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 وأدبّياتهالتغيري اجملتمعي: مراحله ومعامله 

 مطالعٌة يف ضوء القرآن الكريم

 

 حيدر حّب اهلل
 

فعندما تدخل حركة الدعوة والتغيري مرحلة القّوة مبدأ الوحدة والتعاضد:  ـ1

املدنية تظهر االنقسامات الناجتة عن اإلحساس بطمأنينة األقّلية عند قّوتها النسبية 

ة واملنعة، واخلروج من مرحلة الضعف إىل مرحلة على األكثرية. إّن اإلحساس بالقّو

العّزة والكرامة، ميكن أن يدفع العاملني إىل االشتغال بقضاياهم الداخلية، بعد 

شعورهم براحٍة نسبّية إزاء اخلطر اخلارجي. وهنا قد تربز التمايزات بينهم يف الطبائع 

ذا مل يكونوا ليستشعروا والسليقة واملزاج وطريقة العمل، فيحدث االختالف بينهم. فإ

اخلطر اخلارجي ومل يديروا ويتفهَّموا منطقية هذا االختالف، فسوف حتدث تّيارات 

متعارضة فيما بينها. وهنا يشتّد التأكيد على منطق الوحدة والتعاضد، قال تعاىل: 

َمَع  َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اهلَل َوَأِطيُعوا اهلَل﴿

(. فقد خيتلفون، حّتى يف أسلوب مواجهة الكفر والطغيان، 42)األنفال:  ﴾الصَّاِبِريَن

وال ينبغي هلذا االختالف أن يفضي إىل عكس املطلوب، وهو الضعف أمام الكفر 

 مام حركة اجلهل واخلرافة، وأمام منطق االستغالل والتسلُّط أيضًا.والطغيان، وأ

إّن الوحدة هذه املّرة هي وحدة اجملاهدين الذين جياهدون العدّو اخلارجي، أو 

أولئك الذين جياهدون الرجعّية والتخلُّف واالستبداد يف األّمة. إّن خروجهم أفرادًا 

ُيذهب هيبتهم، أمام اخلطر اخلارجي ومجاعات ممّزقة ميكنه أن يضيِّع قّوتهم، و

والداخلي. وقد بتنا نرى أّن حركة الوعي صار حاهلا كهذه احلال. فكلُّ واحٍد يعمل 

حلسابه الشخصي، أو حلساب مجاعٍة معّينة داخل اإلطار الكبري. وهذا ما أضعف 
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 هذه احلركة، وأوقع ألوان التحاسد حّتى داخل رجاالتها ورموزها.

يقظٍة أخالقّية داخل حركة الوعي، تزيد من الضّخ الروحي إّنين أدعو إىل 

لصاحل جناح املنجزات املتوقَّعة، وكّلما ابتعدنا عن هذا الزخم اإلمياني واألخالقي 

افها السامية؛ كي والروحي صارت هناك إمكانية لتفريغ احلركة التوعوية من أهد

ام املصاحل الشخصّية ُحد جديدة، تتساقط فيها منجزات بدٍر أمال نكون أمام ُأ

 والفئوّية للمجاهدين أنفسهم.

عندما خترج حركة الوعي والتغيري من ـ الصرب وحساب املعادالت اإلهلّية: 4

مّكيتها، لتعلن املواجهة، وتدافع بقّوة عن قناعاتها، فمن الطبيعي أن يقوم اآلخرون 

هذه احلركة عن برّد فعل أشّد شراسة مّما كانوا يفعلون؛ ظّنًا منهم أّن إعالن 

نفسها، وانطالقها يف عنفوانها، سوف يوفِّر الظروف للقضاء نهائّيًا عليها وهي يف 

مهدها. هنا من الطبيعي أن يكون املؤمنون قّلًة نسبّية. وهنا تقع معركة بدر. هنا تبدأ 

طبول احلرب ُتعَلن من كّل مكان، ويشهد الواقع مزجيًا من بدٍر واألحزاب.. تهويٌل، 

ط، وهجوم من مجيع اجلهات، وتآمر بني املتناقضات ضّد حركة اإلميان، وتسقي

وسقوط كّل املقدَّسات واحُلُرمات، وحتشيد مدهش ضّد احلركة التوعوّية اإلميانّية 

 يريد إنهاء وضعها متامًا.

وهنا يكون املظهر الثاني للصرب والتحمُّل، لكّنه ليس صرب سكوت، إّنه صرب 

سيصرخ أّواًل. قد يرتفع الغبار والضجيج يف البداية حّتى عنان مواجهة؛ لُيعلم َمْن 

السماء، ويفّر من حول املشروع بعض الضعفاء؛ هربًا بنفسه ليحيا كما يراها، ويسّلي 

 نفسه بعناوين وهمّية كاذبة وخادعة.

يف هذه اللحظة، أعين بها حلظة االنطالق القوّي للمشروع؛ واستعدادًا 

احلركة إىل ِقَيم ومفاهيم إميانّية تساعدها على االستمرار. إّن للمواجهة، حتتاج 

الضربة األوىل يف املرحلة املدنّية مهّمة؛ ألنها إذا كسرت الظهر أجهضت املشروع، 

لكّنها إذا مل تكِسْره قوَّْت احلركة كلَّها، وأطلقتها حنو األمام بطريقة عجيبة. هنا 

 هيم:يأتي القرآن الكريم ليؤّكد جمموعة مفا

(. 22)األنفال:  ﴾ْؤِمِننَياتََّبَعَك ِمَن امُل َوَمْن َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اهلُل﴿قال تعاىل: 
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فقادة املشروع ورّواده وُمطِلقوه عليهم أن يعلموا أّن ما يكفيهم هو اهلل الكايف، وَمْن 

نني كاٍف، وال تهّم معهم ممَّْن تبّقى من املؤمنني واملخلصني. فالعدد القليل من املؤم

الكثرة، اليت لطاملا عشقها اإلنسان ومشى خلفها؛ لتمنحه الطمأنينة والسكون. نعم، 

إذا ضعفت ثقة القادة بالقاعدة املؤمنة وقعت املشكلة الكبرية، وإذا فقد اجلميع الثقة 

 سّيما يف باهلل سبحانه تالشت القّوة اإلميانية، اليت متثِّل حاجًة بالغة األهمّية دومًا، وال

 مثل هذه اللحظات احلرجة، كما سنوضِّح ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

إّن نقطة االنطالق هي الثقة باهلل، واإلميان العميق بأّنه الكايف، قال تعاىل: 

 ﴾َهاٍدَفَما َلُه ِمْن  اهلُلِبَكاٍف َعْبَدُه َوُيَخوُِّفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن ُيْضِلِل  اهلُلَأَلْيَس ﴿

(. إّن الشعور بكفاية اهلل هو إمياٌن عميق وضروريٌّ جّدًا ملواجهة غزوة بدر 12)الزمر: 

والرتاجع.  واألحزاب، وإاّل ففقداُن الثقة باهلل وبالقّلة املؤمنة ال جيّر إاّل إىل اخلسارة

هلل وسيجد اإلنسان الكثريين ممَّْن يعملون على التخويف، لكنَّ قّوة اإلميان والثقة با

تعاىل جتهض عناصر التخويف هذه، وتفشل مؤثِّريتها وفاعلّيتها، ألّن املؤمن بثقته باهلل 

سبحانه ـ مع اعتماده األسباب ـ يرى أّن وظيفته قد أجنزت، وأّن األمور لو ُقدِّر هلا أن 

تسري إىل مكاٍن غري حممود فإّنه يكون قد أراح ضمريه أمام نفسه وأمام األّمة 

 ألهّم أمام اهلل سبحانه.والتاريخ، وا

ُكْم ِعْشُروَن ْنِم َيُكْن ْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْنَيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض امُل﴿وقال تعاىل: 

ال َن الَِّذيَن َكَفُروا ِبَأنَُّهْم َقْوٌم ِم َئٌة َيْغِلُبوا َأْلفًاِم ُكْمْنِم َيُكْن َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِمَئَتْيِن َوِإْن

(؛ إذ القّوة املاّدية تعادل نسبة الواحد إىل العشرة، لكّن القّوة 25)األنفال:  ﴾َيْفَقُهوَن

اإلميانية ميكن أن تضاعف من القوة املاّدية، ليساوي الواحُد العشرَة. وهذا رقٌم كبري 

جّدًا يف حساب املعادلة. فلو كان اآلخر أقوى مّني بعشرة أضعاف فإّن اإلميان ميكنه 

يبلغ بي قدرة التساوي معه. ولكْن مّلا كانت هذه احلالة ـ رغم إمكانّيتها ـ بالغة أن 

الصعوبة، وحتتاج إىل إميان عميق واستثنائي جّدًا، فإّن النص القرآني حياول 

 ُكْمْنِم َفِإن َيُكْن َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفًا اهلُلاآلَن َخفََّف ﴿التخفيف، فيقول: 

َمَع  َواهلُل اهلِلُكْم َأْلٌف َيْغِلُبوا َأْلَفْيِن ِبِإْذِن ْنِم َيُكْن اِبَرٌة َيْغِلُبوا ِمَئَتْيِن َوِإْنَئٌة َصِم

(. وهذا كلُّه يعين أّن القّوة اإلميانية والصرب عنصران 22)األنفال:  ﴾الصَّاِبِريَن
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قصر النظر على ضرورّيان لتحقيق التوازن املفقود على املستوى املاّدي، فال يصّح 

العنصر املاّدي، وإغفال العناصر املعنوّية األخرى، واليت يطلق على بعضها اليوم اسم: 

متامًا كما ال يصّح حساب العنصر املعنوي دون العنصر املادي. «. عقيدة اجليش»

 فباجتماعهما يكون الصحيُح من احلساب، والسليُم من التفكري.

ص القرآنّية اليت تتحدَّث عن تأييد اجملاهدين ويف هذا اإلطار أيضًا تأتي النصو

. إّن هذا األمر باعٌث ﴾ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكم ...﴿باملالئكة، ليكون ذلك: 

 على الطمأنينة، اليت جتعل العاملني يف موقع الفعل والتأثري واإلمساك باألمور.

ؤمنون جناحات، وتكون هلم القّوة فقد حيقِّق املـ عدم الغرور بالقّوة املاّدية: 5

االجتماعية أو السياسية أو املالية أو الفكرية والثقافية أو غريها من عناصر القّوة يف 

اجملتمع واحلياة. وعندما تأتي القّوة فإّنه ُيخشى أن حتّل بدياًل عن اهلل سبحانه؛ ألّن 

ميلكه مع املال والسالح أو اإلنسان يشعر بها َعْونًا له، ويرى أّن اجلمهور الواسع الذي 

غري ذلك هو َعْونه على حتقيق مطالبه، متناسيًا ـ يف غمرة املاّديات ـ أّن اهلل تعاىل هو 

 الذي جيب االّتكال عليه دومًا.

ِفي َمَواِطَن َكِثرَيٍة َوَيْوَم ُحَنْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم  اهلُلَلَقْد َنَصَرُكُم ﴿قال تعاىل: 

 ﴾ْدِبِريَنُم َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيئًاَكْثَرُتُكْم َفَل

(. إّن االغرتار بالَعَدد والُعّدة، واملديح والثناء، وحاجة اخللق لنا.. عناصُر 25)التوبة: 

سقوط املدّوي َخِطرٌة جّدًا، قد تفّك عالقتنا باهلل سبحانه، لتحّل حمّلها، فيقع ال

والفشل الذريع. وقد ال يكون فشاًل ماّديًا، بل يكون عبارة عن فراغ املشروع 

واحلركة من الُبْعد الِقَيمي والفكري والرسالي، لتتحوَّل إىل جمرَّد نشاٍط فارغ 

 سلطوي مصلحي توازني، ال أكثر وال أقّل.

التخّلي عن نعم، قد حتصل هفواٌت وأخطاء ال تدعو إىل اإلحساس بالفشل، و

َسِكيَنَتُه  اهلُلُثمَّ َأَنزَل ﴿املشروع. فبعدما حصل للمؤمنني يف حنني ما حصل قال تعاىل: 

 ْم َتَرْوَها َوعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك َجَزاُءَل ْؤِمِننَي َوَأنَزَل ُجُنودًاَعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى امُل

يغفر مثل هذه السقطات عندما ال تتحوَّل إىل  (. فاهلل دائمًا22)التوبة:  ﴾اْلَكاِفِريَن

ثقافة مهيمنة )والثقافة املهيمنة تعين مفهومًا قريبًا من فكرة اإلصرار على الصغائر أو 
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 الكبائر(، فتحرف املسرية كلَّها عن اهلدف.

وقد تتحقَّق النجاحات املتتالية، وإذا بالضعيف  ـ حذر التعملق والعدوانّية:2

احلقري يصبح عظيمًا، وبالصغري يصبح كبريًا و... هنا أكرب األخطار، يصبح قوّيًا، وب

وهي أّنه عندما كّنا ضعافًا فنحن أصحاب أخالق ورؤية ودين، أّما عندما تقوى 

ى عن ذلك كّله، إاّل حلسابات مصلحّية دعائّية فقط. تتخّلحركة الوعي والتغيري فهي 

وكأنَّ الدين واألخالق والفكر وسائل لبلوغ السلطة، فإذا ُبِلَغت فال قيمة هلذه 

الوسائل، وإّنما نستثورها عادًة وقت احلاجة. فعندما جناهد ونصارع للحّق فال يربِّر لنا 

طل، أو لديَّ مشروٌع صحيح ذلك العدوان على اآلخرين؛ حبّجة أّنين أصارع البا

اَل  اهلَلالَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ  اهلِلَوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل ﴿وشرعي، قال تعاىل: 

 (.198)البقرة:  ﴾ْعَتِديَنامُل ُيِحبُّ

ليس ألّنك يف معركٍة كربى جيوز لك أذّية وظلم اآلخرين؛ فإّن الظلم عندما 

لصورة كاملًة. وليس ألّنك حتمل اهلّم اإلسالمي أو التغيريي جيوز لك يرتاكم يغيِّر ا

االعتداء على اآلخرين، والتضحية حبرماتهم وحقوقهم!! هذا أكرب اخلطأ، أعين 

 خطأ الشعور بدونّية اآلخرين أمام عظمة أهدايف ومشروعي وعملي )وعظمة األنا(.

لقومه ـ كما  ×يّب موسىإّننا أمام حتدٍّ كبري واختبار عظيم. وقد قال الن

َتْأِتيَنا  َقاُلوا ُأوِذيَنا ِمن َقْبِل َأْن﴿حدَّثنا القرآن الكريم ـ كالمًا رائعًا، قال سبحانه: 

َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل َعَسى َربُُّكْم َأن ُيْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض َفَينُظَر  َوِمْن

(. إّن اجلملة األخرية هي مركز التحّدي. فأنتم 129)األعراف:  ﴾َكْيَف َتْعَمُلوَن

البديل، وسريى اهلل ما تقدِّمون. فهل لديكم اجلديد أم ستعيدون إجراء جتربة املاضي 

وأخطاءه، فتفعلون ـ بوجٍه آخر ـ نفس جرائم َمْن سبقكم وأنتم تشعرون أو ال 

عارضة إىل السلطة، هي بداية تشعرون؟! إّن اخلروج من الضعف إىل القّوة، ومن امل

 الطريق، وليست نهايته.

أكتفي بهذا القدر من اإلثارات، و نسأل اهلل لنا مجيعًا االستمراَر يف حركة 

الوعي والتغيري يف األّمة حنو األفضل، بَهْدِيه وَمنِّه، إّنه على كّل شيء قدير، وباإلجابة 

 جدير.
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مة نبأ وفاة العاّل ،ةوحنن نقوم بتهيئة هذا العدد من اجمللَّ ،ناْيهذا وقد تلقَّ

 ف العاّمعبد اهلادي الفضلي رمحه اهلل تعاىل، املشِر الفقيد الدكتور الشيخ الفقيه

االجتهاد )ة ة جملّل، وعضو اهليئة االستشارّي(نصوص معاصرة)السابق على جمّلة 

 (.والتجديد

 ه:يان نعي وتعزية، وهذا نصُّة بهذا الصدد بوقد أصدرت أسرة اجملّل

 

 ﴾ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن﴿

نا نبأ وفاة ْيعة واألسى والرضا بقضاء اهلل تعاىل تلقَّْون واللَّْزمن احُل مبزيٍد

الشيخ الدكتور عبد اهلادي  ،الفقيه احلّجة ،الفاضل والعامل ،مة اجلليلالعاّل

ين والعلم ر نفسه خلدمة الدَِّذالذي َن ،طاءْعالرجل امِلهذا  .رمحه اهلل تعاىل ،الفضلي

ى النََّفس حّت جهاده، وظلَّ العلمّية واجلامعات، وجاهد يف اهلل حقَّ واحلوزات ،واملعرفة

 وخدمًة للدين ولإلنسان، وتربية جيٍل ،جهوده املضنية يف سبيل اهلل األخري يواصل

 صل بني املسلمني.واٍع وبصري، وحتقيق التقارب والتوا إسالمّي

على جمّلة )نصوص معاصرة(، وأحد أعضاء اهليئة  للمشرف العاّم إّننا إذ نفتقد

ة جملّلة )االجتهاد والتجديد(، والذي رعاهما بعطفه وعنايته املعنوّية االستشارّي

ة، معهما برسالة الوعي واالنفتاح والتجديد والتطوير يف املعرفة الدينّي نة، وآَموالروحّي

ومواصلة دربه، يف رفد املعرفة  ،قنا لالستمرار على نهجهيوفِّ اهلل تعاىل أْن نسأل

شرائح اجملتمع  ة إىل خمتلفة باللغة العصرّياإلسالمّية باجلديد، وإيصال الرسالة الدينّي

 وأرجاء املعمورة.

ما سّي الوة، واحلوزات واملعاهد الدينّي علماءإىل العاّمة املسلمني، وإىل ه نتوجَّ

اخلليج، وإىل أهل الفقيد وأسرته الكرمية،  وعاّمة بلدان ،ةاء املنطقة الشرقّيعلم

ه والسلوان، ولفقيدنا الكبري الرمحة والرضوان، إنَّ رْببالعزاء، ونسأل اهلل هلم الصَّ

 .وباإلجابة جديٌر ،قدير وليٌّ

  

  



 

 

 االستقراء والتجربةالعالقة اجلدلية بني 

 نات واألسسيف املكوِّ قراءٌة

 

 محمد فنائي إشكوريد. 

 محمد عبد الرّزاقترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

ال سيما على صعيد نظرية املعرفة يف ويف بيان أهمية االستقراء والتجربة ـ  ال بّد

ن ألقاء نظرة على القضايا البديهية يف املنطق األرسطي، حيث يرى إالسابق ـ من 

ولية، احملسوسات، التجريبيات، هي: البديهيات األ ،البديهيات تقع يف ستة أقسام

ترات، الفطريات. وليست هذه القضايا على مستوى واحد من ااحلدسيات، املتو

ألولية هي اليت ال حيتاج البديهيات ا .وثانوية ؛البداهة، بل هي على نوعني: أولية

شيء آخر، بل يكفي تصور املوضوع واحملمول للتصديق بها. أما يف إىل  التصديق بها

جيابًا ـ أو إ طالق احلكم ـ سلبًاإن العقل حيتاج يف التصديق وإالبديهيات الثانوية ف

 مور أخرى، تنشأ على أثرها أقسام البديهياتإىل أ عالوة على تصور املوضوع واحملمول

قسام الستة يف استغناء العقل يف عملية التصديق بها عن الثانوية. وتشرتك مجيع األ

ىل عمليات إ اللجوء حيان يتّمن كان يف بعض األإاحلد األوسط وتنظيم القياس، و

 والتجربة.  احلّس

على  ْدن ذلك يتم بصورة القياس اخلفي، ِزإالقياس فإىل  وحتى يف حالة احلاجة

 حيانًا. أنه قد يكون تصور هذه القضايا نظريًا واكتسابيًا أذلك 

ميكن ادعاء البداهة حبق هذه القضايا يف قسم األوليات والوجدانيات، كما 
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ية األخرى قسام املتبّقما األأالوسائط يف استنتاجها، إىل  حاجة قّلأن الفطريات هي أ

يضًا. هنا سنلقي نظرة أتها نّيقييمنا يصعب احلكم بإحسب، وففليست غري بديهية 

تواترات واحلدسيات من مفهوم عابرة على احملسوسات، وسيتضح حكم امل

 يضًا. أيبيات رالتج

 

  ــــــ احملسوسات

فاحملسوس  .علينا التفكيك بني احملسوس بالذات واحملسوس بالعرض ايًةبد

بالذات هو انطباع صورة املدرك يف الذهن بعد اتصال احلاسة باخلارج، وهو معلوم 

مل  ْنإمر بديهي ومضمون احلقانية، حتى أبالعلم احلضوري. فالقضية هنا تكشف عن 

ألن الكالم هنا ليس عن حقانية  ؛يف العامل اخلارجي يكن لتلك الصورة مطابٌق

 ا عن حقانية وجود الصور يف الذهن. إمنو ،كشف تلك الصور

 ن ذلك عائدإمسمى قيمة احملسوسات ودورها ف حتتما يبحث إىل ما بالنسبة أ

عندما يتطابق احملسوس بالذات مع احملسوس  جانب الكشف واإلظهار لدى احلّسإىل 

 اخلارج. إىل  وتتم نسبة املعلومة احملسوسة ،بالعرض

نكار إوحتى  ،املدركات احلسيةلقد كان مبحث التشكيك يف مصداقية 

زمان، وميتد حباث الفلسفية يف سالف األحاضرًا على طاولة األ ،تطابقها مع الواقع

ما قبل سقراط لدى بعض املذاهب الفلسفية. وشهدت القرون املتأخرة إىل  حضوره حتى

هم أدلة الفالسفة أصرار على رفض االعرتاف باملدركات احلسية. وكان يضًا اإلأ

ليه بدليل اختالف إالذي توصلوا  ،رين يف ذلك هو خطأ احلواساء واملتأخِّالقدم

أي بتأييد العلم احلديث ردراكات احلسية جتاه املوضوع الواحد. وقد حظي هذا الاإل

ثبت بدوره وجود االختالف بني الشكل الظاهري لألشياء وحقيقة ما أالذي  ،يضًاأ

 ليه الوسائل العلمية املتطورة. إتوصلت 

 ؛هذا ليس دقيقًالكّن و .ن خطأ احلواس يكتشف باحلواس نفسهاأد يقال بق

 فاإلحساس بالشيء ـ سواء مبعية الوسائط .غري قادر على اكتشاف اخلطأ ألن احلّس

حساس على آخر فهو إما ترجيح أال جمرد حتصيل لشكله وظاهره، إبدونها ـ ليس  مأ
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دراكني وتفحص التفاصيل، إحكم عقلي يتحقق عرب املقارنة بني نقاط االختالف بني 

دراك احلسي مبا هو بعدها حيكم العقل بصحة معلومة حسية وخطأ أخرى. فاإل

خطئه. وما يتحصل منه هو جمرد أو  يف صحته ّتدراك حسي ليس من شأنه البإ

من هاتني  كلٍّالذهن يف  نإف ؛خمطئًا مأصائبًا ذلك اإلدراك سواء كان  ،صورة

منا شرح إو ،ن حتكم على نفسها بشيءأمام صورة، وليس للصورة أاحلالتني سيكون 

وهذا التفسري خارج عن  .الذي يعلن مدى مطابقتها للواقع من عدمه ووتفسري الصورة ه

صواب يصدقان على أو  دراك احلسي قطعًا. ففي الواقع ليس هناك خطأدائرة اإل

صف ألن املعلومة احلسية ال تتبنى موقفًا لنفسها كي تتَّ ؛احلسي مبفردهدراك جمرد اإل

خمالفًا أو  نها ال تصدر حكمًا كي يكون مطابقًاأالكذب، كما أو  بالصدق

 .وهو ما يقوم به العقل خاصة ،ن اخلطأ والصواب من التفسريإاذ  ؛للواقع

ر شيئًا يف مبدأ نفي البدهية واحتمال اخلطأ عند احلس، هذا الكالم ال يغيِّ

مصدر  يضًا، وال يهّمأدراك احلسي غري موثوق به وعرضه للخطأ ي حال يبقى اإلأفعلى 

يف احلس يبقى مشكوكًا يف  هد اخلطأامل يش ًا كان شكله، بل حتى لواخلطأ أّي

ما الدليل على البداهة ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ه مرفوضٌةُتوبدهّي ،أمره

ن وجداننا هو دليلنا يف ذلك، فنحن بنفسنا نتبيَّ :دراك احلسي؟ فقد يقالواالعرتاف باإل

مباشر مع الواقع. إاّل أّن هذا ألننا على اتصال  ؛حقيقة املعطيات احلسية وصحتها

هو حمسوسنا بالذات ليس التفكري ال خيطر إال لألذهان البدائية؛ فمن املسلَّمات أّن 

عن طريق الصور  ما بالنسبة التصالنا بالواقع فهو يتّمأطالقًا، إاحلقيقة اخلارجية 

منا هو يف إاخلطأ احلاصل هنا  الذهنية فقط، وعليه فنحن ال خنطىء الوجدان، لكّن

غ يف نسبة هذه . اذًا ما هو املسوِّاخلارج مباشرًةإىل  ونسبة املعلومة احلسية ،التطبيق

 على هذا السؤال يبقى االعرتاف باحلّس ى الرّداخلارج؟ فحّتإىل  املعلومة الذهنية

ن املنفعة العملية وانتظام املعلومات أإىل  قة. وقد ذهب البعضواحملسوسات قضية معلَّ

ن هذه املنفعة واالنتظام قد إ :ها، لكننا نقولنية دليل على مصداقيتها ورجحااحلّس

 يضًا. أم يكون نتيجة للخطأ املنظَّ
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  ــــــ التجريبيات

فيه، وهي  ال يشّك ن التجربة عقد قوّيإوفقًا للنظرية األشهر بني القدماء ف

جانب قياس خفي، فاذا مل يكن القياس إىل  من تتبع املشاهدات املتكررة ّتىتتأ

 :هما ،تنية قّوبن لكل جترإف ى ذلكعل . بناًء(1)اخلفي حاضرًا معها كان استقراًء

 حمسوس مبساعدة العقل. أو  ؛مبساعدة احلس معقوٌل ماإ .والعقل ؛احلّس

كررة القرتان ظاهرتني، وليست تيف التجربة هو يف املشاهدة امل ن دور احلّسإو

د عملية تقريرية للمشاهدات، بل هي حكم عام بتالزم ظاهرتني يف التجربة هي جمّر

رد رصد جمل صدار حكم عاّمإكيف لنا  ما، وهنا يكمن دور العقل. لكْن حقيقٍة

 ونتوصل ،مشاهدتها بعد م احلكم على احلاالت اليت مل تتّماالقرتان بني أمرين، فنعمِّ

غ املنطقي يف العبور من االستقراء القول بالتالزم عن طريق التعاون؟ فما هو املسوِّإىل 

إصدار قانون جتربي عام؟ هذه هي أحجية االستقراء اليت شغلت الفكر إىل  احملض

 العصور.  البشري على مّر

استقراء  هو فالتام .وناقص ؛تاّم: ن االستقراء على نوعنيأإىل  شارةجتدر اإل

ما املمكن حتصيله من االستقراء أوهو حمال يف القوانني الكلية.  ،مجيع اجلزئيات

جمموعة من القضايا  اّلإ، وهي ليست يا اخلارجية يف مفهومها اخلاّصافهي القض التاّم

 وليست تعميمًا هلا.  ،لناتج هو مجع لبعض التقارير الشخصيةن احلكم اإالشخصية، و

ويف  ،اول يف املنطق بوصفه الطريقة االستداللية يف مقابل القياسدما ما هو متأ

فهو االستقراء الناقص  ،حتصيل القوانني التجربيةإىل  فلسفة العلوم بوصفه الطريق

 . (2)حصرًا

ن جمرد رصد اجلزئيات واملصاديق ـ مهما بلغ عددها ـ ال أفاجلميع يدرك متامًا 

ن يفرز لنا حكمًا كليًا عامًا، والتجربة ليست سوى مشاهدات متكررة أميكن 

والسعي وراء  ،ليهاإضافة عنصر آخر إيف ضرورة  ذًا ال شّكإ .لالقرتان بني أمرين

 ستقرار. غ يف تعميم االحتصيل املسوِّ

وتصحيح  ،ستقراءيدة يف معاجلة موقف االهنا طرحت نظريات وحلول عد

 ما يلي:  وجز الكالم عن أبرزها يفنتجربة، ال
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 ــــــ الة الغلبة ودوام االتفاقحقاعدة است

وفقًا هلذه النظرية فبعد أن يقع االقرتان بني شيئني يف حاالت متكررة سيعمد 

لينفي الصدفة يف حصول ذلك  ؛الة الغلبة ودوام االتفاقحالعمل بقاعدة استإىل  العقل

ذًا فالتجربة واالستقراء إيضًا. أومن ثم تعميم احلكم  ،التقارن، فيحكم بتالزمها

 ،يجانب الربهان اللّمإىل  ذ التجربة من نتائج االستقراءإ عضهما؛ن بعمران خمتلفان أ

واحد  ن حكم كّلأ. كما هذا القياس اخلفي كانت التجربة استقراًء ْففلو مل نِض

ما االستقراء فال يفيد سوى الظن، أتجربة تفيد اليقني، النهما خمتلف عن اآلخر، فم

غالب ليس أو  ن وقوع الصدفة النسبية بشكل دائمإنفة الذكر فاآلوحسب القاعدة 

 ممكنًا. 

ما هو مناٍف للعلية هو الصدفة املطلقة، و .الصدفة املطلقة الصدفة النسبية غرُي

مكانية حصول الصدفة النسبية إ تنايف العلية. وليس معنى ما الصدفة النسبية فهي الأ

د القول بعدم وجود التالزم الذاتي يف تقارن منا هو جمّرإة، ووجود املعلول دون عّل

تقارن من هذا  يضًا. فكّلأة ضرورية حيصل دون عّل ن هذا التقارن الأالظاهرتني. حتى 

ن وقوعهما يف آن واحد ـ أسلسلة علل االثنني سنجد إىل  ذا رجعناإمنه. ف ال بّد النوع الزٌم

ال ملا وجد، إمر ضروري وواجب نوعًا ما، وأنسان ـ هو نهيق احلمار ونطق اإل :من قبيل

ذًا إيضًا. أوهذا ما ينطبق على صدفة تقارن حدثني  .)الشيء ما مل جيب مل يوجد( ألن

ي ليس أد تالزم بني ذوات احلدثني، فما هو املراد يف املقام؟ املراد هو القول بأنه ال يوج

واحد منهما علله اخلاصة به، فأحيانًا يتحقق  ن لكّلإ)ب(، بل  كلما وجد )أ( وجد

ينما أق املتقارن ن هذا التحقُّإو .حيانًا يتحققان معًاأبالعكس، وأو  ،ق )ب()أ( دون حتقُّ

ن يفهم من أ حصل فهو واجب وضروري، لكنه ليس قاعدة كلية. وهذا ما ال بّد

 السبب(. بجاهل فهو االتفاق بيقول  ْنَم)ن إال فإو ،مكانية وقوع الصدفة النسبيةإ

هو دليل الب بني شيئني الغأو  ن التقارن الدائمإوفقًا لقاعدة امتناع دوام االتفاق ف

ن يكون االثنان أ أون يكون سببًا للشيء الثاني، أما إول ن الشيء األإو .على تالزمهما

ذًا إوليست صدفة.  ،ن العالقة بينهما عالقة تالزمإوكيف كان ف .لعلة ثالثةمعلولني 

 .وىل علة يف وجود الظاهرة الثانيةن تكون الظاهرة األأفليس املراد هو القول بضرورة 
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النسبة بفريق بني التقارن الضروري والتقارن بالصدفة. فتالإىل  حنن يف التجربة نسعى

يضًا. وهذه القضية أ)ب(  )أ( وجد القول: كلما وجدتقارن الضروري ميكننا إىل ال

ن إوقد تتحقق يف املستقبل. وعليه ف ،الشرطية صادقة يف احلاالت غري امللموسة فعاًل

غ التعميم هنا هو الكشف عن العالقة التالزمية عن طريق نفي التقارن بالصدفة مسوِّ

هي اخلطوة اليت تنقلنا من  هذوه ،وفقًا لقاعدة )استحالة الغلبة ودوام الصدفة النسبية(

 حدود التجربة. إىل  االستقراء

جتربة على النحو  يار بن مرزبان كان ينظم قياسه يف كّلنن بهمأيذكر 

 التالي: 

 ؛هذا الفعل دائٌم

 ؛فعل دائم ال يكون باالتفاق وكّل

 . (1)هذا الفعل ال يكون باالتفاقف ًاذإ

هو الصغرى، ومن خالل نفي االتفاق ن نعد تقارن األمرين أم علينا ذ يتحتَّإ

ص من حمذور جل التخلُّأن القول بالتالزم هو من إحيث  ؛التالزمإىل  لوالصدفة نتوصَّ

 حدوث الصدفة الغالبة. 

  

  ــــــ مديات التجربة

ن حكم التجربة ليس مطلقًا متامًا، بل هو مقيد بقيود إمن هذا املنطلق ف

ة به فال ميكن تعميم دائرة التقارن يف ظروف خاّص ذا مّتإوظرف احلالة املشهودة، ف

مكانية التعميم فهي يف املوارد إما أما هو أبعد من الظروف امللحوظة، إىل  احلكم

ن التجربة هي عملية مكونة من إكما ذكرنا فواملشابهة حلاالت التجربة حصرًا. 

 ؛مبكانة وسيطةع وأدنى من العقل، فهي تتمتَّ ،والعقل، وهي أقصى من احلّس احلّس

ة قها ال تزال عالية العقل، لكّنكّلإىل فوصلت  ،نها حتررت من جزئية احلّسإحيث 

 طالقات العقل. بناًء عليه فإن بني احلّسإوال تقوى عل اقتحام  ،يف شباك احلّس

ية ة، واملعرفة التجريبية كّلية جزئّيل عالقة طولية، فاملعرفة احلّسوالتجربة والتعقُّ

 . (4)ية مطلقةصة كّلعرفة العقلية املخّصمشروطة، وامل
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دراك العقلي والفلسفة ليس ن اإلأن يفهم هذا الكالم على أه من اخلطأ ّنأعلمًا 

 م. سوى جتربة وعلم متقّد

هما: احلاالت املقارنة  ،نوعنيإىل  تنقسم احلاالت الطارئة على موضوع التجربة

واحلاالت املقارنة بالعرض. والتجربة هي عبارة عن حكم مشروط حبالة  ؛بالذات

ى وكيف يتسّن .لذا ينبغي التفريق بني هذين النوعني .وليس بالعرض ،مقارنة بالذات

ن كثريًا ما يعرض لنا اليقني عن التجربة فيطلب وجه إ :نقول»سينا:  لنا ذلك؟ يقول ابُن

ن يكون هناك أخذ شيء بالعرض، أا ذا أمّنإون يقاع ما يوقع منها اليقني، وهذا يكإ

كثر بوجوده يف األأو  وصاف الشيء معلومة لنا، ثم كان يوجد دائمًاأن تكون أوذلك 

فالشيء  ن كان ذلك عن وصف عاّمإمر. فذا مل يوجد هو مل يوجد ذلك األإمر، فأ

كان ذلك  ْنإيضًا مقارن للحكم، وأبوصفه العام مقارن للخاص، فالوصف اخلاص 

كان  ْنإيضًا فوصفه اخلاص املساوي مقارن للحكم، وأالوصف مساويًا للشيء 

يكون ن أمن الطبيعة للشيء، فذلك الوصف اخلاص عسى  بل أخّص ،لوصف خاّص

كثر املوجود من الشيء عندنا، فيكون ذلك مما أويف  ،ار يف ما امتحّنهو الذي تكرَّ

الشيء املطلقة، ويكون  يةمن كل خّصأا ية موجيعلها كّل ،يهدم الكلية املطلقة

ن التجربة ليست إي... الغفول عن ذلك مغلطًا لنا يف التجربة من جهة حكمنا الكّل

تفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك احلكم فقط، بل القرتاف قياس به قد 

ن أشرط، وهو بكليًا  لبذكرناه. ومع ذلك فليس تفيد علمًا كليًا قياسيًا مطلقًا، 

مرًا أر احلس بها يف الناحية اليت تكّر هتلزم طباع ا الشيء الذي تكرر على احلّسهذ

ذا إفإنه  .ال كليًا مطلقًا ،ن يكون مانع، فيكون كليًا بهذا الشرطأال إدائمًا، 

ن سببًا قد ألم مر، ُعأر مع حدوث سبب، ثم تكرَّإىل  مر حيتاج ال حمالةأحصل 

ال يكون أو  املقرتن بالسبب،أو  مر هو السبباأل ن يكون ذلكأما إر. فال خيلو تكرَّ

مر مع املقرتن بالطبع بالسبب مل يكن حدوث األأو  مل يكن هو السبب إنف .سبب

املقارن بالطبع أو  نه السببأن يعلم أكثر، بل ال حمالة جيب حصوله يف األ

 . (5)«للسبب...

  ــــــ وقفة حتليلية

وغلبة الصدفة  قاعدة امتناع الدوام ّنفإ (2)رسطوأتباع أعلى الرغم من مزاعم 
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 .ليست من القضايا األولية

قسام الستة يف البديهيات عند ن هذه القاعدة ليست ضمن األأما مسألة أ

 رسطو فهي واضحة: أ

 ْنَم ن كّلأولية هي مسألة وجدانية، مبعنى بديهية القضايا األ ن: كوأواًل

إىل  التصديق بها، بل سيكون مضطرًايف د ر موضوع وحممول القضية لن يرتدَّتصوَّ

 ة هكذا. يف حني ليست استحالة الدوام وغلبة الصدفة النسبّي .يضًاأالتصديق 

وليس مضمون هذه القاعدة  .دن مضمون القضايا البديهية واضح وحمدَّإ: ثانيًا

ن فهم دوام االقرتان هو إمرين، فأكشف دوام االقرتان بني إىل  ألنه ال يؤدي ؛كذلك

ى يف حّتأّنه هذا إىل  كثرية. يضافن معيارًا لألنها ال تبيِّأن علم الغيب حصرًا، كما م

العقل ال يرى استحالة يف وقوع  ّنأما فكحالة تقديم الضابطة وحتديد عدد املرات 

ما أو  من ذلك العدد فلن تكون لديه استحالة يف وقوعها بالعدد نفسه الصدفة بأقّل

مر املمكن مستحياًل. وعليه فوفقًا هلذا عداد ال جيعل من األاألن جمرد تزايد إف ؛يتعداه

ن تكون بديهية؟ ثم أى هلا الرأي ال يوجد دليل على تأييد التجربة واالعرتاف بها، فأّن

قانونني إىل  القاعدة املذكورة ـ فضاًل عنن بلوغ اليقني عن طريق االستقراء حباجة ـ إ

 آخرين: 

ذا انتفت إف ،ر وتأثري بني املوجوداتبوجود عالقة تأثُّ: ويقضي ـ مبدأ العلية1

ة ال غريها، وهي العّل، حلرارةإىل اد املعادن يعود متدُّ :فمثاًل .العلة انتفى وجود األشياء

 لذا من العبث الكالم عن التجربة هنا. 

 يقضي بأن احلاالت املتشابهة يف الطبيعة تؤديو: ـ مبدأ االطراد ودوام العلية2

ذا ترك أمر ما سببًا يف الشيء ففي حالة بقاء الظروف نفسها إج متماثلة، فتائنإىل 

 . (7)سيرتك األثر ذاته يف األشياء املماثلة

من هذه القوانني، فكيف ميكن للتجربة  بناًء عليه ال يوجد ما هو بديهّيو

 القائمة على أسس نظرية أن تكون قضية بديهية؟ 

 .نتائج التجربةإىل  لنتوصَّ ، وبواسطة احلّسالتجربة قائمة على احلّس ثم إّن

تقوم املعرفة التجريبية يف جمملها على »يف هذا الصدد:  يقول رودلف كارناب
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 ةوعليه فإن اعتماد التجربة البالغ على املعرفة احلسية املتذبذبة مدعا .(0)«سوساتاحمل

 للتشكيك يف كونها منهجًا يف حتصيل املعرفة اليقينية. 

 

 ــــــ العرض مكان ما بالذاتأخذ ما ب

ة والسبب احلقيقي، من احملتمل يف كل جتربة الوقوع يف املغالطة يف حتديد العّل

 ،ما قول ابن سينا يف معاجلة هذه اإلشكاليةأ .فيؤخذ ما بالعرض مكان ما بالذات

ال يف املنظومة الفكرية إوذلك عرب معرفة أوصاف الشيء، فهذا الكالم ال جيدي نفعًا 

 ،املوجودات يف تعاريف بسيطةإىل  طار تلك الطبيعيات اليت تنظرإويف  ،القدمية

ما على الساحة التجريبية أشيء يف عدد من الصفات الذاتية والعرضية.  فتختزل كّل

ن خواص وصفات ومتعلقات األشياء ال إف ؛فكاراحلديثة فال ميكن طرق مثل هذه األ

قد يكون من الصعب التمييز يف »الطوسي: ا قول نصري الدين وال حتصى. أّم تعّد

إىل  مصاديق التجربة بني النواحي الذاتية والعرضية للشيء، األمر الذي قد يؤدي

ًا، لكن حنن سديد جّد فهو قوٌل ،(9)«واالبتعاد عن اليقني ،احلكم خطًأ على األشياء

 مكان ليس األمر بهذه الصورة؟   ّيأيف  :نسأل

 

 ــــــ مكان العلة التامةاألخذ بالعلة الناقصة 

مل على احتمالية أن يكون العنصر املكتشف يف تجتربة أن تش ما فتئت كّل

وجمرد جزء من العلة املسؤولة عن  ،ة ناقصةدوره وتأثريه على سائر املصاديق هو عّل

حيث إن تأثري ؛ احلدث احلاصل، يف حني ال تزال األجزاء األخرى جمهولة لدينا

لكنها  ،ق وفقًا جملريات أخرى مصاحبة له أثناء إجراء التجربةما حتقَّاحملسوس إّن

اعتمادًا  ،ىل حاالت مشابهةإاألثر والتأثري  نن بسرياا، وعليه ال ميكن التكهُّغابت عّن

ألن التشابه الذي ندركه حاليًا قد يكون حاصاًل يف بعض  ؛على نتائج التجربة وحدها

مطلعني على مجيع العناصر احملسوسة وغري ننا غري إذ إ ؛اجلوانب دون غريها

فكيف لنا احلكم بالتشابه املطلق وتعميم  ،تني يف التجربةلاحملسوسة بني احلا

 .«إذا جاء االحتمال بطل االستدالل»احلكم على مجيع احلاالت، وكما يقال: 
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 :وكالهما خاضع لنظرية ،فاالستقراء من هذه الناحية كالتمثيل

ــب وال   ــي بكاســــ ــيس جزئــــ ــل لــــ  بــــ
 

 مكتســب، بــل كســراب يف الفــال    
 

آخر على أساس الشبه واالشرتاك إىل  فالتمثيل هو سريان احلكم من جزئي

يضًا ثبوت حكم اجلزئيات احملسوسة على جزئيات أبينها يف األمر العام، واالستقراء 

كثرة احلاالت املماثلة يف  اأم ،أخرى غري حمسوسة على أساس وجود قاسم مشرتك

هي تزيد من درجة االحتمال، لكننا  ،نعم .االستقراء فهي هواء يف شبك ال طائل منها

 نبحث عن اليقني هنا. 

ن إحيث  ؛من ابن سينا ونصري الدين الطوسي مبثال السودان يستشهد كلٌّ

ألن كل  ؛كل إنسان أسود ن يستنتج منه بأّنأسواد كل مولود يف السودان ال ميكن 

ن ما يستنتج من املثال إوعليه ف .ت فيهاما هي حمكومة بظروفها اليت متَّجتربة إّن

يولد يف السودان فهو أسود. واذا أمعن النظر أكثر فحتى هذه  ْنَم ن كّلأاملذكور هو 

د احلكم مبوضوع السودان قبل مقابلة  صادقة متامًا. فهل كنا سنقيِّريالنتيجة غ

ين علمنا أن السواد متالزم مع مفردة السودان؟ فهناك آالف شخص ليس بأسود؟ من أ

زنا فمن بني آالف املعايري ركَّ ،سواء لدينا الظواهر واحلاالت املرتبطة بالسواد على حدٍّ

 ، ملاذا؟ على اجلانب اجلغرايّف

ما عقب نقض احلكم يف حالة  تقييد احلكم بشيٍءإىل  ليف الواقع حنن نتوصَّ

ن تقيد مبكان ما أفمثلما للمعرفة التجريبية  وليس لنا تقييده قبل ذلك، وإاّل ،أخرى

قيود أخرى. ومع  أّيأو  ،من املمكن أيضًا تقييدها بزمان معني ـ شبهة نلسون غودمن ـ

ث أكثر يف تعميم األحكام التجريبية؟ يقول دخول االحتمال هنا أال ينبغي علينا الرتيُّ

زيائية ـ يل دائم، فحتى أقوى القوانني الفون بالفعل يف حتوُّالك إّن»رودلف كارناب: 

 . (18)«آخرإىل  ل من قرنبها ـ قد تتبدَّ على رغم وثوقنا التاّم

 

 ــــــ الكاملة االستقراء القائم على التعليل واملماثلة

 قسمني: إىل  م البعض االستقراء الناقصيقسِّ

د مشاهدة اجلزئيات، من وهو القائم على جمرَّ .أـ االستقراء الذي ال يفيد القطع

 األسفل لدى احليوانات عند مضغ الطعام.  مشاهدة حركة الفّك :قبيل
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 وهو بدوره على حنوين:  .ب ـ االستقراء املفيد للقطع

: االستقراء القائم على التعليل، وذلك بأن يبحث املشاهد لبعض اجلزئيات األول

 منا ثبت لتلك اجلزئيات املشاهدة لعلةإن الوصف أ ففيعر ،عن العلة يف ثبوت الوصف

ف عنها معلوهلا أبدًا، وال شبهة عند العقل أن العلة ال يتخلَّ .ة موجودة يف نوعهاخاصّيأو 

مل  ْنإو نوع،جزمًا قاطعًا بثبوت الوصف جلميع جزئيات ذلك ال فيجزم املستقري حينئٍذ

املاء ينحدر من املكان  يشاهدها. وليست هذه األحكام قابلة للنقض، كحكمنا بأّن

ال إالقليل، وما ذلك  أقّل اّلإا مل نشاهد من جزئياته نفيه مع أّن نا ال نشّكّنإالعالي، ف

 يف هذا االحندار.  عرفنا السّر ناألّن

ذا اختربنا إيات، كما : االستقراء القائم على املماثلة الكاملة بني اجلزئالثاني

حنكم حكمًا قطعيًا  ناّنإه لذيذ الطعم مثاًل، فبعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأّن

 ثًامثلَّ ّنأا ـ مثاًل ـ على ذا برهّنإبأن كل جزئيات هذا النوع هلا هذا الوصف، وكما 

فيكفي  .كذاث همثلَّ كّل جنزم جزمًا قاطعًا بأّن ناّنإف ،نًا تساوي زواياه قائمتنيمعيَّ

 ،اجلزئيات املتماثلة متشابهة يف التكوين ألّن اّلإوما ذلك  ،واحد فيه فحص جزئّي

 . (11)فوصف واحد منها يكون وصفًا للجميع بغري فرق

 

  ــــــ وقفة حتليلية

ذا إة الطريقة املذكورة على حنو القضية الشرطية، أي يف صّح ليس هناك شكٌّ

 ناة بالنوع، فإّنن هذه العلة خمتّصأو ،الصفة للشيءت وة ثبنا من حتصيل عّلمتكَّ

ن احلكم منطبق أب ال يعرتينا شكٌّو ،سنحكم بثبوت الصفة لتمام املصاديق األخرى

وال  ،نسانعلى اإل م الطبيعي عصّين العاَلإليت شعري ف ائر األفراد. لكنسعلى 

بالعرض ما حيث من الصعب دفع احتمال أخذ  ؛ن يف كلتا املرحلتنيميكن التكهُّ

اشرتاط التأثري  وأخذ العلة الناقصة مكان العلة التامة، أأو  بالذات، مكان ما

 ذلك. إىل  وما ،بشروط غري مرئية، وتأثري العنصر غري احملسوس

نسان بأن يكون اإل ؛مر كذلكليس األ :ما بالنسبة ملثال احندار املاء فنقولأ

ن يكون أأو  األسفل،إىل  االحندار من األعلى م بسّرلذه الظاهرة قد عق بهالذي يصدِّ
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 ثم جزم بتعميم حكمها.  ،قد علم حبرق النار

ن الكشف عن املماثلة إحيث  ؛موضوع املماثلةإىل  وهكذا الكالم بالنسبة

ر أيضًا. فمن بل متعذِّ ،يف غاية الصعوبة مٌرأالكاملة بني ظاهرتني طبيعيتني هلو 

. مرين يف جمال غري جمال التأثري يف السبب اخلاّصن تكون املماثلة بني األأاملمكن 

كان املراد من املماثلة  ْنإمعرفة املماثلة من مجيع اجلهات. ثم  إىلفال سبيل لنا 

إىل  تها ـ ال حتتاجن هذه الطريقة ـ على فرض صّحإاشرتاك الفرد يف النوع الواحد ف

دنا حكمًا منطبقًا يف فرد واحد فبإمكاننا ـ دون طالقًا، فحتى لو شاهإاالستقراء 

يضًا على أاستقراء األفراد اآلخرين ـ احلكم بأن هذه الصفة منطبقة إىل  احلاجة

 منطبقة على مجيع أفراد نوع هذا الفرد. أو  مجيع املصاديق املماثلة متامًا لذلك الفرد،

ليس هو  ،بالرياضية ن التمثيل بالقضايا اهلندسية، وتشبيه القضايا الطبيعيةإ

ما حلوة املذاق ال  بطيخٍةكون د مجّربال جمرد متثيل باطل ال قيمة له أساسًا، فإ

كانت هذه  وإذا .يضًاأبدًا القول بأن مجيع مصاديق البطيخ حلوة املذاق أميكن 

ن عملية إشيئًا يف املنطق.  هذا ال حيّل ّنإية تروق لباعة البطيخ أنفسهم فالقاعدة الكّل

ن يكون قائمًا على معرفة أا املماثلة إّمأو  حتصيل احلكم الكلي بواسطة التعليل

 رات عند التجريبني. طريقة ضبط العوامل واملؤثِّإىل  بالرجوعأو  طبيعة األشياء،

 

 ــــــ التجربة على أساس معرفة طبيعة األشياء

 .والصورة النوعيةة ب من املاّدائية بأن النوع اجلسماني مركَّتفيد الفلسفة املّش

مة ّووالصورة النوعية هي املق .والصورة النوعية هي حقيقة الشيء وماهيته اخلاصة به

وشيئية الشيء هي يف الواقع قائمة بالصورة النوعية  .ف من املادة والصورةللجسم املؤلَّ

جسم هي منشأ آثاره  والطبيعة يف كّل .يضًاأويطلق عليها طبيعة الشيء  ،لذلك الشيء

والطبيعة ال وجود خارجي هلا مبفردها، وإمنا هي مقرتنة باألعراض  .ة بهختّصامل

ويف اخلارج  ،ومن شأن كل طبيعة نوعية موجودة يف الذهن بشكل كلي .والصفات

فراد. والفرد هو عبارة عن مبدأ ن تشمل العديد من املصاديق واألأ ،صبالتشخُّ

ذلك. إىل  واملكانية والكمية والكيفية ومااألعراض الزمانية إىل  مضافًا ،الطبيعة
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شارة احلسية ـ موضع التقاء ملختلف فراد يف اخلارج ـ مع قبول اإلويف األغلب يكون األ

طبيعة ما، ومفهوم ل عضو من هذه اجملموعة هو فرد تابع الطبائع املتواردة. لذا فكّل

 جود فغالبًا ما يغّضثنني متحدان يف الوهذا املوضوع هو حممول عام، لكن مبا أن اال

النظر عن هذه التجزئة بينهما، بل هو موضوع واحد محلت عليه الطبيعة على حنو 

 ،نسانية على سقراطفحملنا اإل .نسانإ: سقراط مثاًل احلمل الشائع بالعرض، نقول

 سنسانية سقراط يف الواقع ليإما ليس له تأثري على  ألّن ؛صحيح وهذا بشكل عاّم

منا من ناحية اجتماعهما يف الوجود اخلارجي، فقد محلت إنسان، ومصداق اإل

نسان على سقراط من حيث ما محل اإلأ .من اجملازية على سقراط نسانية بشيٍءاإل

نسانيته فهو محل الطبيعة على الفرد بالذات، وهو محل حقيقي من نوع احلمل الشائع إ

، وال دخل هلا يف وجودهنا جتاهلنا مجيع اللواحق املتحدة مع سقراط يف ال .بالذات

 نسان بالذات. وفرد اإل ،زنا على الطبيعة اجملردةوركَّ ماهيته،

وحتققت معرفة طبيعة الفرد  ،ت بنجاحن عملية الذهن االكتشافية هذه لو متَّإ

بالذات، هنا من املمكن تعميم األحكام والصفات احلاضرة لدى ذلك الفرد على 

فاحلقيقة املشرتكة بني جمموعة من األفراد هي الطبيعة  .أصل الطبيعة وسائر األفراد

وعليه فإن آثار وخصائص الطبيعة  .ووجودها النوعي واحد لدى مجيع األفراد ،املنشودة

فاحلكم الصادق على فرد من تلك اجملموعة  .تكون على مستوى واحد لدى اجلميع

فاد القاعدة الفلسفية وعلى سائر األفراد أيضًا. وهذا هو م ،يصدق على أصل الطبيعة

 على الطبيعة صّح على الطبيعة، وكل ما صّح على الفرد صّح ما صّح كّل»القائلة: 

وعليه يبقى مفعول الطبيعة واحدًا يف مجيع املوارد، وهذا ما يقال عنه  .(12)«على الفرد

  (.principle of unity of natureالطبيعة( ) ةحيانًا )مبدأ وحدأ

لناه، فاكتشفنا أنه لَّحو ،لو أخذنا جزءًا بالذات من املاء :فعلى سبيل املثال

سيثبت هذا احلكم  املتقّدمةكسجني واهليدروجني، فوفقًا للقاعدة ون من األمكوَّ

ن هذه القاعدة تصدق على ما كان فردًا أإىل  شارةطبيعة املاء أيضًا. هنا جتدر اإل حبّق

 .قاعدة جتيز هذا النوع من التعميمما بالنسبة للفرد بالعرض فليس هناك أبالذات، 

 وعليه فإن االستدالل يف هذا املثال باطل: 
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  ؛نسانإسقراط 

 ؛سقراط أحول

 .إنسان أحول فكّل ًاإذ

أما محله  .وليس لفرده بالذات ،نسان بالعرضل صفة لفرد اإلَواحَل ذلك ألّنو

 نسانية. اإلنات الطبيعة لكيان من مكوِّ ًاعلى سقراط فهو من باب كون سقراط امس

فشيخ  .تعميم هذه القاعدة على املوجودات غري املادية أيضًاإىل  ذهب البعض 

عرب  ،دة بذواتها باالستعانة بهذه القاعدةمجيع املوجودات اجملرَّ مشراق يثبت علاإل

 متني: مقّد

 ؛دة عاملة بذاتهانسان اجملرَّنفس اإل

 ؛دات طبيعة واحدةجلميع اجملرَّ

 . بذاتهجمرد عامل كّل ًاإذ

إذ ما جيب »وبالعكس:  ،ما يصدق على الفرد يصدق على الطبيعة أيضًا ألّن

 . (11)«يف احلقيقة هعلى شيء جيب على مشارك

شراق من الوحدة النوعية وعدم االختالف النوعي بني إذا كان مراد شيخ اإل

سفة ألن الفال ؛فيه نظر دات أفراد لنوع واحد فهذا كالٌمن مجيع اجملرَّأدات هو اجملرَّ

ما هو ن تفاوت الذوات فيما بينها إّنأو ،ًا بهادات نوعًا خاّصه أن للمجرَّأثبتوا يف حمّل

نظر أيضًا. وإذا مل يكن مراده  مجيع هذه االستدالالت حمّل تتفاوت نوعي. وإن كان

ة رهذا النمط من الوحدة النوعية ففي هذه احلالة ال ميكن أن تشمل القاعدة املذكو

 كالمه. 

 

 ــــــ نقد املنهجية

من األشكال التارخيية  ما هو مطروح يف بيان هذه النظرية ال ينسجم مع أيٍّ إّن

ال  :بعبارة أخرىو .تفسريًا منطقيًا أيضًا كما أنه ال يعّد .يف منهجيات العلوم التجريبية

نطق، واملوال من حيث املفهوم  ،يف اجلانب التطبيقي لدى علماء التجربة هذا ممكن

ال يف الفلسفة الطبيعية لدى إهذه املنهجية ال تتبع  وال يف اجلانب العلمي أيضًا. إّن
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الكيفيات  ،اليت ال تتجاوز افرتاض العناصر األربعة ،األقدمني يف طبيعياتهم البسيطة

 ،امتناع اخلأل :األربعة، القوابس األربعة، األمزجة األربعة، والعمل بقواعد من قبيل

وزوال  ،والتخلف الذاتي ،وعدم االختالف ،واستحالة الطفرة ،ة دوام القسرواستحال

 ،حكم الطبيعة :من قبيل ،واستحالة دوام الصدفة، والتسليم لبعض العوامل ،العرض

ة احملضة. والذين يعتمدون يف معرفة وتفسري بعض الظواهر بالغائّي ،وامليل الطبيعي

والرسم واجلنس  بالشيء هو عبارة عن العلم باحلّداألشياء على التعاريف فعندهم العلم 

ثم  ،ن على الباحث االقرتاب من طبيعة الشيءوالفصل ومعرفة طبيعته، وعليه يتعيَّ

 ف عليه. التعرُّ

مضافًا  ـنها أل ؛هلذ املنهجية وال جدوى يف العلوم التجريبية احلديثة ال حمّل لكْن

وال دور هلا يف  ،ذات مدخلية أساسيةاعتمادها على الفرضيات الظنية ـ ليست  إىل

 تفاصيلها من تعاريف وبيان احملتوى، من هنا فإن مسألة اخلوض يف .معاجلة املشكل

ها قضايا ال طائل كّل ،؟ال ووهل هي جامعة مانعة أ ،عدمهاوواجلدل حول صحتها 

 منها. 

 .وضوعويستنتج حمموهلا من خالل حتليل امل ،تعّد التعاريف من القضايا التحليلية

العلوم  يفال حتظى باألهمية ذاتها  فإنها كان للتعاريف حضور وأهمية يف الفلسفة وإْن

وال عالقة هلا  ،ر وتأثري املوجودات اخلارجيةاليت تعنى بدراسة تفاعل تأثُّ ،التجريبية

يف الفلسفة ليست  كما أّنهفهي بالنسبة هلا كنقطة يف حبر.  .بالقضايا التحليلية

كاألجناس  ،: ليست مجيع األشياء قابلة للتعريفأواًله ألّن ؛التعاريف جمدية مطلقًا

 ة. واحلقائق الوجودّي ،العالية

 ،فها احلقيقيةيعملية بلوغ تعار ى بالنسبة لألشياء القابلة للتعريف فإّن: حّتثانيًا

 األمور اقتناص احلدود. من أصعب  :مستحيلة. هلذا قيلشبه قضية  ،وحتصيل فصوهلا

الوقوف على حقائق األشياء ليس يف طاقة »يقول ابن سينا يف هذا الصدد: 

اخلواص واللوازم واألعراض، وال نعرف الفصول  وحنن ال نعرف من األشياء إاّل .البشر

 ، بل نعرف أنها أشياء هلا خواّصتهة على حقيقّلاالد ،مة لكل واحد منهاّواملق

وال الفلك والنار واهلواء  ،وال النفس ،وال العقل ،نعرف حقيقة األول ا الفإّن ض؛وأعرا
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 . (14)«واملاء واألرض، وال نعرف أيضًا حقائق األعراض...

وكذلك التعاريف القائمة على  ،(holisticلقد استبدلت املعرفة الكلية )

لتجريبية يف واالعتماد على املعايري النوعية غري ا، أساس الطبيعة وبيان ذاتيات األشياء

على ذلك كيف لنا  ْد( العددية. ِزselective) باألحباث االنتقائية ،العلوم احلديثة

املوضوع قابل للمعرفة  طاملا أّن ف على ذوات األشياء؟ فهذا يف الفلسفة ممكٌنالتعرُّ

فمن املمكن  ،عادالت الرياضية التجريديةإىل املاحلضورية الشهودية. وهكذا بالنسبة 

كونها مدعمة إىل  وتعميم أحكامها على النحو الشهودي أيضًا، باإلضافة اكتشافها

بعنصر االستدالل والربهان. لكن على صعيد القضايا الطبيعية ليس هناك معرفة 

ما نراه  الوسائل؟ فإّن وبأّي ،شهودية بهذا املعنى، فكيف لنا معرفة املصداق بالذات

ر ال واألثر واملؤثِّ دة من اخلواّصعلى هيئة مصداق واحد هو يف الواقع جمموعة معقَّ

ميكن اإلحاطة بتفاصيلها إطالقًا. وهلذا دائمًا ما يكون املصداق بالذات غائبًا عن 

أو  عنصر جمهولل خمتبئًا عنا، وكثريًا ما قد يكون األثر املذكور تابعًا ،مداركنا

وليس الطبيعة ذاتها. من هنا فإن حتصيل اليقني يف العلوم  ،ملشهودشرط غائب عن ا

 ة. ة تعرتضها مشاكل مّجالطبيعية مهّم

لكن  .ث مببدأ صحة احلمل وغريهالتشبُّإىل  يذهب البعض يف مثل هذه احلاالت

قضية سائغة يف علم  ،رادّطجانب التبادر واالإىل  ،ذا كان العمل بصحة احلملإ

تعميم هذه  معرفة احلقيقة من اجملاز يف احملاورات العرفية فإّناألصول على طريق 

شخص  دائرة العلوم التجريبية سيثري دهشة علماء الطبيعيات أكثر من أّيإىل  املنهجية

شيء أبيض سيكون بإمكاننا أن حنكم بأن هذا إىل  شارةآخر. فليس مبجرد اإل

مدخليتها هلا داخلية وخارجية فهناك عوامل  .الشيء هو مصداق بالذات ملفهوم البياض

فإن معرفة البياض مبا هو يف  .يف حتقق هذا االنطباع لدينا جتاه هذا الشيء بالذات

 ليس باألمر السهل متامًا.  ،وبعيدًا عن املؤثرات احمليطة ،نفسه

القياسات هي  ئة اليت تشكل مبادتبعه بأن القضايا العاّم ْنيعتقد أرسطو وَم

ـ مثاًل ـ هي من نتائج عمليات  «أكرب من اجلزء الكّل»فقاعدة  .قضايا استقرائية

مة األوىل وينبغي أن تعلم أن االستقراء ينتج أبدًا املقّد...»لذا يقول أرسطو:  .االستقراء
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 . (15)«اليت ال واسطة هلا

ماته األوىل مبساندة القياس يف مقّد ىيتأّت»ويقول نصري الدين الطوسي: 

 .(12)«االستقراء

واالستقراء هو األساس »إذ يقول:  ؛ر أيضًاهو رأي الشيخ حممد رضا املظفَّوهذا 

بعد فحص  اّلإواحلكم الكلي ال يكون  .ية وقواعدنا العامةجلميع أحكامنا الكّل

أو  حدة يف احلكم خنلص منها القاعدةاجلزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متَّ

 .(17)«احلكم الكلي

القضايا احلقيقية من نتائجه،  تفليس .ًان يكون تاّموال ميكن هلذا االستقراء أ

تبقى صحة االستقراء  وما يستنتج ليس سوى جمموعة من القضايا الشخصية. لكْن

القياسات هي قضايا  ئالناقص منوطة بالقياس اخلفي. فإذا كانت مجيع مباد

 إىل فإن ذلك سيؤدي إما ،واحلال أن كل استقراء قائم على القياس ،استقرائية

ستقراء ـ من إذا كانت مقدمات القياس اخلفي ـ املساند لال الدور. ثّمأو  التسلسل

االستقراء  هودليل حجية االستقراء  سيكونالقضايا االستقرائية ففي هذه احلالة 

 نفسه. 

 

 ــــــ املنهج التجرييب وطريقة االتفاق واالفرتاق

حتصيل إىل  التجربة هي عبارة عن مراحل تقودنا بأّن (رت ميلاجون ستو)يرى 

)كربى  ـ مبدأ العلية1هي:  ،من توفر ثالث مقدمات وهنا ال بّد .القاعدة واملعرفة

)صغرى  ـ إثبات العالقة السببية بني الظاهرتني1راد الطبيعة، ـ مبدأ اّط2السببية(، 

من هذه األمور  جتريبية بأّي ريأنه ليس لدينا معرفة قلبية غ (ميل)إذ يرى  (؛السببية

حتصيل املعرفة هي التجربة، ومن أجل الكشف عن إىل  الثالثة، وسبيلنا الوحيد

أو  ( سنتبع منهجًا يقوم على أربع طرقb) ( والعنصرa) العالقة السببية بني العنصر

 مراحل: 

 .ـ طريقة االتفاق1

 .ـ طريقة االختالف2
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 .رـ طريقة التالزم يف التغي1ُّ

 .قة البواقيـ طري4

 

 ــــــ املرحلة األوىل

وكان هناك  ،(b) حضر فيها صفة بظاهرة معينةكثرية متَّ جدت حاالٌتإذا ُو

ة العناصر، فإن عنصر واحد ثابت يف مجيع احلاالت يف الوقت الذي تتغري فيه بقّي

( حينًا b c a) ( ضمن جمموعةb(، فإن شوهد )bالعنصر الثابت هو السبب يف وجود )

فإننا نستنتج أن  ،( مرة ثالثةs k a) ( حينًا آخر، وأيضًا مع جمموعةf e a) جمموعةومع 

 ألنه العنصر املشرتك الوحيد احلاضر يف مجيع احلاالت.  ؛(a) ( هوbالسبب يف وجود )

 

 ــــــ املرحلة الثانية

ية من اجملموعة اليت ختضع يف هذه املرحلة حيذف أحد العناصر حمتملة العّل

ن العنصر أسيتضح لنا  ،مل يظهرأو  ،( مع حذف ذلك العنصرb) ر، فإذا غابلالختبا

فقت جمموعتان من األحداث إذا اتَّ :بعبارة أخرىو(. b) احملذوف هو العلة يف وجود

د اختالف هذا رت النتيجة من جمّرفتغيَّ ،أحدها إاّل ه،الوجو والعناصر من كّل

 ( وهذا العنصر بالتحديد. b) ية بنية صلة عّلمّث العنصر الواحد، فإّن

 

 ــــــ املرحلة الثالثة

ن املراحل السابقة ـ نوعًا ما ـ، وفيها حناول ونها تتضمَّك وهي املرحلة األهّم

 ( فإّنb) طرأت يف اآلن ذاته تغيريات على العنصر (، فإْنa) إجراء تغيريات على العنصر

 ذلك يعين وجود عالقة سببية بني االثنني. 

 

 ــــــ الرابعةاملرحلة 

 ،(e) ة لـ( عّلc) وعلمنا بنحو ما أن، (e f b( و)a c d) إذا كان لدينا جمموعتان

فثمة  ؛(bة لـ )( عّلa) جتربة إضافية يف إثبات أنإىل  (، فإننا لن حنتاجf) ( علة لـdوأن )

 ة بني اجملموعتني. عالقة سببّي
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. بةعن طريق التجرأو  املالحظة،من املمكن عبور هذه املراحل األربع عن طريق 

تدخل يف جمريات  د متابع ملا يدور وحيدث دون أّيففي احلالة األوىل يكون العامل جمّر

 وبعض قوانني العلوم االجتماعية.  ،علم الفلك :لبياألمور، من ق

يصنع بعض  ْند متابع وحسب، بل هو َمما يف احلالة الثانية فليس العامل جمّرأ

 لكن من حيث املبدأ ليس هناك فرق بني احلالتني.  األحداث أيضًا،

 .(bة لـ )( هو عّلa) نألة اليت نعود بها من هذه املراحل التجريبية هي احملصِّ

ألن مشكلة االستقراء هي احلركة من  ؛بهذا معضلة االستقراء ال حتّل لكّن

القضايا غري التعميم والكلية، أي تعميم حكم القضايا املشهودة على إىل  اجلزئيات

 العلية.  ألقبول مبد ( هو فرٌعb) ( يفaاحلكم بسببية ) ثم إّن .املشهودة

إال  ،راديذكر )ميل( بأننا سنتجاوز إشكالية االستقراء عرب مبدأ العلية واالّط

التجربة نفسها. وعقالنية، بل من نتاج االستقراء أو  أن هذه القوانني ليست بديهية

وهما من نتائج وحمصالت  ،هو مبدأ العلية واالطراد وعليه فإن أساس االستقراء

 ر؟ ْوس هذا هو الدَّْيَلَأَو .االستقراء نفسه

بأن االستقراء الذي ينبثق عنه مبدأ العلية واالطراد هو أقوى أنواع  (ميل) هنا يرّد

ألنه كلما تضاعفت حاالت املالحظة كلما ترسخ االستقراء  ؛طالقاالستقراء على اإل

كانت النتائج أكثر هزالة. فأساس  كيانه، وكلما كان التكرار أقّلز وتعزَّ

 ة مرات من غريها. وكما يقولودعامة مبدأ العلية واالطراد هي جتارب أكثر عّد

أساس االطراد يف الطبيعة ال يقوم على جتربة الفرد وحدها، »فإن  :)هربرت سبنسر(

العصور، بل وجتارب  مّر على وإمنا جاء هذا املبدأ نتيجة لتجارب مجيع البشر

بني االستقراء السطحي البدائي  ، ثم هناك فرٌق«نساناحليوانات اليت ورثها عقل اإل

 . (10)واالستقراء العلمي القائم على املناهج املذكورة

 

 ــــــ وقفة نقدية

فمجرد مالحظة  .رادمبدأ االّطأو  ال ميكن باالستقراء إثبات مبدأ العلية

ر هذا االقرتان ـ ليس من شأنه إثبات مبدأ االقرتان والتوارد بني أمرين ـ مهما تكرَّ

إىل  ّمضألننا نفرتض عدم وجود قاعدة بديهية تن ؛قانون آخر راد وأّيالعلية واالّط
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قضية فلسفية مبجرد االعتماد على املالحظة  ففي الواقع ال ميكن إثبات أّي .املالحظة

 ى االحتماالت لن جتدي نفعًا بدون طرح بعض القواعد البديهية. بة، وحّتوالتجر

ذا كانت إلكن  ،راددعامة االستقراء هو مبدأ العلية واالّط أّنإىل  ذهب )ميل(

 ية االستقراء باتت ذاتية مستقلة عن أّينفسها استقرائية فهذا يعين أن حّج بادئهذه امل

ومل يكن توجيه )ميل(  .ة هناالدور احلاضرة بقّوإشكالية إىل  باإلضافة .دليل وقاعدة

ذ كان تفريقه بني االستقراء العلمي والسطحي هو تربير إ ؛سوى تهرب ومراوغة

سطحي بدوره ال عالقة له باألسس املنطقية املعهودة. لذا ليس مثة فرق وتفضيل بني 

  حتى احليوانات.أو  ،االستقراء اجلزئي واالستقراء الشامل جلميع البشر

 هنا على األسس التالية:  تهكان )ميل( قد بنى فرضي

 دة. بات املعقَّ: إمكانية معرفة مجيع العناصر املوجودة يف املركَّأواًل

عنصر، أي بإمكاننا معرفة عدد العناصر  : إننا سنعرف دور كّلثانيًا

 وخصائصها أيضًا. 

وهناك أثر واحد  رًا يف غريه،دورًا مؤثِّ لكل عنصر مستقّل : افرتض أّنثالثًا

 ب عليه. مرتتِّ

: من املمكن الفصل بني هذه العناصر مع احلفاظ على دورها وتأثريها يف رابعًا

 الغري. 

 يف حني ميكن أن نقول يف املقابل: 

 .ليهإب قد تكون أكثر بكثري مما توصلنا العناصر املوجودة يف املركَّ : إّنأواًل

  على عدم الوجود. وعدم الوجدان ال يدّل

مكان أيضًا اجلزم يس باإلفل: مبا أننا ال نستطيع معرفة مجيع العناصر ثانيًا

 عنصر بعينه دون آخر. إىل  بنسبة األثر والسبب املالحظ

حاد بعض ة ناجتة عن اّتة، بل العّلة هي العّل: قد ال تكون العناصر املستقّلثالثًا

فوق هذه الفرضيات ت ،ألطرافبة اأقسام الرتكيبات يف اجملموعة متشعِّ فإّن ؛العناصر

 احملدودة. 

عليه ال ميكن استنتاج قضية قطعية من خالل حذف أحد العناصر يف  بناًءو
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فقد  ؛ة هلذه النتيجةإن ذلك العنصر هو عّل :وغياب العنصر اآلخر، لنقول ،املالحظة

ن للعناصر األخرى دخاًل يف خلق هذه أو ،وليس مجيعها ،من العلة يكون هو جزٌء

ومبا أن إدراك مجيع العناصر الدخيلة  .مات وشروط يف حتقيقهاالنتيجة بوصفها مقّد

أي شيء دخيل يف العلة من دائرة أو  ،رةق قطعًا فإن حذف العناصر املؤثِّغري متحقِّ

عنصر دخيل يف  فإن مسألة العلم بانتفاء وجود أّي ؛قضية غري ممكنة أيضًا ،التجربة

ى على صعيد التأثري بني سائر الظواهر الالمتناهية حّت ( منa) ( باستثناءb) إجياد

ة بعامل الغيب والشهادة حصرًا، ة الشيء هي قضية خمتّصالشرطي يف عّلأو  اجلزئي

 بالغيب.  عاء نفي وجود التأثري بشكل قاطع ليس سوى رجٍمّدا ّنوإ

جزء دور يف  يكون لكّل ،أجزاءإىل  عنصر م كّل: من املمكن أن يقسَّرابعًا

 أكثر من دور. أو  ،جةنتيال

: إن التفكيك بني عناصر اجملموعة مع احملافظة على فعاليتها قضية خامسًا

 تقدير.  بعض املوجودات يف أقّل ًا ـ حبّقممكنة ـ عملّي

جمرد العثور على  ة من خالل التجربة فإّنصدد حتديد العّليف ا : إذا كّنسادسًا

ألن هذا  ؛ة تامة للثانيل عّلعلى كون األّو عنصر تابع آلخر يف الوجود والعدم ال يدّل

أيضًا يف اجلزء األخري من العلة التامة ومجيع املقدمات  التالزم يف الوجود والعدم حاضٌر

ة دوران الشيء مع الشيء وجودًا وعدمًا ال يوجب علي»األخرى، هلذا يقول احلكماء: 

ًا دة جّدبات املعقَّاملركَّ حّقيف االحتماالت واردة  هوكما أن هذ .(19)«دار للدائرامل

 تعقيدًا.  بات األقّلـ يف املركَّ والكيميائية فهي أيضًا غري مستبعدة ـ ولو بدرجة أقّل

صدد البحث عن قاعدة منطقية للتجربة يعمل يف ينبغي لنا أن ال ننسى كوننا 

)ميل( ليس سوى  وبالتالي فإن ما ينتج عن تطبيق منهجية ،التجريبيةيف العلوم  بها

(، ولن يبلغ هذا االعتقاد مستوى اليقني من bة لـ )( عّلa) ي بكوناعتقاد راجح وظّن

 ِعإذ مل يدَّ ؛ا يؤثر عنه شخصيًاخالل هذه املنهجية إطالقًا. علمًا أن هذه الرؤية مّم

 . (28)لنفسه القطع واليقني يف العلوم التجريبية

ن إ :إذا قلنا هنريات( ذكر أّنوترأى أن )هذا ديدن معظم العلماء بعده، حّتكان و

 . (21)املنهج التجرييب القوانني صحيحة فقد أذنبنا حبّق
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تطبيق هذه املنهجية يكاد يكون مستحياًل يف بعض  ذلك أّنإىل  يضاف

قضايا علم الفلك املرتبطة بزمن مطلق وبصريورات  :جماالت العلوم التجريبية، من قبيل

 رة. التجربة هنا متعذِّ فإّن ،ةاجلوّي ءات املتعلقة باألنوارة، وكذلك النظرّيمتغيِّ

 

 ــــــ لصدرتسوية مشكلة االستقراء باالحتماالت ونظرية الشهيد ا

منطقي لالستقراء وجد  بعد فشل العديد من املذاهب الفكرية يف تقديم حلٍّ

جيعل من االستقراء مفيدًا لليقني،  بعض التجريبني أنفسهم عاجزين عن تقديم حلٍّ

فاكتفوا بقيمته االحتمالية وفقًا حلساب االحتماالت. وخالفًا للمنطق األرسطي الذي 

إىل  التجريبيون بومينحه بذلك احلجية القطعية، ذه ،القياسإىل  يرجع االستقراء

وبداًل من املنطق ذي القيمتني  ،التنظري ملفهوم االحتمال والقضايا ذات القيمة االحتمالية

 ة. ثالث هذه املّر ٍمَيبِق روا ملنطٍقيف السابق نظَّ

ال ر بني أمرين يضاعف من احتمبناًء على هذا فإن رصد االقرتان املتكرِّو

قيمة نتائج االستقراء االحتمالية تقوى وتضعف تبعًا  وإّن .التالزم والتعميم على األقران

تها ـ اية نظرّيوعليه فإن قيمة العلوم التجريبية وحّج .ستوى مرات املالحظةمحلجم و

 ى حدود االحتمال أبدًا. املبتنية يف نظرهم على االستقراء ـ ال تتعّد

ومل  ،ستوى من القيمة مل يكن باألمر السهل أيضًاعلمًا أن االقتناع بهذا امل

بات من الضروري اخلوض يف  د دخول االحتمال على اخلّطفبمجرَّ .يقف عند هذا احلّد

تفسري وتعريف مفهومه، األمر الذي أفرز لنا خمتلف اآلراء والنظريات واملذاهب 

صفحات الفكر الفلسفية يف التنظري ملفهوم االحتماالت، فكان شوطًا رائعًا يف 

 احلديث. 

اته. فعلى بالطبع ليس من أهدافنا اخلوض يف تفاصيل مبحث االحتماالت ونظرّي

هو: هل من املمكن افرتاض  السؤال األهّم فرض وجود تعريف صحيح لالحتمال فإّن

 قيمة احتمالية لالستقراء على أساس املنهج التجرييب وحده؟ 

. وما ورد يف نظرية الشهيد الصدر (د راسلبرتران)ه له وهذا ما تنبَّ .اجلواب: ال

على ضرورة عبور االستقراء مبرحليت التوالد املوضوعي والتوالد  أيضًا اليت تنّص

ذلك ال يستغنى أبدًا عن أّن التأكيد على  لقطع واليقني، حيث مّتإىل اوصواًل  ،الذاتي



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

11 

 .ى القيمة االحتماليةاالستقراء احملض ال يفيد حّت القواعد القبلية وغري التجريبية، وأّن

من شأنه مضاعفة قيمة  سالصدر على أن حساب االحتماالت ليلذا يؤكد الشهيد 

إذا ترك األثر نفسه على العلة الفلسفية وترجيحها، األمر الذي  الدليل االستقرائي، إاّل

ا التسليم حبتمية لتجرييب إّمن على املنطق ايرفضه املنطق التجرييب طبعًا. وعليه يتعيَّ

التنازل عن معطيات االستقراء االحتمالية؛ ألّن أّي شكل من أشكال ترجيح أو  العلة،

تعميمات االستقراء االحتمالية على أساس االستقراء على اطراد مباشر مع قدرة 

 . (22)االستقراء على إجياد الرتجيح يف مفهوم العلية العقلي

وقاعدة  ،االحتماالت قائمة على أساس قبول فرضياتهاقيمة  ذلك أّنإىل  يضاف

ه يريد املبالغة حبّب ْنثم إن َم .وليست جتريبية ،وهي مصادر قبلية ،عدم التناقض

 ،يف الواقع يغالط نفسه هومعرفة غري جتريبية  للمذهب التجرييب فينكر كّل

 مآن ماًء. ظحيسبه ال كسراٍب

مرحلة التوالد إىل  ف الكيفيواملضعِّبعد إضافة مرحلة التوالد الذاتي 

 .ليقنيإىل ا ٌلر الشهيد الصدر بأن االستقراء موِصي يقرِّف الكّماملوضوعي واملضعِّ

إىل  وينتقل ،فمع تصاعد احتمال االفرتاق سيتجاهل الذهن البشري االحتمال الضعيف

السؤال هنا: ما و .شكالية تكمن يف هذا االنتقال حتديدًااإل أّن إاّل .االحتمال األقوى

ليس سوى بيان  (األسس املنطقية لالستقراء)غ ذلك؟ وما ورد يف كتاب هو مسوِّ

خاذ مثل هذه اخلطوة. اّتإىل  وأن العقل البشري خلق على حنو يدعوه ،ووصف لالنتقال

إىل  نسان من االستقراءمشكلة االستقراء مل تكن يف إمكانية انتقال اإل أّن إاّل

ر نظِّ)هيوم( امل ىاليقني. وهذا ما ال ينكره حّتإىل  أنه سيصل معلوٌم إذ ؛عدمهاو ،اليقني

م له تفسريًا وقدَّ ،عليه ة االستقراء يف الغرب، بل كان قد نصَّاألول إلشكالّي

 ة وحقانية اليقني االستقرائي. ما كان كالمه يف مصداقّيوإّن ،سايكولوجيًا أيضًا

م دلياًل على مل يقدِّ فإّنه التفسرية هذا رغم تأكيد الشهيد الصدر على صّحو

انية الدليل االستقرائي والتجرييب، بل مت االكتفاء مرحلة التوالد الذاتي يضمن حّق

ق هذا اليقني. وعلى الرغم من أن السيد الصدر كان يريد من ببيان كيفية حتقُّ

عن ن اليقني الناتج أأن يقول لنا ب ،وموضوعي ؛وذاتي ؛منطقي :إىل تقسيم اليقني

 قبال العقل األول يفوجعل  ،(21)االستقراء ليس من سنخ اليقني املنطقي والرياضي
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إىل  يسري عقاًل ثالثًا ،)مدرك نظريات القياس( والعقل الثاني ،)مدرك البديهيات(

ليه املناطقة يف إحاجة ما يصبو  هذا التفسري ال يسّد أّن ، إاّل(24)النهج االستقرائي

 .انية اليقني احلاصل من االستقراءحراز حّقإو ،ورفع املشكل ،موضوع االستقراء

رت ذا توفَّإاليقني املوضوعي إىل  ن االستقراء يقودأورأي الشهيد الصدر هو 

يف حمّله، مؤكِّدًا على أّن حتصيل ن هذه الظروف وقد بيَّ .بعض الظروف واملستلزمات

وليس  .إنسان حتصل ألّياملذكورة هي قضية طبيعية اليقني املوضوعي يف الظروف 

السؤال املطروح هنا هو: ما الدليل على  من هذه النقاط، لكّن لدينا مالحظة على أيٍّ

 ة. عى؟ وهذه هي مشكلة االستقراء األزلّيانية وصدق ذلك املدَّحّق

األدلة العينية تضاعف من درجة االحتمال. ويف  على صعيد التوالد املوضوعي فإّن

الذهن سينطلق من األدلة العينية ضمن إطار من الظروف  مرحلة التوالد الذاتي فإّن

إىل  ليصل ،م االحتمال الضعيف املخالف قربانًا لالحتمال األقوى املوافقة فيقّداخلاّص

 أيضًا.  مًةهذا العناء ال تزال مشكلة االستقراء قائ اليقني. وبعد كّل

السبب يف خوض الشهيد الصدر يف مشكلة االستقراء هي مباحث  يذكر أّن

هزالة إىل  والتنبيه ،مجاع والشهرة يف علم األصولكالتواتر واإل ،ةية بعض األدّلحّج

ل أن االستقراء من شأنه أن ميثِّإىل  ه السيد الشهيدمة يف السابق. هنا تنبَّاحللول املقدَّ

منهج إىل  لية االستقراء، فتوصَّّجحل فشرع يف التأسيس ،ةلتلك األدّلالدعامة األقوى 

مل تقتصر معاجلاته على مشاكل علم األصول فقط، بل بات منطقًا جديدًا للمعرفة 

العلوم العقلية،  ـ بناًء عليه التحمت جماالت املعرفة الثالثةوالبشرية ومفتاحًا أللغازها. 

قوامها منطق واحد هو الدليل  ،جنبإىل  ة ـ جنبًاالعلوم النقلية، العلوم التجريبي

 ،ية االجتماع والتواتر من جهةبات باإلمكان إثبات حّج :االستقرائي. فعلى سبيل املثال

ة عينها. بعة يف إثبات القضايا الفيزيائّيبالطريقة املتَّ ،والتوحيد والنبوة من جهة أخرى

 ،ة املنهج الواحدوعلمية حتت مظّلة هكذا اجتمعت مجيع املعارف البشرية من دينّي

مديات الدليل  منًا ـ أّنضات. وهذا ما يكشف لنا ـ رغم التباين واالختالف يف اجلزئّي

 االستقرائي أوسع بكثري من حدود وجماالت براهني القياس. 

نتاجية االستقراء لليقني هنا ليس إن املراد من نفي أإىل  من التنويه هنا ال بّد
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نفيًا  ألن العلم حقيقة ذات مراتب، ونفي مرتبة منها ال يعّد ؛تفصياًلنكاره مجلًة وإ

ستدالل منتج لليقني باال نه ال يوجد استقراٌءأألصل العلم بالكامل، وإمنا املراد هو 

فالعديد من املعارف البشرية  .من العلم نتاجه لدرجاٍتإيف  ليس من شكٍّ املنطقي. لكْن

الت االستقراء ذاته. ما هي من حمّصاة اليومية ـ إّناحليأو  ـ سواء يف جمال العلوم

شكاليات يف العديد من األحباث بعض اإل وكثريًا ما يقع جمديًا يف حّل

ا نبحث يف وخصوصًا على صعيد استنباط احلكم الشرعي. وإذا كّن ،الالتدواالست

 نا لن نبلغها أبدًا. مرة عن املعرفة اليقينية املانعة لنقيضها فإّن كّل

 

 ــــــ (كارل بوبر)املنهج التجرييب عند 

( ـ صاحب الفلسفة الرائدة يف املعرفة ـ karl raimand popper) منح كارل بوبر

الفرضيات الناجتة عن تكهُّنات بعض العلماء التجربة، إىل  دور تكذيب الفرضيات

( verifiability) ( يف مقابل نظرية اإلثباتrefutability) فنظرية النقضغري املسؤولة. 

