحًيا قرآنيًّا يف ب عده الرمزي لكان داخاًل يف قوله تعاىل:  ن د 
َوَلن جَترَد مر

ْلَتَحًدا ه داية ممّا حيتاج إليعىل ما تقّدم. وذلك يعني أّن كل ما يرجع إىل أمر اهل« م 

الناس يف اهتدائهم من املعارف احلقيقّية املتعّلقة بالتكوينّيات والترشيعّيات، 

موجود يف القرآن الكريم ومن جانب آخر، نالحظ أّن كامًّ غري قليل من تلك 

املعارف الدينّية ال يوجد يف النصوص القرآنّية أوالظهورات القرآنّية، ومن ثّم 

 داخَل نضطّر ـ بناًء ع
 
لی إحالة أّي ملتحد معريّف سوی القرآن ـ إلی افرتاض يشء

اإلطار القرآيّن يكون هومنشأ تلك املعارف الدينّية املذكورة، أال وهوالرموز 

 القرآنّية ليس إال ـ سواء كانت تلك الرموز رسمّيًة أوغري رسمّية ـ . 

 يمكننا أن نبنّي ذلك يف سياق القياس االستثنائّي كالتايل:

من سورة الكهف علی كون القرآن هواملصدر املعريّف  27ـ كّلام دّلت افآية  

الدينّي الوحيد وإحالة أّي ملتحد معريّف سواه، فهذا يعني أّن مجيع املعارف الدينّية 

 موجودة يف القرآن الكريم.

ـ ولكن ال نجد كامًّ غري قليل من تلك املعارف الدينّية يف إطار اجلوانب  

 النصيّة والظهورّية للقرآن الكريم. الداللّية

  ـ إذن فيتبني أّن تلك املعارف الدينّية حيتوهيا اجلوانب الرمزّية للقرآن. 

ما هواالمتياز العميّل يف نظرّيتكم هذه عند وحاكمة احلديث  السؤال اخلامس:

 بالنسبة إلی االجّتاه املشهور القائل بمبدأ رضورة عرض األخبار علی الكتاب؟

إّن االمتياز العميّل يف نظرّيتنا تلك يتمّثل يف تقديم ختريج موضوعّي  ب:اجلوا

حلجّية مرجعّية القرآن التقييمّية ونالحظ غياب مثل هذا التخريج يف االجّتاه 

املشهور وبذلك ينهدم من األساس الطريق الذي سلكه االجّتاه املشهور للوصول 



 إلی تلك املرجعّية التقييميّة. 

ّننا نأخذ مبدأ املرجعّية التقييمّية من نفس القرآن عن طريق بيان ذلك: إ

ـ علی  التخريج املوضوعّي الذي بّيناه آنًفا وأّما االجّتاه املشهور فهويأخذ هذا املبدأ 

عكسنا متاًما ـ من روايات العرض علی الكتاب واحلال أّنه كان جمبوًرا عىل سلوك 

كنقطة انطالق سوی القرآن  سبيل معاكس، إذ ليس هناك أّي ملتحد معريفّ 

 الكريم. 

انطالًقا من التخريج املوضوعّي حلجيّة مرجعيّة القرآن التقييمّية فيرتّتب علی 

ذلك امتياز عميّل وهوالسلطة املطلقة للقرآن الكريم يف وحاكمة احلديث وعلی هذا 

دئذ  من نفإن اّدعی االجّتاه املشهور ـ كام هورأينا ـ تلك السلطة املطلقة فال بّد ع

 سلوك الطريق التي سلكناها وال طريق آخر غري طريقنا املسلوكة.

إذن، هناك نظرّية وحيدة يف ختريج حجّية مرجعّية القرآن التقييمّية عند وحاكمة 

 احلديث، أال وهي نظرّيتنا هذه. 

 . نتيجة السحث 

قرآن أّن ال إّن النتيجة النهائّية التي ننتهي إليها من هذه الدراسة املوجزة، هي 

الكريم هواملصدر املعريّف الدينّي الوحيد وأّن السنة الرشيفة إّنام هي قراءة 

الرمزّيات اخلفيّة للقرآن من قبل الرسول ـ صلی اهلل عليه وآله ـ وأّن التحليل 

كة يؤّدي إىل تشكيل منظومة معرفيّة قرآنّية مّتسقة يف حر التأوييّل الذي قّدمناه آنًفا،

إنتاج املعرفة الدينيّة بام فيها املعارف الفقهّية، وأّن القرآن بجوانبه الداللية يزّود 

ا للمعارف الدينّية والسنة النبوّية ـ بام أّنا الرموز القرآنّية ـ  مصدًرا معرفيًّا ظاهريًّ

ا، فإًذا، هناك مصدر معريّف دينّي وحيد، أال وهوالقرآن مصدًرا معرفيًّا باطنيًّا هل

الكريم. 





 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التقليد 

 

 

 





 

 

 

 

 املقال األول
 

افة ة مغّيسة يف الثقدفاع عقالني عن رؤي حنو

 اإلسالمّية

د ابن زهرة أبواملكارم الّي إعادة بناء مرتكزات رؤية

 احلليب يف ظاهرة التقليد





 

 

 

 

 

 .مقدمة

الفقيه الشيعي الشهري أبواملكارم السيد  بوّدي أن أستعرض يف مقايل هذا كالم 

ـ رضوان اهلل عليه ـ حول التقليد يف كتابه  585املتوّفی سنة  ابن زهرة احللبي

وأن أقف عنده قلياًل معيًدا لبناء مرتكزاته من وجهة نظر « غنية النزوع»املعروف 

 (.االعتقاد )أخالق 

 يقول السيد ابن زهرة:  

ال جيوز للمستفتي تقليد املفتي، ألّن التقليد قبيح وألّن الطائفة جممعة علی » 

 أّنه ال جيوز العمل إالّ بعلم.

وليس ألحد أن يقول: قيام الدليل ـ وهوإمجاع الطائفة علی وجوب رجوع 

 نه من اإلقدام علیالعامی إلی املفتي، والعمل بقوله مع جواز اخلطأ عليه ـ يؤمّ 

 القبيح، ويقتيض إسناد عمله إلی علم. 

ألّنا ال نسّلم إمجاعها علی العمل بقوله مع جواز اخلطأ عليه، وهوموضع  

 خالف، بل إّنام أ مروا برجوع العامي إلی املفتي فقط، فأّما ليعمل بقوله تقليًدا فال.

 عمل بقوله؟فإن قيل: فام الفائدة يف رجوعه إليه إذا مل جيز له ال 

قلنا: الفائدة يف ذلك أن يصري له بفتياه وفتيا غريه من علامء اإلمامّية سبيل إلی  
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  .«العلم بإمجاعهم، فيعمل باحلكم علی يقني

 هرة. املراد بالتقليد القسيح عند ابن ز 

كام يبدومن كالم السيد ابن زهرة املذكور أعاله فإّن التقليد ليس هواالّتباع  

ی والتقّبل لقوله دون أّي يقني  مفاد  بالدليل، بل وهواتباع له ّتباًعا أعمللفقيه ا

وتقّبل لقوله عن يقني  مفض  إليه الدليل  ليس إال، ويف نقده ملفهوم التقليد بمعناه 

الرائج يری أّن هذا املعنی للتقليد حيمل معه طابًعا سلبيًّا يف سياق األخالق 

ذا ی هعلمّتع بالوجدان األخالقي السليم، ووهوقبح أخالقي يدركه كّل َمن يت

الضوء يمكننا إدراج النقد األخالقي ملفهوم التقليد عند ابن زهرة حتت مقولة 

 أخالق االعتقاد، وبالتايل تنسيقه ضمن هذا السياق الفلسفي احلديث. 

 تقاد . قسح التقليد يف ميزان أخالق االعـ 

كان أّول مفّكر تفّطن ( 1879ـ  1845إّن ويليام كليفورد ) 

لالرتباط الوثيق القائم بني االعتقاد والسلوك ودافع عن أخالق االعتقاد قائاًل 

بأّنه كام لنا وظائف يف أعاملنا وسلوكنا فكذلك لنا وظائف يف اعتقاداتنا، أوقل: 

االعتقاد فتكون اعتقاداتنا كأعاملنا حتت تأثري جمموعة  من الوظائف املحّددة، إًذا 

والسلوك كالمها يتمّتعان بالصّحة أوعدمها، وقد حيصل أن ت نقض هذه الوظائف 

وعند ذلك ال بد لنا أن نشمئّز من نقض وظائفنا بشأن االعتقادات كام هواحلال يف 

 اشمئزازنا من القاتل أوالزاين مثاًل.

لوظائف ای اعتقاداتنا، إنام هي من عليقول كليفورد بأّن الوظائف التي حتكم  
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ی هذا علاألخالقّية العاّمة، إًذا فام هي وظيفتنا األخالقيّة يف االعتقاد؟ اجلواب 

السؤال بلسان كليفورد بإجياز بالغ واختصار شديد هوأّن من اخلطأ دائاًم يف أّي 

حقل من احلقول املعرفية أن يعتقد اإلنسان بشيئ  ما دون أن يملك دلياًل كافيًا 

 ی ذلك فقدعلومل يكن له دليل كاف  « ب»هو« أ»د أحد بأّن عليه. ولذا فإن اعتق

 نقض املبدَأ األخالقي املذكور فيعّد عاصًيا جتاه وحكمة الوجدان والعقل. 

ی هذا الضوء يمكن لنا أن نفهم موقف السيد ابن زهرة من قبح التقليد علو 

سيط يرجع ل ببأّنه نقض للمبدأ األخالقي املذكورأعاله، وذلك أّن التقليد يف حتلي

إلی االعتقاد املفيض للسلوك فيشمله حكم أخالقي يف بعده االعتقادي كام يشمله 

يف بعده السلوكي. وبناًء عليه، إذا مل يكن لدی املستفتي ـ علی حد تعبري السيد ابن 

زهرة ـ يقنٌي مفض  إليه الدليل  فال جيوز له أن يتّبع فتوی وقول الفقيه بموجب 

 ملشار إليه، فتأّمل هذه النكتة جيًّدا. املبدأ األخالقي ا

 بن زهرة . املقصود باليقني/ العلم يف كالم ا 

يمكننا متييز املعاين الثالث لليقني بعضها عن البعض افآخر: اليقني املنطقي  

 واليقني الذايت واليقني املوضوعي.

ل أن ال يإّن اليقني املنطقي يعني العلم بقضّية معّينة والعلم بأّن من املستح 

لم، ومثل هذا اليقني إّنام يوجد يف علوم املنطق  تكون القضّية بالشكل الذي ع 

والرياضّيات وبعض البحوث الفلسفية، وأّما اليقني الذايت فهويعني جزم اإلنسان 

بقضّية من القضايا بشكل ال يراوده أّي شّك أواحتامل للخالف فيها، ويف الواقع 

موضوعي مستقّل عن احلالة النفسّية واملحتوی  فاليقني الذايت ليس له طابع

السيكولوجي الذي يعيشه هذا اإلنسان أوذاك فعاًل، إًذا فهوإنام يمّثل اجلانب 
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غ الذي  السيكولوجي من املعرفة، وأّما اليقني املوضوعي فهويعني اليقني املسوَّ

رات والقرائن املوضوعّية.   تفرضها املربَّ

: لليقني جيب أن نمّيز يف اليقني بني ناحيتني ی األخرينولتوضيح هذا املع 

إحدامها القضّية التي تعّلق هبا اليقني واألخری درجة التصديق التي يمّثلها. فحني 

يوجد يف نفسك يقني بأّن جارك قد مات، تواجه قضيًّة تعّلق هبا اليقني وهي أّن 

يق له ني، ألّن التصدفالًنا مات، وتواجه درجًة معّينًة من التصديق يمّثلها هذا اليق

درجات ترتاوح من أدنی درجة لالحتامل إلی اجلزم، واليقني يمّثل أعلی تلك 

الدرجات وهي درجة اجلزم الذي ال يوجد يف إطاره أّي احتامل للخالف. وإذا 

مّيزنا بني القضّية التي تعّلق هبا اليقني ودرجة التصديق التي يمّثلها، أمكننا أن 

  ممكنني من احلقيقة واخلطأ يف املعرفة البرشية:نالحظ أّن هناك نوعني

أحدمها: احلقيقة واخلطأ من الناحية األولی أي من ناحية القضيّة التي تعّلق  

هبا. واحلقيقة واخلطأ من هذه الناحية مرّدمها إلی تطابق القضّية التي تعّلق هبا 

الكشف  ادق يفاليقني، مع الواقع وعدم تطابقها، فإذا كانت مطابقًة فاليقني ص

 عن احلقيقة وإاّل فهوخمطئ. 

افآخر: احلقيقة واخلطأ يف اليقني من الناحية الثانية أي من ناحية الدرجة التي  

يمثلها من درجات التصديق، فقد يكون اليقني مصيًبا وكاشًفا عن احلقيقة من 

 الناحية األولی ولكنه خمطئ يف درجة التصديق التي يمثّلها. فإذا ترّسع شخص

وهويلقي قطعَة النقد فجزم بأنا سوف تربز وجه الصورة نتيجًة لرغبته النفسّية 

يف ذلك وبرز وجه الصورة فعاًل، فإّن هذا اجلزم واليقني املسبق يعترب صحيًحا 

وصادًقا من ناحية القضّية التي تعّلق هبا، ألّن هذه القضّية طابقت الواقع، ولكنه 



ة، ناحية درجة التصديق التي اختذها بصورة مسبق رغم ذلك يعترب يقينًا خاطًئا من

إذ مل يكن من حقه أن يعطي درجًة للتصديق بالقضية أّن وجه الصورة سوف 

يظهر، أكرب من الدرجة التي يعطيها للتصديق بالقضية األخری أّن وجه الكتابة 

 سوف يظهر. 

رتاض أّن اف وما دمنا قد افرتضنا إمكانّية اخلطأ يف درجة التصديق، فهذا يعني 

للتصديق درجًة وحّددًة يف الواقع طبق مرّبرات موضوعيّة، وأّن معنی كون اليقني 

خمطًئا أومصيًبا يف درجة التصديق، أّن درجة التصديق التي اخّتذها اليقني يف نفس 

رات املوضوعّية للتصديق.   املتيّقن تطابق أوال تطابق الدرجة التي تفرضها املربَّ

خر ونفرتض أّننا دخلنا إلی مكتبة ضخمة تضّم مئة ألف كتاب لنأخذ مثااًل آ 

وقيل لنا: أّن كتاًبا واحًدا فقط من جمموعة هذه الكتب قد وقع نقص يف أوراقه، 

ومل يعنّي لنا هذا الكتاب، ففي هذه احلالة إذا ألقينا نظرًة علی كتاب معنّي من تلك 

 قص، ألّن قيمة احتامل أناملجموعة فسوف نستبعد جًدا أن يكون هوالكتاب النا

يكون هوذاك هي 
1

100000
علی ولكن إذا افرتضنا أّن شخًصا ما ترّسع وجزم  

أساس االستبعاد بأّن هذا الكتاب ليس هوالكتاب الناقص، فهذا يعني أّن اليقني 

الذايت قد وجد لديه، ولكننا نستطيع أن نقول بأّنه خمطئ يف يقينه هذا، حّتی إذا مل 

ا، فإّن ذلك ال يقّلل من أمهّية اخلطأ الذي يكن هذا ال كتاب هوالكتاب الناقص حقًّ

ه قائلني: وما رأيك يف  توّرط فيه هذا الشخص، وسوف يكون بإمكاننا أن نحاجَّ

 الكتاب افآخر ويف الكتاب الثالث والرابع... وهكذا؟ 

فإن أّكد جزمه ويقينه بأّن الكتاب افآخر ليس هوالناقص أيًضا وكذلك  

الث... وهكذا فسوف يناقض نفسه، ألنه يعرتف فعاًل بأّن هناك كتاًبا واحًدا الث
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ناقًصا يف جمموعة الكتب، وإن مل يرسع إلی اجلزم يف الكتاب الثاين أوالثالث 

طالبناه بالفرق بني الكتاب األول والثاين... وهكذا حّتی نغرّي موقفه من الكتاب 

ل ال تتجاوز القدر املعقول هلا فال تصاألول، ونجعل درجة تصديقه بعدم نقصانه 

 إلی اليقني واجلزم. 

فهناك إذن تطابقان يف كّل يقني: تطابق القضّية التي تعّلق اليقني هبا، مع  

الواقع، وتطابق درجة التصديق التي يمّثلها اليقني مع الدرجة التي حتّددها 

 املرّبرات املوضوعية.

تساءل عن نوع اليقني الذي جاء يف بعد أن حّددنا بوضوح  معاين اليقني،   قد ي 

 كالم السيد ابن زهرة.

اجلواب: إّن هذا اليقني ليس هواليقني املنطقي، ألّن مثل هذا اليقني ال يوجد  

لدينا بالنسبة للنصوص الترشيعّية املقدسة وما إليها من مصادر معرفية فقهية، كام 

ي ائن واملرّبرات املوضوعّية التأّنه ليس هواليقني الذايت، ألّنه مل ينشأ من القر

تفرضه، بل وتأّثر بحالة نفسّية ونحوذلك من العوامل الذاتّية البحتة. إًذا، فال قيمة 

علمية ملثل هذا اليقني من وجهة النظر املعرفّية، مضاًفا إلی أّنه ينقض املبدأ 

 األخالقي احلاكم علی اعتقاداتنا. 

 نوعه، هواليقني املوضوعي، وعندئذ يأيت وإنام املراد باليقني الذي نتساءل عن 

رات موضوعية لكي حيصل مثل هذا اليقني يف  سؤال آخر: فهل هناك مربَّ

 النصوص الترشيعية؟ هذا هوما نجيب عنه يف الفقرة افآتية. 

 ابن زهرة عند وىالفت بصدق املوضوعي يقنيال ىل. املرّبرات املفضية إـ

 يبدولنا أّن املرّبرات التي تؤدي إلی اليقني بالتأّمل يف كالم السيد ابن زهرة 



 املوضوعي بصدق فتوی الفقيه اثنان:

ر املبارش: املصادر واألدلة التي استند إليها الفقيه يف عملية استنباط احلكم   املربَّ

 الرشعي،

ر غري املبارش: اإلمجاع  الذي حصل املقلِّد عليه ـ أواملستفتي علی حد  املربَّ

 رة ـ بني فقهاء اإلمامّية. تعبري ابن زه

عها أّنا تعترب يف واق نجد« الفتوی»توضيح ذلك: إننا حينام نحّلل مفهوم  

ی اإلبستمولوجّيون ـ هي االعتقاد كام ير ( ـ)معرفًة فقهيًة، واملعرفة 

غ الصادق  وعلی هذا األساس فتتقّوم ماهيّة (، )املسوَّ

 الثة عنارص كام يف التايل: بث« الفتوی»

  (بالفتوی )العنرص األول: اعتقاد املقلِّد 

 (للواقع )العنرص الثاين: صدق الفتوی بمعنی مطابقتها 

 (الفتوی )العنرص الثالث: تسويغ 

مأذوًنا من وجهة النظر وعليه فإّن املقلِّد ـ يف رأي ابن زهرة ـ إنام يكون  

األخالقّية يف اعتقاده اليقيني بفتوی الفقيه فيام إذا كان لديه مرّبرات موضوعيّة 

تسويغ ال»لصالح صدق تلك الفتوی، وهذا ما يسّمی يف املصطلح املعريف بـ

  («.)املعريف

ر املبارش هوالنص ال  س وما إليه ترشيعي املقدّ إّن هذا التسويغ املعريف يف املربَّ

من مصادر استنباطّية، بمعنی أّن املقلِّد عندما يراجع الفقيَه الذي يدّله علی تلك 

                                            
إلی أّن اإلمجاع هنا ليس املراد به هواإلمجاع املصطلح، بل وهواتفاق ال بد من اإلشارة ( 1)

ي حلكم اإلهلالفقهاء علی حكم رشعي واحد بحيث حيصل منه اليقني املوضوعي بأنه هوا

ا.   املطلوب منّا حقًّ
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املصادر واألدلة التي استنبط احلكَم/ الفتوی منها، يصل من خالل ذلك إلی 

اليقني املوضوعي الذي تفرضه املرّبرات املوضوعّية، وذلك فيام إذا اقتنع 

قّدمه الفقيه وإاّل فسوف يراجع فقيًها آخر ليالحظ استدالله  باالستدالل الذي

الفقهي وهكذا... وجدير بالذكر أّن اكتشاف العنرص الثاين ـ أعني صدق 

 ـ بيد املقلِّد بأن يقتنع بذلك االستدالل الفقهي فيجده كاشًفا عن احلقيقة« الفتوی»

ر غري املبارش عليه بني   فهواإلمجاع املتفقوصادًقا. وأّما التسويغ املعريف يف املربَّ

الفقهاء اإلمامّيني، الذي يصل املقلِّد من خالله إلی اليقني املوضوعي بأّن هناك 

 املجمع عليها والتي متثّل احلكم اإلهلي املطلوب« الفتوی»دلياًل أوأدّلًة يقوم عليها 

ا، وأّما كيف نصل من خالل اإلمجاع إلی اليقني املوضوعي املذكو ر منّا حقًّ

 ونكتشف العنرص الثاين والثالث؟ فذلك يتحّقق عن طريقني: 

 األول: نظرّية حساب االحتامالت 

)الثاين: نظرّية االستنتاج القائم علی أفضل التفسري  

) 

: أّن اإلمجاع إذا حّللناه إلی مفرداته ـ أعني هبا الفتاوی  توضيح الطريق األول 

التي تعرّب عن عدم إفتاء الفقيه  ()أن سّلمنا بتلك اخللفيّة ـ بعد 

بدون اعتقاد للدليل الرشعي عادًة، والحظنا كل واحد بصورة مستقلة نجد أّنه 

يشّكل يف السياق اإلمجاعي قرينًة احتاملّيًة لصالح إثبات دليل رشعي قرأه الفقيه 

بق الواقع، ونحتمل يف نفس الوقت أيًضا قراءًة موضوعيًة بحيث إّن القراءة تطا

اخلطأ يف قراءة الدليل بمعنی عدم املطابقة للواقع. فإذا عرفنا أّن فردين يف السياق 

فتيان بنفس الفتوی ازدادت قوة اإلثبات املوضوعي ـ أعني به  اإلمجاعي كانا ي 



ی تصل تالقراءة املوضوعيّة املطابقة للواقع ـ . وهكذا تكرب قوة ذلك اإلثبات ح

إلی درجة كبرية عندما نعرف أّن تلك الفتوی كانت فتًوی عاّمًة يفتي هبا مجهرة 

الفقهاء يف ذلك السياق، إذ يبدومن املؤّكد حينئذ  أّن قراءة هؤالء مجيًعا ال يمكن 

أن تنشأ عن خطأ، ألّن اخلطأ قد يقع فيه هذا أوذاك، وليس من املحتمل عقالئيًّا 

 هاء يف السياق اإلمجاعي مجيًعا. أن يقع فيه مجهرة الفق

وهكذا نعرف أّن الفتوی املجمع عليها بني الفقهاء مستند إلی دليل رشعي  

 قرأ من قبلهم قراءًة موضوعيًة تطابق الواقع. 

وأّما توضيح الطريق الثاين فهوأّن منهج االستنتاج القائم علی أفضل التفسري  

 مكّون من شّتی األجزاء الرئيسة: 

 ظاهرة التي نحن بصدد تفسريهاـ ال 1 

 البديلة ()ـ جمموعة من التفاسري املمكنة  2 

 ـ السوابق املعرفية ـ أي جمموعة املعطيات املقبولة لدينا ـ  3 

ـ العملّية االستنتاجّية التي تدّلنا يف ضوء الظاهرة والسوابق املعرفّية علی  4 

( ـ من بني التفاسري )التفسري اختيار تفسري ـ بوصفه أفضَل 

 البديلة. 

ـ ( )بناًء علی ذلك فإّننا إذا الحظنا اإلمجاع باعتبار كونا ظاهرًة  

ككّل ـ مع سوابقنا املعرفيّة بالنسبة إلی الفقهاء، نجد أّنه حيتاج إلی تفسري، ومن 

 : كالتايل ناحية أخری فإّن هناك تفاسري ممكنة خمتلفة

 ـ اإلصابة 

 ـ اخلطأ 

 ـ الغفلة 
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 ـ التسامح 

 ـ تعّمد الكذب. 

انطالًقا من سوابقنا املعرفيّة بالنسبة إلی الفقهاء املجمعني علی الفتوی فنختار  

ري من بني تلك التفاسري املمكنة البديلة التفسري األكثر احتاماًل بوصفه أفضَل التفس

لك أّن هناك دلياًل رشعيًّا استند إليه الفقهاء وهويف املقام اإلصابة. فيثبت بذ

 أّن قراءهتم إّياه تكون مطابقًة للواقع. بصورة صحيحة بمعنی

 املساشر  ر املساشر واملربَّر  ري. العالقة املنطقية القائمة بني املربَّــ 

درتسكيالذي اقرتحه فرد  ( ـ)السياقيالتفسري  یبناًء عل 

ن كانت أمًرا وإ یيف املعرفة فإّن املعرفة الفقهّية التي متّثلها الفتو ()

، وما دام تتمّتع املعرفة الفقهّية  مطلًقا إاّل أّن التسويغ يرتبط دائاًم بالسياق املعنيَّ

ر غري املبارش ـ ومل  ر املبارش أويف املربَّ بالصدق والتسويغ ـ سواء كان ذلك يف املربَّ

نها شق بديل ـ أعني به هنا عدم اقتناع املقلِّد باالستدالل الفقهي ـ فيمكننا يردع ع

رين عل وً القول بأّن كال املربَّ ی، وأّما إذا ردع عن املعرفة الفقهّية ـ ی حد سر

ر غري املبارش ـ شق بديل فسوف تفقد تلك املعرفة قيمتها  واحلاصلة من املربَّ

ر املبارش. وبلغة إلالعملّية وبالتايل يتعنّي الرجوع  )« وزكيث دي ر»ی املربَّ

ثقيل )وسياق  (خفيف )إّن هناك سياقني: سياق  (:

فإّن املعرفة الفقهية التي حصل عليها املقلِّد يف سياق خفيف، قد يمكن  (،

أن ال تعّد معرفًة فقهيًة يف سياق ثقيل. 



 

 

 

 

 الثاني املقال
 

 هرة التقليدح الفاضل التوني يف ظامقرت

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 . مقّدمة

 ی مقرتح األصويلإّن املقال الذي بني أيديكم، حياول أن يسّلط الضوء عل 

، وأن «التقليد»ـ يف ظاهرة  1071املبدع الشهري الفاضل التوين ـ املتوّفی يف سنة 

مّية. يف أوساطنا العل يبنّي مكّونات هذا املقرتح األساسّية والذي ال يزال مغّيًبا

بل أن نتناول ق« الوافية يف أصول الفقه»فتعالوا نقرأ مًعا عباراته يف كتابه القّيم 

 البحث عن املوضوع بالدراسة، إذ كتب يقول: 

وأقول: اّلذي خیتلج يف اخلاطر يف هذه املسألة، أّن من علم من حاله أّنه ال » 

ه، ومدلوالهتا الرصحية ـ كابني بابوييفتي يف املسائل إالّ بمنطوقات األدّلة، 

وغريمها من القدماء ـ جيوز تقليده حّيا كان أومّيتا، وال تتفاوت حياته وموته يف 

 .فتاواه

وأّما من ال يعلم من حاله ذلك، كمن يعمل بالّلوازم غري البّينة، واألفراد  

فإّن من  ;تاميّ اخلفّية، واجلزئيات غري البيّنة االندراج فيشكل تقليده حّيا كان أو

تتّبع، وظهر عليه كثرة اختالف الفقهاء يف هذه األحكام، يعلم أّن قليل الغلط يف 

 .هذه األحكام قليل، مع أّن رشط صّحة التقليد ندرة الغلط

والرّس فيه: أّن مقدمات هذه األحكام، ملّا مل يوجد فيها نّص رصيح، كثريا ما  
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مطلق  تبه احلال فيتوّهم جواز االعتامد عىليشتبه فيها الظنّي بالقطعّي، ورّبام يش

وهلذا قّلام يوجد يف مقّدمات هذا القسم، مقّدمة غري ;الظّن، فيكثر فيها االختالف

بخالف االختالف  .قابلة للمنع، بل مقّدمة مل يذهب أحد إىل منعها وبطالنا

 الواقع يف القسم األّول، فإّنه يرجع إىل اختالف األخبار. 

ىل هذا يبطل جواز اعتامد املجتهد ـ أيضا ـ عىل اعتقاده يف هذا فإن قلت: فع 

 .القسم الثاين

قلت: ال يلزم ذلك، ألّنه إذا حصل له اجلزم بالّلزوم أوالفردّية، حيصل له اجلزم  

 .باحلكم الرشعّي، وخمالفة احلكم املقطوع به غري معقول، فتأّمل

 :ن من فهم العباراتإذا عرفت هذا: فاألوىل واألحوط للمقّلد املتمكّ  

أن ال يعتمد عىل فتوى القسم الثاين من الفقهاء إالّ بعد العرض عىل  

ـ  307)الوافية يف أصول الفقه، ص:« األحاديث، بل لوعكس أيضا كان أحوط.

308) 

 ةاالجتهادّي ملنهجّيةا أساس لى. تصنيف الفقهاء ع

ففهاء هلل عليه ـ يقّسم الكام يبدومن النص أعاله فإّن الفاضل التوين ـ رضوان ا 

 ی فريقني: لباعتبار منهجّيتهم االجتهادية إ

ی أساس ل: هم الفقهاء الذين يفتون يف أحداث احلياة علالفريق األو 

 لألدّلة ومصادر االستنباط.  «املدلوالت الرصحية»

ري املدلوالت غ»ی أساس لالفريق الثاين: هم الفقهاء الذين يفتون فيها ع 

 دلة ومصادر االستنباط.لأل« الرصحية



 ی الفاضل التوين ـ إنام هواملدلوالتـ لد« املدلوالت الرصحية»إّن املقصود بـ 

ی اللوازم لإالتي يتم إنتاجها أواكتشافها يف عملية االستنباط من خالل االستناد 

 ةالبّينة واألفراد اجللّية واجلزئّيات البّينة االندراج والتي حتتوهيا النصوص الترشيعيّ 

« ةاملدلوالت غري الرصحي»يف حني أّن ی املستوی اللغوّي أوالعقيل، لاملقّدسة ع

املدلوالت التي يتّم إنتاجها أواكتشافها بواسطة  هي ی العكس من ذلك فإّنالع

 اللوازم غري البّينة واألفراد اخلفّية واجلزئّيات غري البيّنة االندراج.

 . التقليد اجلائز و ري اجلائز

ما يدعوإليه الفاضل التوين يف املقام هوأّن اإلنسان ال جيوز له أن يقّلد  ثّم إنّ  

ـ، وأّن التقليد اجلائز  الفريَق الثاين من الفقهاء ـ سواء كانوا أحياًء أوأمواًتا

منحرص بنطاق الفريق األّول منهم فقط. واملرّبر الذي يقّدمه لذلك هوالرشط 

ـ يف صحة  (ةاملوضوعيّ الرضوري ـ الذي توجبه العقالنّية 

أّية مراجعة  لذوي االختصاص يف حقوهلم املعرفّية وهواحتامل انخفاض وجود 

ولذلك فإّن اإلنسان ال يراجع  األدنیاخلطأ والغلط إلی احلد 

تمل فيه ارتفاع  وجود اخلطأ والغلط إلی احلد األعلی  املتخّصَص الذي حي 

(.)  

ليد مع أّن رشط صّحة التق»...انطالًقا من املبدأ أعاله فيقول الفاضل التوين:  

ي )التوالرّس فيه: أّن مقدمات هذه األحكام »  ، ثم يعّقب ذلك قائاًل:«ندرة الغلط

اكتشفت بوصفها مدلوالٍت غرَي رصحية من خالل اللوازم غري البي نة واألفراد 

                                            
جواز تقليد امليت ابتداًء )الوافية،  جدير بالذكر أّن الفاضل التوين كان يذهب إلی (1)

 ( 299ص:
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ذي ی الباملعن)، ملّا مل يوجد فيها نّص رصيح ة االندراج (اخلفي ة واجلزئي ات غري البي ن

 ، كثرًيا ما يشتبه فيها الظنّي بالقطعّي، ورّبام يشتبه احلال فيتوّهم جوازمر  بنا آنًفا(

هذا  وهلذا قّلام يوجد يف مقّدمات ;االعتامد عىل مطلق الظّن، فيكثر فيها االختالف

لة للمنع، ، مقّدمة غري قابالثاين من الفقهاء()الذي يتمث ل يف منهجي ة الفريق القسم 

بخالف االختالف الواقع يف القسم  .بل مقّدمة مل يذهب أحد إىل منعها وبطالنا

الف ، فإّنه يرجع إىل اخت)الذي يتمث ل يف منهجي ة الفريق األول من الفقهاء( األّول

 « األخبار.