ون الذين يقولون بتأسيس أولئك هم الوضعّي .(confirmability) ونظرية قابلية التأييد

 .ومنحه القدرة على إثبات النظريات ،التجربة على االستقراء

 .(25)قيمة منطقية لالستقراء عرتف بأّييال  (،هيومـ )ر باملتأثِّ (،بوبر) أّن إاّل

ه الذي وإن مل يؤمن بيقينية االستقراء لكّن ،سه)هيوم( نف ثم إنه ذهب أبعد من

لوجي، مبعنى أنه على واملنشأ السايكإىل  وأرجعه ،اعرتف بوجوده واستعماله الواقعي

 ،نطقي لكنه من األمور املعتادة لدى الناسالدليل املإىل  الرغم من افتقار االستقراء

م الثاني أبو نصر املعلِّ ليهإوهذا ما لفت  وحاضر يف حماوراتهم وأحكامهم اليومية. 

 يفواعرتف بواقعيته ورسوخه  ،عندما رفض حجية االستقراء ،الفارابي قبل قرون خلت

 .(22)األذهان

ية يف االستقراء، بني الواقعية واحلّج فريقة فكرة الترفض بشّد (بوبر)أن  إاّل

أن و ،(27)نه ليس سوى زعم وأسطورةأى بصفة الواقعية. وكان يرى حّتله ومل يذعن 

االستقراء مبعنى »لذا راح يقول:  .العلوم التجريبية ال عالقة هلا باالستقراء من األساس

أسطورة زائفة، وليس له واقع  ر املالحظة ليس هو إاّلاالستدالل على أساس تكرُّ
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 . (20)«واقع يف احلياة اليومية، وال هو من املناهج العلمية إطالقًاأو  سايكولوجي،

( م)وليام هيو واختار منهج ،رفض منهج )ميل( االستقرائي (بوبر) عليه فإّن وبناًء

هي أن تلقي التكهنات  (بوبر)استنباط الفرضيات. فاملنهجية العلمية من جهة نظر  يف

وحذف الباطل منها، وبهذا من املمكن لقافلة العلم أن  ،على طاولة التجربة واالختبار

 (كانط)ستوحاة من آراء ة املإشكاالته املنطقّي ومضافًا إىلاألمام. إىل  م ومتضيتتقدَّ

يف موضوع  (هيومـ )ره بيف تعريف امليتافيزيقيا واستحالة خضوعها للتجربة، وتأثُّ

موقفه إزاء  :بيلقمن  ،ر ببعض األحداث التارخيية يف حياته العلميةتأثَّ فقداالستقراء، 

  وكذلك ،لوجيةوسايكونظريات فرويد ال ،النظرية املاركسية يف تفسري التاريخ

إىل  (بوبر)لة خيلص يف احملصَّو .إنشتاين دومقارنة ذلك بالنظرية النسبية عن ،)آدلري(

لقضيتني أساسيتني يف فلسفة العلم، أي  تقديم نظرية التكذيب بوصفها مفتاح احلّل

 . (29)وامليتافيزيقيا ؛ ومشكلة ترسيم احلدود بني العلممشكلة االستقراء

فعلى سبيل  .من االعرتاضات والنقد نظرية قابلية التكذيب مل ختُل علمًا أّن

اليت هي  ،(existential propositions) شكالية النظريات الوجوديةإتعرتضها  :املثال

ومعرتف بها علميًا، لكنها غري قابلة للتكذيب، األمر الذي اضطر  ،قابلة للتأييد

 . (18)ها قضايا غري علميةعّدإىل  (بوبر)

ن يكون العلم استقرائيًا أجدوائية االستقراء من جهة، ورفض  (بوبر)ى غأل لقد

ن بني هاتني املسألتني تالزمًا إفإذا كان يرى العلم التجرييب يقينيًا ف .خرىأمن جهة 

رًا إذًا فما يعجز عن حتقيقه العلم ليس متوفِّ .بيقينية العلم أيضًا ْله مل يُقأّن رادًا، إاّلواّط

: ال بعبارة أخرىومن هذه الناحية إطالًقا.  وعليه فال شائبة على االستقراء .فيه أساسًا

ينبغي أن أو  العلم ليس استقرائيًا، جية بأّنالستقراء للّحميكن أن نستنتج من افتقار ا

 ال يكون كذلك. 

لية، مقد يقال بأن الدليل على نفي االستقراء عن العلم هو التاريخ وتطبيقاته الع

 .( منطوية على استخدام الدليل االستقرائيpracticeلية )مة العلماء العكن سريتفلم 

ن حتصيل الفرضيات ليس عن أحيانًا. فإذا كان املراد أ (بوبر)ليه إوهذا ما يشري 

ن االستقراء وحده ال ينتج لنا نظرية، إطريق االستقراء فهذا صحيح ـ نوعًا ما ـ، أي 
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ن أفعلى الرغم من  .عملية بلوغ النظرياتيف  ال ميكن إلغاء دوره بالكامل لكْن

ل لتخمينها. ل العلة التامة يف كشف النظرية، لكنه املساعد واملؤهِّاالستقراء ال ميثِّ

كان يعيش أو  شيء آخر، سقوط أّيأو  فلو أن )نيوتن( مل يكن يرى سقوط التفاحة

بنظرية  فلن خيطر على باله أبدًا التفكري ،يف كوكب ال يعرتف باجلاذبية أصاًل

ة التامة الكتشاف العّل واألسفل هإىل  اجلاذبية. نعم، ليس جمرد رؤية الشيء الساقط

 ،عينه كان قد رأى سقوط األجسام بأّم نالنظرية، فهناك املاليني من الناس مّم

ب مجلة ما يتطلَّ بلوغ نظريٍة بهذا احلجم. وعليه فإّن ل أبدًا لنظريٍةه مل يتوصَّلكّن

بداع اإلإىل  باإلضافة ،واملالحظة الفاحصة ،املعلومات القبلية :منها ،مقدمات

وهيمنة  ،الرياضيات يف العلوم الدقيقة ةالشخصي لدى العامل. ال ينبغي أن تنسينا نزع

ال  ،وتأخذنا بعيدًا عن مبدأ العلوم احلقيقي. نعم ،ية والنظريةداملصطلحات التجري

ية هذا ال يعين جتاهل أهّم تقرائي، لكّناملالحظة والتعميم االس يقف العلم عند حّد

 االستقراء ودوره. 

 .التجرية والربهان من أجل بقائهاإىل  ما ختمني لنظريٍة حنن حباجة يف كّل

ق التنفيذ قبل حتقُّ فحتى لو افرتضنا أن القضايا العلمية ليست يقينية وقابلة للتنفيذ فإّن

معنى جناح  ستقراء والتجربة. فإّنوهو اال ،بالفعل هناك ما حيفظ لنا بقاء الفرضية

ن تسري األحداث وفقًا للتنظري احلاصل فعاًل، أي رؤية أالنظرية يف تفسري الظاهرة هو 

من هنا ال  .ودلياًل على وجودها أيضًا ،األشياء واألحداث بوصفها مصاديق للفرضية

 ميكن لنا قطع الصلة بني العلم واالستقراء. 

ترات واحلدسيات اوع التجربة نفي البداهة عن املتوم يف موضا تقدَّضح مّميتَّ

 .أيضًا

احلدسيات إىل  نصري الدين الطوسي ـ يف أساس االقتباس ـ املتواتراتع وقد أرج

وعليه فحكمها كحكم  .اآلخر واملتواترات تعتمد على احلّس»إذ يقول:  ؛نفسها

 .(11)«احملسوسات متامًا

املنطقية لالستقراء ـ املتواترات سس يف األ ـكما أحلق الشهيد الصدر 

واحد من هذه الثالثة  ف كّلالتجريبيات، فعرَّب ،وكذلك احملسوسات ،واحلدسيات
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 . (12)بتعريف التجريبيات

 

 ــــــ تأمل واستدراك

 .النزاع يف االستقراء قد انتهى على الرغم من مجيع ما قلناه فإنه ال يبدو أّن

خذة يف إثبات حجية االستقراء غري مجيع السبيل املّت إّن :لة الكالمفمحّص

 ،نتاجية االستقراء لليقني املنطقيإه ال يوجد حتليل يثبت لنا ثم إّن .ى اآلنكافية حّت

 .حبيث ميتنع خالفه وجودًا

الكثري من أحكامنا اليقينية هي استقرائية،  يف أّن إنه ليس من شكٍّ :وقلنا

ملاذا قد بلغنا  :ن نسألأية هذا اليقني. ومع هذا ليس لنا ه يف حّجالكالم جّل لكّن

أن أحكامنا اليقينية ال  ننا نعلم بأن االستقراء ليس حجة إاّلأاليقني باالستقراء؟ ومع 

وهذا ينطبق أيضًا على املدركات احلسية واالستنتاجات احلاصلة من التواتر.  .تزول

ية بالطبع، فإذا كان وهي قضية حّس ،أبدًا بوجود الشمس يف اخلارج فأنا ال أشّك

هذا اليقني ليس أقوى من سائر الرباهني واجلعجعات الفلسفية األخرى فإنه ليس 

ها قط، ْريف وجود مدينة )موسكو( اليت مل أُز نين ال أشّكأأضعف منها قطعًا. كما 

 ية احلّسة نفي حّجأدّلإىل  جاء أحد الفالسفة واستند ذاوهي قضية متواترة. فإ

عاء ل هذا االّدتقبُّ لن يكون من السهل عليَّك يف هذين املثالني، وشكَّ ،ستقراءواال

 أبدًا. 

أنه سيزول بعد  قائم على املخالطة ال شّكأو  اعتقاد باطلأو  كل قضية إّن

ه إال أّن .تقدير يف أقّل ،والقائل به ،ولو من عند مكتشفه ،اكتشاف بطالنه ومغالطته

هذه األدلة والرباهني املساقة ضد االستقراء ال تزال العديد من  وعلى الرغم من كّل

ى عند النافني حّت ْلومل تُز ،ة شاخصةمية قائأحكامنا االستقرائية اليقينية واحلّس

د على حنو القضية أنفسهم. حيث نسمع الفيلسوف يؤكِّ حلجية االستقراء واحلّس

ه ال يزال موقنًا مبصدايق ليقني، لكّنعلى توليد ا الكلية نفي قابلية االستقراء واحلّس

 وهلا تتمة.  ،بعُد احلكاية مل تنتِه شعار بأّنإ. وهذا بدوره االستقراء واحلّس

ال ينصاع الجتهاداتنا  ـإّن إداء الذهن الطبيعي ـ يف التعامل مع القاعدة 

ن وليس م ،طريقه بنفسه، فاملنطق منتزع من هذا األداء ما هو يشّقوحتليالتنا، وإّن
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اليقني إىل  فهي ثانوية وبالعرض. فإذا كان الذهن قد وصل ،التعليمات املفروضة عليه

وحكمنا بأن القياس  ،اليقني من خالل دراسة القياس ابالقياس فهذا ال يعين أننا بلغن

هذه النتيجة فإن الذهن سيمضي يف إىل  حجة ومنتج لليقني، فحتى لو مل نتوصل

ليس كل قياس حجة، بل  عن طريق القياس أيضًا. لكْنطريقه ويدرك النتيجة ذاتها 

نطق األساسي يف ر صفو أجواء القياس، وهنا يربز دور املهناك من املغالطات ما يعكِّ

ع ما. وهلذا يتمتَّ حدٍّإىل  كشف املعوقات واملغالطات اليت باتت معروفة وظاهرة للعيان

 وة وتفضيل. ظاملنطق القياسي حب

األمر ذاته منطبق على احملسوسات واملتواترات واالستقراء قد ميكن القول بأن 

أال  نتائج باطلة، لكْنإىل  والتواتر واالستقراء ضي احلّسفكثريًا ما ي ،وما شابه. نعم

قاتها يف هذا دة للعلم ومعّواآلليات واملتطلبات املوّل ميكن القول بأننا مل ندرك بعُد

الباب أكثر تعقيدًا، ومعوقاتها أصعب وأكثر بعة يف هذا اآلليات املتَّ اجملال؟ فإّن

 غموضًا أيضًا. 

املشكلة  ي، لكّنيف وجود اليقني االستقرائي واحلّس عليه ليس من شكٍّ بناًءو

وتربز الصعوبة يف غياب املالك والضابطة يف التمييز بني مصاديق  .يف تفسري ذلك

 غياب ازم وقاطع. لكّنواالستقراء ـ الصادقة والكاذبة بشكل ح اليقني ـ يف احلّس

واليقني على عدم مبارحة  صرار احلّسإ أّن ليس دلياًل على عدم الوجود، إاّل ذلك

على تأصلهما يف بنية  الذهن ـ برغم مجيع املساعي املبذولة من أجل إخراجهما ـ دليٌل

 الذهن البشري بوصفهما السكان األصليني، وأن تلك املعوقات موجودة يف كل حال. 

 ،فعاًل مع أنه يقنٌي ،االستقرائيأو  ن اليقني احلسيأخرى هنا هي األ املسألة

فعلى فرض درك الضوابط واملعوقات فيهما  ليس حتميًا، خبالف اليقني القياسي.

حبيث إن خالفه  ،فهو حتمّي ،يبقيان يف هذه النقطة خمتلفني عن اليقني القياسي

ألن خالفهما ليس  ؛الستقرائيوهذا ال ينطبق على اليقني احلسي وا ،ممتنع عقاًل

وليس من  ،وهذا هو واجب املنطق االستقرائي يف تفسري هذه احلقيقة .ممتنعًا عقاًل

ن اليقني االستقرائي أنقطة االختالف هذه ال تعين  شأنه إثبات احلتمية لليقني. علمًا أّن

مالزمة خرى أمات اليقني، وإمنا هي صفة ليست ركنًا يف مقّو ةليس يقينًا، فاحلتمي
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لليقني القياسي، فإن إمكان اخلالف ال ينايف وجود اليقني، بل احتمال اخلالف هو 

 املنايف له، واالحتمال غري اإلمكان. 

عقاًل، لكنه غري حمتمل أبدًا،  ممكٌن فخالف وجود الشمس ومدينة موسكو

كانا موجودين فعاًل. وهذا من قبيل أن  أي ال يلزم من فرض اخلالف تناقض وإْن

لكنه ينايف احتماله طبعًا. وهذا  ،ليقني بوجودنا بالفعل ال يتنافى مع إمكان عدمناا

وأخذنا بنظر االعتبار العلل  ،الواقع اخلارجيإىل  وذهين، لكن إذا نظرنا فرق عقلّي

 فلن يكون هلذا الفرق وجود أصاًل.  ،والضرورات األخرى

 .د بالفعلووموج ،ممكن مٌربناء عليه فإن حتصيل اليقني يف العلوم التجريبية أو

كًا يف فالتجريبيون يوقنون بالكثري من قوانينهم العلمية. وإذا كان الفيلسوف مشكِّ

وعليه أن يسعى يف  ،فهذه مشكلته وحده ،لعجزه يف الفهم والتفسري ؛حجية االستقراء

فهو ليس موجودًا يف الفلسفة  ،مجاع املوجود يف العلومذا بالنسبة لإلكحلها. وه

مجاع إمنا إن هذا اإل :املستقبل أيضًا. وقد يقاليف قه يف حتقُّ وليس هناك أمٌل ،بالفعل

أن جناح وواقع هذه  إاّل ،هذا ممكٌن ،نعم .هو نتيجة خلطأ منظم من أخطاء الذهن

 ذلك. قوي على  مل يكن برهانًا قاطعًا على صدقها فهو دليٌل العلوم على األرض إْن

ع أن يسود املذهب املثالي يف فمن املتوقَّ مكان على حممل اجلّدإذا محل هذا اإل

بل سيبطل ويهدم كل  ،ولن يبقى املوضوع مقتصرًا على العلم التجرييب ،مكان كّل

فرضنا فيها مالكًا تامًا  شيء. وهكذا بالنسبة لنظرية قابلية العلوم للتكذيب، فإْن

العلوم ويقينيتها، فهي ليست مبعنى أن القوانني العلمية  فلن تكون على عالقة بظنية

القضية العلمية إذا كانت  ّنأاالحتمال، بل املراد أو  سواء يف احلتم ،ستفنى يومًا ما

 بيعة احلال ـ إثبات بطالنها من خالل التجربة. طباطلة ميكن ـ ب

معنى القابلية على النفي والتكذيب يف القوانني التجريبية ليس  عليه فإّن وبناًء

منا املراد هو تقدير البطالن وافرتاضه على حنو إوال بطالنها بالقوة، و ،بطالنها بالفعل

يف كما أننا لسنا  .القضية الشرطية. وال يفهم من هذا الكالم أن مجيع العلوم يقينية

كما ال  .والتجريبيات بشكل مطلق صدد التشكيك يف عدم بداهة احملسوسات

بل مرادنا من ذلك أن علماء  .(naiverealismميكن الدفاع عن الواقعية الساذجة )

ليه من نتائج، وأنه ال يوجد دليل قاطع إهذه العلوم على يقني يف العديد مما يتوصلون 
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على حجية ة دليل ليس مّثأّنه ما قيل ويقال فهو . وعلى نفي حجية هذا اليقني حتى اآلن

بطالن العديد من النظريات اليقينية  ى اآلن. ثم إّنومل يتم العثور عليه حّت ،االستقراء

يف ناهيك عن أن هذا  .السابقة ال ميكن أن يكون دلياًل على بطالن مجيع النظريات

وال ميكن من خالله نفي االستقراء  ،ذاته من مصاديق االستقراء الناقص حّد

 يته. وحّج

 

 ــــــ ةكلمة أخري

املواضيع واالستطرادات اليت طرحناها خالل البحث األخري إىل  أن ينظر ال بّد

ويف مقابل سائر املواضيع األخرى يف البحث  ،على أنها تساؤالت يف هذه الدائرة

منا اهلدف هو أن إصدد بيان نتيجة قطعية يف التحقيق، ويف فنحن لسنا أبدًا  .الكلي

وليس مستحياًل  ،بعُد مشكلة االستقراء ـ نفيًا وإثباتًا ـ مل حتّل ن حقيقة مفادها أّننبيِّ

 ى اآلن.ملف هذه الدعوى التارخيية مل يغلق حّت ها، وأّنحلُّ
  

ــاني   ــدٌّ يف املعــــــــ ــتقراء حــــــــ  لالســــــــ
 

 مــــــــن الرجــــــــاِل يالزمــــــــه القــــــــويُّ 
 

ــمٌ  ــه حكـــــ ــاً  لـــــ  وال يعطيـــــــك علمـــــ
 

 فصــــــــــورته كمنزلــــــــــة الظــــــــــالِل 
 

 مزامحــــــــة الــــــــدليل يقــــــــوم فيهــــــــا
 

ــنيُ   ــن العــ ــاِل؟   وأيــ ــخص املثــ ــن شــ  مــ
 

 منهــــــــــــا منازلــــــــــــة الظنــــــــــــون وإّن
 

ــزول إىل    ــك النــــــــ ــملعطيــــــــ  فالســــــــ
 

ــاً   ــتقراء قطعـــ ــم باالســـ ــال حتكـــ  فـــ
 

ــالغزال    ــة كـــــ ــني الغزالـــــ ــا عـــــ  فمـــــ
 

 تقرا علـــــــــومســـــــــوإن ظهـــــــــرت باال
 

ــاهلزال    ــمر كـ ــم التضـ ــا حكـ  (11)فمـ
 

 

 

الهوامش
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 املدرسة األصولية للسيد الشهيد حممد باقر الصدر
 يف املعامل واآلفاق دراسٌة

 

 

 رضا إسالميالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

ًا واحدًا، ومل قمل يسلك علم األصول يف مساره التارخيي والتكاملي طري

الذروة إىل  كان له صعود متسارع يف الوصول يضرب على إيقاع واحد ورتيب. فتارًة

ف وقوفًا كاماًل. وبنظرة عامة كانت له حركة متباطئة، وندر أن يتوقَّ وتارًة ؛النسبية

تطوير إىل  ميكن القول: إن فقهاء الشيعة الكبار قد عمدوا عرب املراحل املختلفة

ويف الوقت نفسه قاموا بتشذيب وتنقيح هذا العلم من  أفكارهم األصولية وتعميقها،

األمور الزائدة. وهنا نتساءل: متى برزت نقطة الذروة يف هذه احلركة العلمية؟ وما هي 

صاحب مدرسة فقهية  &األسباب اليت جعلت من عامل كبري مثل الشيخ األنصاري

الذي  ،&التونيالفاضل  :من أمثال ،وأصولية؟ يف حني هناك علماء وأساطني آخرين

م الشيخ األنصاري من الناحية الزمنية، وكانت أفكاره األصولية العالية يف تقدَّ

الوقوف له وقفة إىل  تدعو اإلنسان ـ بلحاظ املقطع الزمين لتأليفه ـ (الوافية)كتاب 

، (قوانني األصول)صاحب كتاب  ،&املريزا أبو القاسم القميأو  ،إجالل وإكبار

ن علينا أن نعلم كيفية تكوُّ ًامدرسة أصولية. إذ ْيبوصفهما صاحَبومع ذلك مل يعرفا 

الذين ميكنهم أن يؤسسوا هم  ْناملدارس األصولية، وما هي مقّوماتها وممّيزاتها؟ وَم

                                                      



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

11 

ملدرسة أصولية؟ وهل ظهور املدارس األصولية والفقهية يتقارن مع ظهور مرحلة جديدة 

، ويصدف أن تتقارنا أحيانًا، مسارها املستقّللكّل واحدة أّن أم  ،الفقهأو  يف األصول

 ويكون ظهور مدرسة سببًا يف ظهور مرحلة جديدة؟ 

أو  املكانأو  الزمانإىل  ميكن لنا أن ننسب املدارس الفقهية واألصولية

ويف مجيع هذه احلاالت الثالث سيكون التأثري العميق للعنصر  .الشخصيات العلمية

الزماني واملكاني واإلنساني مالكًا يف هذه النسبة. فلو قلنا: املدرسة الفقهية يف 

سامراء، نكون قد أخذنا بنظر االعتبار تأثري املناخ أو  ،مدرسة إصفهانأو  النجف،

لتفكري اخلاص. وإذا حتدثنا عن سامراء يف ظهور اأو  إصفهانأو  العلمي يف النجف

تأثري املقطع الزمين ـ إىل  املدرسة األصولية يف القرن الثاني عشر نكون قد نظرنا

احملفوف باملتغّيرات اخلاصة ـ على رواج ذلك النمط الفكري يف األصول، ويف تلك 

 ويف ،املدرسة األصولية. ولكن من وجهة نظرنا فإن حّصة املكان والزمان يف التأثري

وجود إىل  ال ميكن أن يكون جديرًا بالدراسة دون النظر ،ظهور املدارس العلمية

الشخصيات العلمية املبدعة. بل إن تأثري الزمان واملكان إمنا يكون من خالل ظهور 

الشخصيات العلمية البارزة، وإن وجود هؤالء العلماء ـ يف احلقيقة ـ هو الذي جعل 

هل ظهور أصحاب املدارس يعين دائمًا الدخول يف رًا. ولكن الزمان واملكان مؤثِّ

األصول؟ جيب القول يف اجلواب: ال يوجد مثل هذا أو  مرحلة جديدة من مراحل الفقه

التقارن على الدوام. فكثريًا ما كان هناك فقهاء وأصوليون من أصحاب املدارس، 

جديد يف  إجياد مناخأو  هم مع ذلك مل يتمكنوا من التأسيس ملرحلة جديدة،ولكّن

ولكن كانت أرضية التحّول والتغيري موجودة يف تراثهم الفكري،  ،تاريخ ذلك العلم

حيث استطاعوا تقديم أفكار عالية وجديدة. وهنا تربز أهمية الدور الذي يضطلع به 

جني لألفكار األصولية والفقهية اليت صدع بها أساتذتهم يف التالميذ بوصفهم مروِّ

وتبلور مراحله املختلفة. وعندما يتّم احلديث عن مراحل الفقه  ،مل لكل علتاريخ التحوُّ

يتم حلاظ املناخ العام السائد يف حقل الفقه. وبالطبع فإن ظهور الشخصيات العلمية يعّد 

نقطة البداية لتلك املراحل. وعندما نتحّدث عن ظهور املدارس الفقهية واألصولية لن 

 هو املالك.  ،ر الفكر اخلاّصر باملناخ العام، وازدهايكون التأثُّ
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 ؛يتّم أحيانًا تعريف املدارس األصولية والفقهية بتعريفات خمتلفة. وعليه فإننا هنا

حيث نروم رسم اخلطوط العريضة ملدرسة السيد الشهيد الصدر األصولية، جيب أن 

ا ال ننكر إمكان أن تكون هناك تعريفات كّن وإْن ،ن تعريفنا للمدرسة األصوليةنبيِّ

ن استعمال إأخرى؛ إذ  أخرى للمدرسة األصولية، ومحل هذا املصطلح على معاٍن

وهذه  .يف الفقه واألصول منهج وأسلوب خاّصإىل  مصطلح )املدرسة( إمنا هو لإلشارة

ى أول ظهور هلا من خالل ترمجة مؤلفات الفالسفة مستحدثة، وقد جتّل ظاهرٌة

الغربيني. وإن احلديث عن املدارس الفقهية واألصولية يضارع احلديث عن املدارس 

 الفلسفية. 

إن مرادنا من املدرسة األصولية هو النمط الفكري األصولي القائم على اآلراء 

وميكن تقييم هذا النوع  ما يتعّلق مبصادر ومباني وتقسيمات علم األصول. اخلاصة يف

زون من غري متكامل. كما جند األصوليني يتميَّأو  من الفكر على حنو متكامل

خباريني مبدرسة أصولية، مبعنى أن لديهم طريقة خاصة يف فهم األحكام األ

لكل جمموعة منهما  الشرعية، وإن علماء الشيعة ميتازون من علماء أهل السنة يف أّن

حنكم على مدرسة  ،جتاهوبلحاظ اال ؛ا. بيد أننا يف التقييممدرسة خاصة ُيعرف به

 املدارس األخرى بنظرة سلبية. إىل  باإلجياب، بينما ننظر

وإن اجتهاد  .وبالطبع فإن كل شخصية أصولية تتمّيز بنمطها الفكري اخلاص

هذا ال  ولكّن .ة بهاقتضي أن تتخذ مباني علمية خاّصيتلك الشخصية يف علم األصول 

أن نفرتض وجود مدارس أصولية بعدد اجملتهدين يف علم األصول. بل إن اختالف  يعين

االختالف العام والكلي الذي يغّير شكل علم األصول، وينطلق من إىل  املدارس ناظر

الذين جلسوا على  ،املباحث املبنائية. وهلذا السبب ال نرى بني مجيع اجملتهدين الكبار

أن يكون صاحب مدرسة  يستحّق ْنَم ،د البهبهانياملدرسة األصولية للوحي مائدة

الشيخ األنصاري. ومن بني مجيع اجملتهدين الكبار  :من أمثال ،قليل غري عدٍد ،جديدة

من  ،من تالميذ الشيخ األنصاري ال نرى أيضًا من أصحاب املدارس األخرى غري قالئل

هؤالء العلماء البارزين ند حممد كاظم اخلراساني. فإننا نرى يف آثار واآلخ :أمثال

اًل جذريًا يف علم األصول، بينما ال نرى يف آثار الكثري من التالميذ القالئل حتوُّ
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اآلخرين اختالفًا كبريًا، حبيث ميكن القول بأنهم يسريون على نفس النهج األصولي 

الشيخ مرتضى األنصاري. وعلى هذا األساس فما دام أو  ملدرسة الوحيد البهبهاني

ري الشكلي واملضموني مل يتحّول ليكون جذريًا وجوهريًا ال يصلح ألن يكون التغي

النبثاق مدرسة جديدة. وإذا كان هناك بعض العلماء الذين مل يعرفوا بكونهم  مبدًأ

أصحاب مدرسة خاصة ـ رغم ما قاموا به من إجنازات علمية مرموقة ـ فإن السبب يف 

ستوى التغيريات السطحية واجلزئية، وكانت أعماهلم اقتصرت على م أّنإىل  ذلك يعود

ألنهم مل يكن لديهم تالميذ أو  ؛يف حدود التهذيب والتنقيح ملا هو قائم من األفكار

اء، ليعملوا على نشر أفكارهم، ومن هنا مل حيصلوا على تلك الشهرة اليت أكف

 ألسباب أخرى.  نالوا شهرًة الذينأو  أصحاب املدارس، جتعلهم يف مصاّف

ل يف علم األصول عند الشيعة فيمكن أن يدور حول حمور األمور ا التحوُّوأم

: التحّول يف مباني االستنباط، وتنقيح مباني االستدالل، وطرح األساليب تاليةال

اجلديدة لالستدالل، وإعادة صياغة البحوث القدمية واملعهودة واملتداولة والعمل بالتالي 

ث اجلديدة والبديعة وغري املعهودة، وإحداث على توسيعها وتعميقها، وطرح البحو

بنية بعض املباحث األصولية. فكلما حصل تغيري أو  التغيري يف هيكلية علم األصول

جذري يف هذه احملاور الرئيسة من علم األصول، وكان هذا التغيري أكثر من جمّرد 

 تغيري تدرجيي وبسيط، أمكن القول بظهور مدرسة أصولية جديدة. 

 .سري ظهور املدارس الفقهية على غرار ظهور املدارس األصولية أيضًاوميكن تف

وبنظرة أكثر مشولية ميكن تفسري االختالف بني املدرسة الفقهية الشيعية وبني 

املدرسة الفقهية السنية يف تعيني مصادر الفقه، وحجم فاعليتها وجدوائيتها، 

ج واألساليب الناشئة من واالختالف يف املباني الكالمية، واالختالف يف املناه

ست االختالف يف املصادر واملباني. إن هذه االختالفات اجلذرية والفرعية قد أسَّ

ملسارين خمتلفني ومنفصلني للتحوالت الفقهية عند الشيعة والسنة على طول التاريخ، 

عن  منهما على انفراد وبشكل مستقّل حبيث جيب دراسة املراحل التارخيية لكلٍّ

 اآلخر. 

ما يتعلق بعلم األصول ميكن بنفس النظرة الشمولية اعتبار مدرستني  يفو
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من الشيعة والسنة متمايزتني من بعضهما. فإن املدرسة األصولية  أصوليتني لكلٍّ

نتماءاتها ومدارسها ختتلف عن املدرسة األصولية السنية جبميع االشيعية جبميع 

 دة، منها: مذاهبها ومدارسها الفقهية واألصولية بأمور عدي

اليت هي نفسها مصادر علم الفقه  ،: اختالفهما يف مصادر علم األصولأواًل

 .(1)أيضًا

القرآن الكريم إىل  ق بالقرآن الكريم جند الشيعة ال ينظرونففي ما يتعلَّ

يف  .^عن الروايات الواردة يف تفسريه من طريق أهل البيت مباشرة وبشكل مستقّل

ن آليات ير واملفسِّنيمأهل السنة ال يعرتفون مبكانة أهل البيت بوصفهم املعلِّ حني أّن

 الكتاب املبني.

عون يف قول وفعل وتقرير املعصوم ما يتعلق بالسنة الشريفة جند الشيعة يتوسَّ ويف

عليهم من قبل رسول  ًابوصفهم خلفاء منصوص ؛^ى يشمل مجيع املعصومنيحّت

 .ية قول الصحابّيحّجإىل  األكرم يف حني يذهب أهل السنة بعد النيّب .|اهلل

ما يتعلق بالعقل جند الشيعة حيصرونه يف نطاق اإلدراكات العقلية  ويف

أو  ،القياس :من قبيل ،ى الدليل الظيناعتبار حّتإىل  بينما يذهب أهل السنة .القطعية

 ثر جدوائية من االجتهاد نفسه.االستحسان، بل ويرون هذا الدليل العقلي الظين أك

 (2)يته طبقًا ألّي مبنى من املباني الشيعيةتربير حّج ما يتعلق باإلمجاع فإّن ويف

مالك إىل  يف حني أن حجية اإلمجاع عند أهل السنة تعود .^ة املعصومنيسّنإىل  عائٌد

أو  والعقد، ّلإمجاع أهل احَل :من قبيل ،ةمجاعة خاصة من األّمأو  ة،عصمة األّم

 إمجاع أهل املدينة.

وبالطبع فإن هلذه االختالفات اجلوهرية يف تفسري حجية املصادر األربعة تأثريًا 

يف النتائج املرتتبة على هذه املصادر، وسعة االستناد إليها، وتقديم بعضها على  ًامباشر

 وهي أمور ميكن حبثها يف علم الفقه، ويف علم األصول أيضًا.  .بعض

وإذا مّت احلديث عن مصادر أخرى وراء هذه املصادر األربعة فإن هذا يكون 

مرتبطًا أيضًا بتفسري حجية املصادر الرئيسة. وإن الشيعة ال يتجاوزون هذه املصادر 

األربعة، بل إنهم مل يعتربوا اإلمجاع إال مماشاة ألهل السنة. يف حني أن أهل السنة 
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س، واالستحسان، واالستصالح، والعرف، وشريعة لتشمل القيا ،يتوسعون يف املصادر

 ذلك. إىل  وما ،، وسّد الذرائعالسلف، ومذهب الصحابّي

املدرسة األصولية عند و: إن وجه التمايز بني املدرسة األصولية عند الشيعة ثانيًا

 وجه التمايز بينهما يف املباني الكالمية.إىل  أهل السنة يعود

بينما . |األكرم السهو والنسيان على النيّب فاملعروف عند أهل السنة جواز

عصمة النيب يف مجيع األمور الفردية واالجتماعية، والدنيوية إىل  يذهب الشيعة

 واألخروية، ويف بيان األحكام وتشخيص املوضوعات.

، ^عصمة األئمة االثين عشرإىل  كما يذهب الشيعة بعد النيب األكرم

إىل  جه أهل السنةبينما يتَّ .عند الشيعة أيضًاوبذلك يكون األئمة مصدرًا للتشريع 

ثون عن عصمتهم، إال أنهم يبلغون بتقديسهم الصحابة، وعلى الرغم من أنهم ال يتحدَّ

 درجة العصمة تلقائيًا.إىل  ًا يصلون معه بهموتنزيههم حّد

م عليها بني الشيعة، وعلى هذا حكام من القواعد املتساَلشرتاك األاوإن قاعدة 

 أن أهل السنة ليسوا على قول واحد يف إثبات إاّل .بطالن التصويبإىل  يذهبون األساس

 إبطال التصويب.أو 

بيد أن  .وإن قاعدة االشرتاك نفسها ترتبط بالبحث عن كمال وجامعية الشريعة

على القول  أهل السنة ال يأبون من قبول دور اجملتهد يف تكميل الشريعة بناًء

 بالتصويب.

ل النوع من االختالف يف املباني الكالمية ميكن أن يشكِّ وطبعًا إن هذا

وقد تقّدمت  .قاعدة لالختالف يف كمية وكيفية مصادر البحث الفقهي واألصولي

 ذلك.إىل  اإلشارة

ة أنواع نّص البحوث األصولية عند الفريقني سنقف على عّدإىل  ثّم إننا إذا نظرنا

عت على حنو كبري جدًا، من عندنا قد توسَّمن االختالف، من قبيل: إن بعض البحوث 

يف حني بقيت هذه البحوث مهجورة  .نسدادقبيل: مباحث األصول العملية، ودليل اال

ومرتوكة عند أهل السنة؛ إذ مل حيدث يف الفقه السين تفكيك بني الدليل الكاشف 

 ن الوظيفة.والدليل الذي يعيِّ
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 يف باب القياس وأقسامه وأركانه عواولكن يف املقابل جند أهل السنة قد توسَّ

 حدود كبرية.إىل 

حمور تقسيم البحوث األصولية عند أهل السنة هو  ومن جهة أخرى فإّن

وهذا األمر  .)احلكم(، بينما حمور تقسيم البحوث األصولية عند الشيعة هو )الدليل(

 إظهار بنية وأسلوب البحث يف علم األصول على منطني خمتلفنيإىل  هو الذي أدى

 .متامًا

توظيف القواعد وطريقة إىل  ذلك أيضًا أن أصول الفقه السين تعمدإىل  يضاف

الكتب األصولية عن تأثري املباني  ذكر أمثلة واقعية يف نّص تطبيقها بكثرة، ويتّم

األصولية يف استنباط األحكام بكثرة. بينما يف أصول الفقه الشيعي يتم بيان القواعد 

يدًا عن املناخ الواقعي للفقه، وعلى شكل حبث مستقل، والنظريات األصولية بع

ظهور شبهة إىل  هو الذي أدى اوتذكر لتقريب املسائل أمثلة افرتاضية يف الغالب، وهذ

م يف علم أصول الفقه، والقول بعدم وجود مثرة عملية يف الكثري من البحوث التضخُّ

هذا  ولكّن .أيضًا ورمبا ورد هذا اإلشكال على علم األصول عندنا .األصولية

إذ يف مقام  ؛طبيعة البحوث األصوليةإىل  ما من عدم االلتفات حدٍّإىل  اإلشكال ناشئ

ن تكون أتطبيق القواعد األصولية ميكن للكثري من النكات واخلصوصيات 

 اعتبار عملية التطبيق عملية سهلة وبسيطة. من هنا يضطر علماؤنا وال يصّح، مؤثرة

فرتاضية تعكس التأثري املباشر للمبنى األصولي على نتيجة عملية اصياغة أمثلة إىل 

من أجل إثبات تأثري ماّدة معينة يف  قون يف علم الطّبكما يعمل احملقِّ .االستنباط

حيوان يف املخترب، أو  جتربتها واختبارها على إنسانإىل  معاجلة مرض من األمراض

 رة األخرى. دون أن تكون فيها العناصر املؤثِّ

هما األصوليتني، ودخلنا يف ْيوإذا جتاوزنا اخلالف الشيعي السين يف مدرسَت

فريق منهما على انفراد، لوجدنا هناك مدارس خمتلفة أيضًا.  الدائرة الفكرية لكّل

فإن لكّل واحد من املذاهب الفقهية عند أهل السنة مدرسته األصولية اخلاّصة 

لٍّ منها أن ترسم حدود ومعامل مدرسة الستنباط األحكام الفقهية، حبيث ميكن لك

ة من خمتلف بيد أننا شهدنا فيما بعد أن التأليفات األصولية لعلماء أهل السّن .أصولية
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 .املذاهب قد جتّلت يف ثالثة اجتاهات رئيسة، ومت عرضها من خالل ثالثة أحناء خمتلفة

للتساؤل.  باط ـ مثاٌراختالف املذاهب واختالف أصول االستنإىل  لتفاتوهذا األمر ـ باال

 : كالتاليحال فإن االجتاهات هي  أّيوعلى 

من قبيل:  ،فاتعلى أساس هذه الطريقة نسجت مؤلَّو: منيطريقة املتكلِّـ 1

؛ هـ(407اجلويين)إلمام احلرمني والربهان،  ؛هـ(421املعتمد، ألبي احلسني البصري)

 هـ(. 585واملستصفى، ألبي حامد الغزالي)

وكتاب آخر حيمل ذات  ؛هـ(187: أصول الفقه، للجصاص)الفقهاءـ طريقة 2

هذين الكتابني قد مّت تأليفهما على أساس هذه  هـ(. فإّن401العنوان، للسرخسي)

 الطريقة. 

ومجع اجلوامع،  ؛: بديع النظام، البن الساعاتيـ الطريقة اجلامعة1

 هذه الطريقة الثالثة. الن منوذجًا للتعّرف علىهـ(. فهذان كتابان ميث771ِّللسبكي)

كل واحدة من هذه الطرق الثالثة ميكن اعتبارها مدرسة أصولية، وقد  وإّن

  .(1)كتبت العديد من الكتب يف بيان مناهجها وأساليبها العلمية

ع، ونقرأ تاريخ تطّور علم األصول، نشاهد وأما عندما ندخل يف دائرة التشيُّ

إىل  لكن ميكن لنا أن نشريوظهور خمتلف املدارس يف مسار تكاملي وتدرجيي. 

 :النقاط املشرتكة لبعض املدارس، وأن نطرح من خالل نظرة عامة وشاملة مدرستني

خبارية. واملدرسة األ ؛: نقلية. وبعبارة أخرى: املدرسة األصوليةواألخرى ؛: عقليةإحداهما

، بزعامة رينخباريني املتأخِّ، واأل&برئاسة الشيخ الصدوق ،خباريني القدامىإن األ

باستمرار طويل. بينما  َظآبادي، تعترب تيارًا ضعيفًا، ومل حيالشيخ حممد أمني اإلسرت

ف عن احلركة والتقّدم ار القوي والغالب، حبيث مل يتوقَّكان األصوليون هم التّي

انطلقت هذه احلركة العلمية يف األصول ابتداًء من ابن أبي عقيل وابن أبدًا. وقد 

ند اخلراساني وتالمذتهما والشيخ األنصاري واآلخإىل  اجلنيد رمسيًا، واستمّرت

قد تصل  ،رةالبارزين. وقد شهد علم األصول يف داخل هذا التيار عمليات جتديد متكرِّ

 تغيريات جوهرية. إىل  أحيانًا

أصول الشريعة إىل  اعتبار السيد املرتضى ـ الذي أبدع الذريعة من هنا ميكن
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أصولية. كما ميكن لنا أن نعّد من جاء  بوصفه أول كتاب أصولي تفصيلي ـ مدرسًة

والشيخ احلسن بن زين الدين  ؛مة احللي، صاحب مبادئ األصولبعده، من أمثال: العاّل

 ؛هاني، صاحب الفوائد احلائريةوالشيخ الوحيد البهب ؛العاملي، صاحب معامل األصول

ند اخلراساني، صاحب كفاية وواآلخ ؛والشيخ األنصاري، صاحب فرائد األصول

واملريزا حممد حسني  ؛والشيخ ضياء الدين العراقي، صاحب مقاالت األصول ؛األصول

ن مصاديق مشكوك فيها، ْيالنائيين، مدارس أصولية. وبطبيعة احلال هناك يف الَب

حتقيق ودراسة إىل  كونها مثااًل لظهور مدرسة أصولية جديدة حتتاجوهي يف إثبات 

 على مساحة أكرب. 

خباريني املعتدلني، من من األ طرح مدارسهم الفقهية فقط مجاعٌة ومن الذين مّت

واملال حمسن الفيض  ؛رةضأمثال: الشيخ يوسف البحراني، صاحب احلدائق النا

من األصوليني، من أمثال: ابن إدريس،  ومجاعٌة ؛الكاشاني، صاحب مفاتيح الشرائع

والشهيدين األول  ؛واحملقق الكركي، صاحب جامع املقاصد ؛صاحب السرائر

والشيخ حممد حسن النجفي، صاحب  ؛نّص وشرح اللمعة الدمشقية ْيوالثاني، صاحَب

إلثبات  ؛جواهر الكالم. وبالطبع توجد هنا أيضًا بعض املصاديق املشكوك فيها، وهي

 دراسة وحتقيق أيضًا. إىل  كونها مثااًل لظهور مدرسة فقهية جديدة، حباجة

ـ أبرز تالميذ السيد  &السيد الشهيد حممد باقر الصدرإىل  وعندما نصل

ق أبي القاسم اخلوئي ـ ندرك من خالل دراسة آثاره ظهور مدرسة أصولية بوضوح احملقِّ

للداللة على مدرسته األصولية، ورمبا خصائص  يكامل. وميكن لنا أن نرصد مثان

 هي: وهذه اخلصائص الثمانية، إىل  كانت هناك خصائص أخرى باإلضافة

 ـ بناء اهليكل األصولي. 1

 ـ تبويب العناوين. 2

 ـ البحث عن جذور املسائل وخلفياتها. 1

 ـ التنظري. 4

 ـ اإلبداع. 5

 ـ التناغم والتنسيق. 2
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 ـ التأرخيية. 7

 ريسي. ـ املنهج التد0

 

 ــــــ ـ بناء اهليكل األصولي1

فإن املكان الصحيح  تبويب مسائل كّل علم أدّقكلما كان  همن املعلوم أّن

ى على حنو أكثر وضوحًا، ويتّم التعّرف على أحباث واملنطقي لكّل مسألة سوف يتجّل

ذلك العلم بشكل أفضل، ويتّم التعّرف على مواطن الفراغ من أجل تكامل البحوث 

 على حنٍو أيسر. 

ذكر التبويب املعروف يف علم إىل  وقد عمد السيد الشهيد الصدر يف البداية

قال عادة يف تقسيم ل: ُيوقا ،(4)األصول الذي يذكره أستاذه الكبري السيد اخلوئي

 مباحث علم األصول: إن القواعد األصولية على أربعة أقسام: 

ـ القواعد اليت تثبت لنا احلكم الشرعي بالوجدان، وهي مباحث االستلزام 1

 العقلي، من قبيل: القاعدة العقلية القائلة: )مقدمة الواجب واجبة(. 

 ًا، وهي على نوعني: دـ القواعد اليت تثبت لنا احلكم الشرعي تعب2ُّ

ـ القواعد اليت تقع صغرى يف قياس االستنباط، ويكون البحث فيها صغرويًا. أ

ومن هذا القبيل: مجيع مباحث األلفاظ، ومن بينها البحث يف ظهور صيغة األمر يف 

 الوجوب، وظهور العام املخصص يف متام الباقي. 

ون البحث فيها ـ القواعد اليت تقع كربى يف قياس االستنباط، ويكب 

، ومن بينها البحث يف ّجيةكربويًا. ومن هذا القبيل: مجيع األحباث املرتبطة باحل

 ية خرب الواحد، وحجية الشهرة. ية ظواهر الكتاب، وحّجحّج

ـ القواعد اليت تثبت لنا الوظيفة الشرعية عند عدم العلم باحلكم الشرعي 1

 الشرعية، وأصالة االحتياط الشرعي.  من قبيل: أصالة الرباءة ،دًاتعبُّأو  وجدانًا

ـ القواعد اليت يرجع إليها الفقيه يف املراحل األخرية، وهي األصول العملية 4

  .(5)العقلية، من قبيل: قاعدة قبح العقاب بال بيان، وقاعدة وجوب االحتياط العقلي

 ؛يف هذا التبويب تقع مجيع البحوث األصولية ضمن قسمني، هما: األمارات
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واألصول العملية. أما األمارات فهي عبارة عن أدلة االستنباط اليت حتتوي على حيثية 

الكشف عن الواقع، وأما األصول العملية فهي اليت تقتصر على حتديد الوظيفة 

قسمني آخرين. إىل  واحدة من األمارات واألصول العملية تنقسم العملية فقط. وكّل

عن أصل  من القطعية والظنية ـ يتّم احلديث تارًة ق باألمارات ـ األعّمما يتعلَّ ففي

ق باألصول العملية يتّم احلديث ما يتعلَّ أخرى عن حجية ذلك الظهور. ويف الظهور، وتارًة

أخرى  عن األصول العملية الشرعية )اليت مّت التأسيس هلا من قبل الشارع(، وتارًة تارًة

 قبل العقل(. عن األصول العقلية )اليت مّت التأسيس هلا من 

ق اخلراساني، للمحقِّ ،وإذا تقّدمنا أكثر، ونظرنا يف عناوين )كفاية األصول(

 : التاليجند مباحث علم األصول تقع ضمن أربعة أقسام، على النحو 

ماتها. وهنا ُيبحث يف أصل ظهور الدليل اللفظي. ويتّم يف ـ مباحث األلفاظ ومقّد1

 دون أن يتّم تربيرها بالشكل الكايف.  ،ليةضمنها إدراج الكثري من األحباث العق

ية القطع، ومن ـ مباحث األمارات الشرعية املعتربة، حيث ُيبحث أواًل عن حّج2

 ية بعض األمارات الظنية. عدم حّجأو  ثّم عن حجية

 النقلية. أو  من العقلية األعّم ،ـ مباحث األصول العملية1

 ة واألمارات. ـ مباحث تعارض األدّل4

للشيخ األنصاري، فيشتمل على هذه األقسام  ،كتاب فرائد األصولوأما 

ل فيمكن العثور عليه يف الثالثة األخرية من مباحث كفاية األصول. وأما القسم األّو

 تقريرات درس الشيخ املوسومة بـ )مطارح األنظار(. 

ق اخلراساني واصل تالميذه النسج على ذات هذا املنوال واألسلوب وبعد احملقِّ

جند أن تقريرات درس  :ة اهتمامهم بتقديم تبويب أنسب. فمثاًليف التبويب، مما ُيثبت قّل

 ،املريزا النائيين املوسومة بـ )فرائد األصول(، وكذلك يف كتاب )مقاالت األصول(

أبواب وفصول ومباحث علم األصول برؤية خاصة إىل  للمحقق العراقي، مل ينظر فيها

إشارات ضمنية لذلك يف معرض بيان تعريف وموضوع علم  ودقيقة، وإمنا هناك جمّرد

آثار املتقّدمني. ويف حدود معرفتنا فإن الشيخ إىل  األصول، كما هو احلال بالنسبة

القيام بإصالح جوهري يف إىل  حممد حسني اإلصفهاني هو أول شخصية أصولية تبادر
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 حث األلفاظ. هذه العملية التبويبية، مقرتحًا فصل املباحث العقلية عن مبا

 وبناًء على مقرتحه فإن األبواب األصولية األربعة عبارة عن: 

 ـ مباحث األلفاظ، اليت يبحث فيها عن أصل ظهور األدلة اللفظية. 1

ـ املباحث العقلية، من قبيل: حبث مقدمة الواجب، وحبث امتناع اجتماع األمر 2

 والنهي. 

ية ظواهر الكتاب والسنة، ّجـ مباحث احلّجة، اليت يتّم فيها البحث عن ح1

 ية اإلمجاع، والدليل العقلي. وكذلك حّج

 ـ مباحث األصول العملية. 4

مباحث تعارض األدلة، املوسوم بـ )باب التعادل والرتاجيح(، إىل  ومن ثّم ُيصار

. وهو يف الواقع عبارة عن باب وقسم خامس من أبواب علم (خامتة)حتت عنوان 

 األصول. 

من الشرعية والعقلية ـ  قد مت إدراج األصول العملية ـ األعّميالحظ هنا أنه 

من الظنية والقطعية ـ يف موضع واحد، وبداًل من ذلك مّت  وكذلك األمارات ـ األعّم

 هام.  الفصل بني املباحث العقلية واملباحث اللفظية، وهو أمٌر

فه منذ وقد عمد الشيخ حممد رضا املظفر يف كتابه )أصول الفقه( ـ الذي ألَّ

استحسان هذا التبويب الذي أخذه عن أستاذه؛ إال إىل  البداية ليكون منهجًا تدريسيًا ـ

إىل  ضّم مباحث التعادل والرتاجيحإىل  أن الشيخ اإلصفهاني نفسه بادر فيما بعد

ل ذلك بأنه عند مباحث احلّجة، ومجع مباحث علم األصول يف ثالثة أبواب. وقد علَّ

ية أحد الدليلني. وبذلك سيقع الكالم يف نهاية األمر على حّجتعارض األدلة يقع 

الفعلية ـ بعد الكالم على وقوع أو  من الشأنية ية ـ األعّمالكالم دائمًا على احلّج

 التعارض. 

بتداًء من اوحصيلة هذه التحقيقات يف تبويب وتقسيم مباحث علم األصول ـ 

 ق اخلوئي ـ وجود مثانية مباحث لعلم األصول، وهي: احملقِّإىل  الشيخ األنصاري

 ـ األمارات اللفظية القطعية، واملباحث التمهيدية املرتبطة بباب األلفاظ. 1

 ـ األمارات اللفظية الظنية. 2
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 عندنا.  األمارات العقلية اليت يكون نوعها القطعي متداواًلأو  ـ األدلة العقلية1

  ـ حجية الدليل العقلي القطعي.4

 ـ حجية بعض األمارات الظنية. 5

 ـ األصول العملية الشرعية. 2

 ـ األصول العملية العقلية. 7

 ة. ـ تعارض األدّل0

وبطبيعة احلال فإن األصوليني خيتلفون يف دمج بعض هذه األقسام ببعضها 

منهم  م أيٌّدون أن يقدِّ ،اآلخر، كما خيتلفون يف التعريف باألقسام العامة والكلية

 ما يرتبط بهذه األقسام.  للدمج يفأو  رًا واضحًا للفصلمعيا

آخر أشكال تقسيم مباحث إىل  ـ بالنظر &وقد عمد السيد الشهيد الصدر

بيان مقرتحه إىل  ـ &ق اخلوئيعلم األصول، وهو التقسيم الذي ذكره أستاذه احملقِّ

والعيوب املوجودة يف هذا التقسيم قائاًل: ميكن أن يكون هناك حلاظان يف تقسيم 

 املباحث: 

مالحظة القواعد اليت تستخدم يف إىل  : أن نعمد يف تقسيم املباحثاللحاظ األول

حيث يذهب الفقيه  .عمليات االستنباط، والقول بأن هناك أربع جمموعات من القواعد

الرابعة. وبذلك إىل  موعة األوىل، ثم الثانية، ثم الثالثة، وهكذا وصواًلاجملإىل  أواًل

يكون هناك ترتب طولي بني هذه اجملموعات األربعة من القواعد بلحاظ عملية 

واحد منها يكون هو املستند عند فقد اجملموعة السابقة عليها. وإن  االستنباط، وكّل

ولكن  .علم األصول وتقسيمها حلاظ ذلكظاهر كالم احملقق اخلوئي يف بيان مباحث 

 يرد عليه بعض اإلشكاالت: 

وذلك ألن املشهور ؛ : إن القسم الثاني من القواعد ال يقع يف طول القسم األولأواًل

حجية األمارة، سواء أمكن حتصيل العلم الوجداني باحلكم الشرعي أم إىل  يذهب

 باب العلم. ال. من هنا فإن حجية األمارة غري مشروطة بانسداد 

: إذا كان املعيار قائمًا على الرتتب الطولي وجب أن يكون هناك ترتب بني ثانيًا

 :قواعد اجملموعة الثانية نفسها، والعمل على تقديم بعضها على بعضها اآلخر. فمثاًل
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السند، وجب علينا تقديم  يّنظية الداللة، وخرب ظّن إذا كانت هناك يف مسألٍة آيٌة

يف الداللة على العلم التعبدي يف السند. ونتيجة ذلك عدم متكن خرب العلم التعبدي 

إىل  جه يف عملية االستنباط أواًلالواحد من معارضة ظهور الكتاب، وعلى الفقيه أن يتَّ

ظهور الروايات الظنية السند. يف حني إىل  ظهور اآليات، فإن مل يعثر على ضالته جلأ

إىل  ولية والرتتبية يف التقسيم املذكور. ومضافًامل يتّم احلديث عن هذا النوع من الط

بيان منزلة االستصحاب بوضوح، وال يذكر إىل  ذلك فإن هذا التقسيم مل يتطّرق

ب الطولي بني القواعد مه على سائر األصول العملية األخرى، يف حني أن الرتتُّتقدُّ

وقبل سائر ة عن األمارات، ستصحاب يف مرتبة مستقّلاألصولية يقتضي وضع اال

 حتياط. واال ؛من قبيل: الرباءة ،األصول العملية

: إن افرتاض الرتتب الطولي بني قواعد اجملموعة الثالثة ـ أي األصول العملية ثالثًا

على الدوام  الشرعية ـ وقواعد اجملموعة الرابعة ـ أي األصول العملية العقلية ـ يصّح

ة الشرعية، األدّلإىل  ل العقلية قبل الوصولاألصوإىل  أيضًا؛ إذ يتّم االستناد أحيانًا

شتغال يف أطراف العلم وذلك يف احلد األدنى طبقًا للمبنى بأن نقول: إن أصالة اال

مبعنى أن العقل حيكم بوجوب االحتياط يف أطراف العلم  ،اإلمجالي تنجيزية

على هذا ومع وجود حكم العقل يستحيل جعل الرباءة من قبل الشارع. وبناًء  ،اإلمجالي

تكون الرباءة  ـ املوافق لرأي املشهور، واملخالف للقائلني مبسلك حق الطاعةـ املبنى 

 الشرعية يف طول االحتياط العقلي، ال أن األصل العقلي يف طول األصل الشرعي. 

ذات األدلة إىل  : هو أن نلتفتيف تقسيم مباحث علم األصول اللحاظ الثاني

كل جمموعة من إىل  راحل االستنباط. وذلك بأن نعمدواقتضاءاتها بقطع النظر عن م

املباحث األصولية اليت حتتوي على مبادئ تصّورية وتصديقية خاصة ونفصلها عن 

اجملموعة األخرى اليت حتتوي على مبادئ أخرى. وبهذا اللحاظ تنقسم املباحث 

 :قسمنيإىل  األصولية

ل على ثالثة أنواع من قسم يرتبط بالبحث عن ذات الدليل واحلّجة، ويشتمـ 1

 :األحباث، وهي

: مباحث األلفاظ، اليت جيب البحث يف مبادئها التصورية والتصديقية عن األول
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 الوضع، والداللة، وحتديد الظهور، وعالمات احلقيقة واجملاز.

ز الكالم بشكل أكرب : مباحث الدليل العقلي، حيث جيب أن يرتكَّالثاني

عدم التنايف بني أو  م، وحقيقة احلكم، والتنايفعلى مفهوم احلكم، ومبادئ احلك

األحكام واألقسام األخرى من االرتباط بني األحكام بوصفها من املبادئ التصورية 

إن البحث األصولي حول ما إذا كان وجوب الشيء يستلزم حرمة  :والتصديقية. فمثاًل

 ة.ال يتوقف على البحث عن حقيقة الوجوب ولوازم ثبوته العقليأو  ضده

ويف مجيعها يتم احلديث  .يرتبط بالسرية واإلمجاع والشهرة والتواترو :الثالث

ة. وإن داللة هذا النوع من األدلة على احلكم عن حساب االحتماالت وداللة األدّل

ليس من قبيل الداللة اللفظية، وال من قبيل الداللة الشرعية، وإمنا الداللة  الشرعي

هنا من باب حساب االحتماالت، وإن املبادئ التصورية والتصديقية اخلاصة هلذا النوع 

من األدلة بأن نرى ما هو حجم تراكم االحتماالت، وما الذي تقتضيه هذه الرتاكمات 

 االحتمالية. 

وله مبادؤه اخلاصة اليت جتعله خمتلفًا عن  .يةحث عن احلّجيرتبط بالبـ قسم 2

ز الكالم على معنى احلجية، سائر األقسام الثالثة األوىل. ويف هذا القسم يرتكَّ

ومعنى املنجزية واملعذرية، والطرق املختلفة للتنجيز والتعذير، بوصفها مبادئ للبحث، 

ة، َبإلجابة عن شبهات ابن ِقومن ثّم تدخل مسألة إمكان جعل احلكم الظاهري، وا

وكيفية اجلمع بني احلكم الظاهري واحلكم الواقعي، ضمن البحث عن طرق 

  .(2)التنجيز والتعذير

: ميكن لنا أن نأخذ &وجاء يف تقرير آخر عن درس السيد الشهيد الصدر

 بنظر االعتبار نوعني من التقسيم ملباحث علم األصول: 

وعلى هذا األساس تنقسم مباحث علم األصول  .ـ التقسيم بلحاظ نوع الدليلأ

ة احملرزة، واألصول العملية. وكل واحد من هذين القسمني يشتمل على إىل: األدّل

 : التاليجمموعة من األحباث، جنملها على النحو 

  :ـ األدلة احملرزة1

  :ـ األدلة الشرعية1ـ 1
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 :أـ حتديد الداللة

 ـ الدليل اللفظي. 1

 ـ الدليل غري اللفظي. 2

 ب ـ إثبات الصدور. 

 ية الداللة والظهور. ج ـ حّج

  :ـ األدلة العقلية2ـ 1

  :أـ البحث الصغروي يف صحة القضية العقلية

 ـ املستقالت العقلية. 1

 ـ غري املستقالت العقلية. 2

 ب ـ البحث الكربوي يف حجية اإلدراك العقلي. 

  :ـ األصول العملية2

 ة والتمهيدية. باحث العاّمـ امل1ـ 2

  :ـ املباحث املرتبطة باألصول نفسها2ـ 2

 اءة(. ربوال ،أـ األصل العملي يف موارد فقدان العلم اإلمجالي )االستصحاب

 واألكثر(.  واألقّل ،ب ـ األصل العملي يف موارد وجود العلم اإلمجالي )االشتغال

 .ةـ خامتة يف بيان تعارض األدّل1

على كل واحد من هذين التقسيمني جيب يف بداية علم األصول أن نذكر  وبناًء

 ؛: حجية القطع بوصفه أصاًل موضوعيًا يف مجيع املباحثأواًل :حبثني متهيديني، هما

 : بيان حقيقة احلكم الشرعي وتقسيماته. وثانيًا

هلذا  وطبقًا ؟تعّبدية وعقلية أ وب ـ التقسيم بلحاظ نوع الداللة، وهل هي لفظية أ

 : التاليةالتقسيم فإن علم األصول يشتمل على أنواع املباحث 

 ـ مباحث األلفاظ. 1

من املستقالت العقلية وغري املستقالت  ـ مباحث الدليل العقلي الربهاني، األعّم2

 العقلية. 

 ،والسرية ،اإلمجاع :ستقرائي، الذي يبحث عن مثلـ مباحث الدليل اال1
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 والتواتر. 

احلجيات الشرعية، مبعنى تلك الطائفة من األدلة اليت ثبتت داللتها ـ مباحث 4

من األمارات الظنية واألصول العملية الشرعية. وهنا جيب  باجلعل الشرعي، األعّم

ية األمارة، وآثار كل واحد ية األصل وحّجالرتكيز على الفرق اجلوهري بني حّج

أسيس األصل عند الشك يف ية لوازم كل واحد منهما، وكذلك على تمنهما، وحّج

 الداللة. 

أو  ـ مباحث األصول العملية العقلية، من قبيل: البحث عن الرباءة العقلية5

االحتياط العقلي يف موارد الشك البدوي، وكذلك البحث عن االحتياط العقلي يف 

 موارد العلم اإلمجالي، والبحث يف أصالة التخيري العقلي. 

واألحكام  ،ها ترتبط بتعارض األدلة املذكورةوأما خامتة هذه املباحث فإن

 املرتبطة بها. 

 وعلى مستوى املقارنة بني هذين التقسيمني جيب القول: إن التقسيم األول أقرب

املنهج احلوزوي القديم، وهو يعكس جدوائية وفاعلية القواعد األصولية يف مقام إىل 

املنهج احلوزوي إىل  ي أقرباالستدالل الفقهي بشكل جيد. يف حني أن التقسيم الثان

إىل  البحث يف القواعد نفسها والتدقيق فيها. وعليه إذا نظرناإىل  احلديث، وهو أنسب

القواعد  واستوعبنا جمال تطبيق ،علم األصول من زاويته اآللية )كونه آلة لعلم الفقه(

األفضل. األصولية يف االستدالالت الفقهية، كان التقسيم األول ـ بطبيعة احلال ـ هو 

، وجمردًا عن علم الفقه، كان التقسيم الثاني هو وإذا نظرنا إليه بشكل مستقّل

  .(7)األنسب

وعلى الرغم من وجود نوع من االختالف يف هذين التقريرين املذكورين عن 

موقع مبحث حجية القطع، وموقع مبحث إىل  بالنسبة &درس السيد الشهيد الصدر

أن بيان كال هذين النهجني يف تقسيم املباحث،  معرفة احلكم وانقساماته، إاّل

خاصة أن رجال هذا وله أهميته،  ،منهما وتقديم املالكات واملعايري الضرورية لكلٍّ

ما اهتموا بأسلوب التبويب وتقسيم مباحث علم األصول، وجامعية ومانعية كل العلم قلَّ

نهج الثاني يف دروسه يف م يف عناوين البحوث. وقد اختار السيد الشهيد الصدر امليتقس



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

60 

حلقات األصول؛ ويعود السبب  حبث اخلارج، بينما اختار املنهج األول يف تنظيمه لنّص

ف على طريقة التعرُّإىل  طالب هذا العلم يف مراحل السطوح أحوج أّنإىل  يف ذلك

 توظيف القواعد األصولية يف الفقه. يف حني أن طالب مرحلة حبث اخلارج حيتاجون

ة أسلوب تطبيق املباحث على املنهج السائد يف الكتب األصولية احلديثة، معرفإىل 

  .(0)بع يف مدرسة الشيخ األنصاريوهي الكتب اليت نسجت يف مباحثها على املنوال املتَّ

 

 ــــــ ـ تبويب العناوين2

وإن ما قام  .ختيار عناوين قوية ورصينة وواضحةاإن من لوازم التبويب املناسب 

الكثري من املوارد يف هذا اجملال يعكس هذه إىل  به السيد الشهيد الصدر بالنسبة

امليزة بوضوح. فلو أن العنوان الذي يتّم اختياره للبحث ال يتناسب واملعنون فإن هذا 

أنه ال يساعده يف العثور على املواطن اليت فيها إىل  سيوقع الطالب يف متاهة، مضافًا

نقاش واألخذ والرّد. ويف احلقيقة فإن تكامل علم األصول يف هذا احملور هو سع للمتَّ

من تأثريات تكامله يف احملور السابق. ولكن ال ينبغي االبتعاد كثريًا عن العناوين 

ارتباط الصيغة اجلديدة إىل  فإن القارئ سوف ال يلتفت بيسٍر املعهودة والتقليدية، وإاّل

ونعلم أن عناوين كّل علم إمنا هي مبنزلة العالمات اليت مبا كان ُيذكر يف السابق، 

ة يف مقاصدهم، وعليه ينبغي بنا االحتياط بشّدإىل  توضع على الطريق هلداية املاّرة

يساعد  ،والقيام بهذه العملية على حنو تدرجيي وانسيابّي ،رعاية التغيري يف العناوين

كما ال جيب املبالغة واإلفراط يف  .الطالب والقارئ على ربط العنوان اجلديد بالقديم

الوقوع يف إىل  ج؛ ألن ذلك سيؤديجعل املصطلحات واللغة احلوارية فجأة ومن دون تدرُّ

وعليه جيب االقتصار يف جعل املصطلحات  .اخلطأ، وإىل ارتفاع نسبة النقاشات اللفظية

 أمرين. ومن اجلديدة على موارد الضرورة واحلاجة، ومن أجل بيان الفارق املعنوي بني

يف إبداع  هذه الناحية تعرف املدرسة األصولية للسيد الشهيد الصدر بكونها رائدًة

العناوين اجلديدة، ويف جعل املصطلحات احلديثة، وميكن القول يف اجملموع: إن 

السيد الشهيد الصدر قد أوجد لغة وأدبيات جديدة لعرض األحباث العلمية، وكانت 

 بة بإحداث تغيري يف املضامني والقوالب. هذه اللغة اجلديدة مصحو
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بيد أن إبداع السيد الشهيد الصدر يف توظيف واستخدام العناوين اجلديدة إمنا 

ختيار انشاهد يف احللقة الثانية  :نشاهده يف الغالب يف نّص حلقات األصول. فمثاًل

بوصفه وعند بيان معرفة احلكم  ،عناوين جديدة عند فتح أبواٍب جديدة من األحباث

: احلكم الشرعي وتقسيمه، مبادئ التاليةقد مّت اختيار العناوين و .حبثًا متهيديًا

بني األحكام التكليفية، مشول احلكم جلميع وقائع  احلكم التكليفي، التضاّد

جتماع احلكم ااحلياة، احلكم الواقعي واحلكم الظاهري، األمارات واألصول، 

 والقضية اخلارجية. الواقعي والظاهري، القضية احلقيقية 

: األحكام التاليويف احللقة الثالثة مّت بيان عناوين املبحث األخري على النحو 

التكليفية والوضعية، مشول احلكم للعاقل واجلاهل، احلكم الواقعي والظاهري، 

ز الواقع املشكوك، األمارات واألصول، ونقض الغرض، شبهة تنجُّ شبهة التضاّد

إىل  الظاهرية، وظيفة األحكام الظاهرية، التصويب بالنسبةالتنايف بني األحكام 

 بعض األحكام الظاهرية، القضية احلقيقية واخلارجية لألحكام. 

إن مجيع هذه العناوين إمنا هي نتيجة للرتكيز على املسائل اليت  :جيب القول

سبق لألصوليني أن حبثوها بشكل ضمين ومبعثر، فلم يكن باستطاعة القارئ أن 

 البحث يف عناوينها. أو  على شيء بشأنها من خالل قراءة فهارس الكتب يعثر

من الدليل الشرعي والدليل العقلي  ة احملرزة ـ األعّموعند الدخول يف حبث األدّل

ويف احلقيقة فإن هذا الفصل من علم األصول عند  .ـ تطالعنا عناوين جديدة أخرى

قسم األصول إىل  اإلبداع بالقياس حيتوي على نسبة أعلى من &السيد الشهيد الصدر

يف فهرسة احللقة الثانية جند العناوين اجلديدة هلذا البحث على النحو  :العملية. فمثاًل

: وفاء الدليل بدور القطع املوضوعي )حبث قيام األمارة مقام القطع(، إثبات التالي

التصديقي )من  الدليل جلواز اإلسناد )من متفرعات حبث حجية األمارة(، تنوع املدلول

متفرعات حبث صيغة األمر ومعانيها(، إثبات املالك بالدليل )من متفرعات حبث 

مثبتات األمارات(، وسائل اإلثبات الوجداني )البحث عن ماهية التواتر واإلمجاع  حّجية

وسرية املتشّرعة(، وسائل اإلثبات التعبدي )البحث عن حجية خرب الواحد(، قاعدة 

غري املقدور )الشكل العام لبحث القدرة الشرعية والقدرة ستحالة التكليف با
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العقلية(، قاعدة إمكان التكليف املشروط )حبث متهيدي لبيان الفرق بني اجلعل 

واجملعول(، قاعدة تنّوع القيود وأحكامها )حبث قيد الوجوب وقيد الواجب(، القيود 

ن الوجوب والواجب )حبث ر(، زمارة زمانًا عن املقّيد )حبث الشرط املتأخِّاملتأخِّ

شرتاط التكليف بالقدرة مبعنى آخر )حبث اق(، تة والواجب املعلَّمات املفوِّاملقدِّ

 ضطراري(. طات احلكم )الشكل األمشل لبحث إجزاء األمر االب(، ُمسِقالرتتُّ

وأما البحوث الثالثة املعهودة واملعروفة يف علم األصول، وهي: احلقيقة 

، فلم يتّم التطّرق إليها يف حلقات السيد الشهيد ، واملشتّقألعّمالشرعية، والصحيح وا

السيد الشهيد حبث فيها بالتفصيل يف درس اخلارج. وقد عمد بعض  أبدًا، رغم أّن

مكان هذه األحباث يف  ر خلّوتصوُّأو  تالميذ السيد الشهيد ـ بسبب إحساسه احلاجة

م تقريرًا عن درس هذه الثالثة، وقدَّتأليف مستدرك على احللقة إىل  حلقات األصول ـ

بيد أنه يف احلقيقة  .(9)األحباث الثالثة مبا يتناسب ومستوى طالب مرحلة السطح

ميكن القول: إن عدم ذكر هذه األحباث الثالثة يف احللقات مل يكن سببه غفلة 

عدم بة على نتائجها، وة الفائدة املرتتِّالسيد الشهيد عنها، وإمنا السبب يف ذلك قّل

 بيانها يف مرحلة السطح. إىل  احلاجة

وإذا جتاوزنا حلقات األصول ميكن لنا أن نالحظ فّن إبداع تبويب عناوين 

األحباث يف تقريرات درس السيد الشهيد أيضًا، رغم أن طبيعة كتابة التقريرات 

  .(18)رين يف إثبات عناوين األحباثبني أذواق املقرِّ تقتضي أن يكون هناك اختالٌف

ا قام به السيد الشهيد الصدر نفسه يف الدورة الثانية من النظر عّم بغّضو

اإلصالحات على الدورة األوىل، واليت مشلت أسلوب بيان وعرض املسائل واختيار 

فإن مقارنة فهارس أحد هذه التقارير بالفهارس املوجودة يف الكتب  ،العناوين

ق اخلوئي يكشف بوضوح عن واحملقِّ األصولية األخرى وتقريرات درس املريزا النائيين

من ومقدرة السيد الشهيد وهيمنته وإبداعه يف الفصل بني جهات املسائل وحيثياتها. 

مسائل من قبيل: حقيقة الوضع، واملعنى احلريف، إىل  ميكن لنا أن نشري :باب املثال

 ب، والتزاحم، والوجوب التخيريي. ومقدمة الواجب، والرتتُّ

وإىل جانب العناوين اجلديدة جند هناك مصطلحات جديد يف املدرسة األصولية 
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خر مل يتسلل العناوين، وبعضها اآلإىل  ل بعضهاللسيد الشهيد الصدر أيضًا، وقد تسلَّ

 كال هذين النوعني: إىل  ما يلي نشري وحنن يف .إليها

صطلح يف توظيف هذا املإىل  : حيث عمد السيد الشهيدـ العناصر املشرتكة1

ومراده من ذلك تلك الطائفة من القواعد  .تعريف علم األصول، ويف مواضع أخرى

باب من أبواب علم الفقه، ومن هنا فقد  ة اليت تصلح أن تدخل يف استنباط أّيالعاّم

اعترب علم األصول هو العلم بهذه العناصر املشرتكة، وجعل التعريف جامعًا ومانعًا، 

هو العلم بالعناصر املشرتكة يف »ودًا أخرى، فقال: ولكنه أضاف لتعريفه قي

  .(11)«ية اليت يستعملها كدليل على اجلعل الشرعي الكّلاالستدالل الفقهي، خاّص

: ومراده منها تلك الطائفة من القواعد الداخلة يف عملية ـ العناصر اخلاصة2

نة وخاصة، من قبيل: العلم االستنباط، واليت ترتبط باستنباط أحكام شرعية معيَّ

بوثاقة زرارة، الذي جاء يف سند روايات خاّصة، والعلم باملعنى اللغوي لكلمة 

 م. الواردة يف آية التيمُّ ،«الصعيد»

: لقد استخدم السيد الشهيد هذا املصطلح يف تقسيم وعنونة ـ األدلة احملرزة1

ة االستنباط اليت حتتوي على ومراده منه تلك اجملموعة من أدّل .بعض املسائل واألحباث

حيثية الكشف عن وجود احلكم الواقعي ـ سواء أكان كشفًا قطعيًا أم كشفًا 

من  وعليه فإن األدلة احملرزة يف مصطلح السيد الشهيد الصدر سيكون أعّم. ظنيًا ـ

األمارات يف مصطلح املشهور؛ وذلك ألن املشهور إمنا يطلق مصطلح األمارة على الدليل 

الكاشف، من قبيل: خرب الثقة، وظاهر القرآن. وأما عند السيد الشهيد فُيطلق  الظين

حمرز، ويف قباله تقع  دليل كاشف ـ سواء أكان قطعيًا أم ظنيًا ـ أنه دليٌل على كّل

األصول العملية، اليت ال حتتوي على حيثية الكشف عن احلكم الواقعي، وإمنا تعمل 

 .  موارد الشّكفقط على حتديد الوظيفة العملية يف

: وهو نوع من التزاحم يف مقام احلفظ التشريعي من قبل ـ التزاحم احلفظي4

متامًا عن التزاحم املالكي، والتزاحم االمتثالي. وسيأتي توضيحه  وهو خمتلٌف .الشارع

يف مسألة اجلمع بني احلكم الظاهري  &عند بيان رأي السيد الشهيد الصدر

 واحلكم الواقعي. 
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ة : استعمل السيد الشهيد هذا املصطلح يف باب الوضع وكيفّياألكيدـ القرن 5

ومراده من ذلك االقرتان األكيد والشديد الذي حيصل بني اللفظ واملعنى.  .حصوله

كثرة  :ي، من قبيلقرتان حاصاًل بسبب عامل كّموميكن أن يكون تأكيد هذا اال

 :امل كيفي، من قبيلاستعمال اللفظ وإرادة ذلك املعنى، وميكن أن يكون له ع

اسني حيمالن مناسبة ال ميكن أن ُتنسى. حدوث هذا االقرتان يف زمان ومكان حّس

ر داللة اللفظ على املعنى بسبب حصول مثل يفسِّ الشهيد الصدرويف كلتا احلالتني فإن 

 هذا القرن األكيد بني اللفظ واملعنى، حبيث يستدعي أحدهما اآلخر ال حمالة. 

رغم أنه يستعمل كلمة وحتياط. ومراده من هذا املصطلح هو اال: ظـ التحف2ُّ

إىل  ظ( هناك إشارةه عند استعمال كلمة )التحفُّإّن :حتياط( أيضًا ميكن القول)اال

حتياط هي احلفاظ على مالك التكليف الواقعي نكتة خاّصة، وهي أن فلسفة اال

جاء التعبري بـ )ترك التحّفظ( املشكوك. ففي احللقة الثانية من حلقات األصول ـ مثاًل ـ 

أن القاعدة  ًافالصحيح إذ»يف البحث عن األصل األولي العقلي، وذلك حيث قال: 

شتغال حبكم العقل، ما مل يثبت الرتخيص يف ترك العملية األولية هي أصالة اال

حتياط( يف هذا املوضع . يف حني نشاهد يف احللقة األوىل التعبري بـ )ترك اال«التحّفظ

 ه. نفس

: حيث ذهب السيد الشهيد يف قبال رأي املشهور ـ القائل بأصالة الطاعة ـ حّق7

 .القائم على مبنى ثبوت حق الطاعة ،حتياط العقليالقول بأصالة االإىل  الرباءة العقلية ـ

خذ لنفسه ة الذاتية هلل تعاىل، وبذلك اتَّواعترب حّق الطاعة أمرًا ال ينفك عن املولوّي

على ما سيأتي  ،مغايرًا ملسلك املشهور، ودعا مسلكه مسلك حق الطاعةمسلكًا 

 بيانه وشرحه إن شاء اهلل تعاىل. 

: حيث أشار السيد الشهيد يف مبحث القطع ـ القطع الذاتي والقطع املوضوعي0

واليت  ،كل قطع ينشأ عن العوامل واألسباب الصحيحة أّنإىل  وحجية قطع القّطاع

 ،. وكلما كان القطع اعتباطيًاموضوعيٌّ قطٌع فهوعموم الناس، القطع عند إىل  تؤدي

بالعوامل اخلاصة، والذي يظهر على خصوص الشخص القاطع، كان ذلك  ومتأثرًا

 ّيته. ًا، وجيب البحث يف حّجاع ذاتّيومن هنا يكون قطع القّط .القطع ذاتيًا
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حبث اإلطالق : فقد عّبر السيد الشهيد يف ـ تنوين التنكري وتنوين التمكني9

تنوين يفيد معنى )الوحدة( يف االسم بأنه  وكيفية وجوده يف اسم اجلنس عن كّل

والذي يعين وجوب إكرام فقري واحد غري  ،تنوين تنكري، من قبيل: )أكرم فقريًا(

تنوين ال يفيد  ر عن كّلوإن هذا اإلطالق سيكون بطبيعة احلال بدليًا. وعبَّ .معّين

د عالمة على االنصراف، بأنه تنوين متكني، مثل: معنى الوحدة، وإمنا يكون جمرّّ

ذا فهذا التنوين ال ُيدخل قيد الوحدة يف مفهوم الرجل. وعلى ه .)رجٌل خرٌي من امرأٍة(

من اإلطالق الشمولي والبدلي. هذا يف حني أن  األساس يكون لالسم صالحية كلٍّ

على كون االسم نكرة، وإن تنوين التمكني  يف املصطلح النحوي يدّلتنوين التنكري 

عدم إفادة أو  كالم بينهم على إفادة على كون االسم منصرفًا، وليس هناك أّي يدّل

 قيد الوحدة أبدًا. 

: يف البحث عن األدلة احملرزة أطلق ـ وسائل اإلثبات الوجداني والتعّبدي18

ن الوسائل اليت تثبت صدور الدليل الشرعي من السيد الشهيد على تلك الطائفة م

القطع الذي يثبت الشيء  :، من قبيل(وسائل اإلثبات الوجداني)طريق قطعي مصطلح 

بالوجدان. واصطلح على تلك الطائفة اليت ال تفيد القطع، ومّت اعتبارها بأمٍر من 

من قبيل: خرب  ،(وسائل اإلثبات التعبدي)بـ د، الشارع، وكان إثباتها من باب التعبُّ

 الواحد. 

: يف حبث األدلة احملرزة أطلق والتعارض غري املستقّر ـ التعارض املستقّر11

واخلاص، واملطلق واملقّيد، واحلاكم  السيد الشهيد على التعارض البدوي بني العاّم

ف يف ظهور اآلخر، مصطلح الذي يعترب العرف أحدهما قرينة على التصرُّ ،واحملكوم

؛ إذ يف هذا النوع من املوارد يوجد هناك مجع عريف، وينتهي ( املستقّرالتعارض غري)

التوافق. ويف قبال ذلك التعارض بني الدليلني اللذين ال إىل  التعارض يف نهاية املطاف

إمكان للجمع العريف، وبالتالي يبقى التعارض على حاله، وهو ما  يوجد بينهما أّي

 ، وجيب العمل عندها بقاعدة التخيري(التعارض املستقرـ )اصطلح عليه السيد الشهيد ب

  .(12)ح يف البنيالتساقط، إال إذا كان هناك مرجِّأو 

: لقد استعمل السيد الشهيد هذين املصطلحني ـ احلمل األولي واحلمل الشائع12
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ختالف بني القضية احلقيقية والقضية اخلارجية، يف عّدة حبوث، منها: البحث عن اال

ق األحكام بالعناوين الذهنية، وحبث املعنى احلريف. ويف املوضع األول تعلُّويف بيان 

يكفي يف إصدار احلكم »: التاليكان تعبري مساحته يف احللقة الثالثة على النحو 

على اخلارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصّوري ]أي باحلمل األولي[ عني 

ثانوية فاحصة وتصديقية ]أي باحلمل اخلارج، وربط احلكم بها، وإن كانت بنظرة 

 .«الشائع[ مغايرة للخارج

وحتى نفس مفهوم النسبة »: التاليويف املوضع الثاني كان تعبريه على النحو 

ليسا من املعاني  ،املدلول عليهما بكلميت )النسبة( و)الربط( ،ومفهوم الربط

. وهذا يعين أنهما احلرفية، بل من املعاني االمسية؛ إلمكان تصّورهما بدون أطراف

ليسا نسبة وربطًا باحلمل الشائع، وإن كان كذلك باحلمل األولي. وقد مّر عليك يف 

املنطق أن الشيء يصدق على نفسه باحلمل األولي، ولكن قد ال يصدق على نفسه 

ي باحلمل ه كّل؛ فإنه جزئي باحلمل األولي، ولكّنباحلمل الشائع، كاجلزئّي

 . «الشائع

يبدو من هذا الكالم أنه يريد من مصطلح احلمل األولي واحلمل الشائع ـ 

عندما يكون الوصف لعقد الوضع ـ معنًى مغايرًا وخمتلفًا بالكامل عن الشيء الذي 

يريده علماء املنطق يف باب العنوان واملعنون. وأما يف باب )احلمل( فإن مصطلح السيد 

 الشهيد ال خيتلف عن مصطلح املشهور. 

إن دليل اختالف االصطالح يف باب العنوان واملعنون هو أن مساحته كلما كان 

ذات املوضوع، جاعاًل مفهومه حمكومًا عليه، كان ملحوظًا باحلمل إىل  ناظرًا

مصداق املوضوع كان ملحوظًا باحلمل األولي. يف إىل  الشائع، وكلما كان ناظرًا

اجلزئي باحلمل »ون بشأن اجلزئي: حني أن املناطقة يقولون عكس ذلك، فإنهم يقول

، يف حني أنه حبسب «اجلزئي باحلمل الشائع جزئي»، و«ي، وليس جبزئياألولي كّل

اجلزئي باحلمل الشائع، أي مفهومه مبا هو صورة ذهنية، »مصطلح مساحته يقال: 

اجلزئي باحلمل األولي، أي مصداق اجلزئي وما يوصف يف »، و«وليس جبزئي ،يكّل

 . «جزئي، جزئي اخلارج بأنه
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وعلى هذا األساس ميكن القول: إنه كلما كان العنوان عند مساحته حاكيًا 

عن اخلارج، ومّت من خالل ذلك العنوان حلاظ األمر اخلارجي، كان ذلك العنوان 

وكلما كان العنوان يلحظ بوصفه واحدًا من  ؛ملحوظًا باللحاظ التصّوري األولي

وعلى هذا األساس ذكر اللحاظ التصديقي الثانوي. املفاهيم الذهنية كان ملحوظًا ب

النار باحلمل الشائع »، و«النار باحلمل األولي حمرقة»ع األول هذا املثال: يف املوض

األستاذ الشيخ حممد  :، أي على العكس متامًا مّما قاله املناطقة، من أمثال«يكّل

  .(11)رضا املظّفر يف باب العنوان واملعنون من علم املنطق

 

 ــــــ ـ البحث عن جذور املسائل وخلفياتها3

على جانب من املباحث  &مرادنا هنا هو تركيز السيد الشهيد الصدر

اجلوهرية واجلذرية اليت تظهر آثارها ولوازمها يف مواضع أخرى من علم األصول. يف 

هذا النوع من املباحث بشكل ضمين ومتفّرق، إىل  حني أن سائر األصوليني ينظرون

أبدًا، ومل يبحثوها بشكل مرّكز ومتناسق.  وخاّص نظروا إليها بشكل مستقّلومل ي

ذكرها يف كالم إىل  هذه املباحث اجلذرية ُيعمدإىل  من هنا كلما مّست احلاجة

تة، ونالحظ تكرارًا مصحوبًا ، وأحيانًا كان يتّم مجع هذه الكلمات املشتَّمستقّل

 احلكم الظاهري والواقعي ـ على الرغم ى يف مسألة اجلمع بنيببعض التغيريات. وحّت

بعد البحث عن إمكان  من عدم وجود موضع هلا يف علم األصول، فهي تبحث عادًة

إىل  ى بالشيخ األنصاري مثاًلن عدم الرتكيز أّدفإة ـ َبالتعّبد بالظن، ودفع شبهة ابن ِق

أخرى ذكر اختالف  ذكر نظرية املصلحة السلوكية مّرة يف باب الظن، وتارًة

املوضوع يف بداية البحث عن أصل الرباءة، ومّرة ثالثة ذكر إنكار جعل احلكم يف 

نسداد من كتاب فرائد األصول. وبطبيعة احلال لو كان موضع تنبيهات دليل اال

املقرتحة للجمع بني  دًا ملا أضحت طرق احلّلالبحث عن )احلكم( يف علم األصول حمدَّ

 ت. واقعي على مثل هذا االختالف والتشتُّاحلكم الظاهري وال

ق بعمل السيد الشهيد الصدر فإن االهتمام بهذه املباحث الرئيسة ـ ما يتعلَّ ويف

ما هو مثرة التبويب اليت هي مبنزلة األصول لبعض القواعد األصولية األخرى ـ إّن
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يف نظام  واختيار العناوين اجلّيدة للمباحث، والعثور على املواضع اخلالية للبحث

القواعد األصولية. من هنا فإن السيد الشهيد الصدر ـ بعد أن واصل الطريقة التقليدية 

صدد فتح باب املباحث التمهيدية حول يف للمباحث يف مرحلة البحث اخلارج ـ صار 

ويف هذا اإلطار حتّدث مساحته عن  .ماهية احلكم الشرعي وتقسيماته وأحكامه

حلكم الظاهري والواقعي، واالختالف بني طائفتني من شرتاك، واختالف اقاعدة اال

أدلة األحكام، أي األمارات واألصول، ومبادئ األحكام التكليفية، واالختالف بني 

بني األحكام  األحكام التكليفية والوضعية، والتخطئة والتصويب، والتضاّد

ارجية التكليفية، والتنايف بني األحكام الظاهرية، واالختالف بني القضية اخل

ليستفيد منها  ،ق احلكم بالعناوين الذهنيةوالقضية احلقيقية يف جعل احلكم وتعلُّ

بعد ذلك يف املبنى الذي خيتاره يف املباحث امللحقة، وخاصة يف مباحث الدليل العقلي 

من باب املثال: إن حجية املدلوالت االلتزامية لألمارات وعدم حجية وغري املستقل. 

مية لألصول تقوم على تفسرينا لالختالف بني األمارة واألصل. كما أن لتزااملدلوالت اال

ة يف مباحث الدليل ملعرفة مبادئ األحكام تأثريًا يف الكثري من املباحث، وخاّص

ستحالة التكليف بغري املقدور، واالختالف بني الشرط االبحث عن  ها:العقلي، ومن

جوب املشروط، واالختالف بني العقلي والشرط الشرعي، ويف البحث عن إمكان الو

وما شابه ذلك. وكذلك تدخل معرفة االختالف  ،بشروط االتصاف، وشروط الرتتُّ

استحالة أخذ العلم باحلكم أو  بني القضية احلقيقية واخلارجية يف البحث عن إمكان

يف موضوع احلكم، واملوارد األخرى اليت يطرح فيها التفريق بني اجلعل واجملعول 

دًا من احللول. كما يكون هناك دخل ملعرفة الفرق بني احلكم الظاهري بوصفه واح

يف الكثري من املباحث، مبا  ،واحلكم الواقعي، والتعريف املاهوي للحكم الظاهري

استحالة املخالفة القطعية للعلم اإلمجالي، أو  يف ذلك حبث العلم اإلمجالي، وإمكان

 وتطبيق أصل الرباءة يف مجيع األطراف. 

هلذا النوع من املباحث،  دوا موضعًا مستقالًّجيدر بسائر األصوليني أن حيدِّ ًاإذ

كي ال يقعوا يف التشتت والتكرار يف املباحث  ؛تنقيح مبناهم هناكإىل  وأن يعمدوا

 ذات الصلة بها.



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

71 

 ــــــ ـ التنظري4

وتفسري املشاكل العلمية بشكل  ينبغي حلاظ التنظريات األصولية من ناحية حّل

يتخّطى جمّرد القواعد واملباني األصولية. وبطبيعة احلال فإن مجيع النظريات األصولية 

، ولكنها بلحاظ الفاعلية والتأثري تعّد مبنًى أصولّيأو  يتّم استعراضها يف إطار قاعدة

بطها بني سائر رإىل  ؛ ليتّم االلتفاتمن األهمية حبيث جيب أن يوضع هلا عنوان خاّص

ما يلي نعمل على توضيح إبداعات وجتديدات  القواعد واملباني األصولية األخرى. ويف

املدرسة األصولية للسيد الشهيد الصدر يف طرح النظريات األصولية ضمن عّدة حماور 

 على حنو اإلمجال: 

 

 ــــــ ـ كيفية اجلمع بني احلكم الظاهري واحلكم الواقعي1ـ 4

احلكم الظاهري إىل  ال بّد من توضيح أن تقسيم احلكمقبل كّل شيء 

 :واحلكم الواقعي يقوم على مالكني

طبقًا لبعض املصطلحات يكون املراد من احلكم الظاهري احلكم الذي يعلم 

من خالل الدليل الفقهي ومبقتضى األصل العملي. ويف املقابل يكون املراد من احلكم 

 من خالل الدليل االجتهادي واألدلة احملرزة.الواقعي احلكم الذي يتّم اكتشافه 

 ًاوأما طبقًا ملصطلح آخر يكون مؤّدى مجيع األمارات واألصول العملية حكم

ف حجيتها على دليل قطعي، ؛ وذلك ألن األمارات تعترب دلياًل ظنيًا، وتتوقًَّاظاهري

مًا وحبسب تعبري السيد الشهيد الصدر جيب اعتبار نفس جعل احلجية لألمارة حك

تعريف احلكم إىل  ظاهريًا. وقد عمد مساحته يف احللقة الثانية من حلقات األصول

احلكم الواقعي هو كّل حكم مل يفرتض يف موضوعه »: مبا يليالظاهري والواقعي 

يف حكم شرعي مسبق، واحلكم الظاهري هو كّل حكم افرتض يف  الشّك

يف قوله: )كّل شيء  ّلموضوعه الشك يف حكم شرعي مسبق، من قبيل: أصالة احِل

أمره  :لك حالل، حتى تعلم أنه حرام(، وسائر األصول العملية األخرى، ومن قبيل

 . «بتصديق الثقة والعمل على وفق خربه، وأمره بتصديق سائر األمارات األخرى

( دخياًل يف فعلية احلكم الظاهري، وعلى هذا األساس يكون عنصر )الشّك
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( اليت جعلت لألمارات يف ظرف الشك أم ّجيةالظاهري بـ )احلرنا احلكم فسَّ سواٌء

ى خرب الثقة، احلرمة اليت هي مؤّدأو  قلنا بأن احلكم الظاهري هو من قبيل الوجوب

، أم قلنا ّجيةوهذه أيضًا جتعل يف ظرف الشك وعدم وجود العلم، من طريق جعل احل

 عملي.  و أصٌلاالحتياط الذي هأو  بأن احلكم الظاهري هو نفس الرباءة

وبذلك فإن التصوير الذي يقّدمه السيد الشهيد الصدر عن احلكم الظاهري 

 ،وهذا خيتلف عن التصوير السائد بشأن احلكم الظاهري .يتطابق مع املصطلح الثاني

وقد ذكره  ،واملتوارث عن الشيخ الوحيد البهبهاني ،الذي هو مطابق للمصطلح األول

 . (أصول الفقه)ظّفر يف بداية كتاب األستاذ الشيخ حممد رضا امل

على احلكم الظاهري ميكن أن يكون  ضح أن الدليل الداّلواآلن حيث اتَّ

ما هو  ًاهيًا، جيب أن نتساءل: إذدلياًل اجتهاديًا، كما ميكن أن يكون دلياًل تفقُّ

على احلكم الواقعي؟ واجلواب: إن القطع باحلكم الواقعي هو الدال  الدليل الداّل

ف مأخوذ يف موضوع على وجوب احلكم الواقعي، ولكن ال مبعنى أن قطع املكلَّ

وال القطع؛ ألن  احلكم الواقعي، بل يف موضوع احلكم الواقعي مل يؤخذ الشّك

قه، وله فعلية ق بطبيعة متعلَّ: متعلِّق بطبيعة موضوعه، وبتعبري أدّقاحلكم الواقعي متعلِّ

 القاطع وغري القاطع به. إىل  بالنسبة

إىل  وبعد بيان التعريف املذكور للحكم الواقعي عمد السيد الشهيد الصدر

ما ذكره األصوليون شبهة تنّجز التكليف إىل  د بالظن، وأضافتبويب مسائل التعبُّ

 قاب بال بيان العقلية، بل ذهبالواقعي املشكوك، ولزوم التخصيص يف قاعدة قبح الع

ع من دائرة الشبهات ليسحبها على مباحث القطع أيضًا؛ أبعد من ذلك حيث وسَّإىل 

متضادين، وكان فيه أو  التعّبد بالظن إذا استلزم اجتماع حكمني متماثلني وذلك ألّن

 اإللقاء يف املفسدة، ميكن القول يف باب القطع ـأو  لمصلحةل للغرض وتفويٌت نقٌض

إن التكليف باحلكم الواقعي، وبقاء احلكم الواقعي  :حيث هناك إمكان للخطأ ـ

 حمفوظًا، وثبوت قاعدة االشرتاك يف موارد القطع بعدم وجود احلكم الواقعي، لغٌو

كًا، وثانيًا: إن اًل ال يستطيع أن يكون حمرِّوال معنى له؛ وذلك ألن احلكم الواقعي أّو

 ،ون تكليفًا بغري املقدور. ومن خالل هذا البحثالتكليف باحلكم الواقعي سيك
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كية وإضافة حمذور التخصيص يف القاعدة العقلية، وكذلك حمذور عدم احملرِّ

ر أرضية ملزيد من ، يوفِّز احلكم املضاّدوالباعثية يف احلكم الواقعي على فرض تنجُّ

. ولبيان ى قاعدة االشرتاكالبحث واحلوار بشأن احلكم الظاهري، وبتبع ذلك مؤّد

 ة: التالينظريته النهائية يف هذه املسألة يسوق املقدمات 

من التكويين والتشريعي ـ مشتبهًا  : كلما كان غرض املوىل ـ األعّماألوىل

إىل  دًا عند املكّلف بني أمرين، ومل يكن املوىل يرضى بتفويت غرضه، عمدومردَّ

الغرض الواقعي. وعلى هذا األساس ق كية، وجعلها أوسع من متعلَّتوسيع دائرة احملرِّ

عًا، كما هو ليس يف ق اخلطاب لن يكون موسَّفإن مبادئ اخلطاب الظاهري يف متعلَّ

نفس جعل اخلطاب الظاهري، بل إن مبادئ اخلطاب الواقعي هي نفسها مبادئ 

 ع. اخلطاب الظاهري واملوسَّ

لذين تقدم احلديث ال ،: بعيدًا عن التزاحم املالكي والتزاحم االمتثاليالثانية

ر نوعًا آخر من التزاحم، وهو التزاحم احلفظي. ويقع هذا عنهما، ميكن لنا أن نتصوَّ

النوع من التزاحم يف حنو عنوان املثال القائل: )إكرام العامل واجب، وإكرام اجلاهل 

حرام(، وكانت هناك جمموعة من الرجال اشتبه علينا أمر العامل واجلاهل فيهم. ففي 

د، كما ال يوجد هناك مالكي؛ ألن املوضوع متعدِّ ا املورد ليس هناك تزاحٌممثل هذ

تزاحم امتثالي؛ إلمكان اجلمع بني التكليفني واقعًا، مبعنى أنه إذا ارتفع االشتباه 

واخللط، وعرفنا كل واحد من العلماء واجلهالء، سيمتثل كال التكليفني. بل 

عنى أن الشارع عند اخللط واشتباه األغراض كية، مبالتزاحم هنا يقع يف عامل احملرِّ

عند  ،اشتباه األغراض اإللزامية بالرتخيصيةأو  الوجوبية باألغراض التحرميية،

كية بلحاظ ع من دائرة احملرِّفإنه سيوسِّ ،عنده ـ ف ـ أّي واحد كان هو األهّماملكلَّ

يسقط عن  ال يعين أن الغرض غري األهّم ذلك الغرض، وإّن تقّديم الغرض األهّم

 كية بلحاظه فقط، وأما مبادئه ومالكاته فتبقى على حاهلا. ة، بل تسقط احملرِّالفعلّي

من النوع  تكون من النوع االقتضائي، وتارًة : إن اإلباحة والرتخيص تارًةالثالثة

قتضائية املالكي والتزاحم احلفظي بني اإلباحة اال مقتضائي. وإن وقوع التزاحاالال

ر؛ إال أن التزاحم احلفظي بني احلكمني اللذين متصوَّ زامي، أمٌروالتكليف اإلل

قتضاء ميكنه ار؛ وذلك ألن الالة غري متصوَّيقتضائاتكون اإلباحة يف أحد طرفيهما ال
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ر التزاحم االمتثالي بني اإلباحة أن جيتمع مع ذي االقتضاء. كما ال ميكن تصوُّ

 قتضائية. اقتضائية أم الاألن اإلباحة ال تتطّلب امتثااًل، سواء أكانت  ؛والتكليف

مات الثالث أن الغرض الواقعي للموىل ميكنه ميكن أن نستنتج من هذه املقّد

 :أن يكون على حنوين من الفعلية

ويف هذه املرحلة يكون  .: الفعلية بقطع النظر عن التزاحم احلفظيالنحو األول

 مع مجيع مبادئه من احلّب واإلرادة. ،قه بالفعلموىل موجودًا يف متعلَّالغرض الواقعي لل

ه ُيتصّور يف موارد : الفعلية بلحاظ التزاحم احلفظي، مبعنى أّنوالنحو اآلخر

كية االشتباه واخللط بني األغراض الواقعية. ويف مثل هذه احلالة ستكون فعلية احملرِّ

 . قائمة على طبق الغرض األهّم

ما ميكن لدليل القائلني ببطالن التصويب، وصّحة اشرتاك إن أقصى 

األحكام الواقعية بني العامل واجلاهل، أن ُيثبته هو الفعلية باملعنى األول، أي نفس 

بني  مشرتكٌة ،واإلرادة من املصاحل الواقعية واحلّب ،وحتى مبادئه .عتباراجلعل واال

ال ميكنه إثباتها. وبذلك ميكن توجيه العامل واجلاهل. وأما الفعلية باملعنى الثاني ف

 :القائل بوجود أربع مراحل للحكم (كفاية األصول)ق اخلراساني يف كالم احملقِّ

ز(، وإن كانت كلماته قاصرة عن والفعلي املنجَّ ،زالفعلي غري املنجَّ ؛)الشأن اإلنشائي

 إرادة هذا املعنى. 

ن ماهية احلكم الظاهري وفلسفة اليت تبيِّ ،هذه اإليضاحاتإىل  بااللتفات

إن األحكام الظاهرية خطابات »تشريعه، ميكن القول يف تعريف احلكم الظاهري: 

ب كّل نوع منها احلفاظ عليه من املالكات واملبادئ الواقعية حني يتطلَّ ن األهّمتعيِّ

ن كما أضاف يف ذات املوضع م .(14)«بنحو ُينايف ما يضمن به احلفاظ على النوع اآلخر

إن اخلطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير »بيان وظيفة احلكم الظاهري قائاًل: 

وليس ر تارة أخرى، ز تارة، ويعذِّبلحاظ األحكام الواقعية املشكوكة، فهو ُينجِّ

حلكم العقل بوجوب الطاعة يف مقابل األحكام الواقعية؛ ألنه ليس  موضوعًا مستقالًّ

ختالف بني األمارات وأما اال .(15)«ئ األحكلم الواقعيةله مبادئ خاصة به وراء مباد

وقد حتّدث السيد الشهيد الصدر  .واألصول بلحاظ احلكم الظاهري فله بيان مستقّل
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على  طبقًا ملبناه يف هذه املسألة قائاًل: إن احلكم الظاهري يف باب األمارات يدّل

ة االحتمال يف ذلك بلحاظ أقوائي ؛رجحان املالك يف أحد طريف التزاحم احلفظي

 ؛الطرف، وأما يف باب األصول العملية فإن احلكم الظاهري ُيثبت رجحان املالك

 وقد مّت توضيح ذلك يف موضعه بشكل أكثر.  .بلحاظ أقوائية نفس ذلك املالك

ال خيفى أن التزاحم احلفظي مل يطرح يف احللقة الثانية والثالثة من حلقات 

جديدًا، بيد أن هناك إيضاحات كافية يف بيان هذه األصول بوصفه مصطلحًا 

 النظرية.

  

 ــــــ ـ نظرية حّق الطاعة2ـ 4

بعد  ،ةالقول بأن األصل األولي يف الشبهات البدوّيإىل  يذهب األصوليون

الفحص واليأس من الدليل احملرز، هو الرباءة. كما أن األصل الثانوي الشرعي هو 

يف مباحث األصول العملية يرون الدليل األول على صّحة الرباءة أيضًا. من هنا فإنهم 

أن السيد  أصل الرباءة بعض اآليات والروايات، والدليل اآلخر هو حكم العقل. إاّل

الشهيد الصدر خالف مشهور األصوليني يف كون األصل األولي العقلي هو الرباءة، 

عولة وغري احملدودة ـ يف مجيع ة الباري تعاىل غري اجملمولوّيإىل  وقال بأن العقل ـ نظرًا

ى إذا كانت شبهة التكليف ناشئة عن احتمال ضعيف ـ حيكم الشبهات البدوية ـ حّت

ما يتعلق باألصل الثانوي الشرعي يوافق  ه يفبوجوب االحتياط. ويف الوقت نفسه فإّن

 املشهور يف القول بالرباءة. 

توظيفه يف توجيه أصل يتّم  ويف احلقيقة إن نظرية حّق الطاعة مبنى كالمّي

حتياط العقلي يف علم األصول. وعليه من املناسب من هذه الناحية أن نتعّرض لفاعلية اال

( 12)هذه النظرية يف حبث فلسفة األخالق، واعتبار كلمات بعض فالسفة األخالق

 دة لصّحة ذلك. بوصفها مؤيِّ

 اجلّوكسر إىل  لقد عمد السيد الشهيد يف طرح هذا البحث قبل كّل شيء

 ،إمجاعيةأو  وإبطال كون الرباءة العقلية مسألة بديهية ،احلاكم على هذه املسألة

 مني، حتى توّصلوذلك من خالل البحث والتنقيب عن جذور املسألة يف كلمات املتقدِّ

ن أصالة الرباءة ـ طبقًا لقاعدة قبح العقاب بال بيان العقلية ـ إمنا إنتيجة مفادها: إىل 
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اها األعالم باالعتبار والقبول بعد الوحيد البهبهاني. وأما وتلّق ،رينتأخِّاشتهرت بني امل

اإلباحة( فسوف جند أنهم أو  مني يف مسألة )أصالة احلظرإذا نظرنا يف كلمات املتقدِّ

ثون عنها القول بقبول أصل االحتياط العقلي، وإن كانوا ال يتحدَّإىل  رتكازًاايذهبون 

رة، حنن. وعلى هذا األساس تكون أصالة االحتياط متجذِّبنفس الوضوح الذي نقوله 

 خبالف أصالة الرباءة العقلية. 

ولو أننا أجرينا حبثًا ودراسة يف تأييد نظرية السيد الشهيد فسوف جند أن 

قال  ْنرين مل تتجاوز حّد الشهرة، حيث كان هناك َمالرباءة العقلية بني املتأخِّ

 :السابقني والالحقني للسيد الشهيد. ومن أشهر هؤالءباالحتياط العقلي من املتأخرين 

والذي ذهب بعده اثنان من تالمذته، وهما: السيد  ،(17)ق الدامادالسيد حممد حمقِّ

ودافعا يف تقرير  ،هذا املبنىإىل  ،ناصر مكارم الشريازي والشيخموسى الزجناني، 

 عن أصالة االحتياط العقلية.  خاّص

ة تقريبات على صّحة أصل الرباءة اجملموع سّتوقد ذكر السيد الشهيد يف 

عى يف أخذ املدَّأو  ،العقلية، ويشكل عليها مجيعًا بلزوم الدور واملصادرة على املطلوب

ألنه يراها من األساس مسألة  ؛االستدالل عليها أبدًاإىل  ولكنه مل يعمد .الدليل

هور يف االشتباه يف نة. ولكي يكشف مساحته عن منشأ وقوع املشوجدانية وغري مربَه

طرح حبث بشأن املولوية، وهو حبث غري إىل  مثل هذه املسألة الوجدانية والبديهية عمد

ث وإبداعي بالكامل. حيث يقول مسبوق يف علم األصول، وهو طبقًا لتقريره مستحَد

وليس له درجات، يف حني أن  ،املولوية شيء حمدود إن األصوليني قد افرتضوا أّن :أواًل

ة ال ميكن ك، وإن قياس املولوية احلقيقية على املولويات العرفّيوية مفهوم مشكِّاملول

الطاعة،  ة عبارة عن حّقأن يكون صحيحًا. وأضاف يف توضيح ذلك قائاًل: إن املولوّي

ة منحصر باهلل جعل جاعل، وهذا النوع من املولوّيإىل  وال حتتاج ،ةوهي تارة ذاتّي

ة جمعولة جبعل من أخرى تكون املولوّي وتارًة ؛ومالكناوهو خالقنا  ،سبحانه وتعاىل

 : التاليةقبل جاعل، وهي على واحدة من األحناء األربعة 

مولوية  :: املولوية اليت جتعل من قبل املوىل احلقيقي، من قبيلالنحو األول

 األنبياء واألولياء. 
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عليهم(، من قبيل: : املولوية اليت جتعل من قبل األفراد )املوىل النحو الثاني

 الذين ُينتخبون بواسطة أصوات الناس وآرائهم.  ،مولوية رؤساء اجلمهورية

ام : املولوية اليت جيعلها نفس املوىل لنفسه، من قبيل: مولوية احلّكالنحو الثالث

 الظلمة، والسالطني اجلائرين، الذين سيطروا على الناس بالقهر والغلبة. 

ة بواحد من اجملعولة من قبل املوىل الذي ثبتت له املولوّي: املولوية النحو الرابع

مة، من قبيل: مولوية الفقيه اجلامع للشرائط الذي تثبت له املولوية األحناء الثالثة املتقدِّ

 . ة من قبل اهلل عّز وجّلمن قبل اإلمام املعصوم الذي ثبتت له املولوّي

لة يف مجيع هذه األحناء األربعة ومن وجهة نظر السيد الشهيد فإن املولوية اجملعو

جعل اجلاعل. فاملولويات العرفية إمنا تكون يف خصوص إىل  يف سعتها وضيقها تابعٌة

األحكام املقطوع بها، وأما مولوية اهلل سبحانه وتعاىل فال ميكن اعتبارها يف هذا 

ئمًا على احلّد فقط. إن القائلني مبسلك حّق الطاعة يرون األصل األولي يف االحتياط قا

د اإلنسان يف قبوله إذا مل يكن مسبوقًا ال يرتّدالذي حكم العقل السليم والفطري، 

 ق يف أطراف املسألة جيدًا. بشبهة، ودقَّ

مشاكل جعل احلكم الظاهري،  ومن مجلة مثار ولوازم القول بهذا املسلك حّل

نا قبح العقاب بال . فلو أننا أنكرد بالظّنوالشبهات املطروحة يف أطراف إمكان التعبُّ

بيان بوصفها قاعدة عقلية، وقصرناها على الدليل الشرعي من باب التخفيف املولوي، 

ص من حمذور التخصيص يف األحكام العقلية، وخمالفة جعل احلجية فإننا سوف نتخلَّ

 الظن.  حّجيةحبكم العقل بعدم  للظّن

. وقد قال السيد ي أيضًاكما ُيستفاد من هذا املبنى األصولي يف حبث التجّر

الشهيد هناك: إن جمّرد انكشاف التكليف موضوع حلكم العقل بالطاعة وقبح 

أكان التكليف ثابتًا يف الواقع أم ال. وليس حبث التجّري فحسب، بل  املعصية، سواٌء

الطاعة ـ  إن مجيع املباحث املرتبطة بالقطع، تكتسب ـ من خالل حلاظ مسلك حّق

 ث عنه يف موضعه. وف نتحدَّشكاًل جديدًا، وهو ما س

يت نظرية حق الطاعة باهتمام خاص، وفتحت أبواب ظويف السنوات األخرية ح

ما ميّيز السيد الشهيد الصدر يف املباحث  كثرية للبحث واحلوار بشأنها. وكأّن
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األصولية من غريه هو هذه النظرية، وأنه من السهل اإلجابة عنها. يف حني أن السيد 

للغاية، وأغلق مجيع منافذ  هذا البحث بشكل دقيق وعلمّيإىل  قالشهيد قد تطرَّ

 اإلشكال والرّد على تقريره. 

من أهم اإلشكاالت الواردة على هذه النظرية أنه طبقًا ملبنى التزاحم  إّن

س له الشهيد الصدر نفسه إذا التزم املكلف باالحتياط ورعاية احلفظي الذي أسَّ

الشبهات فإنه سيفّوت املصلحة واملنفعة يف  جانب التكليف ومالكه يف مجيع

 العقل حيكم بأن الشارع كما يهتّم الرتخيص الواقعي يف بعض املوارد، يف حني أّن

مالك الرتخيص من وجهة  مبالك ترخيصاته. وعليه فإّن مبالك تكاليفه كذلك يهتّم

حرية من نظر العقل ميكن أن ُيزاحم مالك التكليف، وهذا بالتالي سيرتك العقل يف 

  .(10)أمره، ويتزلزل حكم العقل بوجوب االحتياط

ولقد أجاب بعض تالميذ السيد الشهيد عن هذا اإلشكال على أحسن وجه، 

 : مبا يليوميكن إمجال هذا اجلواب 

 زية فيه. : إن مالك اإلباحة ال منجِّأواًل

حّرًا، ف وتركه : إن مالك اإلباحة يقتضي من جهته إطالق العنان للمكلَّثانيًا

 ف من جهة رعاية مالك التكليف. وهذا ال ينايف أن يثبت إلزامًا على املكلَّ

طالق يف مالك اإلباحة ميكن القول بأن التعذير والتنجيز رنا اإل: إذا تصوَّثالثًا

وذلك  ؛ر وجودهما يف عرض واحد، حتى حيصل التزاحم بينهماال ميكن تصوُّ يف شيٍء

تنجيز. والنكتة الفنية يف هذا اجلواب تكمن يف أن عدم ال ألن التعذير ليس إاّل

د من قبل العقل نفسه، وإذا كان موضوع موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير يتحدَّ

حكم العقل بالتنجيز عبارة عن انكشاف التكليف، سيكون موضوع حكم العقل 

عقلية ن املوضوع يف األحكام الإبالتعذير عبارة عن عدم انكشاف التكليف، وحيث 

الطاعة وجب تفسري التعذير  رنا التنجيز بثبوت حّقة للحكم فإذا فسَّة التاّممبنزلة العّل

  .(19)بعدم ثبوت مثل هذا احلّق

رحت بشأن هذه النظرية ميكن لنا ومن جمموع االنتقادات والدراسات اليت ُط

البديهي هذا احلكم العقلي إىل  أن نستنتج أن منشأ وقوع املشهور يف اخلطأ بالنسبة

 ، منها: أموٌر
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ـ عدم الفصل بني املولوية الذاتية وغري اجملعولة وغري احملدودة هلل سبحانه 1

اليت تكون بلحاظ السعة والضيق تابعة جلعل  ،ات العرفية اجملعولةوتعاىل وبني املولوّي

 اجلاعل. 

 ـ اخللط بني الرباءة العقلية والرباءة الشرعية املستكشفة بدليل العقل. 2

 عن مشهور األصوليني والفقهاء.  ـ استبعاد خفاء حكم بديهّي1

 ـ عدم التفريق بني األحكام العقلية واألحكام العقالئية. 4

 ة أدلة الرباءة الشرعية. م إرشادّيـ توه5ُّ

 لي العقلي. م عدم خمالفة األصل الثانوي الشرعي لألصل األّوـ توه2ُّ

حتياط وحكم العقل حبسن ـ عدم الفصل بني حكم العقل بوجوب اال7

 االحتياط.

 ـ يتبع ـ

 

 

الهوامش
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 االجتاهات الكالمية يف التفسري املوضوعي
 وحتليل مطالعٌة

 

 علي النصيريد. 

 غالبنظيرة ترجمة: 

 

 ــــــ شرح مفهوم التفسري املوضوعي

وداخلية. ويطلق على  ؛خارجية :نوعنيإىل  تنقسم األحباث والدراسات القرآنية

وأما الدراسات واألحباث  .(1)(علوم القرآنـ )الدراسات اخلارجية ما اصطلح عليه ب

ـ وآخر ب (؛التفسري الرتتييبـ )نوع يصطلح عليه ب :الداخلية فهي بدورها على نوعني

 . (التفسري املوضوعي)

وبعبارة  .أغلبها من نوع التفسري الرتتييب يومنا هذاإىل إن التفاسري اليت كتبت 

مراعية يف ذلك  ،من قسم األحباث الداخلية والرتتيبية للقرآن الكريمهي  :أخرى

 وقد تكون وبشكل حمدود وفق ترتيب النزول. لكّن ،الرتتيب احلالي للسور واآليات

 ،بصرف النظر عن ترتيب اآليات والسور ،حباث والدراسات الداخلية للقرآن فهياأل

التفسري ـ )خاص، وهي الدراسات اليت يصطلح عليها ب تقوم وفق موضوع قرآنّي

 . (املعارف القرآنيةـ )ما بات يعرف بأو  (،املوضوعي

قال  ،وموضوعي ؛ترتييب :إىل السيد حممد باقر احلكيم التفسريبعد أن قسَّم 

ر استكشاف النظرية القرآنية يف يف تعريفه للموضوعي: يف هذا التفسري حياول املفسِّ

مجيع اجملاالت العقدية والفكرية والثقافية والتشريعية والسلوكية من خالل عرضها 

يف مواضيعها املختلفة من القرآن الكريم، حيث يستعرض مجيع اآليات اخلاصة 
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يستكشف  ،واملقارنة بني اآليات وحدودها ،ومن خالل هذا العرض العاّم ،ما مبوضوٍع

 . (2)وجهة نظر القرآن يف ذات املوضوعأو  النظرية

تفسري مفردات  :إىل مكارم الشريازي طرق التفسريناصر  شيخالوبعد أن قسم 

 يوالتفسري الكل ،وضوعي، التفسري االرتباطياملتفسري الالتفسري الرتتييب،  ،القرآن

نه التفسري الذي يقوم إقال خبصوص التفسري املوضوعي:  ،(1)النظرة العاملية للقرآنأو 

جانب بعضها إىل  ووضعها ،جبمع خمتلف اآليات القرآنية الواردة يف املوضوع الواحد

دة حول نفس واخلروج بنظرة موحَّ ،م قراءتها يف حدود موضوعهاثومن  ،البعض

 ،ة على معرفة اهلل سبحانه وتعاىلاآليات الواردة يف موضوع األدّل :مثاًل .املوضوع

وسائر الرباهني القرآنية  ،مكانكالفطرة، برهان النظم، برهان الوجوب واإل

ملبدأ  وفقًا ،بعضها البعضإىل  هاوضّم ،استخراجها من القرآن الكريم يتّم ،األخرى

مع  ،يف إطار وحدوّي ها مجيعًامن خالل قراءت فيتّم ،«ر بعضه بعضًاالقرآن يفسِّ»

 . (4)اخلروج بنظرية قرآنية يف ذات املوضوع ،التسلط على مجيع أبعاد املوضوع

التفسري املوضوعي قام على التفسري  د أّنأكَّ فقدأّما الشيخ جوادي اآلملي 

يقوم  ،من التفسري وقال بأنه نوٌع ،انربى لتعريف التفسري املوضوعي ، ثّم(5)الرتتييب

 ها بعضهاويضّم ،واحد ر فيه بتجميع خمتلف اآليات القرآنية الواردة يف موضوٍعاملفسِّ

خمتلف أبعاد املوضوع، ويف مرحلة ثانية يقوم بتجميع  حبيث تضّم ،البعضإىل 

بعضها البعض، ويف مرحلة إىل  هاويضّم ،حاديث والروايات الواردة يف نفس املوضوعاأل

ليخرج من خالل هذا اجلمع  ،بعضإىل  والروايات بعضها اآليات ثالثة يقوم بضّم

نظرية )وذلك بعنوان  ،ة شاملة ملختلف أبعاد وأجزاء املوضوعالثالثي املراحل بنظرّي

 .(2)(سالم، القرآن والعرتة الطاهرةاإل

نه منذ التاريخ األول : إمعرفت التفسري املوضوعي قائاًلهادي الشيخ وقد عرف 

جانبه إىل  وظهر ،املنهج التقليدي واملعتاد يف التفسري هوللتفسري كان التفسري الرتتييب 

تفسري بعض إىل  جهما اتَّوإّن ،مل يأخذ مجيع القرآن بالدرس والتفسري ،آخر أسلوٌب

 ،آنمبواضيع القر هذا التفسري اهتّم فإّن :اآليات ذات املوضوع الواحد، ومبعنى آخر

وإىل لح عليه بالتفسري املوضوعي. صُط. وقد ابها وفق موضوعاتهاوبوَّ ،حيث مجعها
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عد املعارف ُب :عدين اثننيهذا التفسري بالقرآن من ُب املسائل الدينية اهتّم جانب عموم

خالقية يف جانبها النظري عد املسائل االجتماعية والسياسية واألوُب ،واألحكام

القرآن من منظاره اللفظي. ويف احلقيقة فإن التفسري إىل  ومل يكن يتوجه ،والعملي

وال عالقة له  ،بإيصال رأي القرآن وتبيني رسالته يف مواضيع خمتلفة املوضوعي يهتّم

بالقدر  إاّلباملفردات يف جانبها البالغي والفين و... أو  باجلانب الفين املتعلق باللفظ

 ،كشف عن بعض جوانبه كموضوعالأو  الذي يكون هلا دخل يف تفسري املوضوع

إىل  . فالشيخ معرفت كان ينظر(7)ويف صورته الفنية ،يف معناه وليس كلفظ مستقّل

التفسري املوضوعي بأنه تفسري بلحاظ نظرية القرآن ورسالته يف شتى املواضيع. وقد 

وفق ما يفرضه العصر من  ،دت اليوم الكتابات يف هذا النوع من التفسريتعدَّ

بعض أو  ت باجلانب األدبي يف القرآنوأما الكتب اليت اهتمَّ .اتمستحدثات ومستجّد

عن دائرة  ها خارجة موضوعًافإّن ،كاحملكم واملتشابه ،املباحث الفنية والعلمية

 . (0)التفسري املوضوعي

 وفق ،يف احلقيقة فإن الشيخ معرفت يرى للتفسري املوضوعي تعريفنيو

دبي ففي االصطالح القديم كان اجلانب األ .االصطالح القديم واالصطالح اجلديد

 ويدخل ضمن اختصاصاته وموضوعاته.  ،من التفسري املوضوعي والفين جزءًا

القول بأن التفسري املوضوعي هو إىل  ستاذ مصباح اليزدي هو اآلخراألوذهب 

واستخراج املفاهيم القرآنية اليت تنتج عن  ،جتميع اآليات القرآنية وفق مواضيعها

 . (9)الرابط بني اآليات ذات املوضوع الواحد

أمني اخلولي حمدودية التفسري الرتتييب قال بأن التفسري املوضوعي وبعد أن بيَّن 

حبيث يقوم بتجميع خمتلف اآليات  ،القرآن بلحاظ مواضيعهإىل  رينظر فيه املفسِّ

 ،ومن حيث وحدة موضوعها ،وينظر إليها يف جمموعها ،حدالصادرة يف املوضوع الوا

 الرتتيب الزماني واملناسبة والشروط اخلاصة بكّل مراعيًا ،ويقوم بدراسة اآليات

مستوعبة للموضوع من  ،م اخلروج بنظرة مشولية ملوضوع تلك اآلياتثومن  ،واحدة منها

 . (18)مجيع أبعاده وجوانبه

مه أمني اخلولي للتفسري لتعريف الذي قدَّحممد حسني الصغري من اواستلهم 
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صني، ي يكون عبارة عن قيام جمموعة من املتخصِّأه حسب هذا الرأّن( 11)املوضوعي

ة بأحد بدراسة قسم من القرآن، فيجمعون اآليات املختّص ،صهحسب ختصُّ كلٌّ

يف مجيع  حبيث يكون كاماًل ،وجتميع مجيع عناصرها ،م دراستهاثومن  ،املواضيع

 .جوانبه، وبعد ذلك يقومون بتفسري تلك اآليات وفق مبناهم ومنهجهم يف التفسري

ص يف األحكام بتجميع آيات يقوم املتخصِّ نقول: األذهانإىل  كثرأولتقريب الصورة 

األحكام الواردة يف املوضوع، فاملتخصص يف العقائد جيمع اآليات العقائدية، 

 ،للتشبيهأو  ما أتت لضرب املثلييز اآليات اليت إّنالقصصي يقوم بتم وصاحب الفّن

وهكذا يتناول  ،األمثالأو  حتى يتضح املعنى واملفهوم املراد من وراء تلك التشبيهات

ودرست  ،فيكون املوضوع قد مجعت آياته ،فّنأو  واحد ما يهتم به من علم كلُّ

على هذا األساس . و(12)بشكل حيفظ هلا مشوليتها وترابطها املوضوعي واملفاهيمي

الصور الفنية )و ؛حملمد خلف اهلل(، القصصي يف القرآن الفّن) :من كالًّ وجدناه يعّد

 . (11)ضمن التفسري املوضوعي (،ل القرآنيَثيف امَل

حممد حسني الذهيب احلديث يف االجتاهات املختلفة يف التفسري بعد أن فصَّل 

 ،بعض العلماء يقومون بتحديد دائرة تفاسريهم عّرف التفسري املوضوعي بقوله: إّن

من  :على سبيل املثالوحيث حيصرونها يف بعض اآليات املرتبطة مبوضوع من املواضيع. 

دراسة الَقَسم به والذي خّص ،«التبيان يف أقسام القرآن»م كتابه فات ابن القيِّمؤلَّ

، وللراغب باجملاز يف القرآن كذلك جند ألبي عبيدة كتاب خاّص .القرآني

يف  و... كما جند للعديد من العلماء كتبًا ،األصفهاني كتاب يف مفردات القرآن

 ،حيث مجعوا فيه كل اآليات املرتبطة بذلك املوضوع ،واحد من مواضيع القرآن

بإعطاء تعريف للتفسري  ْمالذهيب مل يُق ورغم أّن .(14)وقاموا بتفسريها وتبيني مفاهيمها

إن هذا النوع من  :فقال ،ن وسائلهولكنه بيَّ ،د التعريفاملوضوعي يف حدود قواع

م جتميع اآليات الواردة فيه من ثومن  ،من خالل انتخاب أحد املواضيع التفسري يتّم

وبالتالي القيام بدراستها وحتليل مفاهيمها، وهي العناصر الثالثة  ،مجيع القرآن

وبالتالي تكون نفسها  ،األصلية اليت يقوم عليها التفسري املوضوعي من وجهة نظره

 اخلطوط الرئيسة يف تعريفه وحتديد جمال عمله وتعامله مع اآليات القرآنية. 
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د بالتفسري املوضوعي أن إن املقصو»سالمي: وجاء يف دائرة معارف العامل اإل

حيث يقوم بتجميع اآليات  ،ر يقوم بتفسري آيات القرآن على أساس موضوعياملفسِّ

ويعاجل  ،سالميحبيث يتناول احتياجات اجملتمع اإل ،الواردة يف املوضوع املنتخب

 ،ودراستها ،ومن خالل مالحظتها يف جمموعها .شكاالت املعاصرةبالضرورة اإل

استخراج نظرية  يتّم ،وما جادت به قرحيتهم من معارف ،ري القدماءوباالستعانة بتفاس

. (15)«بعني االعتبار كل مناحي املوضوع وأبعاده آخذًا ،هؤد آراوحتّد ،القرآن يف املوضوع

وبذلك جعل عمره  ،توسيع دائرة اختصاص التفسري املوضوعيإىل  نعم البعض سعى»

ض ملوضوع من تعرَّ ْنَم االجتاه كلُّحسب نظر هذا و .يف القدم أكثر فأكثر ميتّد

وكذلك حيسب عليه منهج  ،ه يدرج ضمن التفسري املوضوعيمواضيع القرآن فإّن

 . (12)«تفسري القرآن بالقرآن

 

  ــــــ مالحظات حول التعاريف املقرتحة للتفسري املوضوعي

 تشرتك مجيع التعاريف املقرتحة للتفسري املوضوعي يف نقطتني: 

مع الرتكيز على  ،التفسري املوضوعي يف مقابل التفسري الرتتييب: تضع أواًل

وتبويبها  ،واستخراج مجيع اآليات املرتبطة به ،قيامه بتفسري أحد مواضيع القرآن

 م استخراج نظر القرآن يف املوضوع. ثومن  ،ر وغريها من اللحظاتم والتأخُّبلحاظ التقدُّ

د على أن اهلدف من التفسري املوضوعي التأكي نه يف عموم التعاريف مّتإ: ثانيًا

 استخراج رسالة القرآن ونظره يف املوضوع. 

التفسري املوضوعي يعمل على أّن الذي يرى  ،وبناًء على التعريف األخري

هذا  أّنالشيخ معرفت يرى  ،ه يف موضوع من املواضيعئراآاكتشاف رسالة القرآن و

ن التفاسري إ :ثانيًاو ،اللفظي والعلمي والفين اآليات يف جنبهاإىل  ال ينظر :التفسري أواًل

 من دائرة التفسري املوضوعي.  موضوعًا بهذه اجلوانب خارجٌة اليت تهتّم

 عى قابل للنقاش من ثالثة وجوه: هذا املدَّ لكّن

ننا من التعاريف القدمية واحلديثة للتفسري املوضوعي ال متكِّ ن كالًّإ: أواًل

 نظرًاإذ  ؛جامع مانع هلذا النوع من التفسري، بل على العكسبسهولة من حتديد تعريف 
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من الصعب استخراج نوع من تلك التفاسري من دائرة  ،تساوي التعاريف بل ،للتشابه

رين على الكتابة يف موضوع من املفسِّ إذا عمل أحٌد فاليوم مثاًل .التفسري املوضوعي

على حنو منهج التفسري املوضوعي  ،«العام واخلاص يف القرآن»، «اجملاز يف القرآن»مثل 

 كذلك يشمله إطالق التفسري املوضوعي. 

ال دليل على أن هدف التفسري املوضوعي ينحصر يف الكشف عن رسالة : ثانيًا

ز على بيان الكيفية وهو األمر الذي يركِّ ،القرآن ودستوره يف مواضيع خمتلفة

 تركه. لكْن وال ينبغيواليت أكثر ما ترتكز على جانب ما جيب فعله  ،والقيمة

من قيمة  جزءوهو بالطبع  ،ن هدف القرآن هو بيان النظرية القرآنيةإ :نستطيع القول

من هنا فمباحث مثل احملكم  .هاّيتويكشف عن جزء من معيار ،الرسالة القرآنية

 من التفسري املوضوعي.  واملتشابه تكون جزءًا

ما تبحث اجلوانب األدبية والفنية  رغم أنه يف التفسري املوضوعي قلياًل: لثًاثا

ن يف حمله ـ فإن من مراحل التفسري املوضوعي دراسة ه ـ وكما سنبيِّأّن لآليات، إاّل

مباحث يف اجلانب األدبي  وهي تشمل مبدئيًا ،مباني وقواعد التفسري األحادي لآليات

الصرف، النحو، املعنى،  :مثل ،ذلك ألن األحباث اللغويةو ة؛ية على حدآ ي لكّلوالفّن

من جهة أخرى ال جيب ورة يف إدراك املعنى الكامل لكل آية. مؤثِّ ،البيان والبديع

 :نظري ،واليت تهتم بالبحث يف كلمات ومفردات القرآن ،إدخال كتب غريب القرآن

نظري  ،كتاب مفردات الراغب، وكذا الكتب اليت اهتمت باملباحث األدبية يف القرآن

اعتبارها  واألصّح .ضمن كتب ومناهج التفسري، «نَّ به الرمحنمالء ما َمإ»كتاب 

مات وتفاصيل أساسية يف نها اشتملت على مقّدإحيث  ،ه قرآنيذات توجُّ كتبًا

استظهار اجلانب األدبي ملفردات إىل  لقرآن حيتاجر يف عملية تفسريه لالتفسري، واملفسِّ

املفاهيم احلاصلة من البحث يف كلمات ومفردات القرآن. إىل  كما حيتاج ،القرآن

 . (17)جاه يف التفسرياّتأو  اعتبار بعض تلك الكتب ضمن منهج وقد مّت

وانطالقًا من التعريف الذي أعطاه للتفسري املوضوعي، حيث ذكر أنه بعد 

يرى آليات وترتيبها يأتي دور جتميع الروايات وترتيبها وفق معطيات املوضوع، جتميع ا

وواحدة من مراحله.  ،ة يف التفسري املوضوعيللروايات مدخلّيالشيخ جوادي اآلملي 
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 ،الكشف عن نظرية القرآنإىل  ويهدف ،ق بالقرآنما يتعلَّالتفسري املوضوعي إّن لكّن

وهو على عكس فقه احلديث الذي  ،وبشكل موضوعي رأيه يف موضوع من املواضيع

ألن الغرض كشف نظرية ذلك؛ ما يكون إذا اعتمد فيه جتميع الروايات وترتيبها فإّن

 ة ورأيها يف ذلك املوضوع. السّن

قرينة يف فهم وتفسري اآليات ضمن  الروايات بلحاظ كونها أهّمإىل  الرجوع ،نعم

لكن أن تكون هناك  .حل التفسري املوضوعي مسألة غري قابلة للنقاشمجيع مرا

ب فيها على أنها مرحلة من مراحل التفسري املوضوعي مرحلة جتمع فيها الروايات وترتَّ

وال عالقة له بالتفسري املوضوعي، رغم أن  ،يف فقه احلديث إمنا يتّم فهذا عمٌل

من البحث  أعّم، مجيع مراحل التفسري لروايات مدخلية يف هذا النوع من التفسري يفل

ق سواء تعلَّ ،يف مفاهيم مفردات اآليات، املباحث األدبية ويف النحو، أسباب النزول

 يفرض نفسه انطالقًا مهّم روايات دوٌرللفإن  ،صدور الروايات و...أو  األمر بنزول اآليات

 من عالقة الروايات بالقرآن. 

 التأكيد على نقطتني:  تعريف أمني اخلولي مّت يف ما خيّص 

اء والبحث يف مجيع اآليات املتعلقة صستقاالـ يف التفسري املوضوعي يشرتط 1

 يف عملية التفسري.  وجد قصورًايباملوضوع، وإغفال بعض اآليات س

إىل  كذا النظرو ،وشأن النزول ،ن دور الرتتيب الزماني لنزول اآلياتإـ 2

التفسري املوضوعي ال يستبعد التفسري  على أّن يدّل ،يةآ بكّل ةالشروط اخلاّص

م ثبل يستفيد منه يف احلصول على معنى متكامل لآليات. ومن  ،الرتتييب كليًا

 باملوضوع القرآني. 

أما ما استنتجه الدكتور الصغري من كالم أمني اخلولي فرغم صعوبة االستناد 

م اخلولي أن القرآن يشتمل على العديد من العلوم كال ه. لّبأنه مقبول يف حمّل إليه إاّل

ما يطرح من أسئلة يف  وذلك ألن القرآن جاء ليجيب بدون حصر على كّل ؛واملعارف

ومن جهة ثانية فإن تفسري القرآن بهذا  ؛ميادين ومواضيع خمتلفة ومتعددة، هذا من جهة

ض له وأن يتعرَّ بّد بل ال ،رين بعينهاللحاظ ال ميكن أن يقتصر على واحد من املفسِّ

 حسب اختصاصه.  وكلٌّ، رون من اجتاهات واختصاصات علمية خمتلفةاملفسِّ
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الشيخ معرفت يف القول بأن احتياجات مع سالمي دائرة معارف العامل اإلتلتقي 

ونقدهما ملقولة اتساع  ،شكاالت اليوم ملحوظة يف تعريف التفسري املوضوعيإالعصر و

ما كتب حول موضوع من املواضيع  دائرة مفهوم التفسري املوضوعي لتشمل كّل

حيث اعترب الشيخ معرفت أن الكتابة يف أحد  ؛وكذا تفسري القرآن بالقرآن ،القرآنية

ما هي جمرد مني إّنا يالحظ يف دراسات املتقدِّمواضيع القرآن )اجملاز يف القرآن و...( مّم

 . موضوعيًا ليست هي عينها تفسريًاو ،مة يف التفسري املوضوعية من املراحل املتقّدمرحل

التعريف  مناه من تعاريف خمتلفة للتفسري املوضوعي نرى أّنعلى ما قدَّ عطفًاو

أن التفسري املوضوعي عبارة عن فهم وتبيان نظرية القرآن بة هو القول األكثر جامعّي

العتماد املباشر على ما يطرح من تساؤالت واستفسارات يف مواضيع وميادين خمتلفة با

بدون  واستخراجها مجيعًا ،من خالل جتميع اآليات القرآنية ،خارج إطار القرآن

 يتها. واستنطاقها يف كّل ،عيةوترتيبها وفق خصوصياتها الذاتية واملوضواستثناء، 

 هذا التعريف قد رعى أربع نقاط رئيسة:  وكما يالحظ فإّن

على  يًاالتفسري املوضوعي مياثل التفسري الرتتييب من حيث كونه مبتن نإـ 1

 ،ر جيب أن يفهم املعنى الصحيح لآلياتفاملفسِّ .ومرحلة التبيني ؛مرحلتني: مرحلة الفهم

 ى مبرحلة التبيني. وهو ما يسّم ،القارئإىل  م يعمل على نقل هذا املعنىثومن 

 وميادين خمتلفة تشمل مسألتني:يع ـ عبارة نظرية القرآن يف مواض2

أو  ظهار قيمة هذه النظريةإويف نفس اآلن  ،بيان تعاليم الرؤية الوجودية :األوىل

ذلك بعض إىل  كما ذهب ،ّصتوال خي ،ما يصطلح عليه باحلكمة النظرية والعلمية

 بإظهار قيمة الرسالة القرآنية.  ،العلماء

 ،، احلياة يف الربزخ، اجلّنة والّناراملرأة، احلكمة :نظري ،ن مباحثإ :الثانية 

وضمن  ،من قبيل: األخالق، العلم، التاريخ ،قرآنيةالتبحث ضمن قسم من املواضيع 

 مواضيع قرآنية أخرى حتت عنوانني خمتلفة. 

طار إباالعتماد املباشر على ما يطرح من تساؤالت واستفسارات خارج »ـ عبارة 1

شكاالت يف ترتيب املواضيع ذات األولوية االستفسارات واإلدور هذه إىل  ناظرٌة «القرآن

وأخرى جديدة ستعمل من خالل  ،مواضيع بعينهاإىل  كما أنها تهدينا .يف البحث



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

88 

ويفتح  ؛إضافة عنصر علمي جديد يغين اجملتمع البشري من جهةعلى البحث والتفسري 

شكاالت ات واإليبعض التحّد نجابة عجديدة يستطيع من خالله اإل أمامه آفاقًا

 . احملتمل طرحها مستقباًلأو  ،املطروحة

اخلروج عن طريق الدراسة  ّمثومن  ،ترتيبهاو ،استخراج اآليات»ـ إدراج عبارة 4

بعة يف تفصح عن املراحل املتَّ «نتيجة ونظرية القرآن يف مواضيع خمتلفةإىل  والبحث

 مراعاتها بإتقان فإّن متَّ هذه املراحل إْن .ومراتب البحث فيه ،التفسري املوضوعي

 ة سيكون بنسبة عالية. نظرية قرآنية كاملة وتاّمإىل  الوصول

 

  ــــــ مناهج التفسري املوضوعي

 :الرأي العام مشرتك يف القول بأن التفسري املوضوعي على منهجني

القرآن من دون إعمال النظر يف الفرضيات إىل  هر يتوجَّ: املفسِّولاملنهج األ

شكاالت وما يطرح من مباحث واستفسارات، فيستخرج اآليات يف اإلومالحظة 

 قضية من القضايا.  يفن لتقرير موقف القرآن موضوع معيَّ

 ما يطرح من استفسارات وإشكاالت، ينظرإىل  ر ينظراملفسِّ : إّناملنهج الثاني

وذلك وفق ما  ،د من حصيلة ما وصلت إليه التجربة البشريةيتزوَّ ،الواقع اخلارجيإىل 

ويقوم بدراسته دراسة  ،يطرح يف عرصات العلم املختلفة خارج القرآن، فيطرح املوضوع

وحتكيم  ،ليخرج بنظرية قرآنية حول موضوع من املواضيع ،وتقييمه ،موضوعية

 القرآن واستنطاقه فيها. 

 ،طرح هذين املنهجني كان السيد حممد باقر الصدر ْنل َمأّو والظاهر أّن 

رين والعاملني يف التفسري املوضوعي حتظى بالقبول يف أوساط املفسِّ ن أنها مباٍنيَّالذي ب

 يف حقل التفسري املوضوعي. 

ويرى الشهيد الصدر قابلية إجراء الدراسات واألحباث املوضوعية يف القرآن وفق 

 أسلوبني: 

رضها ويع ،ر يأخذ أحد املواضيع من الواقع خارج ظرف القرآناملفسِّ : أّناألول

سالمية بشأن موضوع من املواضيع املرتبطة اء وحتديد النظرية اإلصيريد استق ،عليه
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د املوقف من ر بثقافته ومبانيه ليحدِّبروح العصر وهمومه وإشكاالته. ويستعني املفسِّ

جتميع إىل  بعد ذلك يعمد .االجتماعية وغريهاأو  سواء يف جوانبه العقائدية ،املوضوع

ما تطرحه من أو  وما طرحته من حلول، ،التجربة البشرية يف املوضوعما وصلت إليه 

إجراء مقارنة تارخيية بني ما عرض من إىل  يعمد ّمثومن  ،استفهامات وإشكاالت

النص إىل  إشكاالت وما طرح من حلول طيلة فرتة تارخيية معينة، بعد ذلك ينتقل

يف هذه املرتبة يطرح األسئلة وهو  .التساؤالت القرآني يريد أجوبة وضمانات على كّل

ر يف هذه املرحلة استجالء موقف القرآن هدف املفسِّ .ويبحث يف القرآن عن اجلواب

الشهيد حممد باقر الصدر أن يرى  .(10)والكشف عنه خبصوص موضوع من املواضيع

 .«املنهج التوحيدي والتطبيقي»سلوب يف التفسري املوضوعي ميكن تسميته هذا األ

وليس  ،د بني التجربة البشرية وبني القرآنبلحاظ كونه يوحِّهو  ًاحيدياعتباره توو

د التجربتني يف بل مبعنى أنه يوحِّ ،خيضعه للتجربة البشريةأو  مبعنى أنه حيمل القرآن

 . (19)مسار دراسة وحبث واحد

ر أحد املواضيع القرآنية، فيستجمع كل اآليات اليت : خيتار فيه املفسِّالثاني

 ،رهايفسِّ ّمثومن  ،يقوم بعملية التوحيد بني مدلوالتها ّمثومن  ،ذلك املوضوعتشرتك يف 

 . (28)ذلك املوضوعإىل  يريد استخراج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة

ن هذا النوع من إ :ا ذكره الشيخ معرفت يف تعريفه التفسري املوضوعي قولهمّمو

رآن، حيث يقوم باستخراج اآليات رحت يف القما ينطلق من املواضيع اليت ُطالتفسري إّن

ر ويفسِّ ،ن معانيهايبيِّ ّمثومن  ،بهايرتِّ ،قة مبوضوع من املواضيع، يستجمعهااملتعلِّ

 . (21)مدلوالتها

التفسري املوضوعي  الشهيد الصدر أّن ريفاتوقد استلهم الشيخ معرفت من تع

 :لإلجراء وفق أسلوبني قابٌل

ا وصلت إليه التجربة مع االستفادة مّم ،انتخاب موضوع خارج القرآن :لاألّو

يريد  ،فيعرضها على القرآن ،البشرية يف مباحثها العلمية وطروحاتها اجلديدة

 تكشاف نظرّيته خبصوص ذاك املوضوع.واس ،استنطاق القرآن

ر ينتخب فإن املفسِّ ،ر ذلك الشهيد الصدروكما قرَّ ،األسلوب الثانيأما يف 
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 ّمثومن  ،بهايرتِّ ،يف الداللة فيجمع اآليات اليت تشرتك معًا ،من مواضيع القرآن واحدًا

 . (22)يقوم بتفسريها

بع يف التفسري املوضوعي مكارم الشريازي عن املنهج املتَّحتدَّث الشيخ ناصر 

 :رينن من لدن املفسِّان متبعافقال: يف التفسري املوضوعي هناك منهج

هم يطرحون يف كالمهم أّن ،رينالذي يلجأ إليه بعض املفسِّهو : ولاألّو

، وغريها ،خالقيةمن املوضوعات العقائدية، األ أعّم ،من املواضيع وكتاباتهم كثريًا

إىل  ونأيلج ،حتليالت أخالقيةأو  ،وبعد أن يعرضوا حتليالتهم الفلسفية والكالمية

يريدون االستناد إليها  ،املرتبطة بتلك املواضيعأو  فيستخرجون اآليات الواردة ،القرآن

 وشاهد.  كدليٍل

ر وقبل املفسِّ ّنإ: يكون سبك العمل اجلاري فيه على هذا املنوال؛ حيث الثاني

قة مبوضوع وجيمع مجيع اآليات الواردة واملتعلِّ ،يستخرج ،القرآنإىل  شيء يعمد كّل

صه وفق يشخِّم ق يقوم برتتيب تلك اآليات حسب سلَّحتليل مسَب من املواضيع، وقبل أّي

يقوم بتفسريها، وبعد تلك  ّمثومن  ،وأولويات أخرى ،أسباب النزول، شأن النزول

استخراج إىل  ساعيًا ،العملية يقوم بربط اآليات يف موضوعها بعضها بالبعض اآلخر

 . (21)ننصطلح عليه بالنظرية القرآنية يف موضوع معيَّ ،ينظر ووصف كّل

 

  ــــــ يف التفسري املوضوعيبعة نقد لتصنيف املناهج املتَّ

 هات: ة حلاظات وِجللنقاش من عّد هذا التصنيف قابٌل

ـ القول بأن التفسري املوضوعي ينطلق من استخراج اآليات القرآنية الواردة يف 1

ر يف انطلق املفسِّ بغية استكشاف نظرية قرآنية، فسواٌء ؛وجتميعها ،موضوع معني

أنه استخرجه أو  األوىل من قلب اآليات القرآنية نفسها،ج املوضوع يف املرحلة ااستخر

ومن مباحثه املختلفة يف عرصات الفنون  ،من أحباثه يف التجربة العلمية اجلديدة

يروم بذلك استخراج النظرية يف ذلك  ؛والعلوم، وبعد ذلك ذهب يستنطق القرآن

 . املوضوعيسلوبني ال خيتلفان يف ماهية التفسرياملوضوع، فكال الطريقني واأل

ن وقاعدة جامعية وخامتية القرآن يبيِّ ،فالتأكيد يف املقام األول على أصل االستنطاق
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اكتشاف إىل  وبالتالي يدفع ،البحث عن نظر القرآن يف ما يطرح من املباحث اجلديدة

 نسانية و... مباحث وجماالت جديدة يف خمتلف عرصات العلوم اإل

جديدة على مستوى التجربة  تساؤالتيطرح  أن القرآن قدإىل  شارةجتدر اإلو

تلك  نجابة عاإلإىل  وقد يتوصل عن طريق استنطاق واستخراج بعض اآليات ،نسانيةاإل

ولو من باب  ،ثالثة ال ميكنأو  االكتفاء بالبحث يف آيتني التساؤالت اجلديدة، لكّن

اآليات القرآنية الواردة يف  النتفاء شرط جتميع كّل ؛موضوعيًا ه تفسريًاعّد ،املساحمة

 ذات العالقة الداللية به. أو  نفس املوضوع

ما قيل يف مناهج التفسري املوضوعي فإن عرض بعض املسائل إىل  استنادًاو

واستخراج مجيع اآليات اجمليبة  ،على القرآن ،ديةالتعدُّأو  ،العلمانية :نظري ،اجلديدة

 ،الستخراج نظرية القرآن فيها ؛ دراستهاسلوب التفسري املوضوعي يفأباع واّت نها،ع

 يصدق عليه بالفعل عنوان التفسري املوضوعي. 

مكارم الشريازي يف تعريفه لألسلوب الثاني ناصر  شيخـ الواضح من كالم ال2

 ،حيث يبدأ بانتخاب املوضوع من قلب اآليات القرآنية ،بع يف التفسري املوضوعياملتَّ

ما يرتبط  التجربة البشرية واملفاهيم العلمية جيمع كّلىل إ ثم يعمد ،بهايرتِّ ،جيمعها

منها مبوضوعه. هذا املنهج يكون باستحضار السوابق العلمية واملعرفية الشخصية 

بينما جند الشيخ مكارم  .ويدخلها يف عملية التفسري واستخالص النظرية ،رللمفسِّ

 ،والذي يكون القرآن هو املصدر األول يف انتخاب املوضوع ،الشريازي يف املنهج الثاني

ر يف عملية ل شخص املفسِّيشرتط عدم تدخُّ ،وما استخرجه واستجمعه من آيات قرآنية

طلق على أحيث  ،نفس الشيء وجدناه عند الشهيد الصدرو .التفسري وحتليل النظرية

التوحيد بني إىل  ر فيه يسعىاملفسِّ ّنإحيث  ،«املنهج التوحيدي التطبيقي»هذا املنهج 

ليستخلص نظرية  ،ق اآليات عليهاويطبِّ ،نتجته التجربة البشريةأالتعاليم القرآنية وما 

 القرآن فيها. 

هذا التحليل قد وقع يف اخللط بني مسألة عدد وشكل وأنواع  والظاهر أّن

ا أن ينطلق طرح ّموحتديد جوانب اخلطأ فيها. فأ ،بعة يف التفسري املوضوعياملناهج املتَّ

 ،وعرضها على القرآن ،نسانيةر التجربة العلمية واإلالت وتطوُّاملوضوع من خالل التحوُّ
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قبل عرض أو  فهذا ال يتنافى وماهية القرآن. وقد يكون استنطاق القرآن بعد

وما طرحه من  ،نظرياتل إليه العقل البشري من ومالحظة ما توصَّ ،التساؤالت

يف االستعانة مبعارفه  ر القرآن له احلّقمفسِّ وما جيب االهتمام به هنا هو أّن .أفكار

أن ـ وهو يف حرم القرآن ـ له  ال حيّق لكْن ،ومعلوماته املسبقة يف فهم وتفسري اآليات

يفرضها على القرآن  ،مةها حقيقة ثابتة ومسلَّيأخذ معلوماته املسبقة على أساس أّن

 رآن. ويسقطها على الق ،فرضًا

ر الذي يأخذ معلوماته املسبقة على دراسة القرآن من إبداعات العقل فاملفسِّ

ثم بعد ذلك  ،خاصًا وفكريًا علميًا س بها موقفًايؤسِّو ،البشري ونتاجاته الفكرية

 تعامله مع القرآن من ثالث حاالت: ال خيلو يعرض قضاياه على القرآن، 

ومن جهة  ،منها من جهة ًانومتمكِّ ،تهحاطة الكاملة مبعلوماـ أن تكون له اإل1

تعاليمه على كل  أخرى هو إنسان له تقوى روحية وإميان راسخ مبكانة القرآن ومسّو

ر عليه يف تفسريه لآليات القرآنية ن كل تلك املعلومات واألفكار ال تؤثِّإحبيث  ،شيء

يرتوي من معينها  ،اليت ينطلق منها على أنها وحي ال يأتيه الباطل من بني يديه مطلقًا

 رين. منا يصدر من فئة قليلة من املفسِّإويصيب من رغدها. وهذا السلوك 

وسط بعد دراسته لآليات القرآنية يف قضية من القضايا ينطلق األ ـ يف احلّد2

وهذا ما اصطلح  .حبيث يوازي بني مدلوالت اآليات واملعارف البشرية ،ليعقد تطبيقًا

صدر بعض الباحثني تفسري  املنهج التطبيقي، وقد عّدأو  عليه الشهيد الصدر باألسلوب

 . (24)هني ضمن هذا النوعاملتألِّ

ينطلقون من ـ وعددهم ليس بالقليل ـ رين املفسِّ ّنإحبيث  ،ي االفراطـ جتّل1

مات لى أنها مسلَّع ،وما أنتجته من أفكار ،ومن التجربة البشرية ،فكارهم املسبقةأ

املفسر يف هذه و .د وإعادة النظرال ميكن أن حيصل هلم فيها تردُّ ،مقطوعة اليقني

 صحيحًا ومن دون أن يستنطق اآليات استنطاقًا ،ويف مراجعته للقرآن ،احلالة

يسقط معلوماته املسبقة  ،ومن دون أن يعي تعاليمها وما حتمله من رسالة ،وكاماًل

ويضع القرآن يف  ،هاوحيمل القرآن وزر التجربة البشرية بصاحلها وطاحل ،على القرآن

من أفكار ومن نتائج. وما  ما لدى القوّي مكانة الضعيف الذي جيب أن يقبل كّل
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بالتفسري  سقاط التعاليم البشرية ونتاج التجربة البشرية على القرآن ال خيتّصإيشكله 

حبيث يستعملون ذلك السلوك يف كل آية  ،بل هو يشمل التفسري الرتتييب ،املوضوعي

فها هذا املنهج على مستوى فهم وتفسري اآليات اآلفات اليت خيلِّ عّد ّنإمن هنا فو .آية

ويشمل التفسري  ،دام غري مقتصر عليه على التفسري املوضوعي سلوك غري منطقي ما

ر قد ال ملفسِّا الرتتييب بنفس املستوى. ومن ضمن ما قاله الشيخ مكارم الشريازي أّن

وبدون االلتزام بعرض نظريات  ،يأخذ بعني االعتبار مناهج التفسري املوضوعي ومراحله

ينطلق للبحث يف مسائل دينية  ،واليت هي اهلدف األصلي للتفسري املوضوعي ،القرآن

يكاد يكون  وبشكٍل ،يف ختامهأو  وأثناء البحث ،من العقائد واألخالق أعّم

وقد  .على ذكر اآليات القرآنية، وينعت أسلوبه هذا بالتفسري املوضوعي ميّر ًا،حمتشم

ساحة إىل  فات اليت نفذتالحظنا انتشار هذه الظاهرة يف العديد من الكتب واملؤلَّ

ما  نها كذلك، لكّنألها على ومت تقبُّ ،تفسري القرآن حتت عنوان التفسري املوضوعي

ى مع االبتعاد عن الفرضيات حّت ،يات القرآنيةن االكتفاء باالستشهاد باآلإ :جيب قوله

تلك  ال يسمح بأن نعّد ،وحتى مع وجود نية صحيحة وغرض سامل ،واألحكام املسبقة

 ،سيئة مأ كانت حسنة سواٌء ،اتإذ النّي ؛ها بامسهُمِسَنأو  ،موضوعيًا األحباث تفسريًا

يث موضوعه وذلك ألن التفسري املوضوعي من ح ؛حباثال تكفي يف مثل هذه األ

ز عن باقي املعارف مميَّبل و ،ز يف ساحة املعارف القرآنيةومميَّ ه معلوٌمه وهدُفمنهُج

 الدينية. 

أسلوب بمن مواضيعه  واحٍدموضوع التفسري القرآني هو القرآن من خالل دراسة 

 .ودراستها ،أما منهجه فيكمن يف استخراج اآليات القرآنية، جتميعها .وسبك خاّص

قضية من أو  ،أما هدفه فهو اخلروج باستنتاج نظرية قرآنية حول موضوع من املواضيع

ل اليت تشكِّ ،واهلدف ،املوضوع، األسلوب :خري. وهذه العناصر الثالثقضايا هذا األ

 ماهية التفسري املوضوعي ال جندها يف باقي الدراسات. 
 

  ــــــ سابقة التفسري املوضوعي يف القرآن وروايات املعصومني

يف تفسري  ودوره املهّم ،ظهار مكانة التفسري املوضوعيإطريقة لتعزيز و أهّم

ل وشامل ي مفصَّأهو ضرورة استخدام اآليات القرآنية يف تفسري واستخراج ر ،القرآن
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الشيء الذي أوجد عالقة  .بعضها من حيث الداللة واملوضوعمع آليات أخرى تتجانس 

ملوضوعي وتفسري القرآن بالقرآن بامتياز. وعلى هذا وطيدة ومتينة بني التفسري ا

بلحاظ أن اهلل  ؛س منهج التفسري املوضوعي هو القرآن نفسهأسَّ ْنل َمساس يكون أّواأل

 *ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه ﴿وقال سبحانه وتعاىل:  ،ل ببيان القرآنسبحانه وتعاىل تكفَّ

ساليب اليت ومن األ .(19ـ  17)القيامة:  ﴾ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه *َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه 

 ،تعاىل تبيني وتفسري اآليات بعضها ببعض استعملت يف تبيني القرآن من جانب احلّق

ّم الكتاب لدورها أكمات علت اآليات احملوُج ،احملكمإىل  ملتشابهوكذلك بإرجاع ا

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ﴿قال تعاىل:  ،يف تفسري وتفصيل املتشابهات

(. فمن أجل االبتعاد عن 7)آل عمران:  ﴾...ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت

من وضع اآليات  بّد ال ،سار التحريف املعنوييف م والذي يدخل ضمنًا ،التأويل الباطل

مكانة ودور  لىاآليات احملكمات. كذلك نتعرف عمع جنب إىل  املتشابهات جنبًا

ئمة أهل أو |كرماأل التفسري املوضوعي من خالل السرية القولية والفعلية للنيّب

ويشهد  ،ينطق بعضه ببعض» :×بي طالبأبن  فعن أمري املؤمنني علّي .^البيت

د على ضرورة تفسري القرآن بعضه يف هذه العبارة يؤكِّ ×فهو .(25)«بعضه على بعض

، (22)«ذلك القرآن فاستنطقوه» :وعنه يف رواية أخرى .بعضإىل  وإرجاع بعضه ،ببعض

فهو  ،عنه وعدم الذهاب بعيدًا ،ففي هذه الرواية وقع التأكيد على استنطاق القرآن

وكذا  ،|كرماأل يلها. أكثر من هذا جند النيّبنفسه حيمل معاني آياته وتفص

 ،ما يقارنون بني اآليات العملي كثريًا بكانوا يف اجلان ،^هل البيتأئمة أ

مثال وك .موضوع معنيإىل نظرية قرآنية بالنسبة إىل  ألجل الوصول ؛وجيمعون بينها

 ،خياطب فيها عبد اهلل بن مسعود |كرماأل رواية مبسوطة عن النيّب على ذلك:

إىل  من خالهلا دعوهي ،بعضإىل  مجع بعضها ،استعمل فيها العديد من اآليات القرآنية

أنا  دخلُت»عن عبد اهلل بن مسعود قال:  .(27)ق بأخالق القرآنااللتزام باألخالق والتخلُّ

 ،وقد أصابتنا جماعة شديدة ،|على رسول اهلل ومخسة رهط من أصحابنا يومًا

إىل  ،املاء واللنب وورق الشجر، قلنا: يا رسول اهلل هر إاّلومل يكن ذقنا منذ أربعة أش

كرم يف جوابه على تساؤل ابن مسعود األ متى حنن على هذه اجملاعة الشديدة؟ النيّب
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من  ،خالقألالتزام العديد من اإىل  استعمل العديد من اآليات القرآنية اليت تدعو

وقد استعمل  .(20)وغريها من األخالق الربانية ،والعمل عن علم ،الصرب، الزهد :مجلتها

 ؛األكرم يف هذه الوصية العديد من اآليات اليت استخرجها من القرآن الكريم النيّب

ي ق بالصرب والتحّلفمن أجل أن يبني هلم قيمة التخلُّ .خالقيةليبني هلم مضامينها األ

وما  ،عن أجر الصابرينثت رهم بالعديد من اآليات القرآنية اليت حتدَّبفضيلته ذكَّ

ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ﴿ومن تلك اآليات الشريفة:  .واب ونعيمثينتظرهم من 

ِإنِّي ﴿(، 75)الفرقان:  ﴾ُأْوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا﴿(، 14)الزمر:  ﴾ِحَساٍب

َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا ﴿(، 15)املؤمنون:  ﴾نَُّهْم ُهْم اْلَفاِئُزوَنَجَزْيُتُهْم اْلَيْوَم ِبَما َصَبُروا َأ

)القصص:  ﴾ُأْوَلِئَك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرََّتْيِن ِبَما َصَبُروا﴿(، 12)الدهر:  ﴾َجنًَّة َوَحِريرًا

54 .) 

ئمة من التفسري املوضوعي يف بيان ن استفادة األمثلة اليت تبيِّكذلك من األ

كتاب العقل  ،ن ما نقله الشيخ الكليين يف الكايفالنظرية القرآنية يف موضوع معيَّ

 ؛فاإلمام .(29)هشام بن احلكمإىل  له يف خطاٍب ،×ظممام الكاعن اإل ،واجلهل

استشهد باآليات التالية:  ،والعالقة الوطيدة بينهما، ن ترابط العلم والعقلولكي يبيِّ

َوَتنَسْوَن ﴿(، 141)العنكبوت:  ﴾ُبَها ِللنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَنَوِتْلَك اأَلْمَثاُل َنْضِر﴿

 (. 44)البقرة:  ﴾َأنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن

 

  ــــــ سابقة التفسري املوضوعي يف آثار علمائنا األوائل 

تلك العلوم  الذي يعترب أّم ،املختلفة عن علم احلديثسالمية إن انشعاب العلوم اإل

وبروز ، فات والنتاجات العلمية املكتوبة، وظهور العديد من املؤلَّ(18)ولوأصلها األ

 واليت برزت ،دبيةأو ،فقهية، كالمية، فلسفية، عرفانية ،دةهات ورغبات متعدِّتوجُّ

ها ئهات وعلماباب هذه التوجُّجاه أرالوجود مع بداية القرن الثاني اهلجري، واّتإىل 

رغبة يف االستشهاد أو  ؛إما لغرض استخراج النظريات القرآنية ؛الكبار حنو القرآن

يف  طبيعّي هذا ساهم وبشكٍل ألجل تقوية مذاهبهم وخمتلف توجهاتهم، كلُّ ؛بآياته

وأن  ،دبيةأفقهية و بعاٌدأوأن تتاح  ،أن تتبلور الدراسات واألحباث املوضوعية للقرآن
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ول منتوج على منهاج التفسري املوضوعي يف أوكان  ،طياف خمتلفةأشكال وأتظهر يف 

 ،دت التفاسري الفقهيةحكام، فتعدَّبآيات األ خري اهتّمهذا األ .دب والفقهميدان األ

 ،فقه القرآن ؛للفاضل املقداد ،كنز العرفان ؛للمحقق األردبيلي ،زبدة البيان: نظري

كما  .(11)و... ؛لزين العابدين قرباني ،حكامجامع آيات األتفسري  ؛مد اليزديحمل

البيان يف  :مثل ،دبيًاأ أخذت طابعًا ،خرى ضمن التفسري املوضوعيأظهرت كتب 

 ،املفردات يف غريب القرآن ؛بي عبيدةأل ،م؛ جماز القرآنالبن القيِّ ،أقسام القرآن

 . (12)صفهانيللراغب اإل

يف الفقه  مع الدراسات القرآنية حمدودًاقد استمر هذا النهج من التعامل و

خمتلف املباحث إىل  لكن اخلروج بالتفسري املوضوعي .دب يف القرون املتتاليةواأل

ال يف املائة إمل تظهر  ،واحلقوق ،خالقمعرفة اهلل، املعاد، األ :من قبيل ،القرآنية

فهذا  .ةة وجاّدلكن هذا ال يعين انتفاء تفاسري موضوعية أخرى يف مباحث مهّم .خريةاأل

احلاجة  ّنإحيث ؛ رينواحد من العلماء واملفسِّ والحتياجات كّل ،للذوق الشخصي تابٌع

بعض  اهتّمف ،خرىأجياد مواضيع إيف  مة دوٌركذلك كان هلذه املقّدو .االخرتاع ّمأ

هـ( قد عمل على 1111فهذا العالمة اجمللسي) .العلماء بتدوين تفسري موضوعي حوهلا

بواب وفصول كتابه املوسوعة أباب وفصل من  استجماع اآليات املرتبطة وموضوع كّل

 ،افوالكّش ؛للطربسي ،جممع البيان :مثل ،خرىأمستعينا بتفاسري  (،نوارحبار األ)

بواب أيع عى العالمة اجمللسي يف جتميعه لآليات املرتبطة مبواضاللزخمشري. وقد ر

 وفصول البحار ترتيب اآليات وفق ترتيب السور. 

 

 ــــــ التفسري املوضوعي يف القرنني األخريين

وانتهاء  ،سالميةاهلجرّية فرتة ازدهار ورشد وجتديد العلوم اإل 15و 14تعترب املئة 

 :ومن مجلتها ،سالميةفصل ركود الدراسات والتحقيقات يف جزء عظيم من العلوم اإل

رجاع إولعلنا نستطيع  .خّصوالتفسري املوضوعي باملعنى األ ،عّمعلوم القرآن باملعنى األ

ر العلوم بشكل تطوُّإىل  سالميةالذي عرفته العديد من العلوم اإل ر والنمّوهذا التطوُّ

ر مل يسبق هلا ن والتطوُّووقوف العامل على حالة من التمدُّ ،ورشد املعارف البشرية ،عاّم
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مني بعقد أحباث ودراسات قرآنية تتوافق سالم أنفسهم ملَزذلك وجد علماء اإلل .مثيل

وللتعريف بهذا الدين  ،للحفاظ على الذات من جهة ؛بات العصر واحتياجاتهومتطلَّ

اتها وتساؤالتها من جهة إشكالّي عنجابة وإلمناء التجربة البشرية واإل ،السماوي

نا لكنَّ ،خريينوضوعي خالل القرنني األأخرى. تكاثرت وتنوعت مواضيع التفسري امل

 : حموريننها يف اجلملة متحورت حول : إنستطيع القول

لكنها  ،ـ تفاسري على منوال التفاسري املوضوعية القدمية بلحاظ مواضيعها1 

 :حنو ،حتديد نظرية القرآن حول مواضيع حمدودة ما خيّص يف واتساعًا أكثر عمقًا

 ... ،.معرفة املالئكة، الربزخ

وذلك ألنها  ؛ـ تدخل كذلك ضمن التفسري املوضوعي دائرة معارف القرآن2

 ة ومركزة. ن كانت خاّصإو ،تتعرض للبحث يف مواضيع قرآنية

واليت  ،من مقدمة دائرة معارف القرآن وقسٌم ،كما تندرج املوسوعات القرآنية

 يف التفسري املوضوعي.  جديدًا جاهًاتعترب اّت
 

 ــــــ التفسري املوضوعيأهمية وضرورة 

 ة زوايا: تالحظ أهمية التفسري املوضوعي من عّد

املفاهيمي وعدم قدرته على احتواء اجلانب  ،ـ حمدودية التفسري الرتتييب1

ية استمرار البحث والكتابة يف التفسري أهّم تبقى ،نعم والنظري للقرآن الكريم.

التعبري إىل  واحد منها واليت يسعى كّل ،رغم وجود املئات من هذا التفسري ،الرتتييب

ة واحد على ، وال ميكن احلسم يف تغليب كّفةعلى حد كلٌّ ،عن مدلول اآليات

ومساحة اإلبداع  ،من حيث كلفة الطاقات اليت يبذهلا أصحاب هذا التفسري ،اآلخر

لتناول التفسري  نه نظرًافإ ،ومن خالل دعوى أهل االختصاص ،لكن يف املقابل .فيه

لرتتييب تفسري اآليات بشكل أحادي فهذا جيعله غري قادر على استخراج النظريات ا

أو  يةآوليس االقتصار على  ،يتهاالقرآنية اليت تفرض جتميع اآليات ودراستها يف كّل

اآليتني إىل  ضر يف التفسري الرتتييب حني يتعرَّاملفسِّ :وكمثال .ني بقادر على ذلكتاثن

َخَتَم  *ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ﴿ :الشريفتني

ـ  2)البقرة:  ﴾اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم
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فإن  ،لنوعية املنهج املتعامل به مع اآليات نظرًا ؛وبسبب ضيق مساحة هذا التفسري ؛(7

نه وألجل إحبيث  ،قة وحمدودةمن مفاهيم ومداليل تكون كذلك ضيِّبه ما يدلي 

مفهوم كلمة أو  (،كفروا)وباخلصوص مصاديق كلمة  ،استخراج معاني اآليتني

قرآنية ع مجع اآليات اليفألنه لن يستط .،و... ،الذي خيتمه اهلل على قلوبهم (اخلتم)

كل ما يطرح عليه من تساؤالت  عنجابة الواردة يف املوضوع يكون غري قادر على اإل

نذار؟ هل تشمل ة من اإلمفاده: ما املصلحة املرجّو ح سؤاٌلطَرقد ُيو .حول هاتني اآليتني

إمنا تقتصر أو  ،مرتبة خاصة أم هي تهّم ،ار يف مجيع مراتبهم ودرجاتهممجيع الكّف

النزول؟ وإذا مل تكن لإلنذار مصلحة وفائدة أفال تعترب بعثة النيب ار عصر على كّف

؟! ما هو املفهوم الصحيح نني لغوًااهلداية وإىل سلوك مسلك املتديِّإىل  ارودعوة الكّف

وأنها حتكي عن  ،د كنايةللختم والطبع على القلوب والسمع؟ هل املسألة جمّر والتاّم

نى احلقيقي للختم؟ يف حال كان املراد هو املعنى موت قلب الكافر، أم املراد هو املع

توقيعه؟ هل يتناسب اخلتم على القلوب ومسألة  وكيف يتّم ،هو اخلتمما احلقيقي ف

تلك  اجلواب الكامل والشايف على كّل ختيار؟ إّناإلرادة وقدرة اإلنسان على اال

الواردة يف املوضوع اآليات القرآنية  من خالل دراسة كّل ما يتّمالتساؤالت وغريها إّن

 واملرتبطة به. 

املساحات اليت  ما يشمل كّلوإّن ،شكال ال يقتصر على هاتني اآليتنيهذا اإلو

وتدخل ضمن عامل هذا الكتاب السماوي. هل حتديد نظرية  ،أشار إليها القرآن

بدون  ممكٌن ،ومكانتها يف النظام التكويين والتشريعي ،دورها ،قرآنية حول املرأة

 ،دراستها يف مجيع أبعادهاو ،ترتيبهاو ،ج مجيع اآليات املرتبطة بهذا املوضوعاستخرا

أم أن هذا ميدان ال فارس له سوى التفسري  ،ر يف ظل التفسري الرتتييبميسَّو

 املوضوعي؟ 

االشكاالت والتساؤالت اليت تطرح  عنباإلجابة  ن التفسري املوضوعي منوٌطإـ 2

بني  ه الدين األكمل واألمّتسالم بأّنفالقرآن قد عرف اإلمن جهة أخرى وعلى القرآن، 

 ،وهيمن عليها ،وأنه قد نسخ مجيع األديان السماوية ،كل األديان السماوية األخرى

فال  ،وهو اخلامت ،وال اعتبار لدين آخر بعد ظهور اإلسالم ،حبيث ال مكان لدين آخر

سالم وصاف واحلقائق أن اإلألهذه ا . ومفهوم كّل(11)األبدإىل  مكان لظهور دين آخر
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القدمية منها  ،شكاالتإح من استفهامات وطَرما ُي كّل عنل باإلجابة هو املتكفِّ

احتياجات  والكفيل برفع كّل ،امليادين ويف كّل ،يف مجيع املواضيع ،واجلديدة

سالم تعرض صورة وضمن حدوده. فإذا كانت حدود اإل ،الدين جمالنسانية يف اإل

ه يرسم وأّن ،ساسي الوجودي مبفهومه العامة وشفافة عن النظام األواضحة وواقعي

التساؤالت املطروحة يف  ويرفع احلجاب عن كّل ،اخلطوط العريضة للحياة السعيدة

نسانية، نظري: ما هي ر فكر اإلشكاالت اليت حتيِّاإل نكما جييب ع ،هذا اجملال

ميزان اعتبار نتاجات التجربة البشرية حول النظام  ما خيّص نظرية القرآن يف

علم النفس؟  ما خيّص االقتصادي والنظام القانوني؟ ما هي النظريات القرآنية يف

 اليت هي بالفعل من اختصاص التفسري املوضوعي.  ،سئلةوغريها من األ

ة، القرآن والسّن ْيسالم تنعكس يف مصدَررغم أن تعاليم وبيانات دين اإلو

 ،وألنه الثقل األكرب ،والتوافق عليه من دون أدنى منازع ،بسبب مكانة القرآن لكن

 ،شكاالت مطروحة عليهوكل اإل ،تساؤالت البشرية كّل نباإلجابة ع فهو املعيّن

 ومن هذا اللحاظ وجدنا املرجعية الدينية بكّل .دون غريه من األحاديث والروايات

 ،وقد مارست هذا السلوك عمليًا .القرآن إىل د على أولوية الرجوعأشكاهلا تؤكِّ

يف الدرجة  ة إاّلالسّنإىل  وال تعود ،القرآن يف أولوياتها املرجعيةإىل  فكانت ترجع

 الثانية. 