ط ة التقليد بالرشلی هذا النص بوضوح  أّن ما يقوم بتزويد صحّ ويالحظ ع 

هوالقسم األول ليس إاّل وذلك ألّن استنباطات الفريق الثاين من الفقهاء يبتني 

ا ـ  (الذاتية )بعضها علی اخللفّيات  ـ وهوقليل جدًّ

)وبعضها افآخر علی اخللفّيات املوضوعية بالقوة 

ري ـ . ومن هنا يّتضح لنا سبب قلة االختالف يف القسم ـ وهوكث( 

 األول وكثرته يف القسم الثاين. ولكي تّتضح املسألة بكل جالء جيب أن نعلم أنّ 

ا ـ يف عملية االستنباط،  ا أوالشعوريًّ كل خلفّية يستند إليه ويتبعه الفقيه ـ شعوريًّ

 ال خیلوعلی احلرص العقيل من ثالثة فروض: 

  ()أن تكون اخللفّية ذاتّيًة  ول:الفرض األ 

 ()أن تكون اخللفّية موضوعّية بالقوة  الفرض الثاين: 

 ()أن تكون اخللفّية موضوعيّة بالفعل  الفرض الثالث: 

إّن اخللفّية الذاتيّة فيام إذا اخت لرف فيه علی االفرتاض فال يمكن فيه حسم  

الف، ألنه ال يوجد يف املقام ميزان/ مقياس وضابط يرتاضی عليه اخلصيامن اخل



 ولذلك ال يزال يبقی اخلالف قائاًم. 

اًم   وأما اخللفّية املوضوعّية فهي فيام إذا اخت لرف فيه، فبام أّن هناك ميزاًنا ووحكَّ

 يرتاضی عليه اخلصيامن، يمكن فيه حسم اخلالف.

تنقسم بدورها إلی قسمني: خلفّية موضوعيّة بالقوة  هذا واخللفّية املوضوعيّة 

 وخلفّية موضوعيّة بالفعل. 

أما اخللفّية املوضوعّية بالقوة فهي اخللفية املوضوعية التي يوجد ميزانا  

ا ولكنّه مل يوجد بعد يف احلالة الراهنة  ()ومقياسها حسب األصول  نظريًّ

قوة د فيام بعد، إذن فامليزان واملقياس له وجود بالللعلوم البرشية وي رتّقب أن يوج

 مل يتحّقق بعد. 

وأّما اخللفّية املوضوعّية بالفعل فهي اخللفّية املوضوعّية التي يوجد ميزانا  

ومقياسها حاليًّا يمكن الرجوع إليه حلسم اخلالف وهذا يعني أّن امليزان واملقياس 

 له وجود بالفعل قد حتّقق. 

مبدئني حاكمني يف هذه األنواع الثالث من اخللفّيات ومها مبدأ ثم إّن ثمة  

 احلقيقة ومبدأ العدالة. 

أّما مقتضی مبدإ احلقيقة فهوأّن فهم الفقيه الذي يقوم علی اخللفّيات  

املوضوعّية بالفعل، جيوز له أن يتعّدی حدود نفسه يف مدی حّجيته وأن يكون 

 حجًة للغري. 

لة فهوأّن فهم الفقيه الذي يقوم علی اخللفّيات الذاتّية وأّما مقتضی مبدإ العدا 

أواملوضوعّية بالقوة، ال جيوز له أن يتعّدی حدود نفسه يف مدی حّجيته وعلی أكثر 

 تقدير يكون حجًة لنفسه فقط، وال يكون حجًة للغري. 
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  وهبذا البيان الفلسفي يتبنّي لنا قوله التايل: 

اعتامد املجتهد ـ أيضا ـ عىل اعتقاده يف هذا  فإن قلت: فعىل هذا يبطل جواز»  

 .القسم الثاين

قلت: ال يلزم ذلك، ألّنه إذا حصل له اجلزم بالّلزوم أوالفردّية، حيصل له اجلزم  

 « .باحلكم الرشعّي، وخمالفة احلكم املقطوع به غري معقول، فتأّمل

صحيح املالك ال توضيح ذلك: إّن من احلقائق التي ال بد من االلتفات إليها أنّ  

، وإّنام ليس هوالقطع املصيب أواملطابق للواقع ()للقطع املوضوعي 

ابة ، بغّض النظر عن إصإلی منهج صحيح يف االقتناصاملراد به أّن القطع استند 

 الواقع وعدمها. 

 ()والذاتّية  ()هذا هواملالك الصحيح يف املوضوعّية  

ی لهبام القطع املقتنص. فلوحصل قطع إلنسان من خالل اعتامده ع املوصوف

طع ، فسوف يكون هذا القمنظومة فكرّية ومنهج استداليل أقام الدليل علی صّحته

لًّ موضوعيًّا، وإذا مل يكن األمر كذلك، بمعن ی أّنه مل يستند إلی منهج معريّف مستدر

 صاب الواقع صدفًة.علی صّحته فال يكون موضوعيًّا بل ذاتيًّا وإن أ

                                            
غري خفّي علی القارئ العزيز أّن هذا املالك يف املوضوعّية جيري بعينه يف مسألة تعّدد  (1)

األعم األغلب ـ ال ينكشف لكل شخص، القراءات يف النص الديني، وذلك ألّن الواقع ـ يف 

كي نقول بأّن القراءة الصحيحة هي خصوص القراءة املطابرقة للواقع، وإّنام القراءة ل

 املوضوعّية هي التي تستند إلی سياق معريّف مربهن ومنهج استداليّل أقيم الدليل علی صّحته. 

 : يف الكاشف ال املكشوف. بناءً  بعبارة أخری: إّن املدار يف القراءة ـ لكي تكون موضوعّية ـ 

علی ذلك، فإّن املناهج املعرفّية، كاملنهج الفلسفي والكالمي والعرفاين واألخباري واألصويل 



إًذا، فالقطع الذي له قيمة معرفيّة وأخالقيّة، ليس إاّل قطًعا موضوعيًّا، هذا من  

قتنص إّما من اخللفيّات املوضوعّية بالفعل جهة ومن جهة أخ ری أّن هذا القطع ي 

 .وإّما من اخللفّيات الذاتيّة أواملوضوعّية بالقّوة

من  ، فالقطع احلاصل للفريق الثاينلة أعالهعلی مبدئي احلقيقة والعداوبناًء  

الفقهاء يف عملّياهتم االستنباطّية ليس بحجة  إاّل ألنفسهم، وال يكون حجّة 

لغريهم إاّل أن يكون القطع موضوعيًّا بالفعل وبالتايل فتصبح املدلوالت املقتنَصة 

 من النصوص الترشيعّية مدلوالت  رصحيًة.

 لفاضل التوني ا. وظيفة املقلِّد يف مقرتح 

 بنظر الفاضل التوين، إّن للمقلِّد وظيفتني: وظيفة أوليّة ووظيفة ثانوّية. 

الوظيفة األولّية ـ وهي وظيفة إلزاميّة عاّمة ـ أن يبحث املقلِّد فيجد فقيًها  

ات البّينة ی اللوازم البّينة واألفراد اجللّية واجلزئيّ ليستند يف عمليته االستنباطّية إ

لغوّي ی املستوی اللوالتي حتتوهيا النصوص الترشيعّية املقّدسة ع االندراج

هذا البحث عن الفقيه املّتصف بتلك اخلصوصّية والعثور عليه إّنام أوالعقيل، و

 ،حيصل لإلنسان عن طريق جهد نفسه أوجهد غريه وهوالشخص املتخّصص

 كام يف مَ وكال الطريقني يف متناول اجلميع فيمكن الوصول إليه بسهولة  اليو

 األمس. 

ی أّن من لدّل ع، توفيام يتعّلق بالوظيفة الثانوّية فهي وظيفة غري إلزاميّة خاّصة 

                                            
والتجريب، يمكن عّدها مجيًعا قراءات صحيحة للنص الديني، إذا كانت قائمًة علی أ سس 

رجع القراءات للنص الديني ال يوسياقات معرفّية مستدّلة ومربهنة. وهبذا يّتضح أّن تعّدد هذه 

 إلی تعّدد القطع الذايت، بل مآله إلی القطع املوضوعي نفسه. 
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ن من فهم النص الديني )بأن يعرف اللغة  األحوط يف املقام أن حياول املقلِّد املتمكِّ

العربّية( ـ أعني به القرآن الرشيف والسنة النبوّية ـ إحراز صدق الفتوی ـ سواء 

 ی ضوء املقياسلت عن الفريق األول من الفقهاء أوعن الفريق الثاين ـ عصدر

الوحياين وهوالكتاب والسنة. بل يمكننا القول بأّن املقلِّد غري املتمّكن هوافآخر 

نًا ـ يساعده  ًدا متمكِّ له وظيفة ثانوّية بأن يراجع شخًصا ـ متخّصًصا كان أومقلِّ

 النص الديني له.  ی إحراز صدق الفتوی من خالل تفهيملع
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 طريقة الرتجيح

 التقليدو مرتسة وسطى بني االجتهاد 

 

 

 





 

 

 

 

 

. متهيد
(1) 

ممّا ال شّك فيه أّن لعامل الزمن دخالًة كبريًة يف توجيه طريقة التعامل املناسب  

هاد وال مل تكن هناك حاجة لالجت ملعرفة األحكام الرشعّية. ففي عرص الترشيع

وهي « باعاالتّ »بـ  یالتقليد، إذ كان الناس فيه يأخذون معامل دينهم عرب عمليّة ت دع

تعني اّتباع أقوال النبّي واألئّمة وسريهتم، ولوبصورة غري مبارشة من خالل ما 

يكشف عنها من سرية الصحابة والتابعني أومن حيث نقل الناقلني. وذلك لتوّفر 

مل يدع ذريعًة للعمل بالرأي إاّل يف حدود االضطرار  قرائن العلم والوضوح بام

اخلاصة والنادرة. أّما بعد عرص الترشيع، فقد أخذت قرائن العلم والوضوح 

تضعف شيًئا فشيًئا بمرور الزمن، ممّا أّدى إىل فرض العمل بقاعدة االجتهاد 

الظّن والتخمني. لذلك احتاج ی سبيل للكشف عن األحكام الرشعّية ولوعل

مر إىل مزيد من اجلهد العلمّي؛ كالذي مارسه العلامء طوال التأريخ اإلسالمي. األ

                                            
وقد اعتمدت يف وضع هذا املقال بشكل تاّم عىل ما طرحه املفّكر املبدع الشيعّي حييی وحمد ( 1)

ه هوجمرد فكان عميل في ،«االجتهاد والتقليد واالّتباع والنظر»ـ حفظه اهلل ـ، يف كتابه القّيم 

تلخيص مطالبه وتنظيمها وتوضيح بعض العبائر وتبديلها بام يتناسب مع منهجّية املقال 

 العلمّي.

 .أي عرص النبّي واألئّمة والصحابة والتابعني (2)
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تَّبرعني باملعنی ال ي ذوقد اّتبعهم الناس كمقلِّدين بعد أن كانوا يف عرص الترشيع م 

 .مّر آنًفا

من هنا فقد ظهر التقسيم اخلاص باملكلَّفني، فهم إّما جمتهدون أومقلِّدون.  

كان عليه املجتمع آنذاك، حيث أّنه يف الغالب ينقسم من وهوأمر ينسجم مع ما 

الناحية املعرفيّة إىل طبقتني: إحدامها عاملة متخّصصة، وهي الفئة الضئيلة من 

 املجتمع، وأ خرى عامية ال حتمل ثقافة كافية، وهي ما عليه الغالبّية من الناس.

يست ل لكن ظهرت حديًثا طبقة وسطى أخذت تنمووتّتسع باضطراد. فهي 

من فئة الفقهاء املختصني، وال من فئة العواّم املحرومني من الوعي الثقايف 

اإلسالمي، وهي املساّمة بطبقة املثّقفني التي أخذت تضع ثقلها الكبري يف التأثري 

عىل احلياة العامة، والتي يتوّقع أن تّتسع مساحتها لتكون أكثر الطبقات عدًدا 

وإن كانت ليست بمستوى التخّصص واالجتهاد؛  وأعظمها تأثرًيا. فهذه الطبقة

إاّل أّنا ليست بمستوى العامية الرصفة والتقليد، وذلك ملا متتاز به من استعداد 

وقابلّية عقلّية عىل التمييز بني ما يقبل وما ال يقبل من افآراء والفتاوى، وبالتايل 

 لتالية.لفقرة افهي جديرة بمامرسة الطريقة التي سنتعّرض هلا بعد قليل  يف ا

ف، وهومفهوم أخذت  ثقَّ عىل أّنا لسنا بصدد حتديد مفهوم دقيق وخاّص للم 

مداليله ختتلف وتّتسع باختالف وجهات النظر حوله، وزاد يف الطني بلة أّن 

كِّب ضمن اعتبارات آيديولوجية جعلت منه صورة وحّددة بلون معني من  بعضها ر 

عىل ابتسار الواقع وتشوهيه. إّنام نفرتض  االيديولوجيا دون غريه، وهوأمر يقوم

أّن كينونته العاّمة متقّومة باملتابعة املعرفية والقدرة عىل الفهم بفضل اّطالعه 

وحتقيقه يف القضايا املطروحة، إىل الدرجة التي يتبلور لديه موقف عىل الصعيد 



رشط أن ال  املعريف، ال سيام بالنسبة للقضايا التي تكتسب أمهيًة خاّصًة، لكن عىل

تكون صفة الثقافة متداخلة مع النزعة التخّصصية، ومن ثم أن ال يكون املثّقف 

مثقًفا يف القضايا التي قد تنتسب إليه بنحوالتخصص. األمر الذي ال يمنع من 

 اجلمع بني التخّصص يف موضوع والثقافة يف غريه.

 . تعريف طريقة الرتجيح 

وحمد  یرصين ـ ومنهم املفّكر اإلسالمّي حييإّنني أعتقد كبعض الباحثني املعا 

، وهذه «يحطريقة الرتج»ی بـسمّ ت  بًة وسطى بني االجتهاد والتقليد مرت بأّن هناكـ 

الطريقة ختتلف عن كل من طريقي االجتهاد والتقليد كّل االختالف، فهي عبارة 

 وأ عن نظر املكّلف يف أدّلة الفقهاء ومن ثم ترجيح بعضها عىل البعض افآخر،

ن قل: هي عبارة ع االقتناع به وعدمه حسبام يمليه عليه الوجدان واإلطمئنان. أو

ينها هّية وترجيحه بقن العلم ـ يف األدّلة الفتفكري املكّلف ـ الذي له حصيلٌة م

 وبالتايل أخذه بأقواها.

والدليل عىل مدى اختالف الرتجيح عن االجتهاد والتقليد هوأّن معنى  

 هوالنظر يف النّص واستنباط احلكم الرشعي منه مبارشًة، وهو االجتهاد أساًسا

ه للنظر يف أدّلة الفقهاء إال بالعرض ليفاد منها التنبيه عىل عملية  وجِّ بذلك غري م 

االستنباط التي تشّكل العمود الفقري وحجر الزاوية من عملية االجتهاد، 

هة بالذات إلی بخالف ما هواحلال يف طريقة الرتجيح من حيث أّنا متوّج 

الرتجيح واالقتناع يف أدّلة الفقهاء وليس من مهّمتها القيام بعملية االستنباط، 

رجِّ » حقيقته رغم ما حيصل بينهام من تداخل أحياًنا، فيكون الفقيه يف حني « ًحام 

يكتفي بمامرسة عملية الرتجيح لبعض األدّلة املطروحة عىل البعض افآخر، 
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ا كان بإمكانه أن يتوّصل إىل املطلوب، ممّا يعني أّنه عاجز بحيث لوال هذه األدّلة م

ح أن  رجِّ عن أن يستنبط احلكم الرشعي من مصادره املعرفيّة. كذلك يمكن للم 

يكون أحياًنا فقيًها، وذلك فيام لوأّن ترجيحه لبعض األدّلة مل يكن جمرد ترجيح، 

بام هومطروح من بل كان بإمكانه االستدالل عىل املطلوب حتى مع عدم علمه 

 األدلة االجتهادّية.