ومن أجل إبراز وكشف النظرية  ؛زمان ويف كّل ،من هذا املنطلق حنن اليوم

نة املتديِّ ،التساؤالت الواردة من خمتلف التشكيالت البشرية عنجابة واإل ،سالميةاإل

 وبالتالي التفسري املوضوعي.  ،القرآنإىل  من اللجوء بّد ال ،نةوغري املتديِّ

لكن  ،راد تفسريها بشكل أحاديبهام قد يساور بعض اآليات اليت ُين اإلإـ 1

 ،دة يف نفس املوضوعواملبين على جتميع اآليات الوار ،التفسري املوضوعي يف ظّل

 ؛وبالتالي يصبح معناها واضحًا ،بهامرفع هذا اإل يتّم ها،جانب بعضإىل ووضعها 

وهذا احلال يسري يف مجيع الساحات اليت  .ر بعضه بعضًاباعتبار أن القرآن يفسِّ

 .و... ،خالق، األحكام، القصص التارخييمن العقيدة، األ أعّم ،ث القرآن فيهاحتدَّ

 بعض األمثلة على ذلك: إىل ذه املسألة أكثر نشري هنا ى تتضح هوحّت
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إذا أردنا تعيني ليلة نزول القرآن وجب البحث يف موضوع نزول القرآن وفق  ـأ

من النظر يف مجيع اآليات اليت وردت يف هذا الشأن،  بّد وهنا ال .نظر القرآن نفسه

الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َشْهُر َرَمَضاَن ﴿فنجد يف هذا الصدد اآلية الشريفة: 

فيكون زمن نزول القرآن وفق هذه اآلية  ،(105)البقرة:  ﴾َوَبيَِّناٍت ِمْن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن

القرآن يف هذا الشهر، وهل  د لنا هل نزل كّلهذه اآلية ال حتدِّ يف شهر رمضان، لكّن

 ؟ كان نزوله نهارًاأو  نزل بالليل

ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر  *ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن ﴿ال تعاىل: ق

القرآن الكريم قد أنزل  فإّن ،واليت قبلها ،وفق هذه اآليةو .(4ـ  1)الدخان:  ﴾َحِكيٍم

 ؛ها ليلة مباركةنإ :األوىل :وهذه الليلة هلا ميزتان .يف ليلة من ليالي شهر رمضان

زالت الليلة  شارات الهذه اإل أمر حكيم. لكن مع كّل نها يفرق فيها كلُّ: إوالثانية

 مسًااحيث جعل هلا  ،صة. فتأتي سورة القدر لتميط اللثام عن هذه الليلةغري مشخَّ

َخْيٌر ﴿فهي  .دت بهاها مبيزات تفرَّوخصَّ ،ال يشرتك معها فيه باقي الليالي ،بها خاصًا

َساَلٌم ﴿وهي  ﴾َتَنزَُّل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر﴿و ﴾ِمْن َأْلِف َشْهٍر

متنحنا  ،اليت أتت يف سور خمتلفة ،اقرتان هذه اآليات إذًا .﴾ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر

 القدر. يف ليلة  ،فكان يف شهر رمضان ،معرفة بزمان نزول القرآن

ة القرآن يف حبث اليقني تستقبلنا مسألة مفهوم ومراتب اليقني: حول نظرّي ـ ب

من خالل هذه اآليات  .(99)احلجر:  ﴾َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقنُي﴿اآلية الكرمية: 

العبد متى  هل أفق العبادة هو اليقني؟ هل هي مبعنى أّن ، منها:سئلةأتفتح أمامنا عدة 

  ؟!عي بعض الصوفيةكما يدَّ ،لعبادةاإىل اجة حب ْدما وصل اليقني مل يُع

ية آتعاىل يف  حيث يقول احلّق نها،وجييب ع ،القرآن نفسه يرفع هذه الشبهة

َوُكنَّا ﴿ار: ون عن سبب عذابهم وخلودهم يف النيفصح ،على لسان أهل جهنم ،أخرى

فاملفهوم من هذه اآلية أن  .(47ـ  42)املدثر:  ﴾ى َأَتاَنا اْلَيِقنُيَحتَّ *ُنَكذُِّب ِبَيْوِم الدِّيِن 

واليقني ليس ما  .من مراتب العلم وهو مرتبٌة ،دوالرتدُّ اليقني مبعنى ما هو مقابل الشّك

قه يزيل طلق اليقني على املوت بلحاظ كون حتقُّأو .ما هو املوتوإّن ،طرحته الشبهة

. من هنا فاليقني يف حيث مع املوت أصبح يقينًا ،فيهكون ا كانوا يشكِّاحلجاب عّم

جانب هاتني اآليتني إىل  وتوضع .(14)ى املوتك حّتربَّ ْدأي اعُب ،اآلية األوىل مبعنى املوت
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وحق اليقني. تبني سورة  ،علم اليقني، عني اليقني :ن مراتب اليقنيآيات ثالثة أخرى تبيِّ

لن ينكروا العذاب  ،عني اليقنيأو  ،اليقنيالناس إذا وصلوا مرتبة علم  التكاثر أّن

ُثمَّ َلَتَرْوَنَها  *َلَتَرْوَن اْلَجِحيَم  *َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي ﴿قال تعاىل:  ،أبدًا هلّياإل

نعمة اجلنة وعذاب  ن لنا سورة الواقعة أّنبينما تبيِّ .(7ـ  5)التكاثر:  ﴾َعْيَن اْلَيِقنِي

كما جاء  .(95)الواقعة:  ﴾ِإنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ اْلَيِقنِي﴿قال تعاىل:  ،اليقني جهنم هي حّق

َوِإنَُّه َلَحقُّ ﴿اليقني:  احلسرة والندامة هي حّقإىل  نهاية الكافرينأّن يف سورة احلاقة 

يكشف لنا عن  هاجانب بعضإىل ووضع هذه اآليات الثالثة  .(51)احلاقة:  ﴾اْلَيِقنِي

 . ةني الثالثتب اليقامر

حبيث يوازي تعميق البحث  ،ضرورة فتح جمال البحث يف املواضيع القرآنيةـ ج 

ويواكبها يف مجيع مستوياتها بلحاظ املوضوع. فالبحث  ،نسانيةيف املعارف اإل

ا وصلته األحباث يف العلوم وأعلى مّم مراتب أهّمإىل  املوضوعي يف القرآن جيب أن يصل

يعلم  ر بسرعة هائلة. والكّلوتتطوَّ ،بعد يوم ع يومًاواليت تتوسَّ ،العاّمالتجريبية مبعناها 

سواء ذات املوضوع  ،ية التحقيقات واألحباث العلمية يف خمتلف املواضيعاليوم مدى أهّم

اجلهاز العصيب كيف  ؟كالبحث يف العقل )الدماغ( كيف يعمل ،عد أم املوسَّاحملدَّ

. وحنن نرى .و.. ؟حجم ونطاق العاملما هو  ؟ام الكونيل النظيتشكَّ وممَّ ؟حركته تتّم

 ،ومحاية مادية ومعنوية حباث واملراكز اليت تقام فيها دعمًار هلذه األأن دول الغرب توفِّ

 . ر مبليارات الدوالرات سنويًاة تقدَّص هلا ميزانّينها ختصِّإحيث 

ويف  ،يف آيات الكونر القرآن يف العديد من اآليات على التفكُّ حثَّويف املقابل 

لتحصيل اليقني  وعاماًل ،لإلميان باهلل حبيث جعلها طريقًا، ب يف ذلكورغَّ ،األنفس

إىل  والسعي ،ر وتعميق البحث يف القرآنالتفكُّ سة. والظاهر أّنبوجود ذاته املقدَّ

ر يف كتاب ية من التفكُّأكثر أهّم ،هلي من اآليات القرآنيةالكشف عن املراد اإل

 . بكثرٍيالكون 
 

  ــــــ العالقة بني التفسري املوضوعي والتفسري الرتتييب

حني البحث يف التفسري املوضوعي هو العالقة اليت تربط بني  لعل السؤال امللّح

ولوفرة التفاسري وفق  ؛هالبعض يرى أّن أّن خصوصًاوهذا التفسري والتفسري الرتتييب؟ 
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الذي  مراأل .للتفسري املوضوعي غ كاماًلوالتفرُّ ،جيب االبتعاد عنه ،املنهج الرتتييب

 ومتايز واستقالل كّل ،فاصل بني املنهجني الرتتييب واملوضوعي يفهم منه وجود خّط

ني ى مع وجود متبّنهو مالك تلك النظرية فحّت واحد عن اآلخر. فإذا كان هذا فعاًل

 ،سباب موضوعيةوذلك أل ؛ها نظرية باطلة وغري صحيحةفإّن ،ومدافعني عنها ،هلا

حيث تعترب املرحلة  ،سنكشف عنها حني احلديث عن مراحل التفسري املوضوعي

 ةآية على حد واليت تقوم على استخراج مداليل كّل ،مراحله الرابعة واحدة من أهّم

والذي يعنى باستخراج النظرية القرآنية  ،وفق مباني التفسري. فالتفسري املوضوعي

ية من تلك آ وكلُّ ،ه اآليات القرآنيةأعمدُت يعد كسقٍف، ربالنسبة للموضوع املختا

ل هذا السقف. هذه املدلوالت ة حتمُّر يف تشكيل وقّواآليات حتمل مدلوالت أحادية تؤثِّ

وبشكل  .يف التفسري الرتتييب آية وفق املباني املعتمدة عاد مالحظتها بالنسبة لكّلُت

املستعملة يف التفسري الرتتييب حني البحث يف عموم املباني والقواعد أو  كّل آخر فإّن

نة استعماهلا يف البحث يف جمموع اآليات املكوِّ ية منفردة يتّمآ داللة ومعنى كّل

ية آوكذلك ما يربط كل  ،عالقة املفردات واجلمل بعضها ببعض :للموضوع، حنو

عنى كل هذا له عامل التأثري يف اكتشاف امل ّنإحيث  ،بآية أخرى قبلها وبعدها

استعماهلما يف  يتّم ،كما تستعمل يف التفسري الرتتييب ،والداللة. وهاتان القاعدتان

تنقيح  بعض اآليات يف التفسري املوضوعي مل يتّم فلو فرض أّن .التفسري املوضوعي

بل يف أغلب  ًا،واستخراج داللتها ومعناها يكون ما استخلص كنتيجة ونظرية ناقص

كذلك من القواعد املعتمدة يف التفسري البحث عن حيان سيكون غري صحيح. األ

 ﴾َوُفُرٍش َمْرُفوَعٍة﴿ :رت اآلية الشريفةسِّفلو حدث أن ُف ،أسباب وشأن نزول اآليات

 ،«نفيسالاد السّج»اآليات بعدها فسيكون معناها إىل  ( من دون النظر14)الواقعة: 

اآليات إىل  بالنظر اجلنة، لكْنعد بها أصحاب ية اليت ُوفيتم درجها ضمن النعم املاّد

ن أن ( يتبي12َّـ  15)الواقعة:  ﴾َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكارًا *ِإنَّا َأنَشْأَناُهنَّ ِإنَشاًء ﴿ :بعدها

 .ر عنهن بالفرش كنايًةوقد عبَّ ،ةزوجات أهل اجلّن بل هنَّ ،اداملقصود ليس هو السّج

 ،الولد للفراش» :|األكرم يّبوقد جاءت هذه الكناية يف احلديث املنقول عن الن

َأْن  *َعَبَس َوَتَولَّى ﴿ :قوله تعاىلإىل  النظر ما لو مّت األمرنفس و. (15)«وللعاهر احلجر
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يف سورة عبس من دون استحضار باقي اآليات اليت هلا ارتباط بهذه اآلية  ﴾َجاَءُه اأَلْعَمى

 هلّيهو املقصود بالعتاب اإل ْنجابة عن السؤال حول َمفستكون اإل ،من خمتلف األبعاد

من  ذلك مجٌعإىل  كما ذهب ،|هل هو شخص الرسول األكرم ،يف هذه اآلية

ولو أن  ؟(12)ميةأمن أثرياء بين  ،آخر حسب نظرية ثانية يكون شخصًاأو  رين،املفسِّ

 بع يف التفسري املوضوعي لكانت النتائج شيئًاتفسريها وفق األسلوب املتَّ هذه اآلية متَّ

فإنه يف هذه احلال ستحسب اآلية على  آخر. ففي حالة كان التفسري األول صحيحًا

الذي  ،|األكرم يتناسب ومقام النيّب تأويل وتوجيه خاّصإىل  اآليات اليت حتتاج

حيث  ،ه على خلق عظيم. ويف حال كان التفسري الثاني هو الصحيحوصفه القرآن بأّن

الذي احتقر واستصغر عبد اهلل بن  ،ميةأثرياء بين أهلي هو أحد ن املقصود بالعتاب اإلإ

 ،هذه اآلية ستدرج ضمن اآليات الواردة يف األخالق مكتوم األعمى الفقري، فإّن

 والناهية عن التفاخر والتحقري. 

ضرورة استعمال قواعد التفسري الرتتييب يف التفسري املوضوعي تكون حني  إّن

ثم يربط بينها وبني سائر اآليات  ،دةدِّيات متعية من بني آآر أن يصطاد يريد املفسِّ

ل جمموعة حبيث تشكِّ ،خرى. أما حني ترتبط بعض اآليات ببعضها البعضاأل

ومع خمتلف أجزاء تلك  ،ة جهاتيكون الربط بينها وبني آيات أخرى من عّد ،حمكمة

كانت  م الضرورة االستفادة من قواعد التفسري الرتتييب أضعاف ماوهنا حتتِّ .اآليات

ر اآليات ر أن يبحث ويفسِّذا أراد املفسِّإوىل. وكمثال على ذلك: عليه يف احلالة األ

ث حول هذا باجلمع بني اآليات اليت تتحدَّ سان فهو معينٌّناملرتبطة مبوضوع خلق اإل

، سورة 10ـ  18فينظر يف اآليات الواردة يف سورة البقرة  .املوضوع والربط بينها

جمموعة على  يبحث يف موضوع كّلو ،115ـ  115وسورة طه  ،27ـ  11عراف األ

رغم أنه  ،بعة يف التفسري الرتتييبرها آية آية، ويستفيد من نفس الطريقة املتَّيفسِّ ،حدة

بإجراء تفسري ملدلول جمموع هذه اآليات باعتبارها  التفسري املوضوعي معينٌّ يف ظّل

املوضوعي للتفسري الرتتييب عند هذا وال تقف حاجة التفسري  .واحد تشرتك يف موضوٍع

ومرحلة اصطياد  ،شكاالتوطرح اإل ،حاضرة يف مرحلة االستفساراتهي ، بل احلّد

ن إثم  .يف استخالص النظرية يف مسألة من املسائل ةراآليات املرتبطة باملوضوع، ومؤثِّ
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االستفادة بشكل صحيح من التفسري الرتتييب يف مرحلة االستفسارات واستنطاق 

وهي  ،لي من النظرية القرآنيةالع على جزء أّوأمام االّط ًاصحيح اآليات يتيح أفقًا

استعمال التفسري  يف ظّل ال ميكن حتصيلها إاّل ،مة ضرورية للتفسري املوضوعيمقّد

يف إغفال  كون عند إعمال التفسري املوضوعي سببًايالرتتييب. فاصطياد اآليات قد 

 ،واضح مع القضية املراد دراستها تبط مباشرة وبشكٍلالعديد من اآليات اليت ال تر

وكمثال على  .حادياللهم إال إذا كانت هناك معرفة مسبقة بها يف إطار التفسري األ

ة والرفقة بني كاألخّو ،ض ملسألة أخالقية اجتماعيةر التعرُّهذا: إذا أراد املفسِّ

يف مجيع آيات القرآن فإنه قد  باشرى مع حبثه املمن وجهة نظر القرآن، فحّت ،املؤمنني

فيها مفردات  ُدحبيث تِر ،مباشر باملوضوع على بعض اآليات املرتبطة بشكٍل ميّر

 مثاهلا، لكنه قد يغفل بعض اآليات اليت تعترب حبقٍّأخوة واألأو  الرفقة والصحبة

وضوع، ال ترتبط بامل انهأمنه  ًاظّن ؛يةليها أهّموة يف مثل هذه العالقات، فال يتأسيسّي

َواَل ﴿واآلية الشريفة:  ،(98)النحل:  ﴾ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن﴿كقوله تعاىل: 

بند يف  د لنا أهّماآلية األوىل حتدِّ (، يف حني أّن11)احلجرات:  ﴾َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم

لى حموري جيب أن يقوم ع فالتفاعل االجتماعي بلحاظ موضوعّي .السلوك االجتماعي

والذي يعين الرعاية  ،د القرآن على العدليؤكِّ احملور األّولففي  .حسانالعدل واإل

وكذا عدم  ،اآلخرين اتحرم على واجتناب الظلم والتعدي ،الكاملة حلقوق اآلخرين

كانت  مهما ،أن ميارس الظلم باجتاه اآلخرأو  ،جاه النفسقبول الظلم من اآلخرين باّت

وهو  ،حساند القرآن على اإلوالفكرية. ويف احملور الثاني يؤكِّناته العقدية مكّو

. وبالنسبة (17)وعن ما قد يصدر منهم من تقصري ،الطرف عن عيوب اآلخرين يعين غّض

وأن قول العيب  ،على احرتام اآلخرين يف أبدانهم وأنفسهم آلية الثانية فهي حتّثإىل ا

ها فرسالة اآلية أّن .(10)ويرجع إليه ،يف اآلخرين هو يف احلقيقة يكشف عن عيب قائله

مفهوم إىل ومعرفتها ترسم لنا نظرة القرآن  ،على معرفة قيمة النفس املؤمنة حتّث

احلصول على هذه املفاهيم القرآنية واحملورية يف موضوع  ة. وكما يالحظ فإّنخّواأل

حادي من خالل التفسري الرتتييب واأل خوة والرفقة ال ميكن احلصول عليها إاّلاأل

لتفسري املوضوعي شاملة إىل اوبالتالي جتعل عملية اصطياد اآليات بالنسبة  ،لآليات
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 وجامعة بالفعل. 

 

  ــــــ مراحل التفسري املوضوعي

عن  جابُةمن املواضيع اليت تطرح بإحلاح حني احلديث عن التفسري املوضوعي اإل

سؤال حول ما هي املراحل اليت يتبعها هذا النوع من التفسري؟ وما هي املراحل اليت 

ر حتى ميكنه احلديث عن النظرية القرآنية حول موضوع من املواضيع يقطعها املفسِّ

 وقضية من القضايا؟ 

 ة مراحل ضرورية للتفسري املوضوعي: ملي سّتاآلالشيخ جوادي  دحدَّ

ر يف هذه املرحلة جيب أن املفسِّف .الواردة يف املوضوع املنتخبمجع اآليات األوىل: 

اآليات الواردة يف املوضوع بالنفي  وأن يستخرج كّل ،نظره على القرآن ط كّليسلِّ

وال يغفل عن شيء منها ما استطاع، وأن ال يكتفي باآليات اليت جاء فيها  ،واإلثبات

 تواه عالقة باملوضوع. حملبل كل ما كان  ،ذكر للموضوع باالسم

 ،ر برتتيب اآليات يف جمموعات خاصة: وهي املرحلة اليت يقوم فيها املفسِّالثانية

 ،ل، املتشابه مع احملكماملفّصمع مع اخلاص، اجململ  والعاّم، املقيد مع املطلق

 ة. ى يسفر اجلمع عن نتائج مهّمقسم مع ما يتناسب معه، حّت وهكذا كّل

األحاديث والروايات الواردة  جتميع كّلإىل  راملرحلة ينتقل املفسِّ: يف هذه الثالثة

أو  الناطقة بالسلب ،أعماهلم وتقريراتهمومن أقواهلم  ،عن العرتة الطاهرة يف املوضوع

 مكان. قدر اإل ال يغادر منها شيئًا ،باإلجياب

ترتيب بعه يف : يعيد ترتيب الروايات اجملموعة على نفس الشكل الذي اتَّالرابعة

وهكذا دواليك،  ،ة مع اخلاصةدات مع املطلقات، العاّموإعادة جتميعها. املقّي ،اآليات

 حكام الفقهية. ه يتبع نفس الطريقة املتبعة يف استنباط األمبعنى أّن

سفرت عنه مرحلة جتميع اآليات وترتيبها يف أر هنا ما : يأخذ املفسِّاخلامسة

ونفس الشيء يكون مع  .ة يف البحثول مهّمبوصفها مبادئ وأص ،جمموعات من نتائج

 ما استخلصه من الروايات واألحاديث من نتائج. 

ر بقراءة ما استخلصه من نتائج من اآليات القرآنية : هنا يقوم املفسِّالسادسة
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ليخرج يف  ،ويستخلص النتائج ،البعضإىل  بعضه الكّل يضّم ،واألحاديث والروايات

 . (19)يف املوضوع املوقف القرآنّيالنهاية بالنظرية القرآنية و

  اثنتني:التأكيد على نقطتني ة مّتيف هذه املراحل السّت

ر بتجميع رة له يقوم املفسِّنة للقرآن ومفسِّة مبيِّنه بلحاظ كون السّنإ :األوىل

بع يف إعادة جتميع اآليات الروايات وإعادة ترتيب هذا اجلمع على نفس املنوال املتَّ

ب نظر القرآن، وتقييم جانإىل  ةاملوضوع، ويقوم بالبحث عن نظر السّنالواردة يف 

 نظرهما معًا.

نه يعترب ما أسفرت عنه مرحلة التجميع وإعادة الرتتيب من نتائج على إ :الثانية

ل الكالم حول هذه املبادئ ملي مل يفصِّاآلالشيخ جوادي  رغم أّن ،أنها مبادئ وأصول

 اليت غالبًا ،ر عن الرسالة والتعاليم األساسيةها تعبِّبها أّنه يقصد واألصول، والظاهر أّن

اعتبار التوحيد هو الرسالة واألصل،  :ث عنها اآليات الواردة يف املوضوع، مثلما تتحدَّ

واحملور األساس يف  ،ساس العام يف اآليات الواردة يف موضوع معرفة اهلل سبحانهاأل

 املعارف القرآنية. 

 ،فق معه فيهاواليت نتَّ ،ةملي يف هذه املراحل السّتاآلد الشيخ جوادي وقد أكَّ

باع نفس مراحل التفسري األحادي والرتتييب يف تعامله على اّتو ،على مراجعة الروايات

ـ اصطياد واستخراج اآليات، 2ـ طرح املسألة، 1مع اآليات، هذه املراحل هي كالتالي: 

ـ استخراج مدلوالت اآليات على أساس مباني 4عادة جتميع اآليات وترتيبها، إـ 1

جراء مقارنة ومقاربة بني مداليل إـ استنتاج النظرية القرآنية بعد 5ومراحل التفسري، 

املعايري  ـ تقييم النتائج بالنظر إليها يف ظّل2اآليات ودراستها يف مجيع أبعادها، 

 ،يف استخالص النتائج مهمًامن جهة ثانية التفسري الرتتييب يكون ووالقرائن األخرى. 

جراء تفسري اآليات بشكل أحادي وفق مباني وأساليب التفسري إحني يراعى فيه 

وقد انتزعت من  ،ةل عليها هي عاّمووذلك ألن تلك املفاهيم واملداليل احملص ؛الصحيح

ها جبانب اآلخر. وهلذا اعتربت املرحلة الرابعة يف التفسري بعضووضع  ،جتميع اآليات

واليت تعين استخراج مدلوالت اآليات  ،املراحل يف التفسري املوضوعي تييب من أهّمالرت

 على أساس مباني ومراحل التفسري. 
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ة التفسري الرتتييب يف تفسري اآليات هناك مبحث معرفة منهجّيإىل بالنسبة 

الفهم الصحيح إىل  لكل واحدة منها موضوعية يف الوصول يعتقد بأّنو ،عشرة مراحل

ـ أسباب وشأن 2ـ فضائل وخواص اآليات، 1هذه املراحل عبارة عن: و .يل اآلياتملدال

ـ ارتباط اآليات مبا قبلها 4خرى، ـ عالقة الكلمات واجلمل الواحدة مع األ1النزول، 

النقاط األدبية إىل  ـ النظر2ـ فهم املفردات الصعبة وشرح املشكل منها، 5وما بعدها، 

ـ رفع 9ـ رفع اإلبهام واألوهام،  0البالغية لآليات،  النقاطإىل  ـ النظر7لآليات، 

 ائج وما تلهمه اآليات من مداليل.ـ جتميع النت11ـ رفع التشابه، 18مجال، اإل

 ة: من استحضار ثالث نقاط مهّم بّد وهنا ال

األوىل، الثانية، السادسة، التاسعة  :من املراحل نه بالنسبة لكّلإ :األوىل 

وذلك  ؛فيها مًامقوِّ وليست شرطًا ،أن ال جتري يف مجيع اآلياتمن املمكن  ،والعاشرة

عن طريق  إليناإما لعدم وصوله  ؛ألننا ال منلك معرفة سبب وشأن نزول مجيع اآليات

وبالتالي فإن املرحلة  ،هامإبوليس فيها أي  ،ألن العديد من اآليات واضحةأو  الروايات،

مجال يف مجيع اآليات. كذلك ال ميكننا احلديث عن وقوع اإل السادسة ليست شرطًا

ففي غري آيات األحكام وآيات القصص ال وجود لإلمجال يف اجلملة،  .يف مجيع اآليات

أما  ،ما تنحصر يف متشابه اآلياتأما احلديث عن رفع التشابه فهذه النقطة إّن

 حمكمها فهي خارجة عن هذه اإلشارة باجلملة. 

مرتبطة بدراسة  طالع واملعرفة الكاملة وفق املراحل املعلنة سابقًااال :الثانية

ة من هنا فللحصول على معلومات تاّم .واحدة منها ة بكّلومطالعة املصادر املختّص

واملرحلة الثانية )سبب  ،وىل )فضيلة وخاصية اآلية(املرحلة األ ما خيّص وكافية يف

رغم أن الروايات تشمل كل  ،الرواياتكتب إىل  من الرجوع بّد ال ،وشأن النزول(

ها من معلومات وأخبار. ا خيّصيف الكشف عّم وهلا دور مهّم ،املراحل السبعة بكاملها

ملرحلة إىل ابالنسبة  .باآليات داخليًا ملرحلة الثالثة فهي ترتبط ارتباطًاإىل ابالنسبة 

ر لها ارتباط بالتدبُّف ةأما املرحلة احلادية عشر .باآليات الرابعة فلها ارتباط خارجّي

إىل والذي جيمع بني البعد الداخلي واخلارجي لآليات. وبالنسبة  ،والتفكر يف اآليات

 ،قة بشرح املفردات الصعبةاملتعلِّ ،والسابعة ،من املرحلة اخلامسة، السادسة كلٍّ
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وهي  ،دباء كافيةني واألفأقوال وأراء اللغوّي ،وبالنكات األدبية والبالغية لآليات

القرآن والروايات يف املراحل الثالثة إىل  جانب احلاجةإىل  يف هذا امليدان، املرجع التاّم

إىل  ة كذلكاحلاجة ماّسو .و)رفع التشابه( ،)رفع االبهام(، )رفع اإلمجال( :األخرية

 رين. نظريات وآراء املفسِّ

املوضوعي  حدى عشرة فإن التفسريهذه املراحل اإلإىل  : أنه باإلضافةالثالثة

 ة األصلية فيه عبارة عن: واملراحل السّت ،مرحلة ةعشر سيكون يف سّت

جياد األسئلة إحبث وحتقيق  من املسائل األساسية يف كّل :ـ طرح املوضوع1

ما يصطلح عليه بطرح مسائل أو  ،شكاالت الصادرة يف املوضوع مورد البحثواإل

هلا ( 48)مقولة السؤال الصحيح نصف اجلوابوضوع املنتخب. ولعل إىل املالبحث بالنسبة 

رات الفكر والعلم هو حصيلة احلركة من التصوُّ وذلك ألّن ؛هنا وعمليٌّ واقعيٌّ حضوٌر

 .(41)رات والتصديقات اجملهولةوالتصديقات املعلومة حنو التصوُّ

إال حني تعلم حدود املعلوم  ،وال حتسب هذه اخلطوة حركة باملعنى املنطقي

وهو  ،املعلومإىل  قد حتصل احلركة من املعلوم واجملهول وتتمايز فيما بينها، وإاّل

 ،أن تكون حركة من جمهول حنو جمهولأو  ،ه نوع من الدورألّن ؛حتصيل احلاصل

. حدود املعلومات حيث ال ميكن احلصول على نتيجة مطلقًا ؛وهو التسلسل الباطل

شكاالت الصحيحة متيز سئلة واإلوطرح األ ،علم هوالت هي مسائل كّلوحدود اجمل

فطرح السؤال الصحيح  ذال .منهما ن حدود كلٍّوتعيِّ ،بني حقل املعلومات واجملهوالت

وبالتالي مييز بني حدود املعلومات  ،نصف الطريق طّي واملناسب يعين أوتوماتيكيًا

 لنيّبإىل اه الصحابة بالسؤال ة توجُّر قّلهذا ما يفسِّ وحدود اجملهوالت. ولعّل

بي أبن  من هذه احلال سوى أمري املؤمنني علّي حيث مل يستثَن ،|األكرم

 ولسانًا ،عقواًل اهلل وهب لي قلبًا إّن»: بذلك قائاًل الذي كان يعتّز ،×طالب

القرآنية بالنتيجة فإن البحث والتحقيق املطلوب يف جمال املعارف والتعاليم و. (42)«سؤواًل

حبيث يشمل  ،ومتابعة البحث ،بإدراك نطاق وحدود تلك املعارف والتعاليم منوٌط

بالطبع و .ى يشمل البحث النقاط اجلديدةق إليها بعد، حّتالتطرُّ النقاط اليت مل يتّم

 بل ال ،بة والواسعة كثريًايعين توسعة البحث حبيث خيوض يف املواضيع املتشعِّ هذا ال
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ة تفصح عن غريه، فاختيار املواضيع اخلاّصإىل  بمن تعيني موضوع ال يتشعَّ بّد

 .ر فيه األفكارسئلة وتتحيَّحبيث تضيع فيه األ ،وال جتعله فضفاضًا ،امتيازات البحث

ة هلذا يستحسن البحث يف نقاط خاّص ،والذي هو موضوع عاّم ،فبدل البحث يف املعاد

 ة ماديةم اجلّنَعِن ،أشراط الساعة، احلياة يف الربزخكالبحث يف أدلة املعاد،  ،املوضوع

رين يف صدد تفسري موضوعي شامل من املفسِّ كان مجٌعإذا  و... اللهم إاّل ،؟معنويةأو 

شعبه  ض لكّلوالتعرُّ ،من استحضار مجيع نقاط املوضوع بّد حينها ال ،القرآن لكّل

 الكبرية والصغرية. 

بعد تعيني وتشخيص موضوع البحث تأتي مرحلة  :ـ اصطياد واستخراج اآليات2

إىل ة بالنسبة وهي املرحلة الثانية املهّم .وجتميعها ،استخراج اآليات املرتبطة باملوضوع

استظهار رأي ونظر كامل عن موضوع قرآني منوط  علوم أّنمن املو .لتفسري املوضوعيا

ية من آدثه التغافل عن ما ميكن أن حي وغري خفّي .بقراءة مجيع اآليات الواردة فيه

يف إجياد  آيتني سببًاأو  غفال آيةإآيات القرآن الواردة يف ذلك املوضوع، فقد يكون 

وبالتالي فإن عدم استعراض مجيع اآليات واإلمساك  .حتريف فيهأو  إبهام يف املوضوع

وليس  ،عن بعض حقيقة نظرية القرآن ًاعن عدد آخر سيكون يف احلقيقة كاشف

  كل النظرية.

لالصطياد واستخراج مجيع اآليات القرآنية املرتبطة باملوضوع املنتخب طرق و

 ثالث: 

عجم املفهرس أللفاظ القرآن امل: االستفادة من معجم مفردات القرآن، كاألوىل

حيث نظم  ،للروحاني ،حصائيوكتاب املعجم اإل ؛حملمد فؤاد عبد الباقي ،الكريم

ميان ف على نظر القرآن حول اإللو أردنا التعرُّ :اآليات وفق كلماتها وحروفها. فمثاًل

هذا األسلوب إمنا  ،نعم .«منأ»والبحث يف مفردة  ،هذه املعاجمإىل  فيمكننا الرجوع

 .اآليات ما ال تفصح هذه املعاجم عن كّل إذ كثريًا ؛وليس تامة ،ةينفع كمرحلة أولّي

كقوله تعاىل:  ،«منأ»لفظ حتت  ليست كل اآليات املتعلقة باإلميان واردًة :فمثاًل

ث عن زيادة فاآلية تتحدَّ .(17)حممد:  ﴾َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقواُهْم﴿

ر عن كذلك جند القرآن قد عبَّ ،«منأ»فيها لفظة  َدميان من غري أن تِرونقصان اإل

 و...  ،حوب، رجس، ِحْنثصر، ثقل، جناح، حرام، إثم، إالذنب بألفاظ خمتلفة: 
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فقد وضع العديد من الكتب لكي  .: االستعانة مبعاجم مواضيع القرآنالثانية

 قامت هذه املعاجم بتجميع اآليات الواردة يف كّل .ف على القرآنتسهل عملية التعرُّ

حملمد فارس  ،عجم اجلامع ملواضيع آيات القرآن الكريمامل :مثل ة،موضوع على حد

قي مؤسسة آداب جملموعة من حمقِّ (،بالفارسية)قرآن  ، ومعجم بركات

غري كافية يف استخراج مجيع اآليات أيضًا هذه املعاجم و .و... ،ومعارف القرآن

فيها مؤلِّ أّن :هاأهّم ،وذلك راجع ألسباب ؛القرآنية املرتبطة باملوضوع املراد دراسته

ال يكون  وغالبًا ،اآليات ة يف استخراجبعوا أساليب خاّصقد اتَّ نما يكونو كثريًا

 ًاناقص وبالتالي استقراًء ًا،عفوي ًاوإمنا يكون منطلق ،مبنى يف اختيار اآليات هناك أّي

هذا ال مينح  ها فإّنوحتى مع فرض انتفاء هذه النقائص كّل .لآليات املشرتكة املضمون

ما يكون آيات املوضوع إّن جتميع واستخراج كّل بلحاظ أّن ؛االطمئنان الكامل إليها

 .ة واملقصود املباشر وغري املباشر لآلياتة والفرعّيحبث املدلوالت األصلّي إذا مّت ًارمتيسِّ

ليس يف  ًاوبسبب اتساع مواضيع القرآن وانتشارها يف أغلب اآليات القرآنية فهو عملّي

 وسع تلك املعاجم. 

بقى الطريق ي سابقًابعد ما قيل وهو  .لقرآن الكريمإىل ا: الرجوع املباشر الثالثة

ملا تتطلبه  ًاة ميدانية. ونظرعملّي يوه ،اآلمن الستخراج مجيع آيات املوضوع مباشرة

من أمور  بّد ة واستحضار كامل جلميع القوى الفكرية والعقلية الهذه العملية من دّق

 : ةثالث

إذ البحث عن اآليات  ؛ـ ال ميكن االنشغال بأكثر من موضوع يف نفس اآلن1

 ،ت الذهنوتشتُّ ،بطة بأكثر من موضوع يف نفس الوقت يعين فقدان التمركزاملرت

وبالتالي جيعل الذهن  ،ة بأحد املواضيعمداليل اآليات اخلاّص حبيث ال يستوعب كّل

 ،وجيعلها تنفلت من حتت ناظريه ،يغفل عن العديد من اآليات ذات الصلة باملوضوع

ط الضوء على صورة بعينها تنطلق ن تسلِّاليت بدل أ ،وهو يف هذا يشبه آلة التصوير

ب فقدان ويسبِّ ،وهو ما يفقد الصورة الوضوح ،ألخذ أكثر من مشهد يف نفس اللحظة

 من الصور وغريها من العيوب.  جزء مهّم

دة كلما كان ما كانت حدود املوضوع حمدَّشارة فكّلـ كما سبقت اإل2
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 .رًاوميسَّ استخراج اآليات ذات الصلة كاماًل

ل أنها ذات صلة َمحَتيف املرحلة األوىل جيب إدراج مجيع اآليات اليت ُيـ 1

ثبات إو ،فرز اليت هلا صلة حقيقًة رغم أنه يف املراحل األخرى التالية سيتّم ،باملوضوع

ألن البحث يفرض  ؛وتصفيتها عن ذات الصلة الكاذبة ،مدخليتها يف املوضوع

وألنها  ،ملا هلا من تأثري على البحث ؛مجيع الشواهد واملستندات احملتملةاستحضار 

 بالتالي حتفظ له مشوليته. 

 : فبعد عملية استخراج اآليات وجتميعها الـ التصنيف والرتتيب املنهجي لآليات1

حتى يسهل  ؛مرحلة تصنيفها وترتيبها وفق جمموعات منسجمةإىل  من االنتقال بّد

ر البحث يف موضوع اإلمامة فلو أراد املفسِّ .ف على مدلوالتها واستيعاب مفاهيمهاالتعرُّ

إىل  اآليات ذات االشرتاك، جيب أن ينتقل وبعد أن يستخرج كّل ،والوالية يف القرآن

وما  ؛ة قسم خاّصمامة العاّمما يندرج حتت عنوان الوالية واإل ،وحداتإىل  تصنيفها

خلالفة والوصاية اليت ة يذكر فيها ا. الوالية العاّميدخل يف الوالية اخلاصة قسم ثاٍن

ا حني خلفه على قومه مّل خالفة هارون ألخيه موسى :نظري ،عرفتها األمم السابقة

وتتجلى  ،ةثم الوالية اخلاّص .حيث نزلت عليه التوراة و.. ،جبل الطورإىل  أراد الصعود

. كذلك من املناسب يف مبحث إمامة أهل |سالم حممداإل يف أهل بيت نيّب

أبي بن  : اآليات الناظرة يف إمامة علّياألوىلجمموعتني: إىل  تقسيم اآليات ^البيت

إمامة ووالية مجيع إىل  اآليات الناظر :الثانية .ية التبليغآو ،كآية الوالية، ×طالب

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا ﴿قوله تعاىل:  :نظري ،^أئمة أهل البيت

 (. 59)النساء:  ﴾وَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْمالرَُّس

 من أربع جهات:  ^اآليات الواردة يف إمامة أهل البيتإىل  ميكن النظرو

ق حيث كان تصدُّ ،(41)ق بآية الوالية: كما هو الشأن يف ما يتعلَّـ سبب النزولأ

يف نزول  ي يف املسجد ألحد املساكني سببًايصّل خبامته وهو راكٌع ×مام علّياإل

  .هذه اآلية الشريفة

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ﴿ :: كما يف اآلية الكرميةشأن النزولـ ب 

منا نزلت إو ،ن نزوهلا مل يكن لسبٍبإحيث  ،(7)البينة:  ﴾ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة
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وقد وردت  ًة.خاّص تشرح حااًلأو  ،شرعيًا ن حكمًالتبيِّأو  ،لتعاجل مشكل أمر واقع

ئمة من بي طالب واألأبن  د نزول هذه اآلية يف أمري املؤمنني علّيالروايات اليت تؤكِّ

 . (44)^ولده

 ﴾َوَعاَلَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن﴿ :: كما يف اآلية الشريفةبطن اآلياتـ ج 

 ،وعلى أساس بطن اآلية ،الرضاوالصادق  نيمامحيث روي عن اإل ،(12)النحل: 

 . (45)«^واملراد بالعالمات أهل البيت ،|ن املقصود بالنجم رسول اهللأ»

 ل يفمل تنِز مصاديق على القرآنية تطبيق اآلياتعبارة عن وهو  :(42)اجلريـ د 

هل أو |النيب على اآلياتهذه الدراسة انطباق  واملقصود به يف .اآليات لكنها تأش

َوُنِريُد َأْن ﴿قوله تعاىل: إىل وخمالفيهم، كما هو الشأن بالنسبة ، ^الطاهرين تهبي

)القصص:  ﴾َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم اْلَواِرِثنَي

بيان أن جناة بين اسرائيل من ظلم فرعون كان إىل  ن شأن نزوهلا ناظٌرإ(، حيث 57

 ،#مام الثاني عشر، أما من باب اجلري فهي تنطبق على اإل×يد النيب موسى على

 . (47)ويكون له التمكني فيها ،سريثون األرض ْنفهو وأصحابه َم

ل أمر االستنتاج واستخالص ن جتميع اآليات وترتيبها قد يسهِّإكما يظهر فو

 د شيئًاولكن هذا الضعف يتبدَّ ،وىل قد جيابه بالضعفلكنه يف املرحلة األ ،النتائج

. فهذا الرتتيب يسفر عن تنظيم دقيقًا تفسريًا ةية على حدآ بواسطة تفسري كّل فشيئًا

 غاية. للفئوي وتصنيفي دقيق 

: فبعد جتميع اآليات ـ استخراج مداليل آحاد اآليات على أساس مباني التفسري4

ية على آ البحث يف كّلإىل  رفسِّلية ينتقل املواستخراجها من مجيع القرآن كمرحلة أّو

صول املعتربة يف واملراد مبباني التفسري األ .وتفسريها وفق مباني التفسري ة،حد

دبية والبالغية، التعريف باملفردات والكلمات القرآنية، القواعد األ :مثل ،صولاأل

ِإنََّما َوِليُُّكْم اللَُّه ﴿آية الوالية  .. وملزيد من التوضيح فبعد ضّم.و. ،رينراء املفسِّآقراءة 

)املائدة:  ﴾َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن

مام مامة اإلإواملنحصرة يف  ،ةجمموع اآليات املرتبطة باإلمامة اخلاّصإىل  (55

وبالطبع فمداليلها تنكشف من خالل  .ت اآليةبيان مدلوالإىل  رينتقل املفسِّ ،×علّي
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 وتكون باختصار على النحو التالي:  ،إعمال مراحل التفسري

 على احلصر؟  «ماّنإ» كيف تدّل أـ

 طالقاته املختلفة؟ إوما هي  (،الولّي)مفهوم  ـ ب

ووالية  |كرماأل العالقة بني والية اهلل سبحانه وتعاىل ووالية النيّبـ ج 

 . ×علّي

وهو  ،×على شخص علّي ﴾َوالَِّذيَن آَمُنوا﴿اجلمع الوارد يف  كيف يدّل ـ د

 مفرد؟ 

 خبامته؟  ×ق علّيطلق لفظ الزكاة على تصدُّأكيف  ـ و

 استحضار ودراسة رواية الفريقني حول سبب نزول هذه اآلية. و...  ـ ي

إىل  رذا كان البحث حول نظر القرآن حول اجلرب واالختيار فحني يصل املفسِّوإ

)الصافات:  ﴾َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن *َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن ﴿اآلية الكرمية: 

نسان إلعمال اأهل هي  ،﴾َوَما َتْعَمُلوَن﴿ :ن ما املقصود من قولهمن تبيُّ بّد ( فال92ـ  95

وبالتالي  ي،املتعالاهلل إىل  حيث تنسب ،«خلقكم»واليت تعطف يف هذه الفقرة على 

املقصود  أم أّن ،وله دليله ًا،نسان مالئميصبح طرح اجلرب وسلب قدرة االختيار عن اإل

مكان للجرب  أن اهلل خلقكم وما تنحتون من أصنام بأيديكم، ويف هذه احلال ال

هذه اآلية كغريها  وكما يبدو فإّن ؟!(40)إذ ال موضوعية هلما يف البني ؛وسلب االختيار

واليت تشكل سلسلة تربط بني مجيع  ،من اآليات الواردة يف موضوع اجلرب واالختيار

ن االستنتاج النهائي واملنهجي إو .هلي من اجلرب واالختياراآليات، تفصح عن املوقف اإل

ة من آيات تلك آي وىل باستخراج مداليل ومفاهيم كّلبالدرجة األ من هذه اآليات منوٌط

 حادي. ألسلة بشكل الس

 ،نة للموضوعمداليل اآليات املكّو ـ استنتاج النظرية القرآنية من خالل ضّم5

فبعد اصطياد واستخراج اآليات وجتميعها مبا  :وقراءتها من مجيع أبعادها ومناحيها

وفق منهج التفسري  ة،ية على حدآ أخذ مداليل كّل فق ومنهج التفسري املوضوعي يتّميتَّ

 ،ة القرآنمرحلة استخالص نظرّيإىل  رينتقل املفسِّوحادي والرتتييب لآليات، األ

 سئلة املطروحة حول املوضوع. األ نجابة عواإل
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وعالقتهما مبسألة اخللود  ،كمثال: لو كان البحث حول مبحث العمل وثوابهو

 النتيجة التالية:إىل  لمن وجهة نظر القرآن، فبقطع املراحل السابقة نتوصَّ

 ينية، وليست تشريعية وجعلّية صرفة.عالقة العمل باجلزاء تكو : إّناًلأّو

ُهْم ِفيَها ﴿مثل:  ،مفردة اخللود قد أتت يف اآليات القرآنية : رغم أّنثانيًا

واليت تعين االستمرار  ،(187آل عمران:  ؛275، 217، 01، 19، 25)البقرة:  ﴾َخاِلُدوَن

ة بدّياحلديث عن األ لكّن .(49)واالستمرارية املطلقةها ال تعين الدوام أّن إاّل ،والدوام

مثل  ،ترديد ال حيتمل أّي عذاب بعض أصحاب النار جاء بشكٍل ما خيّص املطلقة يف

َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ﴿و ،(127)البقرة:  ﴾  َوَما ُهْم ِبَخاِرِجنَي ِمْن النَّار﴿قوله تعاىل: 

َلْم َتُك َتْأِتيُكْم َقاُلوا َأَو *ِلَخَزَنِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْومًا ِمْن اْلَعَذاِب 

)غافر:  ﴾ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَِّناِت َقاُلوا َبَلى َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ِإالَّ ِفي َضاَلٍل

 ذًاإ .م استمرارية مطلقةد استمرارية أهل النار يف جهنَّوهو التعبري الذي يؤكِّ ،(58ـ  49

مام بعض القائلني بوجود نهاية أباب التأويل  ن ويسّدفاالستنتاج النهائي هلذا املوضوع يبيِّ

 .(58)وأبدًا بعض أهل النار هم خالدون يف العذاب مطلقًا ن أّنوتبيِّ ،لعذاب أهل النار

: فرغم أن استعمال ـ تقييم النتائج من خالل عرضها على معايري وقرائن أخرى2

 ،دةمتعدِّ وكذا قراءتها من نواٍح ،حادي لآلياتما خيص التفسري األ مباني التفسري يف

 ة حول موضوعة قرآنّيواخلروج بنظرّي ،استخالص النتائج وبعد الدراسة والتمحيص يتّم

بعة ميكن قبوهلا وهي النتائج اليت وبلحاظ الطريقة املتَّ ،قضية من القضاياأو 

 العتبارات شديدة تربز فيها احلساسية من نسبة أّي ونظرًا ؛هإال أّن ،واالعتماد عليها

من عرض تلك النتائج على معايري  بّد فال ،القرآن الكريمإىل  موقفأو  ةنظرّي

ة وتكون املقارنة مع ما ورد يف السّنة والعقل، واليت قد يكتفى فيها بالسّن ،وقرائن

بينما ينحصر العرض على العقل يف جمال  ،من أحاديث وروايات يف مجيع النقاط

 ^أهل البيت معتربة، وذلك باعتبار أّن وفق أصول ومباٍن ،املواضيع العقلية يف القرآن

تهم ّنفبالتالي العرض على س ،كرماأل والوارثني لعلم النيّب ،ب اهللالة كتَمهم َح

وما ينتج عن هذا من مساس حبرمة  ،لتلك النتائج من االنزالق حنو اخلطأ ضماٌن

من املمكن أن ينسب  :فعلى سبيل املثال. (51)هه عن اخلطأته وتنزُّالقرآن وقدسّي
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الروايات الصادرة إىل  لكن بالرجوع ،ليهمإنبياء اخلطأ والنسيان الباحث يف عصمة األ

أو  لون فيها اآليات اليت قد يفهم منها اخلطأواليت يؤوِّ ،^هل البيتأئمة أعن 

ويعرف تأويلها ملا يتناسب ومقامهم  ،ضح املعنىيتَّ ،نبياءاألإىل  املعصية املنسوبة

مري املؤمنني البن عباس مبحاججة أوهذا هو الداعي وراء أمر  .وعصمتهم الكاملة

بي أبن  القرآن كما قال علّيف ،واالبتعاد عن حماججتهم بالقرآن ،ةاخلوارج بالسّن

ا مع السنة فال أّم ،أمامهم لالحتجاج فتلك الوجوه نافذٌة .(52)«ال وجوهمّح» ×طالب

يستند عليها  لة للقرآن، وهذا ما جيعلها قرينًةنة ومفصِّفهي مبيِّ ،فرار هلم سوى التسليم

 وتصحيح ما استنتج من مداليل اآليات.  ،يف دفع اخلطأ عن تلك النتائج

ذا سلم عن الشبهة والباطل إ .ودعها اهلل يف خلقهأة ة باطنّيالعقل كذلك هو حّج

يف  ًاوجداني وبذلك يكون مستندًا .(51)والباطل يعرف حدود احلّق ومعيارًا ميزانًا دَُّع

ما  رين يفح هفوات نظر املفسِّويصحِّ ،ما استنتج من مداليل اآليات أبيان خط

العقل يف تفسريه لقوله إىل  الفخر الرازي استند ولو أّناستخلصوه من نتائج ونظريات. 

مكان رؤية إيف نسبة  ئ( ما كان ليخط21ـ  22)القيامة:  ﴾ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة﴿ :تعاىل

ن اجلسمية إوحيث  ،ما جتوز ألمر جسماني وماديالرؤية بالعني إّن وألدرك أّن ،اهلل

 ع تستحيل رؤيته بالعني. َبوبالتَّ إّنهاهلل تعاىل ف ية تستحيل يف حّقواملاّد
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 الفقه إطاللة على املسار التارخيي لتبويب علم أصول
 من املرتضى إىل الصدر

 

 ورپمهدي علي د. الشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مدخل

إىل  قون املسلمون منذ القدم ـ من خالل تعداد الرؤوس الثمانية ـلقد أشار احملقِّ

ه مل يكن أّن إاّل ،«القسمة»أنهم كانوا يستعملون مصطلح  ورغمعملية التبويب أيضًا. 

مرادهم من ذلك سوى التبويب والتنظيم الصحيح واملنطقي للعلم. ورمبا أمكن لنا أن 

تنظيم وتصنيف مباحث العلم، وبيان موقعها، من خالل »نعّرف عملية التبويب بأنها: 

 . «املوضوع واملبادئ واملسائلإىل  ب املنطقي، وتقسيم املباحثمعايري الرتتُّإىل  االلتفات

 : التاليبعضها على النحو إىل  للتبويب فوائد مّجة، ميكن اإلشارة وقد ذكروا

والسيطرة على  ،العلمإىل  ل الطريق للوصولـ إن عملية التبويب تسه1ِّ

 موضوعاته. 

، وال ختفى ضرورة مباحث العلم يف وقت أقّلإىل  فـ إمكان التحقيق والتعر2ُّ

 وتشّعبها.  اتساع رقعة العلومإىل  االقتصاد يف الوقت بالنظر

 ذلك. إىل  تدعو ـ إن عملية التبويب حتّد من تكرار املباحث من دون ضرورٍة1

املباحث إىل  ق يف ذلك العلم يف الوصول السهلـ إن عملية التبويب تساعد احملق4ِّ

 اليت حيتاجها. 

علم من العلوم يتّم  ـ من خالل التبويب الصحيح واملنطقي ملباحث ومسائل أّي5
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إذ تربز املبادئ التصّورية  ؛املوضع الصحيح لكّل مبحث بشكل واضححتديد 

والتصديقية العامة لذلك العلم، ويتّم ترتيبها على حنو منطقي. وهكذا مسائل ذلك 

يف  ،االرتباط واحلاجةإىل  بااللتفات ،ذات األسلوب املنطقي وفق ،العلم يتّم ترتيبها

مسألة تتقّدم من  رية والتصديقية لكّلاملبادئ التصو موضعها املناسب. وطبيعي أّن

جعل االستنتاجات أكثر صوابية إىل  هذه األمور تؤدي الناحية املنطقية عليها. وكّل

 الُبعد عن التعقيد، وعدم اخللط بني املسائل. إىل  وإصابة للواقع، كما تؤدي

واليت جيب علينا اإلشارة إليها هنا، هي مالكات  ،والنكتة اهلامة األخرى

التبويب الصحيح. رمبا أمكن تقديم الكثري من املالكات يف هذا الشأن، ولكن 

 :الذي يبدو أساسيًا عبارة عن أمرين

: معرفة ارتباط املسائل واملباحث ببعضها؛ إذ من خالل ذلك يتضح ما هي األول

وما هي املباحث اليت تعترب من مبادئ  ؟خرىب على املباحث األاملباحث اليت ترتتَّ

طبيعي أن هذا األمر جيب أن ُيراعى يف التنظيم والتبويب من الو ؟املسائل األخرى

 املنطقي. 

الغاية اليت ومن خالل تعريفه وبيان حّده ورمسه،  ،(1): معرفة املوضوعلثانيا

إذ من خالل معرفة هذه األمور بشكل صحيح ميكن الفصل بني مسائل  ؛ينشدها

إىل  ب منطقي بينها بالنظرالعلم وبني مبادئه التصّورية والتصديقية، وإقامة ترتُّ

 ه بالتفصيل يف مقالة أخرى. ه وحققُتاألولويات. وهذا ما قد حبثُت

التارخيي لتطّور تقديم تقرير عن املسار إىل  وأما يف هذه املقالة فإننا نسعى

عصرنا احلاضر، مع بيان التبويبات اليت إىل  منذ بداية نشأته ،التبويب يف علم األصول

على تلك املالكات،  منها مل حيتِو مّت فيها رعاية مالكات التبويب الصحيح، وأيٌّ

ق تبويب احملقِّإىل  ويف هذا اجملال سنتعّرض .(2)وإمنا قام على أذواق وأمزجة أصحابها

بالتفصيل، وسنبحث يف مستوى  &بري السيد الشهيد حممد باقر الصدرالك

 ة ورعاية مالكات التبويب الصحيح فيه. االستحكام والدّق

الطالب الذي يستطيع أو  احملقق وإّن .لقد ختّطى علم األصول مراحل خمتلفة

التعّرف على هذا املسار التارخيي سوف حيصل على إحاطة شاملة وجامعة ومنسجمة 
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حول هذه احلركة والنظام والتبويب املناسب، وحيصل على الكثري من الفوائد 

أفضل وسيلة لالطالع على مثل هذا التحّول تكون اجلديدة والبديعة. ومن الطبيعي أن 

إذ من  ؛التبويبات املطروحة يف هذا العلمإىل  هي تلك اليت تكمن يف الرؤية الدقيقة

من قبيل: الُعّدة، واملعارج، واملعامل،  ،ب األصوليةخالل أدنى مقارنة جنريها بني الكت

ندرك هذا املسار يف  ،وغريها من الكتب األصولية ،والقوانني، والكفاية، واحللقات

ي. من هنا فإن النظر وما طرأ عليه من التغيري والتحّول الشامل والكّل ،تاريخ التبويب

 بيانه يف هذه املقالة.إىل  ما نسعى يف تاريخ التبويب يف علم األصول يبدو ضروريًا. وهذا

ورمبا كان من املناسب ـ قبل اخلوض يف موضوع املقالة ـ أن نذّكر بأمور حول 

ما طرأ عليه من إىل  من أجل الوصول ؛األهمية الكبرية لبحث تاريخ علم األصول

عناصر تلك التغيريات، وما إذا كان التكامل يف األصول متزامنًا والتغيريات، 

كيف فًا مع التغريات احلاصلة يف علم الفقه أم ال؟ وإذا كان اجلواب بالنفي ومنسجم

ميكن إجياد هذا التزامن واالنسجام؟ كما جيب حتديد ما كان عليه علم األصول 

وهل مّت الكشف  ،وكيفية حصول ذلك ،واحليوية واجلمود ،من نقاط القّوة والضعف

 اكتشافها فهل مّت العمل على صيانة عن العناصر واألسباب الدخيلة يف ذلك؟ وإذا مت

بها يف األزمنة السابقة أم ال؟  يهذا العلم من أن يبتلي يف املستقبل بذات املوانع اليت ابتل

وإن مل يتّم اكتشافها هل أجري حتى اآلن حتقيق من أجل التعّرف عليها واصطيادها 

 ؟أم ال

ر والتقّدم يف التطّوحتقيق واسع حول مراحل إىل  خالصة الكالم: إننا حباجةو

علم األصول وأشكاله وعناصره. وبطبيعة احلالة فإننا يف اإلجابة الدقيقة عن األسئلة 

ث فيها عن اليت نتحدَّ، (1)سع هلا حجم هذه املقالةكتابة أخرى ال يتَّإىل  املتقّدمة حباجة

 شكل التحول والتغيري يف تبويب علم األصول بالتفصيل. 

وكيفية تطور علم األصول جيب أواًل أن نقوم جبولة ومن أجل دراسة شكل 

النتيجة املطلوبة من خالل إىل  لكي نتمكن من الوصول ؛رحول أدوار هذا التطّو

 التدقيق يف تبويبات هذا العلم يف خمتلف املراحل. 

كيفية تطّور علم األصول ضمن مراحل  &وقد شرح السيد الشهيد الصدر
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 وهي:  ،(4)ثالث

 د وإعداد األرضية. ـ عصر التمهي1

 ـ عصر العلم. 2

 ـ عصر التكامل. 1

د اإلسكايف، ْيوقد بدأ مساحته عصر التمهيد بابن عقيل الُعماني، وابن ُجَن

والشيخ املفيد، والسيد املرتضى، وختمه بالشيخ الطوسي، حيث ينحدر علم األصول 

 هذه املرحلة مّت رة. ويفيف نهاية هذه املرحلة حنو الضعف واألعمال الرتيبة واملتكّر

ورسالة  ؛: )كشف التمويه واالستئناس(، البن اجلنيدالتاليةتدوين الكتب األصولية 

للسيد املرتضى،  ،و)الذريعة( ؛للكراجكي ،الشيخ املفيد املوجودة يف )كنز الفوائد(

 وكذلك )عّدة األصول( أيضًا. 

من، أي منذ وأما عصر العلم فقد رصد السيد الشهيد بدايته بعد قرن من الز

 ،القرن الثاني عشر. وقد بدأت هذه املرحلة بالسيد مكارمإىل  بداية القرن السادس

ي، والشهيد األول، ي، والعالمة احلّلاحلّل قوابن إدريس، واختتم باحملّق ،وابن زهرة

والشهيد الثاني، والفاضل املقداد، وصاحب املعامل، والشيخ البهائي. وهذه املرحلة هي 

املعارج(، وبادر )، و(ف احملقق احللي )نهج الرسولازدهار علم األصول. وفيها ألَّمرحلة 

غاية )، و(مبادئ األصول)، و(كتابة )تهذيب األصولإىل  العالمة احللي أيضًا

علمي الكالم إىل  منتهى الوصول)للغزالي، و (،شرح غاية األصول)، و(األصول

قني ابن ف فخر احملّقاآلن. وألَّإىل  وال يزال بعض هذه الرسائل موجودًا .واألصول(

وكتب الشهيد الثاني )القواعد(، وكتب الشيخ  ،مة )شرح التهذيب واملبادئ(العاّل

 تأليف كتاب )زبدة األصول(. إىل  حممد حسن )معامل األصول(، وبادر الشيخ البهائي

واليت  ،خبارينيومن ثم بدأت مرحلة جديدة من ضعف األصول، وهجوم األ

 ت على مدى القرنني احلادي عشر والثاني عشر. استمّر

عصر تكامل األصول قد بدأ يف نهاية القرن الثاني  وقال السيد الشهيد بأّن

الذي هو بداية  ،عصرنا هذاإىل  واستمر ،مع ظهور الشيخ الوحيد البهبهاني ،عشر

القرن اهلجري اخلامس عشر. ويف هذه املرحلة عمد الطالب الذين درسوا على يد 
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من أمثال: السيد مهدي حبر العلوم، والشيخ جعفر  ،ا مباشرًةالوحيد البهبهاني ـ إّم

كاشف الغطاء، واملريزا القمي، والسيد علي الطباطبائي، والشيخ أسد اهلل 

من أمثال:  ،بواسطة التالميذ الذي درسوا على أيدي هؤالء العباقرةأو  التسرتي،

، والسيد حمسن األعرجي، والشيخ صاحب الفصول شريف العلماء املازندراني

 النراقي، وصاحب اجلواهر، ومن بعدهم تالمذتهم، وعلى رأسهم الشيخ األنصاري ـ

 ،القّمة والذروة. ويف نهاية املطاف قام أشخاٌصإىل  والبلوغ به ،تطوير علم األصولإىل 

 ،يمن أمثال: صاحب الكفاية، والشيخ النائيين، والشيخ العراقي، والشيخ اإلصفهان

 ،السيد اخلوئيوإلمام اخلميين، امن أمثال:  ،توريث علم األصول لعلماء كبارب

 وغريهما من املعاصرين. 

بيان حتّول وتطّور األصول عرب إىل  وقد عمد الدكتور أبو القاسم الكرجي

ة، ويظهر امتزاج واختالط وبالطبع فإن هذا التقسيم أكثر مشولية ودّق . (5)تسع مراحل

مقالتنا هذه ترصد هدفًا آخر فإننا  ّنإطق باألصول. ولكن حيث الكالم واملن

 سنكتفي بكالم السيد الشهيد الصدر يف باب أدوار التحّول والتطّور. 

ق السيد الشهيد الصدر بشأن مه احملقِّالتقسيم الذي قدَّإىل  وبااللتفات ؛أما اآلن

وضمن مقارنتها ببعضها  .بعض التبويبات لكّل مرحلةإىل  مراحل تطّور األصول، نشري

إىل  بيان كيفية وتبلور تطّورها بوضوح. من هنا فإننا سوف نشريإىل  سنعمد أيضًا

 ؛للسيد املرتضى ،من خالل تبويب الذريعة ،املرحلة األوىل، أي املرحلة التمهيدية

للمحقق  ،. ونبحث يف عصر العلم، من خالل تبويبات املعارجالطوسي للشيخ ،والُعّدة

للشيخ حممد حسن. ويف مرحلة الكمال  ،واملعامل ؛للعالمة احللي ،واملبادئ ؛احلّلي

ق باملرحلة ما يتعلَّ ر بقوانني املريزا القمي، وفصول الشيخ حممد حسني. ويفُنذكِّ

ند ولآلخ ،وكفاية األصول األنصاري؛ النهائية سنبحث يف تبويبات رسائل الشيخ

لشيخ النائيين، والشيخ العراقي، والشيخ من أمثال: ا ،اخلراساني، وتقريرات أعالم

اإلمام اخلميين، والسيد اخلوئي، مع تبويبات أصول الفقه للشيخ واإلصفهاني، 

  .(2)ر، وحلقات السيد الشهيد الصدر، و...املظفَّ

التالية: للسيد املرتضى، نطالع املباحث  ،(7)«أصول الشريعةإىل  الذريعة»ففي 
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، واإلجزاء، مة الواجب، والنهي عن الضّدواألمر، ومقّداأللفاظ، والعلم والظن، 

، واجململ واملبّين، واملفاهيم، والنسخ، واخلرب ونقل اخلرب، واخلاّص والنهي، والعاّم

واألحكام وأفعاهلا، واإلمجاع، والقياس، واالجتهاد، واحلظر واإلباحة، 

 واالستصحاب. 

ل الكتب ه من أّوأّنوكما هو واضح فإن أكثر مباحث هذا الكتاب ـ رغم 

وبطبيعة احلال فإن  .يف الكتب األصولية املعاصرة أيضًا األصولية عندنا ـ موجودٌة

 خام، ومن دون إضافة أّي نظام عليها.  السيد املرتضى قد طرحها بشكٍل

، نشاهد هذا التبويب: العلم والظّن ،للشيخ الطوسي ،(0)«عّدة األصول»ويف 

الدليل واخلطاب، واألمر والنهي، والعام واخلاص، واملطلق  والداللة واألمارة، وارتباط

ثبات اخلطاب، والفعل وأحكام إد، واجململ واملبّين، والناسخ واملنسوخ، وطريق واملقّي

األفعال، واإلمجاع، والقياس، واالجتهاد، واملفيت واملستفيت، واحلظر واإلباحة. 

 وحيكي عن تناسق أكثر.  ،وهكذا نالحظ أن تنظيم الشيخ أقوى وأمنت

استعراض املسائل إىل  فقد عمد (9)«معارج األصول»ي يف ق احلّلوأما احملقِّ

ًا، وقد رّتب كتابه يف عشرة أبواب، واملباحث األولية بشكل مضغوط وخمتصر جّد

: تعريف األصول واألصل، والفقه واألحكام الشرعية، وطريق التاليعلى النحو 

ي واجلزئي، واملتواطئ وداللة األمارة، والداللة، والكّلاحلكم، والعلم والظن، 

ك، والرتادف واالشرتاك، واحلقيقة واجملاز، وعالمات كشف احلقيقة واملشّك

واجملاز، واحلقيقة الوضعية والعرفية، والعرف اخلاص واحلقيقة الشرعية، وأحكام 

ل واملبني، اجملاز، وأحكام احلروف، واألمر والنهي، والعموم واخلصوص، واجملم

خبار، والناسخ واملنسوخ، واالجتهاد، والقياس، واملفيت، واألفعال، واإلمجاع، واأل

 وجمهول احلكم، واالستصحاب، ونايف احلكم، وملحقات األصول. 

 مة احللي فقد مت تبويبه يف اثين عشر فصاًل: للعاّل (18)وأما مبادئ األصول

وأحوال اللفظ والتعارض، وأحوال وتغيري  ،وتعميم األلفاظ ،: يف اللغاتاألول

 بعض احلروف. 

ة أحباث: الفعل، واحلكم، واإلجزاء، وحتتوي على سّت .: يف األحكامالثاني
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 واحلسن والقبح، وشكر املنعم، واإلباحة. 

 وحيتوي على اثنني وعشرين حبثًا.  .: يف األوامر والنواهيالثالث

 تسعة أحباث.  وحيتوي على .: يف العموم واخلصوصالرابع

 وحيتوي على مخسة أحباث.  .: يف اجململ واملبّيناخلامس

 أكثرها حبوث كالمية.  ،وحيتوي على أربعة أحباث .: يف األفعالالسادس

 وحيتوي على مخسة أحباث.  .: يف النسخالسابع

 وحيتوي على أربعة أحباث.  .اعمج: يف اإلالثامن

 توي على تسعة أحباث. وحي .خبار واجلرح والتعديل: يف األالتاسع

 وحيتوي على مخسة أحباث.  .: يف القياسالعاشر

 وحيتوي على أربعة أحباث.  .: يف التعادل والرتاجيحاحلادي عشر

وحيتوي على تسعة أحباث، والبحث التاسع  .: يف االجتهاد والتقليدالثاني عشر

 واألخري يدور حول االستصحاب. 

املرحلة إىل  الكتب األربعة اليت تنتمي أغلب مباحث هذه وكما تالحظون فإّن

أن الذي يظهر بوضوح هو أننا نستطيع مشاهدة املسار  األوىل والثانية متشابهة. إاّل

إن االضطراب املوجود يف طريقة طرح  :التكاملي يف هذه املباحث أيضًا. فمثاًل

للعالمة  ،للسيد املرتضى، ال نشاهده يف مبادئ األصول ،املباحث يف كتاب الذريعة

إعطاء املباحث مسارًا منطقيًا إىل  مة احللي ما أمكنهأبدًا، بل عمد العاّل ،احللي

ويعود  .مجياًل للغاية. كما تربز االختالفات اجلزئية اليسرية بني كلٍّ من هذه التبويبات

 احلّلي، لعالمةل األصول(، مبادئ)و ،للسيد املرتضى (،الذريعة)هذا التمايز بني تبويب 

إىل  من باب املثال: فإن الشيخ يعمدوالفاصلة الزمنية الكبرية اليت تفصل بينهما. إىل 

امسه  الناسخ واملنسوخ واخلرب حتت عنوان عاّمإىل  طرح مجيع مباحث األمر والنهي

، يف حني ليس األمر كذلك يف الذريعة. كما ال نشاهد حبث االستصحاب (اخلطاب)

من الذريعة واملعارج  حبث االستصحاب يف كلٍّيف الُعّدة للشيخ، يف حني مّت طرح 

ضح يسرية أخرى تتَّ ضمن حبث آخر. وهناك اختالفاٌتأو  مستقّل ا بشكٍلّمإ ،واملبادئ

ذكرها. وأما إىل  من خالل املقارنة بني هذه الكتب األربعة، وليست هناك من حاجة
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ومكانها يف كتب  دت طريقهاَجيف البني فهو أن األصول العملية مل تكن قد َو املهّم

 وجامع.  هذه املرحلة بعد، ومل تكن لتبحث بشكل مستقّل

 

 ــــــ تبويب املعامل

للشيخ حممد حسن العاملي، ابن الشهيد الثاني،  ،«معامل األصول»يف كتاب 

ان يف األحاديث منتقى اجلم»مة لكتابه الفقهي حتت عنوان: الذي كتبه كمقدِّ

: يف األوىلمتني: : حيتوي الكتاب على مقّدالتالينشاهد التبويب  «الصحاح واحلسان

 ،: يف مباحث األصولواألخرى ؛واحلاجة إليه ،وشرف الفقه ،وتكاليف العلماء ،العلم

: األوامر واألمر الثاني: مباحث األلفاظ، لاألمر األّو :يتم بيانها ضمن تسعة أمور

د، واجململ املطلق واملقّي: واألمر الرابع: العموم واخلصوص، واألمر الثالثوالنواهي، 

: النسخ، واألمر السابعخبار، : األواألمر السادسمجاع، : اإلواألمر اخلامسواملبّين، 

وكذلك  ،: االجتهاد والتقليدواألمر التاسع: القياس واالستصحاب، واألمر الثامن

لى خامتة الكتاب يف تعارض األدلة )التعادل والرتاجيح(. وهذه األبواب التسعة تشتمل ع

أصوليتها. وعلى الرغم من أن تبويب إىل  مجيع املباحث اليت يذهب صاحب املعامل

مًا الكتب املعاصرة له والسابقة عليه عماًل قيِّإىل  وتنظيم هذا الكتاب يعترب باملقارنة

ها: عدم ومن، ن واملزايا حيتوي على بعض العيوبجانب هذه احملاسإىل  هوغنيًا، إال أّن

على أساسه هذا التبويب، ولذلك مّت إخراج الكثري من املباحث  ي مّتحتديد املالك الذ

 م األدلةمباحث الكتاب مل تبلغ تلك املتانة اليت تقسِّ طرحها وحبثها. كما أّن ومل يتّم

 ة، لكي جتد األصول العملية موقعها من مباحث علم األصول. واجتهادّي ؛ةفقهِي :إىل

 

 ــــــ تبويب املريزا القمي

ة طويلة، حتى جاء دور املريزا القمي، بع بعده ملّدتبويب صاحب املعامل هو املتَّظّل 

أن ما قام به إىل  تظهري األصول على حنو أبرز. وجيب االلتفاتإىل  حيث عمد يف تبويبه

خبارية على احلوزات وصّده اهلجمة األ ،مة البهبهانياملريزا القمي جاء بعد نهضة العاّل

مة، وسبعة أبواب، على مقّد( 11)«قوانني األصول»املريزا القمي كتاب الدينية. وقد أقام 



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

016 

 وخامتة.

 . وقد مّت يف املقّدمة بيان مباحث األلفاظ، وتعارض األحوال، وحبث املشتّق

: والباب الثالث: املفهوم واملنطوق، والباب الثاني: األمر والنهي، الباب األولو

والباب ن، : اجململ واملبّيوالباب اخلامسد، واملقّي: املطلق والباب الرابعواخلاص،  العاّم

مجاع : األدلة الشرعية، وقد مّت ذكرها ضمن أربعة أقسام، مّت فيها حبث اإلالسادس

 ة، وكذلك فعل وقول وتقرير املعصوم، وإىل جانبها العقل املستقّلوالكتاب والسّن

والشرعي،  حاب العقلّيحبث الرباءة واالشتغال واالستصإىل  وتابع اخلطاب، ثم ينتقل

 .االجتهاد والتقليدإىل  أشار ويف الباب السابعوقاعدة ال ضرر أيضًا، 

 اخلامتة ببحث تعارض األدلة )التعادل والرتاجيح(. وخّص

عن  ، وحبث مستقّلويف القوانني مّت رفع اخلطوة األوىل يف مباحث املشتّق

مل يربز يف حينها  عقل أيضًا، وإْنة والمجاع والكتاب والسّناملفاهيم، ومّتت دراسة اإل

ذلك فإن املريزا القمي قام إىل  . وباإلضافةمستقّل حبث حول األصول العملية بشكٍل

ة حول االستصحاب والرباءة واالشتغال. كما أدخل قاعدة ال ضرر ضمن بأحباث مستقّل

البحث األصول، حيث استمّر بقاؤها ضمن األصول يف الفرتات الالحقة، وال زال هذا 

ة اليت من املباحث اهلاّم ى اآلن بشكل تفصيلي يف نهاية مبحث االشتغال. وإّنيطرح حّت

 لالنتباه.  ملفٌت وهو أمٌر ،«انسداد باب العلم»طرحها املريزا القمي يف األصول حبث 

 

 ــــــ تبويب صاحب الفصول

ذه نشاهد أن ه( 12)«الفصول الغروّية يف األصول الفقهية»ويف تبويب صاحب 

كالم املريزا القمي ونقده ـ تشتمل على إىل  املباحث ـ اليت هي يف حقيقتها ناظرة

 مة، وثالث مقاالت، وخامتة. مقّد

ذات »تعريف علم األصول، ويأخذ موضوع األصول إىل  ويف املقدمة يعمد

ة، كي ال يقع يف نفس اإلشكال الذي وقع فيه صاحب القوانني ال مبا هي أدّل ،«ةاألدّل

يف تعريف علم األصول. وبعد ذلك يطرح املبادئ اللغوية، واحلقيقة واجملاز، والوضع، 

وداللة وأحوال اللفظ وتعارضه، واحلقيقة واجملاز وعالماتهما، واحلقيقة الشرعية، 
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 . ، واملشتّق، واستعمال اللفظ يف أكثر من معنىوالصحيح واألعّم

ة. ويف املقالة األوىل يبحث يف الداللة. ويف املقالة الثانية يبحث يف األدلة السماعّي

 ة.ويف املقالة الثالثة يبحث يف األدلة العقلّي

 ويف اخلامتة يبحث مسألة االجتهاد والتقليد، وتعارض األدلة.

األصول ة واألصول، وال جتد صول كذلك مل يتّم الفصل بني األدّلفويف ال

 موقعها املناسب ضمن املباحث األخرى. 

 

  ــــــ تبويب الشيخ األنصاري واآلخوند اخلراساني

أب علم »تبويب الشيخ األنصاري، وهو املعروف واملشتهر بـ إىل  ما يلي نصل ويف

بلغ  وال يزال حمتفظًا بهذا اللقب. وإن هذا التبويب لعلم األصول وإْن ،«األصول احلديث

ه ال خيتلف عن أصول الشيخ اختالفًا مرحلة أكثر تكاماًل من سابقتها، ولكّن

أساسيًا وجوهريًا. وبطبيعة احلال فإن تطوير الشيخ لألصول طبقًا للتنظيم املعاصر 

ق بالقسم ما يتعلَّ يبدو على حنو أكثر يف القسم الثاني من املباحث األصولية، وأما يف

 ،ث هووهو الذي يعرف حاليًا مبباحث األلفاظ، فلم ُيحِد، يةاألول من املباحث األصول

ق العراقي، ق النائيين، واحملقِّق اخلراساني، واحملقِّمن أمثال: احملقِّ ،وال أعالم

ق الكبري ن علينا االنتظار حتى يأتي فيما بعد عهد احملقِّتغيريات ملحوظة عليه. بل يتعيَّ

التكامل يف هذا القسم من  واعتبار الشيخ حممد حسني اإلصفهاني وتالميذه،

 املباحث األصولية من مجلة إجنازاتهم. 

حيث  ؛لقد أحدث الشيخ األعظم تطويرًا كبريًا يف األدلة االجتهادية والفقهية

ة ويف البداية حبث يف الكتاب والسّن .ةالفصل بني هذين النوعني من األدّلإىل  عمد

الدخول يف األدلة الفقهية، إىل  ، ومن ثم صارة اجتهاديةوالعقل واإلمجاع بوصفها أدّل

م الشيخ تقسيمًا جديدًا بشأن أي الرباءة واالشتغال والتخيري واالستصحاب. وقد قدَّ

تنظيم رسائله على طبق إىل  وعمد ،(11)البحث عن حكم املقطوع واملظنون واملشكوك

الباب األول من الرسائل يشتمل على حبث القطع  واحٍد منها. ولذلك فإّن كّل

وأحكامه. والباب الثاني يشتمل على مباحث الظنون واألمارات. والباب الثالث يشتمل 



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

018 

 . على األصول العملية اليت جتري يف ظرف الشّك

والتعارض والتزاحم، ، ومن إبداعات الشيخ األنصاري حبث احلكومة والورود

 .ّصحيث مّت عرضها ضمن نظم خا

حيث ميكن لنا أن نشري من باب  ؛كما أحدث نقلة كبرية يف األصول العملية

الذي مّت طرحه يف ، حبوث األصل املثبت، واألصل السبيب واملسبيبإىل  املثال

ة للشيخ األنصاري دراسته التفصيلية االستصحاب. كما أن من اإلبداعات اهلاّم

وكان من  ،اليت ذكرها املريزا القمي ،«انسداد باب العلم»والنقدية الدقيقة لنظرية 

يته، نصاري فقد هذا البحث أهّمالقائلني بها. وبعد نقد هذه النظرية من قبل الشيخ األ

ي هذه تبّنإىل  يذهب ْنيف علم األصول، وليس هناك اليوم َم جاّد ح بشكٍلطَرُي ْدومل يُع

 النظرية. 

بشكل ر الذي أحدثه الشيخ األعظم يف األصول ميكن الوقوف على التطوُّ

ق لتلميذه الالمع احملقِّ ،«كفاية األصول»من خالل النظر يف كتاب واضح وبديع 

اخلراساني. وال يزال هذا الكتاب وتبويب مباحثه منهجًا لدروس حبوث اخلارج يف 

 احلوزات العلمية. 

 د، وخامتة. مة، ومثانية مقاصمقّد :على «كفاية األصول»يشتمل كتاب 

وهي: تعريف  ،ند اخلراساني الرؤوس الثمانيةوويف مقدمة الكفاية حبث اآلخ

إىل  ضذلك. ومن ثم تعرَّإىل  وما ،العلم، وموضوع العلم، ومتايز العلوم، وفائدة العلم

يف ألفاظ  مباحث الوضع وأقسامه، وعالمات الوضع وأحواله، والصحيح واألعّم

 . مال اللفظ يف أكثر من معنى، واملشتّقالعبادات واملعامالت، واستع

: يف واملقصد الثالث: يف النواهي، واملقصد الثاني: يف األوامر، واملقصد األول

د، : يف املطلق واملقّيواملقصد اخلامس، : يف العام واخلاّصواملقصد الرابعاملفاهيم، 

واملقصد : يف األمارات الشرعية والعقلية املعتربة، واملقصد السادسن، واجململ واملبّي

: يف األصول العملية اليت تبحث يف الرباءة واالحتياط والتخيري واالستصحاب، السابع

 .ة واألصول: يف تعارض األدّلواملقصد الثامن

 ويف خامتة الكتاب يبحث يف االجتهاد والتقليد. 
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املعامل والكفاية؛ ألن وكما هو مالحظ هناك اختالف كبري بني تبويب 

حّد كبري مكانتها إىل  تاملباحث يف الكفاية اختذت تنظيمًا أكثر منطقية، واحتّل

إىل  وما ،ومبحث تعارض األدلة ،ومنزلتها اخلاصة، ومن بينها مباحث األصول العملية

من  ،نرى مباحث ْدمل نُع ،ال نشاهده يف املعامل وما قبلها. ويف املقابل ذلك. وهو أمٌر

ى عصر صاحب املعامل ُيعّد من البحوث اهلاّمة، وُيعترب من الذي كان حّت ،النسخ :قبيل

ى باألولوية، ظوال حي ،يةله أهّم ْداملسائل الرئيسة يف األصول، وأما يف الكفاية فلم يُع

أن  يى ضمن املباحث األخرى. واملسألة األخرى هبل ال يتّم طرحه واإلشارة إليه حّت

احد من و التبويب اجلديد ال يذكر حبث القياس واالستحسان، يف حني كان لكّل

 يف تبويب األقدمني.  هذه املباحث بابًا مستقالًّ

اليت مّت إبرازها يف الكفاية.  ،القواننيإىل  وتعود جذور عدم طرح هذه املباحث

حظتها بسهولة وبطبيعة احلال هناك الكثري من االختالفات اليسرية اليت ميكن مال

 من خالل املقارنة بني التبويبني. 

بظهور الشيخ  هذه النقلة الكبرية مل تنتِه وأما الذي يبدو أساسيًا فهو أّن

ق مبباحث القسم األول من ما يتعلَّ خاّصة يفوكانت تشهد بدايتها،  لند، بوواآلخ

والتغيريات  صالحاتقان الكثري من اإلهذان العلمان احملقِّ األصول، حيث مل ُيجِر

ى القسم ق الذي جاء بعدهما. وحّتعليها، وإمنا مّت حصول هذه التغيريات على يد احملقِّ

ند، مّت إضافة املزيد من ووالذي مّت تطويره من قبل الشيخ واآلخ ،الثاني من األصول

من أمثال: الشيخ  ،قني الالحقنيالتطويرات عليه مرارًا وتكرارًا على يد احملقِّ

ى اقرتب وآخرين، حّت ،إلمام اخلميين، والسيد اخلوئيواوالشيخ العراقي، النائيين، 

هذه احلركة التطويرية ال زالت  من مرحلة كماله بشكل أكرب. واحلقيقة أّن

ل من األصول فقد شهد بداية حركته التكاملية متواصلة ومستمرة. وأما القسم األّو

كان الدور الكبري الذي  ي، وإْنق الكبري الشيخ حممد حسني اإلصفهانبظهور احملقِّ

ق العراقي يف إثراء هذه احلركة التطويرية ال ميكن أن ق النائيين واحملقِّقام به احملقِّ

 ر. َكْنُي
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 ــــــ تبويب احملقق اإلصفهاني

حبوث يف »ق اإلصفهاني يف كتابه غري املكتمل باسم لقد جاء تبويب احملقِّ

العزم على تأليف دورة يف علم األصول على  فقد كان مساحته قد عقد .(14)«األصول

ن من حتقيق هذه ه ـ لألسف الشديد ـ مل يتمكَّطبق التبويب املقرتح من قبله، ولكّن

 من إمتام جزء قليل من هذا الكتاب.  ن إاّلالرغبة، ومل يتمكَّ

وأربعة  ،مة: مقّدالتاليوقد كان تبويب احملقق اإلصفهاني على الشكل 

 .(15)وخامتة ،أبواب

ويف املقّدمة ذكر املبادئ التصّورية والتصديقّية لعلم أصول الفقه. ويف املبادئ 

اًل طرح املبادئ التصّورية اللغوية املشتملة على مباحث الوضع، واملعاني رية مّت أّوالتصّو

بيان إىل  احلرفية، واإلنشاء واإلخبار، وعالمات احلقيقة واجملاز. وبعد ذلك انتقل

من التكليفي  ية ألحكام تشمل البحث عن أقسام احلكم ـ األعّمراملبادئ التصّو

 وكذلك تقسيماته األخرى.  ،ضعي ـووال

بيان املبادئ إىل  اًلما يتعلق باملبادئ التصديقية عمد احملقق اإلصفهاني أّو ويف

، وإمكان التصديقية اللغوية الشاملة ملباحث احلقيقة الشرعية، والصحيح واألعّم

 تعمال اللفظ يف أكثر من معنى. االشرتاك، واس

واليت تشتمل على مباحث إمكان  ،ةثم يذكر املبادئ التصديقية األحكامّي

ب، والبحث ق األمر وعدم إمكان ذلك، وحبث الضّد والرتّتأخذ قصد القربة يف متعّل

أو  بًاق األمر بالطبيعة وعدمها، وكذلك حبث الوجوب )وكونه مرّكعن إمكان تعّل

 بسيطًا(. 

وتشتمل على اإلجزاء، ومقدمة الواجب،  .: مسائل األصول العقليةالباب األول

 واجتماع األمر والنهي. 

األوامر  :مثل ،تشمل اجملعوالت التشريعيةو .: املسائل اللفظيةالباب الثاني

الوصف أو..، وموضوعات أو  قها بالشرطوالنواهي، واجملعوالت التشريعية من حيث تعّل

قها من حيث العموم واخلصوص، واملطلق واملقّيد، يعية، ومتعّلاجملعوالت التشر

 واجململ واملبّين. 
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ية الظهور مطلقًا، وظاهر الكتاب من قبيل: حّج ،: احلججالباب الثالث

 ية نقل اإلمجاع، وحجية االستصحاب. ة، وحّجية حكاية السّنخصوصًا، وحّج

 سندًا. أو  تني داللة: تعارض احلّجالباب الرابع

 امتة: البحث عن الرباءة واالشتغال، واالجتهاد والتقليد. اخل

مسألتني، إىل  ق اإلصفهاني يف تربير تبويبه ضرورة االلتفاتوقد ذكر احملّق

 وهما: 

ما هو لشرف املسائل : إن تقديم املسائل العقلية على املسائل اللفظية إّنأواًل

 ة عددها. وقّل ،العقلية

ا أن تكون بنفسها حكمًا شرعيًا نتها اخلامتة إّم: املوارد اليت تضّمثانيًا

احلكم الشرعي أساسًا؛ لذلك أوردناها يف خامتة إىل  أنها ال تنتهيأو  مستنبطًا،

، ويف الوقت نفسه ال يتّم حبثها يف علم آخر، ألنها ال تدخل ضمن مقاصد الفّن ؛البحث

  .(12)الفقيه حيتاج إليها مع أّن

إىل  مة هذا الكتابق اإلصفهاني قد تعّرض يف مقّدأن احملّقإىل  جيب االلتفات

ذلك. ومن إىل  بيان األصول الثمانية، من قبيل: التعريف، واملوضوع، والغرض، وما

 القسمة، وهو ما نروم التعّرض له هنا. أو  بينها التبويب

ى فيه والذي يتجّل .ومتني ق اإلصفهاني منطقّيكما نالحظ فإن تبويب احملقِّو

 : مبا يليأمور ميكن بيانها 

ذلك يف املبادئ إىل  وما والصحيح واألعّم املشتّقإىل  ـ إدراج مباحث الوضع1

 رية اللغوية والتصديقية اللغوية. التصّو

ـ إدراج املباحث املرتبطة باألحكام وأقسامها وبعض املسائل املرتبطة بها يف 2

ديقية لألحكام، وبهذه الرؤية ال يعود هذا املبادئ التصورية لألحكام، واملبادئ التص

 القسم من املباحث من مسائل علم األصول. 

مل يسبق ألحد أن ذكره  باملباحث العقلية، وهو أمٌر ـ ختصيص باب مستقّل1

 غري مناسب.  قبله. حيث كانت املباحث العقلية ُتبحث ضمن مباحث األلفاظ، وهو أمٌر

من احلجج، وهذا يعين أنه ال يعتربه من ـ إدراج االستصحاب بوصفه واحدًا 4
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 األدلة الفقهية. 

ح بأن هذين البحثني ـ إدراج حبث الرباءة واالحتياط يف اخلامتة، حيث صر5َّ

 ليسا من مسائل األصول. 

هذا التبويب املقرتح من  َظالتساؤل هنا هو: ملاذا مل حيإىل  الذي يدعو ولكّن

اء بعده من العلماء، وحتى تلميذه الشيخ حممد ج ْناحتضان من قبل َم قبل مساحته بأّي

على الرغم من  ،وعمد ،بع هذا التبويبمل يتَّ ،الذي هو من أتباع مدرسته ،ررضا املظفَّ

واقتصر فيه على التزام  ،(17)«أصول الفقه»ذكر تبويب آخر يف كتاب إىل  ،ادعائه

رمبا أمكن القول إن ل منه، أي فصل مباحث األلفاظ عن املباحث العقلية؟ القسم األّو

د يف بيان هذا استعمال اللغة الفلسفية يف املباحث األصولية، واألسلوب الصعب واملعقَّ

 كان عنصرًا رئيسًا يف عدم شيوع هذا التبويب.  ،ق العميقاحملقِّ

وهي  ،ةمسألة هاّمإىل  ر جيدر بنا أن نشريوقبل أن نذكر تبويب الشيخ املظفَّ

مجيعها ـ قد مّت تنظيمها  ْلن أكثر هذه التبويبات ـ إذا مل نُقأننا بأدنى تدقيق ندرك أ

وهذا ما  .حبيث ترتبط ارتباطًا مباشرًا مبوضوع العلم الذي هو أحد الرؤوس الثمانية

وهذا األمر نشاهده بوضوح يف  .(10)أشرنا له يف املدخل الذي ذكرناه يف بداية البحث

على توضيح هذه املسألة هنا بشكل  ق اإلصفهاني أيضًا. ولكي نعملتبويب احملقِّ

احملقق اإلصفهاني يرى  ّنإحيث  ، فنقول:د إشارةأكرب سنكتفي باإلشارة إليه جمّر

فقد ذكر يف تبوبه  «ة على حكم العملإقامة احلّج»أن موضوع علم األصول هو 

ا من األحكام الشرعية هما إّممباحث من قبيل: الرباءة واالشتغال يف اخلامتة؛ ألّن

احلكم العملي أصاًل. ومن هنا فإن أصالة الرباءة إىل  اليت ال تنتهيأو  املستنبطة،

يشتمل  يف باب مستقّلأو  ،وأصالة االشتغال ال تندرج يف تبويبه ضمن مباحث احلجج

مة، أي على املسائل األصولية. وكذلك املباحث اليت يذكرها حتت عنوان املقّد

إذ ال  ؛مية، واملبادئ التصديقية اللغوية واألحكاميةاملبادئ التصورية اللغوية واألحكا

ترتبط بهذا املوضوع، فإنها ال تدخل يف املسائل، ولذلك فإنها تندرج يف املقدمة من 

ذكرها هنا للحاجة  ما يتّمتبويبه؛ ألن هذه املباحث تقع موردًا للبحث يف علم آخر، وإّن

 ن أيضًا. إليها. كما تشاهد هذه املسألة يف تبويبات اآلخري
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 ــــــ تبويب الشيخ املظفر

 وأربعة مقاصد. ؛مقدمة :ر علىيشتمل تبويب الشيخ املظفَّ

 املبادئ التصورية، ومباحث الوضع وإىل حبث املشتق. إىل  وقد تعّرض يف املقدمة

وتشتمل على: مباحث األوامر، والنواهي،  .: مباحث األلفاظواملقصد األول

 ، واملطلق واملقّيد، واجململ واملبّين. واملفاهيم، والعام واخلاّص

: املستقالت األول :وتشتمل على قسمني .: املستلزمات العقليةواملقصد الثاني

ت العقلية، ويتناول : غري املستقاّلوالثانيالعقلية، ويتناول احُلسن والقبح العقلي. 

إىل  اد وما، واجتماع األمر والنهي، وداللة النهي على الفسمباحث اإلجزاء، والضّد

 ذلك. 

ويشتمل على البحث عن القطع، واألمارات،  .ة: مباحث احُلّجواملقصد الثالث

 وتعارض األدلة. 

وال ُيرى بطبيعة احلال يف كتب أصول الفقه  .: األصول العمليةواملقصد الرابع

 سوى حبث االستصحاب. 

فإن جوهر كتابة حبث الرباءة واالشتغال. وكما قلنا إىل  قه مل ُيوفَّوكأنَّ

ر هو نفس التبويب املقرتح من قبل احملقق اإلصفهاني، ولكن مع تبويب الشيخ املظفَّ

ر عن تبويب الشيخ اختالفات كثرية. ومن مواطن اختالف تبويب الشيخ املظفَّ

غري  مضافًا إىل ،اإلصفهاني أنه يف املباحث العقلية ـ أي املقصد الثاني من كتابه ـ

ت العقلية أيضًا، وطبعًا فإن رؤيته بشأن حث عن املستقاّلت العقلية، يباملستقاّل

ت العقلية، ة وغري املستقاّلت العقلّياملستقاّلإىل  وتقسيمها، املباحث األصولية العقلية

ق مل يلتفت إليه احملقِّ له ملفت لالنتباه، وهو أمٌرَبوتظهري هذين البحثني من ِق

 اإلصفهاني. 

قني األصوليني بعد االستصحاب ـ كسائر احملقِّواالختالف الثاني أنه يبحث 

حبث إىل  الشيخ األعظم ـ ضمن األصول العملية، يف حني يعمد الشيخ اإلصفهاني

 االستصحاب ضمن احلجج. 

والتمايز الثالث هو أنه ال يتعّرض للمبادئ التصّورية والتصديقية اللغوية 
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مة، واملبادئ يف املقّد واألحكامية، وإمنا يأتي ببعض املباحث اللغوية والوضع

 األحكامية األخرى يف تضاعيف حبوثه يف املقصد األول. 

لبحث تعارض األدلة،  ه مل يفتح بابًا مستقالًّر أّنا ميّيز تبويب الشيخ املظفَّومّم

ص الباب ما يتعرض له ضمن مباحث احلجة، يف حني أن احملقق اإلصفهاني خصَّوإّن

 . الرابع من تبويبه لتعارض األدلة

ر سهولة ضبطه واستذكاره يف الذهن، ومن مجلة خصائص تبويب الشيخ املظفَّ

وبطبيعة احلال فإن سالسة تعبريه ورصانة أسلوبه  .حدٍّ ماإىل  واستحكامه منطقيًا

كان هلا تأثري يف ذلك. كما أنه يذكر مّرة أخرى مباحث القياس واالستحسان 

وينتقدها. هذا يف حني كانت  ،حلّجةالذرائع ضمن مباحث ا واملصاحل املرسلة وسّد

كتب علم األصول بني الشيعة تتجاهل هذه املباحث منذ فرتة طويلة. ورمبا تعود جذور 

ق اخلراساني، ومن بعده الشيخ األعظم واحملقِّ ،قوانني املريزا القميإىل  هذا التجاهل

ق الشيخ تطرُّ ّنتبعًا هلما. وإ ،جتاهل هذه املباحثإىل  حيث عمد تالميذهما من بعدهما

 ر هلذه املباحث بطبيعة احلال يستحق التقدير. املظفَّ

 

 ــــــ تبويب السيد الشهيد الصدر

اد وعبقرية فّذة، أّهلته لكي يأتي بإبداعات ع السيد الشهيد بذكاء وّقلقد متتَّ

من قبيل: الفقه، واملنطق، والفلسفة، واالقتصاد اإلسالمي، وما  ،يف كثري من العلوم

إليها. كما كانت له الكثري من األمور اإلبداعية والتجديدية والتأسيسية يف علم 

األصول أيضًا. فمن خالل صياغته لتعريف جديد لعلم أصول الفقه، وجعل موضوع 

، والشّك رد القطع والظّنالطاعة كمبنى له يف موا مسلك حّقإىل  جديد له، وذهابه

ومبنى حساب االحتماالت يف اإلمجاع والشهرة وما إليهما، أحدث تغيريًا جذريًا يف 

مة من النضج األصول على املستوى املضموني والشكلي، وبلغ به مرحلة متقّد

وأكثر  أكرب وأدّق والتكامل. من هنا جيدر بنا دراسة كلماته يف هذا الباب بتفصيٍل

 عمقًا. 

ـ الذي  «حبوث يف علم األصول»م السيد الشهيد الصدر يف بداية كتاب قدَّ لقد
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ق السيد حممود اهلامشي ـ حبثًا تفصيليًا نسبيًا حول تبويب احملقِّ :بقلم ،هو تقرير درسه

ما يلي: لقد عمد السيد الشهيد الصدر قبل أن  علم األصول، سنذكر خالصته يف

تبعًا  ،&يئمه أستاذه السيد اخلوالتبويب الذي قدّّ نقل ونقدإىل  م تقسيمه املقرتحيقدِّ

 أربعة أقسام: إىل  مني. فقد قّسم السيد اخلوئي املباحث األصوليةلكبار العلماء املتقدِّ

وهذا هو مباحث  .وجدانّي معرفة احلكم الشرعي بعلٍمإىل  ـ ما يوصل1

 االستلزام العقلي. 

 وهذا على ضربني:  .تعّبدي معرفة احلكم الشرعي بعلٍمإىل  ـ ما يوصل2

وهذا هو  .: ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد الفراغ عن الكربىاألول

  .مباحث األلفاظ بأمجعها

: ما يكون البحث فيه عن الكربى. وهذا هو مباحث احلجج واألمارات الثاني

 ية. الظّن

عن معرفة فني عند العجز ـ ما ُيبحث فيه عن الوظيفة العملية الشرعية للمكل1َّ

 وهذا هو مباحث األصول العملية الشرعية.  .تعبديأو  وجداني احلكم الواقعي بعلٍم

ة يف مرحلة االمتثال عند فقدان ما ـ ما ُيبحث فيه عن الوظيفة العملية العقلّي4

  .(19)يعّين الوظيفة الشرعية. وهذا هو مباحث األصول العملية العقلية

وهذا التقسيم لبحوث علم »هذا التبويب: وقال السيد الشهيد الصدر يف نقد 

كان  وإْن؛ ن للمسائل األصولية فال كالمكان جمّرد اختيار تصنيف معيَّ األصول إْن

كانت  ية تقتضي هذا الرتتيب بني املسائل األصولية فإْنعلى أساس مالحظة نكتة فّن

حبيث ال  ،االستنباطب بني األقسام املذكورة يف عملية ة والرتتُّتلك النكتة هي الطولّي

 جه عليه: حيث يفقد القسم األسبق، اتَّ إاّل قسٍمإىل  ميكن االنتهاء

 لني. : عدم الطولية بني القسمني األّوأواًل

احلجج واألمارات ـ  فإّن؛ : ثبوت الطولية داخل اجملموعة الثانية والثالثةوثانيًا

ها ليست كّل ،الشرعية وكذلك األصول العملية ،دية حبسب مصطلحه ـالعلوم التعبُّ

بل بعضها مقّدم على بعض يف عملية االستنباط. فالعلم التعبدي  ،يف مرتبة واحدة

ي. والوظيفة م على احلاصل من داللة دليل ظّناحلاصل من داللة دليل قطعي السند مقدَّ
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 رة بالرباءة. مة على الوظيفة املقرَّرة باالستصحاب مقدَّالشرعية املقرَّ

ر مرتبة اجملموعة الرابعة على الثالثة ال يكون صحيحًا على مجيع : تأخُّوثالثًا

مجالي ّية العلم اإلمن مجلة املسالك عّل فإّن ؛املباني األصولية يف قاعدة االشتغال العقلية

طالق إاليت تعين أن حكم العقل باالشتغال تنجيزي وحاكم على  ،للموافقة القطعية

 دليل الرباءة الشرعية. 

تلك النكتة هي الطولية بني األقسام من حيث مراتب اإلثبات  كانت وإّن

ق النائيين يف تفسري األمارات جه على مباني مدرسة احملقِّما يتَّودرجاته فهذا إّن

فمتى ما كان اجملعول هو العلمية  ،سنخ اجملعولإىل  وإرجاع الفرق بينهما ،واألصول

يئًا آخر كان األصل. وأما بناًء والكاشفية كانت األمارة، ومتى ما كان اجملعول ش

وإن صياغة  ،األمارية واألصلية ليستا بلحاظ سنخ اجملعول على ما هو الصحيح من أّن

الوظيفة جمّرد تعابري وألسنة أو  زيةاملنّجأو  اجملعول وكونه بلسان جعل الطريقية

لفظية، وإن مرّد الفرق الواقعي بني احلكم الظاهري يف مورد األمارة واحلكم 

ل نتيجة إليقاع التزاحم بني املالكات الواقعية كون األّوإىل  الظاهري يف مورد األصل

ة االحتمال، وكون الثاني نتيجة للتزاحم وتقديم بعضها مبالك قّو ،يف مقام احلفظ

التصنيف  بناًء على ذلك ال يصّح .ية احملتملمع تقديم بعضها مبالك أهّم ،املذكور

  .(28)«لنائيين[ ملسائل علم األصولل الشيخ اَباملذكور ]من ِق

ما يلي  وحنن يف .ح لعلم األصولَرتقديم تبويبه املقَتإىل  ثم ينتقل السيد الشهيد

 ونعمل على حبثها ودراستها.  ،نستعرض آراءه

والواقع أن »: «املقرتح يف تقسيم علم األصول»حتت عنوان  ،قال السيد الشهيد

تتضمن البحث عن األدلة املشرتكة لالستدالل ها املسائل األصولية قد عرفت أّن

 ،شرعيةأو  عقليةأو  وكونها لفظية ،عة من حيث نوع الداللةالفقهي، وهي متنوِّ

ر عنه باألصل. ال بتوسط املعبَّأو  ر عنه باألمارة،بتوّسط الكشف عن الواقع املعبَّ

ال، أو  صادرًا منهوكونه مرتبطًا بالشارع و ،عة أيضًا من حيث نوع الدليل ذاتهومتنوِّ

 الوظيفة العملية. أو  املنجزيةأو  ومن حيث سنخ اجملعول فيه، وكونه الطريقية والعملية

ف على أصل موضوعي ال بّد من حبثه والبحث عن كّل هذه األحناء يتوقَّ
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كما أنه حيث  .إذ بدونه ال أثر للبحث يف أّي مسألة الحقة؛ القطع حّجيةمسبقًا، وهو 

تلك  ما يراد بها استنباط احلكم الشرعي فال بّد لكّلها إّناملذكورة كّلن األدلة إ

 :إىل وانقساماته ،وحقيقته األحباث أيضًا من فكرة مسبقة عن احلكم الشرعّي

 الواقعي والظاهري والتكليفي والوضعي وغري ذلك من االنقسامات. 

مة تشتمل ّدوعلى هذا األساس فاملنهج املقرتح لبحوث هذا العلم أن توضع مق

ية القطع، واآلخر: البحث عن حقيقة احلكم أحدهما: البحث عن حّج :نْيعلى أمَر

 . «ر له من أقساموما يتصوَّ

األصولية البحوث ف وبعد ذلك تصنَّ»ثم يستطرد السيد الشهيد الصدر قائاًل: 

 على أساس أحد املقياسني التاليني: 

  :ـ التقسيم بلحاظ نوع الدليلية1

إىل  ن البحث عن الدليلية اللفظية وكّل ما يرجع: ويتضمَّاأللفاظـ مباحث 1

البحوث اللغوية  العرفية. فيندرج يف هذا القسم كّلأو  تشخيص الظهورات اللغوية

سياقي ميكن أن يكون أو  كما يندرج فيه البحث عن كّل ظهور حالي .األصولية

 ×داللة فعل املعصوم ل يف لفظ كما يفكاشفًا عن احلكم الشرعي، ولو مل يتمثَّ

 تقريره على احلكم الشرعي. أو 

ن البحث عن الدليلية العقلية الربهانية ـ غري : ويتضّمـ مباحث االستلزام العقلي2

ويندرج يف هذا القسم البحث عن كّل قاعدة عقلية برهانية ميكن أن  .االستقرائية ـ

 ُيستنبط منها حكم شرعي، وهي على قسمني: 

: ويبحث فيها عن القواعد العقلية اليت ُيستنبط منها ت العقليةأ ـ غري املستقاّل

وهذا يشمل كّل أحباث العالقات  .مة شرعية إليهااحلكم الشرعي بعد ضّم مقّد

 قه. متعلَّأو  بني حكم وموضوعه،أو  واالقتضاءات اليت يدركها العقل بني حكمني،

اليت ميكن على أساسها أن : ويراد بها القاعدة العقلية ت العقليةب ـ املستقاّل

ر عنها بقاعدة املالزمة بني ما مة شرعية، املعبَّيستنبط حكم شرعي بال توسيط مقّد

اًل تقبيح وما حكم به الشرع. ويبدأ يف هذا القسم أّوأو  حكم به العقل من حتسني

 بالبحث عن حقيقة احلكم العقلي بالتحسني والتقبيح، ثم يبحث عن قاعدة املالزمة. 
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مجاع والسرية والتواتر ن البحث عن اإل: ويتضّممباحث الدليل االستقرائيـ 1

ويبدأ البحث يف  .تها قائمة على أساس حساب االحتماالت واالستقراءّيلياليت تكون دل

 مجال. هذا القسم بنبذة يف شرح حقيقة الدليل االستقرائي على حنو اإل

تها جبعل شرعي. ّيليتثبت دل ن البحث عن األدلة اليت: وتتضّمـ احلجج الشرعية4

واآلخر: األصول العملية. ؛ وهي تشتمل على قسمني من األدلة، أحدهما: األمارات

ق جبعل مة قبل القسمني معًا، يبدأ فيها بالبحوث اليت تتعلَّواجلدير أن توضع مقّد

ني ية شرعًا، وألسنتها املختلفة. ويبحث فيها أيضًا عن الفرق اجلوهري بالدليلية واحلّج

 ،ومقدار ما يثبت ،منهما حجية األصل وحجية األمارة، ونوع اآلثار اليت تثبت بكلٍّ

 ية املثبتات واللوازم، ويبحث فيها أيضًا عن تأسيس األصل عند الشّكر عنه حبّجاملعبَّ

 يف الدليلية الشرعية. 

رها العقل جتاه احلكم : وهي القواعد اليت يقرِّـ األصول العملية العقلية5

 األقّلأو  مجالي باملتبايننياملقرون بالعلم اإلأو  البدوي الشرعي يف موارد الشّك

رة مجالي على الوظيفة املقرَّويالحظ يف هذا الفصل أيضًا مدى تأثري العلم اإل .واألكثر

مسائل  مجالي وقلبه هلا، فيشمل هذا الفصل كّلشرعًا لوال العلم اإل يف مورد الشّك

 ني. تالعقلي (التخيري)و (قبح العقاب بال بيان) َتْيالبحث عن قاعد مضافًا إىل ،االشتغال

ة املذكورة على ة خبامتة يف التعارض الواقع بني األدّلثم ختتم حبوث األدّل

 وأحكام التعارض املذكور.  ،أقسامها

 : ـ التقسيم بلحاظ نوع الدليل2

ف سه تصنَّوهو أن يالحظ يف التقسيم نوع الدليل من حيث ذاته، وعلى أسا

 قسمني رئيسني: إىل  البحوث األصولية

: وهي القواعد األصولية اليت تشّخص بها الوظيفة جتاه احلكم ـ األدلة1

 الشرعي مبالك الكشف عنه. 

: وهي القواعد اليت تشّخص الوظيفة العملية ال بتوّسط ـ األصول العملية2

 الكشف. 

ق باألدلة بصورة عامة ـ وهي تتعلَّ أما القسم األول فيبدأ فيه أواًل بالبحوث اليت
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ة شرعية، أدّلإىل  فثّم بعد الفراغ عنها تصنَّ ،اليت أشرنا إليها يف النهج السابق أيضًا ـ

وعقلية، وهي اليت تكون قضايا مدركة من قبل  ؛وهي اليت تكون صادرة من الشارع

 ثالث جهات: إىل  ويصّنف الكالم فيه ،العقل. فيبدأ بالدليل الشرعي

 ـ يف حتديد دالالت الدليل الشرعي.  أ

 ب ـ يف إثبات صغراه، أي صدوره من الشارع. 

 ج ـ يف حّجية تلك الدالالت. 

ز بني لفظ وغريه، ومييِّإىل  ف فيها الدليل الشرعيا اجلهة األوىل فيصنَّأّم

 ،دالالت الدليل الشرعي اللفظي ودالالت الدليل الشرعي غري اللفظي )الفعل والتقرير(

مة تشتمل على مباحث الوضع م مقّددالالت الدليل الشرعي اللفظي تقدَّ ما خيّص يفو

ألن هذه املباحث ترتبط بدالالت هذا الصنف من  ؛واهليئات والدالالت اللغوية واجملازية

الدليل. ويدخل يف نطاق دالالت الدليل الشرعي اللفظي مسائل صيغة األمر ومادته، 

ة وغري ذلك من الضوابط العاّم ،واملفاهيم ،الق والعمومطوصيغة النهي ومادته، واإل

 لألدلة. 

م عّما ميكن أن يدّل ما خيّص دالالت الدليل الشرعي غري اللفظي يتكلَّ ويف

القرينة العقلية الناشئة من أو  التقرير بضوابط عامة من الظهور العريفأو  عليه الفعل

 عصمة الشارع. 

مجاع من التواتر واإل ،ثبات املمكنةفيها وسائل اإلوأما اجلهة الثانية فُيستعرض 

 والسرية والشهرة وخرب الواحد. 

ية الداللة، وجواز االعتماد على ظهور وأما اجلهة الثالثة فيتكلم فيها عن حّج

ة، وسائر ما يتصل بذلك من أقوال، وعن تبعية الداللة االلتزامية للداللة الكتاب والسّن

 ية. املطابقية يف احلّج

قضية عقلية  الدليل العقلي، ويدخل فيه البحث عن كّلإىل  وبعد ذلك ينتقل

مة شرعية أخرى، بضّم مقّدأو  ؛ا بال واسطةإّم ؛ميكن أن يستنبط منها حكم شرعي

ت. ويدخل يف الدليل العقلي هذا كّل أحباث ت العقلية وغري املستقاّلأي املستقاّل

 املالزمات واالقتضاءات. 
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ودرجة  ،ل العقلي تارة يقع صغرويًا يف صّحة القضية العقليةوالبحث عن الدلي

وأخرى كربويًا يف حجية اإلدراك العقلي للقضية يف مقام استنباط ؛ تصديق العقل بها

 احلكم الشرعي منه. 

ة يف األصول اًل عن حبوث عاّموأما حبث األصول العملية فيبدأ بالكالم أّو

وعدم ثبوت  ،ومدى إثباتها ملواردها ،مع األدلة العملية، كالبحث عن ألسنتها وفوارقها

وحنو ذلك، ثّم يبحث عنها. ويشتمل البحث عنها أواًل: على بيان  ،املدلول االلتزامي بها

 مجالي جبامع التكليف. الوظيفة املقّررة للشبهة اجملّردة عن العلم اإل

من هذا القبيل.  ر الذي حيدثه يف املوقف افرتاض علموثانيًا: على بيان مدى التغيُّ

 ويف الثاني حبث االشتغال، واألقّل ،ويدخل يف األول حبث الرباءة واالستصحاب

 واألكثر. 

وأيضًا ختتم حبوث علم األصول خبامتة يف التعارض الواقع يف األدلة واألصول 

  .(21)«وأقسامه وأحكامه

 إىل . وإن النظرة«حبوث يف علم األصول»هذه خالصة كالم مساحته يف كتاب 

ًا ودقيقًا من الناحية العلمية تلك املباحث يثبت كم كان السيد الشهيد الصدر منطقّي

ه يعكس النضج والبلوغ والتناسق يف حتقيقه. وكما يف حتقيق هذه املسألة، وهذا كّل

ف بعض املباحث على بعضها البارز يف تبويبه هو الرتتيب املنطقي، وتوقُّ الحظنا فإّن

نقد هذا التبويب أن تكون للإلشكاالت اليت يتّم توجيهها  اآلخر. من هنا ال بّد

وليست جمرد إشكاالت ذوقية ومزاجية. يف حني أن التبويبات  ،إشكاالت منطقية

اليت ذكرت قبل ظهور تبويب السيد الشهيد كانت تبويبات ذوقية يف غالبها، وأما 

 .ب املنطقي والذوقيالتبويبات القليلة اليت مل تكن ذوقية صرفة فهي مزيج من الرتتُّ

ناصر طهري، والشيخ عبد اهلادي الفضلي، والشيخ ممن باب املثال: تبويب الشيخ 

ب املنطقي والذوقي، باستثناء مكارم الشريازي، اليت هي بأمجعها مزيج من الرتتُّ

 الذي هو من أبعد هذه التبويبات عن الرتتيب الذوقي.  ،ق اإلصفهانيتبويب احملقِّ

 

 ــــــ السيد الشهيد الصدرخصائص تبويب 

ة يف تبويب السيد الشهيد الصدر وضعه حبث القطع ـ إن من اخلصائص اهلاّم1
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أن القطع مبنزلة إىل  بااللتفات ؛بوصفه عنصرًا مشرتكًا يف بداية املباحث األصولية

 سائر املسائل األصولية والظّن يفد للدخول يف البحث الدعامة ونقطة االستناد اليت متهِّ

هذه املباحث لن  مبعنى أّن ،ولوال ذلك يكون هذا اجلواز موضع تشكيك .الشّكو

دعامة وركيزة إىل  تقوم على أساس متني دون البحث يف القطع، وسوف ال تستند

 موثوقة. 

ـ ومن اخلصائص األخرى البحث عن ماهية احلكم بوصفه عنصرًا مشرتكًا 2

ق اإلصفهاني حتت عنوان م به احملقِّسبق أن قا آخر يف بداية علم األصول، وهو أمٌر

)املبادئ األحكامية(. وإننا نعترب أن إدراج هذين األمرين )البحث عن القطع وماهية 

يستحق الثناء، وهو وفقًا ألدلتنا اخلاصة  احلكم يف بداية مباحث األصول( عمٌل

 ومقبول متامًا.  صحيٌح

ث عن األدلة الشرعية ـ ومن اخلصائص األخرى هلذا التبويب الفصل بني البح1

فعل املعصوم  ْياليت أوجبت االهتمام ببحَث ،لة غري اللفظيةداللفظية وبني األ

 مل نكن نراه يف التبويبات السابقة.  ، وهو أمٌر×وتقريره

بداًل من  ،الطاعة ـ لقد أقام السيد الشهيد أصوله على قاعدة مسلك حّق4

ًا للغاية بشأن مسلك ومن هنا فقد طرح حبثًا هاّم .قاعدة مسلك قبح العقاب بال بيان

 الطاعة يف أصوله.  حّق

ـ من األعمال األساسية اليت قام بها السيد الشهيد الصدر يف هذا التبويب أنه 5

مات الضرورية يف إلقاء بيان مجيع املقّدإىل  يعمد على الدوام يف بداية كّل حبث

املفهومي عنه. وهذا األمر يساعد على توضيح بهام التصوري وبغية رفع اإل ؛الضوء عليه

أو  املباحث بشكل أكثر، وُيزيل اإلبهام الناشئ عن اخللط بني املباحث، واجلدل

 حدٍّ كبري. إىل  ،املغالطة يف البحوث

الذي حيظى بأهمية كبرية ضمن  ،«السرية والبناء العقالئي»البحث عن  ـ إّن2

احلديث عنه  ، ويتّمالشهيد باب مستقّل مباحث احلجج، ُيفتح له يف تبويب السيد

ال يتّم طرحه من قبل  ،رغم أهميته البالغة ،بالتفصيل. يف حني أن هذا البحث

ات بعض املباحث ، وإمنا يتّم االكتفاء باإلشارة إليه يف طّيمستقّل األصوليني بشكٍل
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 األخرى. 

ـ حيث يقوم السيد الشهيد بإثبات مباحث اإلمجاع والسرية والتواتر على 7

فإنه قبل الدخول يف هذه املباحث يتحدث  «ستقراءحساب االحتماالت واال»أساٍس من 

 ستقرائي. ستقراء والدليل االبشكل إمجالي عن حقيقة اال

ز ُرْبَت دة للغاية يف هذا التبويب، وهي رغم جزئيتهاوهناك خصائص أخرى جيِّ

 بوضوح من خالل مقارنة هذا التبويب بالتبويبات األخرى. 

لتبويب السيد  ر ثانية تأكيدنا على املسار البديع واملستدّلجيدر بنا أن نكرِّ

التدقيق أكثر يف هذا التبويب؛ ليتضح له عمق ما إىل  الشهيد الصدر، وندعو القارئ

 قام به مساحته. 

ذا التبويب، من قبيل: عدم هلض االنتقادات حال فقد مت توجيه بع أّيوعلى 

لذلك فإنه مل يبحث  ،«وغري معتربة ؛معتربة» :إىل تقسيم األمارات اللفظية وغري اللفظية

 من قبيل: القياس، واالستحسان، واملصاحل املرسلة، وسّد الذرائع، وما ،يف مسائل

عد يف تبويب الشيخ ر، وفيما بذلك، كما جنده يف تبويب الشيخ حممد رضا املظفَّإىل 

 مكارم الشريازي.

ته الدقيقة، واملسألة األخرى تعقيد هذا التبويب الذي رمبا كان سببه منطقّي

 وكذلك حداثة وإبداعية عناوين املباحث.

ذلك فإن عصرية أسلوب السيد الشهيد قد ضاعفت من تعقيد  ومضافًا إىل

وهذا طبعًا ال ينفصل عن  .املعاصرةعدم العارفني باألدبيات العربية إىل  املباحث بالنسبة

الغربة اليت تعيشها أفكار السيد الشهيد. وهنا نكتفي بهذا املقدار؛ ألن هذه املباحث 

مقارنة عميقة بني التبويبات األخرية، ومن ثّم تطبيقها على املوازين الصحيحة إىل  حتتاج

 .مقال مستقّلإىل  للتبويب، وهذا بدوره حيتاج

م تبويبني يسرتعي املالحظة هو أن السيد الشهيد قد قدَّاألمر اآلخر الذي 

يعتمدان على مالكني خمتلفني. من هنا جيب أن نعمل على بيان االختالف بني هذين 

ل به السيد هذا هو متامًا ما تكفَّ فإّن وبيان األفضل منهما. وحلسن احلّظ ،التبويبني

 .وبذلك أغنانا عن اخلوض فيه ،(22)«مقارنة بني التقسيمني»حتت عنوان  ،الشهيد نفسه



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

011 

 : هيوخالصة املقارنة اليت قام بها السيد الشهيد بني هذين التقسيمني 

املنهج القديم يف الدراسات األصولية، حيث إىل  ـ إن التقسيم الثاني أقرب1

ة؛ لكونه عن عوارض ية اخلرب يف البحث عن السّنكان يدرج فيها البحث عن حّج

أن التقسيم األول أوفق باملنهج املتداول يف حني ة، أي مثبتات الدليل الشرعي، يف السّن

 الدراسات األصولية احلديثة. 

جماميع بنحو إىل  ز التقسيم الثاني بأنه يلحظ فيه تقسيم البحوثـ كما يتمي2َّ

 فالقواعد األصولية العامة يف .عها يف جمال االستدالل الفقهيمتطابق مع أحناء جتمُّ

يف جمال التطبيق  الدليل اللفظي ـ كأحباث األوامر والنواهي وغريها ـ ال تنفصل عادًة

ية خرب واالستدالل الفقهي عن القواعد األصولية الدخيلة يف إثبات السند، كحّج

الواحد والتواتر والسرية واإلمجاع؛ ألن الفقيه حينما يستنبط احلكم من دليل لفظي 

 .من اجلهتني ًا، ويعمل القواعد األصولية املناسبة يف كلٍّداللته وسنده معإىل  يلتفت

ويوّحد البحث عن جمموع تلك القواعد حتت عنوان  ،فالتقسيم املذكور يراعي ذلك

الدليل الشرعي. وهذا معنى أن التصنيف فيه بنحو يناظر وضع القواعد األصولية يف 

ل كذلك؛ ألن أحباث ّوبينما ليس التقسيم األ ،جمال التطبيق واالستدالل الفقهي

ية نفس الظهور ية اخلرب، بل عن حبث حّجالظواهر واأللفاظ فصلت فيه عن حبث حّج

يته عنصران متالزمان عند االستناد إليهما يف عملية الظهور وحّج أيضًا، مع أّن

 االستدالل الفقهي. 

ية ز التقسيم األول بإجراء التصنيف على أساس نوع الدليلويف مقابل ذلك يتميَّ

أو  ويف كونها لفظية ،فق يف سنخ الدليليةللقاعدة األصولية، وجتميع كّل جمموعة تتَّ

. وهذا يتيح يف نطاق مستقّل ،دية جبعل الشارعتعبُّأو  استقرائيةأو  عقلية، برهانية

اليت هي  ،اق من نطاقات هذا التصنيف عن سنخ تلك الدليليةطن احلديث يف كّل

وقواعدها  ،ومنهجها ،صولية الداخلة يف ذلك النطاقالسمة املشرتكة للقواعد األ

ًا يف التقسم املذكور ميكن العامة. فاألدلة االستقرائية مثاًل بوصفها صنفًا خاّص

ل صنفًا واحلجج الشرعية بوصفها متثِّ .احلديث يف نطاقها عن أصل املنهج االستقرائي

دية حبكم الشارع ـ ميكن احلديث يف نطاقها آخر من الدليلية ـ وهي الدليلية التعبُّ
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أو  صنف مبا يكون مبثابة املنطق ية التعبدية وحتليلها. وبهذا ُيسهل كّلعن أصل احلّج

ة يف التقسيم ى ذلك بنفس الدرجة من السهولة والدّقاملنهج بالنسبة إليه، بينما ال يتأّت

ة، واألخرى االستقرائية، إذ قد تندمج مبوجبه القاعدة ذات الداللة اللفظي ؛الثاني

 ملساهمتها مجيعًا يف االستنباط من دليل واحد.  ؛واحد يف صنٍف ،والثالثة التعّبدية

التقسيم األول هو  القول: وبهذا قد يصّح أن يقال بأّنإىل  ثم ينتهي السيد الشهيد

علم األصول بنظرة جتريدية، أي بصورة منفصلة عن تطبيقه يف إىل  األفضل إذا نظرنا

عًا من خالل التطبيق علم الفقه. وإن التقسيم الثاني هو األفضل حينما ينظر إليه موزَّ

 ة تعيني أحد التقسيمني مسألة اختيار وتفضيل حسب وجهة النظر. لوعلم الفقه. ومسأ

وقد سار السيد الشهيد يف حبث خارج األصول على طبق منهج التقسيم األول؛ 

نهج املألوف يف الكتب األصولية اليت وضعتها مدرسة االنطباق على املإىل  ألنه األقرب

وتعرف باملدرسة ذات  ،وهي املدرسة السائدة حتى اآلن ،الشيخ األنصاري يف األصول

حدٍّ ما فقد سار على إىل  ا يف كتاب احللقات واملعامل اجلديدةالتبويب الكفائي. وأّم

صورة أوضح عن دور  منهج التقسيم الثاني؛ ألنه أكثر قدرة على إعطاء الطالب

ة املمارسة الفقهية لقواعد علم القاعدة األصولية يف اجملال الفقهي، ورؤية أجلى لكيفّي

 األصول. 

 وال بأس هنا بذكر جمموعة من التبويبات األخرى املعاصرة، وهي: 

 

  ــــــ أ ـ تبويب الشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضلي

 «مبادئ األصول»ق الفاضل الشيخ عبد اهلادي الفضلي يف كتابه لقد عمد احملقِّ

ُيبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع  هو علٌم»تعريف األصول قائاًل: إىل 

ثم أخذ يف تفصيل البحث عن الكلمات الرئيسة الواردة يف هذا  ،«تهااإلسالمي من أدّل

تبويب جمموع الكتاب على  ثّم متَّ ة. ومنالتعريف، مثل: القواعد، واألحكام، واألدّل

 : التاليالنحو 

القاعدة العامة والقابلة لالنطباق على »يف البداية طرح مساحته حبث 

والظاهرية، وقّسم احلكم  ؛الواقعية :إىل تقسيم األحكامإىل  ، ثم عمد«اجلزئيات
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تقسيم كما يقّسم احلكم الواقعي يف  .واحلكم الثانوي ؛احلكم األولي :إىل الواقعي

 :إىل واحلكم التكليفي. وينقسم احلكم التكليفي ؛احلكم الوضعي :إىل آخر

 الواجب العيين :إىل الواجب واحلرام واملكروه واملندوب واملباح. وينقسم الواجب

ق، واملطلق ع واملضيَّت وغري املؤقت، واملوسَّوالكفائي، والتعييين والتخيريي، واملؤقَّ

واملقّيد، واملنّجز واملعّلق، والتعّبدي والتوّصلي، واحملدود وغري احملدود، والنفسي وغري 

 النفسي. 

ة احلكم الواقعي والظاهري، وقال بأن أدلة ثم يدخل يف البحث عن أدّل

ة يرى ضرورة ويف حبث السّن .مجاعإلة والعقل وااحلكم الواقعي هي الكتاب والسّن

 نت والسند. ويف حبث املنت خيوض يف مباحث الداللة واأللفاظ. البحث يف امل

ة األحكام الظاهرية، أي الرباءة واالشتغال والتخيري ويف اخلتام يبحث يف أدّل

 واالستصحاب. 

 

  ــــــ ب ـ تبويب الشيخ ناصر مكارم الشريازي

أنوار »ق القدير الشيخ ناصر مكارم الشريازي يف كتاب لقد عمد احملقِّ

إىل  السيد أمحد القدسي ـ من الصفحة التاسعة :بقلم ،ـ الذي هو تقرير درسه «صولاأل

 تقديم تبويب جديد ملوضوعات علم األصول. إىل  الصفحة الرابعة عشرة

ـ مبادئ 2مة، ـ املقّد1مخسة أقسام، وهي: إىل  م مساحته األصولفقد قسَّ

 ـ اخلامتة. 5ـ املسائل، 4ـ املبادئ، 1املبادئ، 

: البحث عن موضوع العلوم، ومتايز العلوم، التاليةمة تشتمل على املباحث واملقّد

 وتعريف علم األصول، وموضوع علم األصول، وتقسيم مباحث األصول. 

ويف مبادئ املبادئ ُيبحث عن تسعة أمور، وهي: األول: الوضع )تعريف الوضع، 

الثالث: وبات. : وضع املركَّالثانيوذلك(. إىل  وأقسام الوضع، واملعنى احلريف، وما

اخلامس: عالمات احلقيقة والرابع: تبعية الداللة لإلرادة وعدمها. واحلقيقة واجملاز. 

الثامن: و. السابع: الصحيح واألعّموالسادس: احلقيقة الشرعية واملتشّرعية. وواجملاز. 

 . التاسع: املشتّقواالشرتاك. 
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الثاني: النواهي. وول: األوامر. ويف املبادئ يتناول مخسة مقاصد، وهي: األ

 اخلامس: املطلق واملقّيد، واجململ واملبّين. والرابع: العام واخلاص. والثالث: املفاهيم. و

. ويف هذا القسم يتّم «األدلة يف الفقه»ثّم يدخل يف مسائل األصول، وموضوعها 

 واألصول.  ؛وهما: األمارات ،تنظيم املباحث يف مقامني

 أمارات معتربة، وأمارات غري معتربة. :إىل تنقسم بدورهاواألمارات 

ويف األمارات املعتربة يتم احلديث عن أربعة مقاصد، وهي: األول: الكتاب 

ة وأقسام اخلرب )خرب الواحد، الثاني: السّنووحجية ظواهر األلفاظ بشكل مطلق. 

ض األدلة واملستفيض، واملتواتر، وكذلك البحث عن التعادل والرتاجيح يف تعار

ت الرابع: العقل )املستقاّلومجاع وأنواعه. الثالث: اإلوة(. اللفظية من الكتاب والسّن

ة، والقطع، والقياس ية القضايا العقلّيت العقلية، وحّجالعقلية، وغري املستقاّل

 القطعي(. 

ية الظن ويف األمارات غري املعتربة يتّم حبث مثانية موارد، وهي: عدم حّج

ية الشهرة )أقسام مجاع املنقول خبرب الواحد، وعدم حّجحجية اإل مطلقًا، وعدم

ية املصاحل ية االستحسان، وعدم حّجية القياس الظين، وعدم حّجالشهرة(، وعدم حّج

ي باملعنى ية االجتهاد الظّنية، وعدم حّجية سّد الذرائع الظّنة، وعدم حّجاملرسلة الظنّي

 . اخلاّص

أربعة أحباث، وهي: قاعدة الرباءة، وقاعدة طرح  ويف األصول العملية يتّم

 االحتياط، وقاعدة التخيري، وقاعدة االستصحاب. 

 ويف اخلامتة خيوض يف حبث االجتهاد والتقليد. 

 

  ــــــ ج ـ تبويب السيد علي السيستاني

ـ الذي هو  «الرافد يف علم األصول»لقد اقرتح السيد السيستاني يف كتاب 

 57صفحة إىل  41السيد منري السيد عدنان القطيفي ـ من صفحة  :بقلم ،تقرير حبثه

 ؛يةمبالك وحمور احلّج :أحدهما :من اجلزء األول، تبويبني ملوضوعات علم األصول

 مبالك االعتبار.  :واآلخر
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  ــــــ ـ التبويب األول 1

ية وعدم ل القائم على مالك احلّجق بالتبويب األّوما يتعلَّ لقد عمد مساحته يف

ة، وهي: االحتمال، ثالثة أقسام عاّمإىل  تقسيم موضوعات األصولإىل  يةاحلّج

 والكشف، وامليثاق العقالئي. 

 أ ـ ويف قسم االحتمال يذكر مخسة أنواع من االحتمال، وهي: 

درجة القطع، والبحث يف حجيته )البحث يف حجية إىل  ـ االحتمال الواصل1

 القطع(. 

درجة االطمئنان، والبحث فيه )البحث يف حجية إىل  ـ االحتمال الواصل2

 االطمئنان(. 

كانت درجة االحتمال ضعيفة،  قّوة احملتمل، وإْنإىل  ـ االحتمال املستند1

 . «أصالة االشتغال»يته عبارة عن حبث والبحث عن حّج

مجالي الذي يقوى من خالل االستعانة بالعلم العلم اإلإىل  ـ االحتمال املستند4

مجالي، والشبهة احملصورة وغري وهذا البحث عبارة عن مباحث العلم اإل الي.مجاإل

 احملصورة. 

وهو على  ،ع بقّوة، وال أهمية له من ناحية احملتملـ االحتمال الذي ال يتمت5َّ

 نوعني: 

مجالي باجلامع، الذي هو لوجود العلم اإل ؛آخر ض باحتماٍلأ ـ االحتمال املعاَر

  .«أصالة التخيري»مورد لـ 

 . «أصالة الرباءة»آخر، وهو مورد لـ  ض باحتماٍلب ـ االحتمال غري املعاَر

 . «ية االحتمالحّج»اجلامع هلذه األحباث اخلمسة هو  وعليه فإّن

شعوري. والكشف أو  ؛ا إدراكيية الكشف: والكشف إّمب ـ يف حّج

الشارع أو  العقالئياإلدراكي يف األمارات العقالئية والشرعية. والذي حيكم اجملتمع 

 بتتميم كشفه. والبحث عن األمارات والطرق املطروحة يف البني. 

يف االستصحاب، ولذلك جيب طرح هذا البحث يف  والكشف الشعوري موجوٌد

 هذا القسم. 
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ية امليثاق العقالئي: واملراد من هذا امليثاق كّل طريق يتبانى عليه اجملتمع ج ـ حّج

التباني بسبب الكاشفية النوعية، مثل: خرب الثقة، أم من  سواء أكان هذا، العقالئي

 أجل املصلحة االجتماعية العامة، مثل: الظواهر. 

 ؛أحدهما: البحث الكربوي، مثل: حجية الظهور :وهنا يوجد نوعان من البحث

، واآلخر: البحث الصغروي، من قبيل: البحث يف صيغة األمر والنهي، والعام واخلاّص

 ة أيضًا. ذلك من مباحث األلفاظ، وكذلك حبث تعارض األدّلإىل  وما ،ّيدواملطلق واملق

ن هذا التبويب شديد الُبعد واالختالف عن األسلوب املعهود يف تبويب إوحيث 

من شرائط  نبذه، وقال يف تربير ذلك: إّنإىل  علم األصول فقد عمد السيد السيستاني

ة إذا كان باإلمكان بلوغ اهلدف خاّص، و«رًامستنَك»التبويب والتصنيف أن ال يكون 

 م التبويب الثاني: وهادئ. من هنا فإنه يقدِّ ضمن حركة وسياق تدرجيّي

 

  ــــــ ـ التبويب الثاني2

ة غري وقال يف التبويب الثاني: ملا كان علم األصول من املبادئ التصديقّي

الشرعي، وملا كان البديهية لعلم الفقه، وملا كان حمور البحث يف الفقه هو احلكم 

علم آخر حتت عنوان املبادئ إىل  احلكم نوعًا من االعتبار، لذلك فإننا حباجة

التصديقية للحكم الشرعي. وهذا البحث من االعتبار يشمل االعتبار نفسه وعوارضه 

 . «علم األصول»وأقسامه ولواحقه، وهو ما ُيسمى بـ 

ر مباحث األصول( يف مخسة وقد مّت تنظيم حبث االعتبار )الذي هو مالك وحمو

 عشر فصاًل: 

 ـ تعريف االعتبار. 1

 وقانوني.  ؛أدبي :إىل ـ تقسيم االعتبار2

 وني. نـ العالقة بني االعتبارين األدبي والقا1

 ـ أسلوب جعل االعتبار القانوني. 4

 ـ مراحل االعتبار القانوني. 5

 ـ أقسام االعتبار القانوني. 2
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 ـ العالقة بني هذه األقسام. 7

 ـ أقسام القانون التكليفي والقانون الوضعي. 0

 ـ عوارض األحكام القانونية. 9

 ـ وسائل إبراز احلكم القانوني. 18

 ـ وسائل استكشاف احلكم القانوني. 11

 ـ وثاقة وسائل استكشاف احلكم الواقعي. 12

 ـ التعارض اإلثباتي والثبوتي بني وسائل االستكشاف. 11

 ـ التنايف بني االعتبارات القانونية عند التطبيق. 14

 ـ تعيني القانون عند فقدان الوسيلة لبيانه. 15

وقد سبق  ،(21)ق السيد السيستانيهذه هي خالصة التبويب األول والثاني للمحقِّ

الشيخ مكارم وشيخ عبد اهلادي الفضلي، ال :من ذكرنا تبويبني آخرين لكلٍّ أْن

 الشريازي. 

 

  ــــــ االستنتاج

على التحّول والتقّدم والتكامل يف  أعتقد بأن القارئ الكريم قد وقف بوضوٍح

حدٍّ ما على احملتوى واملسائل إىل  تبويب وتنظيم املباحث واملسائل األصولية، بل وحتى

هذه احلركة التكاملية نقطة النهاية؟ وهل األصولية. ولكن السؤال يقول: هل بلغت 

حنصل يف املستقبل على أصول أخرى أكثر تكاماًل وتنظيمًا؟ إن  هناك إمكان ألْن

قني. واجلواب املختصر عن هذا هذا السؤال يشغل اليوم أذهان الكثري من احملقِّ

، وإذا كان نهايته أبدًا ْغالسؤال هو أن نقول: إن املسار التكاملي هلذا العلم مل يبُل

ر فإنه يثبت بذلك جهله مباهية هذا العلم مثل هذا التصوُّإىل  يذهب به الظّن ْنهناك َم

علم  ة والقابلة للتطوير يف كّل حني. فلو كان من املفرتض أن يبلغ كّلاالنسيابّي

تطوير وتكميل، ملا وصل إلينا يف إىل  نهايته، وأن يبلغ مرحلة ال يعود بعدها حباجة

ر مسألة جديدة على موضوع مفكِّ ة. ومن الطبيعة أن يضيف كّلهذه اللحظ

ًا يف بعض ًا ونسبّيهذا التطوير قد يكون جزئّي كنا نقول بأّن اختصاصه العلمي. وإْن
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ما  يف إاّل، ه ال يطال اهليكل واإلطار العام والنسيج الكامل لذلك العلماملراحل، وأّن

 مل امللحوظ للعلوم يف خمتلف اجملال. التطوير والتكاإىل  ندر. وهذا األمر يعود

 ،التبويبأو  سواء يف احملتوى، املسار التكاملي لعلم األصول والنتيجة هي أّن

م واالكتمال على يد العباقرة مل يبلغ مرحلته النهائية، وال يزال هو يف طور التقدُّ

 واحلاذقني يف هذا الفن. 

 

 ــــــ اخلامتة: يف بضع مسائل بشأن التبويب املختار

ال حمالة شغلت أذهان الكثريين، أال وهو  مسألٍةإىل  يف ختام هذه املقالة نشري

رًا يف تاريخ تبويب علم ْيثنا عنه حتى اآلن كان َسما حتدَّ البحث عن التبويب املختار. إّن

ق لنصل يف ر وحنقِّاألصول، أي ما قاله وأبدعه اآلخرون. واآلن جاء دورنا لكي نفكِّ

التبويب الذي نراه األنسب من سائر التبويبات األخرى. وعلى الرغم إىل  افنهاية املط

الكاتب مع أنه قد اختار تبويبه  أّن املناسب هو القيام مبثل هذا األمر، إاّل من أّن

ه يرى لنفسه العذر ـ ألسباب عديدة ـ لية، ولكّنوقد نظمه يف قصاصات أّو ،قًامسَب

ختار ونقد التبويبات األخرى؛ وذلك خلشيته من لإلحجام عن اخلوض يف التبويب امل

ألن  ؛(24)د هلذا الشأنَقْعهذه املقالة يف األساس مل ُت أّنإىل  اإلطالة. هذا باإلضافة

ر أننا حتى وأتصوَّ .الغرض منها هو جمّرد بيان املسار التارخيي للتبويب يف علم األصول

 ؛عّدة نقاطإىل  مع هذا جند من الضروري التنبيه قنا هذه الغاية. ولكْناآلن قد حقَّ

وعرضه على القارئ الكريم، وذلك على  ،التبويب املختارإىل  بغية تسهيل الوصول

 : التاليالنحو 

: جيب النظر بدقة يف التبويبات السابقة، ثم العمل طبقًا ملالكات التبويب أواًل

 رة عن: الصحيح على نقدها. وإن مالكات التبويب الصحيح عبا

 ـ معرفة العالقة املنطقية والرتاتبية بني املباحث األصولية. 1

ر يف عملية ا يؤثِّمّم ،ـ معرفة موضوع وتعريف العلم، واهلدف والغاية منه2

 عدم إبرازها. أو  عدم ذكرها، وإبرازهاأو  ر يف ذكرهاالتبويب الصحيح، كما يؤثِّ

جتنبًا للوقوع يف  ؛ار واحدـ ذكر املطالب املشابهة لبعضها البعض يف إط1
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ها على درجة كبرية من ة النقطة الثانية فإّنوخاّص .ذلكإىل  حمذور التكرار، وما

ق احملقِّ :من أمثال ،وعلى هذا األساس جند تبويبات العلماء الكبار .األهمية

 .ختتلف عن بعضها ،وغريهم ،ر، والسيد الشهيد الصدروالشيخ املظفَّ ،اإلصفهاني

 ق نظر بنفسهاحملقِّ خمتلف. ولو أنَّ ،ةغري هاّمأو  ةهاّم ،وإن إبراز واعتبار املباحث فيها

مونه لألصول سوف يدرك هذا قني حول املوضوع الذي يقدِّاختالف هؤالء احملقِّإىل 

 التمايز دون عناء. 

: جيب انتخاب أفضل التبويبات، والعمل على إجراء مقارنة دقيقة بينها، وثانيًا

ال بعضها اآلخر، وتدوين النتائج احلاصلة من َبواحد منها يف ِق بيان مزايا وعيوب كّلو

التبويب املختار. وبعبارة أخرى: جيب إىل  وصواًل ،خالل هذه املقارنة، واالستفادة منها

ه جيب بديهي أّنمن الاالستفادة من النقاط اإلجيابية، واالحرتاز من النقاط السلبية. و

 ويب املختار أن نستفيد االستفادة القصوى من التبويبات السابقة. يف تدوين التب

مالكات إىل  كاٍف : جيب عند بيان التبويب املقرتح أن يلتفت بشكٍلوثالثًا

مه التبويب ة النقطة الثانية ـ أي املوضوع والتعريف الذي يقدِّالتبويب الصحيح، وخاّص

 لكي ينجو التبويب املذكور من االنتقاد. ؛لألصول ـ

 

 

الهوامش
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 للقرآن الكريم التفسري املوضوعي

 ونقد ألدّلة املخالفني حتليٌل

 

 عمران عباس پورد. 

 نظيرة غالبترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

مورد  القرآن الكريم حمور ومدار التعاليم الدينية يف اإلسالم، وكان دائمًا

من لدن العلماء واحملققني الذين أجروا حتقيقات خمتلفة يف مواضيع  اهتمام خاّص

ومباحث ترتبط بالقرآن الكريم. وألجل ذلك حظي فهم وتفسري القرآن مبكانة خاصة 

نا كتب األحاديث العديد من الروايات اليت تبني مدى . وقد نقلت لوحساسة جدًا

ة حتذيرهم من ممارسة وشّد ،بالقرآن ^وأهل بيته |اهتمام النيب األكرم

االجنذاب حنو إسقاط األفكار الشخصية وحتميلها للقرآن، أو  (1)التفسري بالرأي

والذي  ،من الفهم الصحيح وا يف املقابل أن يكون التعامل مع القرآن منطلقًاوحّث

 يتناسب ومعايري النقل والعقل. 

 .من املناهج املستعملة يف فهم وتفسري القرآن واحدًا« التفسري املوضوعي» يعّد

خاصة يف  متميزًا وحاز اهتمامًا ،وقد حظي باهتمام علماء اإلسالم منذ فجر اإلسالم

القرنني األخريين. واملراد بالتفسري املوضوعي استخالص النظرية القرآنية من خالل 

 ر يف التفسري املوضوعي يسعىقراءة جملموعة من اآليات حول قضية من القضايا. املفسِّ

اإلشكاالت والتساؤالت الفكرية اليت تطرح نفسها داخل  ناإلجابة من القرآن عإىل 

جابة منهج التفسري املوضوعي يف اإل ^اجملتمع اإلسالمي. لقد استعمل أئمة أهل البيت
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يأتي  ْنفاحتني بذلك مدرسة يف التفسري أمام أصحابهم وَم ،العديد من التساؤالت عن

 .ألسلوب يف تفسري القرآنمني إياهم الطريق الصحيح يف إجراء هذا امعلِّ ،بعدهم

إىل  يكفي الرجوع، (1)السرقة وتعيني حدود اليد يف حّد ،(2)ة الرضاعةمّد فلتحديد أقّل

جمموعة من اآليات القرآنية املرتبطة باملوضوع. وقد كتب العديد من العلماء يف 

 ،يف التفسري املوضوعي فوا كتبًاكما ألَّ ،ة حول التفسري املوضوعّيمباحث نظرّي

 ،يف الطرف املقابل جند جمموعة أخرى من العلماء لكْن ،«حكامآيات األ» :نظري

اإلدالء مبجموعة من األدلة النقلية والعقلية إىل  اْوَعخيالفون هذا النوع من التفسري، َس

ة اليت بعرض جمموع األدّل وهذا املقال يهتّم .اليت تساند رفضهم هلذا املنهج يف التفسري

 . علميًا نقدها نقدًا ّمثومن  ،وحتليلها ،ون ملنهج التفسري املوضوعيمها املخالفقدَّ

 

  ــــــ األدلة النقلية أواًل:

ك مبجموعة من اآليات التمسُّإىل  عاهملقد سعى املخالفون يف إثبات مدَّ

 واألحاديث: 

 

  ــــــ ة القرآنيةـ األدّل1

وا بقوله القرآن استدّلة اعتماد التفسري املوضوعي يف تفسري إلثبات عدم صّح

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة ﴿ :تعاىل يف اآلية الكرمية

 (. 12)الفرقان:  ﴾َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتياًل

على  دلياًل ،التدرجيي للقرآن النزولإىل  اليت تشري ،املخالفون يف هذه اآليةيرى 

 .وعدم جواز التفسري املوضوعي ،احنصار التفسري الصحيح يف التفسري الرتتييب

لذلك فمخالفته تعين  ،ة للقرآن الكريمية ذاتّيفالتفسري الرتتييب حسب نظرهم خاّص

ن اهلل سبحانه لبيَّ ولو كان التفسري املوضوعي جائزًا ،املساس بنظم القرآن وترتيبه

يف مكانه. واهلل سبحانه وتعاىل  كلٌّ ،موضوع يف كتابه وتعاىل اآليات املرتبطة بكّل

وذلك لغرض  ؛موضوع يف مكان واحد من مجيع القرآن ن اآليات املرتبطة بكّلمل يبيِّ

عهد باإلسالم، السالمي حديث ر القرآن يف حياة اجملتمع اإلراد منه أن يؤثِّحكيم ُي
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 موضوع، لكْن ج القرآن يف احلديث عن أّيوتدرُّ ،يب اآلياتوهذا يلزمنا باحرتام ترت

 جها. يالحظ على التفسري املوضوعي عدم احرتامه لرتتيب اآليات وتدرُّ

 

 ــــــ عىنقد هلذا املدَّ

ة إليها كون اعتماد النزول التدرجيي لآليات شارة اجلاّدمن األمور اليت جتب اإل

سالمية، يف تثبيت ونشر الدعوة اإل ًارة فعلّياملؤثِّواملواضيع القرآنية كانت من األمور 

شكاالت يف بيان يف بروز العديد من اإل واحدة لكان هذا سببًا ولو كان النزول دفعًة

أو  لو نزلت اآليات املرتبطة بغزوة بدر الكربى :فعلى سبيل املثال. (4)املطالب القرآنية

كما أنه  ،ة والرغبة يف االنتصارأحد فما كانت لتظهر تلك احلماسة والعاطفة القوي

واالنكباب على دراسة سبل  ،ما كان ليقدم اجليش املسلم على تضميد جراحاته

 وأسباب اهلزمية من جهة أخرى. وقد كان النزول التدرجيي لكّل ،االنتصار من جهة

واالنتقال  ،جزء من موضوع من املواضيع القرآنية خطوة يف تركيز العقيدة اإلسالمية

مع مالحظة كيف تأخذ األحكام موقعها  ،د واجملتمع حنو تطبيق الشريعةبالفر

ج يف اآليات واملواضيع ال يتنافى هذا الرتتيب والتدرُّ لكّن. (5)يةل يف مراتب األشّدبالتنقُّ

والبحث عن  ،قة مبوضوع وقضية من القضاياومسألة استقراء اآليات القرآنية املتعلِّ

 ال مالزمة.  إذ ؛فيها نظر القرآن اخلاّص

 

  ــــــ ـ األدلة من األحاديث والروايات2

لقد حاول املخالفون للتفسري املوضوعي التمرتس خلف بعض الروايات املشهورة 

بعبارات  ،والسين ؛الشيعي :اليت نقلتها كتب احلديث عند الفريقني ،«بضرب القرآن»

 عاهم. إلثبات مّدوذلك  ؛خمتلفة

 

 ــــــ مصادر احلديث الشيعية يف« ضرب القرآن»روايات أـ 

عن  ،عن نضر بن سويد ،عن أبيه ،بن إبراهيم عن علّي ،ـ حممد بن يعقوب1

ما ضرب رجل القرآن »قال:  ،×عن الباقر ،×عن أبي عبد اهلل ،قاسم بن سليمان
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 . (2)«كفر بعضه ببعض إاّل

عن أمحد بن حممد بن سعيد  ،يف تفسريه ،ـ حممد إبراهيم بن جعفر النعماني2

عن  ،عن إمساعيل بن مهران ،عن أمحد بن يوسف بن يعقوب اجلعفي ،بن عقدة

 ×مام الصادقاإل أّن، عن إمساعيل بن جابر ،عن أبيه ،بن أبي محزة احلسن بن علّي

وأنزل عليه  ،بعده فال نيّب ،نبياءفختم به األ ،اهلل تبارك وتعاىل بعث حممدًا إّن»قال: 

يف أوصيائه،  باقيًا علمًا |جعله النيّبـ و :أن قالإىل  ـ، فختم به الكتب كتابًا

ذلك أنهم ضربوا  ؛وعدلوا عنهم... ،زمان فرتكهم الناس، وهم الشهداء على أهل كّل

واحتجوا باملتشابه وهم  ،ون أنه الّناسخوا باملنسوخ وهم يظّنواحتّج ،بعض القرآن ببعض

وا بأول اآلية واحتّج ،ه العاموهم يقدرون أّن خلاّصوا باواحتّج ،ه احملكميرون أّن

ومل  ،ما يفتح الكالم وإىل ما خيتمهإىل  ومل ينظروا ،وتركوا السبب يف تأويلها

 . (7)«واوا وأضّلإذ مل يأخذوه عن أهله، فضّل ؛يعرفوا موارده ومصادره

قيل: نزلت و .﴾...َأْلِسَنَتُهْم ِباْلِكَتاِبَوِإنَّ ِمْنُهْم َلَفِريقًا َيْلُووَن ﴿ـ ويف قوله تعاىل: 1

 ،وضربوا كتاب اهلل بعضه ببعض ،جنيلفوا التوراة واإلحرَّ ،يف اليهود والنصارى

 . (0)«وأسقطوا منه الدين احلنيف ،وأحلقوا به ما ليس منه

ويف  ،هذه الروايات تعاني من مشاكل يف السند عام فإّن بشكْل :ونقد فحٌص

إىل  ما يرجع كما أنها يف .فهي روايات تتأرجح بني السند الضعيف واجملهول .املنت

عيه املخالفون على ما يدَّ م موضوعي ميكن اعتباره دلياًلمقوِّ متنها ال متتلك أّي

 للتفسري املوضوعي. 

 

 ــــــ حتليل ونقد هلذه الروايات من جهة السند

 ،الشيعة من مشكالت خمتلفةتعاني هذه الروايات الثالثة يف كتب أحاديث 

 .عىوال تصلح ألن يعتمد عليها يف إثبات املدَّ ،جعلتها تفقد االعتبار

كالهما عن النضر بن  ،لرواية األوىل وردت يف كتب الشيعة من طريقنيفا

رغم عدم ورود عبارات صرحية يف تضعيفه وهذا األخري،  .عن قاسم بن سليمان ،سويد

 .(9)ه عبارات التوثيقيف حّق ْدتِر ه ملإال أّن ،يف كتب الرجال
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 .بن أبي محزة ه علّيووأب ،بن أبي محزة ويف سند الرواية الثانية حسن بن علّي

 .(18)همان بالكذبعالوة على أنهما متَّ ،تضعيفهما وألنهما من رؤساء الواقفية مّت

فقد  ،ث عن سبب النزولاليت تتحدَّ،لرواية الثالثةإىل اكذلك األمر بالنسبة و

 سبت البن عباس بدون ذكر السند.ُن

وجمهولة  ،وبناًء على هذا فإن هذه الروايات يف كتب الشيعة ضعيفة السند

 كما يف الرواية األخرية.  ،السند

 

  ــــــ البحث يف حمتوى الروايات

جياد التعارض والتضارب وعدم االنسجام بني آيات إهذه الروايات تنهى عن 

 رإذ يف التفسري املوضوعي يسعى املفسِّ ؛املوضوعي غري هذاالقرآن. وموضوع التفسري 

 :ث عنه اآلية الكرميةوهو عينه ما تتحدَّ ،م وانسجام معاني اآلياتؤإبراز تالإىل 

 ﴾َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا﴿

 (. 02)النساء: 

 ؛يف الرواية الثانية صدر النهي عن استعمال اآليات يف غري ما يتوافق وموضوعها

وال رابط  .إذ استعمال اآلية يف غري ما نزل له كاشف عن اجلهل مبكان وشأن النزول

أن الرواية يف إىل  حيث ال موضوعية. باإلضافة ،بطالن التفسري املوضوعيأو  ةله بصّح

 ظنًا يتقيد باخلاّصويستدل باملنسوخ وهو يعتقد أنه ناسخ،  ْنمقام بيان اشتباه بعض َم

ا ورد فيها من تأويل يف ّمع معرضًاأو  ك بظاهر اآلية غافاًلأنه يتمّسأو  ه عام،منه أّن

أن يقدم على احلديث يف معنى اآلية من دون أن يالحظ من أين أو  ة واحلديث،السّن

؛ لع على مصادر معاني اآلياتوارد غري مطَّتلك امل تبتدئ وإىل أين تنتهي، وهو يف كّل

فيصدق عليه  ،^وهم األئمة من أهل البيت ،أهل القرآن وخاصتهإىل  ألنه مل يلجأ

 .املضّل ه املصداق الواضح للضاّلالقول بأّن

جمموع أو  آيات أخرى يأما االستفادة من اآليات القرآنية ألجل توضيح معان

الذين استعملوه  ،^ومورد تأييد أئمة أهل البيت ،صحيح عمٌلفهو آيات أخرى 

 جمموعة من اآليات. أو  يف بيان معنى بعض اآليات أسلوبًا
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الكفر الذي  وهي أّن ،مسألة أخرى نشري إليها ألهميتها يف املوضوعوهناك 

إذ هذا  ؛«التفسري الغلط للقرآن»ق مبجرد ال يتعلَّ« ضرب القرآن»ث عنه روايات تتحدَّ

وأن يكون  بّد للكفر ال ما يكون موجبًا ر، بل إّنموجب لكفر املفسِّ الغلط غري

أما ما ذهبوا إليه يف إيراد الغلط فهذا  .راد به إنكار وحيانية اآليات وتكذيبهاُي عماًل

من جهة أخرى فإن استعمال و. (11)هليةال يستلزم إنكار الوحي وتكذيب اآليات اإل

ضرب بعض القرآن »فيكون  ،(12)«وامتزاجه خلطه»أتى مبعنى « ضرب الشيء بالشيء»

 .يوجد تعارض بينهاأو  ،حبيث ال يظهر معنى اآليات ،مبعنى خلطه ومزجه« ببعض

 التفسري املوضوعي.  وهذا غرُي

فقال: ضرب  ؟ابن الوليد عن معنى احلديث وقال الشيخ الصدوق: لقد سألُت

ية أخرى غري اليت سئلت بعض القرآن ببعضه أن ُتسأل عن تفسري آية فتجيب بتفسري آ

 . (11)عنها

 :نواملستفاد من كالم ابن الوليد احتماال

 ،بع عادة بني أهل العلم يف املناظراتأن يكون املقصود األسلوب املتَّ :األول

 ل الثانية.فيتمسك مبعنى واحدة ويؤّو ،ية أخرىآية يف مقابل آوضع  حيث يتّم

 عليها. وشاهدًا ،يةآأن يريد االستفادة من اآليات األخرى يف بيان معنى  :الثانيو

 ،ما ذهب إليه ابن الوليد صحيٌح كان املراد هو االحتمال األول فإّن فإْن

حتمال يوافق وضرب بعض القرآن ببعض يف هذا اال ،ويكون ذلك األسلوب غري صحيح

يف حال كان املراد هو  االستعمال اللغوي لضرب الشيء بالشيء ومصداقه. لكْن

ية آتفسري  ّنإحيث  ،الصواب َبفهم ابن الوليد هنا قد جاَن االحتمال الثاني فإّن

 . (14)دة من األحاديثدات متعدِّوله مؤيِّ ،صحيح جمموعة أخرى عمٌلمن باالستفادة 

 واستنادًا ،«ضرب القرآن بعضه ببعض»معنى  أّنإىل العالمة اجمللسي وقد ذهب 

الشخص يستفيد من بعض اآليات املتشابهة ـ واليت  من الروايات، أّن جمموعةإىل 

لتأييد  ؛ـار فاسد تّيأو  حبسب ظاهرها بقطع النظر عن باقي اآليات قد تفيد تأييد رأي

ر يقوم بتفسري سائر تأويل باقي اآليات، ومن دون أدنى تدبُّ ووفقها يتّم ،مذهب خاّص

ر كطريقة للكشف د على التدبُّكرمية تؤكِّيف حني جند اآلية ال ،اآليات األخرى
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َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو ﴿فقد قال تعاىل:  ،اختالف بني آيات القرآن عن عدم وجود أّي

 .(15)«﴾َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا

هو عينه « القرآن بعضه ببعضضرب »عمل  لطباطبائي أّنامة ويرى العاّل

هلية نفس نسبة نسبة التوضيحات القرآنية باملعارف اإل وذلك ألّن ؛«التفسري بالرأي»

عة بواسطة البيانات والتوضيحات واليت مت بيانها بأساليب متنّو ،األمثال باملمثالت

بواسطة  إاّلة ف على معانيها اخلفّيالتعرُّ بعض األمور الدقيقة مل يتّم حتى أّن ،القرآنية

ر وبعض ثالث مفسِّ ،على البعض اآلخر وهلذا فإن بعض اآليات هي شاهٌد .آيات أخرى

وبلحاظ كونه يقوم بتشتيت وتفريق ونثر الرتتيب املعنوي ؛ آليات أخرى. التفسري بالرأي

 ولكون القرآن يقّر .فهو يعمل على خلق التنايف بني اآليات ،باآليات واملكان اخلاّص

اختالف فإن ظهور االختالف يكون بسبب اختالل نظم  عدم وجود أّيعلى نفسه ب

وهو نفس ما تعنيه عبارة  ،ويف النتيجة اختالف يف مقاصدها ومفاهيمها ،اآليات

نفس ما ذهب إليه إىل  مة الطباطبائي. ويذهب العاّل(12)«ضرب القرآن بعضه ببعض»

التفسري »وأن  ،نى اللغويمة اجمللسي من أن مفهوم ضرب القرآن هو نفسه املعالعاّل

 هو املصداق الواضح هلذا الضرب. « بالرأي

يف « ضرب القرآن بعضه ببعض»هذه الروايات قد جعلت  وكما يالحظ فإّن

أن « بضرب القرآن»املقصود  ن من خالهلا أّنويتبيَّ ،«تصديق بعض القرآن بعضًا»مقابل 

 ،الواحدة يف مكان األخرىوضع إىل  فيعمد ،تشخيص خمتلف أصناف اآليات يتّم

 ،العكس يضع احملكم يف مكان املتشابهبو ،كأن يضع املتشابه يف مكان احملكم

 صناف. وهكذا دواليك يف باقي األ

 

 ــــــ يف التفسري ^أسلوب التفسري املوضوعي ألسلوب األئمة خمالفةعدم 

ما كان و ،باستخراج النتيجة من آيتني ^قام أئمة أهل البيتعديدة يف موارد 

على  ^ئمةعن الثانية. وقد دأب األ واحدة بعيدًا آيةل إليها لو اقتصر النظر يف صََّوَتلُي

كما وقع يف ، ى يقتدوا بهمحّت ؛عرض هذا األسلوب على أصحابهم وتالمذتهم عمليًا

 . (17)الرضاع مسألة حتديد أقّل
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صاحب  ْنممَّ أن رجاًل ،هعن جّد ،عنه ،عن أبيه ،عن مقتبس بن عبد الرمحن

وكان يف جيش، فلما جاء جاءت امرأته  ،دخل على عمر بن اخلطاب |رسول اهلل

وقّص عليه، فأمر  ،، فأنكر ذلك منها، وجاء به عمرة أشهر بولٍدبعد قدومه بسّت

إنها  ،على نفسك ْعِبْرمن قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: َأ ×برمجها، فأدركها علّي

وقال:  ،(15حقاف: )األ ﴾ُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهرًاَوَحْم﴿إن اهلل تعاىل يقول:  ؛صدقت

فاحلمل والرضاع  ،(211)البقرة:  ﴾َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن﴿

 . (10)«وأحلق الولد بالرجل ،ى سبيلهاك عمر، وخّلَللوال عليٌّ هَل :، فقال عمرثالثون شهرًا

 

  ــــــ بالروايات مكان االستشهاد

ال عالقة هلما مبوضوع التفسري  يالحظ من خالل منت الروايتني الثانية والثالثة أْن

املراد به « ضرب القرآن بعضه ببعض»ما خيص الرواية الثانية  وذلك ألنه يف ؛املوضوعي

وضع اآلية من احملكم يف مكان  حيث يتّم ،هاوضع اآلية يف غري حمّل هنا أن يتّم

يف  كلٌّ ،وهكذا ،وآية من اخلاص يف العاّم ،املتشابه، واملنسوخة يف مكان الناسخة

 .غري صنفه ومكانه

حيث  ،الرواية الثالثة هي يف مقام احلديث عن حتريف التوراة واإلجنيل أيضًا

نه بعد إبينها، وحيث  إلجياد التعارض والتضاّد سعيًا ؛مقايسة اآليات بعضها باآلخر يتّم

النقيصة أو  ،الزيادة فيهاإىل  اميتنع اجلمع بني اآليات حينها يعمد إّم جياد التضاّدإ

 منها. 

موضوعها  أّنو ،ـغري ذلك  األمُرـ وة سند الرواية األوىل ى مع فرض صّححّتو

ة ملعارضة والوقوف يف وجه فهذا ال مينحها القّو ،التفسري املوضوعي صادر يف حّق

 .(19)ثة باإلجياب حول التفسري املوضوعيالروايات املستفيضة واملتحدِّ

مام ث فيها اإلرواية أخرى حتدَّإىل  نشري ،هذه الروايةإىل  باإلضافة ،وهنا

 .من اآليات القرآنية مستفيدًا ،واحد منها وشرح حال كّل ،عن أنواع الكفر ×علي

: الثالث: كفر اجلحود، الثاني: الكفر، لاألّومخسة أقسام: إىل  م الكفرفقد قسَّ

: اخلامس: كفر الرباءة من اهلل ومن ألوهيته، الرابعتعاىل،  كفر ترك ما أمر به احلّق
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 كفر النعمة. 

 :نكار يكون على صورتنيكفر اجلحود واإل

 ﴾َوَما ُيْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر﴿ :يقول ْنوهو كالم َم ،: إنكار وحدانية اهللاألوىل

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ﴿ :ويف آية أخرى ،(24اثية: )اجل

 .(2)البقرة:  ﴾ُيْؤِمُنوَن

أن يكون الشخص رغم معرفته بوجود اهلل تعاىل وحقيقة وحدانيته  :الثانيةو

َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها ﴿حاهلم:  نكار واجلحود، قال تعاىل واصفًاعلى اإل يصّر

َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى ﴿ :خرىأويف آية  ،(14)النمل:  ﴾َأْنُفُسُهْم ُظْلمًا َوُعُلّوًا

)البقرة:  ﴾الَِّذيَن َكَفُروا َفَلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه َفَلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَكاِفِريَن

09 .) 

َوِإْذ ﴿قال تعاىل:  .النوع الثالث من الكفر ترك أوامر اهلل واالبتعاد عن طاعته

َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُتْخِرُجوَن َأنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم 

ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤاَلء َتْقُتُلوَن َأنُفَسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِريقًا ِمْنُكْم ِمْن ِدَياِرِهْم  *َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن 

َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم ِباإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َوِإْن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم 

 ؛فهؤالء .(05ـ  04)البقرة:  ﴾اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍضِإْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض 

 فوا كافرين. نُِّص ،بسبب تركهم لطاعة أوامر اهلل

يف اآلية  ×النوع الرابع الكفر الذين نقله اهلل سبحانه وتعاىل عن إبراهيم

ْغَضاُء َأَبدًا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلَب﴿الكرمية: 

 ي واالبتعاد. وهنا أتى الكفر مبعنى الترّب .(4)املمتحنة:  ﴾َوْحَدُه

وقد نقل اهلل سبحانه وتعاىل هذا النوع عن النيب  .النوع اخلامس كفر النعمة

 ﴾ُر َأْم َأْكُفُرَهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُك﴿يف اآلية الكرمية:  ×سليمان

 ﴾َلِئْن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد﴿: يضًاأوقال  ،(48)النمل: 

 ﴾َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َواَل َتْكُفُروِن﴿ :ويف آية أخرى ،(7)إبراهيم: 

 . (28)«(152)البقرة: 

جانب إىل  استفادت من جتميع اآليات القرآنية بعضهاكذلك هناك روايات 
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ونفس الشيء يف أخذ  .الشرعي قطع اليد يف السرقة الوارد فيها احلّد بعض لتخرج حّد

 د التفسري املوضوعي. شواهد تؤيِّ هاوكّل. (21)الروح عند املوت

 هلم لو تلك الروايات اليت يستند إليها املخالفون كانت ستكون دلياًل لكّن

 ،يف ذلك ْدلكنها مل تِر ،بعضها البعضإىل  جاع اآلياتإرث عن فيها يتحدَّالنهي كان 

ها حينها ستكون يف تعارض مع اآليات ى مع فرض وجود ذلك فإّنوحّت. إليه ْرِشومل ُت

كما هو الشأن يف اآلية  ،احملكماتإىل  رجاع املتشابهاتإث عن الصرحية اليت تتحدَّ

 السابعة من سورة آل عمران. 

  

  ــــــ ةيف مصادر أهل السّن« ضرب القرآن»ب ـ روايات 

 ،هعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جّد ،ـ عن أمحد بن حنبل وابن ماجة1

ويظهرون امتعاضهم  ،مسع مجاعة يتجادلون يف القرآن |النيب األكرم روى أّن

كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب اهلل بعضه  ْنما هلك َمإّن»: |فقال ،وعداوتهم له

، فما بوا بعضه بعضًا، فال تكذِّما نزل كتاب اهلل يصدق بعضه بعضًاببعض، وإّن

 . (22)«عاملهإىل  وهُلِكعلمتم منه فقولوا، وما جهلتم ف

عن عمرو بن  ،وابن مردويه ،ـ يف رواية ابن سعد وابن ضريس يف الفضائل2

وكانوا  ،على مجاعة مرَّ |كرماأل روى أن النيّب ،هعن جّد ،عن أبيه ،شعيب

ى ظهرت عالمة الغضب حّت ،فكان أن أغضبه هذا األمر ،األخرىإىل  يرجعون اآلية

، ت األمم قبلكم، باختالفهم على أنبيائهمبهذا ضلَّ»وقال هلم:  ،على وجهه الشريف

وما تشابه عليكم فآمنوا  ،فاعملوا به، فما عرفتم منه وَضرِب الكتاب بعضه بعضًا

 . (21)«به

كما يف كتب الشيعة من  ،ة: تعاني هذه الروايات يف كتب السّنونقد حتليٌل

على عدم صحة منهج التفسري  أن حمتواها ال يدّلإىل  باإلضافة .مشكالت يف سندها

 املوضوعي. 

بن عمرو : فمن حيث السند فيها عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل أواًل

وهو من الذين اعرتضوا على عمر  ،ةفه علماء الرجال الشيعة بشّدقد ضعَّو .القريشي
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ن كتب أكما  .(24)من على املنابر ×اإلمام علّي بن عبد العزيز حني أمر مبنع سّب

 .ةها ليست حّجلكّن ،تكتب رواياته :حيث قالت فيه ،رجال السنة مل حتمل له توثيقًا

بل  ،ةود: هو ليس فقط ليس حّجووقال فيه أبو دا .برواياته البخاري كذلك مل يعنِت

 . (25)ةليس يف مقام نصف احلّج

هو « بضرب القرآن»ما سبق من نقد ـ فاملراد  : كما سبقت اإلشارة ـ يفًثانيا

ه الروايات اليت تعين هذ أّنإىل  مضافًا .«خلطه وامتزاجه»أي  ،نفسه املعنى اللغوي

 .تقع يف مقابل تصديق القرآن بعضه بعضًا بني آيات القرآن والتضاّدجياد التعارض إ

باالستفادة من  ،ة القرآن حول موضوٍعبينما املقصود بالتفسري املوضوعي استقراء نظرّي

 جمموع اآليات القرآنية الصادرة واملرتبطة به. 

 

  ــــــ الدليل العقلي ثانيًا:

 متني: ن من مقّدواملخالف ل الدليل العقلي الذي يستند إليهيتشكَّ

يف  وله دور مهّم ،ن ترتيب اآليات يف القرآن الكريم ونظمها توقيفّيإ: األوىل

توقيفي  ترتيب اآليات يف القرآن ونظمها أمٌر أغلب العلماء على أّنف .فهم وتفسري القرآن

ومبا جيعله يف متناول  ،فهو سبحانه وتعاىل أعلم مبا يصلح بكالمه .من اهلل تعاىلو

 .(22)ابًاوجّذ رًاوأعلم مبا جيعله مؤثِّ ،واحلقيقة يهديهم حنو احلّق ،عقول وقلوب الناس

جانب بعضها البعض وفق الرتتيب القرآني يكشف عن السياق إىل  وضع اآليات ثم إّن

 ة يف فهم القرآن وتفسريه. الذي يعترب أحد القرائن املهّم

ففي  .وذهاب السياق يف التفسري املوضوعي ،بني اآليات : فقدان التناسبالثانية

 ،التفريق بني الكلمات واآليات عن بعضها البعضإىل  رالتفسري املوضوعي يعمد املفسِّ

ن اآليات يف وما أودعه اهلل فيه من معنى. فالتفسري جيب أن يبيِّ ،وهذا يذهب السياق

وأسلوب العمل يف التفسري املوضوعي  .تفسري بعض القرآن تفسريًا وال يعّد ،ترتيبها

ويضع املواد احلديدية يف  ،ق بينهالسيارة فيفرِّ ةيأخذ القطعات املختلف ْنيشبه عمل َم

فهل بعد هذا ستستطيع أن تكون سيارة  ،والبالستيكية يف ركن آخر ،ركٍن

يضيع الذي  ،فألنه يف التفسري املوضوعي يضرب السياق . إذًا(27)؟!صاحلة للنقل والتنقل
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ع ضياع َبوهو ما يسبب بالتَّ ،وإعادة وضعها وفق تصنيف آخر ،بالتفريق بني اآليات

 معاني اآليات. 

عدم إىل  شكال يرجعالسبب األصلي يف وجود هذا اإل : الظاهر أّنوحتليل نقٌد

ر يف هذا النوع من فعمل املفسِّ .التدقيق يف معرفة مكانة وأسلوب التفسري املوضوعي

وجه املساس مبكانة التفسري  ال تعين بأّي ،ل إليه من نتائجوما يتوصَّ ،التفسري

التفسري املوضوعي هو خطوة بعد التفسري  النقيصة منه، بل الصحيح أّنأو  الرتتييب

له يف اخلطوة األوىل من  بّد ر املوضوعي الن املفسِّفإبهذا املعنى  .ل لهومكمِّ ،الرتتييب

وبعد ذلك  ،ترتيبيًا ر اآليات يف هذه اخلطوة تفسريًا، ويفسِّرعاية مجيع املباني والقواعد

 التفسري املوضوعي. إىل  ينتقل

ه يف فهمها يعتمد أّن إاّل ،رغم اعتماد التفريق بني اآليات ومجعها وفق موضوعهاو

كذلك ينظر إليها وفق ترتيب  ،ق باآلية، مبا بعدها وما قبلهاعلى السياق املتعلِّ

 وباقي القرائن األخرى.  ،النزول، أسباب النزول، مكان وزمان النزول

الرتتيب اخلاص لآليات داخل السور  وهي أّن ،مسألة أخرىوهنا نشري إىل 

بل إن هذا  فحسب، أمام التفسري املوضوعي مانعًا ال يعّد أّنهوالتناسب فيما بينها ليس 

نها. فاآلية آية تنري معاني اآلية األخرى وتبيِّ جيعل كّل قوّي عامٌل التناسب واالنسجام

 نة هلا وكاشفة عن معناها. مبدئيًاها مبهمة تكون اآلية الثانية مبيِّاليت ينظر إليها أّن

 اليت يتّم ،التفسري املوضوعي يعتمد على أصل التناسب بني اآليات املختلفة املرتبطة

 حيث يراه قادرًا ،جانب البعض اآلخرإىل  وضع بعضهاو ،جتميعها حول موضوع خاّص

وهنا يأخذ مجيع األبعاد بعني  .ة القرآن حول ذلك املوضوععلى اإلفصاح عن نظرّي

 . (20)هاويدرس اآليات يف ظّل ،عتباراال

وبهذا اللحاظ يكون تشبيه التفسري املوضوعي بعمل التفريق بني قطعات 

ق ال يفرِّ أّواًلفالتفسري املوضوعي  .إذ ال مناسبة ؛الفارقالسيارة املختلفة قياس مع وجود 

 بل هو يبحث عن معنى تلك اآليات يف ظّل ،آيات بدون معنىإىل  اهلحيوِّ وال ،بني اآليات

ر االرتباط املوضوعي والعضوي بينها. ويف حقيقة األمر فاملفسِّ مستحضرًا ،آيات أخرى

ويسعى من خالل جتميع اآليات  ،القرآنته على يف هذا املنهج يعرض مسألته وقضّي
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 تساؤالته وإشكاالته حول تلك القضية.  قرآني لكّل قة بها أن خيرج جبواٍباملتعلِّ

ال يوجد يف مجيع آيات  ،وإشراف الواحدة على األخرى ،ن وحدة السياقإ: ثانيًا

 :ثانيًاو ؛أنها نزلت دفعة واحدة :ر فيها أواًلتوفَّيوإمنا يقتصر على اآليات اليت  ،القرآن

جانب إىل  بتاآليات اليت رتِّ ران يف كّلوهاتان الصفتان ال تتوفَّ .دهلا موضوع موّح

ال  جانب األخرى وجودًاإىل  وذلك ألن بعض اآليات قد وجدت يف الرتتيب ؛بعضها اآلخر

درجة إىل  ،ى يف موضوعهاوقد تكون متفاوتة حّت ،وزمانًا موضوعًا ،بشرط املناسبة

هذا يف الروايات إىل  وقد أشري .عن موضوع آخرها ًال اآلية خمتلفقد يكون موضوع أّو

 : ^الصادرة عن أهل البيت

 ،من القرآن يف تفسري شيٍء ×مام الصادقل اإلئه سنقل جابر بن يزيد أّن

 لقد أجبَت :له فأجابه على غري الصورة األوىل، فقلُت ،ة أخرىفأجابه، ثم سأله مّر

 ،وللبطن بطنًا ،للقرآن بطنًا يا جابر، إّن»: ×فقال ،لعلى غري صورة اجلواب األّو

وللظهر ظهر. يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسري القرآن،  ،وله ظهر

 . (29)«هلا يف شيء وآخرها يف شيءوإن اآلية يكون أّو

 قًاوإذا نزل متفرِّ: ملاذا مل ينزل القرآن بشكل موضوعي، قد يكون السؤال

 ن من البحث عن نظر القرآن يف موضوع خاّصى يتمكَّحّت ؛فلماذا مل جيمع موضوعيًا

 ؟ يف مكان خاّص

 ،نزل يف ثالث وعشرين سنة ،ن القرآن الكريم كتاب مساوّيإ: اجلوابو

مع أدىل بقوانينه وتشريعاته مبا يتوافق  .احتياجات وشروط وحوادث خمتلفةإىل  ناظرًا

عن  ت العديد من اآليات بعيدًةوهلذا ظلَّ .االجتماعي للمجتمع والفرد املسلم الشرط

 . (18)ولبعد الصدر األ ومل تتناوله إاّل ،سالمي األولالشروط االجتماعية للمجتمع اإل

بلحاظ األوضاع والشرائط  ؛القرآن الكريم اعتمد التدريج يف معاجلة األحكام

عن الصالة يف  فحكم شرب اخلمر قد قطع مراحل تراوحت بني النهي ابتداًء .الزمانية

ويف املرحلة األخرية أصدر  ،بيان أضرارهإىل  حالة السكر، ثم انتقل يف املرحلة التالية

واليت كانت  ،سالماإلإىل  . كذلك انتشار الدعوة احملمديةاحلكم باحلرمة مطلقًا

إىل  ،ومن خالل احلوار ،لسانالن الدعوة بارتقت م ،وفق دستور القرآن تدرجيية
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وكذلك كانت معاملة املسلمني مع املشركني يف خمتلف مراحل  .الدعوة بالسيف

جند  ،وبلحاظ كونه كتاب هداية وتربية ؛ذلك فالقرآنإىل  . باإلضافة(11)الدعوة

 وذلك ؛ويف خمتلف أقسامها ،قة بني مجيع السوراألمور الرتبوية واالعتقادية متفرِّ

لغرض أن يستفيد الفرد املسلم حني تالوته للقرآن من تلك النكات يف مجيع مراحل 

وال  ،يف تالوته ملختلف أجزاء القرآن اهلداية والرتبية دائمًا حبيث يعيش جّو ،تالوته

وال تنحصر يف منطقة  ،ع هذه النكات على مجيع أقسامهحني تتوزَّ يكون ذلك إاّل

ال على ذهنية وروحية القارئ الذي فّع ر بشكٍلوهو أسلوب تربوي يؤثِّ .دون أخرى

 ،والذي يكمن يف اهلداية حنو الكمال ،س من نزول القرآنق فيه اهلدف املقدَّسيتحقَّ

 ق بأخالق اهلل. وبالتالي يتخلَّ ،ق فيه أخالق القرآننسان الذي تتحقَّواالرتقاء حنو اإل

 

  ــــــعي التفسري املوضو ثالثًا: حداثة

سوى دليل عدم  خيالفون التفسري املوضوعي من دليٍل ْنالبعض اآلخر ممَّ ْدمل جِي

نا ال نعثر على استعمال هلذا النوع كان مبنى دعواهم أّن .السابقة هلذا النوع من التفسري

وال يف األحاديث الصادرة عن أئمة  ،هلية يف القرآن الكريممن التفسري يف البيانات اإل

وهذه الوقائع  .رين القدامىيف تفاسري املفسِّ كذلك مل يكن أسلوبًا .^أهل البيت

يفرض علينا عدم درج هذا النوع من التفسري كواحد من مناهج التفسري املعرتف  دليٌل

وال  ،تفسريًاه ال ميكن عّد خاّص أن مجع اآليات املرتبطة مبوضوٍعإىل  باإلضافة ،بها

 أن ينعت به. أو  ،يصلح ألن ينال ذلك اللقب

يف  صحيحًا نه من غري املمكن أن يكون أسلوبًا: إهؤالء ينطلقون من القول ًاإذ

والروايات املروية عن  ،كما مل تأمر به األحاديث النبوية ،نه القرآنالتفسري ومل يبيِّ

 . (12)^األئّمة
 

  ــــــ عىنقٌد هلذا املدَّ

 بعدم وجود سابقة تارخيية يف القرآن الكريم وأحاديث النيّب القول

توجد  ـ اّنوكما سبق أن بيَّـ ألنه  ؛عاء بدون دليلّداد جمّر ^ئمةواأل |كرماأل

قد صدرت عنهم روايات كانوا  ^فاألئمة .روايات عديدة يف التفسري املوضوعي



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

069 

 مضافًا إىل ،تتلمذوا على أيديهم هذا األسلوب يف التفسري ْنمون أصحابهم وَميعلِّ

خصوص العديد من املواضيع اليت ، ويف ة له يف أكثر من موقعممارستهم الفعلّي

نظر القرآن وقوله اخلتم فيها. كما أن علماء اإلسالم مل تكن يدهم إىل  كانت حتتاج

فمنذ الزمن  .ال الفقهيف جم خصوصًاو ،قصرية يف ممارسة هذا األسلوب يف التفسري

ا ال خيفى نوع من وهو مّم ،«حكامآيات األ»يف  فوا كتبًاسالم ألَّالبعيد من تاريخ اإل

ع يمواض ما خيّص الكشف عن نظر القرآن يفإىل  إذ عمدوا فيه؛ التفسري املوضوعي

 (؛هـ284دريس الشافعي)إالبن  ؛ومن تلك الكتب: أحكام القرآن .دةفقهية متعّد

لقطب الدين  ،فقه القرآن ؛هـ(187اص)ألمحد بن علي الرازي اجلّص ؛أحكام القرآن

للشيخ مجال الدين املقداد بن عبد  ،كنز العرفان يف فقه القرآن ؛هـ(571الراوندي)

 هـ( . 024اهلل السيوري)

وإن  ،قني جبواز التفسري املوضوعييف هذا املقام قول بعض احملقِّ ونذكر

وأن  ،طاقته وجهوده العلمية يف التفسري الرتتييب ر كّلذل املفسِّكانوا يرون أن يب

ية التفسري الرتتييب. ويذهب ى للحاظ أهّمة سوال لشبه ،يبتعد عن التفسري املوضوعي

ية، واحلاجة ملا له من األهّم ؛االعتقاد بأفضلية التفسري الرتتييبإىل  احلكيم السيد

فهو يف اجملال االجتماعي  .نسانيةعة احلياة اإلكما أنه يتناسب وطبي ،إليه اليوم شديدة

بل يعمل على بيان طريق معاجلة  ،ه من الواقعئراآال يقف عند بيان مواقفه و

العه امليداني باجلوانب النفسية ضطال ؛شكاالت ومشكالت هذه احلياةاإل

ي. ويلعب التفسري االجتماعية والسياسية للفرد واجملتمع يف شكلها الثابت والكّلو

وذلك من  ،واخلاص يف التغيريات االجتماعية يف شكلها العاّم يًاجّد الرتتييب دورًا

ة ممكن حيث تكون عالقته بعاّم وهذا أمٌر .خالل الرتبية القرآنية لإلنسان املسلم

 لكّن .ما يرتبط بربناجمهم اليومي ورغباتهم الذاتية الناس من خالل حركته يف

ألن هؤالء  ؛قنيومع العلماء واحملقِّ ،التفسري املوضوعي يتعامل مع النخبة من اجملتمع

 . (11)ية قصوىليها أهّمووي ،يسعى ملعرفة النظريات القرآنية ْنوحدهم َم

ية خاصة يرى أهّم ،ورغم قبوله بالتفسري املوضوعي ،السيد حممد باقر حجيت

بالكشف عن موارد   املوضوعي كفيٌلن رواج التفسريإ :ويقول ،للتفسري الرتتييب
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 ،اليت باستطاعتها بيان املزيد من حقائق القرآن ،علوم القرآن ما خيّص جديدة يف

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه  ،وكشف العديد من أسرار هذا الكتاب السماوي

. اهلل سبحانه أراد لكتابه العزيز أن يكون وفق نظم وترتيب خاّص لكّن .وال من خلفه

ة له، ولعل ية ذاتّين نظم اآليات داخل السور وفق ذلك الرتتيب جعل الرتتيب خاّصإو

ق بها على واليت يعتربها ميزته اليت يتفوَّ ،يةالتفسري الرتتييب ينطلق من هذه اخلاّص

داية، رغم أن التفسري املوضوعي له سابقته رشاد واهلالتفسري املوضوعي يف طريق اإل

 . (14)حكاماحملدودة يف األ

 ة نقاط: عّدإىل  شارةعلى ما سبق نستطيع اإل يف جواٍبو

ث ى يتحّدحّت ،التفسري املوضوعي ال يقع يف عرض التفسري الرتتييب ّنإ: األوىل

 ل له. ومكمِّ ،عن اجلمع بينهما، ولكن التفسري املوضوعي هو يف طول الرتتييب

نات الرتتييب الطرف عن حمسِّ التفسري املوضوعي ال يعين غّض ّنإ: الثانية

بغرض البحث عن  ؛ابياته، بل هو أسلوب يأتي بعد االستفادة من التفسري الرتتييبجيوإ

 نظريات القرآن. 