وأّما معنى التقليد فهواّتباع ما يفيض إليه قول الفقيه دون فحص دليله.  

 وهوهبذا خیتلف عن طريقة الرتجيح التي يشرتط فيها فحص الدليل والنظر فيه.

 . مراتب طريقة الرتجيح

 مراتب نييف البدء نعرتف أّن من الصعوبة بمكان وضع فواصل حّدية تفصل ب 

عملّية الرتجيح، أوبني بعض من هذه املراتب وبني االجتهاد أوحتى التقليد، 

وذلك لتداخل احلدود الوسطى املتقاربة. فعىل حّد قول الغزايل وهويف معرض 

امل منازل بني درجة املبتدئ يف العلم وبني رتبة الك»التمييز بني العامي والفقيه: إّن 

مع ذلك إّنه  . لكن«طريقة الرتجيح( فيها جمال واقعة بني طرفني وللنظر )أي

  ة يمكن تقسيم طريقة الرتجيح إىل مرتبتني كام ييل:املنهجيّ  من الناحية

 . املرتسة التفصيلّيةـ

حيث يف هذه املرتبة يكون صاحب الرتجيح عىل مستوى دقيق وواضح يف  

لة أوعدم دّلة املفصَّ استبعاده لبعض األفكار وقبول األ خرى؛ نتيجة االقتناع باأل

اقتناعه هبا. وربام ختتلط هذه املرتبة بعملية االجتهاد. فقد ي عّد مثل هذا الرضب 

                                            
 384، ص 2، ج املستصفی( 1)



من السلوك املعريّف اجتهاًدا، وإن كان حسب املفهوم إّنه ال يقوم باملهّمة التي تقع 

عىل عاتق الفقيه. ذلك أّن مهّمة األخري هي استنباط احلكم من املصادر الرشعّية، 

أويفرتض أّنه قادر عىل ذلك ولومل يعتمد يف معرفة األحكام عىل عملّية الرتجيح 

اًل عىل تلك العملّية يف أدّلة الفقهاء دون أن  يف أدّلة الفقهاء افآخرين، فلوكان معوِّ

حني ال الفقهاء. وربام  تكون له القدرة الذاتّية املستقّلة؛ فسيكون بذلك من امل رجِّ

حون، أوقّلام تبدوعليهم يكون أغلب ما يعتقد  رجِّ أّنم فقهاء هم يف واقع األمر م 

 حالة االجتهاد التي تتضّمن اإلبداع خالف حالة الرتجيح.

وهنا نلفت النظر إىل أّن طلبة العلم الذين يدخلون يف مرحلة ما ي سّمى  

بالبحث اخلارج، أوما يشاكلهاـ والذين يمكنهم التمييز يف التفاصيل التي تردهم 

أقوال الفقهاء إّنام ينزلون هذه املنزلة من الرتجيح التفصييل. مع أّن الفقهاء من 

يعّدونم ممّن ينطبق عليهم حكم التقليد طاملا مل حيصلوا عىل االجتهاد بعد؛ رغم 

أنم ي عترَبون من أهل اخلربة يف متييز التفاوت بني درجات العلامء ومراتبهم 

تقام هبم احلجة عىل العواّم يف تشخيص األعلم  العلمية، هلذا عّدهم الفقهاء ممّن

عّدين من أهل اخلربة  وسط العلامء. وهنا املفارقة والتناقض، إذ كونم م 

واالستطاعة عىل التمييز بني املراتب العلمّية للعلامء هويف حد ذاته ي بطل رصفهم 

ا مل يكونوا ممع فئة املقلِّدين. ذلك أّن قدرهتم عىل التمييز بني املراتب ال تتحقق 

نني من  نني من فهم أدّلة العلامء وأذواقهم، وهويف حد ذاته جيعلهم متمكِّ متمكِّ

الرتجيح بني األدلة؛ وبالتايل ال جيوز عليهم التقليد. وآية ذلك إّنم كثرًيا ما 

يتعّرضون ملناقشة األدّلة التي يعرضها عليهم األ ستاذ... فكيف ي سمح ملثل هؤالء 

 بة  ال ختتلف عن مرتبة الناس العوام؟!أن يكونوا بمرت



 االجتهاد والتقليد  ........................................................ 130

 . املرتسة اإلمجالّيةـ

ويف هذه املرتبة يعتمد صاحب الرتجيح عىل ما يرد إليه من إمجال يف األدّلة  

فيطمئن لبعضها دون البعض افآخر؛ مستعينًا بذلك عىل ما له من قدرة فطرّية يميز 

ا ل أغلب املثقفني. فلوأن مثّقفً فيها ما يراه عقله أّنه أقرب إىل الصواب، كام هوحا

ًحا سأل مجاعًة من الفقهاء عن مسألة ما ونوع الدليل الذي اعتمدوه عىل  رجِّ أوم 

نحواإلمجال مع التوضيح؛ فإّن من حّقه أن خیتار ما يراه صحيًحا بحسب ما يمليه 

 .عليه وجدانه من غري اعتبار  لألعلمّية واحلياة التي يشرتطها الفقهاء يف التقليد

ح من مرتكزات معرفيّة قد يستمّدها من دراسته للعلوم الدينّية   فال خیلوامل رجِّ

كام هواحلال مع طلبة هذه العلوم، أومن الدراسات اإلنسانّية واخلربة احلياتّية، كام 

قد يستمّدها من املقاصد الكلّية للترشيع. وكل ذلك يساعده عىل فهم األدّلة 

يأخذ بالدليل األقرب إىل تلك املرتكزات وإن مل يكن والرتجيح فيام بينها. إذ قد 

مدرًكا ملرتكزاته عىل نحوالتمييز والتخصيص، ومن ثم فقد ال يكون مدرًكا لعلة 

ترجيحه عىل نحوالتفصيل حسب الصنعة االستداللّية. لكن يف مجيع األحوال إّنه 

ح ما يراه أقرب إىل واقع احلكم الرشعي، فام توصل اليه بالرت شّكل جيح يي رجِّ

 أرجح االحتامالت املمكنة املتنافسة يف تعيني احلكم احلقيقي للرشع.

وجتدر اإلشارة إىل أّن الكثري من علامء االجتاهني السني والشيعي قد عّدوا  

صورة اإلمجال يف معرفة الدليل مقبولة بخصوص العقائد وعلم الكالم حتى 

ن الواجب عىل كل عامي أن يعلم بالنسبة للعامي فضاًل عن الفقيه. فقد عّدوا م

أدّلة العقائد ولوإمجااًل لعدم اختصاصه وتبّحره، كام هورأي الرشيف املرتىض 



فإذا كان هذا سلياًم رغم أمهيّة  والشيخ الطويس وغريمها من العلامء واألتباع.

العقائد وكونا حتتاج إىل األدّلة القاطعة؛ فكيف ال يصح األمر مع األحكام وهي 

 الفروع التي ال ترقى إىل مستوى تلك العقائد؟!من 

بل حتى يف الفروع جييز العلامء االعتامد عىل الدليل اإلمجايل الذي يسمح  

جيوز  اعلم أّن العامي ال»بمرشوعّية االستفتاء، ومن ذلك قول الرشيف املرتىض: 

صحة ب أن يسوغ له العمل بفتيا العلامء إاّل بعد أن يكون ممّن قامت عليه احلجة

االستفتاء والعلم بجوازه. ولن يكون كذلك إاّل وهوممّن يصح أن يعلم األحوال 

التي نشأ عليها صحة االستفتاء إّما عىل مجلة أوتفصيل، ألّنه إن مل يكن بذلك عاملًا 

كان مقدًما من العمل بالفتيا عىل ما ال يأمن كونه قبيًحا، وإّنام يأمن أن يكون كذلك 

 «جواز االستفتاء وصحته. بأن يعلم احلجة يف

ع إّن حترير األدّلة بالعبارات املصطلح عليها ودف»هكذا فمثلام يقال يف العقائد:  

الشبه الواردة فيها ليس بالزم، بل الالزم معرفة الدليل اإلمجايل بحيث يوجب 

؛ فكذا يصح أن يقال نفس اليشء مع «الطمأنينة، وهذا ما حيصل بأيرس نظر.

قه. بل أّن األولوّية تكون مع هذا األخري ال مع غريه؛ ال لكونه أقّل أمهيّة أدّلة الف

ًحا  من العقائد فحسب، بل كذلك باعتبار أّن الذي يفّكر يف أدّلة العقائد مرجِّ

بالرتجيح اإلمجايل، غالًبا ما يلجأ إىل ذات األدّلة التي  البعض افآخر یبعضها عل

لنا يلتفت بجّدية إىل أدّلة اخلصوم. وال نغايل لوق ؛ دون أن«املذهبّية»تطرحها بيئته 
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أّن هذا هوسلوك أغلب العلامء فكيف احلال بالعوام، وذلك باعتبار أّن الرشوط 

التي وضعها العلامء للتفكري يف العقائدّيات تفرض عىل اإلنسان أن يامرس مثل 

قاد ه خمالًفا العتهذا الدور التمثييّل. فهويدرك ـ ولوال شعوًرا ـ أّنه لوكان اعتقاد

بيئته التي فرضت عليه التفكري ألصبح وحكوًما عليه بالكفر أوالضالل. وهذا ما 

حه عىل غريه من افآراء ما مل خیرج  د رأًيا ورجَّ ح يف الفقه إذا ما أيَّ ال يواجهه امل رجِّ

 عن املذهب.

أن  ،من هنا يتبنّي أّنه ال يشرتط يف علم الفقه، ونفس احلال يف علم العقائد 

ح قادًرا عىل تقديم األدّلة. فضاًل عن أّنه ليس كل من مل يستطع تقديم  يكون امل رجِّ

األدّلة ال يكون عاملًا؛ كام نّص عىل ذلك الشيخ الطويس، إذ اعترب تقديم األدّلة 

 صناعة ال يتوقف حصول املعرفة عليها.

ح أن يكون عىل بّينة  واّطالع    دين فيام خیّص معامل ال لكن من الواجب عىل امل رجِّ

األساسية وأ صول الفقه دون حاجة للدخول يف التفاصيل التي يزاوهلا الفقهاء. 

ذلك أّن الكثري من املبادئ املقّررة يمكن ممارستها بشكل تلقائّي حّتى مع عدم 

الدّقة يف معرفتها عىل نحوالتفصيل، شبيه باملامرسة الصحيحة لقضايا املنطق 

عدم االّطالع عىل املنطق. إًذا فيمكن له أن يقترص يف األ صول عىل املقّررة حتى مع 

اإلحاطة باملسّلامت واملشهورات بني العقالء والعلامء وما هواملعترب لدى األذهان 

ا التدقيقات العقلية واالحتامالت البعيدة التي تعج هب یاملستقيمة دون احلاجة إل

عربة هبا. مع هذا ينبغي عىل كتب األ صول. فهي من احلشووالفضل التي ال 

ح أن يامرس الرتجيح لكل ما مل يكن واضًحا؛ طبًقا ملا يعتقد أّنه أقرب إىل  املرجِّ
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 الرشيعة ومقاصدها. 

ح باالجتهاد املذهبي كالذي سار عليه بعض   لذلك فاألوىل أن ال يتقّيد املرجِّ

د بحدود ذلك الفقهاء ممّن رّجح العمل ضمن اإلطار الواسع لإلسالم دون التقيّ 

إّن خمالفة »االجتهاد، كام هوحال الشيخ وحمد جواد مغنية. فمثاًل أّنه يقول: 

املذهب ليست خمالفة لواقع اإلسالم وحقيقته، بل لصاحب املذهب، وباألصح 

آن لنا أن نعيش »كذلك يقول: «. للصورة الذهنية التي تصورها عن اإلسالم

ذهب خاص وقول معنّي، ونختار من أحراًرا يف أفكارنا... وندع التقليد مل

اجتهادات مجيع املذاهب ما يّتفق مع تطّور احلياة ويرس الرشيعة. وإذا مل يكن 

 «إّنه عىل كل حال رضب من االجتهادالتخرّي من املذاهب اجتهاًدا مطلًقا ف

بل من األمهيّة بمكان أن يرتّبى املسلم ويتدّرب عىل ممارسة التفقه والرتجيح  

ًا ومداركهم االستداللّية؛ شيئًا فشيئ البعض افآخراء الفقهاء لبعضها علی يف آر

 بالتدريج، وذلك من أجل اخلالص من نزعة التقليد وطرحها.

 . جذور طريقة الرتجيح يف تراثنا 

إّن ما ي الحظ يف تراثنا الفقهي هوأّن الفقهاء أنفسهم يامرسون أحياًنا طريقة  

 ة، فيزاولون بذلك عملية الرتجيح من دون متييز هلا عنالرتجيح بني افآراء الفقهي

بدي قناعته  طريقة االجتهاد. فالفقيه يعرض افآراء املتعلقة يف املسألة؛ فإّما أن ي 

ح بعضها عىل البعض افآخر، أويكون له رأٌي  الكلية ببعض هذه افآراء، أوأّنه يرجِّ

ح بعض افآراء عىل البعض افآ مة خر بلحاظ األدّلة املقدجديد فيها. وهوحينام يرجِّ

إّنام يزاول طريقة الرتجيح متضمنة ضمن مفهوم االجتهاد. ومن ذلك ما يويص 
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أكثرْر من التطّلع عىل األقوال لتظفر بمزايا االحتامل، »به املحقق احليل بقوله: 

 «واستنفض البحث عن مستند املسائل لتكون عىل بصرية فيام تتخريه.

 دئّية ال جيعل تراثنا الفقهّي لطريقة الرتجيح مرتبًة خاّصًة.لكن من الناحية املب 

فهويقسم أعامل املكّلفني إىل ثالثة أقسام هي االجتهاد والتقليد واالحتياط. فكام 

يذكر السيد اخلوئي أّن العقل مستقّل بلزوم حتصيل العلم بالفراغ عن الذمة، من 

لم فع الرضر أوحتصيل العحيث إدراكه لدفع الرضر املحتمل بمعنى العقاب، ود

 بالفراغ عن الذمة ال يتحقق إال عرب أحد تلك األقسام الثالثة.

عىل أّنه إذا كان االجتهاد والتقليد واالحتياط بعضها يقع يف عرض البعض  

افآخر من حيث العمل والوظيفة، إذ ال بّد للمكّلف أن يأيت بواحد منها؛ فإّن األمر 

إذ أّن مرشوعّية التقليد ال تكون إاّل باالجتهاد،  من حيث املرتبة ليس كذلك،

قلِّد ما مل جيتهد بذلك، وإاّل تسلسل األمر أودار. كذلك  فاملقلِّد ال يصح له أن ي 

احلال مع االحتياط، فهوال يصّح ما مل يقم عىل االجتهاد. هلذا ي ذكر أّنه ال جيوز 

جيوز له ذلك بعده.  للمقلِّد االحتياط قبل الفحص عن مذهب فقيهه، وإن كان

أّن عبادة تارك طريقي االجتهاد والتقليد »وعليه فقد اشتهر لدى علامء اإلمامية 

غري صحيحة وإن علم إمجاالً بمطابقتها للواقع، بل جيب أخذ أحكام العبادات 

 عن اجتهاد أوتقليد.
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هكذا يصبح املحور األساس الذي يدور عليه التكليف يف تراثنا الفقهّي  

 لتحصيل القطع باحلجة عىل»جتهاد. فهوي عّد األصل الوحيد الذي يتصدى هواال

ومع ذلك ال يلغي تراثنا  «العمل، ألن به يقطع بعدم العقاب عىل خمالفة الواقع.

الفقهّي بعض األقسام العملية للمكلَّف والتي ال ترجع إىل الصور الثالث 

عند العامي وغريه، وهوالعلم املذكورة. فهوال ينكر أثر وجود العلم الوجداين 

بمطابقة عمل املكّلف لواقع احلكم اإلهلي، كام حيصل يف الرضورّيات والقطعّيات 

وإن كانت قليلة جًدا، لكنّها يف مجيع األحوال تتجاوز  واملسائل الواضحة. فهي

حدود التقسيم املبدئّي لعمل املكّلفني، ومن ذلك جتاوزها ملامرسة االجتهاد 

 والتقليد. 