نذكر منها على سبيل  ة،التفسري املوضوعي ميتاز مبزايا كثري ّنإ: الثالثة

  ال احلصر: ،املثال

ة تدرس القرآن من مجيع جوانبه حول موضوع نظرية قرآنّيإىل  ـ الوصول1

 . خاّص

 معتقدات وأفكار الناس. إىل  بـ التقر2ُّ

 صة والعميقة حول مواضيع القرآن. ـ الكتابات والتحقيقات املتخّص1

 ته. وفاعلّي كية أسلوب التفسري املوضوعّييـ دينام4

 قرآن. ـ الكشف عن املزيد من إعجازات ال5

 .(15)ّيـ إدراج جمموعة من املعارف القرآنية يف نظام كّل2

  

 خالصة ــــــ  

 هذا التفسري. ة عقلية ونقلية لرّدلقد اعتمد املخالفون للتفسري املوضوعي على أدّل
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 ها: أهّم ،هذه األدلة يكمن يف نقاط نلكن اجلواب ع

 ن النزول التدرجيي للقرآن ال يتنافى والتفسري املوضوعي. إ: أواًل

ال  ،لسان نفس الروايات يفوفق ما جاء  ،«ضرب القرآن بعضه ببعض» :ثانيًا

 ،مبعنى اخللط بني اآليات واملزج بينها وبل ه ،شكل التفسري املوضوعي عين بأّيي

 بينها. وتناقضًا حبيث يوِجد تعارضًا

التفسري املوضوعي يغفل عن  عي أّناعتمدوه فهو يدَّ ا الدليل العقلي الذيأّم

التفسري  يف حني أّن .اليت حيفظها التفسري الرتتييب ،السياق واملناسبة بني اآليات

إىل  لياته يف الوصولآحدى إبل هذه  ،املوضوعي ال يغفل السياق واملناسبة بني اآليات

 معانيها. 

دون هذا األسلوب من هم كانوا يؤيِّأّنن تبيِّ ^ة عن أهل البيتوالروايات املروّي

 ،مطلوب هذا أسلوٌب وهو بعد كّل .من أجل الفهم الصحيح ملعاني اآليات ؛التفسري

 ة عرب مراحلها التارخيية.دة اليت تواجه األّمشكاالت املتعدِّاإل نوجييب بشكل دقيق ع
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 العقل املزدوج
 يف نظرية املعرفة عند السيد الصدر قراءٌة

 

 السيد إحسان الشهرستاني

 السيد حسن علي حسنترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

األصول اليت يتّم توظيفها  إثبات أّنإىل  اب يف األعوام األخريةعمد بعض الكّت

اإلشراقية ـ أو  من اإلسالمية وغري اإلسالمية، واملشائية يف الفلسفات الراهنة ـ األعّم

لة بالقرآن الكريم ختتلف بأمجعها عن األسس املذكورة يف املباني اإلسالمية املتمّث

يف  . ومن ناحية أخرى فإن العلماء املختّصني^وأهل البيت |ة النيب األكرموسّن

العلوم الكالمية والفقهية قد استخدموا نوعًا من املباني اخلاّصة بهم، ولكنهم مل 

مشروع العقل املزدوج عبارة عن عمل  اف. إّنيعملوا على تدوينها بشكل واضح وشّف

من أجل تكوين  ؛ويف إطار التأسيس ملباٍن جديدة ،جديد يأتي يف سياق هذا املوضوع

 األصول اإلسالمية.  فلسفة حديثة قائمة على أساس

وبعد إطاللة قصرية على االختالف القائم بني هاتني  ،وحنن يف هذه املقالة

استعراض املعايري الثالثة اليت يستفيدها السيد الشهيد حممد إىل  الرؤيتني، سنعمد

لنثبت أننا من بني مجيع هذه املفاهيم خنضع لتأثري عنصر االستقراء،  ؛&باقر الصدر

 فطرية. ويف اخلتام سوف خنوض يف العقل املزدوج ـ الذي يدخل فيه كلٌّدون األمور ال

اليقني يف هذا إىل  ونعمل على التعريف بعنصر اإلرادة يف الوصول ،من املنطق والشعور ـ

 العقل. 
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 ــــــ سبب هذه التسمية

قبل اخلوض يف أصل هذا املوضوع رمبا كان من الضروري أن نتحّدث حول 

املراد من اختيار هذا  ملقالنا هذا. إّن «العقل املزدوج»السّر يف انتخاب هذا العنوان 

أن قّوة التعقل لدى اإلنسان تقع حتت تأثري قّوتني إىل  العنوان هو توجيه األنظار

الرتكيب القائم على الدوام بني هاتني القّوتني  منفصلتني عن بعضهما. ويف احلقيقة إن

بداع. وعليه فإن العقل املزدوج يعين هو الذي مينح اإلنسان قدرته على التفكري واإل

 حد فيه كلٌّ من القّوة املنطقية والقّوة العاطفية، وتعمالن بشكٍلالعقل الذي تتَّ

التبويب، وهو الذي يتّم ىل تقوم بأعمال التجزئة ومتالحم وغري منفصل. القوة األّو

الكثري من املذاهب  التعبري عنه يف ألسنة الفالسفة املسلمني بقّوة االنتزاع، مع فارق أّن

االنتزاع، بيد أننا سنثبت يف الفصول القادمة أن عملية إىل  تنسب القّوة الرتكيبية

. أما القّوة ل بقّوته العاطفية والوجدانيةيتمثَّ ،الرتكيب ترتبط جبانب آخر من اإلنسان

الثانية اليت هلا القدرة على خلق األقسام اجلديدة فال تطرح أواًل، بل يتّم التعبري عنها يف 

د كاتب هذه السطور على أن من قبيل: القّوة الفلسفية الثانوية. يؤكِّ الفلسفة بعباراٍت

 ٌعهذا اجلانب من النشاط الذهين يكون خارجًا عن دائرة القّوة املنطقية، وهو خاض

تعريف إىل  نظرية العقل املزدوج تسعى اإلرادة. إّنأو  بالكامل لتأثري العاطفة اإلنسانية

موقع ومكانة كّل واحدة من هاتني القّوتني بنحٍو آخر؛ لتكون أقرب من واقع بنيتنا 

 ومن التعاليم اإلسالمية أيضًا.  ،الفكرية

العقل »هي عبارة عن أما التسمية األخرى اليت ميكن اختيارها هلذا التعريف ف

ل باملشاعر ـ يتبلور من خالل اجلانب الثاني من تفكرينا ـ الذي يتمثَّ وذلك ألّن ؛«العملي

ق بني اإلنسان وعمله، وإن مسائل من هنا فإن العقل املزدوج ال يفرِّ .أعمالنا وسلوكنا

حيث سبق أن مّت استخدام عبارة العقل  التقوى تعّد من أركانه. ولكْن :من قبيل

العملي وكان املراد منها موضوع علم األخالق فقد آثرنا عدم اختيار هذا التعبري يف 

 طرحنا هذا. 

 

 ــــــ الفلسفية والدينية األصولالفصل األول: اختالف 

مون ضرورة تدوين أساليب للتفكري الصحيح، ُسرعان ما أدرك الفالسفة املتقدِّ
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احلصول على إىل  اْوعام ميكن القول: إنهم مل يسَع ه من الشوائب. وبشكٍلوتشذيب

أن يكون ذلك األسلوب مقبواًل إىل  اْوأسلوب يغربل طريقتهم الفكرية فحسب، بل سَع

 قسمني: إىل  من قبل اآلخرين أيضًا. من هنا ميكن تقسيم هذا املسار

لإلنسان من خالهلا أن : وهو يشتمل على األساليب اليت ميكن ـ قسم املعرفة1

 يعمل على تقييم أفكاره ومعتقداته. 

مساحة نشاط هذا القسم تكمن يف العثور على  : إّنـ قسم االستدالل2

إىل  األساليب اليت يؤمن بها مجيع الناس، ليمكن بذلك إيصال األفكار واملعتقدات

 اجلميع. 

بشأن أسلوب املعرفة لدى  ى ما قبل ثالثة قرون مل يكن هناك حبٌثحّت

 :املدرستني الفلسفّيتني إحدىإىل  اإلنسان، وكان مجيع الفالسفة تقريبًا ينتمون

وجيعلونها أساسًا ألعماهلم الفلسفية. إن حبث ، والفلسفة اإلشراقية ؛ائية)الفلسفة املّش

 ،«موجودأنا  ًار إذأنا أفكِّ»العبارة الشهرية اليت قاهلا ديكارت: أو  أسلوب املعرفة،

رة من جديد، وأصبحت ملح أحاديثهم اليومية. وإن بيان العقل عادت يف املراحل املتأخِّ

حدٍّ كبري يف سياق التذكري بهذا اجلانب من وجود إىل  املزدوج يأتي يف احلقيقة

 املشاعر واألحاسيس. 

مية من اإلسال ة ـ األعّمائّيى اآلن مّت النظر يف مجيع املدارس الفلسفية املّشحّت

اجلانب املنطقي من العقل بوصفه مرآة تعكس الواقع اخلارجي، وينفي إىل  وغريها ـ

ل. ومن جهة أخرى فإن القائلني أّي تأثري للمشاعر واألحاسيس على هذا النوع من التعقُّ

على مسألة الوجدان واإلدراكات الداخلية  تاّم دون بشكٍلبفلسفة اإلشراق يؤكِّ

لون أّي مقولة منطقية يف هذه الدائرة إنهم ال ُيدِخ :كن القولوالباطنية والذاتية، ومي

روا بالتعاليم من عقائدهم. أجل، هناك الكثري من الفالسفة املسلمني، الذين تأثَّ

تني اإلدراكيتني. ولكنهم قاموا صدد التلفيق بني هاتني القّويف اإلسالمية، وصاروا 

إىل  بالنسبة «املنطق»املعرفة، وىل إ بالنسبة «القلب»بهذا األمر من خالل اختيار 

 ،االستدالل. بيد أن نشاط هذه اجلماعة يف احلقيقة يرتبط بشكل أكرب باالستدالل

الفالسفة املسلمني جعلوا إحدى هاتني املدرستني القائمتني  دون املعرفة. مبعنى أّن



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

076 

ما يتعلق  ويف ،ائية( أساسًا لنشاطهم يف دائرة املعرفةاملدرسة املّشو )املدرسة اإلشراقية

قّوة املنطق. ولكي ُيقّربوا نتيجة هذا األمر من التعاليم  فوا إاّلبدائرة االستدالل مل يوظِّ

 األخالق بوصفها نتيجة هلذا النشاط. أو  طرحوا العقل العملي اإلسالمية

ا بهذه ْود أرواح مجيع الذين ساروا على هذا الطريق، وسَعنسأل اهلل أن يتغمَّ

 إصالح املباني الفلسفية. إىل  ةالنية الطاهر

وبعد مضّي قرون متمادية على خمتلف األعمال اليت قام بها ، ولكن اليوم

الفالسفة املسلمون، ال يزال الفالسفة ُيقّرون بأن النتائج احلاصلة من هذه الفلسفة 

مغايرة ملبادئ الدين اإلسالمي احلنيف. وملزيد من التوضيح حول هذا املوضوع ميكن 

مباني خدا شناسي در فلسفه يونان وأديان »كتاب إىل  للقارئ الكريم الرجوع

ملؤلفه: حممد رضا  ،(2)«مكتب تفكيك»فه: رضا برجنكار، وكذلك: ملؤلِّ ،(1)«إهلي

 احلكيمي. 

نذكر رأي الشهيد الشيخ مرتضى مطهري  ،وباختصار شديد ،من باب املثالو

ومن بشأن إحدى املسائل اليت تشرح الفرق بني املدارس الفلسفية والنصوص الدينية. 

نوا من إثبات صدر املتأهلني يعترب آخر وأفضل الفالسفة الذين متكَّ أّن بالذكردير اجل

ب أمثال لقد ذه»املعاد اجلسماني، ومع ذلك يقول الشهيد مطهري يف هذا الصدد: 

هم أدخلوا مجيع مسائل هذا )املعاد القول باملعاد اجلسماني. ولكنَّإىل  صدر املتأهلني

اجلسماني( يف الروح ويف )عامل األرواح(، مبعنى أنهم قالوا بوجود خصائص اجلسم يف 

نا ال نستطيع مبعنى أّن ،إال أن هذا األمر بالطبع مل حيّل املشكلة ...(.)عامل األرواح

ا الكالم على جمموع اآليات القرآنية. فعلى الرغم من جودة هذا الكالم، تطبيق هذ

ال ميكن تربيره وتأييده من خالل )املعاد  ة العلمية، ولكْنوإمكان تأييده باألدّل

القرآني(؛ ألن املعاد القرآني ال خيتّص باإلنسان، وإمنا يشمل العامل بأسره. فالقرآن 

 املاّدة، وال يقتصر على اإلنسان فقط، فرتاه م يف األساس عن عاملالكريم يتكلَّ

 ﴾َوِإَذا اْلِجَباُل ُسيَِّرْت*  َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت* ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت ﴿يقول: 

َيْوَم ُتَبدَُّل ﴿ه مرتبط بيوم القيامة، ويقول أيضًا: (، وهذا الكالم كّل1ـ  1)التكوير: 

فالكالم ال يقتصر هنا على أرضية أرواحنا،  .(40)إبراهيم:  ﴾اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض
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ما يتحدث عن األرض اليت نعيش عليها )الكرة األرضية(، وهكذا سائر اآليات وإّن

. وجمّرد نظريته )صدر املتأهلني( ال ميكنها أن حتل .املوجودة يف القرآن الكريم.

 . (1)مشكلة املعاد

ما يلي خالصة االختالفات بني  رض يفإىل هنا نكتفي بهذا املقدار، ونستع

 : التاليهاتني املدرستني الفلسفيتني والالهوتيتني على النحو 

وذلك ألن هذا  ؛ر عن سائر العلوم األخرىـ إن تصّور اهلل يف الفلسفة متأخ1ِّ

التصّور يتبلور على أساس العقيدة ومعرفة الوجود. وعليه فإن معرفة اهلل تكون من 

 رًا عن اهلل. ثّم يضطرن يف ذهنه تصوُّن اإلنسان يف الوهلة األوىل يكوِّإ إذ ؛فعل اإلنسان

ن اهلل يتمتع يف هذه املنظومة إالبحث من أجل إثبات هذا املخلوق الذهين. وحيث إىل 

بأعلى درجات التجّرد فإن حتديد صّحة هذه االستدالالت تكون يف غاية التعقيد. ومن 

يف حني  ،اًل ملعرفة اهللميضي وقتًا وعمرًا طوياًل ليغدو مؤهَّن على اإلنسان أن هنا يتعيَّ

معرفة اهلل من األمور الفطرية اليت  أن مباني املعرفة اإلهلية يف النصوص الدينية ترى أّن

وإن مجيع املعارف اإلنسانية الالحقة تقوم على أساٍس من هذه املعرفة.  .تولد مع اإلنسان

سة ال يتّم إثباته، وإمنا ُيكتفى مبجّرد التذكري بوجوده اهلل يف هذه املدر ولذلك فإّن

 فقط. 

إثبات إىل  وهي أن الذين يسعون ،وهنا جيدر بنا التذكري بهذه النقطة الدقيقة

ألن الزم إثبات الشيء معرفته،  ؛وحميطون به ،وجود اهلل يرون أنفسهم أعلى منه

 باملعرَّف.  طق أّن املعرِّف حميٌطوللتعّرف عليه ال بّد من اإلحاطة به. وقد ثبت يف املن

ـ ال وجود لالرتباط يف الفلسفة بني سلوك اإلنسان وبني موضوع املعرفة. فعلى 2

الفيلسوف  إن اإلنسان إذا عرف اهلل فإنه سيتواضع له تلقائيًا، بيد أّن :الرغم من قوهلم

إنه مل يعمل  :يقالإن هناك خلاًل يف معرفته، وإمنا  :إذا تكّبر ومل يتواضع هلل ال ُيقال

ن ععلى أن العمل واملعرفة مقولتان منفصلتان  وهذا دليل حمكٌم .مبضمون معرفته

يف حني ُيعترب مفهوم التقوى يف اإلسالم شرطًا يف معرفة اهلل، والفسق بداية  ،بعضهما

اخلشية مرياث »ه قال: أّن ×روي عن اإلمام الصادق ؛ حيثعد اإلنسان عن اهلللُب

العلم، والعلم شعاع املعرفة وقلب اإلميان. ومن ُحرم اخلشية ال يكون عاملًا، وإن شّق 
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 ﴾ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴿: عّز وجّلالشَّعر يف متشابهات العلم. قال اهلل 

 . (4)«(20)فاطر: 

ى يف مجيع أساليبها املصّححة ّتـ إن موضوع اإلرادة يف الفلسفة اإلغريقية، وح1

من قبل املسلمني، ال تعين مفهومها اإلسالمي. مبعنى أن موضوع اإلرادة بفعل وقوعها 

ى الباري حّت ،موجود حتت تأثري العلة واملعلول جتعل اجلرب يف نهاية املطاف قدرًا لكّل

بيل: الكتب الكالمية لتقف على عبارات من قإىل  تعاىل. ويكفي يف ذلك الرجوع

 ذلك. إىل  وما ،«جيب على اهلل أن يكون عاداًل»

ـ إن املفاهيم املعروفة عند الفالسفة )من قبيل: الوجود، واملادة، واجملّرد، 4

هي من صنع  ،ذلك(إىل  ة واملعلول، وماواإلرادة، واالرتباط بني املوجودات، والعّل

مع  فإّنهعدم وجود أّي إشكال من الناحية العقلية على هذه املسألة  ورغماإلنسان. 

ة( ال يكون االقتصار على املنطق البحت وجود املصادر األفضل )القرآن والسّن

بعبارة أخرى: يف العقل وعقالنيًا، وجيب حبكم العقل أن ُيستفاد من هذه املصادر. 

وحده لًا حقيقيًا. وهذا األمر معرفّيبوصفه مصدرًا  «الوحي»التعاطي مع  املزدوج يتّم

 :كبري، وميكن القول حدٍّإىل  خبارية واألصوليةيضّيق الشرخ القائم بني املدارس األ

 يف كلتا هاتني املدرستني.  إن طرح العقل املزدوج مقبوٌل

إىل  الفالسفة املسلمني عند البحث واجلدل ُيسارعون ـ وعلى الرغم من أّن5

أنهم مع  إاّل، ها تعاني من بعض احملدودياتسلوب للتفكري، وأّنالقول بأن الفلسفة أ

من  ؛ن عليهم إعطاء األولوية للنقل جندهم يستعينون بالعقلذلك يف املواطن اليت يتعيَّ

أجل فهم وتفسري هذا النقل، ويعطون األولوية للعقل، ويعملون على تأويل النقل. وهذا 

احلقيقية يف العقل. وبعبارة أخرى: إنهم أصابوا احملدوديات إىل  من عدم التفاتهم ناشٌئ

 هم أخطأوا يف حتديد مواطن تلك احملدوديات. يف اعتبار العقل حمدودًا، ولكنَّ

 من أجل رفع هذه النواقص، مضافًا «العقل املزدوج»طرح نظرية إىل  وقد عمدنا

 احتوائها على اخلصائص التالية: إىل 

 . «رالتذكُّ»تطرح  «اإلثبات»ها بداًل من ـ إّن1

خاصة و ،ًاجّد ـ إن تأثري هذه النظرية على أصول الدين وطريقة تدريسها عميٌق2
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ن سائر األمور يتّم التعّرف عليها من أمسألة وجود اهلل هي األصل، و أّنإىل  بااللتفات

 هذا األسلوب. إىل  خالهلا وعلى أساسها. وهناك إشارة يف الفصل الرابع

كامل فحسب، بل يستفاد من املزج  منزلة العقل والنقل بشكٍل ـ ال يتّم إيضاح1

 دائم.  بينهما بشكٍل

مباني العقل املزدوج قد مّت تدوينها من أجل بيان وشرح املباني  ّنإـ حيث 4

عي أن خيلق أرضية أفضل هلذا العلم ياملنطقية ـ الفلسفية لعلم أصول الفقه، فمن الطب

اخلرب املتواتر ال أو  خرب الواحد :ن موارد من قبيلاملنطق األرسطي. فإإىل  بالقياس

حيث يتّم إدخال  ،يف العقل املزدوج ية هلا من وجهة نظر املنطق األرسطي، ولكْنحّج

 ية هذا النوع من األخبار. اإلميان والتقوى، ُيمكن إعداد أسس حلّج ْيعنصَر

الواليات املتحدة ة يف ارات العلمية احلديثة يف الغرب ـ وخاّصـ إن التّي5

األمريكية ـ يف حقل معرفة اخلاليا الدماغية، وتأثري املشاعر واألحاسيس يف ذكاء 

 . (5)اإلنسان ومعلوماته، منسجمة مع هذه النظرية انسجامًا كاماًل

ة حركة يف سياق تفعيل العقل طبقًا ملوازين ـ ميكن اعتبار هذه النظرّي2

 املدرسة التفكيكية. 

 

 ــــــ دراسة املدركات اإلنسانية الفصل الثاني:

منهجنا الفكري ال يقوم ـ كما يتصّور  إثبات أّنإىل  نهدف يف هذا الفصل

ة يف مجيع وبشّد الفالسفة ـ على علم املنطق فحسب، بل إن جانبنا الروحي دخيٌل

النتائج احلاصلة من قبل نشاطنا الذهين أيضًا. وبعبارة أخرى: إن ختليص منطنا 

اجلوانب الروحية، واالقتصار على اجلوانب املنطقية البحتة يف تفكرينا الفكري من 

إثبات عدم إمكان أن ينفرد إىل  من األوهام. إننا يف هذا الفصل نسعى ليس سوى وهٍم

إىل  قًا. من هنا فإننا سنعمدويكون مبدعًا وخاّل ،اجلانب املنطقي من تفكرينا لوحده

 ن: ْيقسَمإىل  تقسيم األساليب االستداللية

اجلزء )القياس(: إذا كان املنطق هو احلاكم املطلق على إىل  ـ أسلوب الكّلأ

هذا األسلوب ستكون مجيع النتائج احلاصلة عنه دقيقة ومنطقية. وعلى هذا األساس 
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ًا يكون من هذا النوع، وتكون نتائجه ر يف املنطق بوصفه برهانًا قياسّيفإن ما ُيذَك

كالمنا يكمن يف كربى برهان القياس. فسؤالنا هو عن  صحيحة. غاية ما هناك أّن

كلّي من إىل  مصدر هذه الكليات، وحتت أّي منظومة فكرية استطعنا الوصول

هذه اإلدراكات  ، وإّن«اجلزئي»وذلك ألن إحساساتنا تكتفي بإدراك  ؛الكليات

ة ُيثبت إدراكات كلية. إن تاريخ الفالسفإىل  ل مبرور الزمناجلزئية هي اليت تتحوَّ

وهي أن الناس قد أخطأوا مرارًا وتكرارًا يف مسألة القياس. ومن باب  ،هذه احلقيقة

: لقد كان املهندسون واملخرتعون يذهبون من الناحية التالياملثال نذكر النموذج 

كل جسم أثقل من اهلواء  استحالة ُصنع شيء ميكنه الطريان؛ وذلك ألّنإىل  املنطقية

طبقًا هلذا  ًاحيث كانت مجيع األجسام أثقل من اهلواء، إذاألسفل، وإىل  سينزل

السبب الرئيس يف هذا  جسم أن يستقّر يف اهلواء. وإّن القياس املنطقي ال ميكن أليِّ

ي، جنده مشتماًل على أمر كّل النوع من األخطاء هو أننا إذا نظرنا يف أّي قياس منطقّي

أو  ،يالكّلإىل  عن حركة من اجلزئي رٌةي يف واقعه وحقيقته عباوإّن هذا األمر الكّل

 ما ُيسّمى باالستقراء. 

ن مجيع إدراكاتنا مرتبطة إ)االستقراء(: حيث  الكّلإىل  ب ـ أسلوب اجلزء

اجلانب األكرب من هذا الفصل سوف خيتّص بهذا القسم. وكما  بهذه احلركة فإّن

وبطبيعة احلال فإن  هذا القسم ال ميكنه أن يعطي نتائج منطقية خالصة. سنثبت فإّن

حّل هذه املعضلة. إىل  اْوهذا ليس شيئًا جديدًا، فقد سبق للفالسفة منذ القدم أن سَع

حلّل  أثبت ضرورة أمٍر آخر غري اليقني املنطقّي ْنبيد أن السيد الشهيد الصدر هو أول َم

جانب اليقني املوضوعي إىل  ،مسألة االستقراء. وإنه من خالل طرح اليقني الذاتي

فتح اجملال أمام الروح اإلنسانية والقسم الذاتي من إىل  عمد يف احلقيقة ،واملنطقي

الكشف االستقرائي. وهذا ما التفت إليه أحد أساتذة جامعة أو  اإلنسان يف االستدالل

ما قام به  «األسس املنطقية لالستقراء»طهران، وهاجم يف نقٍد كتبه على كتاب 

السيد الشهيد قام بعمل أحجم  اض هذا األستاذ هو أّنمضمون اعرت السيد الشهيد. وإّن

 نهم كانوا يرومون العثور على حّلإعن القيام به مجيع الفالسفة طوال قرون، حيث 

السيد الشهيد من خالل إدخال  من خارج الروح البشرية واألحاسيس اإلنسانية، وإّن
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 مبدع. أو  شاّق بعمٍل ْمة مل يُقالروح اإلنسانّي

إهمال اجلانب الذاتي من  ه من خالل طرح العقل املزدوج مل يتّمإنيف حني 

اإلنسان، بل على العكس من ذلك متامًا، فقد مّت االعرتاف به رمسيًا، حيث نقول: إن 

الطريق الصحيح ال يكمن يف حذف الذات بالكامل، بل يكمن يف العثور على 

كما ذكر السيد  معادالت وضوابط ضرورية يف سياق االستفادة الصحيحة منها،

 شرائط للتفكري الصحيح يف اليقني الذاتي. آنفًا املذكور  هالشهيد يف كتاب

نوع من املدارس الفلسفية ندرك أننا  وعندما ندرس مسألة التفكري من خارج أّي

إذا أردنا الستدالالتنا أن تكون صحيحة بشكل كامل جيب أن تكون هناك واحدة 

 ة: التاليمن احلاالت 

املطالب اجليدة من إىل  كي نتوّصل ؛ندرك منذ الصغر مجيع الكلياتـ أن 1

إىل  م أن ذكرنا فإن القياس حركة من الكّلخالل توظيف القياس؛ إذ كما تقدَّ

إشكال يف  اجلزء، ولكي تكون نتائجه صحيحة علينا أن نفرتض عدم ارتكابنا أّي

هذه الكليات بأمجعها هي عني الواقع. وبعبارة أخرى: أن تكون مجيع  يات، وإّنالكّل

 ة وبديهية. ية فطرّيمعلوماتنا الكّل

برهان القياس ـ إىل  ـ أن نؤمن بأن نتائج االستقراء ـ كما هو احلال بالنسبة2

يف احلقيقة ليس من نوع  االستقراء التاّم أّنإىل  متينة وواقعية. وال بّد من االلتفات

 ، بل هو نوع من اإلخبار. الكّلإىل  اجلزءركة من احل

ـ أن نعثر على طرق حلٍّ أخرى من خارج املنظومات الفلسفية واملنطقية املوجودة. 1

عون عثورهم على مثل هذه وبطبيعة احلال فإن أنصار العرفان وفالسفة اإلشراق يدَّ

دًة من هذه األساليب الطرق. ورمبا أمكن القول بأن نظرية العقل املزدوج ُتعترب واح

 ،كامل، وتعمل على طرح كلمتها بشكل منطقي بشكٍل «الوحي»اليت تعرتف بـ 

 ومن خالل توظيف الشواهد املوضوعية تفتح فضاًء واسعًا للدراسات املنطقية. 

إننا سنبحث يف األسلوب الثالث ـ أي مقرتح العقل املزدوج ـ يف الفصل التالي إن 

 .شاء اهلل

: إن الناس اًلفأّواء فقد تعّرض للتشكيك منذ فجر الفلسفة. ا االستقروأّم
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: مل يعثر الفالسفة حتى اآلن على طريقة وثانيًايات. الكّلإىل  متفاوتون يف الوصول

بعض الناس حيكمون  منطقية مئة باملئة للحصول على اليقني من االستقراء. وإّن

خطأ إىل  مواردها، ليلتفتوا بعد ذلكى بعد رؤية مورد واحٍد من لة ما، حّتأبكلية مس

احلكم الذي أصدروه مبجّرد رؤيتهم املورد التالي. ومن جهة أخرى فإّن املسار التارخيي 

للعلوم ُيثبت أن اإلنسان ال يسعه االعتماد والتعويل على الكليات اليت مّت التوّصل إليها 

ذات يوم صحفي  من هذا الطريق. وال بأس هنا بذكر هذه الطرفة الغربية: سافر

حدة. ولدى وصول ومهندس وعامل رياضيات على منت قطار يف الواليات األمريكية املّت

والية كاليفورنيا قال الصحفي: يبدو أن مجيع األبقار يف كاليفورنيا إىل  القطار

األبقار  تصحيح كالم الصحفي قائاًل: بل جيب القول: إّنإىل  فبادر املهندس، سوداء

وهنا تدخل عامل الرياضيات قائاًل: بل ، تى اآلن يف كاليفورنيا سوداءاليت رأيناها ح

 اجلانب الذي رأيناه من األبقار يف كاليفورنيا أسود!  جيب القول بأّن

النقطة املركوزة يف ذهن الكثري من العلماء املسلمني هي أننا نعلم الكليات  إّن

الفعلية إىل  وال تتحّول منذ الصغر، ولكن هذه املعلومات موجودة فينا بالقّوة،

إىل  من خالل االحتكاك واالصطدام بالواقع اخلارجي. ولكي نتوّصل واالستعداد إاّل

صّحة هذه النظرية جيب علينا أن نبحث يف أننا هل منتلك نوعًا من العلم الكلي منذ 

أن ُخلقنا أم ال؟ والشيء الذي جيب أن ندركه هو أن الذين يرومون البحث يف املسائل 

عادة، وقد اختزنوا الكثري من التجارب  مني يف السّنلفطرية والبديهية يكونون متقّدا

يف غاية  ،منها فطرّي وأيٌّ ،موه يف األزمنة الالحقةحتديد املقدار الذي تعلَّ والعلوم. وإّن

واحدة من النتائج اليت أفرزتها جهود السيد إىل  الصعوبة. وهنا جتدر بنا اإلشارة

م لنا عونًا . فإنه من خالل تعيني ثالثة أساليب قد قدَّ&قر الصدرالشهيد حممد با

وأسكنه فسيح  ،تهكبريًا يف هذا الطريق السهل واملمتنع، تغّمده اهلل بوافر رمح

 جّنته. 

املعلومات اليت تزداد تدرجييًا، ويشتّد  على أّن &السيد الصدرد فقد أكَّ

وضوحها مبرور الزمن، هي من نوع املعلومات اليت حنصل عليها فيما بعد، وال ميكنها 

من  417أن تكون من املسائل الفطرية. وقد جاءت خالصة هذا البحث يف الصفحة 
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قد  ذلك فإن السيد الشهيد الصدر مضافًا إىل. «ستقراءاألسس املنطقية لال»كتاب 

لية )الفطرية( بيان ثالثة أساليب من أجل التفريق والتمييز بني املفاهيم األّوإىل  عمد

 عليها اإلنسان بالتدريج، وهي:  لوبني اإلدراكات اليت حيص

ضح شيء من خالل ذكر أمور أكثر لن يكون ذلك الشيء من املسائل ـ إذا ات1َّ

 البديهية واألولية. 

واالستدراك  ءكّل نوع من أنواع إمكان االستثناـ أن يرفض الفكر اإلنساني 2

 ى وإن استطعنا أن نأتي بشواهد افرتاضية على ذلك. على هذه القضية، حّت

ـ إذا كانت القضية يف العوامل االفرتاضية األخرى )غري العامل املادي( معتربة 1

 . (2)أيضًا كانت تلك القضية من األمور الفطرية

بنا بيان النتيجة اليت  راملفاهيم األساسية جيد وقبل أن ندخل يف دراسة بعض

إىل  السيد الشهيد من الذين يذهبون ذكرها السيد الشهيد الصدر يف هذا اجملال. إّن

االعتقاد بأن معلوماتنا املوضوعية ـ أي ما حنصل عليه من العامل اخلارجي ـ كلها 

بالواقع املوضوعي إن التصديق »يقول:  حيث ؛ستقرائيناجتة عن نشاطنا الفكري اال

 . (7)«ستقرائيةاللعامل معرفة 

لنثبت أن هذه املفاهيم فطرية أم  ؛ويف ما يلي نبحث يف بعض املفاهيم األساسية

  :اكتسابية

. فهل مفهوم الزمان أمر فطري أم ال؟ هل كان «الزمان»ـ نبدأ من مفهوم 1

احد؟ وهل مفهوم الزمان مفهوم الزمان عرب املراحل التارخيية وحتى بني األفراد مبعنى و

عند ابن سينا وابن عربي مبعنى واحد؟ هناك تعريفات كثرية بشأن الزمان، وهذا يف 

هذا املفهوم يف حالة تغّير حنو األفضل. وعليه ال يكون مفهوم الزمان  حّد ذاته ُيثبت أّن

 ـ طبقًا للشرط األول الذي ذكره السيد الشهيد ـ فطريًا. 

نى الفضاء الثابت والذي ال يقبل التغيري ـ طبقًا للشرط مبع «املكان»ـ مفهوم 2

إذ طبقًا هلذا الشرط إذا كان  ؛الثاني الذي يسوقه السيد الشهيد ـ مفهوم اكتسابي

هذا املفهوم فطريًا )أوليًا( ملا أمكن للفكر اإلنساني أن يتصّور خالفه حتى على 

زمان ـ املكان قد أثبتت النظريات اجلديدة بشأن ال يف حني أّن ،مستوى االفرتاض
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ذلك هناك آيات وروايات كثرية تدّل على طّي  ومضافًا إىل .إمكان هذا التصّور

مبجّرد أن نستطيع تصّور طّي األرض وقصرها  فإّنهمل نؤمن بهذه الروايات  ولواألرض. 

 يكون ذلك دلياًل على اكتسابية هذا املفهوم. 

الرياضيات. يف حني أن  من املوارد اليت تؤخذ على حنٍو عقلي صرف علَم ـ إّن1

ُيثبت أن الرياضيات أيضًا ليست عقلية  &الشرط الثالث الذي يذكره السيد الشهيد

يقال: إن جمموع  :من باب املثالوصرفة، وإمنا هي مرتبطة باألجواء احمليطة بها. 

قنا )زاويتني قائمتني(. يف حني أننا إذا دقَّدرجة  108ث تساوي الزوايا الداخلية للمثلَّ

. ث على سطح مستٍوإذا رمسنا املثلَّ النظر، فسوف ندرك أن هذه القاعدة ال تصّح إاّل

، فلن تعود جمموع الزوايا الداخلية لذلك وأما إذا رمسنا هذا املثلث على سطح منحٍن

نتائج الرياضيات سوف  درجة. وعلى هذا األساس وطبقًا للشرط الثالث فإن 108املثلث 

وعليه جيب القول بأن هذا العلم ينبثق عن  .تتغري بتغّير العامل احمليط بالرياضيات

 دون الفطرية.  ،املفاهيم االكتسابية

الزمان واملكان من األمور  :حيث ال تكون مفاهيم من قبيل :وهنا نقول

 ـ مزيج من الزمان واملكاناليت هي ـ املاّدة  لن تكونالبديهية واألولية فبطبيعة احلال 

فطرية أيضًا. وبالطبع كان باستطاعتنا أن حنصل على ذلك من الشرط األول الذي 

ميكن لنا  :ومن باب املثال .وذلك ألن فهمنا للمادة متغّير ؛ذكره السيد الشهيد مباشرة

من غري أو  كون املالئكة من جنس املاّدةيف اختالف العلماء املسلمني إىل  أن نشري

ر فهمنا للمادة واملالئكة. وعليه عندما تكون هذه رًا على تغيُّنس املادة؛ لكونه مؤشِّج

املفاهيم اجلوهرية اكتسابية كيف ميكن لنا االّدعاء بأن مجيع معلوماتنا وكلياتنا 

 لية وبديهية؟ أّو

وعليه ال مندوحة لنا من االعرتاف بأن معلوماتنا عن العامل اخلارجي تقوم على 

ا أن من االستقراء، كما ذكرنا تنويه السيد الشهيد يف هذا اجملال. وعليه فإّم نوٍع

أن نذكر أسلوبًا آخر إلضفاء أو  شرط آخر، نؤمن بكفاية االستقراء دون أّي

 املشروعية عليه. 

اليقني احلاصل من مرحلة  القول بأّنإىل  &وقد ذهب السيد الشهيد الصدر
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 ة: التاليرب سلوك املراحل وذلك ع ،منطقّي االستقراء يقنٌي

: ميكن اعتبار هذا القسم معادلة، وهي عبارة الضروريأو  ـ اليقني املنطقي1

لفظ اليقني هنا هو نفس حساب االحتماالت، وإن لفظ  وإّن .عن حساب االحتماالت

 اليقني هنا يعين املعادلة الصحيحة. 

العامل اخلارجي تستوجب  على املتقدِّمةتطبيق املعادلة  : إّنـ اليقني املوضوعي2

من واحد، وهو يف  حصول يقني موضوعي. وبالطبع فإن هذا اليقني يكون دائمًا أقّل

 من الظن.  احلقيقة نوٌع

: من خالل دراسة جمموعة من موارد اليقني املوضوعي من ـ اليقني الذاتي1

هذا  عدم صّحة قضيٍة من القضايا. وإّنأو  خمتلف اجلهات حيكم العقل بصّحة

احلكم هو الذي جيعل احلركة االستقرائية من وجهة نظر السيد الشهيد منطقية 

 كامل.  بشكٍل

ما نصّر على إضافة إننا يف العقل املزدوج ال نصّر على املنطقية الصرفة، وإّن

العنصر الذاتي واإلرادي من اإلنسان يف دائرة معرفته. وعليه فإن الفارق بينه وبني 

تكمن يف بيان عنصر احلكم الذي نعتربه تابعًا  &الصدر حركة السيد الشهيد

سنا، وليس يف اجلانب املنطقي من اإلنسان. وبعبارة أخرى: إن اليقني يساملشاعرنا وإح

يف  ،بسلوك اإلنسان رة بعواطف اإلنسان، وهلا ارتباط وثيٌقالذاتي حركة إرادية ومتأثِّ

 لسيد الشهيد الصدر. حني مل تذكر أّي واحدة من هذه اخلصائص يف عمل ا

 

 ــــــ «العقل املزدوج»الفصل الثالث: 

عندما مّت طرح هذه الفكرة للمّرة األوىل، وقيل: حنن ال نستطيع بيان مسائل 

ة، وجيب أن نستعمل فيها نوعًا من حساب االحتماالت، ثارت ثائرة الفيزياء الذّرية بدّق

. ولكن «إن اهلل ال يرمي بالزهر»)ألربت أنشتاين( أنه قال: إىل  العلماء، حتى نسبوا

هذا العلم ال يقوم على أساس الصدفة وعدم  كما تبّين للعلماء على طول السنني فإّن

 ة بشكل دقيق. العلم، بل على أساس اإلذعان بضعفنا يف قياس املاّد

 وبهذا حّل العلم اإلمجالي حمّل اليقني يف علم الفيزياء الذرية. 
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هو مشروع من هذا القبيل، وشبيه بهذا التغيري. مبعنى أنه ال  «العقل املزدوج»وإن 

يف العقل بشكله املنطقي البحت، وأنه قد أخلى مكانه لليقني  «اليقني»وجود لـ 

العملي والعلوم اإلمجالية. والنقطة اهلاّمة األخرى اليت أخذت بنظر االعتبار يف هذه 

رادة( و)اإلمضاء اإلهلي( يف دائرة املعرفة اإلنسانية. وطبعًا املسألة هي إدخال عنصر )اإل

الع الكاتب على تأثري عامل امللكوت على بسبب عدم اكتمال املشروع، وعدم اّط

 اإلنسان، فقد تركنا القسم الثاني مهماًل تقريبًا، واكتفينا بإيراد تذكري واحٍد منه. 

بنوع  «اإلرادة»هو استبدال عنصر  «العقل املزدوج»إن الذي مّت التأكيد عليه يف 

من العّلية واملعلولية املنطقية. إن هذا الطرح ـ بعد اإلذعان بأن نظام العلية واملعلولية ال 

نوع آخر من إىل  )يقني( ـ ُيشريإىل  ( يف االستقراءالقوّي ميكنه أبدًا أن حيّول )الظّن

اختاذ إىل  كهم ويدعوهموهو اليقني الذي حيرِّ ،عند مجيع الناس موجوٍد ،اليقني

يصّرح  ×قنيما يلي نسوق كلمتني ألمري املؤمنني وموىل املتَّ القرارات النهائية. ويف

 ه الدافع الرئيس لنا حنو القيام بأعمالنا: ، وأّنعنصر اليقني إرادّي فيهما بأّن

 . (0)«ه عملهْعِطقلبه مل ُي ْنمل يوِق ْنَم»: ×قال اإلمام علي

ى ينفعكم ما نوا يف أنفسكم معرفة ما تعبدون، حّتسكِّ»أيضًا:  ×وقال

 . (9)«تعرفون ْنبعبادة َم ؛كون من اجلوارححترِّ

( فيه داللة 202)البقرة:  ﴾َواتَُّقوا اللََّه َوُيَعلُِّمُكْم اللَُّه﴿وكذلك قوله تعاىل: 

صرحية على تأثري عمل اإلنسان على معرفته. وإن املسار الفلسفي يف إجياد هذا املفهوم 

 اجلديد هو: 

انطباع عن العامل اخلارجي احمليط به.  ـ إن اإلنسان يف بداية خلقته ال حيمل أّي1

ه ليس هلا امسها، فإّنًا كان أّيأو  ةفطرّي ،وإذا كان لديه سلسلة من املعلومات األولية

 أّي تأثري على هذه احلركة. 

ما تكون على حنو تدرجيي، ـ إن مجيع املفاهيم اليت حيصل عليها اإلنسان إّن2

. وعلى هذا األساس ال ميكن الكّلإىل  وهي من نوع احلركة واالنتقال من اجلزء

اجاتنا من احلصول على مفهوم كّلي منطقي. وبعبارة أخرى: إن مجيع كلياتنا واستنت

 ستقرائية. االعامل اخلارجي إمنا هي حصيلة عملية 
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إىل  كيف ننظر :نقطة يف هذا الطرح تكمن يف هذه الناحية، وهي أهّم ـ إّن1

ستقراء؟ قيل: إن االستقراء يرفع دائمًا من قّوة الظن من خالل حساب مسألة اال

ى هناك يف وجودنا عنصر حّد اليقني. ومن جهة أخرإىل  االحتماالت، ولكنه ال يبلغ بها

وهذا العنصر هو الذي يردم اهلّوة الواقعة بني )االحتمال القوي(  ،)العمل(إىل  يدعونا

يقني إىل  لوهي احلركة اليت تبدأ بفعل إرادة اإلنسان، وتتحوَّ، وبني )اليقني(

لإلنسان يقرتن  بإمضائها من قبل اهلل تعاىل. وعلى هذا األساس فإن اليقني فعل إرادّي

 بتوفيق اهلل، وميكن لنا أن نطلق عليه لفظ )اإلميان( أيضًا. 

بل هو  ،الواقعية اخلارجيةإىل  ـ إن )اليقني( يف هذا الطرح ال يعين الوصول4

رّدة الفعل النامجة عن فعلنا تستعمل  عنصر يدفعنا حنو العمل. وبطبيعة احلال فإّن

 رفتنا للعامل اخلارجي. بوصفها جتربة أخرى لتطوير وحتسني مع

م فإن )املعرفة( ليست حركة ذات مرحلة واحدة، بل هي ما تقدَّإىل  ـ بااللتفات5

 االعتقاد. أو  ى باليقنية دائبة ودائمة، ذات )مراحل سكونية( تسّمحركة فكرّي

يف مسألة املعرفة،  تأثرٌي ،ـ حيث يكون لإلمضاء اإلهلي، وكذلك لسلوكنا2

 وى بوصفها عنصرًا رئيسًا يف املعرفة. لذلك يتّم طرح التق

آخر على شكل إثبات منطقي سيغدو إىل  ـ إن انتقال الفكر من شخٍص7

 ممكنًا، بل يتّم عرب التذكري من قبل الشخص األول، واإلميان من الشخص الثاني. 

ـ ويف هذا الطرح يكون )اليقني( على شكل العلم اإلمجالي العملي، وليس  0

 نطقي النظري. العلم الدقيق امل

ـ إن أسلوب االستدالل الصحيح املوجود يف هذا الطرح يتطابق مع القوانني 9

ه يف كل نوع من أنواع االستدالل جيب يف املوجودة يف الرياضيات تطابقًا تاّمًا. مبعنى أّن

البداية تعريف الفرضيات املسبقة. وبذلك تقوم هذه الفرضيات املسبقة بدور 

نتيجة من خالل هذه الفرضيات إىل  ليا املنطقية. فإذا مل نتوصَّ)الكليات( يف القضا

قامت النتيجة املذكورة بنقض هذه الفرضيات، وجب حينها القيام بتغيري أو  املسبقة،

هذه الفرضيات املسبقة. ويف هذه الصورة ميكن لنا أن نعترب النتائج احلاصلة منطقية 

 )يف إطار افرتاضي حمدود(. 
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 ــــــ وظيف العقل املزدوج يف األصولالفصل الرابع: ت

م يف الفصل األول أن استعرضنا بعض النقاط على ضعف االستفادة من تقدَّ

املباني الفلسفية يف أصول الدين. وكما ذكرنا هناك فإن أصل طرح العقل املزدوج 

إمنا كان من أجل رفع هذه اإلشكاالت املذكورة والتغّلب عليها، وإجياد مبنى جديد 

تأسيس نظام طبيعي إىل  لكي نكون قد وّفقنا ؛على أساس الروايات اإلسالمية قائم

 ومتناسب بني العقل والنقل. 

 : التاليويف هذا الطرح ستكون حركتنا العقلية يف أصول الدين على النحو 

الفرضيات املسبقة يف اإلسالم هي اليت تكون شرطًا  : إّنـ الفرضيات املسبقةأ

. مبعنى ليس جمّرد االعرتاف بالوجود، بل وكذلك االعرتاف يف قبول إسالم الفرد

 . |بوحدانية اهلل تعاىل، والنبوة خلامت األنبياء

 : التاليةوعلى هذا األساس فإن أسلوب التحقيق يكون قائمًا على األصول 

عامل التكوين وعامل التشريع بوصفهما أساسني الكتساب إىل  ـ أن ينظر1

 املعرفة بالواقعيات واحلقائق. 

م يف طرح العقل املزدوج ميكن للعقل املنطقي أن يعمل يف إطار ـ كما تقّد2

 مة على شكل قياس. الفرضيات املسبقة املتقّد

 يفوهو ن العثور على )وجه مشرتك( الصغرى والكربى يف القياس، إـ حيث 1

لكي ينجينا من الوقوع يف  ؛حقيقته عبارة عن عملية استقرائية، جيب أن نستعني باهلل

 األخطاء من هذه الناحية. 

مة فسوف ندرك أن طبيعة العمل يف الفقرات املتقّدإىل  : لو التفتناـ االستنتاج ب

وليس العكس:  ،احلركة املعرفية يف اإلسالم إمنا هي من قبل اهلل حنو اجلزئيات

لهم عّرفين نفسك، فإنك إن مل تعّرفين نفسك مل أعرف رسولك. اللهم عّرفين ال»

رسولك، فإنك إن مل تعرفين رسولك مل أعرف حّجتك. اللهم عرفين حّجتك، فإنك إن 

 . (18)«مل تعّرفين حّجتك ضللت عن ديين

إىل  ثبت بوضوح كامل أهمية الرجوعتالفقرة األخرية من هذا الدعاء  إّن

من أجل إدراك املفاهيم بشكل صحيح. واملوضوع اآلخر الذي  ؛والروايات «النّص»
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مة هو أن التشريع )النقل( يظاهر ميكن ذكره بوصفه نتيجة عن احلركة املتقّد

التكوين )العامل اخلارجي(، وجيب أن تكون النتائج احلاصلة متطابقة على الدوام مع 

ة للنصوص اإلسالمية نكون حتمًا هذين املصدرين. وعليه فإذا كانت النتيجة خمالف

 قد ارتكبنا خطأ يف مسارنا الفكري. 

 

 ــــــ الفصل اخلامس: االستنتاج

التأكيد على أنه طبقًا ملعرفتهم باملصادر اإلسالمية إىل  من علماء سعى عدٌد

فإننا ال جيب وال نستطيع أن نثبت اهلل. وبطبيعة احلال ميكن أن تكون لنا حركة 

ك وامللكوت، ما يتعلق مبعاني صفات اهلل، وكذلك مفاهيم امُلْل منطقية عقلية يف

 وسائر املوارد املذكورة يف نّص اآليات والروايات.  ،ومقام األنبياء واألئمة

احلركة العقلية  والنقطة األخرى اليت يروم الكاتب بيانها يف هذا الفصل أّن

ة، وكان فيها بعض الصرفة من أجل إثبات األصول الدينية مل تكن حركة موّفق

اليت تتضح من خالل البحث والتدقيق. فمثاًل: إن إثبات املعاد للذين  ،الثغرات الطفيفة

ال يؤمنون بالوحي واإلسالم بنفس األساليب اليت كانت متداولة حتى اآلن ال ميكن أن 

يكون ممكنًا من ناحية العقل املنطقي. وإمنا جيب التذكري به فقط، وبيان املراد 

إىل  واضح وصريح. أجل، إن إثبات النظريات على أساس الروايات بالنسبة بشكٍل

 املسلمني هي عملية عقلية يف حاضنة النقل، وهي عملية مقبولة.

 

 

الهوامش
                                                      

 
 

 
)5) see: Goleman, Daniel. Emotional Intelligence Why it can matter more than IQ. 
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# 



 

 االقتصاديةمنهج دراسة املسائل 
 الصدر أمنوذجًا

 

 أبو القاسم اليعقوبيد. 

 السيد حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

طرق باب املسائل السياسية واالجتماعية إىل  يسعى ْنهناك الكثري ممَّ

نهم يهابون إأو  واالقتصادية، ولكنهم ال يعثرون على نقطة االنطالق بشكل صحيح،

نوا من تذليل صعوبات االنطالقة األوىل فإنهم وإذا متكَّ .املسائلالدخول يف مثل هذه 

 لوا إليه، ويبالغون يف هذا االحتياط. حيتاطون يف بيان ما توصَّ

بيد أن السيد الشهيد حممد باقر الصدر من الفقهاء القالئل واألفذاذ الذين 

وا الكثري وحّلكانت هلم خطوات واسعة ومثمرة يف جمال التعريف باملفاهيم الدينية، 

تشخيص الداء بشكل إىل  من الُعقد واملعضالت. فقد كان السيد الشهيد يسعى

صحيح، وحياول وضع العالج الناجع. وكان يعرف مداخل املباحث وخمارجها بشكل 

 جرأة وشجاعة ووضوح. وكان يستحّث ل إليه بكّلظهر ما توصَّعلمي، وكان ُي

روف الزمانية واملكانية بنظر االعتبار، السعي والنشاط، ويأخذ الظإىل  األفكار

ويعمل على طرح الدين اإلسالمي بشكل منطقي، ومنسجم مع املتغّيرات املعاصرة، 

فتح آفاق جديدة، وسلوك إىل  مون، ساعيًابًا تكرار ما سبق أن ذكره املتقدِّمتجنِّ

 أودية غري مطروقة. 

يف فجاجها بشكل  ومن تلك األودية غري املطروقة اليت خاض السيد الشهيد
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االقتصادية يف  فجواتها ومداخلها، املسائُلإىل  صحيح ودقيق، وعّلم اآلخرين وأرشدهم

لت حبوثه العلمية والفقهية يف هذا اجملال منعطفًا يف طرح هذا النوع اإلسالم. وقد شكَّ

ل شكِّيبداعات اليت ميكن لكّل واحد منها أن من املباحث، وترك لنا الكثري من اإل

ىل الكتابات واملقاالت إ مضافًامة مفعمة بالعطاء العلمي يف الثقافة الشيعية. دعا

املتفّرقة حول موضوع املباحث والطرق الرئيسة لالقتصاد اإلسالمي جيب التذكري 

املؤلفات  يف صدارةالذي ال يزال ـ بعد مضي عقود على تأليفه ـ  ،بكتاب )اقتصادنا(

ال تزال »اإلسالمية يف موضوع االقتصاد، وعلى حّد تعبري أحد تالميذ السيد الشهيد: 

أو على حّد تعبري شخص ، (1)«األبعاد العميقة هلذا الكتاب جمهولة حتى يف جمتمعاتنا

من وجهة نظري مل يسبق أن مّت تأليف كتاب مثل »آخر من تالميذ السيد الشهيد: 

ى بعد مضي ربع قرن على تأليف ف مثله كتاب حّتما مل يؤلَّكتاب )اقتصادنا(، ك

  .(2)«هذا الكتاب

ة كتاب املؤلفات االقتصادية للسيد الشهيد ـ وخاّص ىل ذلك فإّنوباإلضافة إ

)اقتصادنا( ـ قد ساهمت يف خلق تيارات فكرية إسالمية، وكانت بارقة أمل 

القراءة والبحث والتحقيق املبدع يف لى ع تهمالثقافة اإلسالمية، وحثَّإىل  شنيللمتعطِّ

منذ أن مّت تأليف كتاب )اقتصادنا( من قبل السيد الشهيد حممد »؛ إذ املصادر الدينية

رين يف البلدان اإلسالمية بأن تتّم دراسة املسائل ع بني مجيع املفكِّباقر الصدر ساد توقُّ

ظرية يف الوهلة االقتصادية يف ضوء )االقتصاد اإلسالمي(، واكتشاف حلوهلا الن

عندما يتّم تأسيس الدولة  ،تطبيقها على املستوى العمليإىل  األوىل، ليصار بعد ذلك

  .(1)«من أجل رفع األزمات واملشاكل االقتصادية ؛اإلسالمية

ويف هذه املقالة ستكون لنا إطاللة عابرة على أساليب دراسة املسائل 

نا ثقة ويقني بأن أفكار السيد وكّل، االقتصادية من وجهة نظر هذا الفقيه الفّذ

د فاته ستنفع اجملتمع اإلسالمي واحلوزات العلمية واجلامعات، وسوف تعبِّالشهيد ومؤلَّ

 تكون ملهمة للنظام اإلسالمي واملسؤولني يف الدولة. ولكي الطريق ملواصلة الدرب، 

قام بها بداعية اليت بيان األساليب والطرق اإلإىل  إننا نسعى يف هذه املقالة

ن املباحث يف هذا اجملال إحيث  ولكْن .السيد الشهيد يف جمال االقتصاد اإلسالمي
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شديدة التشّعب والسعة سنكتفي ببيان قطرة من هذا احمليط، مكتفني باملسائل 

 اجلوهرية واألساسية. 

ة من خائص ثالثة خصائص عاّمإىل  وقبل الدخول يف ُصلب املوضوع نشري

 : وهيأسلوب كتابة السيد الشهيد الصدر، 

 

 ــــــ ـ الكتابة االستيعابية واملنهجية1

والتوظيف العميق لألدوات والوسائل اجلديدة يف  ،ساع رقعة العلوم البشريةإن اّت

وإثر  ،قني آفاقًا جديدة. ويف القرن األخريالبحوث، يفتح كّل يوم أمام الباحثني واحملقِّ

توظيفها، إىل  داث والثورات العلمية واملدرسية يف العامل، عمد هؤالء الفقهاءبعض األح

توسيع وزيادة األساليب احلديثة إىل  كبري، وحّثهم ذلك فانعكست يف آثارهم بشكٍل

 يف طرح املباحث واملسائل. 

وقد تركت هذه احلقيقة تأثريها على البنية التحقيقية يف حوزات العلوم 

لذي محل العلماء والفقهاء الواقعيني واخلرباء باملرحلة على اختيار الدينية، األمر ا

األساليب احلديثة يف عملية تبيني التعاليم الدينية، وجتسيد حقيقة اإلسالم الواقعي 

 والصحيح. 

ومن أولئك الفقهاء املبدعني والطليعيني األستاذ السيد الشهيد حممد باقر 

إحاطته بالعلوم احلوزوية إىل  باإلضافة ،الصدر. فقد كان هذا العامل العمالق

ومبدع يف طرح املسائل الفقهية  ع أيضًا بأسلوب خاّصوإشرافه الكامل عليها، يتمتَّ

أن أو  والتعاليم الدينية. فلم يكن ليقنع مبجّرد إضافة فرع على الفروع السابقة،

إىل  السابقة، بل كان يرنو واشيوحاشية على سائر اهلوامش واحل هامشًايضيف 

وتوظيف األساليب اجلديدة واملنهجية يف التعاطي  ،مواكبة الزمن واحلاجة املستحدثة

مع املصادر والتعاليم الدينية، وعرضها وتقدميها بشكل منهجي منتظم. وقد 

لمسائل يف مجيع اجملاالت السياسية ل انعكست هذه الرؤية الشاملة واملنهجية

. ولكنها جتّلت يف جمال اره بشكل خاّصواالجتماعية والثقافية على أفكاره وآث

 أكرب.  دراسة املسائل االقتصادية بشكٍل
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يرى السيد الشهيد وجود عالقة وثيقة بني االقتصاد اإلسالمي واملسائل 

القول إىل  ومن هنا فقد ذهب .العقائدية واألخالقية والعاطفية والنظام السياسي

األجزاء الدينية األخرى. وقال  بوجوب عدم الفصل بني االقتصاد اإلسالمي وسائر

الذي  مساحته ما مضمونه: هناك بني الشكل العام للنظام اإلسالمي واألساس اخلاّص

ض الباحث يف دراسته الغفلة عن هذه احلقيقة تعرِّ يقوم عليه نوع من الرتابط، وإّن

 لكثري من حاالت التشكيك والتناقض يف النصوص. لاالقتصادية 

م يف كتاباته وحتقيقاته االقتصادية طرحًا لشهيد يقدِّمن هنا فإن السيد ا

إننا يف وعينا لالقتصاد اإلسالمي ال جيوز أن »وذلك حيث يقول:  ؛منهجيًا منسجمًا

مساحه أو  أن ندرس حكم اإلسالم حبرمة الربا، :ندرسه جمّزًأ بعضه عن بعض، نظري

العام... وإمنا جيب أن نعي ط بصورة منفصلة عن سائر أجزاء املخطَّ ،بامللكية اخلاّصة

ة اليت تنظم شّتى نواحي احلياة يف االقتصاد اإلسالمي ضمن الصيغة اإلسالمية العاّم

 .اجملتمع، كما ندرك الشيء احملسوس ضمن صيغة عامة تتألف من جمموعة أشياء

أو  الشيء ضمن الصيغة العامة عن النظر إليه خارج تلك الصيغةإىل  وختتلف النظرة

  .(4)«أخرى ضمن صيغة

وعليه جيب على الباحث  .من كّل وبذلك ندرك أن االقتصاد اإلسالمي جزٌء

م قراءته وأحباثه من الذي يروم الكشف عن املذهب االقتصادي يف اإلسالم أن ينظِّ

 النتائج املناسبة واملطلوبة. إىل  لكي يصل ؛خالل هذه الرؤية املنهجية

 

 ــــــ ـ املذهب االقتصادي2

ق يف املباحث االقتصادية أن على احملقِّ االعتقاد بأّنإىل  السيد الشهيديذهب 

يعمل قبل كّل شيء على الفصل بني مقولة علم االقتصاد واملذهب االقتصادي، وأن ال 

 لكي يغدو فهم البحوث االقتصادية عليه أيسر.  ؛خيلط بينهما يف العملية التحقيقية

 ،اته، ويف موضعني من كتاب )اقتصادنا(نه مساحته يف سائر كتابوهذا ما بيَّ

إن علم »حيث يقول:  ،معيار وميزان استعادة استيعابهماإىل  وقد توصل من خالهلما

االقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسري احلياة االقتصادية وأحداثها وظواهرها، وربط 
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ينما املذهب .. ب.تلك األحداث والظواهر باألسباب والعوامل العامة اليت تتحّكم فيها

االقتصادي للمجتمع عبارة عن الطريقة اليت ُيفّضل اجملتمع اّتباعها يف حياته 

  .(5)«وحّل مشاكلها ،االقتصادية

وعلى الرغم من أن علم االقتصاد السياسي قد ظهر يف القرون املتأخرة، 

ألبعد  جذوره العلمية متتّد كبري، بيد أّن وترعرع يف طليعة العصر الرأمسالي بشكٍل

املراحل التارخيية. فقد ساد نوع من التفكري االقتصادي يف مجيع احلضارات مبا 

يتاسب واملساحة اليت تسيطر عليها، وكانت تعمل على توظيف الربامج واملشاريع 

آخذين بنظر االعتبار املّدة الزمنية واالحتياجات امللّحة.  ،االقتصادية العامة واجلزئية

 من هنا نرى لكّل .بعةبلور على أساس املدارس االقتصادية املتَّوكان علم االقتصاد يت

من أمثال: آدم مسيث،  ،أشخاصًا وإّن ًا.خاّص ًاواحد من علماء االقتصاد مذهب

ًا، كانوا ينتهجون مذهبًا ومسلكًا اقتصاديًا خاّص ،وغريهما ،وريكاردو ماركس

 وكانوا يقيمون علومهم االقتصادية على أساسه. 

غم من نقاط االشرتاك الكثرية بني علم االقتصاد واملذهب االقتصادي وعلى الر

نتاج توجد نقاط افرتاق واضحة بينهما. فمثاًل: إن علم االقتصاد يبحث يف أدوات اإل

واحد منها يف أنواع امللكية، يف  وكيفية تأثريها على بعضها، وكذلك نصيب كّل

علم  صّحة أنواع امللكية. وإّنث عن صّحة وعدم تحّديحني أن املذهب االقتصادي 

االقتصاد يبحث يف مناذج التوزيع، بينما يبحث املذهب االقتصادي يف ما هو الصاحل 

 ذلك. إىل  وغري الصاحل من هذه النماذج، وما

الفرق بني علم االقتصاد إىل  وقد عمد السيد الشهيد ـ من خالل االلتفات

بيان الشواخص واملعايري الواضحة اليت تفصل بينهما، وذلك إىل  واملذهب االقتصادي ـ

فاملذهب االقتصادي يشمل كّل قاعدة أساسية يف احلياة االقتصادية »حيث يقول: 

تتصل بفكرة )العدالة االجتماعية(. والعلم ]علم االقتصاد[ يشمل كّل نظرية تفّسر 

.. .أعلى للعدالة َمَثٍلأو  ةمسبق واقعًا من احلياة االقتصادية بصورة منفصلة عن فكرٍة

ز بها ميَّففكرة العدالة هي احلّد الفاصل بني املذهب والعلم، والعالمة الفارقة اليت َت

  .(2)«األفكار املذهبية عن النظرات العلمية
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رمبا كان الدافع وراء رفض البعض لالقتصاد اإلسالمي هو أن هذا البعض قد 

 هو التأسيس لعلم االقتصاد اإلسالمي، إاّل تصّور أن اهلدف من االقتصاد اإلسالمي

 هم غفلوا عن وجود فرق بني علم االقتصاد واملذاهب االقتصادية. وإننا يف اإلسالم وإْنأّن

وإن  .اقتصادي ميكن أن يكون لنا مذهٌب كنا ال منتلك علمًا يف االقتصاد، ولكْن

الصدر. وبطبيعة احلال ال بداعات السيد الشهيد إهذا الفصل والتفريق ُيعّد واحدًا من 

ه القول بأن اإلسالم حيث ميتلك مذهبًا اقتصاديًا فإّنإىل  م بأحدينبغي أن يذهب التوهُّ

من علم االقتصاد  وال يستطيع وال ينبغي أن يكون له حّظ ،ع بصبغة علميةال يتمتَّ

ر العناصر م وتطّوإن أساس تقدُّ ـ كما يقول السيد الشهيد الصدرـ وفروعه، بل 

املذهبية احليوية واملتغّيرة للمباحث االقتصادية يرتبط يف األساس بتوسيع البحوث 

على الدولة اإلسالمية  وحسن االستفادة من العلم والتكنولوجيا املتطّورة. وإّن ،العلمية

 ،أن تقيم سياستها االقتصادية على أساس املذهب االقتصادي، وأن متضي بها ُقُدمًا

  .(7)لعلوم االقتصاديةمن خالل االستعانة با

 

 ــــــ ـ الرؤية الواقعية3

وال ميكن  ،رات يف اجملتمعات البشرية أمر حتميإن املسار املتسارع واملتغّي

واليت تشمل مجيع األبعاد والعالقات  ،إنكاره. فإن التحّوالت املتزايدة عرب الزمان

 يستحيل جتاهلها.  االجتماعية واالقتصادية وما إليهما، حقيقٌة

كما ال ميكن التشكيك يف دور الزمان واالحتياجات املستجّدة يف صياغة 

ن ْوقني والباحثني الذين يسَعوتأثريه على نوعية فهم اإلنسان. وعليه فإن احملّق ،التفكري

إىل  املشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية لن يتوصلوا من أجل حّل

 احلقيقة بنظر االعتبار. النتائج املطلوبة دون أخذ هذه 

 ،وعليه فإن االهتمام بدور الزمان واملكان يف التحقيق يعترب اخلطوة األوىل

احلوزات  ومكمن السّر يف اإلجابة عن التساؤالت املستحدثة، والظواهر اجلديدة. وإّن

العلمية والفقهاء املخلصني واملدافعني احلقيقيني عن جامعية الدين وخامتية الشريعة ـ 

اللحد ـ إمنا إىل  ن الفقه نظرية متكاملة إلدارة اإلنسان واجملتمع من املهدْولذين يَروا
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صلب حياة إىل  نون من تطبيق الفقه على املستوى العملي، وخيرجونه من اهلامشيتمكَّ

ـ: لني بالعنصرين الرئيسني املتمثِّبالناس واجملتع، إذا استعانوا يف اجتهادهم وحتقيقاتهم 

إىل  واملكان، وأن يقوموا بتحقيقاتهم يف املصادر الدينية، من خالل االلتفات ؛الزمان

من أجل إقناع  &اإلمام اخلمييناحلقائق والواقعيات الراهنة. وقد انصّبت مجيع جهود 

من  ،احلوزات العلمية بهذه احلقيقة. فقد أثبت مساحته حيوية وحركية الفقه بوضوٍح

 خالل رؤيته ومنهجه العلمي. 

وخاصة  ،من خصائص السيد الشهيد البارزة يف مجيع حتقيقاته وتأليفاته ّنوإ

إن عملية »بدور الزمان واملكان، ومن ذلك قوله:  يف حبوثه االقتصادية، االهتماَم

ال على تلك احملدوديات  التحقيق يف املسائل الفقهية تبدأ من الواقعيات العينية، ولكْن

اتهما كانت يي؛ ألن واقعيات حق احلّلاحملقِّأو  اليت كانت على عهد الشيخ الطوسي

  .(0)«كافية ْدمسائل ذلك العصر مل تُع تفي حباجتهما الزمنية، وأما بالنسبة لنا فإّن

يف مجيع حتقيقات وأحباث السيد الشهيد. فإن  إن هذا النهج واألسلوب ملحوٌظ

مساحته ال ينتهج هذا النمط الفكري يف أحباثه النظرية والعلمية، وإمنا كان يهتم 

جنده عند تأليف  :من باب املثالوبذلك على مستوى تقديم املشاريع العملية والتطبيقية. 

سائدة يف اجملتمع كتابه )البنك الالربوي يف اإلسالم( يأخذ الظروف والشرائط ال

 بنظر االعتبار. 

م هلا أن يقدِّ ات تقّدمت الدولة الكويتية لسماحته بطلٍبّييف بداية عقد الستين

بيد أنه قال  .مشروعًا بشأن البنك اإلسالمي الالربوي، فقبل مساحته القيام بهذه املهّمة

حة جيب أن وحديثنا اآلن عن أطروحة البنك الالربوي املقرت»يف بداية هذا الكتاب: 

يكون بروح املوقف الثاني ]النظام غري اإلسالمي[؛ ألن املفرتض بقاء الواقع كما هو 

من سائر نواحيه االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية، ولو كنا نعاجل 

  .(9)«هذا احلديثغري  املوضوع بروح املوقف األول ]النظام اإلسالمي[ لكان لنا حديٌث

حث يف حقل مسائل االقتصاد اإلسالمي يف جمتمع تصّب إن التخطيط والب

مجيع جهوده ومعامالت الناس فيه على أساس الربا، والذي يسود فيه النظام 

وحيكم مجيع مفاصل حياة الناس على املستوى الفكري واألخالقي  ،الرأمسالي
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العامة ًا عن اجملتمع الذي تقوم فيه األمور واالقتصادي، خيتلف اختالفًا جوهرّي

والتخطيطات واملشاريع اخلاصة فيه على أساس املوازين واألصول اإلسالمية. وبعبارة 

من اجملتمع الذي يكون فيه اإلسالم هامشيًا، ويكون فيه املسلمون  لكلٍّ أخرى: إّن

ل احلكومة اإلسالمية ن كّل البعد عن مسار األمور، واجملتمع الذي تشكِّيبعيد

وإن املتوّقع من احلوزة  .ة اليت تناسبهة الناس، حاجته اخلاّصوقوانينها جوهر وروح حيا

الدينية ورجال العلم فيها أن يلعبوا دورهم جتاه هذين النوعني من اجملتمعات مبا 

ويف أكثر الرسائل العملية تذكر الصورة األوىل احملدودة؛ ألن »يتناسب وواقعهما: 

يف اجملتمعات اليت يلعب فيها اإلسالم نني الذين يعيشون هذه الرسائل قد كتبت للمتديِّ

هذه الرسائل العملية ال تستطيع تقديم االقتصاد  دورًا كبريًا يف بنائها. من هنا فإّن

ومن هنا فإن القوانني والتشريعات  .اجملتمع يف إطاره الصحيح واألصيلإىل  اإلسالمي

الشعب وسعادته ـ االقتصادية يف اإلسالم ـ واليت ميكن هلا أن تضمن رفاه اجملتمع و

  .(18)«بهام والغموضستبقى حبيسة اإل

املستقبل ـ اليت يريد إيصاهلا من خالل إىل  إن رسالة هذا الفقيه ـ العميق والناظر

على احلوزات العلمية الدينية يف هذا العصر أن تعيد النظر يف  هذا الكالم هو أّن

ة يف حقل االقتصاد مناهجها التعليمية وأساليبها التحقيقية يف خمتلف اجملاالت، وخاّص

أة لبحث وتقديم املناهج واألساليب اإلسالمي. ففي املاضي مل تكن الظروف مهّي

سالمية؛ وذلك حتت ذريعة عدم وجود التطبيقية للقوانني االجتماعية واالقتصادية اإل

أرضية ميكن على أساسها تطبيق االقتصاد اإلسالمي، وسائر األحكام االجتماعية 

وكان هذا الكالم يف حينها وجيهًا  .اإلسالمية األخرى؛ لعدم وجود دعامة تنفيذية هلا

تأسيس  ا اآلن حيث مّت تدوين الدستور على طبق املوازين اإلسالمية، ومّتومقبواًل. أّم

ف من شورى الفقهاء الذين يشرف عليها الولي الفقيه، ويرصدها جممع مؤلَّ دولٍة

موضع ملثل هذه األعذار. وجيدر باحلوزات  أيُّ لون بصيانة الدستور، فلم يبَقيتكفَّ

 موا أحباثهم وحتقيقاتهم حبيث تصّبأن ينظِّ ،قني والباحثني املسلمنيالعلمية، واحملقِّ

ة يف جمال القانونية والتنفيذية املاثلة أمام النظام اإلسالمي، وخاّصاملشاكل  يف حّل

سائر املسائل الفقهية إىل  ما يتّم االهتمام بها قياسًاقوانني االقتصاد اإلسالمي، اليت قلَّ



 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

099 

 األخرى. 

ما قام به  ر جلهود املاضني؛ فإّنوبطبيعة احلال فإن هذا الكالم ال يعين التنكُّ

وقد قاموا مبا عليهم  .أيضًا يف سياق احلاجة الزمنية اليت عاشوها لون كان يصّباألوَّ

ما املراد هو يف إطار ذلك الظرف، وهم مشكورون على ما قاموا به من جهود قّيمة. إّن

 ؛ليتناسب وحاجة الواقع املعاصر ؛جديد إمكان تظهري املسائل القدمية يف قالٍب

ـ من إظهار الفقه بوصفه ( 11)واجلواهري ك بالفقه التقليديلنتمكن ـ يف إطار التمسُّ

علمًا حيويًا ومنسجمًا مع االحتياجات املعاصرة، ال أن نظهره بوصفه عاجزًا عن تلبية 

 املسائل املعاصرة. 

 

 ــــــ التحقيق املنهجي

ع به من اخلصائص الثالث اليت سبق أن أشرنا لقد بدأ السيد الشهيد مبا يتمتَّ

مع اإلميان باملذهب االقتصادي يف  ؛مة، والواقعيةالشمولية، واملنظَّالرؤية »إليها، وهي: 

، تقديم اقتصاد «ة على املستوى العلمي والفقهيومقدرته وكفاءته اخلاّص ؛اإلسالم

بيان عنصرين إىل  ما يلي نعمد أصحاب التحقيق يف هذا اجملال. ويفإىل  منهجّي

واحد من  وكلُّ .احلقل االقتصاديفات السيد الشهيد يف ني يف أفكار ومؤلَّجوهرّي

 هذين العنصرين ُيعترب يف واقع األمر فرعًا ألساليب التحقيق: 

 ـ االجتهاد واالكتشاف يف املسائل االقتصادية. أ

 ب ـ موقع الدولة يف نظام اإلسالم االقتصادي. 

 

 ــــــ االجتهاد واالكتشاف

سالم هو االجتهاد. وإن أسلوب ومبنى ملعرفة املذهب االقتصادي يف اإل إن أهّم

أنواعًا خمتلفة. من هنا  ،طبقًا لألسلوب ومنهج القراءة املّتبع لكّل جمتهد ؛لالجتهاد

ة يكون فإن كل نوع من أنواع االجتهاد القائم على أساس قواعد الكتاب والسّن

م ـ معتربًا ومشروعًا. من هنا ـ أي بسبب احلريات النظرية والعلمية واالجتهادية يف اإلسال

 توجد يف املسائل االقتصادية مناذج وأمثلة اقتصادية كثرية ومتنّوعة. 
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إن على الباحث يف حقل املنظومة االقتصادية يف اإلسالم أن تكون لديه القدرة 

كي يتمكن من بيان ورسم املذهب  ؛الكافية الستنباط أحكام اإلسالم االقتصادية

لعًا ىل ذلك جيب عليه أن يكون مطَّومضافًا إ .االقتصادي يف اإلسالم بشكل واضح

ليتمكن من اختيار أحد اآلراء  ؛كامل على خمتلف آراء الفقهاء يف هذا اجملال بشكٍل

رأيه إىل  يف عملية تقديم النموذج االقتصادي املطلوب؛ إذ قد ال يتمكن من التوصل

ادي اخلاص، وعليه يضطر من أجل بيان منظومة االقتصاد اإلسالمي، واملذهب االقتص

 . رغم احتمال خمالفتها لرأيه اخلاّص ،االستعانة باجتهادات اآلخرينإىل  يف اإلسالم،

بداع فقط، وإمنا الذي يقوم به يف إلإن دائرة نشاط اجملتهد ال تقتصر على ا

األحكام واآلراء الفقهية للفقهاء هي أمور  فإّن؛ الدرجة األوىل هو البحث واالكتشاف

 قتصادي يف اإلسالم. أي املذهب االاملبنى، إىل  اجملتهد من خالهلال ة، يتوصَّبنائّي

ن ليتمكَّ ؛من هنا جيب أن يكون اجتهاد اجملتهد مقرونًا على الدوام باكتشافه

وهو  .بداع دائمًا. وهذا ما يطلق عليه السيد الشهيد تسمية )عملية االكتشاف(من اإل

وحيث كان على اطالع كامل  .ميما قام يف ضوئه ببحث واسع يف االقتصاد اإلسال

صائب وكامل،  مبختلف املذاهب االقتصادية، وكان مستوعبًا آلراء الفقهاء بشكٍل

عرض إىل  واضح ويسري، وعمد ن من هذه العملية االكتشافية بشكٍلفقد متكَّ

إذا أراد الفقيه أن »قائاًل:  ،وشرح وبيان هذا املبنى، اكتشافاته يف كتاب )اقتصادنا(

فقه النظريات، وميارس عملية اكتشاف املذهب إىل  فقه األحكام ىيتخّط

طبيعة العملية تفرض عليه نوع األحكام اليت جيب أن  االقتصادي يف اإلسالم، فإّن

 .سقة ومنسجمة من األحكامم أن تكون نقطة االنطالق جمموعة متَّينطلق منها، وحتتِّ

هاده الشخصي من أحكام، ما يضّمه اجت فإن استطاع أن جيد هذه اجملموعة يف

دون أن  ،وينطلق منها يف عملية االكتشاف لفهم األسس العامة لالقتصاد اإلسالمي

حد فيها مثينة تتَّ تنافر بني عناصر تلك اجملموعة، فهي فرصٌةأو  ُيمنى بتناقٍض

شخصية املمارس بوصفه فقيهًا يستنبط األحكام مع شخصيته بوصفه مكتشفًا 

ه اجتهاده بنقطة االنطالق ْفد بهذه الفرصة، ومل ُيسِعإذا مل ُيسَع.. وأما .للنظريات

السبيل الوحيد الذي يتحّتم عليه يف هذه احلالة هي أن يستعني  املناسبة، فإّن
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.. وهذا كّل ما ُيمكن إجنازه .باألحكام اليت أّدت إليها اجتهادات غريه من اجملتهدين

ا يعجز االجتهاد الشخصي للممارس يف عملية االكتشاف لالقتصاد اإلسالمي عندم

هذا يف ما حنتاج إليه تقريبًا  هذا هو كّل بل إّن ،عن تكوين النقطة املناسبة لالنطالق

  .(12)«الصدد

ال يسعنا االكتفاء  ،ملعرفة املنظومة واملذهب االقصادي ه؛طبقًا هلذه الرؤية فإّنو

الختالف بني آراء وفتاوى باألمور البنائية فحسب؛ إذ رمبا تؤدي الكثري من موارد ا

 سائر اجلهات األخرى ـإىل  الفقهاء ـ املستنبطة من ظاهر النصوص، ومن دون االلتفات

إىل  ق والباحث يف متاهة واضطراب وتناقض، فال يستطيع الوصولإدخال احملقِّإىل 

لكي  ؛وعلى خمتلف االجتاهات ،وسعهيف ن عليه أن يبذل كّل ما . من هنا يتعيَّحلٍّ

ال جيب االقتصار على واحد »االكتشاف من خالل االجتهاد: إىل  ن من الوصوليتمكَّ

لة بالقانون املدني فحسب، بل ال بّد من من األبنية الُعلوية االقتصادية املباشرة املتمثِّ

لكي نتمكن من  ؛انتهاج ومواصلة هذه الطريقة يف مجيع األبنية الُعلوية األخرى

عطيات أكثر غنًى وثراًء. ومن هنا سيكون أسلوب البنى التحتية مبإىل  الوصول

  .(11)«البنية التحتيةإىل  القراءة والدراسة منطلقًا من األبنية العلوية

األبنية الفوقية واألبنية التحتية يف كتابات السيد الشهيد  توظيف املصطلح: إّن

يف مجيع  الصدر االقتصادية، ومنهجه واستنباطه القائم على هذا األساس، ملحوٌظ

مواطن كتاب )اقتصادنا(. فهو يف كّل حبث يقوم قبل كّل شيء باستعراض الروايات 

والنصوص ذات الصلة بالبحث، ثم يلقي نظرة على آراء الفقهاء الكبار، وخمتلف 

 القانون والقاعدة االقتصادية. إىل  ل من خالهلاالفتاوى، ويتوصَّ

 

 ــــــ املفاهيم املمّهدة

سار االكتشاف من طريق االجتهاد علينا أن ال نغفل عن ق مبما يتعلَّ يف

 مسألتني، وهما: 

 ـ املفاهيم التمهيدية. 1

 ـ العقبات الكاحبة. 2
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حبث املفاهيم والعقبات إىل  لقد عمد السيد الشهيد الصدر ـ من خالل اإلشارة

لدينية املاثلة أمام املسار االكتشايف يف املذهب االقتصادي يف اإلسالم من املصادر ا

 :تام. فاملفاهيم على قسمني، وهما بيان هاتني املسألتني بوضوٍحإىل  واآلراء الفقهية ـ

: املفاهيم النسبية والقابلة للتغيري. والفقيه إمنا يستطيع وثانيًا ؛: املفاهيم الثابتةأواًل

القاعدة املمّهدة يف حتقيقاته إذا كان مدركًا للمفاهيم املستعملة يف إىل  الوصول

الذي يقع  ،من باب املثال: مفهوم )الفقر(وصحيح وكامل.  املذهب االقتصادي بشكٍل

ة لن نستطيع فإننا من دون معرفة هذا املفهوم بدّق. موضوعًا لبعض األحكام الفقهية

فتوى مطابقة للواقع. فعلى إىل  لن من التوصُّاحلكم الصحيح، ولن نتمكَّإىل  الوصول

د يف كي ال يرتدَّ ؛د ويوّضح مفهوم الفقر والفقريأن حيدِّ اًل وقبل كّل شيءالفقيه أّو

 بيان احلكم الدائمي والثابت لوجوب الزكاة القائم على هذا املوضوع. 