مهام يكن، فمن املتفق عليه يف تراثنا الفقهّي أّنه ال ينبغي للعامي أن يكون  

مقلًَّدا يف مجيع األحوال، كام يف موارد علمه الوجداين اخلاّص، ويف الرضورة 

ا رصحًيا خالف رأي الفقيه،  واإلمجاع والدليل القاطع، وفيام لووجد أمامه نصًّ

د الفقيه هم املعاين العرفّية، حيث ال يقلّ فضاًل عام يتعّلق بتشخيص املوضوعات وف

 إاّل فيام حيكيه عن الشارع اإلسالمي.

بل برأي عدد من العلامء، ومنهم السيد اخلوئي، أّن العامي لوكان متمّكنًا من  

االستنباط يف مسألة  ما من املسائل، كمسألة األعلم، وأّدى نظره إىل عدم جواز 

هذا جيوز له خمالفة من يقّلده ومل جيز له الرجوع إىل غري تقليد غري األعلم؛ فإّنه عىل 

، وذلك للزوم اّتباع العامي لعلمه ونظره فيام يعرفه من احلكم، وال جيوز األعلم
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  له الرجوع إىل الغري.

ومثل ذلك ما ذكره افآخوند اخلراساين من أّن املقّلد لوالتفت إىل اخلالف  

تقليد األعلم فاستقّل عقله ورأى أّنه ال فرق يف احلاصل بني العلامء حول وجوب 

التقليد بني أن يكون لألعلم أوغريه؛ ففي هذه احلالة ال جيب عليه تقليد األعلم، 

كل ذلك يمكن عّده من حيث املبدأ منطقيًّا، إذ ال  وعليه اّتباع ما آل إليه علمه.

بَن عىل اجتهاده ونظ ليد، ره وليس عن تقيصح تقليد العامي يف األساس ما مل ي 

وإاّل تسلسل األمر أودار. لذلك يقال أّن مسألة جواز التقليد ليست تقليدّيًة، إذ 

 ال بّد أن تستند إىل اجتهاد املكلف أوقطعه واطمئنانه.

فكام نعرف أّن هناك دليلني يف حق العامي ينبغي االستناد إليهام ليصح تقليده، 

يل االنسداد. وفحوى الدليل األول هوأّن ومها دليل االرتكاز العقالئّي ودل

العامي يعي صحة الرجوع إىل أهل االختصاص من الفقهاء مثلام يرجع العقالء 

يف احلرف والصنايع إىل أهل اخلربة واالّطالع، دون أن يكون هناك ردع من قبل 

الرشيعة. أما فحوى دليل االنسداد فكام ثبت يف وحله هوأّن كل مكّلف يعلم بثبوت 

كام إلزاميّة يف حقه، كام يعلم أّنه غري مفّوض يف أفعاله بحيث له أن يفعل ما أح

يشاء، وبالتايل فإّن عقله يستقل بلزوم اخلروج عن عهدة التكاليف الواقعّية املنّجزة 

بعلمه، وليس أمامه إاّل االجتهاد أواالحتياط أوالتقليد، لكن العامي ليس بوسعه 

ط غري ميسور له لعدم متّكنه من تشخيص موارده، االجتهاد، كذلك فإّن االحتيا
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 لذلك يتعنّي عليه التقليد للحرص افآنف الذكر.

وي الحظ أن دليل اإلرتكاز ال خیلومن إشكال يتعلق باملسحة القياسّية كام  

، وكان األجدر أن يقال دليل العقل من حيث رضورة رجوع العامي هوواضح

. لكن بغّض النظر عن ذلك فإّن هذا الدليل يمكن إىل املختص فيام ال علم له به

أن ي وّظف لصالح إثبات صحة التعويل عىل طريقة الرتجيح لكّل من باستطاعته 

 استخدام هذه الطريقة كام سنعرف فيام بعد. 

يظّل أن نعرف بأّن هناك مجاعًة من قدماء اإلماميّة أنكروا التقليد، وقد عّول  

ة كلفني منقادين إىل حتصيل العلم باألحكام الرشعيّ بعضهم عىل أن يكون مجيع امل

وليس الظن، كام هورأي ابن زهرة. لكن ن قل عن البعض افآخر أّنم يوجبون 

االستدالل عىل العلم ومساءلة الفقهاء، وهي طريقة وإن كانت مل تنّقح، إاّل أّننا 
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ة، ال تعرّب بّي واألئمّ العلامء التي أقّرهتا الرشيعة يف عرص الن ذلك أّن سرية رجوع الناس إلی( 2)

هوالوثوق ، و«االّتباع»عن التقليد الذي يقتضيه االجتهاد، بل هي عبارة عاّم اصطلح عليه بـ

ی هذا الباب كام هواجلاري عند الشخيّص بتحصيل العلم من العامل. فقياس ذلك الباب عل

اإلنسانّية  والصنعاتأغلب املتأخرين، فيه مفارقة. كام أّن قياس علم الرشيعة علی سائر العلوم 

األخری فيه مفارقة أيًضا؛ من حيث إّنا ال تقر صور االجتهاد املفضية إلی الظن وال التقليد 

القائم عليها، إاّل إذا أخذنا باعتبار حاالت االضطرار؛ من حيث انسداد باب العلم وال سبيل 

 إلی حتصيل األحكام إاّل باالجتهاد املفيض غالًبا إلی الظّن.

عامة الناس فال يقتيض عجزهم عن االجتهاد أن يكونوا مقلِّدين، ذلك أّنم علی مستويني؛  أّما 

فمنهم العاجز كليًّا وهوال سبيل إليه إاّل التقليد، ومنهم من بوسعه الرتجيح بني األدّلة ولوعلی 

قواها بأنحواإلمجال، وهذا ما ال جيوز عليه أن يقّلد ما دام بوسعه الرتجيح بني األدلة واألخذ 

 أوبام تطمئن إليه نفسه. 
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بعض »ن ع نعتربها تصّب يف ذات الطريقة التي ندعوإىل االلتزام هبا. فقد جاء

قدماء األصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب اإلستدالل عىل العوام، 

وإّنم اكتفوا فيه بمعرفة اإلمجاع احلاصل من مناقشة العلامء عند احلاجة إىل الوقائع 

أوالنصوص الظاهرة، أوأّن األصل يف املنافع اإلباحة ويف املضار احلرمة، مع فقد 

وقد ضّعف صاحب كتاب «. لنصوص وحصورةنص قاطع يف متنه وداللته، وا

 قد حكى غري»ه ؛ فذكر أنّ «املعامل»هذا الرأي وتابعه يف النقد صاحب « املعارج»

واحد من األصحاب اّتفاق العلامء عىل اإلذن للعوام يف اإلستفتاء من غري تناكر، 

 نواحتّجوا يف ذلك: بأّنه لووجب عىل العامي النظر يف أدلة املسائل الفقهية لكا

ذلك إّما قبل وقوع احلادثة أوعندها، والقسامن باطالن. أما قبلها فباإلمجاع، وألّنه 

يؤّدي إىل استيعاب وقته بالنظر يف ذلك فيؤدي إىل الرضر بأمر املعاش املضطر إليه، 

وأّما عند نزول الواقعة فألّن ذلك متعّذر الستحالة اّتصاف كل عامي عند نزول 

 .«وباجلملة فهذا احلكم ال جمال للتوّقف فيه احلادثة بصفة املجتهدين،

مع أنه بحسب طريقة الرتجيح تسقط مثل تلك املناقشة، حيث ليس املطلوب  

من العامي أن يّتصف بصفة املجتهدين وال أن يرصف عمره يف طلب علم الفقه 

ويكون من أهل اخلربة واالختصاص، بل يكفيه أن يتعلم معامل الدين بصورة 

ون له بعض اخلربة يف تفّهم افآراء الفقهّية حتى يصبح بمقدوره جمملة وتك

 الرتجيح بينها ليأخذ بام يطمئن إليه وجدانه ويعرض عاّم ال يطمئّن.

 . أدّلة طريقة الرتجيح

ونذكرها باختصار  شديد   ی صّحة طريقة الرتجيحإّن لنا أدّلًة متنّوعًة عل 

 كافآيت:

                                            
 . 386ـ  385. ومعامل األصول، ص 197معارج األصول، ص ( 1)



 ي. الدليل األول: الدليل الشرعـ

يف البدء ال يمكننا أن نّدعي أّن يف الكتاب والسنة ترشيًعا خیّص احلث عىل  

التعامل مع افآراء االجتهادّية للفقهاء. فاالجتهاد الفقهي من حيث أّنه عمليّة 

استنباط من الرشع تفيض إىل الظّن، مل يثبت طريقه وال التلويح إليه يف الرشيعة 

يع خاّص بالرتجيح. لكن هناك بعض املقّدسة، وبالتايل فليس هناك ترش

الدالالت الرشعّية العاّمة التي يمكن أن يفاد منها عىل إثبات املطلوب؛ أمّهها قوله 

ك وبرّش عبادر الذين يستمعون القول فيّتبعون أحسنه، أولئ»تعاىل يف وحكم كتابه: 

بصدد فهذه افآية وإن كانت ليست  «الذين هداهم اهلل وأولئك هم أ ولواأللباب

اإلخبار عن التعامل مع افآراء االجتهادّية، لكن العموم واإلطالق فيها يمكن أن 

ح يتعامل مع افآراء الفقهيّة  ينطبقا عىل ما نحن فيه من التعامل مع افآراء. فامل رجِّ

كأقوال  خمتلفة، والواجب عليه أن يعّول عىل ما يراه أّنه أحسنها وأقرهبا للحق، 

 قات افآية الرشيفة.ليصبح بذلك أحد تطبي

ا ليس معنًی أخالقيًّ  «أحسنه» یوال بّد من اإلشارة إلی أّن ما يفيده قوله تعال 

بل وهومعنی معريّف وهذا يعني أّن التعبري املذكور يف افآية الرشيفة تعبري توصيفّي 

ا )  ومعنی كون التعبري توصيفيًّا إّنام (،)( وليس تعبرًيا معياريًّ

 هوأّن هناك خياًرا واحًدا أمام اإلنسان وهووجوب االّتباع ألحسن القول فقط. 

 . الدليل الثاني: الدليل العقلي ـ

ح إّنام يعّول عىل دليل دون آخر بعد الفحص،   وفحوى هذا الدليل هوأّن امل رجِّ

حه هوأقرب إىل واقع احلكم اإلهل  يوذلك لعلمه الوجدايّن بأّن الدليل الذي رجَّ
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من غريه، وهذا الظّن يقوم مقام العلم عند تعّذر الوصول إىل العلم، وهي قاعدة 

لكن هذا الظّن غري منقطع عن القطع  كثرًيا ما أشار إليها العلامء األ صوليون.

الوجداين، بل إّنه يقوم عليه من حيث أّن الرتجيح مقطوع بصّحة العمل به 

 لرشعي. هلذا رصح املحّقق القمي طبًقا لدليلباعتباره يعّد أقرب إىل واقع احلكم ا

االنسداد بأّن العربة بقوة الظن، واملعيار هوالرجحان، حيث لومل جيب العمل 

 بالظّن للزم ترجيح املرجوح عىل الراجح، وهوبدهيّي البطالن.

بل إّن التعويل عىل األعلمية هويف حد ذاته قائم عىل الرجحان يف قبال غري  

أّن أغلب الفقهاء رّجحوا األعلمّية عىل األورعّية عند التعارض بني  األعلم. حّتی

من هوأعلم ومن هوأورع. وهم يستدّلون عىل ذلك باعتبار أّن قول األعلم أرجح 

من حيث الظّن، فلذا يؤخذ بقوله كام يؤخذ بالراجح من األدلة. أي أّن مالك 

 ا. هلذا ال ينبغي االلتفاتاحلكم هوالرجحان واالقربيّة ال األعلمّية من حيث ذاهت

إىل األعلم باعتبار أعلمّيته، وإاّل لكان حكم األعلم حجًة يف حق املجتهد األقل 

منه علاًم، وهومعلوم البطالن. فاألعلمّية يشء واألخذ باألقربّية يشء آخر. ومن 

هد تاملعلوم منطقيًّا أّن األخذ باألقربّية أرجح من األخذ باألعلمّية، لذلك فإّن املج

املفضول يعّول عىل ما يراه أقرب إىل واقع احلكم اإلهلي وال يعّول مطلًقا عىل ما 

يقوله األعلم، لعلمه بأّن األقربّية مقّدمة عىل األعلمّية. فلوحتّققت األقربّية بنظر 

ل عليها لكونا مقاسة  املجتهد ملا زامحتها األعلمّية، باعتبار أّن هذه االخرية إنام ي عوَّ

 ديم الراجح من األدّلة عىل املرجوح، فكيف إذا ما كان الراجح حارًضا؟!عىل تق
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ح بالقياس ملا يقوله   وبال شّك أّن نفس هذا األمر ينطبق عىل ما يراه امل رجِّ

ح، حيث أن األول  األعلم، وال يصح التفكيك بحّجة الفارق بني املجتهد وامل رجِّ

ح  وإن كان ليس بمختّص كاملجتهد إاّل خمتّص وافآخر ليس مثله. ذلك أّن امل رجِّ

أّنه يفرتض فيه القدرة عىل التمييز بني ما هوأقرب إىل الصواب وما هوأبعد عنه. 

وحيث أّنه ممّيز فمن املنطقّي أن يتبع ما يراه راجًحا وإن خالف قول األعلم، وليس 

 يف هذا احلكم العقيل من ختصيص وال تعارضه حجٌة ناهضٌة.

ح وترجيحاته موضوعّية تستند إىل أساس معترب من عىل أّن ظنون امل    رجِّ

الناحية العقالئية، وهي ختتلف عن ظنون املقلِّد وأوهامه التي ال شأن هلا باألقربية 

مادامت ال تبتني عىل الرتجيح يف األدلة وال مستمّدة من الفطرة والظنون النوعيّة 

قّلد بالّظّن عىل إطالقه، فهم العاّمة. هلذا فإّن األ صوليني ال يمنعون من عمل امل

يفرقون بني ظنه يف تعيني الطريق وظنّه يف احلكم الرشعي، فيجيزون األول دون 

الثاين؛ ألّن ظنون املقّلد يف نفس احلكم أ مور غري منضبطة، وهي لذلك ت عّد كثرية 

املخالفة، بخالف الظنون يف تعيني الطريق؛ مثل تعيينه للمجتهد. وعليه لوأّن 

ان املقّلد أن يضبط األ مور يف تعيني واقع احلكم لكان املتعني عليه هوالعمل بإمك

بالظّن يف نفس هذا الواقع. فالرشط يف صحة العمل بالظن كام هورأي الشيخ 

األنصاري هوأن ال يكون هناك علم إمجايل بكثرة خمالفة واقع احلكم اإلهلّي، وأن 

اجلواب وإن كان يمكن أن يشكل  وهذا ال يكون هناك مانع رشعّي باخلصوص.

عليه من أّنه كيف يمكن أن نعرف أّن املقلد الذي يعمل بحسب ظنونه، يقع من 

حيث اإلمجال يف املخالفة الكثرية مع وقائع األحكام الرشعية، خاّصًة إذا كانت 
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ظنونه توافق يف النتيجة فتاوى عدد غري منضبط من الفقهاء، إذ يف هذه احلالة ال 

حٌد أن يقول بأّن آراء هؤالء يكثر فيها املخالفة لذلك الواقع... لكن علی يتجّرأ أ

الرغم من ذلك، فإّن من الصحيح أن تكون الظنون غري املنضبطة بضابط 

موضوعي مرفوضة، إذ إّنا يف هذه احلالة تصبح قائمًة عىل الوهم واهلوى، فال 

واقع احلكم الرشعي.  يعلم ـ صاحبها ـ من الناحية املوضوعية أهّيا أقرب إىل

وهوأمر خیتلف متاًما مع املامرسة التي يبدهيا صاحب الرتجيح؛ من حيث أّن ظنونه 

منضبطة ضمن ضوابط الفحص والتمييز العقالئّي، فال تقع أرس ذلك اإلشكال 

 الوارد يف حق املقلِّد.

 . الدليل الثالث: الدليل املنطقي ـ

قاعدة منطقّية، وهي أّنه ال يصّح  وتستند طريقة الرتجيح يف األساس عىل 

العدول عن اّتباع الدليل الراجح باّتباع الدليل املرجوح. وكام يقول صاحب 

إّن العقل قاض  بأّن الظّن إذا كان له جهات متعّددة متفاوتة بالقوة »املعامل: 

. لذلك يالحظ أّن من «والضعف؛ فالعدول عن القوّي منها إىل الضعيف قبيح

الالت الفقهاء عىل وجوب تقليد األعلم هوتشبيه أقوال املفتني باألدّلة؛ بني استد

 . ممّا يعني أنّ من حيث أّنه كام جيب العمل بالدليل الراجح جيب تقليد األفضل 

حجية الدليل قائمة أساًسا عىل الرتجيح، ومنه قيس عليه العمل بتقليد األعلم، 

له يف  يز والرتجيح مبارشًة؛ فكيف يسوغفكيف إذا ما كان العامي باستطاعته التمي

هذه احلالة العمل عىل خالف ترجيحه ونقض أصل القاعدة التي يستند إليها 
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 الفقهاء... وكيف يأخذ بفتوى وهي مل تقع يف نفسه موقع الصحة واحلق؟! 

وعليه فاّنه بحسب تلك القاعدة يمكن احلكم بعدم جواز رجوع املكّلف إىل  

، وهي صورة يمكن من يراه خمطًئا يف 
 
حكمه، أوأّن حكمه ال يفيد االطمئنان بيشء

أن نجد املوافقة عىل جزئياهتا من قبل الفقهاء، إذ طبقت أحياًنا عىل املجتهد من 

حيث رجوعه إىل جمتهد آخر؛ كعدم جواز رجوع املجتهد الذي جيهل احلكم 

ر يعتقد د آخالرشعي من حيث انسداد باب العلم والظن املعترب يف حقه إىل جمته

 اجلاهل الذي يبذل اجلهد وشاهد»باالنفتاح. فعىل حد قول الشيخ األنصاري: إّن 

مستند العامل وغّلطه يف استناده إليه واعتقاده عنه؛ فال دليل عىل حجّية فتواه بالنسبة 

ّطئ القائل بحجّية  إليه. وليست فتواه من الطرق املقّررة هلذا اجلاهل؛ فإّن من خی 

ـ مثاًل ـ يف فهم داللة آية النبأ عليها؛ كيف جيوز له متابعته؟ وأّي مزية  خرب الواحد

 .«له عليه؟ حتى جيب رجوع هذا إليه وال جيب العكس

ومثل ذلك ما ذكره السيد اخلوئي يف حق املجتهد املتجّزئ، حيث أّنه ال يسّوغ  

تهد املج تقليده للمجتهد املطلق. فكام يذكر أّنه كيف يمكن دعوى جواز رجوع

املتجّزئ إىل من يرى خطأه واشتباهه، ذلك أّنه حسب األدلة اللفظية تكون أدلة 

ومن  .)(جواز التقليد خمتّصة بمن مل يتمّكن من حتصيل احلجة عىل احلكم الرشعي

 الواضح أّن هذا ينطبق عىل صاحب الرتجيح.

ره واّتباع نظبل إّن عدًدا من العلامء يسلمون بإمكانّية استقالل عقل العامي  

ومن ثم خمالفة غريه من أهل اإلجتهاد بمن فيهم األعلم، كام هواحلال مع افآخوند 

اخلراساين الذي رأى أّن العامي يمكن أن يتفق له أن يكون خبرًيا يف بعض املوارد 
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عاملًا باألدلة وبصرًيا يف املدرك غري مقلد، وهوهلذا ال حيكم عليه بالتقليد فيام أّدى 

، ومن ذلك أّن له أن يرجع إىل املفضول يف التقليد وخمالفة األعلم إن إليه نظره

 .استقّل بعقله ورأى جواز ذلك 

كذلك فإّن الشيخ اإلصفهاين اعترب أّن املقلد قد يتفق له أن يقف عىل مدارك  

اخلالف بني العلامء فيرتجح يف نظره فتوى البعض دون البعض افآخر، فيكون 

كام أّنه أقّر بأّن العامي لوعلم بطالن ما أفتى به املفتي فإّنه ال  .)(بذلك غري مقلد

 .يقّلده يف ذلك وعليه مراجعة غريه 

بعض املعارصين كالشيخ املنتظري ترصحًيا بعدم جواز تقليد  یكام نجد لد 

عمل يف احلقيقة ال»العامي بكل ما ال يرى اطمئناًنا يف حكم املجتهد. فهويقول: 

لوثوق الذي هوعلم عادّي تسكن به النفس، ال بالتقليد والتعّبد. وأّما إّنام يكون با

. «إذا مل حيصل الوثوق يف مورد خاص جلهة من اجلهات؛ فالعمل به تعّبّدا مشكل

وأّما ما قد ي رى من بعض العواّم من التعّبد املحض بفتوى املجتهد »ويقول أيضًا: 

ا ع أم ال، بل وإن التفتوا إىل ذلك وشّكومطلًقا من دون التفات إىل أّنه يطابق الواق

يف مطابقته له؛ فلعّله من جهة ما ل قنوا كثريًا بأّن تكليف العامي ليس إاّل العمل 

بفتوى املجتهد، وأّن ما أفتى به املفتي فهوحكم اهلل يف حقه مطلًقا. والظاهر أّن 

 .« انتنا أيًض هذه اجلملة تكون من بقايا إلقاءات املصّوبة، وإن ترّددت عىل ألس

كام جاء عن الشريازي اعتباره أّن من الواضح حكم العقل بعدم جواز اّتباع  
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املرجع فيام لوعلم املقلد خطأه. وذلك ألّنه ال يقلده إاّل ألّنه يراد منه إدراك الواقع، 

فلوعلم املقلد أّنه مل يدرك الواقع وقطع بذلك ملا جاز أن يقلده، بل حتى لوكان 

ىل سبيل القطع وإّنام عىل سبيل الظّن النوعي فرأى أّن املرجع خمطئ علمه ال ع

وخمالف للحكم الواقعي، كأن يفتي وهويف حالة اضطراب شديد مثاًل؛ ففي هذه 

 .احلالة حيرم عىل املقلد أن يأخذ بفتواه 

هبذا الدليل تتنّقح السرية العقالئية يف قبول ورفض املذاهب الفكرية  أّنهی عل 

حني الذين ال يعقل أن يكونوا خمتصني يف مجيع ما والعق ائدية من قبل امل رجِّ

ح ال حيق له  يتعّرضون إليه بالبحث والدراسة والنقد. لذلك لوأّنا اعتربنا امل رجِّ

تأييد أورفض ما يّطلع عليه من أدلة فقهية بحجة عدم اختصاصه؛ لكان يعني 

وا أّي مذهب أوفكرة يّطلعون عليها، ذلك أّن الناس ال حيّق هلم أن يؤّيدوا أوينقض

ومنها األفكار املادّية واإلحلادّية، كام أّن منها القضايا العقائدّية التي يصعب عىل 

العامي أن حيّقق فيها بمثل ما يفعل املختص. بل يقال أن الفقهاء أنفسهم يصبح 

من الواجب عليهم أن ال يتعّرضوا إىل أّي فكرة أومذهب من مذاهب الفكر 

العقيدة ما مل خیتّصوا بذلك، وبالتايل ال حيق هلم نقض األفكار الغربّية واملفاهيم و

الوافدة نظًرا لعدم اختصاصهم يف املجاالت الفكرّية. مع أّن اجلاري ليس كذلك، 

 یممّا يدل عىل صّحة مزاولة طريقة الرتجيح. إذ ال جتد هناك أّي اعرتاض حتى لد

هم غري مقتنع بام يطرحونه من أفكار ونظرّيات. أهل اإلختصاص، إذا ما كان قارئ

وهويف حد ذاته ينّقح صحة ما يمكن أن يلجأ إليه عامة الناس يف النظر يف قضايا 

العقيدة املختلف حوهلا دون حاجة لالجتهاد أوالتقليد. وهي قضية سبق أن 
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 طرحها العلامء من غري تنقيح يف الغالب.

 يئ. الدليل الرابع: الدليل العقالـ

يف مجيع احلرف واملهن يالحظ أّن الذين يراجعون  هوهذا الدليل يكشف عن أنّ  

املختصني ويكون هلم نوع من التمييز واخلربة املجملة ؛ فإّنم رّبام ال يولون أمهّيًة 

 لقول األكثر علاًم إذا ما ظنّوا أّنه عىل خطأ وغريه عىل صواب.

صاحب ملكة اإلجتهاد لغريه من  وقد ط بّق هذا الدليل عىل عدم جواز تقليد 

كيف يسوغ دعوى أّن العقالء يلزمون صاحب »املجتهدين، وذلك كقول اخلوئي: 

امللكة بالرجوع إىل من حيتمل انكشاف خطأه إذا راجع األدلة. بل قد يكون قاطًعا 

بأنه لوراجع األدلة خلطأه يف كثري من استدالالته ومثله ال يكون مشمواًل للسرية 

 .« ةالعقالئيّ 

وهذا جمرد صاحب ملكة وليس بمجتهد عىل نحوالفعلية. أّما األمر مع  

صاحب الرتجيح فاحلال قد يكون أشّد ثبوًتا طبًقا للدليل افآنف الذكر، حيث أّنه 

يامرس التمييز والفحص، وهونوع من االجتهاد الفعيل رغم ضعفه بالقياس مع 

يف حقه بأّنه كيف يسوغ دعوى أّن املجتهد احلقيقي. هلذا فمن األوىل أن يقال 

العقالء يلزمون صاحب الرتجيح بالرجوع إىل من يراه خمطًئا بعد الفحص وليس 

جمّرد أّنه حيتمل ذلك كام لدى صاحب امللكة الذي مل يامرس عملية الفحص فعاًل، 

بل هوأقوى من ذلك اعتباًرا، لكونه قائاًم بالفحص ومتوّصاًل اىل رؤية وحّددة، 

 لصاحب امللكة.خالًفا 

وإذا ما غضضنا الطرف عاّم يف الدليل العقالئي من املسحة القياسية كام سبق  

                                            
 31االجتهاد والتقليد، ص( 1)



ح بحسب  أن عرفنا؛ فربام يفاد منه الوجوب يف احلالة التي يعمل فيها امل رجِّ

 اطمئنانه باّتباع من يرى قوله صحيًحا وطرح رأي الغري ولوكان أعلم املختّصني.

 . حصيلة السحث 

 بني االجتهاد وبني التقليد وهيی مرتبًة وسطلنا ممّا سبق أّن هناك  لقد ظهر 

، وأّن هناك أدّلة تثبت رشعّية هذه الطريقة ووجوهبا «طريقة الرتجيح»املساّمة بـ

علی كّل من هوأهل هلا يف جمال األحكام الفرعيّة. أّما من مل يسعه الرتجيح بأّي 

قارًصا غري مقرّص فهومعذور وليس  من الطريقتني افآنفتي الذكر فإّنه إن كان

 بمكّلف يف ذلك. 

  





 

 

 

 

 

 املقال الرابع
 

 األعلم قراءة نقدية خاطفة يف مفهوم

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 . متهيد

) بأّن طبيعة موضوع األعلمّية ـ باعتبار كونا مفهومة ضبابيّة إيّن أعتقد 

د  عن اإلنسان قدرة اجلزم وا ( ـ
بعر ذا لوصول لنتيجة  مطمئنّة. وهليف الفقه ت 

فإّنني أريد علی سبيل العجالة أن أسّجل حول هذه القضّية اهلاّمة مالحظايت 

( دون أن أدخل يف )الشخصّية املتواضعة علی أساس املنطق الضبايب 

 التفاصيل املطّولة. 

ميًّا يق ـ كإّن اإلشكالّية املطروحة يف مسألة األعلمّية هي عدم وجود حتديد دق 

كان أوكيفيًّا ـ وإجرائي هلا بحيث يمكن االستناد إليها علی املستوی النظري 

أوالعميل. وما ورد من التحديد لدی الفقهاء إشكايّل، باعتبار أّنم مل يلتفتوا إلی 

طبيعة املوضوع وكونه ضبابيًّا، وإاّل ملا حاولوا أن يعاجلوه بآلّيات وحّددة 

لفرد األعلم، ولكن ما هي اإلشكالّية أواإلشكالّيات التي استخدموها يف تعيني ا

 قد تطرح يف املسألة أعاله؟ 

أظّن أّن هذه اإلشكالّية يف املوضوع يمكن طرحها علی املستويني النظري  

والعميل، أّما علی املستوی النظري فيمكننا أن نالحظ اإلشكالّية يف اجلوانب 

 املختلفة للقضّية موضوعة البحث:
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 اجلانب التعريفّي، ـ 1 

 ـ اجلانب العنرصّي، 2

 ـ اجلانب املنهجّي، 3

 ـ اجلانب الذايّت، 4 

 ـ اجلانب اإلحرازّي. 5 

ة وأّما فيام يتعّلق باملستوی العميل فهوخمتّص بالوسائل اإلثباتّية لقضّية األعلميّ  

  (.)والشهرة ( )واملتخّصص  ()وأقصد بذلك البّيينة 

 النظري ىاملّتو لى. إشكالّية السحث ع 

 . اجلانب التعريفيـ 

 «(ألعلم )ا»التعريفّي هوأّن مفهوم  املقصود باجلانب 

يف أّي حقل من احلقول املعرفّية بام فيها احلقل الفقهي، يعترب مفهوًما ضبابيًّا 

يد، ة له يف واقعنا البرشي بالتحدواملفهوم الضبايّب ـ منطقيًّا ـ ال حدود مشّخص

علی مستوی التعريف املفهومي « األعلم»اخلالف حول مفهوم  ولذلك فنواجه

يف احلقول املعرفيّة املختلفة. وفيام يتعّلق باحلقل الفقهي الذي يشتغل فيه الفقهاء 

 فيام بينهم. « األعلم»في الحظ اخلالف أيًضا حول مفهوم 

لرتاث يف ا قيی املنطاملستوی لج وحيّدد ضابطه علمل ي عاإّن مفهوم األعلم  

الفقهي إاّل منذ فرتة قريبة ربام ال تزيد عىل قرنني من الزمان. فقد اختلف الفقهاء 

حول هذا الضابط املنطقي، وأخّص هنا بالذكر بعَض ما جاء يف الكتب الفقهّية 

 «.األعلم»القديمة واحلديثة من تعاريف ملفهوم 



«»

بأّن األعلمّية هي من املوضوعات العرفّية، لذلك « هّذبامل»ذكر بعضهم يف 

فإّن وحتمالت معانيها عبارة عن أربعة: فإّما إّن معنى األعلم هوأن يكون أكثر علاًم 

من غريه، أوأن يكون أكثر استحضاًرا للفروع الفقهية ومسائلها، أويكون أقرب 

  لوظائف الرشعية.إصابًة إىل الواقع، أوأّنه أجود فهاًم وأحسن تعيينًا ل

بينام ذهب الشيخ الفقيه أمحد النراقي ـ رمحه اهلل ـ، إستنادًا لبعض الروايات، 

إىل أّن املراد باألعلمّية هواألعلمّية يف األحاديث ويف دين اهلل. فتارًة تكون 

األعلمّية يف األحاديث بأكثرّية اإلحاطة هبا واإلّطالع عليها، وأ خرى باألفهميّة 

ّية وأكثرّية الطور فيها، وثالثها بزيادة املهارة يف استخراج الفروع منها ورّد واألدقّ 

جزئياهتا إىل كلياهتا، ورابعها بزيادة املعرفة بصحيحها وسقيمها وأحوال رجاهلا 

وفهم وجوه اخللل فيها، وخامسها بأكثرّية اإلّطالع عىل ما يتوّقف فهم األخبار 

لك، وسادسها باستقامة السليقة ووقادة الذهن عليها من علم اللغة والنحووغري ذ

وحسن الفهم فيها، وسابعها بأكثرّية اإلّطالع عىل أقوال الفقهاء التي هي 

كالقرائن يف فهم األخبار ومواقع اإلمجاعات وأقوال العامة التي هي من 

حات عند التعارض، كذلك فهم القرآن الكريم. فاألعلم الذي جيب تقديمه  املرجِّ

ى شكٍّ هواألعلم بجميع تلك املراتب أويف بعضها مع التساوي يف الباقي، بال أدن

وإاّل فإّنه يشكل احلكم بالتقديم، ومن ذلك يظهر ندرة ما حيكم فيه بوجوب 

 التقديم البّتة.