، مبعنى عدم إن هذا املفهوم نسيّب»يقول السيد الشهيد الصدر ما مضمونه: 

قد يكون عصر. وعليه  ق واحد لنوعية الناس يف كّلَسوجود مستوى من احلياة على َن

ق باحتياجاته ما يتعلَّ احتياجاته الفردية، وفقريًا يفإىل  الفرد مستغنيًا بالنسبة

  .(14)«الرفاهية

د يروم اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم أن حيدِّ ْنن على َممن هنا يتعيَّ

 هذا النوع من املفاهيم يف املرحلة األوىل، وأن يعمل على بيان وإيضاح موقع كّل واحٍد

 صحيح.  منها بشكٍل

من قبيل: املالكية املطلقة  ،زاء مفاهيمإنها الفقيه بنوعية الرؤية اليت يكوِّ إّن

نة من الرأمسالية التجارية، وطريقة يته يف حدود معيَّوحّر ،هلل، وخالفة اإلنسان

نتاج، وطريقة التوزيع، والعالقات االقتصادية القائمة، ودور االقتصاد يف السياسة اإل

السيد  ل أرضية لالستنباط الذي ميارسه. من هنا فإّنذلك، تشكِّإىل  وما، ثقافةوال

مرحلة إىل  الشهيد يرى االجتهاد نافعًا إذا استطاع اجملتهد من خالله أن يصل

من عناصر كشف املذهب االقتصادي يف اإلسالم هو معرفة الفقيه  وإّن .االستكشاف

تصّور إسالمي أو  رأي لإلسالم باملفهوم كّلنعين »: &يقول .صحيح للمفاهيم بشكٍل

تشريعيًا. فالعقيدة بصلة الكون باهلل تعاىل أو  اجتماعيًاأو  ر واقعًا كونيًاُيفسِّ
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اجملتمع البشري  ن لإلسالم عن الكون. والعقيدة بأَنوارتباطه به تعبري عن مفهوم معيَّ

ل تعبري د فيها العقل والتأمُّاملرحلة اليت يسوإىل  مّر مبرحلة فطرة وغريزة قبل أن يصل

ًا ذاتيًا، وإمنا هي امللكية ليست حّق عن مفهوم إسالمي عن اجملتمع. والعقيدة بأّن

ن، وهو امللكية لتشريع معيَّ تعكس التصّور اإلسالمي اخلاّص ،عملية استخالف

ًا ه مال اهلل، واهلل يستخلف األفراد أحيانللمال؛ فإن املال يف املفهوم اإلسالمي كّل

  .(15)«ر عن هذا االستخالف تشريعًا بامللكيةللقيام بشأن املال، وُيعبِّ

 ويف ما يلي نستعرض جانبًا من املفاهيم من وجهة نظر السيد الشهيد: 

 

 ــــــ ـ خالفة اإلنسانأ

مرتبٌط بالسماء إن اإلنسان هو خليفة اهلل يف األرض. وإن اإلنسان يف هذه الرؤية 

ث بالغيب واإلميان. املاديات هو متشبِّإىل  باألرض، وقبل أن يرنوقبل أن يكون مرتبطًا 

وهذا هو  .عمارة األرضإىل  الفرد املسلم يسعى مدعومًا باملعنويات وقّوة السماء وإّن

إدراك الفقيه  فهي مسؤولية توجب عليه التزامًا. وإّن .معنى خالفة اإلنسان يف األرض

املسائل إىل  مجيع اآلراء املطروحة بالنسبةإىل  فهلذه احلقيقة يسمح للفقيه بالتعرُّ

االقتصادية يف اإلسالم، وحتديد موقع كّل واحد من املسائل بشكل صحيح، وأن 

التفسري والرؤية إىل  ميارس عملية اكتشاف املذهب االقتصادي من خالل االلتفات

، لة بوضوحن السيد الشهيد هذه املسأجتاه الباري تعاىل واإلنسان والكون. وقد بيَّ

أنا ال أعرف مفهومًا أفضل وأقدر من مفهوم )خالفة اهلل(، حيث يتّم فيه »: فقال

التأكيد بكثافة على طاقة اإلنسان وقدرته، حبيث يتّم اعتباره بوصفه خليفة هلل 

مفهوم )خالفة اهلل( هو أبعد املفاهيم يف إثبات  وحاكمًا مطلقًا يف العامل. كما أّن

اء والقدر؛ وذلك ألن هذه اخلالفة تفرض على اخلليفة مسؤولية التسليم املطلق للقض

من خالل احلرية  خلف عليه، وإن هذه املسؤولية ال ميكن أن تكون إاّلجتاه ما اسُت

  .(12)«واإلحساس واالختيار والقدرة على احلاكمية والسيطرة على األرض

حترير اإلنسان من إن اإلميان بكلمة )ال إله إال اهلل( تعين يف اخلطوة األوىل »

تفرض عليه أن يعمل على  ،ر اإلنسانالداخل، ويف اخلطوة الثانية، وكنتيجة لتحرُّ
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ة غري اهلل؛ ألن هذه الرؤية تقول: )العباد عباد اهلل، حترير الثروات الطبيعية من مالكّي

  .(17)«(واملال مال اهلل

وحتقيقاته يف إطار توظيف أساليب استنباطه إىل  هذه الرؤية تدعو الفقيه إّن

تبلور خالفة اإلنسان على األرض. وهذه الرؤية ذاتها جتعل الفقيه قادرًا على بلوغ 

ل من خالل األبنية الفوقية والنصوص وآراء االكتشاف من خالل اجتهاده، وأن يتوصَّ

 اكتشاف املذهب االقتصادي. إىل  غريه من الفقهاء

 

 ــــــ العدالة االجتماعيةب ـ 

 خلالفة اإلنسان يف األرض.  العدالة االجتماعية جتسيٌدإن 

مفهوم إىل  ال ميكن اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم دون االلتفات

والواسع. ومن الواضح أن الباحث والفقيه إذا أراد  العدالة االجتماعية مبعناها العاّم

 هايبحث يف طرق إيضاح املنظومة االقتصادية لإلسالم من الناحية النظرية، وأن

ية يف مجيع بهذه القاعدة الكّل وأساليبها التنفيذية والتطبيقية أيضًا، فعليه أن يهتّم

ف اهليكل العام يتألَّ»مراحل حتقيقه واستنباطه. يقول السيد الشهيد الصدر: 

ز يتحّدد وفقًا هلا حمتواه املذهيب، ويتميَّ ،لالقتصاد اإلسالمي من أركان رئيسية ثالثة

وهذه األركان هي  .عن سائر املذاهب االقتصادية األخرى يف خطوطها العريضةبذلك 

 كما يلي: 

 ـ مبدأ امللكية املزدوجة. 1

 ية االقتصادية يف نطاق حمدود. ـ مبدأ احلّر2

  .(10)«ـ مبدأ العدالة االجتماعية1

ما املراد منها وليس املراد من العدالة االجتماعية مفهومها اجملّرد العام، وإّن

 حقيقة تبدو مبثابة الروح من جسد األحكام اإلسالمية. 

والشامل  تكتسب العدالة يف النظام االقتصادي لإلسالم مفهومها اخلاّص

الذي يلعب  للعدالة يف طريقة توزيع املواد األولية والطبيعية، وتوزيع الثروة امُلنتجة. وإّن

دي يف اجملتمع هو التوزيع العادل للثروات األولية دورًا حموريًا يف سالمة النظام االقتصا
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توزيع هذه املصادر منذ البداية بشكل صحيح، ومّت  واملصادر الطبيعية. وإذا مل يتّم

ظهور االختالف إىل  ة، فإن ذلك سيؤديفئات خاّصأو  احتكارها من قبل أفراد

 الطائلة. سيطرة املتجربين وأصحاب الثروات إىل  دالطبقي، األمر الذي ميهِّ

الذي  ،انتقاد املذهب الرأمساليإىل  من هنا فقد عمد السيد الشهيد الصدر

نتاج، والذي تبّجح بإطالق حصر التوزيع بالربح الوطين، وسكت عن توزيع مصادر اإل

ية االقتصادية. ثم قام السيد الشهيد ببيان موقف اإلسالم من التوزيع العادل شعار احلّر

 ،ا اإلسالم فهو ُيعاجل قضايا التوزيع على نطاق أرحبوأّم»: فقالللمصادر الطبيعية 

ب من اجلانب أمشل؛ ألنه ال يكتفي مبعاجلة توزيع الثروة املنتجة، وال يتهرَّ وباستيعاٍب

.. بل إن اإلسالم تدّخل إجيابيًا يف توزيع لتوزيع ـ أي توزيع مصادر االنتاج.األعمق ل

قسم طابعه املميز  عّدة أقسام، لكّلإىل  وقّسمهاالطبيعة وما تضّمه من مصادر إنتاج، 

إىل  . ووضع هلذا التقسيم قواعده، كما وضع.امللكية العامة.أو  من امللكية اخلاصة

صّف ذلك أيضًا القواعد اليت يقوم على أساسها توزيع الثروة املنتجة، وصّمم 

املرحلة أو  ق،.. وهلذا السبب تصبح نقطة االنطال.التفصيالت يف نطاق تلك القواعد

نتاج، كما كان يف االقتصاد بداًل عن اإل ،هي التوزيع ،األوىل يف االقتصاد اإلسالمي

نتاج، وكّل تنظيم نتاج نفسها يسبق عملية اإلتوزيع مصادر اإل السياسي التقليدي؛ ألّن

  .(19)«السلع املنتجة ُيصبح يف الدرجة الثانيةأو  نتاجصل بنفس عملية اإليتَّ

يف أن الباحث واجملتهد الذي يروم رسم معامل املذهب االقتصادي يف  ال شّك

اإلسالم، والبحث عن مبانيه النظرية والعملية، عليه قبل ذلك أن يبّين العدالة 

ى له توظيفها يف طريقة استنباطه، االجتماعية مبعناها اجلوهري والواسع، كي يتسّن

 واحلصول على النتيجة املطلوبة واملناسبة. 

 وم العدالة االجتماعية على أصلني: تق

 ـ التعاون اجلماعي. 1

 ـ املساواة االجتماعية. 2

أما التعاون اجلماعي فيعين أن أفراد اجملتمع يشعرون باملسؤولية الكاملة جتاه 

ا عندهم، وأن بعضهم بعضًا. من هنا فقد أمر اإلسالم األغنياء بأن يعطوا الفقراء مّم
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 ، واإلسراف والتبذير. بوا اكتناز الثروةيتجنَّ

اهتمام اإلسالم بهذا العنصر الروحي والعامل النفسي يف إطار حتقيق  إّن

رًا وحموريًا يف العالقات يلعب دورًا مؤثِّ ،االقتصاد اإلسالمي، وتبلور العدالة االجتماعية

هو  الذي أدخل االقتصاد األوروبي والغربي يف أزمته الراهنة االقتصادية يف اجملتمع. وإّن

 غياب هذا العنصر. 

التبذير  اإلسالم بتشجيع الناس على اإلنفاق، وذّم ويف هذا اجملال مل يكتِف

بوصفها من مجلة  ،، بل رسم حدودًا للكثري من الواجبات املاليةفحسبواإلسراف 

 العبادات الشرعية املفروضة على العباد. 

ة يف ل دعامة هاّمشكِّز بها االقتصاد اإلسالمي تإن هذه اخلصوصية اليت يتميَّ

فاإلسالم »وكما يقول السيد الشهيد الصدر:  .صرح العدالة االجتماعية واالقتصادية

 ال يقتصر ـ يف مذهبه وتعاليمه ـ على تنظيم الوجه اخلارجي للمجتمع، وإمنا ينفذ ًاإذ

ط ق بني احملتوى الداخلي وما يرمسه من خمطَّأعماقه الروحية والفكرية؛ ليوفِّإىل 

  .(28)«اقتصادي واجتماعي

يساعد يف  ،الذي يشتمل يف الغالب على صبغة أخالقية وروحية ،إن هذا املفهوم

 الكثري من املوارد على اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم. 

 

  ــــــ تكافؤ الثروةج ـ 

ضرورة التكافؤ االجتماعي بوصفه أصاًل يف سياسته إىل  اإلسالم يذهب إّن

هذه احلقيقة الطبيعية القائمة على االختالف الطبيعي إىل  االقتصادية. فاإلسالم ملتفٌت

هذا االختالف يؤدي بشكل  بني أفراد البشر من الناحية الفكرية واجلسدية. وإّن

احلصول على املنافع واملكاسب إىل  اختالف وعدم تساوي الناس يف السعيإىل  تلقائي

يعي أن تظهر يف اجملتمعات طبقة بوصفها ذات دخل طائل، االقتصادية. وعليه من الطب

وطبقة أخرى ذات دخل منخفض. ومن جهة أخرى هناك يف اجملتمع على الدوام 

بسبب أو  ؛الفكريةأو  إما بسبب ضعف بنيتهم اجلسدية ؛أشخاص عاجزون وفقراء

نتاج، وبذلك يعجزون عن احلصول على أبسط مقّومات عدم امتالكهم لوسائل اإل
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 حلياة. ا

ن علينا اجللوس فما الذي جيب علينا فعله جتاه هذه احلقيقة الطبيعية؟ هل يتعيَّ

ليتخّبطوا يف بؤسهم ؛ لريتفع ثراء األغنياء، ويزداد فقر الفقراء ؛مكتويف األيدي

  !هلذه املعضلة االجتماعية واالقتصادية؟ أم هناك حلٌّ،وشقائهم

د اإلسالم يف تعاليمه االقتصادية البارزة طرقًا لتعديل الثروة وتوازنها لقد حدَّ

ام يف اجملتمع من ذلك أنه اعترب احلكومة اإلسالمية واحلّكوعلى مستوى اجملتمع. 

 : التالينيهم باألمرين َبمسؤولني عن فرض هذا التوازن االجتماعي واالقتصادي، وطاَل

 ـ أن يضعوا برناجمًا لرفع حاجة الفقراء واملساكني. 1

نتاج والتوزيع واالستهالك، والعمل على هدايتها ـ اإلشراف على قطاعات اإل2

 كي حيصل هذا التكافؤ والتكافل االقتصادي واالجتماعي.  ؛وتوجيهها

 إن التوازن االجتماعي هو التوازن بني أفراد اجملتمع يف مستوى املعيشة، ال يف»

مستوى الدخل. والتوازن يف مستوى املعيشة معناه أن يكون املال موجودًا لدى أفراد 

.. وهذا ال .تتيح لكّل فرد العيش يف املستوى العام درجٍةإىل  ،ومتداواًل بينهم ،اجملتمع

ما يعين جعل يعين أن اإلسالم يفرض إجياد هذه احلالة من التوازن يف حلظة، وإّن

إىل  اتها مستوى املعيشة هدفًا تسعى الدولة يف حدود صالحّيالتوازن االجتماعي يف

مبختلف الطرق واألساليب املشروعة اليت تدخل ضمن  ،والوصول إليه ،حتقيقه

بضغط مستوى  ،صالحياتها. وقد قام اإلسالم من ناحيته بالعمل لتحقيق هذا اهلدف

لذين ارتفاع باألفراد املعيشة من أعلى بتحريم اإلسراف، وبضغط املستوى من أسفل باال

وبذلك تتقارب املستويات حتى  .مستوى أرفعإىل  حييون مستوى منخفضًا من املعيشة

.. وفهمنا هذا ملبدأ التوازن االجتماعي يف اإلسالم يقوم .تندمج أخريًا يف مستوى واحد

الذي يكشف عن إميان هذه النصوص  ،على أساس التدقيق يف النصوص اإلسالمية

رفع معيشة األفراد إىل  وتأكيدها على توجيه الدولة .،جتماعي كهدف..بالتوازن اال

بعضها من بعض؛ بقصد قريبة مستويات إىل الذين حييون حياة منخفضة تقريبًا 

  .(21)«يف مستوى املعيشة حالة التوازن العاّمإىل  الوصول أخريًا

إىل  االلتفاتال ميكن فهم واستيعاب املذهب االقتصادي يف اإلسالم من دون 
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 ن على الفقيههذه املفاهيم االعتقادية واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية. من هنا يتعيَّ

د موقع املفاهيم وأساليب توظيف كّل أّي باحث آخر يبحث يف هذا املوضوع أن حيدِّأو 

لكي ميكن تفعيلها  ؛علمي ومنهجي يف بنية االقتصاد اإلسالمي واحد منها بشكٍل

 احللول العلمية الناجعة. إىل  االجتهاد والبحث العلمي من أجل الوصول يف إطار

ل نصف احلقيقة. فإن جمّرد معرفة املفاهيم ال يكفي يف ما ذكرناه يشكِّ إّن

ن ال ـ أجانب ذلك إىل ـ  ن على احملقق والباحثما يتعيَّهذه احلقيقة، وإّنإىل  الوصول

حتول  ،تربز بعض العقبات أمام مسار البحثيغفل العناصر والعقبات الكاحبة. فرمبا 

وحترفه عن مسار التحقيق، وبالتالي سوف تبتلي عملية  ،دون وصول الباحث

ما يلي نلقي نظرة على جانٍب من  اكتشافه للمذهب االقتصادي باآلفة والضعف. ويف

 هذه الكوابح من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر: 

 

 ــــــ الكوابح املانعةد ـ 

ته التحقيقية من خالل االستعانة بنصوص أن ذكرنا أن اجملتهد يبدأ عملّيسبق 

استنتاج القواعد إىل  من أجل الوصول ؛آراء الفقهاءإىل  ة، والنظرالكتاب والسّن

ن احملتوى إاالستنتاج أيضًا. وحيث إىل  األساسية. ويف هذه املرحلة ينتهي اجتهاده

يف بعض األحيان فقد يطرأ بعض ن غموض وشبهة ماحلقوقي للنصوص ال خيلو 

ق جبمع النصوص، األمر الذي ما يتعلَّ االضطراب على مسار التحقيق واالجتهاد يف

مسألة بالغة التعقيد. ومن جهة أخرى فإن إىل  خيرج باالجتهاد من كونه عملية بسيطة

األحكام واملفاهيم الدينية، إىل  طرح االقتصاد اإلسالمي إمنا يستند يف منظومته

ما هي من معطيات األساليب االجتهادية لشخص اجملتهد، وهذه األحكام واملفاهيم إّن

اإلشكال اجلوهري يف الكشف  ُدوهي أساليب جيوز عليها اخلطأ. ويف هذه احلالة يِر

ما كان املذاق الشخصي عن املنظومة االقتصادية من خالل هذه األساليب. وكّل

وأكثر جناحًا.  ائرة الكشف كان االكتشاف أدّقتأثريًا يف د ق واجملتهد أقّلللمحقِّ

ب ق أكثر إحاطة بواقعيات صدور النصوص، وكلما جتنَّوكلما كان الباحث واحملقِّ

اكتشاف أسلم وأكمل. من هنا جيب إىل  ه سيتوصلإصدار األحكام املسبقة، فإّن
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أمام  لُثْمف على مناشئ ومصادر الكوابح املانعة واملعرقلة اليت ميكن أن َتالتعرُّ

 ق واجملتهد أثناء قيامه بعملية اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم. احملقِّ

 عن:  هذه الكوابح واملوانع من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر عبارٌة وإّن

: إن الباحث يف جمال اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم ـ تربير الواقع1

ما  :لواقع االجتماعي الفاسد احمليط به، نظريتربير اإىل  بدون قصدأو  يندفع بقصٍد

 ،استسلم للواقع االجتماعي الفاسد الذي يعيشه ْنرين املسلمني ممَّقام به بعض املفكِّ

ن التفكري يف تغيري الواقع االجتماعي مبداًل  ،للواقع ع النّصخِضوحاول أن ُي

 . واالقتصادي الفاسد على أساس النّص

من باب »: التاليوقد رسم السيد الشهيد الصدر هذا احملذور يف إطار املثال 

ة حرمة الربا والفائدة، وخرج من ذلك ل أدّلميكن القول: إن البعض قد تأوَّ :املثال

اإلسالم يسمح بالفائدة إذا مل تكن أضعافًا  بنتيجة تواكب الواقع الفاسد، وهي أّن

ت مبلغًا فاحشًا يتعّدى احلدود املعقولة، كما يف مضاعفة، وإمنا ينهى عنها إذا بلغ

)آل عمران:  ﴾ُمَضاَعَفًة ًا َتْأُكُلوا الرَِّبا َأْضَعافَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل﴿اآلية الكرمية: 

ل من واقعه يف حياته ها هذا املتأوَِّفِل(. واحلدود املعقولة هي احلدود اليت َأ118

وبعيدًا عن إحياءات الواقع  ،ل أن يعيش القرآن خالصًااملتأوِّ.. ولو أراد هذا .وجمتمعه

وُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُؤَوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُر﴿لقرأ قوله تعاىل:  ،املعاش وإغرائه

خاص من الربا  املسألة ليست مسألة حرٍب مع نوٍع (. وَيفهم أّن279)البقرة:  ﴾ُتْظَلُموَن

له  ،ما هي مسألة مذهب اقتصادين أضعافًا مضاعفة، وإّنْيذي ُيضاعف الدَّاجلاهلي ال

زيادة له  رات منّوه، وتشجب كّلد له مربِّاليت حتدِّ ،رأس املالإىل  ةنظرته اخلاّص

  .(22)«مهما كانت ضئيلة ،منفصلة عن تلك املربرات

اإلسالم يكمن ق وهدفه يف الكشف عن املذهب االقتصادي يف رسالة احملقِّ إّن

وهي حلول جيب أن تأتي يف سياق  .يف العثور على حلول لرفع املشاكل االقتصادية

ق حميطًا العدالة ومالكات احلالل واحلرام يف اإلسالم. والزم ذلك أن يكون احملقِّ

ليصّبها فيما بعد داخل القوالب املناسبة  ؛صحيح بقوانني اإلسالم منذ البداية بشكٍل

يذ والتطبيق. وأما إذا أراد أن ينطلق من تربير الواقع االقتصادي الفاسد يف عملية التنف
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القائم يف اجملتمع فإن اكتشافه للمنظومة االقتصادية يف اإلسالم سيكون ال حمالة 

 وتشريعًا.  ناقصًا، بل سيكون بدعًة

ق الذي يروم الكشف عن على احملقِّ : إّنضمن إطار خاّص ـ دمج النّص2

يات متبّنأو  أطر فكرية حمدودة د نفسه عن أيِّادي يف اإلسالم أن جيرِّاملذهب االقتص

إىل  صحيح، وينطلق من خالهلا ة بشكٍلى له فهم النصوص واألدّللكي يتسّن ؛مسبقة

 اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم. 

ة يف اإلسالم، رين املسلمني بامللكية اخلاّصلقد آمن مجيع الفقهاء واملفكِّ

ة لإلنسان من أنواع العالقة االختصاصّي جانب كّل نوٍعإىل  هذا ال يعين أنناولكن 

ق ي باحملقِّبشيء ميكن إثبات امللكية اخلاصة. وإن اخللط بني هذين املوضوعني يؤّد

إىل  لنتائج خاطئة من خالل حبثه يف النصوص، وبذلك ال يستطيع التوصُّإىل  والباحث

 ل يف اإلسالم. املذهب االقتصادي الصحيح والكام

االستنباط الصحيح إىل  وأما بعض الكوابح األخرى اليت قد حتول دون التوّصل

ض مفردة يف مسارها التارخيي من النصوص فهي األطر اللغوية. فرمبا تتعرَّ

ومتنعه من  ،قل احملقِّن الغفلة عن معناها الراهن تضلِّإالتغيري، حبيث إىل  واالجتماعي

 بشكٍل عدم فهم النّصإىل  ذلك سيؤدي التارخيي، وبالتالي فإّنفهم معناها ومفهومها 

فقد  .كلمة )االشرتاكية( :إليك مثاًل ْذُخ»ويف ذلك يقول السيد الشهيد:  .صحيح

أشرطت هذه الكلمة ـ خالل مذاهب اجتماعية حديثة عاشها اإلنسان املعاصر ـ بكتلة 

حدٍّ ما جزءًا مهمًا إىل  لمن األفكار والقيم والسلوك، وأصبحت هذه الكتلة تشكِّ

د حتمل شيئًا من مل تكن على الصعيد اللغوي اجملرَّ من مدلوهلا االجتماعي اليوم، وإْن

ة( اليت مّحلها تاريخ اإلقطاع تبعة كبرية، هذه الكتلة. ويناظرها كلمة )الرعّي

وأشرطها بسلوك اإلقطاعي صاحب األرض مع األقنان الذين يزرعون له أرضه. فإذا 

كلمة )الرعية(، كالنّص أو  ،نصوص تشتمل على كلمة )االشرتاكية(إىل  ئناج

ة للوالي على الرعّي القائل: )إّن القائل: )الناس شركاء يف املاء والكأل(، والنّص

نواجه خطر االستجابة لإلشراط االجتماعي يف تلك الكلمات، وإعطائها املعنى  ،ًا(حّق

ّو النّص، بداًل من إعطائها املعنى اللغوي الذي بعيدًا عن ج ،االجتماعي الذي عاشته
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  .(21)«ترمز إليه

والدليل الشرعي يف إطار حمدود  حال فإن إدراج مفهوم ومعنى النّص أّيوعلى 

احنراف يف استيعاب النصوص، ويفضي أو  سوء فهمإىل  ييؤّد تارخيي خاّصأو  لغوّي

 احلصول على استنباطات غري صائبة. إىل  قباحملقِّ

جتاهل األوضاع والظروف  : إّنجتريد الدليل الشرعي من ظروف الصدورـ 1

الشرعي، وجتريد الدليل من املقتضيات  واألحوال السائدة يف عصر صدور النّص

ّد واحدًا من الكوابح اليت حتول دون حصول عملية االستنباط املرتبطة به، ُيَع

 والكشف عن املذهب االقتصادي يف اإلسالم. 

 ،أخذ ظروف وشرائط عصره، ويعمل على تأصيلهاإىل  قمد احملقِّفأحيانًا يع

العصر إىل  واستمّر ،رًا أن الوضع كان على هذه الشاكلة منذ عصر التشريعمتصوِّ

من باب املثال: يأخذ طريقة استخراج املعادن بالوسائل املعاصرة، ويستنتج والراهن. 

مة أيضًا، وجيعل من سكوت تقدِّبعة يف العصور املهذه الطريقة كانت متَّ منها أّن

املعصوم دلياًل على صّحة هذه الطريقة. ومن هنا ميكن ألّي شخص أن يعمل على 

 استخراج املعادن بكّل وسيلة ميتلكها، وينتفع مبا يستخرجه. 

صادر عن املعصوم يف  وأحيانًا حيدث العكس. فقد حيصل الباحث على سلوٍك

، ×أمام مرأى املعصوم والتشريع، كما لو قام أحد املسلمني بفعٍل عصر النّص

ة ذلك الفعل عن ذلك الفعل، فيستنتج من ذلك صّح ْعوسكت املعصوم ومل يرَد

وجوازه، دون أن يأخذ بنظر االعتبار الظروف الزمانية واملكانية واخلصائص اليت 

صدر فيها ذلك الفعل، واليت رمبا كان سكوت املعصوم بسببها، ومع ذلك حيكم 

من باب املثال: أن وبتعميم جواز ذلك الفعل حتى خارج تلك الظروف واخلصائص. 

األكرم، ويصف له الطبيب شراب الفقاع  يّبمريض يف عصر الن يكون هناك شخٌص

وال مينع من ذلك. فيستنبط هذا الباحث جواز  ،، ويسكت النيّبدواًء له أمام النيّب

 الشخص السليم! إىل  حتى بالنسبة ،شرب الفّقاع من خالل سكوت النيب

هذا النوع من االستدالل واالستنتاج ُيعترب جتريدًا للدليل الشرعي من ظروف  إّن

إن التقرير »هذا احملذور قائاًل: إىل  رائط صدوره. وقد أشار السيد الشهيد الصدروش
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اإلمام عن عمل أو  |سكوت النيّب ة الشريفة، ونعين بهمظهر من مظاهر السّن

وجوازه يف  ،سكوتًا يكشف عن مساحه به ،ن يقع على مرأًى منه ومسمٍعمعيَّ

  .(24)«اإلسالم

ف على فهم آيات القرآن الكريم ـ فهمًا دقيقًا وصحيحًا ـ يتوقَّ وعليه فكما أّن

 ،الرواياتإىل  مالحظة أسباب النزول والقرائن احمليطة كذلك األمر بالنسبة

معرفة الظروف والشرائط احمليطة  املوضوع املسؤول عنه، فإّنأو  ،وخصائص السائل

 نباط. ورمبا يؤدي هذا األمربكّل هذه األمور يساعد الفقيه والباحث يف عملية االست

عن  ًابعيد ،القول بإباحة وجواز أمٍرإىل  قهذه احلقائق( باحملقِّإىل  عدم االلتفاتأي )

 مذاق الشريعة ومزاجها متام الُبعد. 

مراعاة هذه املسألة يف دراسة وحتقيق املسائل االقتصادية يف اإلسالم مفيد  إّن

 ونافع للغاية. 

: يف عملية الكشف عن املذهب مسبقة جتاه النّص صورٍةن بـ اختاذ موقف معي4َّ

آخر يقف أمام الباحث، وهو املوقف الذهين  االقتصادي يف اإلسالم هناك خطٌر

والنفسي املسبق الذي حيمله الباحث نفسه. فرمبا تؤدي زاوية رؤية الباحث واحملقق 

ية وتقييمها. وقوعه يف اخلطأ عند شرحه وتفسريه للنصوص الشرعإىل  ورأيه الشخصي

، وإن وهذا النوع من الكوابح واملخاطر نشاهده يف استنباط األحكام الفقهية بكثرٍة

 مد عقباها. حتنتائج ال إىل  يالتغاضي عن هذه الظاهرة يف أسلوب التحقيق يؤّد

إىل  وقد عمد السيد الصدر ـ ضمن تعداده للكوابح املانعة من الكشف ـ

ضح فكرة املوقف نفرتض شخصني لكي تتَّ»: التاليجتسيد هذا العنصر على النحو 

اكتشاف اجلانب االجتماعي، وما إىل  جه أحدهما نفسيًايتَّ .ميارسان دراسة النصوص

جاه نفسي حنو اّتإىل بينما ينجذب اآلخر  ؛صل بالدولة من أحكام اإلسالم ومفاهيمهيتَّ

بالرغم من أنهما  ،لألفراد. فإن هذين الشخصني يتصل بالسلوك اخلاّص ،األحكام

يباشران نصوصًا واحدة، سوف خيتلفان يف املكاسب اليت خيرجان بها من دراستهما 

صل باجتاهه ما يتَّ منهما على مكاسب أكرب يف لتلك النصوص، فيحصل كلٌّ

، وقد تنطمس أمام عينيه معامل اجلانب اإلسالمي الذي مل وموقفه اخلاّص النفسّي
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  .(25)«ًاجه إليه نفسّييتَّ

روا أن ومن هذا القبيل األسلوب واملنهج الفكري جلميع أولئك الذين تصوَّ

ها األحكام الثابتة لألحكام، وأّن نشٌر |األكرم كافة أقوال وأفعال النيّب

 واخلالدة واملستمرة وغري القابلة للتغيري، وجتاهلوا دوره القيادي والسياسي. 

ال ُيمنع فضل »: |ألكرمون قول النيب اؤأصحاب هذا النهج عندما يقر إّن

على الكراهة؛ ألنهم يستبعدون  |هم حيملون نهيهفإّن (22)«ماء، وال ُيباع فضل كأل

 مينع الفائض عن حاجته من املاء قد فعل حرامًا.  ْنأن يكون َم

األكرم  جانب الناحية التبليغية للنيّبإىل  وأما ذلك الذي يضع الناحية السياسية

األمر ورئيس  ه صادر عنه بوصفه ولّيعلى أّن |كالمه ر هذا النوع منفإنه يفسِّ

اليت يهدف من  ،اته اخلاصةاحلكومة اإلسالمية، ومعتمدًا يف ذلك على صالحّي

األقوال إىل  هاخالهلا ضمان املصاحل االجتماعية. ويعمل على توظيفها ـ من خالل ضمِّ

واضح أن ضّم هاتني المن واملواقف املماثلة بوصفها أصاًل أساسيًا ـ يف استنباطه. و

ال ميكن االستغناء عنها يف رسم حدود  ،نتائج متنّوعةإىل  يبعضهما يؤّدإىل  الناحيتني

املنظومة االقتصادية يف اإلسالم. وهناك الكثري من هذه املوارد يف الفقه، وهو ما 

 سنتعّرض له يف القسم الثاني من هذا املقال. 

بقة للفقيه والباحث يف كيفية استنباطه فإن تأثري الرؤية املس حاٍل أّيوعلى 

على موقفه  نوع موقفه السابق يظهر بوضوٍح وإّن .رال ميكن أن ُينَك واكتشافه أمٌر

 الالحق. 

 

 ــــــ دور الدولة اإلسالمية يف النظام االقتصادي

ا العنصر الثاني يف اكتشاف املذهب االقتصادي يف اإلسالم من وجهة نظر أّم

 الصدر فهو دور الدولة اإلسالمية. فمن وجهة نظره ال ميكن الوصولالسيد الشهيد 

موقع الدولة إىل  فدراسة وقراءة شاملة وجامعة لالقتصاد اإلسالمي دون التعرُّإىل 

اجلانب األكرب من األحكام  األمر يف النظام االقتصادي يف اإلسالم؛ وذلك ألّن وولّي

ما جتد معناها ومفهومها عّلق باملسائل االقتصادية إّنما يت رة يف اإلسالم يفالثابتة واملتغيِّ



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

101 

يف ظّل تطبيق  ق معناها إاّلالواقعي يف إطار النظام والدولة اإلسالمية، وال يتحقَّ

 على نيالقائم وكونالقوانني وتأسيس احلكومة على أساس العقيدة اإلسالمية، 

ر حاكم ه فإذا مل يتوفَّوعلي»تطبيق القانون رجااًل صاحلني وخرباء وأمناء وخملصني: 

اجلانب  اجملتمع اإلسالمي، حبيث ال ميكن فيه تطبيق القوانني، فإّنأو  الشرع

كة ستفقد قابليتها وحيوتها، وستغدو جسدًا بال روح. األكرب من هذه الظواهر املتحرِّ

ق بوضع القوانني اليت ما يتعلَّ من باب املثال: إن الصالحيات املمنوحة حلاكم الشرع يف

نوع  ة الستهالك اجملتمع، واليت حتول أيضًا دون أّيحتول دون احتكار املواد الضرورّي

اإلخالل يف عملية العرض والطلب، أو  التطفيف،أو  من أنواع اإلجحاف وغالء األسعار

تطبيق مجيع هذه  بوجود حاكم الشرع، ويف احلقيقة فإّن اليت ال ميكن تطبيقها إاّل

ا هو خارج عن حدود كم الشرع يف اجملتمع اإلسالمي، مّمالقوانني يرتبط بوجود حا

  .(27)«ن يف اجملتمع غري اإلسالميالصالحية التنفيذية للفرد املتديِّ

معرفة موقع الدولة يف النظام االقتصادي يف اإلسالم ـ  وعلى هذا األساس فإّن

بغية التطبيق  ؛وإقامة الدولة اإلسالمية ،من أجل اكتشاف املذهب االقتصادي

 الكامل للقوانني االقتصادية يف اإلسالم ـ تعترب اخلطوة األوىل يف هذا اجملال. ويف ظّل

هذه الرؤية ميكن لنا أن جنيب عن الكثري من األسئلة اليت ُيثريها املخالفون، وأن 

ر نرفع املفارقات النظرية والعملية القائمة يف احلياة االقتصادية لدى املسلمني، وأن نظه

اإلسالم ينشد االقتدار  القدرة الكامنة يف املنظومة االقتصادية اإلسالمية؛ وذلك ألّن

مبا يف ذلك احلقل االقتصادي. وبعبارة أخرى: إن العالقة بني النظام  ،يف مجيع احلقول

ل سلكًا تنتظم فيه واحلكومة اإلسالمية وبني املذهب االقتصادي يف اإلسالم تشكِّ

موعة، حبيث لوال وجود ذلك السلك النفرط عقد مجيع تلك مجيع أجزاء تلك اجمل

للحكومة ودورها يف  األجزاء، وفقدت معناها وقيمتها ومفهومها الواقعي. من هنا فإّن

دورًا جوهريًا يف املنظومة  ،تحقيق العدالة االجتماعيةلوقابليتها  ،األمور االقتصادية

 د الشهيد الصدر. فقد عمد مساحتهعند السي ،وحتليل القضايا االقتصادية ،الفكرية

رفع الكثري من التناقضات واملفارقات املوجودة يف إىل  من خالل طرح هذه النظرية

اكتشاف املذهب االقتصادي يف إىل  ويرى عدم إمكان الوصول .النصوص الشرعية
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دور الدولة والولي الفقيه يف إىل  اإلسالم بوصفه مذهبًا ناجعًا إال من خالل النظر

ه يتحّدث بشكٍل ما عن عنصر الدولة ودور الولي من هنا فإّن .سائل االقتصاديةامل

 الفقيه يف مجيع املباحث االقتصادية.

بعض املسائل واحملاور األساسية من تلك إىل  ما يلي ستكون لنا نظرة عابرة ويف

 املباحث الواسعة: 

 

 ــــــ األحكام الثابتة واملتغّيرة

 هناك آراء متنّوعة بشأن ثبات وعدم ثبات األحكام الشرعية: 

االعتقاد بأن األحكام الشرعية ثابتة، وال يطرأ عليها إىل  يذهب البعض

حالل »التغيري، مهما اختلفت األزمنة واألمكنة، متمسكني بظاهر احلديث املعروف: 

 . «يوم القيامةإىل  يوم القيامة، وحرام حممد حرامإىل  حممد حالل

االعتقاد بأن األحكام الشرعية أحكام مرحلية ومرنة، إىل  ونبينما يذهب آخر

 ر الظروف الزمانية واملكانية. وأنها تتغّير بتغيُّ

 ،د بأن األحكام الشرعية يف اإلسالم على قسمنيااالعتقإىل  يذهب ْنوهناك َم

ر ويقول: إن بعض األحكام اإلسالمية ثابتة وال تقبل التغيري، وبعضها اآلخر متغيِّ

 رات الزمانية واملكانية. وخاضع للمتغيِّ

وأما الرأي الثالث  .وإن األول والثاني منها ال ينسجم مع املعايري .هذه ثالثة آراء

فهو منسجم ومتناغم معها، ويتماهى مع خلود الشريعة وخامتية الدين. كما أنه 

مع احلاجة اإلنسانية الثابتة، وأكثر  وافق ومنسجم مع الفطرة البشرية، ومتناغٌمتم

 هذا الرأي. إىل  هناك الكثري من الذين يذهبونو .متاشيًا مع الثقافة الدينية

املسائل  :ها، ومنالشهيد الصدر هذا الرأي يف دراساته الدينيةى السيد وقد تبّن

إن الظواهر الثابتة أحكام تعمل على تنظيم العالقة »وقال يف بيان ذلك:  .االقتصادية

املباشرة للثروات يف اجملتمع على أساس موازين العدالة االجتماعية، مبا يتناسب 

ة. هذه الظواهر من الكتاب والسّنوميكن استنباط  .وخالفة اإلنسان هلل على األرض

واملثال البارز هلذه الظواهر يكمن يف ربط امللكية بالركنني الرئيسني يف االقتصاد 
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كة يف . وأما القسم الثاني فهي العناصر املتحرِّ..واحلاجة ؛العمل ما:وه ،اإلسالمي

 ؛نتاجاإل رات يف مساربسبب املتغيِّ ؛جمال التوزيع وتنظيم عالقات التوزيع الضرورية

ل بنشاط حاكم .. وإن منوذج هذا النوع من األحكام يتمثَّ.بلحاظ الفرص اجلديدة

تعيني أو  ،ق ببيان كيفية ومقدار التصّرف يف الثروات الطبيعيةما يتعلَّ الشرع، يف

ده وهذا املقدار ُيحدِّ .مقدار األرض اليت ميكن للفرد أن ميتلكها من خالل إحيائها

شروط اجملتمع وظروفه، وقدرة الفرد من الناحية املادية إىل  بالنظراحلاكم الشرعي 

  .(20)«بذلك القضاء على الطبقية واالحتكار ليتّم ؛واإلنتاجية

 

  ــــــ دائرة الرتخيص )منطقة الفراغ(

وأجزاء  ؛أجزاء ثابتة :إىل ضح أن النظام االجتماعي واألحكام الشرعية تنقسماتَّ

األجزاء املتغّيرة من األحكام هي تلك اليت ُتلقى على  هنا أّنرة. ونضيف أخرى متغيِّ

من خالل  ،ليعمل على وضع القوانني بشأنها ؛األمر واحلاكم اإلسالمي كاهل ولّي

االستلهام من روح الشريعة، واالستعانة باألجزاء الثابتة من األحكام الشرعية، على 

على الدوام حيوية الدين وانسجامه  أساس مراعاة مصلحة اجملتمع، آخذًا بنظر االعتبار

من أجل حّل صعوبات احلياة. وقد أطلق السيد الصدر  ؛ر اجملتمعات البشريةمع تطوُّ

الفقيه اجلامع  القول بأّنإىل  ذاهبًا ،(29)(على هذه املسؤولية تسمية )منطقة الفراغ

ع باخلصائص وكونه يتمتَّ ،للشرائط ـ بوصفه ولّي األمر واحلاكم اإلسالمي

آخذًا  ،ميكنه أن ميأل هذا الفراغ ،ي هذا األمر اخلطري ـواملواصفات الضرورية لتوّل

بنظر االعتبار الظروف والشرائط الزمانية واملكانية، ومستعينًا باجلوانب الثابتة من 

ة املهيمنة على الشريعة. وبطبيعة احلال فإن الشهيد الصدر إمنا واألحكام العاّم ،الدين

ُملزمة،  رأي يف خصوص املساحة اليت ال توجد للشارع فيها أحكاٌمهذا الإىل  يذهب

 مبعنى أنها تقتصر على دائرة املباحات فقط. 

 قلنا بواليته املطلقة فإّنأو  الوالية اجلزئية للفقيةإىل  حال سواء ذهبنا أّيوعلى 

من دون األحكام الشرعية. وإنه إىل  أصل هذه املسألة سُيحدث تغيريًا جذريًا يف رؤيتنا

هذا احملور ستبقى الكثري من املشاكل ـ مبا يف ذلك املشاكل إىل  االلتفات
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االقتصادية ـ على حاهلا. وعلى أساس هذه الرؤية متكن الشهيد الصدر من رسم 

دور الدولة يف حياة إىل  من خالل االلتفات ،اخلطوط العريضة لالقتصاد اإلسالمي

اإلسالم من تضاعيف النصوص الشرعية  الناس، وأن يكتشف املذهب االقتصادي يف

إن » :&. يقولواآلراء الفقهية، واحلفاظ على املصاحل الواقعية للمجتمع اإلسالمي

تقويم املذهب االقتصادي يف اإلسالم ال ميكن أن يتّم بدون إدراج منطقة الفراغ ضمن 

مع  ،البحث، وتقدير إمكانات هذا الفراغ، ومدى ما ُيمكن أن ُتساهم عملية ملئه

يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي. وأما  ،املنطقة اليت ُملئت من قبل الشريعة ابتداًء

معنى ذلك جتزئة إمكانّيات االقتصاد  إذا أهملنا منطقة الفراغ ودورها اخلطري فإّن

  .(18)«كةدون العناصر املتحرِّ ،العناصر الساكنة فيهإىل  اإلسالمي، والنظر

 ،دون زمن خالد، وال يقتصر على زمٍن احلنيف ديٌنن الدين اإلسالمي إحيث 

إىل  ر مستمر، وتنتقل من حالن اجملتمعات البشرية يف تغيُّإومن ناحية أخرى حيث 

 ،بيان مبادئ التشريع يف النظام االجتماعي واالقتصاديإىل  حال، فقد عمد اإلسالم

من احلقول حتت ثة يف كّل حقل حبيث تندرج املصاديق اجلديدة واملسائل املستحَد

كي ال يواجه  ؛دائرة قانون الشرع. وبذلك فقد أبقى يد احلاكم اإلسالمي مطلقة

أهمية إىل  نقصًا على املستوى العملي. ومن هنا ميكن لنا أن نلتفتأو  طريقًا مسدودًا

وموقع الرتخيص يف اكتشاف وبلورة املذهب االقتصادي يف اإلسالم، واعتباره عنصرًا 

 أسيس للنظام االقتصادي: جوهريًا يف الت

ية كبرية خالل عملية اكتشاف املذهب جيب أن نعطي هذا الفراغ أهّم»

فإن املذهب االقتصادي  ؛االقتصادي؛ ألنه ميّثل جانبًا من املذهب االقتصادي يف اإلسالم

 يف اإلسالم يشتمل على جانبني: 

 زة ال تقبل التغيري والتبديل. ل اإلسالم بصورة منَج: قد ُملئ من ِقَبأحدهما

إىل  قد ترك اإلسالم مهّمة َملئها ،ل منطقة الفراغ يف املذهب: ُيشكِّواآلخر

ميلؤها وفقًا ملتطلبات األهداف العاّمة لالقتصاد اإلسالمي  ،ولّي األمرأو  الدولة

  .(11)«ومقتضياتها يف كّل زمان
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 ــــــ مساحة وحدود ولّي األمر

 أثناء أداء رسالته ثالثة مناصب، وهي:  |األكرمى النيب لقد توّل

 القيم وفضائل األخالق. إىل  ـ بيان األحكام وتبليغ الرسالة والدعوة1

 النزاعات واخلصومات.  ـ القضاء وحّل2

  .(12)ـ إدارة األمور السياسية واالجتماعية وإمامة الناس وقيادتهم1

من أجل حتقيق  ؛تأسيس دولةإىل  فقام بتطبيق القانون الذي جاء به، وعمد

األهداف اإلهلية والسماوية اليت أنزهلا اهلل عليه. وإن هذه الوظائف النبوية الثالثة ـ من 

يته. من ذّر ^ة األطهارواألئّم ×اإلمام علّيإىل  وجهة نظر الشيعة ـ قد انتقلت منه

 اس ودعوتهموسعهم من أجل تبليغ الدين وهداية النيف ة كّل ما وقد بذل هؤالء األئّم

مبا مسحت هلم الظروف والشرائط يف عصر كّل واحٍد منهم، ولو  ،حقائقهإىل 

عصر إىل  مسحت هلم الفرصة ملارسوا احلكم وإدارة اجملتمع. وقد استمر هذا األمر

 الفقيه اجلامع للشرائط. إىل  الغيبة الكربى، حيث انتقل هذا املنصب

الفقيه ال حيّق له  واضح أّنال منوهنا نتساءل: ما هي حدود هذه الوالية؟ 

ن لألحكام العقلية غ ومبيِّد مبلِّف والتغيري يف دائرة األحكام التبليغية. فهو جمرَّالتصرُّ

 واإلمام علّي |األكرم الثابتة من الشريعة والدين. وأما األحكام الصادرة عن النيّب

 ،واليت صدرت عن مقام الوالية ،^ة األطهاروغريهما من األئّم ،×بن أبي طالب

للتغيري واملواءمة مع العصور  وعلى أساس من اقتضاءات العصر والزمان، فهي قابلٌة

د مصاديق وموضوعات هذه املقوالت. الفقيه وولي األمر هو الذي حيدِّ األخرى. وإّن

 إّن»عصر على املسار التكاملي للمجتمع:  ق األحكام املتغّيرة يف كّلفعليه أن يطبِّ

 بوصفه ولّي ،بها منطقة الفراغ من املذهب |نوعية التشريعات اليت مأل النيّب

غًا ليست أحكامًا دائمية بطبيعتها؛ ألنها مل تصدر من النيب بوصفه مبلِّ ،األمر

ال تعترب جزءًا  ًافهي إذ .ًا للمسلمنية الثابتة، بل باعتباره حاكمًا وولّيلألحكام العاّم

كبري على عملية  حدٍّإىل  ها تلقي ضوءًاقتصادي يف اإلسالم، ولكّنثابتًا من املذهب اال

  .(11)«حني وفقًا للظروف اليت جيب أن متارس يف كّل ،ملء الفراغ

هلذا  وإّن .لقد قام النظام االقتصادي يف اإلسالم على أساس العدالة االجتماعية
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يتوىل قيادة أمور اجملتمع  ْنَمعلى وعليه جيب  .املفهوم يف كّل عصر مصاديقه اخلاّصة

 ،ن من توجيه اجملتمع بدراية وصفاء حنو القيملكي يتمكَّ ؛أن يكون عاداًل وعاملًا

ها تقع يف وحنو تطبيق العدالة. ويف هذه احلالة فإن األحكام الصادرة عنه ـ رغم أّن

مبا ـ احلرمة، وجيب على سائر الناس أو  دائرة األمور املباحة ـ تكتسب صفة الوجوب

 أمر املسلمني.  بعوا الفقيه احلاكم وولّيأن يتَّـ فيهم الفقهاء 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا ﴿ل إليه السيد الصدر من قوله تعاىل: وهذا ما توصَّ

دّل  هذا النّص فإّن»وذلك إذ يقول:  ؛(59)النساء:  ﴾اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر

أولي األمر هم  ضوح على وجوب إطاعة أولي األمر. وال خالف بني املسلمني يف أّنبو

وحتديد  ،اختلفوا يف تعيينهم أصحاب السلطة الشرعية يف اجملتمع اإلسالمي، وإْن

ل حلماية اجملتمع حق الطاعة والتدخُّ ًاشروطهم وصفاتهم. فللسلطة اإلسالمية العليا إذ

ل ضمن دائرة الشريعة ، على أن يكون هذا التدخُّوحتقيق التوازن اإلسالمي فيه

  .(14)«املقّدسة

مساحة حتّرك وصالحيات ولي األمر والدولة اإلسالمية  وعلى هذا األساس فإّن

وقد مت  .جدًا. وإن وظيفة الدولة هي ضمان مستوى مناسب من احلياة املشروعة واسعٌة

  .(15)(طرح هذه املسؤولية يف كلمات السيد الشهيد الصدر حتت عنوان )ضمان املعيشة

مبا يتناسب والرفاه  ،الظروف والشروط الزمانية هذا املفهوم ينسجم مع كّل إّن

وإن حتديد هذه  .ه يشتمل على االحتياجات والضرورات األولية والثانوية. كما أّنالعاّم

 اتق الدولة. الضرورات يقع على ع

وحتقيق التوازن  ،األساس النظري هلذا األصل هو )الضمان االجتماعي إّن

إىل  مباشر مسؤولية تطبيق ذلك بالنسبة الذي يفرض على الدولة بشكٍل ،االقتصادي(

وذلك ألن هذه املصادر  ؛احلقوق االجتماعية املشرتكة يف املصادر الطبيعية والثروة

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ﴿الطبيعية خملوقة لكي يستثمرها مجيع الناس، قال تعاىل: 

 (. 29)البقرة:  ﴾ً ِفي اأَلْرِض َجِميعا

ر األرضية املناسبة لكي يعمل اجلميع على الدولة هي اليت جيب أن توفِّ وإّن

لكي يغدو باإلمكان توفري  ؛م العدالةاستثمار هذه املصادر الطبيعية. وجيب أن حترت
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رًا على طبقة بعينها. وميكن ْكاإلمكانية للجميع يف املشاركة، وال تكون ِح

ة الدامغة على ذلك يف القرآن الكريم، إذ يقول تعاىل احلصول على أقوى وأوضح األدّل

َما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َف﴿يف حمكم كتابه الكريم: 

َواَل ِرَكاٍب َوَلِكنَّ اللََّه ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر * َما َأَفاَء 

اَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَت

السَِّبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آَتاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم 

 (. 7ـ  2)احلشر:  ﴾َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب

 ،قاعدة اليدإىل  الشهيد الصدر من خالل هذه اآليةل السيد وقد توصَّ

إذ  ؛مشرتك ألفراد اجملتمع يف الثروات واملصادر الطبيعية الذي هو حقٌّ ،والضمان

القرآني قد جند إشعاعًا باألساس الذي تقوم عليه فكرة  ففي هذا النّص»يقول: 

وَلًة َبْيَن اأَلْغِنَياِء َكْي اَل َيُكوَن ُد﴿ها يف الثروة: اجلماعة كّل الضمان، وهو حّق

، لضمان هذا احلّق بكونه طريقًة ،اع العام يف الفيءوتفسريًا لتشريع القط، ﴾ِمْنُكْم

واملنع عن احتكار بعض أفراد اجلماعة للثروة، وتأكيدًا على وجوب تسخري القطاع 

يف  العام ملصلحة اليتامى واملساكني وابن السبيل؛ ليظفر مجيع أفراد اجلماعة حبّقهم

  .(12)«االنتفاع بالطبيعة اليت خلقها اهلل خلدمة اإلنسان

ى أهل الذّمة الذين وهذا احلكم ال يقتصر على املسلمني فحسب، بل يشمل حّت

عاجزًا عن أو  وذلك إذا أصبح الذّمي كبريًا ،يعيشون يف كنف الدولة اإلسالمية

الشيخ : همومنفتكون نفقته من بيت املال. وهذا ما أفتى به بعض الفقهاء،  ،الكسب

 ،ه مّر بشيخ مكفوف كبري يسألأّن ×احلر العاملي؛ إذ روى حديثًا عن اإلمام علي

ه نصراني، فقال اإلمام: : ما هذا؟ فقيل له: يا أمري املؤمنني، إّن×فقال أمري املؤمنني

  .(17)عتموه! أنفقوا عليه من بيت املالى إذا كرب وعجز مناستعملتموه حّت

ة واملسؤوليات اخلطرية لقد عمد اإلسالم مبا يتناسب وهذه الوظيفة اهلاّم

 واجلوهرية اليت تقع على عاتق الدولة ـ أي خلق حالة املساواة االجتماعية والرفاه العام ـ

ات قانونية وتطبيقية مناسبة، ميكن هلا من خالل تفعيلها تنظيم منحها صالحّيإىل 

 الروابط االقتصادية يف اجملتمع، وتضييق الفواصل الطبقية فيه. 
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 ــــــ الرقابة واإلشراف

يف  عروض خلٍلإىل  وعلى أساٍس من هذه الصالحيات كلما أّدى تشريع قانون

 ،لرقابة العادلة من قبل الدولةالتكافؤ والتساوي االقتصادي يأتي دور اإلشراف وا

من ووبذلك يتم احتواء املشكلة وحّلها.  .وختطيطها الصحيح للسيطرة وتصحيح املسار

 ذلكإىل  املساقاة وماأو  املزارعةأو  اإلجارةأو  باب املثال: إذا أّدى تشريع قانون املضاربة

ة على هذا القانون، ن على الدولة أن تعمل على السيطرني كبار تعيَّظهور رأمسالّيإىل 

وتطبيق نظام اإلسالم الصحيح والعادل. وميكن استنباط مجيع هذه الصالحيات من 

 رة يف جمال الثروة واالقتصاد. العناصر اإلسالمية الثابتة واملتغيِّ

مساحة وحدود صالحيات الدولة اإلسالمية ال تقتصر على تطبيق األحكام  إّن

ل بتطبيق األحكام قتصادية فحسب، بل تتكفَّاإلسالمية الثابتة يف اجملاالت اال

ل بوضع القوانني والتشريعات اجلديدة اليت جيب التشريعية الثابتة، كما تتكفَّ

 ّدَعهذه اخلصوصية ُت تدوينها طبقًا للمستجّدات الزمنية والضرورات االجتماعية. وإّن

عنصرًا حيويًا قائمًا يف احلقوق واالقتصاد اإلسالمية ومنظومة االقتصاد اإلسالمي، 

 وجتعلها منسجمة مع الزمن. 

من األصول  الذي متتلكه الدولة اإلسالمية إذا استعمل أصٌل طبقًا هلذا احلّقو

ض املصاحل العامة والعدالة خاطئ، حبيث يعرِّ االقتصادية يف اإلسالم بشكٍل

األمر أن حيول دون تطبيق ذلك  ية للخطر، أمكن للدولة اإلسالمية ولولّياالجتماع

كان بإمكان  :من باب املثالودة. العمل على تطبيقه ضمن شروط حمدَّأو  األصل،

واستثمار الطبيعة على نطاق  ،األفراد يف السابق أن يعملوا على عملية إحياء األرض

فقد غدا  ،ت واإلمكانات املالية والتقنيةر األدواومن خالل تطوُّ ،ا اآلنحمدود، أّم

 واسعًة وأن حتتكر أراٍض ،ًاجّد قليلًة قليلة أن تستخدم أدواٍت بإمكان مجاعٍة

يتعّين على أّنه هذه الظروف  بديهي يف ظّلمن الوالعمل على إحيائها. و ،لصاحلها

نة وأن ترسم حدودًا معيَّ ،الدولة أن متارس سلطتها من أجل ضمان التوازن االجتماعي

  .(10)لعملية إحياء األراضي
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 ــــــ القيمة والسعر

كذلك عملية  مة وهلا سعٌرنتاجية عملية قيِّالعملية اإل ه كما أّنال شّك يف أّن

وجيب  ،رًا يف تنظيم حياة اجملتمعوإن عملية التوزيع تعترب عنصرًا مؤثِّ .التوزيع أيضًا

الفرد املنِتج يستطيع أن يبيع بضاعته اليت  ألولي يقضي بأّنالتعويل عليها. وإن األصل ا

ويقوم  ،ليستفيد منها ؛عشخص آخر كموزِّإىل  أن ينقلهاأو  سعر شاء، أنتجها بأيِّ

 املستهلك. إىل  بإيصاهلا

نتاج د وعادل لإلوأما يف النظام االقتصادي السليم فكما يتّم وضع سعر حمدَّ

ألي شخص يف اجملتمع  عملية التوزيع. من هنا ال حيّقلدة كذلك يتّم وضع تسعرية حمدَّ

العرض  ت الدولة اإلسالمية أّنبضاعته طبقًا هلواه. فإذا أحسَّأو  م عملهاإلسالمي أن يقيِّ

يضّر بالعدالة والتكافؤ االقتصادي، وأنه أضحى منشأ للفساد  ّروالطلب احُل

دة وعادلة. وهذا تسعرية حمدَّ من خالل فرض ،تنظيم هذه العملية اواإلخالل، أمكنه

 ×لإلمام»اإلمام اخلميين، حيث يقول:  هم:األمر نشاهده يف كلمات الفقهاء، ومن

حصر أو  ،صنعةأو  من تثبيت سعر ،ووالي املسلمني أن يعمل ما هو صالح املسلمني

  .(19)«مما هو دخيل يف النظام وصالح للمجتمع ،غريهاأو  جتارة

ع بروح الذي يتمتَّ ،حال فإن تثبيت األسعار يف اجملتمع الوسطي أّيوعلى 

ار من قبل احلكومة َدوالذي ُي ،والذي يعمل من أجل مصلحة النظام والشعب ،املساواة

 الكثري من املشاكل االقتصادية.  حللِّ هو مفتاٌح ،الصاحلة والساملة

إلسالمية املنع من من وظائف ومسؤوليات الدولة ا يرى السيد الشهيد الصدر أّن

م املفتعل يف األسعار والقيمة احلقيقية والواقعية، االحتكار، والقضاء على التضخُّ

ب عليها من التبعات وما يرتتَّ ،وإخراجها من احلالة الرأمسالية ،نتاجة اإلّيلوتفعيل عم

 السلبية، وإقرار التوازن يف اجملتمع على مستوى الثروة الوطنية. 

من واجب الدولة أن متنع من االحتكار وسائر األسباب اليت ختّل بالتوازن  إّن»

على حتديد أسعار البضائع،  االجتماعي. كما جيب على الدولة أن يكون هلا إشراٌف

من قبل  م املصطنع )الذي حيصل عادًةى هلا احليلولة دون التضخُّلكي يتسّن

الرأمسالي، حيث يعملون على احتكار الرأمساليني يف اجملتمعات اليت يسودها النظام 
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م ترتفع قيمة البضائع طبقًا لقانون بضائعهم ومنتوجاتهم(؛ إذ عندما يكون هناك تضخُّ

 ؛بسبب شّح العرض وارتفاع الطلب، ويف املقابل تنخفض أجور العمال ؛العرض والطلب

أدنى العامل ـ بسبب انعدام فرص العمل ـ يضطر إلمرار معاشه القبول ب وذلك ألّن

  .(48)«األجور عند تعاقده مع صاحب العمل

 ،ما تقدم هناك مسؤوليات أخرى تقع على عاتق الدولة اإلسالمية وباإلضافة إىل

 : التاليوقد تعّرض هلا السيد الشهيد الصدر، نشري إليها على النحو 

 ـ اإلشراف على احلركة اإلنتاجية يف اجملتمع. 

 ـ حتديد املسار السياسي االقتصادي يف إطار مناء األرباح. 

 ـ اإلشراف على املساومات. 

 ـ املنع من االحتكار يف مجيع اجملاالت. 

 يقدر عليه.  ْنـ توفري فرص العمل مَل

 ـ تغطية القاصرين والعاجزين عن العمل. 

 خرات الراكدة واملرتاكمة. ـ فرض الضرائب على املدَّ

  .(41)ج واملستهلكالوسطاء الذين يقفون بني املنِتمن  ـ احلّد

الصدر حول املسائل الشهيد كانت هذه إطاللة على آراء وأساليب حبث السيد 

 والكشف عن املذهب االقتصادي يف اإلسالم. ،االقتصادية

 

 

الهوامش
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 اإلسالم يقود احلياة

 الدين واحلياة حولالشهيد الصدر  نتاجعلى  إطاللٌة

 

 محمد رسول محقق بلخيد. 

 حسن علي الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ مدخل

بعض النظريات والكلمات البديعة إىل  سوف نسعى يف هذا املقال ـ باالستناد

نقد إىل  باإلسالم واحلياة ـق ما يتعلَّ يف &اليت رشح عنها مداد السيد الشهيد الصدر

ة الدين. ولكن ماهّيإىل  الذي مّت تقدميه بالنسبة ،االجتاه ذي الُبعد األحادي واجملتزأ

تعريف املاهية الواقعية والفصل املمّيز والذاتي إىل  قبل ذلك يبدو من الضروري أن نشري

عات أساس التوّقللدين، الذي مّت إبداؤه يف تلك النظريات املتعّددة واملتنّوعة على 

ـ باستثناء  «األديان»رغم وضوح أن تقديم تعريٍف جامع ومانع عن  ،واألفهام املختلفة

بسبب التعقيدات املوجودة يف التعريفات املاهوية للوجود، لن يكون خاليًا  ؛اإلسالم ـ

 من اإلشكال. 

ر يف للدين ـ بوصفه أمرًا واقعيًا، وسلوكًا فطريًا لإلنسان، وله دور مؤّث إّن

حياته الفردية واالجتماعية والسياسية، ويعرف بوصفه جزءًا من خلق اإلنسان الذي هو 

 ع حبّسللكمال املطلق، واحلياة املعقولة، ويتمتَّ كائن عابد، ومتهّجد، وحمّب

وحقيقة. فليس  ًةاجلمال، وطلب العلم، والوجدان األخالقي، واملطالبة بالعدالة ـ واقعّي

ًا واعتباريًا، بل إن التعاليم الدينية )الدين اإلسالمي احلنيف( ذات الدين أمرًا إنشائي
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ى األمور اإلنشائية يف الدين مرتبطة ارتباطًا موضوعات واقعية يقينية ومنطقية، وحّت

تتضح لنا يقينيتها:  التاليةاملوارد إىل  وثيقًا باملوضوعات القطعية والتصديقية. وباإلشارة

  .(1)جّيد ل أمٌرالتعقُّأو  العقل ن ذلك مبنزلة قولي: إّنفإ «اعقل»عندما أقول لشخص: 

أو  من هنا فإن الشريعة اإلسالمية شريعة صرحية وواضحة، وليست صامتة

ساكنة يف ذاتها وغايتها. كما أنها يف أدائها وتعاطيها اخلارجي والزماني حيوية 

قرارًا أو  ًا، وليست وهمًاى األخالق يف هذه الرؤية تعترب أمرًا تكوينّيونسبية. بل حّت

األخالق مسألة  فلسفة التحليل اللغوي  تّدعي أّن فإّن ؛ًا حمضًا، خالفًا للوجوديةاعتبارّي

  .(2)اعتبارية، وذات جنبة إنشائية صرفة

إىل جانب مفهومية املوضوعات الدينية نقف على حيوية الدين، خالفًا ملا يقوله 

، حيث «اإلسالم وأصول احلكم»يف كتابه  ،زاقمن أمثال: علي عبد الر ،العلمانيون

اإلسالم  وإّن ،إن اإلسالم رسالة مساوية، وليس مشروعًا حكوميًا»قال ما مضمونه: 

ألن اإلسالم شريعة روحانية ومعنوية خالصة، وال ربط هلا باحلكم  ؛دين، وليس دولة

  .(1)«واألمور التنفيذية الدنيوية

علي عبد الرزاق قد درس يف اجلامعات اإلجنليزية، وكان  أّنإىل  ينبغي التنويه

تلميذًا للمستشرق الشهري )بللينو(. ورمبا كانت هذه األفكار هي من رواسب وتلقينات 

ذلك األستاذ. وامللفت لالنتباه أن علي عبد الرزاق والكثري من العلمانيني قد رجعوا ـ 

العلمانية وغري الدينية رجوعًا كاماًل، ـ يف العقود األخرية عن انتماءاتهم  حلسن احلّظ

ر. وهناك تصريح بهذه الظاهرة من انية اإلسالم ودوره الرتبوي املؤّثحون حبّقوبدأوا يصرِّ

الصراع بني التيارين الديين والعلماني يف »قبل األستاذ أمحد كامل ظاهر يف كتابه 

ه حسني، وحسنني ط :من إن كالًّ»حيث قال ما مضمونه:  ؛«الفكر العربي املعاصر

هيكل، ومنصور فهمي، وإمساعيل مظهر، وعلي عبد الرزاق، من الذين دافعوا ردحًا 

 .(4)«وتراجعوا عنها ،هم اليوم أعادوا قراءة مواقفهممن الزمن عن العلمانية، ولكّن

رين للماركسية الذي كان يف يوٍم من املنظِّ ،منري شفيق :عودة أمثالهي وهكذا 

اإلسالم »تأليف كتابه حتت عنوان إىل  رًاحيث عمد مؤخَّ ،األطروحة املاويةاللينية ـ 

قلب »ث يف كتابه اجلديد الذي حتدَّ ،الدكتور نصرأو  ؛«والتحديات املعاصرة
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الذي اعتنق  ،غارودي وجيهر الشهري روكذلك املفكِّ ؛عن االزدواجية الغربية «اإلسالم

 . &حممد باقر الصدرفات السيد الشهيد اإلسالم بتأثري مؤلَّ

البحث يف نقد السيد الشهيد الصدر للعلمانيني إىل  وقد عمدنا يف هذه الدراسة

اإلشارة إىل  كما نعمد .فاتههلم يف بعض مؤلَّ هيف العامل العربي والغربي، وتعّرض

 رين الدينيني يف هذا اخلصوص. من املفكِّ عدٍدإىل  باختصار

 

 ــــــ ـ تعريف الدين1

. غري أن الدين يف املفهوم «اجلزاء»عديدة، ومنها:  استعمل الدين يف معاٍنلقد 

؛ ألن الدين يف احلقيقة هو صبغة اهلل، والصراط اإلهلي «اجلزاء»القرآني أوسع من 

ر الطبيعة والشريعة(، وهو يطلق املستقيم، ومزيج من الفطرة والعقل )الكتاب مفسِّ

ق تشتمل على: األخالق الفردية، على جمموع األخالق واألحكام )واألخال

واألحكام تشتمل على: العبادات، واألحكام االقتصادية، ؛ واالجتماعية، والدولية

فجميع هذه األمور  .ذلك(إىل  وما ،واحلقوقية، واألسرية، والفردية، واالجتماعية

بسبب الُعَقد أو  ـ بسبب سوء الفهم، هذه األمور وقد استخدمت .تشكل رقعة الدين

 وضّد الدين.  ،أرباب الكنيسة ألحقاد ـ ضّدوا

ِصْبَغَة اللَِّه َوَمْن ﴿يف قوله تعاىل:  «صبغة اهلل»عن معنى  ×ُسئل اإلمام الصادق

 . «صبغة اهلل اإلسالم»فقال:  ؟(110)البقرة:  ﴾َأْحَسُن ِمْن اللَِّه ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُه َعاِبُدوَن

ك بالعروة الوثقى، قال تعاىل: متسَّ ْناملؤمن َم»وروي عنه أيضًا أنه قال ما معناه: 

َواللَُّه  َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه َفَقْد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل انِفَصاَم َلَها﴿

 . «(252)البقرة:  ﴾َسِميٌع َعِليٌم

 

 ــــــ تعريف الدين من وجهة نظر عدد من الشخصيات العلمية

الدين عبارة عن سلسلة من املعتقدات »ـ الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي: أ

  .(5)«والسلوكيات الناشئة عنها ،بشأن النظام الكوني

إن الدين خليط من اإلدراكات النظرية والعقلية، »ب ـ الشيخ جعفر السبحاني: 
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 . «وتعاليم األنبياء...

جمموعة من خصائص إىل  لتعريف ـنطالقًا من هذا ااشار السبحاني ـ أوقد 

 الدين أيضًا، وهي: 

 ساع رقعة الدين بني الناس. ـ انتشار واّت1

 ـ امتداد الدين جبذوره يف صلب اخللق والتكوين. 2

اإلعالم  مع الثبات بوجهـ عدم متابعة األوضاع السياسية واجلغرافية، 1

  .(2)املضاّد

مع التعريف الذي يذكره السيد الشهيد الصدر  إن هذا التعريف منسجٌم

الدين يشتمل على جهة مساوية )الُبعد  وإّن .)امتالك الدين جذورًا يف اخللق والتكوين(

 نساني(. وجهة أرضية )الُبعد اإل ؛اإلهلي(

على جامعية الدين لكال  إن اعتبار اإلنسان خليفة هلل من قبل السماء دليٌل

الكائن الذي يشتمل على هذين الُبعدين ـ  واألرضي(. فإّنهذين الُبعدين )السماوي 

ويكون نصف مساوي ونصف أرضي ـ يستطيع إدارة احلياة من خالل هداية الوحي 

أو  من قبيل: املالئكة، ،والعقل بشكل أفضل من الكائن الذي يكون مساويًا حبتًا

أيٌّ من الكائن األرضي الصرف املنقطع عن الوحي والعقل. من هنا مل يتمكن 

املادي العلماني ـ من أو  االجتاهني اإلفراطي والتفريطي ـ لكلٍّ من الالهوت املسيحي

نا من تقديم نظام تفسري الوجود العيين وهوية اإلنسان ذات األبعاد العديدة، ومل يتمكَّ

من أمثال: مونتسكيو،  ،رين الغربينيرغم اعرتاف املفكِّ ،جتماعي مثالي مناسبا

بدور الدين البارز يف إدارة اجملتمع،  ،نيوبرتراند راسل، وغريهما من الفالسفة الغربّي

قراطية عن تقديم نظام منوذجي. قال مونتسكيو يف بيان دور الدين: إن ووعجز الدمي

العنصر الوحيد الذي يستطيع الوقوف بوجه امللوك املستبدين هو السلطة الدينية. 

قطع صلتك بأبيك اًا أمر مواطنًا من أبناء مملكته وقال له: ملكًا مستبّد لو أّن :فمثاًل

ويرتكب  ،أنه إذا أمره بالقضاء على أبيه فإنه سيقضي عليهأو  ؛ه سوف يقطعهافإّن

د على أمره هذا؛ هذه اجلرمية النكراء! ولكنه إذا أمره بشرب اخلمر فإنه سوف يتمرَّ

  .(7)ر، وفوق امللك، وإن هذا الدين ال جييز مثل هذا املنَكوذلك ألن الدين فوق الناس
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  ــــــ ـ ما هو الدين احلّق؟2

 أخرى على الرغم من أن مفردة الدين تطلق يف القرآن الكريم على أّي من جهٍة

 ﴾َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن﴿إذ يقول تعاىل:  ؛س دون مشكلةمقدَّ أمٍرأو  انتماء

إذ يقول  ؛هو الدين اإلسالمي الذي يعرف بأنه هو الدين احلّق ولكّن ،(0)الكافرون: 

َما  ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اإِلْساَلُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن َبْعِد﴿تعاىل: 

َفِإْن َحاجُّوَك *  ِإنَّ اللََّه َسِريُع اْلِحَساِبَبْيَنُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبآَياِت اللَِّه َف ًاَجاَءُهْم اْلِعْلُم َبْغي

ْن َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهي ِللَِّه َوَمْن اتََّبَعِني َوُقْل ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواأُلمِّيِّنَي َأَأْسَلْمُتْم َفِإ

ـ  19)آل عمران:  ﴾َواللَُّه َبِصرٌي ِباْلِعَباِد َأْسَلُموا َفَقْد اْهَتَدوا َوِإْن َتَولَّْوا َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ

ل تلبية مجيع احتياجات وذلك ألن اإلسالم هو دين العدل والعقل، وهو يتكفَّ؛ (28

(. 09)النحل:  ﴾ِلُكلِّ َشْيٍء ًاِتْبَيان﴿قال تعاىل:  .اإلنسان يف مجيع العصور واألجيال

التسليم  وإّن .هلل «التسليم»ه، أي واإلسالم هو الدين الوحيد الذي يتطابق امسه ومعنا

القرب إىل  وإن الوحدة بني اهلل واإلنسان، والوصول .والعدل يعترب من لوازمه للحّق

ق مفهوم االرتباط ، أي يتحقَّإمنا يكون نتيجة من نتائج التسليم للحّق ،اإلهلي

إىل  من باب انصراف الشيء «الدين»احلقيقي. من هنا ميكن القول: إن إطالق كلمة 

ف لألديان . واإلسالم يعين املضمون غري احملرَّ«اإلسالم»الدين يعين  ًافرده األكمل. إذ

إذ  ؛التعبري باألديان عن هذا املورد ال يكون دقيقًا التوحيدية )األديان اإلبراهيمية(. وإّن

قيقة ـ الدين ـ يف احل ؛ وذلك ألّن«األديان»بداًل من  ،«اإلسالم»جاء التعبري يف القرآن بـ 

ومن هنا تكون عالقة الدين باإلسالم عالقة النوع وأفراده،  .واحد ليس سوى شيٍء

الشرائع والسبل، دون  هور عنه باألديان والذي ُيعبَّ .وليس عالقة اجلنس واألنواع

(. وإن وحدة الصراط 205)البقرة:  ﴾اَل ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه﴿قال تعاىل:  .(0)األديان

اهلل، من قبيل: الوحدة يف الكثرة، إىل  الطرق «دتعدُّ»املستقيم تكون من خالل 

الكثرة واالنفصال ـ يف احلقيقة ـ تابعة للشرائط واألحوال  والكثرة يف الوحدة. وإّن

عرفة وليست ذات وجوهر الدين. من هنا فإن القول بنسبية امل ،)الشرائط املوضوعية(

)العنكبوت:  ﴾َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴿قوله تعاىل: إىل  الدينية، بالنظر

(، دون األخذ بنظر االعتبار املباني واملناهج الكلية للتعاليم والروايات واآليات 29
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وع من نإىل  يمعرفته مطلقة، وهذا يؤّد على اعتبار القائل بأّن القرآنية، دليٌل

الستدالل ومّدعى هؤالء السادة. مع  واجلزمية يف التفكري، وهو خمالٌف( 9)الدوغماتية

يف  «الصراط املستقيم». وإن «الفروع»يف هذه اآلية الشريفة هي  «السبل»أن املراد من 

َفاتَِّبُعوُه َواَل  ًاَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمَو﴿القرآن ليس سوى شيء واحد، قال تعاىل: 

)األنعام:  ﴾َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمْن  ًاْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِدينَوَمْن َي﴿(. وقال تعاىل أيضًا: 151

 (. 05)آل عمران:  ﴾اِسِريَناْلَخ

 

 ــــــ إشكاالت معرفة املفردات الدينية

عات املثارة حول الدين هناك يف تعريف الدين تبعًا للتساؤالت والشبهات والتوقُّ

بعض اإلشكاالت األدبية والعلمية والفنية، ُيشار إليها يف حدود الضرورة. وإن هذه 

عام على عّدة صور، وعلى أساس الرؤية الداخلية يف  اإلشكاالت يتّم طرحها بشكٍل

ذلك، والرؤية اخلارجية يف إىل  وما ،جمال املعرفة اللغوية، من قبيل: ُبعد التعريف

وعلى أساس من القراءات اجملانبة للدين واملخاصمة للعقل )على غرار ما  ،دائرة املعرفة

إن  :كر املفاهيم الدينية، وتقولهو سائد بني الوجوديني يف العامل الغربي(، واليت تن

ون الذين ينكرون دور حتكي عن الواقع. وهكذا العلمانّي اللغة الدينية ليست لغًة

 الدين يف الساحة االجتماعية والسياسية. 

 ظاهرة وبارقة من مقولة العلم،أو  ،كنا نعترب الدين نوعًا من اإلحساس وسواٌء

 قعية تفوق العقل والطبيعة )امليتافيزيقية(،واأو  حقيقة هلا ماهية وخصيصة عملية،أو 

أخالقيًا أو  مشهدًا معنويًا وعرفانيًا وباطنيًا،أو  رؤية قانونية وحقوقية وفلسفية،أو 

هناك تساؤالت وشبهات بشأن معرفة وعدم معرفة أصل الدين، سنطرحها  ،وعاطفيًا

 : التاليةضمن املوارد 

جوهرًا مشرتكًا تقبل به مجيع  مأن نقدِّ ،ـ من الصعب، بل من املستحيل1

األديان؛ ألن تصّور الدين واالعتقاد به من السعة وعدم االنسجام حبيث يشتمل أحيانًا 

ى يتّم أحيانًا فصل وإىل الوثن، حّت ،الذاتإىل  ،فيبدأ من عبادة اهلل .على ضّده أيضًا
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حيصل على  ميكن لإلنسان من خالل االرتياض أن :فمثاًل .االعتقاد باهلل عن الدين

ة. كما هو احلال يف البوذّي ،مقّدس، دون أن يكون معتقدًا باهلل وحدة مع أمٍر

أو  يعّد دينًا ،ذلكإىل  مل يقرتن بالعمل وما وإْن ،معتقدأو  انتماء كّل وبالتالي فإّن

 مذهبًا. 

حيث يتّم عرب مفاهيم نفسية  ؛الدين :معرفة وتعريف أمور من قبيل ـ إّن2

 «احليوان»جتماعية وانتزاعية وجتريدية، يكون يف غاية التعقيد. خالفًا لتعريف مثل: او

 من املفاهيم العينية والوجودات اخلارجية.  «اجلماد»أو 

 ـ إن تعريف الدين دورّي. 1

وعدم جامعية  ،ـ تكمن مشكلة أصل ظاهرة املعرفة يف املشاكل الفنية4

ألنه  ؛ب اخلوض يف أصل التعريفيتجنَّ ْنهناك َم .. لذلك.التعاريف املاهوية واملنطقية

راد منها شرح االسم، وليست هي تعاريف يرى أن التعاريف جمّرد تعاريف لفظية ُي

 ظاهرة اإلنسان( سوى خالقها.  :واقعية وماهوية؛ إذ ال يعرف حقيقة الظواهر )مثل

 ،املكانوتتخطى  ،ن الدين من الناحية املاهوية ظاهرة تفوق الزمانإـ حيث 5

وحبسب تعبري وليم جيمس:  ـ الة، وال ميكن جتربة مجيع جوانبهاوكونه ظاهرة سّي

 ميكن تعريفها. وبعبارة فال ـ، إن التجربة فردية، والتجربة الفردية ال تقبل االنتقال

 أخرى: 

 عن الدين )القراءات الدينية املختلفة(.  لكل شخص فهمه اخلاّص أ ـ إّن

رة بالزمان، وتقاس على أساس قته ظاهرة تارخيية ومؤطَّالدين يف حقي ب ـ إّن

تابعة للشرائط التارخيية املتغّيرة(. وعلى فرض أن أي املعايري الزمانية والتارخيية )

 قيمه ومعرفته نسبية.  أّن يكون أصل الدين أمرًا ثابتًا، إاّل

موضوع الدين ليس هو موضوع كشف احلقائق، بل هو موضوع األذواق.  ج ـ إّن

 املفاهيم الدينية جمّرد سلسلة من االعتباريات.  وإّن

د القراءات الدينية التعددية وتعدُّ االختالف يف فهم الدين فإّنإىل  بالنظرو

يكون من ب االختالف أيضًا. وعليه س)واملباحث اهلرمنوطيقية(، والنزعة العقلية، تسبِّ

 م تعريفًا جامعًا ومانعًا للدين. الصعب أن نقدِّ
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ق باإلسالم يفتقر ـ يف ما يتعلَّ رغم أن هذا النوع من التساؤالت والشبهات يفو

نقده مبقدار ما تسمح به إىل  أننا مع ذلك نشري إاّل، املنهج املنطقي والعلميإىل  الغالب ـ

دور الدين »حبث املوضوع الرئيس، أال وهو إىل  وسنعمد بعد ذلك ـ بعون اهلل ـ .الفرصة

 . «يف احلياة

ل ينبغي القول: ال توجد هناك تعاريف ماهوية ما يتعلق باإلشكال األّو ويف

ة بشأن ما ُيعرف يف وجامعة للدين مبعناه االجتماعي ضمن تعريف ديين واقعي ـ وخاّص

ت عدم الثبات والتشتُّر والتناقض وألن الدين عندهم من التغيُّ ؛الغرب باسم الدين ـ

 ؛نفي التعريف املنطقي واملنهجيإىل  ى أنه يعمد تلقائيًاحّت .حبيث يشمل ضّده أيضًا

وذلك ألن التعريف ظاهرة يراد منها الفصل بني الشيء وضّده، وليس اجلمع بينه وبني 

 . أواًلضّده، هذا 

ألن تعريف  .؛لدين..ل : إن تعريفنا للدين يقوم على أساس الرؤية الداخليةوثانيًا

الدين القائم على الرؤية اخلارجية ال خيلو من هذا النوع من التناقضات. وهذا ما سوف 

 نشري إليه الحقًا. 

وأما اإلشكال القائل بلزوم الدور من تعريف الدين، ونقده من قبل الشيخ 

 نه ناظر ومرتبط برؤية السيد الشهيد الصدر، فإننا سنشريإمصباح اليزدي، حيث 

 إذ ال خيلو من فائدة.  ؛إليه

 من وجهة نظر الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي فإن هذا الدور يطرح بالنسبة

املساحة الدينية ومقّوماتها، والسؤال القائل: ما هو الدين؟ ويقول مساحته يف تقرير إىل 

لنقوم بعد ذلك  ؛اًل أن نعرف حدود الدين ومساحته ومقّوماته،هذا الدور: جيب أّو

كي نعرف  ؛اًل أن نعرف ما هو الدين؟ومن جهة أخرى جيب علينا أّو ؛عريف الدينبت

عناصره، ومن إىل  فن تعريف الدين يتّم عرب التعرُّإمساحته. وهذا يستلزم الدور، أي 

حتديد هذه العناصر إمنا يتحقق من خالل تعريف الدين، وهذا يعين  جهة أخرى فإّن

 الدور احملال.  ، وهو من«م الشيء على نفسهتقدُّ»

جوابه األول يف رّد هذا اإلشكال باختصار: بعد قبول هذه الفرضيات،  وإّن

وثانيًا: ال يكون من املاهيات ؛ التعريف من خالل املفاهيم أمر ممكن اًل: إّنأّو :وهي
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جيب علينا التعّرف على منشئه االنتزاعي، واملفهوم  ،نتزاعيااحلقيقية، وإمنا هو أمر 

الذي يتّم انتزاعه من ذلك املنشأ. وعليه فإننا نرى تعريف الدين وحتديد مساحة الدين 

 أمرًا واحدًا. 

 لنحاول بعد ذلك ؛ال يوجد هناك شيئان، حتى نقول: ما هو تعريف الدين؟ ًاإذ

ه عبارة عن العقائد يف تعريف الدين: إّنلتعّرف على عناصر الدين. فمثاًل: إذا قلنا ا

مساحة الدين تتكّون من  فإّن ؛واألخالق واألحكام كان ذلك حتديدًا ملساحته أيضًا

العقائد واألخالق واألحكام أيضًا. ففي املفاهيم االنتزاعية يكون التعريف والعناصر 

 نة له شيئًا واحدًا. املكوِّ

إنه عبارة عن ذّرة من األوكسجني  :املاء من باب املثال: عندما نقول يف تعريفو

وذلك ألن العناصر املكّونة  ؛تعريف املاء أيضًا تني من اهليدروجني كان هذا هووذرَّ

  .(18)للماء هما هذان العنصران

إن هناك على أساس النظرة الكامنة يف جواب  :وأما اإلجابة الثانية فهي

حيث يقول  ؛لفقه )تفصيل وإمجال(التعاريف الدورية عند أهل املنطق وعلم أصول ا

مساحة الدين إمنا هي تفاصيل تلك املفاهيم اإلمجالية اليت نأخذها يف  مساحته: إّن

نا مثاًل عندما نقول: إن الدين عبارة عن: جمموعة من األخالق التعريف، مبعنى أّن

)الشاملة لألخالق الفردية واالجتماعية والعاملية( واألحكام )الشاملة للعبادات 

 واألحكام االقتصادية واألسرية واالجتماعية والعاملية( فهذه هي مساحة الدين. 

سري وشرح لتلك العناصر يف احلقيقة فإن املساحة يف هذا املصطلح إمنا هي تفو

خذت يف تعريف الدين. وعليه إذا كان املراد من مساحة الدين تفاصيل حمتوياته اليت ُأ

ف عليها من خالل التعريف، وأما تفاصيله فيمكن فإن عناصر الدين ميكن التعرُّ

ف على املصادر لنتعرَّإىل  احلصول عليها من التعريف نفسه. ولذلك جيب الرجوع

  .(11)لعقائد واألخالق واألحكام والقوانني ومدياتهامساحة هذه ا

عبارة عن »تعريف الدين بأنه: إىل  لوبالتالي فإن الشيخ مصباح اليزدي يتوصَّ

 . «والسلوك الناشئ عنه ،سلسلة من العقائد بشأن النظام الكوني

تعريف الشيخ مصباح  : إّنأواًلجيدر بنا التذكري بهاتني النقطتني، وهما؛ 
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عرب الرؤية الداخلية للدين، ومن خالل االستفادة من مصادر الدين  للدين يتّماليزدي 

ىل تأييد هذا املنهج قد مضافًا إ: إنه وثانيًاوهي عملية منسجمة مع ماهية الدين.  .نفسه

انتقاد تعريف أولئك الذين يقومون بتبيني الدين من خارج الدين. وقد عمد إىل  بادر

من خالل تقسيمها وتبويبها  ،ومناهج املساحة الدينية انتقاد أساليبإىل  اليزدي

 ودراستها. 