أّن ممّا يدخل ضمن « الفصول الغروية»ـ رمحه اهلل ـ صاحب  وعند اإلصفهاين 

                                            
 289، ص 1ء، ج شوری الفقها (1)

 522، ص 2مستند الشيعة، ج  (2)
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قوى من غريه يف معرفة مضامني العلوم التي هوأن يكون املجتهد أ« األعلمّية»

يتوّقف عليها االجتهاد، كالعربّية واأل صول والرجال، مضاًفا إىل أن تكون له 

اعتبارات قوة احلفظ، أوالذكاء، أوكثرة التأّمل، أوكثرة اإلّطالع، أوسعة الباع يف 

دميّة قالفكر والترّصف، أواعتدال السليقة، أوزيادة التحقيق، أوالتدقيق، أوأ

االشتغال ومزيد االستيناس. لكنّه استدرك بأّن من املمكن أن يتحقق التعارض 

  بني هذه الوجوه، هلذا فهويرى أّن إعطاء ضابط لألمر ي عدُّ متعّذًرا عىل الظاهر.

راد أّن امل« العروة الوثقى»ولدى وحمد كاظم اليزدي ـ رمحة اهلل عليه ـ صاحب  

بالقواعد واملدارك للمسألة وأكثر إّطالًعا لنظائرها باألعلم هوأن يكون أعرف 

ولألحاديث، وكذلك أجود فهاًم هلذه األحاديث، وبالتايل فاحلاصل هوأن يكون 

  أجود إستنباًطا من غريه.

أّن األعلم هومن « عناية األ صول»ولدى الفريوز آبادي ـ رمحه اهلل ـ صاحب  

ومثل هذا ما ذكره وحمد تقي احلكيم  له ملكة أقوى وسلطة أشّد يف االستنباط.

ـ رمحة اهلل عليه ـ، حيث أّن األعلم بنظره هوأن يكون املجتهد أقوى ملكة من غريه 

 يف جماالت االستنباط، ال األوصلّية إىل الواقع لعدم إمكان إحرازها يف الغالب.

ل الفاض أنّ « مفتاح الكرامة»ولدى وحمد اجلواد العاميل ـ رمحه اهلل ـ صاحب  

هومن يتبع املآخذ ويصيب يف الفكر، لكن األفضل هومن له هاتان اخلصلتان إال 

                                            
 424الفصول الغروّية، ص ( 1)

 8ـ  7، ص 1، ج العروة الوثقی (2)

 258، ص 6عناية األصول، ج ( 3)

 759األصول العامة للفقه املقارن، ص ( 4)



«»

  أّن خطأه أقّل.

أما أبوالقاسم اخلوئي ـ رمحة اهلل عليه ـ فإّنه يعتمد يف حتديد األعلم عىل بناء  

ا من شدة االقتدار يف معرفة  العقالء والعقل. فهوينفي أن يكون معناه مستمدًّ

والكربيات أواملبادئ التي ت ستنتج هبا األحكام؛ كام إذا كان املجتهد يف القواعد 

املطالب األ صولّية أقوى من غريه، كذلك ينفي أن يكون املراد به أكثرّية اإلحاطة 

بالفروع والتضّلع يف الكلامت واألقوال، بل املراد باألعلم عنده هوأن يكون 

اًطا كربيات عىل صغرياهتا وأقوى استنباملجتهد أشّد مهارًة من غريه يف تطبيق ال

وأمتن استنتاًجا لألحكام عن مبادئها وأدّلتها، وهوما يتوّقف عىل علمه بالقواعد 

والكربيات، وحسن سليقته يف تطبيقه عىل صغرياهتا، فال يكفي أحدمها ما مل ينضّم 

 إليه افآخر. فمثل ذلك كمثل الطبيب األعلم يف نظر العقالء، حيث أّنه أعرف

 بتطبيق الكربيات الطّبية عىل مصاديقها.

، حيث أّن األعلم عنده هومن كان «التهذيب»وشبيه بذلك ما لدى صاحب  

  أجود فهاًم يف تطبيق الفروع عىل مداركها وأجود استنباًطا للوظائف الرشعية.

وأخريًا ـ وبسبب التحّول السيايس عند الشيعة ـ فإّن هناك من يرى أّن من 

ا يدخل يف مالك األعلمّية هوأن يكون للمجتهد معرفة بأوضاع زمانه ضمن م

باملقدار الذي له مدخلّية يف تشخيص موضوعات األحكام الرشعّية، كام هورأي 

. وقبله كان اإلمام اخلميني ـ الويّل الفقيه السيد عيل اخلامنئي ـ حفظه اهلل ـ 

                                            
 4، ص 10الكرامة يف رشح قواعد العالمة، ج  مفتاح (1)

  204ـ  203االجتهاد والتقليد، ص ( 2)

 119، ص 2هتذيب األصول، ج ( 3)

 9ـ  8أجوبة االستفتاءات، العبادات، ص ( 4)
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ع أن يكون عاملًا باأل مور رضوان اهلل عليه ـ يرى أّن من الواجب عىل املرج

القيادّية كافًة. فربام يكون ذلك داخاًل ضمن و االجتامعيّةو العسكرّيةو السياسّية

عنوان األعلمّية. وهوأمر له مساس بتأثري الواقع واحلاجات الزمنية عىل الفهم 

 الفقهي وتطويره. بل تبًعا هلذا التأثري مل يكتفر بعض الفقهاء اجلدد من التأكيد عىل

رشطّية معرفة األ مور السياسّية واالجتامعّية واالقتصادّية داخل النظام اإلسالمي؛ 

إّنام ذهب إىل أكثر من ذلك فاعترب أّن من مل حيرز مثل هذه األ مور فليس بمجتهد 

باملّرة، وذلك باعتبار أّن الفقه الشيعي حديث العهد هبا، وهي تشّكل ما يقارب 

 لّية.من جمموع األحكام الك« 95%»

إّن مفهوم األعلمّية اليوم ـ حيث »فكام يقول الشيخ اجلنّايت ـ حفظه اهلل ـ :  

هناك نظام إسالمّي قائم ـ هوغري مفهوم األعلمّية يف السابق، وألّن األعلم يف 

السابق هوالذي يكون أعلم املجتهدين افآخرين يف إطار مسائل الرسالة العملّية 

فقط من « %5»ائل الفردّية والعبادّية وهي تشّكل والتي تشمل نوًعا ما عىل املس

جمموع األحكام، أّما اليوم فاملجتهد األعلم هوأعلم من سائر املجتهدين يف مجيع 

املسائل التي حيتاجها الفرد؛ سياسّيًة، عبادّيًة، إقتصادّيًة، إجتامعيًّة، باإلضافة إىل 

ب أن حترز هذه األ مور يف مسائل العالقات الدولّية واملسائل احلكومّية. هلذا جي

الشخص الذي يطرح باعتباره األعلم، وبدونا ال يمكن أن نعتربه األعلم. بل 

يمكن أن ال نعتربه جمتهدًا؛ ألّن أدّلة الفروع املوجودة يف الرسائل العملية واضحة 

وال حتتاج إىل بذل الوسع واالجتهاد... إّن الفقيه الذي ال يلم باملسائل التي 

من جمموع األحكام، ويكتفي « %95»النظام اإلسالمي والتي تشّكل  يواجهها

باملسائل واألحكام الفردّية والعبادّية يف حدود الرسالة العملية ـ التي تكررت 



«»

 «مطلًقا مئات املرات ـ فقط؛ ال يمكن أن يكون جمتهداً 

ريف  واحد  ا علی تعممّا ذكرنا آنًفا، يتبنّي لنا جليًّا أّن الفقهاء مل يّتفقوا مجيعً و 

 إلی ـ علی تقديري املتواضع ـ سبب هذا االختالف هنا يرجعو، «األعلم» ملفهوم

  مفهوًما ضبابيًّا ال غري.« األعلم»كون مفهوم وهوطبيعة املفهوم 

 . اجلانب العنصريـ 

ك أّن ذلوتنّوع عنارص العملّية االجتهادّية، والعنرصّي ه اجلانباملقصود ب 

الفقه، وجتهادّية تتداخل فيها عنارص متنّوعة، كاخلربوّية يف األصول العملّية اال

ل يف بحارها، بويف اللغة ومنطق األشياء، ويف التأريخ والرجال، ويف احلديث و

بعض األمور املعارصة أيًضا، فلذك كثرًيا ما نجد فقيًها متضّلًعا يف األصول، لكنّه 

كنّه برًيا يف العملّية الفقهّية البحثّية لقد نجد فقيًها خوأكثر من عادي يف الفقه، 

ا يف األصول،  ه يف قد نجدوقد جتده فيهام، لكنّه يف اللغة غري حارض، وعادي جدًّ

ثاًل، يف اخلربوّية القرآنّية ضعيف موالسنّة ودراسة احلديث وهذا لكنّه يف التأريخ 

 يف ه بحٌث نجزم بأعملّيته عىل شخص آخر لوقد نجده يف كتاب  فقهّي بارًعا و

لمّية غريه ترى أعوالكتاب الفقهي نفسه، فيام نجده ضعيًفا يف كتاب فقهّي آخر 

كأّن املؤّلف شخصان!.. أنا ال أتكّلم عن فرضّيات، بل يعرف هذا وعليه فيه، 

من جانب آخر أّنه ال واألمر عموم الفضالء يف احلوزات العلمّية، هذا من جانب 

لوضع درجة لكّل  موجودة من قبلو( )يوجد هناك معايري موّحدة 

األعلم بحسب جمموع هذه وعنرص من هذه العنارص حتى يمكن حتديد من ه

عدم وجود هكذا معايري موّحدة والعنارص املؤثرة يف العملّية االجتهادية عمومًا. 

                                            
 36أعلمّية الفقيه ومباين التقليد للجنايت، جملة التوحيد، ص ( 1)
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  يف البني ينبثق بدوره عن ضبابّية تلك العنارص.

 املنهجياجلانب . ـ 

يعني وتنّوع مناهج العملّية االجتهادّية عند الفقهاء، واملنهجّي ه اجلانباملراد ب 

ذلك أّن هناك مناهج اجتهادّية متنّوعة يف عملّية االستنباط يستخدمها كّل منهم 

 بحسب ما ثبت لديه من منهج.

 ی قسمني:إل ـ ی وجه عامعلـ  يمكننا تقسيم املنهج االجتهاديو 

 املنهج التقليدّي،  ـ 1 

 نهج احلديث.امل ـ 2 

ی لع ـ املنهج األصويلوی: املنهج األخباري لمنقسم إوأّما املنهج التقليدي فه 

ما إليه من مناهج وی وحورّية القرآن الكريم لاملنهج القائم عو ـ اختالف نامذجه

املنهج و ی: املنهج املقاصدّي لإ ـ استقرائيًّاـ  أّما املنهج احلديث فينقسمواجتهادّية. 

وص ی الرتمجة الثقافّية للنصلاملنهج القائم عواحلركتني التوأمني ی لالقائم ع

ناهج غري ذلك من املوی نظرّية تكامل املعرفة الدينيّة لاملنهج القائم عوالدينّية 

هذه هي املناهج التي وی القائمة املذكورة، لاألخری التي يمكن أن تضاف إ

 السنّة.و ملتمّثلة يف الكتابت ستَخدم اليوم يف عملّية فهم النصوص الترشيعّية ا

ملّا كان هناك مناهج اجتهادّية متنّوعة بالفعل بني الفقهاء، فال ي عقل أن و 

ر من ه  إذا فيامواألعلم إّنام هوذلك ألّن افرتاض أّي فرد هواألعلم بينهم، وي تصوَّ

احلال أّنه ال يوجد هكذا اّتقاق وكان هناك منهج اجتهادّي واحد مّتفق عليه، 

 اع بالفعل بني الفقهاء ما دام نعيش يف عامل الكثرة الذي مل يبّدله القائد املعصومإمجو

طق مقتضی املنوهذا هوبعد  بظهوره بالوحدة.  ـ عّجل اهلل تعالی فرجه الرشيفـ 



«»

 الضبايّب الذي يسود عامل األذهان اإلنسانّية.

 . اجلانب الذاتيـ 

(، )مّتصًفا بالذاتّية  «األعلم»الذايّت كون مفهوم  أقصد باجلانب 

ال يمكن لإلنسان أن ينفذ إيل هوّيته  ـ كمقولة  كيفّية  ـ  أّن هذا املفهومبمعنی 

ليس  «ّيةاألعلم»املّتصف بكيفّية وبعبارة أخری؛ إّن حتديد من هوفيدركها كام هي، 

، إذ أّن وهوبل  (،موضوعيًّا ) قولة  كيفّية  كم« األعلم»مفهوم دوًما ذايتٌّ

اغ من الواضح أّن ما ال ي صومن خالل املعامل الكّمّية،  ـ فلسفيًّاـ  ال يمكن تعريفه

يف القوالب الكّمّية، ليس من املمكن التعّرف عليه بشكل  موضوعيٍّ دقيق، 

مقتضی كل مفهوم ضبايّب ال وهذا هوما إليها. واإليامن واحلّب وكمفاهيم العشق 

ك ال يمل ـ كمفهوم  ضبايبٍّ ـ  «األعلم»كّمّية. إًذا فمفهوم ي صاغ يف القوالب ال

األعلم بحسب جمموع هذه الدالالت وحتى يمكن حتديد من هدالالت كمّية 

 املؤثرة يف التعّرف عليه.

 . اجلانب اإلحرازيـ 

اءات قروأعني بذلك مشكلة إثبات املطاَبقة للواقع يف خصوص إدراكات أ 

تكون مطابرقًة للواقع خالًفا « األعلم»قراءات وإدراكات أ الفرد األعلم، بمعنی أنّ 

يف وقراءاته ليست هي املطابرقة للواقع. ولغري األعلم )أي العامل( فإّن إدراكاته أ

غري  ()بناًء علی القراءة التقليدّية ـ  «األعلم»احلقيقة فإّن مفهوم 

غةغريَ  ()يتضّمن خلفّيًة  ـ الضبابّية معرفيًّا (  مسوَّ

يصيب الواقع دائاًم  هي اخللفّية القائلة بأّن األعلمو
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ال يصيبه كذلك. إًذا وأي غري األعلم خیطئه ( بأّن العاملو

ّي عالتخطئة للواقع املوضووالعامل كالمها يف درجة  واحدة  من اإلصابة وفاألعلم 

 إضافيّة  علی أحدمها دون افآخر. و
ی مقتضوهذا هوبالتايل ال يمكن إضفاء درجة 

  املنطق الضبايّب يف كشف الواقع املوضوعي.

 العملي ىاملّتو لى. إشكالّية السحث ع 

ملفهوم  ـ كيفيًّاوكميًّا كان أـ  حتديد دقيقهنا اّتضح لنا جليًّا أّنه ال يوجد  إلی 

االستناد إليه علی املستوی النظرّي. افآن أرشع باحلديث  بحيث يمكن« األعلم»

يمكننا واإلجرائّي لإلشكالّية املطروحة يف مسألة األعلمّية، وعن اجلانب العميّل 

أّما علی واخلاّص. ويف املقام أن نبحث عن تلك اإلشكالّية علی املستويني: العاّم 

 ن أجل الغريلقضّية األعلمّية ماملستوی العاّم فالبحث خیتّص بالوسائل اإلثباتّية 

املتخّصص و ()أقصد بذلك رجوع الغري إلی البّيينة و ()

لكي يثبت لديه أعلمّية ذلك الفقيه الذي يريد أن ( ) الشهرةو ()

لمّية كذلك الشهرة، كوسيلة  إثباتّية  لألعواملتخّصص واحلقيقة أّن البّينة و يقلِّده.

يش ال يمكن عالجها ما دام نع« مشكلًة أساسّيةً »واجه يف واقعنا احليايّت احلقيقّي ت

ي مشكلة هويف عامل الكثرة الذي مل يبّدله القائد املعصوم بعد  بظهوره بالوحدة، 

شهرة  إاّل ومتخّصص  أويعني ذلك أّنه ما من بّينة  أو، «ذاكوالتعارض بني هذا »

ض مثله باخلالف،و عارر احلال أّن وواضح اليوم كلَّ الوضوح. وكام ه يوجد م 

إاّل وی هلا باخلالف عدم معارضة شهادة  أخر اعتبار الشهادة يف املقام يتوّقف علی

. مضاًفا إلی أّن الشهرة ال اعتبار هلا وفال حّجّية  اع كثرًيا ما الشيوكوسيلة  إثباتّية 



«»

العنارص ل من قبي تتشابك فيها عنارص التبلورتنشأ من أسباب غري موضوعّية 

 السياسّية. والنفسيّة واخلطابّية واجلامهريّية واإلعالمّية 

أّما علی املستوی اخلاّص فالبحث خیتّص باملامرسة الشخصّية من الفرد و 

نواجه حينئذ  حالتني: حالة قبل أن يصري و ،() إلثبات األعلمّية من أجل نفسه

فرد ی يرجع الًصا، ففي احلالة األولحالة بعد أن صار متخّص والفرد متخّصًصا 

يواجه أّما يف احلالة الثانية فوقد عرفَت احلال فيها، والوسائل اإلثباتّية أعاله إلی 

 ـ يًّاعملـ  إلی ذلك أّن مثل هذا الشخص ي عدُّ مشكلًة تنظريّيًة كام مّر بنا، مضاًفا 

  تالًيا حيرم عليه التقليد.وفقيًها يعمل علی وفق اجتهاداته 

 . حل املشكلة من وجهة نظرنا 

أن وإّن احلّل الوحيد للمشكلة القائمة من وجهة نظري الشخيّص املتواضع ه

له وزنه وة، الفقاهواليوم لتقليد كّل عامل مشهود له بالعلم  يتوّجه الناس املكّلفون

مع ـ  متّعيتواالجتهادّي، بحيث يصنّف يف املستوى العلمي الرفيع، والعلمّي 

 باألفق املنفتح عىل النظرّيات اجلديدة يفواالجتامعّي، والوعي السيايّس ب ـ ذلك

رب باحلضور امليدايّن يف احلياة بام يسمح له بالقوالفقه اإلسالميَّني، وعامل الفكر 

هؤالء موجودون اليوم بحمد اهلل ووعيها بدّقة أكرب. واملوضوعات ومن الوقائع 

.تعاىل
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 التقليد قعوا ىل. النظرة األخالقّية إ

ال يدّل علی االّتباع لشخص ما اتباعًا « التقليد»علی ما أفهم فإّن مفهوم  

مرّبرًة أصاًل؛ ألّن هذه القراءة وال تبد« التقليد»أعمی. أظنُّ أّن هكذا قراءة ملفهوم 

ننّسق  بل نستطيع أن ،الدينيّةووجهة النظر العقلّية  ال متكن أن تكون مقبولًة من

هي أّن من اخلطأ دائاًم يف أّي حقل وهذه القضّية من وجهة النظر األخالقّية أيًضا 

يف  ()أثبت فيلسوف األخالق ويليام كليفورد وكام ـ  معريّف كان

 ما من دون أن أن يعتقد كل شخص  ـ ()أخالق االعتقاد 
 
بيشء

، فال «ج»وه« أ»علی هذا املبدأ األخالقي فإن اعتقد أّن ويملك دلياًل كافًيا عليه، 

فيّة إاّل فال يكون قد أّدی وظيفته املعروبّد حينئذ  له أن يملك دلياًل كافًيا علی ذلك 

 العقل.وعاصًيا جتاه وحكمة الوجدان بالتايل ي عّد وأخالقيًّا 

 تعليقهاوة التقليد . ضرورة إقناعّي

أری أّنه بناًء علی اخللفّيات املذكورة آنًفا يشرتط اّتباع الشخص املقلِّد  

دی ذلك مقبواًل لولالستنباط الفقهّي املعنيَّ للفقيه بأن يكون االّتباع مقنًعا 

من جانب آخر أّن وإاّل فال يتحّقق التقليد يف الواقع. هذا من جانب والشخص 

 األخالقّية حتكم يف املقام بصّحة االّتباع لالستنباطاتوالعقلّية و األدّلة الدينّية
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 عليها إذا مل تبنيَّ للشخص املقلِّد 
الفقهّية / الفتاوی من دون أّي دليل كاف 

ذلك نظًرا إلی اختالف القابلّيات يف األفراد ومكّونات عملّية االستنباط فيها، 

مل جيدها واالستنباطيّة يف الفتوی املعّينة علی هذا فإن تبيَّنت له مكّونات العملّية و

مقنعًة مقبولًة لديه، فعندها ال جيوز له أن يقّلد الفقيه يف تلك الفتوی، إذ ليس من 

 ما دون أن يكون لديه دليل مقنع كاف  عليه.
 
 املقبول االعتقاد بيشء

 . صعوبة عملّية االستنساط

كون ذلك وام اإلهلّية يشء ال بد من اإلشارة إلی أّن قدرة استنباط األحك 

سبان حومن الواضح أّن األمر الصعب ليس هواالستنباط مقنًعا مقبواًل يشء آخر 

من  أهلّية تقديم ذلك، ممّا يستلزم كونومقبواًل، بل إّنام هوعملّية االستنباط مقنًعا 

  عنده هذه األهلّية فقيًها.

 ساع ألحّنهاالّتوقاعدة استماع القول  .

دة عاّمة قاع ـ االّتباع ألحسنهوتعني قاعدة استامع القول ـ  ة القرآنيةإّن القاعد 

هذه القاعدة ودينيّة بام فيها من الفتاوی الفقهّية، وتّتسع لتشمل كل معرفة إنسانّية 

دليل  اّتباع علی أساسوهوتدّل برصاحة علی أّن التقليد ليس باّتباع أعمی، بل 

أّنه  من الواضحوع القول فيّتبع أحسنه. مقبواًل لدی من يستمومقنًعا ويكون ه

 الفقهّية منه الفتاویوـ  ی استامع القول فاالّتباع له سوی كون ذلك القولليس معن

  مقبواًل لدی املقلِّد.ومقنًعا  ـ

 املناقشتني ى. اإلجابة عل

( )من املمكن أن يعرتض املدافعون عن القراءة التقليدّية  



«»

هي أّن يف وعلی قراءتنا هذه بمناقشتني: إحدامها املناقشة القرآنّية « التقليد»ملفهوم 

القرآن آيات شّتی يمكن أن يستفاد من سياقها اإلطالقي وجوب التقليد باملعنی 

 السائد. 

هي األدلة التي و ـ اجلواب علی ذلك واضح جًدا؛ ألّن هناك قرينًة لّبيةً و 

عن الشمول للمورد الذي ال جيد فيه الشخص  ترصف تلك افآيات ـ ذكرناها آنًفا

  ال مرّبرًة لديه.واملقلِّد فتوی الفقيه مقنعًة مقبولًة 

خري  هي أّن السرية العقالئّية يف خمتلف جماالت احلياةوثانيها املناقشة العقالئّية  

دليل  علی رجوع غري املتخّصص إلی املتخّصص، الذي هي عبارٌة أخری عن 

 ملعنی السائد. وجوب التقليد با

هي وأقول: إّن هناك سريًة عقالئيًّة أخری مل يلتفت إليها أصحاب االعرتاض  

أّن العقالء عندما يراجعون ذوي االختصاص يف حقوهلم املعرفّية ال يتبعونم 

 أعامهلم عندماوال اعرتاض، بل ينتقدون أفكارهم أواّتباًعا أعمی من دون أّي نقد 

من الواضح أّن هذه السرية حاكمة علی وقبولة لدهيم ال موجيدونا غري مقنعة 

 تلك السرية.

 . النتيجة 

 أستنتج ممّا سبق من نقاط، أمرين:  

جيب علی الفقيه أن يوضح للمقّلد عملّية استنباطه يف قضيّة من  األمر األول: 

بولّية تلك مقوة القضايا عند مسيس احلاجة إليها حّتی يّتضح مستوی درجة مقنعيّ 

 ملّية.الع
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استامع  أن يعتمد يفوجيب علی املقّلد أالّ يّتبع أحًدا اّتباًعا أعمی  األمر الثاين: 

بذلك يكون قد أدی وظيفته األخالقيّة وعلی دليل كاف   لهاالّتباع والقول 

 معرفيًّا.

  



 

 فهرس احملتويات
 

 7 ....................................................................... اإلهداء

 9 ................................................................... املجّلة كلمة

 11 ................................. اهلل حّب  حيدر الشيخ سامحة بقلم، تقديم

 15 ...................................................................... مدخل

 

 االجتهاد: األول الفصل

ط عقالين   نحواجتهاد: املعقولة املقاصد نظري ة: األول املقال  مبس 

 «قالين  ع بشكل الرشعي ة األحكام قييمت يف حديثة معرفي ة قراءة تقديم حماولة»
 

 25 ....................................................................... متهيدية مقدمة. 

 26 .... بعض عن بعضها دينية ـ وداخل دينية ـ خارج مقاربات تفكيك رضورة 1ـ1

 26دينّية ـ اخلارج النظر وجهة من والدين العقل بني القائمة العالقات أنحاء .1ـ2ـ1

 31 ......................................... املعقولة املقاصد لنظرّية املعرفّية املكّونات .

 32 ................................................... املعقولة باملقاصد املقصود. 1ـ2

 ملقاصدا عن البحث عند اإلثبات ومقام الثبوت مقام بني التفكيك رضورة. 1ـ1ـ2

 34 ........................................................................... املعقولة

 34 ..................................... والعامة اخلاصة املقاصد كشف طريقة. 2ـ2

 35 ........... املقاصد كشف عملية يف القراءات ونظرّية التعّددّية مبدأ. 1ـ2ـ2

 35 ..................... العقلية الظنون حجيّة ونظرّية العقلية احلدوس. 2ـ2ـ2



 االجتهاد والتقليد  ........................................................ 170

 عملية يف الفردية األحكام وبني االجتامعية األحكام بني الفصل رضورة. 3ـ2ـ2

 38 ....................................................... املعقولة املقاصد كشف

ص الدليل بمثابة العاّمة املقاصد. 3ـ2  83 ................... احلاكم والدليل املخصِّ

 39 ........... التعارض عند اخلاصة املقاصد عىل العامة املقاصد تقديم. 1ـ3ـ2

 39 ........................................ املعقولة املقاصد لنظرية التأويلية املكّونات. 

 40 ........................................ االستنباط عملية يف املعرفية املصادر. 1ـ3

 41 .............................................العلامينّ  والفقه الفقهّية ةالتعّدديّ . 2ـ3

 42 ............ الدينية النصوص استنطاق عملية يف والعاّمة اخلاّصة القواعد. 3ـ3
 

 الثاين املقال

 الالكاتويس االجتهاد منهجي ة

 جديد اجتهاد برنامج نحو
 

 47 .......................................................................... مقدمة

 47 ............................................................. العلميّة الكاتوس سرية. 

 48 .............................................. العلم فلسفة يف البحث برنامج نظرّية. 

 52 .................................................. (Hard Core) الصلبة واةالن. 1ـ2

 53 ............................................ (Protective Belt) الواقي احلزام. 2ـ2

and Negative Positive ) السلبيُّ  والكشفر  اإلجيايبُّ  الكشفر  عيل املساعد  . 3ـ2

Heuristic) ........................................................................ 55 

 57 ................................. جديد اجتهاد برنامج نحو: الالكاتويس االجتهاد. 

 58 ............................................................... املقّدس النص. 1ـ3

 60 ............................................................. املعقولة املقاصد. 2ـ3



 62 ... (Positive and Negative Presuppositions) والسلبّية اإلجيابّية اخللفيّات. 3ـ3

 الثالث املقال

 الفقيه فهم عىل اخللفي ات تأثري
 

 67 ..................................... اخللفيّات عن لنفسه الفقيه جتريد إمكان عدم. 1

 68 ........................................ للخلفّيات والالشعوري الشعوري التأثري. 2

 69 .................................................................... اخللفّيات تقسيم. 3

 70 ....................................................... اخللفيّات من ةالثالث األنواع. 4

 72 .......................................................اخللفيّات نقد وتعّذر صعوبة. 5

 73 ................................................ البحث عىل املرتّتبة املنطقية النتائج. 6

 73 .............................................. التقليد مسألة يف البحث نتائج. 1ـ6

 73 ............................................ االجتهاد مسألة يف البحث نتائج. 2ـ6
 

 الرابع املقال

 القيايس   االجتهاد حول حديثة قراءة

عة كأداة االجتهاد ـ  ـ النص ملدلول موسي

 

 77 ........................................................................... متهيد

 77 ..................................................................... القياس تعريف. 1

 79 ................................................................. القياس قسام. 1ـ1

 79 .................................... «التعّبدّيات يف قياس ال: »عاّمة قاعدة ستأسي. 2

 80 ................ القيايس باملنهج العمل عن الرادعة األحاديث حول التخرجيات. 3

 81 ..................................................................... البحث حصيلة. 4

 



 االجتهاد والتقليد  ........................................................ 172

 اخلامس املقال

 قرآين   اجتهاد نحو: وحيدٍ  معريفي  كمصدرٍ  القرآن
 

 85 ........................................................................... هيدمت

 85 ................................................. الكريم القرآن يف «امللتحد» أفهوم. 1

 87 .............................................................للقرآن األربع اجلوانب. 2

  عىل عوًدا
 
 89 ....................................................................... بدء

 91 ............................................................... للسنّة احلقيقية اهلوّية. 3

 93 ..................................................... القرآن مع النبوّية السنة عالقة. 4

 94 .......................................................................... وتنبيه وهم. 5

 97 ....................................................................... البحث نتيجة. 6
 

 التقليد: الثاين الفصل

 اإلسالمي ة الثقافة يف مغي بة رؤية عن عقالين دفاع نحو: األول املقال

 ليدالتق ظاهرة يف احللبي زهرة ابن السيد أبواملكارم رؤية مرتكزات بناء إعادة
 

 103 ............................................................................. مقدمة.1

 104 .............................................. زهرة ابن عند القبيح بالتقليد املراد. 2

 104 .................................... االعتقاد أخالق ميزان يف التقليد قبح. 1ـ2

 105 ....................................... هرةز ابن كالم يف العلم/ باليقني املقصود. 

 108 ... هرةز ابن عند الفتوى بصدق املوضوعي اليقني إىل املفضية املرّبرات. 1ـ3

ر بني القائمة املنطقية العالقة. 1ـ1ـ3 ر بارشامل املربَّ  112 ....... ارشاملب غري واملربَّ

 



 الثاين املقال

 التقليد ظاهرة يف التوين الفاضل مقرتح
 

 115 ............................................................................. مقّدمة. 1

 116 ................................ االجتهادّية املنهجّية أساس عىل الفقهاء تصنيف. 2

 117 ........................................................ اجلائز وغري اجلائز التقليد. 3

 121 ........................................... التوين الفاضل مقرتح يف املقلِّد وظيفة. 4
 

 الثالث املقال

 والتقليد  االجتهاد بني وسطى مرتبة، الرتجيح قةطري
 

 125 .............................................................................. متهيد. 1

 127 .......................................................... الرتجيح طريقة تعريف. 2

 128 ........................................................... الرتجيح طريقة مراتب. 3

 128 ........................................................... التفصيلّية املرتبة. 1ـ3

 130 ............................................................ اإلمجالّية املرتبة. 2ـ3

 133 .................................................. تراثنا يف الرتجيح طريقة جذور. 4

 138 .............................................................. الرتجيح طريقة أدّلة. 5

 139 ............................................ الرشعي الدليل: األول الدليل. 1ـ5

 139 ............................................... العقيل الدليل: الثاين الدليل. 2ـ5

 142 ............................................ املنطقي الدليل: الثالث الدليل .3ـ5

 146 ........................................... العقالئي الدليل: الرابع الدليل. 4ـ5

 147 ................................................................... البحث حصيلة. 6

 



 االجتهاد والتقليد  ........................................................ 174

 الرابع املقال

 األعلم مفهوم يف خاطفة نقدية قراءة
 

 151 .............................................................................. متهيد. 1

 152 ........................................... النظري املستوى عىل البحث إشكالّية. 2

 152 .......................................................... التعريفي اجلانب. 1ـ2

 157 .......................................................... العنرصي اجلانب. 2ـ2

 158 ........................................................... املنهجي اجلانب. 3ـ2

 159 .............................................................. الذايت اجلانب. 4ـ2

 159 ......................................................... اإلحرازي اجلانب. 5ـ2

 160 ............................................ العميل املستوى عىل البحث إشكالّية. 3

 161 .................................................... نظرنا وجهة من املشكلة حل. 4
 

 اخلامس املقال

 «التقليد» مفهوم يف موجزة قراءة
 

 165 ................................................ التقليد واقع إىل األخالقّية النظرة. 1

 165 ................................................. وتعليقها التقليد إقناعّية رضورة. 2

 166 ......................................................... االستنباط عملّية صعوبة. 3

 166 ........................................... ألحسنه واالّتباع القول عاستام قاعدة. 4

 166 ............................................................ املناقشتني عىل اإلجابة. 5

 167 ............................................................................ النتيجة. 6

 169 ............................................................ املحتويات فهرس

 