ولكن على افرتاض أن  ،تهرغم أننا ال نرتضي القول باعتبارية الدين وانتزاعّيو

التعريف  يكون الدين أمرًا اعتباريًا )وطبعًا هناك فرق بني االنتزاع واالعتبار( فإّن

أو  االعتبارية ليست أمورًا واقعيةألن األمور  ؛الدوري خيلو من اإلشكال أيضًا

حبسب احلقيقة والواقع. بل  ،ف عليهف، ومتوّقحتى يكون هناك فيها متوّق ،تكوينية

هي أمور اعتبارية، واألمور االعتبارية سهلة املؤونة، فهي تابعة العتبار املعترب. وطبعًا 

ديهة العقلية للب ألن اجتماع النقيضني خمالٌف ؛هذا بشرط عدم اعتبار النقيض معها

 األمور املعرفية واالعتبارية.  :ى ما كان من قبيلويف مجيع األمور، حّت ،ذاتًا

ـ ومن خالل الفهم والرؤية اليت  &السيد الشهيد الصدر وبطبيعة احلال فإّن

 ؛وبذلك ينتفي إشكال الدور تلقائيًا .تكويين ه أمٌرف الدين بأّنمها عن الدين ـ يعرِّيقدِّ

أصل موضوع  ألن الدين عندما يكون ظاهرة تكوينية ـ وليس مفهومًا انتزاعيًا ـ فإّن

 التعريف سيكون خمتلفًا. 

 

  ــــــ دور الدين الذاتي واملوضوعي يف الساحة االجتماعية والسياسية

إذا كان العلمانيون يعرتفون بالدور املعنوي والرتبوي للدين )دور الدين الذاتي( 

الزم التصديق واإلقرار بالدور الذاتي  االعرتاف بدوره املوضوعي أيضًا؛ ألّنوجب عليهم 

ألن  ؛للدين )دور وفاعلية الفرد يف احلياة املعنوية( هو القول بدوره املوضوعي أيضًا

مقتضى الفطرة التوحيدية لإلنسان يف تربيته الواقعية والعينية، وفعلية خالفة اإلنسان 

ية فيه، أن تكون الرتبية الكاملة والشاملة لربوبية املتجّلهلل، واألمساء والصفات ا

دون الرتبية ، لإلنسان كامنة يف تربيته الكاملة على املستوى السياسي واالجتماعي

 الفردية ذات البعد الواحد. 
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مقتضى الرتبية الفردية ال ينفصل عن الرتبية األسرية والسياسية  ًاإذ

لكاملة تكون عرب حشره ونشره مع اآلخرين، ويف واالجتماعية. وإن تربية اإلنسان ا

ظل االختبارات واملنعطفات وحتديات احلياة اجلماعية، وليس يف اختيار العزلة الفردية 

د إنسان منطقي، وبقيد االنفراد، هو جمرَّ، غري املسؤولة. بل إن اإلنسان لوحده

اقعيًا وباحلمل الشائع ي واالنتزاعي(، وليس إنسانًا ولي )اإلنسان الكّلوباحلمل األّو

 ،ألن جوهر اإلنسان إمنا يتجّلى يف البعد األخالقي وغريه من خالل اجلمع ؛)بالفعل(

ًا بالطبع. من هنا حبكم كونه مدنّي، وعلى أساس االرتباط والتعاطي مع اآلخرين

من الرتبية  فإننا نؤمن بضرورة استحالة فصل الرتبية عن السياسة ـ اليت هي نوٌع

ألن الدين إمنا  ؛ونقول باالرتباط الوثيق بني الدين والسياسة ،الضرورية ـ واإلدارة

وإن تربية  ،يكون هاديًا لإلنسان إذا كان حيافظ على كرامته السياسية أيضًا

 ودولة حتمل القيم.  ،جدير ما تكون يف ظّل جمتمٍعاإلنسان بشكل كامل إّن

عندما يكون الدين »ل فيه: و، يق(احلياة)مجيل لصاحب كتاب  هناك تعبرٌي

  .(12)«هاديًا لإلنسان فإنه حيفظ له كرامته السياسية أيضًا

رؤية متينة  (11)لألستاذ حممد رضا احلكيمي يف كتابه )خورشيد مغرب( إّن

 مقاطع منها: إىل  ما يلي نشري ويف .وصائبة حول التنسيق بني الرتبية والسياسة

ل إحداهما األخرى؛ تان ببعضهما، وتكمِّالرتبية والسياسة ظاهرتان مرتابط إّن

د األرضية املناسبة للسياسة، والسياسة تساعد على توسيع الرقعة الرتبوية. فالرتبية متهِّ

فإذا كانت السياسة والرتبية تسريان على نهج واحد، وكانتا تنطلقان من أرضية 

 كان الفشل واإلخفاق حليفهما.  واحدة، كتب هلما النجاح، وإاّل

د ظاهرتني هاتني الظاهرتني ال تعتربان يف الدين اإلسالمي احلنيف جمّر وإّن

حادًا كاماًل. فإن ذات األصول اليت ّتاحدتان فيما بينهما مرتابطتني فحسب، بل هما متَّ

ل صرح السياسة االجتماعية. من هنا ل قوام الرتبية الفردية هي نفسها اليت تشكِّتشكِّ

إسالمية أصبح الفرد جتسيدًا حلاكمية اإلسالم السياسي، إذا كانت الرتبية تربية 

ثابتة،  واحد ووتريٍة م يف إيقاٍعوإذا كانت السياسُة سياسًة إسالمية فإن اجملتمع سيتقدَّ

 واحد.  وجسٌد ،واحدة اجملتمع بأسره كتلٌة وكأّن
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األستاذ حممد رضا احلكيمي يف بيان الدور البارز للدين يف عملية  قالوقد 

ما هما رقيبان ه الرئيسني )الرتبية والسياسة(: إن الرتبية والسياسة إّنْياية، وركَناهلد

ان عن بعضهما، من تيارين ال ينفّك احلياة بدورها مزيٌج على حركة اإلنسان، وإّن

 وهما: 

 ـ تيار احلياة الفردية. 1

 ـ تيار احلياة االجتماعية. 2

هتمامًا كبريًا وعميقًا؛ لكي ال اإلسالم بهذين التيارين ا من هنا فقد اهتّم

ن كل واحد من هذين التيارين إذا إإذ  ؛منهما بآفة الفساد واالحنطاط يصاب أيٌّ

اآلخر. فإذا كان تيار إىل  تعّرض للفساد واالحنطاط فإّن فساده واحنطاطه سيسري

س تيار احلياة االجتماعية سيبتلي بالفساد أيضًا، والعك احلياة الفردية فاسدًا فإّن

 صحيح. 

الرتبية، إىل  ولكي يعمل اإلسالم على تصحيح وتقويم احلياة الفردية يلجأ

السياسة. ويف هذا اجملال إىل  ولكي يعمل على تصحيح وتقويم احلياة الفردية يلجأ

ل الفرد فيظلِّ ؛تنيمن الفرد واجملتمع حتت مظلَّ احملافظة على كلٍّإىل  يعمد اإلسالم

ة الرتبية اإلسالمية، وبوصفه عضوًا يف اجملتمع حتت مظّلة بوصفه فردًا حتت مظّل

ة السياسة اإلسالمية، ل اجملتمع بوصفه جمتمعًا حتت مظّلالسياسة اإلسالمية. ويظلِّ

 ة الرتبية اإلسالمية. وبوصفه مشتماًل على األفراد حتت مظّل

لسياسة طبقًا ملا ذكر فإن الرتبية )قيادة وإدارة الفرد( يف النظام اإلسالمي وا

. «رسالة كربى»من أجل القيام بأداء  ؛جنبإىل  )قيادة وإدارة اجملتمع( تسريان جنبًا

وبذلك فإن الرتبية اإلسالمية للفرد تعمل على مساندة ومؤازرة اجملتمع يف سياسته 

ويف املقابل تعمل السياسة اإلسالمية للمجتمع على مساندة الفرد ومؤازرته  .اإلسالمية

تفسري »، أال وهو «تفسري كبري»مة لعرض ه مقّدالمية. وهذا كّليف تربيته اإلس

 . «احلياة

ويقول:  ،ر احلياة يف إطار ارتباطها باإلنسان وحبثه عن السعادةاإلسالم ُيفسِّ إّن

من أجل احلصول على سعادة ثابتة  ؛إن اإلنسان يسلك يف مسرية احلياة مسرية مضطربة
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ويف ذلك قال اهلل تعاىل يف حمكم  ،جهده وسعيه مثار وخالدة، وال جيين اإلنسان إاّل

 وتلبيًة واستجابًة، (19)النجم:  ﴾َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى﴿كتابه الكريم: 

َيا َأيَُّها ﴿حيث يقول اهلل تعاىل:  ؛اليت تضمن لإلنسان حياته القومية ،للدعوة القرآنية

 (. 24)األنفال:  ﴾ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْمالَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا 

 

 ــــــ ة إهلية من ُصنع اهللبشأن الدين بوصفه سّن صدرنظرية السيد ال

ة ه سّنأّنبعلى تكوينية الدين، وعّرفه  &لقد أكَّد السيد الشهيد الصدر

د دستور وتشريع قانوني صادر من الدين ليس جمّر وأنه خملوق هلل، وقال: إّن ،إهلية

، وقد خلق اهلل اإلنسان جمبواًل على اعتناق «ةفطرة إهلّي»األعلى فقط، بل الدين 

اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك ﴿الدين، وليس هناك ما يستطيع تبديل خلق اهلل، قال تعاىل: 

 (. 18)الروم:  ﴾الدِّيُن اْلَقيُِّم

ال ميكن فصل جزٍء من هوية اإلنسان كذلك ال وقد أضاف قائاًل: وكما 

ميكن فصل الدين عن اإلنسان وجتريده منه؛ ألن فصل الدين عن اإلنسان يعين سلخًا 

 له عن هويته. 

يتجاوز املعطيات  &وعلى هذا فإن الدين من وجهة نظر السيد الشهيد

ماهية إىل  يف ينظراإلنسانية، وُيعّد مقولة تفوق التاريخ. وبطبيعة احلال فإن هذا التعر

 عوارضه، ولوازمه اليت وردت يف عبارة الشيخ مصباح اليزدي أيضًا. إىل  الدين، وليس

)الروم:  ﴾ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها﴿ :وقد استدل الشهيد بهذه اآلية

الدين سنة إهلية لإلنسان فإن هذا الدين لن ينفصل عنه ما دام  قائاًل: مبا أّن ،(18

يف هذه اآلية نافية، تنفي تبديل  «ال»كلمة  حمتفظًا مباهيته اإلنسانية. من هنا فإّن

 وفصل اإلنسان عن ماهية خلقه الدينية، وليست ناهية ورادعة. 

ن الدين حقيقة تكوينية، وليس مسألة إحيث  ،طبقًا لرأي السيد الشهيد

ومن هذه  .ته تبعات دنيويةهوجه الدين ومواجيف اعتبارية وانتزاعية، يكون للوقوف 

 من تلقائها.  الناحية ُتعترب دعوى العلمانيني )الذين يعتربون الدين أمرًا أخرويًا( منتفيًة

قال: ميكن ث السيد الشهيد عن تبعات مواجهة الدين يف الدنيا، فوقد حتدَّ
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. ولكن هذا الدين ـ على املدى البعيد ـ .وجه الدين على املدى القصري.يف الوقوف 

وغريهم.  وهو ما حدث لقوم لوٍط .والذين يقفون يف طريقه.. ،سيحبط مصري أعدائه

عصرنا الراهن، حيث شهدنا هذه احلقيقة كاملة. فإن إىل  وهكذا األمر بالنسبة

أعدائه األيديولوجيني ـ الشيوعية واالحتاد السوفياتي ـ  دَِّلالدين هو الذي حكم على َأ

  .(14)ح من اخلارجعدوان مسلَّ نهيار، دون فرض أّيباال

وها هو العامل الغربي، بعد تشريعه لقوانني الشذوذ اجلنسي، والزواج من 

حماربة ا يعّد مّم ،يات احليوانية املطلقة العنان، يف اجملتمعات الليرباليةاحملارم، واحلّر

ة. وما مرض نقص املناعة للدين، يف طريقه ليلقى ذات املصري الذي شهدته الشيوعّي

ة، واألمراض النفسية والعصبية، سوى )األيدز(، وانهيار كيان األسرة، وأزمة اهلوّي

رات على قرب هذا االنهيار التدرجيي. وطبقًا لإلحصاءات والتقريرات الغربية مؤشِّ

ئة لألعصاب. وطبقًا مهاجعها قبل تناول األقراص املهدِّىل إ ليست هناك أسرة تذهب

النفسي  نسبة الذي راجعوا عيادات الطّب لتقرير جديد صادر عن جامعة شيكاغو: إّن

 % من جمموع السكان. 58من اجملتمع األمريكي تتجاوز 

معاني الدين هو اجلزاء، كما جاء يف عدد من  ورمبا هلذا السبب كان أحد

(، 4)الفاحتة:  ﴾َماِلِك َيْوِم الدِّيِن﴿قوله تعاىل:  :من قبيل ،آنية الكرميةاآليات القر

 ﴾َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّيِن﴿(، و11)املطففني:  ﴾الَِّذيَن ُيَكذُِّبوَن ِبَيْوِم الدِّيِن﴿و

 (. 17)االنفطار: 

 

 ــــــ الدين بوصفه الشكل الثالث للقانون التارخيي

ة الكائنات يف الوجود أمام القوانني اإلهلية، وهيمنة تسليم كاّفإن الدين يعين 

على  «األحكام والقوانني التشريعية»يف عامل املادة، وهيمنة  «القوانني التكوينية»

 لدينا قانوٌن . ولكْن^اجملتمع اإلنساني، واليت مّت إبالغها بواسطة األنبياء واملرسلني

والتسليم له، أال وهو قانون الفطرة. يرى السيد الشهيد ن علينا تلبية ندائه آخر يتعيَّ

الصدر الدين بوصفه شكاًل ثالثًا للقوانني التارخيية، ويقول: إن شكل القانون 

االنتماءات  القرآن يف التعريف به اهتمامًا بالغًا، هو شكُل الذي اهتّم، التارخيي
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القانونية ـ وهلذا السبب واالجنذابات الفطرية، واليت هي بالرغم من عدم قاطعيتها 

أو  عاجاًل إْن ،تها والوقوف أمامها ـ ستظهر حاكميتها وهيمنتهاهميكن مواج

  .(15)آجاًل

يف هذا اإلطار يسوق السيد الشهيد الصدر مثااًل ملخالفة القوانني، ويقول: 

ب عليه ـ على املدى ترك الزواج سوف ترتتَّ أّن ميكن للناس أن يرتكوا الزواج، إاّل

 ة على الفرد واجملتمع. ويل ـ نتائج كارثّيالط

العالقة بني التكوين  االعتقاد بأّنإىل  مة الطباطبائيكما يذهب العاّل

ى ذلك التكوين على هيئة اعتبار ألصبح من واالعتبار من الوثاقة والقّوة حبيث لو جتّل

تكوينية ألصبح ر لذلك االعتبار أن يغدو على هيئة الدينية، ولو قدِّ نالقوانني والسن

  .(12)فطرة اإلنسان وحقيقته

فة عن اخللق أخرى ملطَّ صورةسيكون  «الدين» وعلى هذا األساس فإّن

وبطبيعة احلال فإن فطرية الظاهرة  .ى على هيئة األلفاظ واملفاهيموقد جتّل ،والتكوين

 الدينية ستكون عينية وحقيقية. 

وميكن هلذا املخلوق  .اخلاص ر القرآن عن الدين بالفطرة، وهي اخللقوقد عبَّ

النفس اإلنسانية، وأن يكون ما يرشح عن أو  الروحأو  أن يكون شبيهًا بالعقل اخلاّص

وما يرشح عن الروح  أيضًا ـ قاباًل لإلدراك واإلحساس،بدوره  النفس ـ الذي هو فطرّي

 ًا ومساخنًا هلا. احلاجة فطرّيأو  والعقل

 

 ــــــ للحياة اإلسالم بوصفه قائدًاحول رؤية السيد الشهيد ـ 3

اإلسالم واحلياة حتت العناوين  حولميكن حبث ودراسة آراء السيد الشهيد 

 : التالية

 والكامل من أجل تطبيق مجيع األحكام اإلسالمية.  التسليم واخلضوع التاّمـ 1

 ف على اإلسالم بشكل دقيق. ضرورة التعرُّـ 2

 حيوية اإلسالم وفاعليته. ـ 1

 فلسفة وضرورة تنظيم احلياة االجتماعية على أساس الدين.  ـ4
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  .ضرورة احلكم من وجهة نظر السيد الشهيد الصدرـ 5

 .ضرورة النظام اإلسالميـ 2

 

  ــــــ اإلسالمية كاملًة تطبيق األحكام االجتماعية ـ السياسيةل التسليم التاّمـ أ

باملالحظة استفادها السيد ة وجديرة شيء نستعرض فائدة هاّم وقبل كّل

َيا ﴿من خالل قوله تعاىل:  ،ية التمّسك باإلسالم والعقيدة واإلميانبشأن أهّم &الصدر

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّة َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ 

 (. 280)البقرة:  ﴾ُمِبنٌي

فهم مسألة هي غاية يف العمق إىل  ل السيد الشهيدهذه اآلية الشريفة توصَّ من

. فقد ذهب بسماحتهة ق بضرورة الدولة واحلكم بنظرة تربوية خاّصتتعلَّ ،يةواألهّم

التسليم جتاه مجيع األوامر والنواهي اإلهلية هو شرط يف  ّنأإىل  السيد الصدر

الدخول يف الصلح، والعقيدة،  «السلم»ني اإلسالم، حيث قال ما مضمونه: إن من معا

واإلميان، وأما املعنى اآلخر للسلم فهو التسليم الكامل هلل سبحانه وتعاىل يف مجيع 

جمازًا. قال السيد الشهيد يف  األمور. من هنا فإن السلم يف هذه اآلية ال يعين الصلح إاّل

التسليم هنا ليس تسليمًا فرديًا، ومبعزل عن سائر  تفسري وحتليل هذه اآلية: إّن

والكامل من قبل مجيع أفراد األمة،  املسلمني، بل املراد منه هو التسليم التاّم

املراد من التسليم هو  واالنضواء ـ أمام اهلل سبحانه وتعاىل ـ حتت راية اإلسالم. وإّن

ة والشاملة للدين، العملّيوإميان باحلاكمية  ،قيادة التأسيس لكيان ونظام يف ظّل

مور اجملتمع البشري، وتطبيق القوانني، ودعوة أوحتت قيادة الدين، واإلمساك بزمام 

د ومع وجود احلكومات األخرى، وتعدُّ .الناس وهدايتهم يف ضوء احلياة اإلهلية

التسليم  ًا. إذالسلطات، لن يكون هناك من معنى للتسليم احلقيقي أمام اهلل عّز وجّل

ما يأتي يف ظّل املنظومة كري والقليب والعملي الكامل جلميع األفراد والطبقات إّنالف

اإلسالم املنسجم واملشتمل على مركز واحد للسلطة والقّوة  اإلسالمية حبذافريها. وإّن

ففي غري هذه الصورة  حنراف. وإاّلهو الذي يصون اجملتمع من مجيع أنواع الضالل واال

للتسليم احلقيقي، وسيغرق اجلميع يف حضيض احلضارة لن يكون هناك من معنى 
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  .(17)النفعية املادية

 ةذات الرؤيإىل  ناظرة روايٍةإىل  يف إشارة ،وقال الشهيد الصدر يف موضع آخر

ل ما يتعّطل من اإلسالم هو احلكم مبا أنزل اهلل أّو»، واليت تقول: اهاالرتبوية اليت يتبّن

تعطيل  : إّن&، فقال«يتعّطل من اإلسالم هو الصالةسبحانه وتعاىل، وأما آخر ما 

  .(10)سوف ال ُيبقي من اإلسالم شيئًا |األوامر اإلهلية منذ رحيل رسول اهلل

 

 ــــــ أهمية التعّرف على اإلسالم يف تعاليم اجملتمعـ ب 

ُيبدي حساسية مفرطة جتاه مسألة املعرفة، حبيث  الصدرلقد كان السيد 

بأن عدم معرفة التعاليم اإلسالمية على حقيقتها ُيساوق  القولإىل  كان يذهب

ضعف إميان اجملتمع إىل  ية باإلسالم يؤّدي مستوى معرفة األّمألن تدّن ؛إنكارها

ارتفاع مستوى الوعي باإلسالم يبعث يف األمة روح الصحوة واليقظة  واضمحالله. وإّن

  .(19)واملسؤولية

الثالثة الدخيلة يف سعادة الشعوب  ف السيد الشهيد بالعناصروبعد أن عرَّ

ـ واإلميان بذلك الدين 2 ؛ـ الدين الكامل والنموذجي1واجملتمعات البشرية، وهي: 

قال ما معناه: ما هو سبب ابتالء ، (28)ـ معرفة تعاليم ذلك الدين1 ؛والنظام املثالي

ن ووقوعهم يف أنواع من التخلف، رغم أ ،املسلمني بالكثري من املشاكل واآلفات

 الذي هو باعرتاف العدّو ،ع بهذا الديناجملتمع اإلسالمي )أي الشعوب املسلمة( يتمتَّ

 ذلك أّن مات النظام الفكري االجتماعي؟ جواُبوالصديق حيتوي على مجيع مقوِّ

الشعوب اإلسالمية ال متتلك معرفة ووعيًا كاماًل بالتعاليم اإلسالمية املشتملة على 

يف  كاٍف اإلجتماعي والعملي. وعندما ال يكون هناك وعٌيالوعي السياسي والثقايف و

ذات ُبعٍد واحد، سيكون بيننا وبني أو  مجيع احلقول، وكانت معرفتنا للدين ناقصًة

ه على الرغم من صيانة اإلسالم عن التحريف نفسه. فإّن لُّال يِق ،من التناقض الدين نوٌع

التفسري  لتحريف قد يطاُلهذا ا احلنيف والقرآن الكريم من التحريف، ولكّن

 والتطبيق والعمل. 
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 ــــــ فلسفة وضرورة تنظيم احلياة االجتماعية على أساس الدينـ ج 

حيث  ،على مسرية احلياة اإلنسانية منذ بدايتها نظرًة صدربعد أن ألقى السيد ال

اخلشب ى على النباتات، ويصنع األدوات واألسلحة البدائية من كان اإلنسان فيها يتغّذ

ظهور االختالف بني اجملتمعات إىل  ،خذ من الكهوف واملغارات مالذًا لهواحلجارة، ويتَّ

بسبب األنا وحّب الذات والطمع واالختالف يف اآلراء واألذواق والقدرات  ؛اإلنسانية

قانون يعمل على إىل  اخلاصة، األمر الذي جعل اإلنسان يرى نفسه بأمّس احلاجة

يتساءل ، م عالقات اإلنسان الداخلية واخلارجيةقانون هو الذي ينظِّتنظيم حياته؛ ألن ال

ى عملية سّن هذا القانون؟ هل هو اإلنسان الذي جيب أن يتوّل ْنالسيد الشهيد قائاًل: َم

مشكلة التناقض يف املصاحل ستفرض نفسها على كتابة  نفسه؟ إذا كان كذلك فإّن

 املربع الذي أردنا اخلروج منه! إىل  ونعود ،هذا القانون أيضًا، وعندها ستعود املشكلة

أن الدين هو الذي جيب أن يسّن القانون إىل  السيد الشهيد يتوصل وبالتالي فإّن

ر والتشريع الذي يضمن لإلنسان اخلروج من هذا املأزق، وإن الدين هو وحده الذي يوفِّ

 فطرية والتطبيقية. األرضية الالزمة ملعاجلة مشاكل اإلنسان النفسية واالجتماعية وال

وحيث كان الدين حاجة فطرية، وضرورة لتنظيم حياة اإلنسان على مستوى 

ى اآلن يف تنظيم حياة اإلنسان وبقائها، فما الذي العالقات اخلارجية، وكان فاعاًل حّت

 مينع االستفادة من هذا القانون الذي حيتاج إليه اإلنسان يف املستقبل أيضًا؟ 

اقضات الواقعة بني املصاحل الشخصية واجلماعية، إن القضاء على التن

والسيطرة على األنا واألطماع اإلنسانية، إمنا يكون من خالل اإلدارة الدينية، اليت 

إىل  تعمل على كبح الرغبات وامليول اإلنسانية الطاغية، وتساعد اإلنسان وتهديه

واملقدسات الدينية،  من أجل إحياء القيم ؛التنازل عن مصلحه الفردية لصاحل اجملتمع

 واحلصول على األجر والثواب األخروي. 

اليت  ،إن الدين يشتمل على الكثري من العناصر الروحية واملعنوية العظيمة

من أجل حتقيق األهداف ـ ى بنفسه حّتـ االستعداد للتضحية  جتعل اإلنسان على أمّت

ن يتنازل عن الكثري من مصاحله الشخصية ومنافعه الفردية الفرد املتديِّ الدينية. وإّن

 من أجل حتقيق املصاحل االجتماعية. 
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آيات من القرآن الكريم النازلة بشأن التأسيس هلذه إىل  الصدرالسيد يشري 

ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن أو  ِمْن َذَكٍر ًاَمْن َعِمَل َصاِلح﴿النظرية الراقية، ومنها قوله تعاىل: 

(. ويقول: إن املصاحل الفردية واالجتماعية مرتبطة 97)النحل:  ﴾ْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًةَفَلُن

ز الدوافع اخلّيرة لدى الفرد، ي ونعزِّيف البني أن نقوِّ ببعضها ارتباطًا وثيقًا. واملهّم

مبا يتناسب وبناء احلياة الكرمية. وإن  ،أعلى درجات الكمالإىل  والبلوغ بها

وسبياًل، وإن الدين  حالًّ التفكري من أجل توحيد املصاحل الفردية واالجتماعية يعّد

الذي نعمل من خالله على رفع التناقضات  ،يعترب خري إطار تربوي للقيام بهذا احلّل

 الفردية واالجتماعية. 

 

 ــــــ الشهيد الصدر ضرورة إقامة احلكم من وجهة نظر السيدـ د 

ة احلكومة من وجهة النظر ييف بيان أهّم &قال الشهيد حممد باقر الصدر

 ومن هنا تكون الدولة ظاهرة دينية، وإْن .الدينية: لقد ظهرت الدولة على يد األنبياء

د. ولذلك مل يشهد تاريخ وَججد الدين أم مل ُيكان العلماء يعتربونها حاجة إنسانية، ُو

ظاهرة احلكم يف أغلبها  فرتة خالية من بعض أشكال احلكم. رغم أّن اإلنسانية

  .(21)كانت مقرونة باحلضارة واملدنية

رفع مستوى إىل  سة مساوية، وهي يف أساسها تهدفالدولة مؤسَّ وقال أيضًا: إّن

 أداء الرسالة اإلهلية. 

د إرادة اهلل يف األرض، وهي منسجمة مع التكوين احلكومة جتسِّ ألّنو

 ،مشروعيتها تقوم على أساس ممارسة السلطة واحلاكمية والفطرة البشرية، وإّن

عن  اخلالفة إذا كانت منفصلًة ق اإلرادة اإلهلية يف ضوء اإلرادة التشريعية، فإّنوحتّق

 ، ومع إلغائها يكون الظلم والفساد هو السائد. الشريعة اإلهلية تعترب الغيًة

التارخيية واحلضارة اإلنسانية، ويف ذلك جتسيد ق الرسالة إن إقامة الدولة حيّق

من أجل حتقيق العدالة واستئصال الظلم والشرك والفساد  ؛لألمانة واخلالفة اإلهلية

 ستكبار من على وجه األرض. واال

ط مة عن األسرة، وتسّلإن الدولة من وجهة نظر السيد الشهيد ليست حالة متقّد
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اجتماعية، سعى  بل هي ظاهرٌة ،العقد االجتماعيأو  السيادة الطبقية،أو  األقوياء،

 اجلهود من أجل حتقيقها وإقامتها.  األنبياء وبذلوا كّل

َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث ﴿بعد ذكره قول اهلل تعاىل:  الصدروقال السيد 

َما  اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفياللَُّه النَِّبيِّنَي ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهْم 

( ما مضمونه: وبذلك قام األنبياء بدورهم على أحناء 211)البقرة:  ﴾اْخَتَلُفوا ِفيِه

من أجل إقامة احلكومات الصاحلة، وقد باشر الكثري منهم الدور الرقابي  ؛خمتلفة

. كما بذل النيب موسى د وسليمانواود اناملباشر على أداء الدولة. ومن هؤالء النبّي

من خالل سعيه  ؛|األكرم مجيع جهوده يف هذا اإلطار. وقد استطاع النيّب

ـ  لت هذه الدولة ـ حبقٍّأن يقيم أطهر وأنقى دولة يف التاريخ. وقد شكَّ ،وتضحيته

دت مبادئ الدولة الصاحلة جتسيدًا كاماًل منعطفًا عظيمًا يف تاريخ اإلنسان، وجسَّ

ها يف كثري من األحيان ـ بعد وفاة الرسول األعظم ـ أن هذه الدولة قد تواّل ورغمائعًا. ور

دورها يف حماولة  اإلمامة مارست باستمراٍر ال يعيشون أهدافها احلقيقية فإّن قادٌة

يف  ^م األئمةطريقها النبوي الصحيح، وقدَّإىل  وإعادتها ،تصحيح مسار هذه الدولة

 هذا السبيل زمخًا هائاًل من التضحيات. 

وقد عاش العاِلم  .وقد امتّدت اإلمامة بعد عصر الغيبة يف املرجعية الشيعية

رة ـ عيشة الرفض لكّل املسلم الشيعي ـ مع كّل الصاحلني من أبناء هذه األمة اخليِّ

 من أجلها كّل اليت ناضل ،والعدل ق بدولة احلّقألوان الباطل، واإلصرار على التعلُّ

  .(22)أبرار البشرية وأخيارها الصاحلني

 

 ــــــ ضرورة النظام اإلسالميـ هـ 

 «ضرورة أن يقوم النظام اإلسالمي على أساس الدين»ن السيد الشهيد بعد أن بيَّ

ضرورة ذلك على أساس إىل  النظام اإلسالمي، وأشارإىل  بيان حاجة املسلمنيإىل  عمد

 : مبا يلية اليت خنتصرها األدّل

ألن املسلمني يعيشون جتاه اإلسالم  ؛ع والعقيدة: خلق حالة التناغم بني املشرِّأواًل

 نظام آخر.  أّيإىل  أكرب علقة عاطفية منهم
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: من أجل خلق توافق بني اخللفيات الروحية واالجتماعية يف حياة اإلنسان ثانيًا

ى تكتفي مبجّرد عالج العالقات االجتماعية، املسلم؛ ألن األنظمة االجتماعية األخر

رة القائمة على عالقة اإلنسان وال تعنى حباجاته النفسية والرتبوية، والرابطة املؤثِّ

خبالقه. ويف الوقت نفسه فإن الفرد املسلم ال ميتلك غري اإلسالم مصدرًا موثوقًا 

إىل  ن بشكل كاملإذ ال ميكن االطمئنا ؛ومنسجمًا لتنظيم حياته وحاجاته الروحية

الَِّذيَن ﴿واحد، قال اهلل سبحانه وتعاىل:  األمور من ُبعٍدإىل  القوانني الوضعية اليت تنظر

 (. 20)الرعد:  ﴾آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّه َأاَل ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب

والبنية املنسجمة مع عقائدنا وتارخينا : إن تأسيس النظام اإلسالمي، ثالثًا

ة يف حياتها الراهنة ضد االستعمار الديين، سوف يساعد على اجلهاد الذي تقوم به األّم

الكافر، ويبعدها عن االعتماد على أسس املذاهب االجتماعية األخرى اليت ال تنسجم 

 . واستقالل ثقايف وجدان املسلم، وال حتتوي على أصالٍةمع تسانخ توال 

اليت ظهرت يف العامل  ،لقد كانت االجتاهات القومية واالشرتاكية والليربالية

ين، من الدور الباطل ام الليرباليني واملستبّداإلسالمي بهدف اخلالص من شّر احلّك

وال ملء الفراغ الفكري  ،الذي مل يكن يستطيع تلبية االحتياجاتواملتزلزل، 

ب من وعقيدة متينة، وال ما يرتكَّ ل على مباٍنشرتاكية كانت تشتموالفلسفي؛ فال اال

 الليربالية. أو  االشرتاكية

إقامة حكومة إىل  يهدف ،بعد أن أخذ على عاتقه مشعل اهلداية ،إن اإلسالم

وعليه ال ميكن أن . ة على أساس التناغم الفكري مع أساليب الرتبية العقائديةاألّم

 : التاليةيتجاهل الوظائف 

على أساس تلك القاعدة الفكرية والرتبوية، وإدارته من خالل ـ هداية الفرد 1

 ذلك. إىل  منظومة القيم، وإجياد التناغم والتوفيق بني الفكر والسلوك وما

بغية احلفاظ عليه وصيانته من خماطر  ؛ـ السيطرة ومراقبة الفرد من اخلارج2

اإلدارة الرتبوية، و ،مة )الفكروذلك من خالل ذات األصول املتقّد ،اإلنزالق والزلل

ق التعاليم اإلسالمية وأساليب ن ويثبت أفضلية وتفوُّيبيِّ اوالتعليم املتواصل(. وهذ

اإلسالم الرتبوية على الرؤية القائمة على الدوغماتية اجلزمية ذات األفق الواحد 
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والضّيق؛ ألن التعاليم واملعارف اإلسالمية مستمّدة من العقيدة األخالقية والسياسية 

تمع من الداخل القتصادية الكاملة والعميقة واجلامعة، واليت تعمل على إصالح اجملوا

الشكلي أو  وال تكتفي مبجّرد اإلصالح الصوريبشكل جذري وجوهري، 

 والتشريفي. 

 

 ــــــ وجواب السيد الشهيد الصدر ،ر والثابتمفارقة املتغيِّ

ين جند لدى السيد الشهيد ر يف الدالرتباط هذا البحث مبوضوع الثابت واملتغيِّ

رات احلياة، بعض اإلشارات يف نقد الكالم القائل بعدم انسجام اإلسالم مع متغيِّ

 اإلجابة عنها. إىل  اًل، ثّم نعمد بعد ذلكنستعرضها باختصار، وسنذكر أصل الشبهة أّو

ن حيّل املشاكل االقتصادية أيقول املثريون هلذه الشبهة: كيف ميكن لإلسالم 

اليت ظهرت بعد أربعة عشر قرنًا من جميء اإلسالم، حيث أصبحت حياة اإلنسان 

 أكثر تعقيدًا؟! 

عن ذلك قائاًل: إن اإلسالم يستطيع إدارة احلياة وتنظيمها  الصدرجييب السيد 

 ضمن أطره احليوية. 

ها يف الكتاب ح بواملصرَّ ،األحكام املنصوص عليها هيالعناصر الثابتة 

 ة. والسّن

اليت ُيستعان بها وفقًا خلصائص  هي كة واملرنةرة واملتحرِّالعناصر املتغيِّ

 واحلاجة اليت تفرض نفسها.  ،املرحلة

ان من أجل االجتهاد واالختيارات اليت تعطى للحاكم الشرعي عنصران هاّم وإّن

  .(21)رة يف اإلسالمحتريك العناصر املتغيِّ

يف األديان اإلهلية ال تعين اجلمود الفكري، فقد قال تعاىل يف  «ةالسّن»إن 

أمل تر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة ﴿حمكم كتابه الكريم: 

ر (. فهذه اآلية الكرمية تثبت أن التغي24ُّ)إبراهيم:  ﴾َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماِء

ر يف الوقت نفسه يقوم على أسس وقوانني ثابتة ئم يف عامل الوجود، ولكن هذا التغيُّقا

 ال تتغّير. نا لألصول هو أنها ثابتٌةفهَم وإّن .ال يطاهلا التغيري
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الهوامش
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الشهيد الصدر واملبادرة اجلديدة يف نظام التعليم يف 

 احلوزات العلمية
 

 مهدي نصيري. د

 بنظيرة غالترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

ويرجع  .زةة ومتميِّاألمور االجتماعية مبكانة خاّص ى التعليم من بني كّلظحي

ومنطلق جناحها املادي واملعنوي. والعلم  ،اس تكامل اإلنسانيةميثل أس كونهإىل  ذلك

 ،به النفس احتي ،فالعلم حياة .م وصاحب اإلجالل املعنوي فيهاحمور دائرة التعّل

الطريق أمام البصرية يكسب البدن مناعة  يءوكما يضويستنري به العقل البشري، 

كل  وخري ما يطلب منه الربهان ضّد ،هؤالعلم أصل كل خري ومبد .اآلفات كّل ضّد

 ويرشد احلريان من املؤمنني.  ،الذليل الشبهات، يعّز

ى بعناية ظوحت ،ية قصوىمن هذا املنطلق أصبحت تعنى مراكز التعليم بأهّم

حيث تعمل على إغناء القدرات العلمية ومهارات  ،ة بني كل املراكز االجتماعيةخاّص

 التعلم والتحصيل. 

فالقوة البشرية بالنسبة  .املتعلمنيتها على كتساب قّواتعتمد مراكز التعليم يف 

راكز إىل مله املواد اخلام بالنسبة تشبه يف ذلك ما متثِّ ،وليهلا تعين رأس املال األ

ن اهلل سبحانه وتعاىل قد أنعم على البشر بنعمة إوحيث  .نتاج الصناعيالتصنيع واإل

                                                      



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

110 

وكثرة  ،والرغباتع امللكات تنّوإىل  ذلك فقد أّدى ،جانب احلواسإىل  ،العقل والقلب

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ﴿قال تعاىل:  .صنفية ونوعية يف االستعدادات والقدرات

 ﴾ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل

  (.78)اإلسراء: 

اليت تعمل على بناء  ،إحدى تلك املراكز العلمية  احلوزة العلمية حبقٍّوتعترب

 مراتب الكمال والتكامل. إىل  لريقى ؛سوتأهيل هذا اإلنسان املقدَّ

هي وسيلة للرفع من  ،هليةإست منذ البدء على بصرية سِّواليت ُأ ،فاحلوزة العلمية

بهذه اخلصوصيات  ألن جمتمعًا ؛م راشدنساني متقّدإوبناء جمتمع  ،نسانقيمة اإل

نسانية حنو سلوك طريق هذا يعمل على هداية اإل وكّل .نسانحبفظ كرامة اإل كفيٌل

 . احلّق

 ه كلما كان الربنامج التعليمي يف احلوزات العلمية دقيقًامر أّنامللفت يف األو

لضرورة بة وعذبة. لذلك أصبحت اطّي ما أنتجت هذه الشجرة الطيبة مثارًاكّل وأساسيًا

يفي  ،ط من برنامجما خيطَّأو  ن من كتبسواء يف ما يدوَّ ،جياد حمتوى علميإلماسة 

 ما خيّص الفراغات العلمية يف على سّد وقادٍر ،سالمي العامليمبتطلبات اجملتمع اإل

 العلوم الدينية. 

فكار واآلراء لعلمائنا يف الفلسفة، العرفان، الفقه، األصول فالعديد من األ

ض بأسلوب حديث عَرُتبسبب كونها مل  ؛تهاتها وقّورغم دّق ،واحلديث والتفسري

 ،وأهملت يف رفوف املكتبات ،عقول أصحابها مل تتعدَّ ،يتوافق ومتطلبات العصر

 وتنسج عليها العنكبوت بيوتها. ، من الغبار س عليها أكواٌملتتكدَّ

يفرض على احلوزات  ،وما يفرضه العصر من السرعة ،احلاجة العلمية اليوم إّن

ولألسف فإن العديد من  .نتاج كتب وفق مقتضيات تعليمية وتربوية حديثةإالعلمية 

بهام واالنغالق يف عرض املطالب، إلالكتب يف احلوزات العلمية تعاني من الغموض وا

ر العلمي، عدم والتأخُّم د املطالب االستطرادية، عدم مراعاة التقدُّعدم التبويب، تعدُّ

وغريها من املآخذ، اليت تعترب عرقلة حقيقية  ،تهامراعاة التنسيق بني املطالب يف طولّي

 ،هذه املعضالت واستغراق فكر وجمهود الطالب يف حّل ،م املنت احلوزويمام تقدُّأ



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

111 

 مستمر.  ويف كل املراحل بشكٍل ،ر مع مجيع الطلبةاليت تتكرَّ

خري ينادون باإلصالح وجتديد لماء يف منتصف القرن األمن الع وقد خرج مجٌع

حيث قاموا بتأليف كتب على الطراز احلديث يف  ،البنية العلمية يف احلوزات العلمية

مع احلفاظ على غنى املطالب  ،ي تلك املشكالتحماولني ختّط ،ى العلوم احلوزويةشّت

قدام أن اإلإىل  شارةمع اإل .وعلى أصالتها وعمق أحباثها ،العلمية يف املوروث العلمي

فالكتب  .ترحيب يف احلوزات العلمية حمّل على مثل هذه اخلطوات مل يكن دائمًا

حيطت عرب مراحل الدرس يف أ ،تقانها العلميإفيها وجلاللة شأن مؤلِّ ؛سة فيهااملدرَّ

املساس حتديثها مبثابة إىل دعوة أو  جتديد وأصبح أّي ،هذه املراكز العلمية بالقداسة

 ة. بتلك القدسّي

مثل: احلاشية،  ،مكان كتب الكتب العلمية اليت ميكنها أن حتّل كما أّن

أن تكون من  بّد ال ،و... ،والكفاية ،املعامل، شرح اللمعة، الوسائل، املكاسب

مدرسية. ويف السنوات  كتبًا حتى ميكنها أن تعّد ؛انةتة ومدة ذات قّوحلاظات متعّد

 ،ثالث شخصيات علمائية هذه املرتبة العلمية إاّلإىل  ق للوصولوفَّمل ُي ةخرياأل

فاتها يف الوسط تها العلمية وعمق أحباثها أن تفرض مؤلَّاستطاعت من خالل قّو

 عن بعض الكتب القدمية ذات العيار الثقيل.  وأن تكون عوضًا ،احلوزوي

 السيد حممد حسني الطباطبائي (،هـ1101) رضا املظفر دالشيخ حمم

 دخلوا احلوزة العلمية كرقٍم علماٌء ،(هـ1481) (، السيد حممد باقر الصدرهـ1480)

عن العديد من الكتب املدرسية  حديثًا فاتهم عوضًاقوا بفضل مؤلَّوحقَّ ،صعب

ليخلف حاشية  ،رلألستاذ املظفَّ (،ماميةعقائد اإل)و (،أصول الفقه)فقد جاء  .القدمية

 (بداية احلكمة)من كتابي  باب احلادي عشر. وأتى كلٌّوال ،عبد اهلل، القوانني املاّل

وكان  .منظومة السبزواري حمّل ليحّل ،للعالمة الطباطبائي (،نهاية احلكمة)و

صول الفقه يف أدورة كاملة يف  ،للشهيد حممد باقر الصدر (،صولدروس يف علم األ)

 . اليةمرحلة السطوح الع

ما يسطع من العلماء الذين قلَّ ًاواحد الشهيد حممد باقر الصدر حبقٍّ وقد عّد

استطاع أن يزيل  مصلحًا وكان فعاًل ،مثاهلم يف جمال العلوم الدينية املختلفةأجنم 
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يف جمال  خصوصًاو ،الكثري من نقاط الضعف والنقص يف احلوزة العلمية الشيعية

 بداعاته على مستوى الكتبإبتكاراته واوذلك من خالل  فيها؛النظام التعليمي 

 ة ومقام حمرتم يف أوساط احلوزة العلمية الشيعية. اليت حظيت مبكانة خاّص ،املدرسية

صغري مبا جاد به هذا  التعريف مبقداٍربنا يف هذا البحث ما ينحصر سعُيّنإو 

وإجراءاته اليت اعتمدها يف إصالح البنية  ،هئمن خالل نظرياته وآرا ،العامل الفّذ

 ووسائله احلديثة يف هذا امليدان.  ،احلوزة العلميةيف التعليمية 

 

  ــــــ ر املناهج التعليميةالتاريخ الفكري لتطوُّ

ة حّد ةوقّل ،ة من ناحيةوبروز تغيريات اجتماعّي ،م اجملتمعاتتقدُّ ةسرعة وتري إّن

ر ْكيقاظ الِفإعلى  كان باعثًا ،التوترات والضغوطات االجتماعية من ناحية أخرى

خاص يف  وظهر هذا بشكٍل .وساط احلوزويةاأل يفتجديد الالتغيري ووإجياد الرغبة يف 

 وظهرت أخرى جديدة.  ،عت العلوم واملعارفحيث توسَّ ،خريةالفرتة األ

إن التغيريات اليت عرفتها اجملتمعات البشرية عملت على بروز احتياجات 

ومل يكن اجملتمع  .نواحي احلياة وبالتالي ظهور وسائل حديثة يف كّل ،جديدة

ووجدت احلوزة العلمية  .مكانات اجلديدةعن كل هذه التحوالت واإل سالمي بعيدًااإل

مر أول ما يتطلب وأدركت أن هذا األ تحديثات،نفسها أمام ضرورة مواكبة هذه ال

 وإعادة هيكلة طروحاتها يف الدرس والتعليم.  ،إحداث تغيري يف بنيتها خاصة

 ،أدركوا احتياجات وضرورات العصر ْنن اجلدد ممَّفووقد عمل بعض املثقَّ

يعملون يف ميدان العلوم واملعارف  ْنواستوعبوا حجم املسؤولية امللقاة على عاتق َم

الت يف النظام التعليمي داخل يف سبيل إحداث حتوُّ ،سني و...من علماء ومدرِّ ،الدينية

رغم يسرها  ،اهلهاصالحية ال ميكن جتإمبادرات  على تقديم ،احلوزة العلمية

 وجزئيتها. 

ص يف العلوم احلوزوية، وفتح اجملال أمام اللغات لقد طرحوا فكرة التخصُّ

رسالة احلوزة  ْدوبهذا مل تُع .رات التعليميةوبعض العلوم األخرى لتكون ضمن املقرَّ

 ،ع دائرة تعاطيها مع فئات اجملتمعبل ستتوسَّ ،مقتصرة على املنابر واحملافل التقليدية
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وبذلك ستنفتح على حميط فكري وعلمي متنوع  ،ت خارج احلدود اجلغرافيةوامتّد

وعملت وال  ،هذه التطلعات عراقيل وموانع عديدة وقفت يف وجه كّل ومتعدد. لكّن

متطلبات  بعرض احلائط كّل ضاربًة ، التقليديريالتفك ةزالت تعمل على سيطر

د. وقد كتب الشهيد ك وال يتمدَّها ال يتحرَّييف عين وكأن العامل جامٌد، العصر

س احلوزة عمد الشيخ عبد الكريم احلائري مؤسِّ»: قائاًلمطهري يف نفس املوضوع 

مون بعض اللغات حبيث يتعلَّ ،قم إلعداد عدد من طلبة العلوم الدينيةيف العلمية 

 اجملتمعاتإىل  سالمتبليغ اإل اى يستطيعوحّت ،ماتيةجنبية وبعض العلوم املقدِّاأل

ما  ى أتت جمموعة أناس أقّلن شاع اخلرب حّتإوما  .فوا بهذا الدينويعرِّ ،األخرى

موال اليت يعطونها ن األأب نذارًاإعطوا أو ،قمإىل  هم شبه عوام من طهرانيوصفون به أّن

ار وعلومهم، م طلبة العلوم الدينية لغات الكّفليست لكي يتعلَّو ،مامهي من سهم اإل

عبد  الشيخوملا رأى  .فعلهم ستكون كيت وكيت ةن رّدإالوضع فواذا ما استمر هذا 

يف  وقد يكون سببًا ،يف احلوزة جياد خلٍلإإىل  يهذا األمر سيؤّد ائري أّناحلالكريم 

 .(1)«وصرف النظر عنه ،عن طرحه تًاتراجع مؤقَّ ،خرابها

 ،صالحفأراد اإل ،تعيشها احلوزةاليت ة وحجم املعضلة آخر نوعّي عامٌلأدرك 

شعاع إمستوى مركز إىل  كي ترقى ؛مالتقدُّإىل  وبالتالي العمل على الدفع باحلوزة

يف الطليعة. الشهيد حممد باقر  ويكون دائمًا ،اتيواكب املستجّد حضارّي علمّي

 ،ن له أن إصالح اجملتمع الشيعيتبيَّ ،مام اخلميينجانب اإلإىل  ،خرالصدر هو اآل

ألن الّناس يف اجملتمع  ؛رهني بإصالح احلوزات واجلامعات ،سالمي بشكل عاّمواإل

مشكالتهم الدينية  يلجؤون إليها يف حّل ،الشيعي دائمي العالقة باحلوزة العلمية

 ويعتمدون عليها يف رفع مقدرة فهمهم واستيعابهم حلقيقة األمور.  ،واالجتماعية

مور ال ى باطن األتغيري الشكل مع احلفاظ عل لقد كان الشهيد الصدر يرى أّن

مناهج التدريس والتعليم وطرق عرض  وكان يؤمن أّن .وال يستحق الوصف ،تغيريًا يعّد

حزم  وهلذا سارع بكّل .التغيري يف العديد من مسائلهاإىل  يالدين حتتاج بشكل جّد

ويف ما يكتب  ،التأليف يف هذا املوضوع. لقد كان أسلوبه يف خطبهإىل  ومسؤولية

جديد  وأن يعيد رمسها بشكٍل ،ط الضوء على النقاط املبهمة واملغلقةسلِّأن ي ،فويؤلِّ
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 .ويضع هلا حجر األساس ،س ملواضيع عديدةما كان يؤسِّ وكثريًا .دةمن زوايا متعدِّ

وهذه املبادرة العملية منه هلا قيمتها الفعلية، فقد فتح الشهيد الصدر الطريق أمام 

 وا العمل. ويتّم ،ى يكملوا البناءحّت ؛الصحيحن هلم املسلك وبيَّ ،القادمني

ة القدماء لقد كان الشهيد الصدر من العلماء القالئل الذين ال جيعلون سّن

ولذلك كانت له الشجاعة يف التعبري  ّية.أمام تطوير النظريات والطروحات العلم حجابًا

من جهالة ه وأفكاره والكشف عنها. وهذه الشجاعة مل يكن هلا أن تنبثق ئعن آرا

 بل من نظرة جديدة ثاقبة. ،أفكار القدماء

البحث يف النظريات املختلفة يف إىل  ف على الشهيد الصدر أكثر نعمدوللتعرُّ 

 وذلك ألن قيمة ومكانة األشخاص دائمًا ؛ر التعليم والرتبية يف احلوزة العلميةجمال تطوُّ

 ،األفكار والنظريات األخرىهم مع ئراآضح من خالل مقارنة ومقابلة أفكارهم وتتَّ

 هما األفضل واألرقى. حيث يتم الكشف عن أّي

 

  ــــــ ن تطور النظام التعليميأنظريات خمتلفة يف ش

 .ةتوجد بشأن الكتب التعليمية التقليدية يف احلوزات العلمية آراء ونظريات مهّم

 ن. ودتباع ومؤّيأرأي  كما يوجد لكّل

 

  ــــــ ولالرأي األ

ل الرأي احملور الذي تدور يف أنه ميثِّ إاّل ،ي قليلأى هذا الريتبّن ْنعدد َم رغم أّن

املنت التعليمي  ويؤمن أصحاب هذا الرأي بأّن .ه أغلبية األفكار يف احلوزة العلميةِكَلَف

ة حبيث ال ميكن أن التقليدي يف احلوزة العلمية من الصالبة والقوة العلمية والدّق

وبالتالي يبقى املنهج القديم  ،فهو أفضل منت تعليمي ذال .بأحسن منهل يبدَّأو  ضيعوَّ

 التقليدي أرقى منهج وأفضله. 

 

  ــــــ الرأي الثاني

املتون التعليمية املوجودة يف احلوزات العلمية غري  جمموعة أخرى أّنترى 
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يريات املقابل أن بعض التغيف ن ْويَر هملكّنوالتجديد والتحديث. إىل  وحتتاج ،كاملة

املتون  حمّل جرائي ال تستطيع أن حتّلاملقرتحة يف املوضوع يف بعدها العلمي واإل

وهذه التجربة تكشف عن أن مسألة  .ته وإتقانهبلحاظ كونها ليست يف قّو ؛القدمية

 يفولو  ،ة غري ممكنةعملّي ،يتها وضروريتهارغم إدراك أهّم ،تغيري املتون القدمية

فال أحد يستطيع اإلتيان مبتون يف نفس مرتبتها من حيث القوة  ،املستقبل البعيد

 تقان. واإل

 

  ــــــ الرأي الثالث

 (.التنويرينيـ )ن بْويسمَّ ْنَمأو  ،دُدفني اجُلهذا الرأي يف جمموعة من املثقَّ يتمثَّل

ل اد هذا االجتاه. هم يعتقدون بتغيري وحتّوالشهيد حممد باقر الصدر من رّو دَُّعوُي

من مالحظة  بّد ن أنه يف هذا التغيري الْوأساسي يف النظام التعليمي يف احلوزات. ويَر

ن تتالزم أو بّد ووظائفها اليت ال ،أهداف احلوزات على املستوى االسرتاتيجي

 ،احتياجات اجملتمع وما ينتظره من احلوزاتإىل  هداف، باإلضافةوخصوصيات تلك األ

 تعليمية القدمية اجلاري بها العمل. م حتقيق وحتليل املتون الثومن 

جاه أن الكتب املرسومة يف احلوزات العلمية ليست غري أصحاب هذا االّتيعتقد

 وينبغي كتابة وتأليف كتب تتوافق واملنهج احلديث واحتياجات العصر.  ،اتيةؤم

 

  ــــــ نظريات الشهيد الصدر وآفاقه العلمية

 .د يف العديد منهاوتفرَّ ،ومعرفية خمتلفةبرز الشهيد الصدر يف جماالت علمية 

 عالية يف العديد اآلخر منها.  كما كانت له مكانٌة

، لكنه سنة 10ـ  12احلوزة أكثر من يف سنوات دراسته للعلوم  ْزمل تتجاَو

ساعة  12وكان يقضي  .م والدراسةبها وبالتعلُّ وكان مغرمًا ،كان يعشق تلك العلوم

ه بدأ والعشق أّن وكانت مثار هذا احلّب .مستمّر م بشكٍليوم يف حتصيل العل من كّل

 اخلامسة والعشرين أي يف سّن ،هـ1170تدريس أول دورة له يف البحث اخلارج يف سنة 

نه ومكَّ ،تدريس الفقه اخلارج أبد ـه1101يف سنة و .ـه1191وأمتها يف سنة  ،من عمره
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وطرح مواضيع  ،ملطالبابسط  من ،يته يف التعاطي مع الدرسوجّد ،نبوغه العلمي

 ونقاط جديدة. 

املعامل ب بدءًا ،كان يرى ضرورة تغيري الكتب اليت تدرس يف احلوزة العلمية

إىل  اته يقول السيد كاظم احلائري: انظرواخصوص نظرّييف وانتهاء بالكفاية. و

 الرياضيات، هل نستطيع مقارنة رياضيات اليوم برياضيات الشيخ :مثل ،سائر العلوم

فائدة إذا قمنا بتدريس رياضيات  ولن جنين أّي .غري قابلة للمقارنةهي  أصاًل ؟البهائي

إىل وحني نصل  ،ثم بعد ذلك ،نظرياته وبعد كم سنة نقوم برّد ،الشيخ البهائي اليوم

ثم نطرح النظريات اجلديدة بعد  ،ولاأل على الرّد املراحل العليا من الدرس نقوم بالرّد

يف احلوزة العلمية  لكْن .واحد من تلك العلوم يف أّي ،هذا منهج ال يعمل به مطلقًا .ذلك

ونطرح يف مقابلها نظريات  ،اته للنقدوبعد سنوات نعرض نظرّي ،ندرس املعامل ابتداًء

ات الكفاية يف صول نضع نظرّييف دورة خارج الفقه واأل دًاوجمدَّ ،صاحب الكفاية

 . (2)«!منهج هذا؟ فأيُّ .وهكذا ،رينات الفقهاء املتأخِّنظرّيونطرح  ،معرض النقد والرّد

ات ضمن الكتاب وهلذا وجدنا الشهيد الصدر يقول بضرورة تدوين آخر النظرّي

من سطوح املقدمات  ًابدء ،عرضها على الطلبة يف خمتلف السطوح وأن يتّم ،املدرسّي

النظريات نقوم بتدوين وكتابة ر تلك ثم املتوسطة ثم العليا. وبعد سنوات حني تتغيَّ

جيعلنا نبتعد عن استغراق عمر  وهذا منهٌج .كتب جديدة تعرض اجلديد من النظريات

بل  ،ما يعيشه من نظرياتإىل  بصلٍة والذي ال ميّت ،الطالب وتضييعه يف دراسة القديم

على البدء من جديد يف دراسة الصحيح من  ذلك العمر جمبورًا سيجد نفسه وبعد كّل

 حيرث يف اهلواء.  ْنويكون عمره الذي مضى كَم ،لنظرياتا

من  بّد بل ال ،األصول والفقه مستثنيان من تلك القاعدةأّن ومل يكن يرى 

 . (1)بدون استثناء ،تطبيق نفس املنهج عليهما

مباحث وحتقيقات الشهيد الصدر متتاز يف جوانب أساسية عن سائر كانت 

 نذكر منها على اخلصوص:  ،ة وجوهاملباحث العلمية من عّد

 له النظري واملثل.  عمق النظر مبستوى قلَّـ الدقة و1

من فلسفة،  ،سالمي ومسائلهن خمتلف أبعاد الفكر اإلـ كانت تتضم2َّ
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 ... .و ،وتاريخ ،تفسريوخالق، وأمنطق، واقتصاد، و

غري  ،وقابلة للفهم ،ـ كانت طروحاته يف خمتلف العلوم سهلة يف مطالبها1

 دقيقة وكاملة.  نفس الوقتها يف لكّن ،بةمستصع

العلوم الرائجة يف  لقد استعمل الشهيد الصدر نبوغه العلمي يف خدمة كّل

واحد من  ن كّلإحبيث  ،ر علمّيأثعلم تأليف و وكان له يف كّل ،احلوزة العلمية

 وقاعدة أساسية يف انطالقته.  ،ر ذلك العلملتطوُّ سًابالفعل مؤسِّ كتبه يعّد

هذه التأليفات اليت  غنّية باملعارف والفوائد.علمية  ف آثارًاقصر عمره خلَّ رغمو

هلا امتيازات  ،ووفق أساليب جديدة، كتبها وفق املناهج التدريسية احلديثة

حبث إىل  منها حتتاج يف احلقيقة ن حماولة دراسة واحٍدإحبيث  ،وخصوصيات عديدة

فاته ونتاجاته الفكرية والعلمية على مؤلَّإلقاء نظرة ولو سريعة  ع. لكّنموسَّ مستقّل

وهو  .ة نبوغهوعن مدى قّو ،العاته ومشوليتهالواسعة تكشف عن عرض مساحة اّط

لظهر  قامسًة ه كانت ضربًةفشهادُت. على فراقه وأملًا األمر الذي يزيد القلب حرقًة

أن جيود  ة قلَّة علمّيومنار ًاألنها بفقده قد فقدت معلم ؛ةسالمّية اإلة ولألّماحلوزة العلمّي

 الزمان مبثلها. 

 

  ــــــ جتديد وتغيري الشهيد الصدر يف علم األصول

مباحث الشهيد الصدر يف علم األصول نستطيع القول بأنها كانت إىل بالنسبة  

لعقيدته  ووفقًا ،عن بداية عصر جديد يف تاريخ هذا العلم. فالشهيد الصدر إعالنًا

قام بكتابة جمموعة من الكتب  ،بضرورة تغيري الكتب احلوزوية يف األصول

وكانت هذه  .صولية تطابق مبادئ ومالكات الكتب التعليمية يف هذا العلماأل

 اجملموعة يف ثالث حلقات. 

إطالعه وإحاطته الكاملة والدقيقة بعلم األصول جعلته يدرك أن املتون اليت  إّن

مة ر عن هذه احلاجة يف مقّدوقد عبَّ .يتغيري كبري وجّدإىل  العلم حتتاج س يف هذاتدرَّ

 .ن فيها ضرورة هذا التغيريبيَّ ،لمفصَّ بشكٍل «صولسلسلة دروس يف علم األ»كتبه 

 كتبًا حيث كانت يف زمانها تعّد ،عدها العلمين قيمة تلك الكتب بلحاظ ُبفبعد أن بيَّ
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 ،صولياأل كبرية يف تطوير الفكر العلمّي درجٍةإىل  ـ حسب قولهـ جتديدية ساهمت 

على  رون بعمٍقشَكالذين ُي ،ةبرار العلمّيفيها األجانب كونها تفصح عن قيمة مؤلِّإىل 

عظيم على احلوزة ومسريتها العلمية...  موه للحوزة العلمية باخلصوص من فضٍلما قدَّ

ى تكون أكثر قدرة حّت ؛هذا ال مينع من العمل على تطوير الكتب الدراسية غري أّن

إىل يتناسب ومتطلبات املرحلة. ويف بيانه ألسباب دعوته  على أداء دورها العلمي بشكٍل

الكتب األربعة )املعامل، القوانني،  ّنإ»: تغيري تلك الكتب الدراسية كتب قائاًل

ها استعملت ككتب دراسية منذ أكثر من مخسني رغم أّن، ووالكفاية( ،الرسائل

ف ر عن آراء املؤلِّفت لكي تعبِّلِّوإمنا ُأ ،ف من قبل أصحابها هلذا اهلدفتؤلَّ مل ،عامًا

فه لكي يضعه مؤلِّ كبري بني كتاٍب وفرٌق .وأفكاره يف املسائل األصولية املختلفة

ر فيه عن أعمق وأرسخ ما وصل إليه من فه ليعبِّيؤلِّ وكتاٍب دراسيًا يكون كتابًا

 .(4)«أفكار وحتقيقات

فات مؤلَّ حول ،أحد تالمذة الشهيد الصدر ،حممد باقر احلكيمالسيد يقول 

وهما الدرس املعتمد  ،الشهيد الصدر: إن الشهيد الصدر بتحقيقه يف الفقه واألصول

وبعنوان مثال  .يف هذا الدرس استطاع إحداث تغيري جذرّي، والرئيس يف احلوزة العلمية

  .(5)«جديدًا قانونًا 28 كثر منأه يف حتقيقه يف األصول استنبط فإّن

عن  اليت استطاع الشهيد الصدر أن جيعلها عوضًا ،«احللقة الثانية»وقد كانت 

يف كبرية يف إصالح النظام التعليمي  للشهيد الصدر خطوًة ،نصاريالرسائل للشيخ األ

 احلوزة بامتياز. 

هلذا التغيري الذي أحدثه يف  ذكر أربعة أسباٍب «وىلاحللقة األ»مة ويف مقّد

 : وهي ،صولالكتب الدراسية يف األ

ربعة الرائجة يف نوع من التناسب والتنسيق بني الكتب األ ـ عدم وجود أّي1

 صول( . وكفاية األ، صولصول، فرائد األصول، قوانني األصول )معامل األاأل

 تبًاتأليفها أن تكون ك منفي هذه الكتب مل يكن غرضهم مؤلِّ ّنإـ 2

لوضوحها  ؛يف البدايةأو  ثناءوهلذا كانت حتذف فيها بعض احللقات يف األ ،دراسية

 يف غموضها لدى الطالب.  وهذا كان سببًا .لدى العامل
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 ال ،مكتمل علميًا هم يف سطٍح ْنفت للعلماء وَملِّألنها ُأ ؛ـ عدم مناسبتها للطلبة1

 التكليف.  شرُط القدرُة :صولوكما يقال ضمن قواعد األ .للمبتدئني والسائرين

فكم من القضايا املهمة  .ـ عدم وجود هيكلة منسجمة يف طرح املوضوعات4

استطرادات يف أو  ماتبوصفها مقّد اّلإصول مل تربز يف تلك الكتب واجلديدة يف األ

 يف علم األصول.  مباحث تلك املسائل املوروثة تارخييًا

ت قد مرَّف «عامل اجلديدة لألصولامل»وكما أوضح الشهيد الصدر يف كتابه 

واستطاع من  ،مستقّل ن فيها كعلٍمصول قطع فيها مراحل تكوَّعلى علم األ عصوٌر

 مراحل عديدة. وصل بعد كّل من طّي ،مرحلة وما تطلبه كّل ،كفاءأخالل علماء 

ن من عصور ْيبني عصَر فاصاًل ًار يصلح ألن يكون حّدمستوى من التطّوإىل  ذلك

صول وبهذا فعلم األ .الكامل بني العصر العلمي التمهيدي والعصر العلمّي ،العلم

  :ثالث مراحلإىل  ميقسَّ تارخييًا

 صول كعلٍمد القاعدة األوىل لعلم األي: وهو مرحلة تشيـ العصر التمهيدي1

من  ،نائاد هذه املرحلة نوابغ من فقهاكان من رّوو .ه ذهنية الفقهاء إليهوتوّج ،مستقّل

وانتهى  ،سكايفوحممد بن أمحد بن اجلنيد اإل ،بن أبي عقيل احلسن بن علّي :قبيل

 بالشيخ الطوسي. 

صول وىل لعلم األفقد نضجت فيه البذرة األ :عصر النضج الفكريـ 2

ة من خالل طرحه ملباحث فقهّي ،حيث استطاع تثبيت قدمه بني علوم زمانه ،وترعرعت

 ع. أرفع من التفريع والتوسُّ

د الشيخ الطوسي، ومن مجلة ول الفقيه اجملدِّألهذه املرحلة ا كان رائدو

يف هذا العلم  جنمهم ساطعًا والذين ظلَّ ،صولرجاالت هذه احلقبة من تاريخ علم األ

 ... .و ،والشهيدين األول والثاني ؛يق احلّلدريس، احملقِّإابن  :من نذكر كالًّ

مت احلركة فقد ظهرت مدرسة جديدة قوَّ :ـ عصر التكامل العلمي1

مستوى أعلى. إىل وبلغ  ،صولفيها علم األ افنم ،صولوانتصرت لعلم األ ،خباريةاأل

رائد هذه املدرسة و .أواخر القرن الثاني عشر يفكانت بداية هذا العصر اجلديد 

باإلمكان القول بأن ظهور هذه املدرسة  حتى أّن» ،د الكبري الوحيد البهبهانياجملدِّ
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قون الكبار قد كان اليت بذهلا البهبهاني وتالمذة مدرسته احملقِّ وجهودها املتضافرة

 . (2)«صولبني عصرين من تاريخ الفكر العلمي يف الفقه واأل فاصاًل ًاحّد

رات اليت عرفها هذا العلم أوصلت كتب صول بالتطوُّإن امتزاج تاريخ علم األ 

 فقد انتهج الشهيد الصدر منهجًا .مرحلة جديدة يف تاريخ هذا العلمإىل  الشهيد الصدر

ما يرتبط بالكتاب  يف خصوصًاو ،صولعلى علم األ نوعيًا اًلأضفى حتّو جديدًا

ض بامتياز نقاط ضعف ونقائص الكتب حيث استطاع أن يعوِّ ،الدرسي احلوزوي

 القدمية يف هذا اجملال. 

تسمح لنا شرافه عليه إصول ونظرة الشهيد الصدر لعلم األ ويف احلقيقة فإّن

نشري إليها باملرحلة  ،مرحلة جديدةإىل  نقلته ،نه جعله يقفز قفزة نوعيةإ :بالقول

صول بلحاظ مباحثه مع العلوم فقد انسجم فيها علم األ .الرابعة يف تاريخ هذا العلم

يكون بالفعل ابن زمانه  بذلك أن جيعل منه علمًاالشهيد الصدر استطاع و .اجلديدة

 نقدرة العلوم الدينية يف اإلجابة ع صوليني أّنألعلى أحد من ا ًاومكانه. وليس خفّي

وهذا وحده  .صولمبواقفهم ونظرياتهم يف علم األ ة مرهونٌةة للبشرّياالحتياجات الفعلّي

 جابة عن املستجدات. التغيري واإلإىل  والدافع بها ،ر العلوم احلوزويةاملوجب الفعلي لتطوُّ

 

  ــــــ الفقهبداعات الشهيد الصدر يف إ

بداعاته يف علم إمن  وقيمًة حجمًا قّلأبداعات الشهيد الصدر يف الفقه بإليست 

من  ،الذي جاء يف أربعة أجزاء، «حبوث يف شرح العروة الوثقى»فه مؤلَّ ّدَعوُي .صولاأل

ة الشهيد ف قد أظهرت قّووكانت حتقيقاته الرفيعة يف هذا املؤلَّ .مباحثه الفقهية أهّم

 ع على عرش احلوزة العلمية بال منازع. يرتبَّ وجعلته بصراحٍة ،الصدر

املباحث الفقهية  وزيسعى ألن حت ه كان دائمًاة أّنته الفقهّيز شخصّيما مييِّ وأهّم

آخر غري ما اعتادته احلوزة يف هذا العلم.  وأن تكون شيئًا ،دةالكمال من جهات متعدِّ

 بعض هذه اجلهات: إىل هنا  نشريو

أو  ما درسه وكان يف .ليه أحدإمل يسبق  قه يف مباحثه الفقهية بشكٍلـ تعّم1

 بشكل كبري.  قًاخطه بقلمه موفَّ
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أن يصبح فضاؤها إىل  وموضعّي ـ نقل بعض النظريات من جمال فردّي2

 . ذاتًا لوذلك يف مباحث هلا قابلية هذا التحوُّ ،وعامليًا جمتمعيًا

وأن  ،مراحل احلياة ض لكّلتتعرَّ ـ توسعة مساحة املباحث الفقهية حبيث1

 شكاالت اليومية. تواكب القضايا واإل

ة وتنظيمها على نفس الشكل الذي ـ تطوير أسلوب عرض القضايا الفقهّي4

 . «الواضحة ىالفتاو»مة وجدناه يف مقّد

تبويب  ما خيّص يف لقد كان الشهيد الصدر يرى ضرورة اعتماد نوع خاّص

 ىالفتاو»وقد رأيناه يعتمد هذا التبويب والتقسيم يف  .املباحث والقضايا الفقهية

ة مل رسالته العملية. فإميانه بضرورة تغيري وتطوير القضايا الفقهّي ّدَعاليت ُت ،«الواضحة

 الواضحة كنموذج عملّي ىوطرح شكل الفتاو ،ى مسألة التبويب والرتتيبحّت يستثِن

 هلذا الغرض. 

 :لن من التحوُّْيضر يفرض على الفقه نوَعالوقت احلا يرى الشهيد الصدر أّن

 .ساع احلياة البشرية وكرب احتياجاتهاالفقه فيه ويكرب باّتع يتوسَّو: فقّيـ أ1

ر العمودي ويف العمق: والبحث عمودي وعمقي. ويقول يف توضيحه للتطوُّـ 2

 بّد ... الوعموديًا فقيًاأأن يستنفد طاقة هذا االجتاه املوضوعي إىل  الفقهي اليوم مدعوٌّ

وأن  بّد ، الل عموديًاوأن يتوغَّ بّد ل هذا االجتاه املوضوعي يف الفقه، المن أن يتوغَّ

بالتشريعات  ،يكتفي بالبناءات العلويةال أن  النظريات األساسية، البّدإىل  يصل

وأن ينفذ من خالل هذه التشريعات التفصيلية، من خالل البناءات  بّد التفصيلية، ال

كل  نا نعلم أّنّنأل ؛ل وجهة نظر اإلسالمات األساسية اليت متثِّالنظرّيإىل  ،العلوية

باب من أبواب احلياة ترتبط بنظريات أساسية، ترتبط  جمموعة من التشريعات يف كّل

سالم، يف جمال احلياة االقتصادية سالم، تشريعات اإلأحكام اإل .بتصورات رئيسية

سالم يف جمال حكام اإلأسالم. االقتصادي يف اإلسالم، باملذهب ترتبط بنظرية اإل

النكاح والطالق والزواج وعالقات املرأة بالرجل ترتبط بنظرياته األساسية عن املرأة 

ل القواعد النظرية اليت تشكِّ ،ساسيةودور املرأة والرجل. هذه النظريات األ ،والرجل

ذلك بوصفه إىل  ال ينبغي أن ينظر .ل إليهامن التوغُّ يضًاأ بّد بنية العلوية، الهلذه األ
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ليس  .ن، بوصفه نوع أدب، بوصفه نوع تفنُّعن الفقه، بوصفه ترفًا منفصاًل عماًل

 ل عموديًامن التوغُّ بّد من النفاذ، ال بّد ال .من ضرورات الفقه بل هذا ضرورٌة .كذلك

 . (7)«وحماولة اكتشافها بقدر الطاقة البشرية ،تلك النظرياتإىل  يضًاأ

هذا يف يقول . سالميإعتمد هذه النظرية يف استخالصه لنظام اقتصادي اوقد 

سالم من أحكام اإل م يصبح من الضروري أن ندرج عددًاعلى أساس ما تقدَّ»الصدد: 

ن إيف نطاق عملية اكتشاف املذهب، و ،للمذهب فوقيًا اليت تعترب بناًء ،وتشريعاته

 . ها يف صميم املذهب ذاتهكّل داخلًة ْنتُك

سالم يف من أحكام اإل سع البحث يف هذا الكتاب لكثرٍيوألجل هذا سوف يتَّ

سع لبعض أحكام م العالقات املالية بني األفراد، كما يتَّاملعامالت واحلقوق اليت تنظِّ

وسياستها  ،وحتديد موارد الدولة ،مةالشريعة يف تنظيم العالقات املالية بني الدولة واأل

ألن هذا الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب ؛ العامة يف إنفاق تلك اإليرادات

االقتصادي فحسب، وإمنا هو كتاب حياول أن ميارس عملية اكتشاف هلذا املذهب، 

 . (0)«د هلذه العملية أسلوبها وسريها ومضمونها ونتائجهاوحيدِّ

حبث إىل  امالت يف حاجةفقه املعأو  فقه العقود الشهيد الصدر يعتقد أّنكان 

ن امتيازات ى تتبيَّوذلك حّت ؛دة اليوم يف الغربمقارن مع املباحث القانونية املتواِج فقهّي

ى يقوم الفقه ومن جهة أخرى حّت ،سالمي على القوانني الغربية من جهةالفقه اإل

للغرب عن  وبالتالي يكون بدياًل ،احتياجات تلك القوانني نسالمي باإلجابة عاإل

قوانينه اجلامدة. وقد عمل بالفعل على تأليف كتاب يف فقه املعامالت على تلك 

سالمي والقوانني على أحباث تطبيقية بني الفقه اإل حيث جاء مشتماًل ،املواصفات

 . (9)سالمية على إدارة اجملتمع البشريكشف فيه قدرة الفقه اإل ،اجلديدة

يد حممد باقر الصدر ضرورة تناول من النقاط األخرى اليت طرحها الشه

 نجابة عوأن تعمل على اإل ،صاتها احتياجات اجملتمعاملباحث احلوزوية مبختلف ختصُّ

 :نظري ،املستحدثات، وأن تدرس باملوازاة مع ذلك قواعد وعلوم أخرى يف احلوزة

حيث  ،اليت مل تكن ضمن برنامج احلوزة التعليمي ،والتفسري ،االقتصاد، األخالق

 . (18)صولت تقتصر احلوزة يف معظم برناجمها على الفقه واألكان
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ستاذه يف تطوير الدرس أحممد باقر احلكيم عن طروحات  السيدوقد كتب 

: إن امتيازات الشهيد يف جمال حتليل قائاًل ،يف احلوزة ليشمل ميادين وعلوم أخرى

وأقوال العلماء  ^ئمةيقرأ أحاديث األ وحتقيق القضايا الفقهية كونه كان دائمًا

ه كان يقرأ تلك النصوص مبعنى أّن ،نصب عينيه اعتبار ذاك الزمان واضعًا ،منياملتقدِّ

حاديث والفهم العريف السائد تلك األإىل ناظرة  ىحيث كانت الفتاو ،بلغة زمانها

فهم عميق ملفاهيمها إىل  ليتوصل ؛آنذاك، وكان يستعمل املقارنة بني سائر النصوص

 . (11)ومضامينها

وأن يعمل  ،أن يفهم النصوص الدينية خاّص ب من الفقيه بشكٍلطَلما ُي أهّم إّن

بشرط أن حيفظ خصوصيات الزمان واملكان يف  ،على تطبيقها على احلياة املعاصرة

 عملية االستنباط. 

من أضرار النظرة األحادية اجلانب يف االجتهاد وفقه  الشهيد الصدر أّنيرى 

ويقول يف هذا  .رة على توجيه وتربير الوقائع اخلارجيةاملصطلح هي عدم القد

رون النصوص الدينية عن طريق إجراء مطابقة بينها وبني اخلصوص: فهم ال يفسِّ

وهلذا وجدنا  .ذلك ى يستطيعوا استخراج قواعد من كّلحّت ؛الواقعة اخلارجية

م ثومن ، عالواحد على العديد من املواضي النّص يءالكثريين جييزون ألنفسهم جتز

 . (12)صدار أحكام خمتلفةإ

تفسري النصوص الدينية بتطبيقها على الوقائع  أّنإىل  وقد ذهب بعض الفقهاء

ر من مساوئ هذه وجدنا الشهيد الصدر حيذِّيف املقابل ومرفوض.  اخلارجية عمٌل

هم يقومون بتأويل النصوص الدينية أّن «الواقعيون»خطاء أمن بني  وقال: إّن ،النظرة

رغم فسادها وخمالفتها حلقيقة املعتقد الديين.  ،لكي تستوعب الواقعة اخلارجية

 ، الذين استسلموا للواقع االجتماعينيسالمين اإليرما قام به بعض املفكِّ :نظري

 ًاوبأن يصبح الدين تابع ،أن جيعلوا املفاهيم الدينية مالئمة هلذا الواقعإىل  اْوفسَع

روا الواقع اخلارجي حبيث موا كيف يغيِّللواقع االجتماعي. وكان األجدر بهم أن يتعلَّ

لوا دليل حرمة الربا والربح هم أوَّئهلا. فوفق آرا للنصوص الدينية ومناسبًا يصبح مالئمًا

ا حدود ووبذلك جتاوز ،سالم الربح املضاعفم اإلإمنا حرَّ :الناتج عنها، فقالوا
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 . (11)الربح املتعارف ال إشكال فيه إّنف وإاّل ،املعقول

 

  ــــــ إبداعات الشهيد الصدر يف جمال الفلسفة

الذي أجاب فيه  ،«فلسفتنا»م الشهيد الصدر يف جمال الفلسفة كتابه لقد قدَّ

جديد وبرباهني قوية وواضحة على النزاع احلاصل من انتشار الفكر  بأسلوٍب

املادية أو  حلادية يف املنهج االشرتاكيفكار اإلمن خالل انتشار األ ،اإلحلادي

 ،وفضح عيوبها ،حيث قام بتفتيتها ،ة لفلسفة ماركسخاّص ىل عنايًةْوالتارخيية. وَأ

 عليها.  الرّد ّمثومن 

فكار الفلسفة يف قسمها الطبيعي، فراح يتابعها يف األإىل  كان ينظر

ما طرح على الساحة  كان يناقش بالدليل الفلسفي كّل ّمثومن  ،واملعتقدات املعاصرة

ن الفرق بينها وبني ما هو ويبيِّ ،سالمية والعاملية من أفكار وفلسفات جديدةاإل

 إسالمي خالص. 

قه بتلك عن تعلُّ قه وجناحه يف ما طرح من مباحث فلسفية ناجتًاتفوُّلقد كان 

. لذلك جاءت أجوبته وبراهينه شاملة .خرىالعه الواسع على الفلسفات األواّط ،املباحث

فوا على الفلسفة املادية واملاركسية هم مل يتعرَّوقد ذكر أصحابه يف احلوزة العلمية أّن

املاركسية، أو  من خالله، حيث مل يسبق هلم أن مسعوا اسم ماركس إاّل

فقد كان يقوم بشرحها  .على لسانه إاّل ،الديالكتيك واملادية التارخيية وغريها

 عليها.  والرّد ، مكامن اخلطأ فيهانيتبي ّمثومن  ،فسريهاوت

يرى  ،من علماء احلوزة العلمية العظام ًاباعتباره واحد ؛مل يكن الشهيد الصدر

ر عن ساعده وقام بتأليف ولذلك مشَّ .أن احتياجات العصر تنحصر يف الفقه واألصول

عتنى بالتأليف فيها االفلسفة واالقتصاد وغريها من األمور اليت  ن أّنليبيِّ؛ «فلسفتنا»

 ومن اختصاصات اجملتهد.  ،وجزء من علوم احلوزة ،ةمن هموم األّم جزٌء

مجع  إىلهها الشهيد الصدر ه يف كلمة وجَّيذكر أحد تالمذة الشهيد الصدر أّن

يف االكتفاء بالفقه ن املنهج الذي تعتمده احلوزة العلمية إالطلبة النخبة قال: من 

 .وأنا أنصحكم باالنفتاح على خمتلف القضايا اإلسالمية .صول أمر غري صائبواأل
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وكان ذلك جيري  .«فلسفتنا»ا الشروع بإجراء حتقيقات يف مباحث وكان قد طلب مّن

نه يستطيع القول إا قاله: ومّم .ل جلسة التحقيقاتيف بيت السيد. وكان قد حضر يف أّو

سالمية ألنه حمفل تتناول فيه املعارف اإل ؛جملس علم وفضيلةاك بأن جملسهم ذ

وليس هناك جملس أشرف وأعظم من هذا اجمللس بهذه األبعاد،  ،بالتحقيق والبحث

 . (14)وأن يناله الشرف والفضيلة منه ،املشاركة يف هذا اجمللس لذلك فهو حيّب

كتاب آخر دقيق ولقد عمل الشهيد الصدر يف أواخر عمره الشريف على تأليف 

فقد عانقته  ،السيد الصدرإىل  الشهادة كانت أكثر شوقًا إال أّن ،وعميق يف الفلسفة

 كتابته.  قبل أن يتّم ،ىلحيث أهل الُع ،هاْيومحلته على جناَح

سع ليشمل العديد حربه واتَّ بل امتدَّ ،الشهيد الصدر يف ما ذكرنا قلُم ْفمل يِق

 ،والتاريخ ،املنطق، األخالق، التفسري، االقتصاد :مجلتهامن و ،من العلوم واملعارف

فات يعجز قلمنا عن استيعاب احلديث عنها يف هذا من خالل مؤلَّ ،فيها آثاره تركو

 واحدة منها.  بكّل خاّص جماٍلإىل  حيث حتتاج ،املقال

 

  ــــــ موانع تطوير احلوزة وفق رؤى الشهيد الصدر

يفتح الطريق أمام بعض الكتب  ري وفق منهٍجاحلوزة تس ف له أّنا يؤَسمّم

فعلى سبيل  .فيهابل ملوقعية ومقام مؤلِّ ،تهاليس من منطلق كفايتها وقّو ،الدراسية

 ؛زة يف احلوزةمكانة متميِّ اساني والشيخ األنصاري كانت هلمااآلخوند اخلر :املثال

وأعمق  مبكانتها كأدّقحتتفظ ـ اليوم  ـ وحّتىت كتبهم لذلك ظلَّ .لعمق أحباثهم

هو األسلوب الذي وقف يف وجه منهج الشهيد الصدر هذا والكتب الدراسية بال منازع. 

 علميًا أن تصبح مركزًاإىل  واخلروج باحلوزة من التقليد ،يف تطوير املنهج الدراسي

 بات الزمان واملكان. يواكب متطّل

ها بني الكتب الدراسية املكانة الالئقة ب كتب الشهيد الصدر مل حتتّل وكوُن

عن كون الشهيد الصدر قد أقدم على تأليفها يف فرتة مل تكن حوزة  يف احلوزة ناتٌج

ومل تستوعب بعد مقامه العلمي وعمق  ،تهقم والنجف األشرف قد أدركت شأنّي

 أحباثه. 
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زال فضاء  كما أن الشهيد الصدر قد أقدم على تأليف كتاباته يف وقت ال

ى مزيد من النضج حّتإىل  زال حيتاج حيث ال ،صالحاتلتلك اإل أاحلوزات غري مهّي

 .وكأن الشهيد الصدر قد سبق زمانه بكثري .يستوعب طروحات الشهيد الصدر

عة، وهي نفس العراقيل واملوانع ْدينعت نظريات الشهيد الصدر بالِب ْنلذلك وجدنا َمو

هلم بلوغ الغاية يف  فلم يتّم ،لتغيريصالح وارفع لواء اإل ْنسبقه ممَّ ْناليت وقفت يف وجه َم

هلا  ه قدرها الذي ال مفّروكأّن ،ت احلوزة على منهجها التقليديوظلَّ ،تطوير احلوزة

 منه.

 

 

الهوامش
                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 الطاعة حّقالشهيد الصدر ونظرية 

 واستنتاج حتليٌل
 

 محسن غرويانالشيخ 

 صالح البدراويترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

ولعلهم  .ع بذهنية ناقدة وفكر وّقاديتمتَّ ْنرين َمن جتد بني العلماء واملفّكأيندر 

 ،ل والتفّكرهم من ذوي التأّمصفون بأّنًا أولئك العلماء الذين يتَّاألصابع حّقبون يعّد

وافر من الدقة العقلية واحلّدة الذهنية. الشهيد السيد حممد باقر  وهلم نصيٌب

ًا بأبهى ما يكون يف مساء العلوم من مجلة النجوم الالمعة اليت تألألت حّق &الصدر

، عميقًا ، وفقيهًادقيقًا اإلهلية واملعارف اإلسالمية. فقد كان مساحته فيلسوفًا

. فقد مجع بني العقل والنقل بشكل رصني، وأوجد وّقادًا وأصوليًا ،نّقادًا مًاومتكلِّ

 بًا من التالؤم والتوافق. بني هذين املصدرين األساسيني مناخًا جديدًا طّي

فقد  .مكانة خاصة ومرموقة يف تاريخ الفكر اإلسالمي &وللشهيد الصدر

كان مبتكرًا وخاّلقًا يف األسلوب والنظم األدبي والتأليف. وشأنه وشخصيته 

للسالكني سبل السلوك األخالقي واملعنوي. وكان سلوكه  وقدوٌة األخالقية أمنوذٌج

احلركة »و «مجاعة العلماء»وحضوره الواضح يف  ،ومنهجه االجتماعي ،السياسي

وإشرافه على قضايا العامل اإلسالمي، كقضية فلسطني ولبنان ، «اإلسالمية

                                                      



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

169 

ماماته السياسية. ونضاله حتكي عن هواجسه واهت ،هاكّل ،وأفغانستان وغريها

مام جانب اإلإىل  ومساندته ووقوفه ،املتواصل الدؤوب يف الثورة اإلسالمية يف العراق

الشعب العراقي، إىل  ونداءاته السياسية ،والثورة اإلسالمية يف إيران &اخلميين

 ترسم صورة رائعة ملالمح شخصية ساحرة وفاعلة للمرجعية الدينية.  ،كلها

العلمية لسماحته يف جماالت العلوم القرآنية، والفلسفة واملنطق، النظريات 

وخاصة يف اجملاالت  ،والسرية والتاريخ، والعقائد، والرجال، والفقه، واألصول

 . ل حبّقاملزيد من الدراسة والتأّم تستحّق ،االقتصادية

مشوليته. فرؤيته  &لسيد الشهيد حممد باقر الصدرلومن اخلصائص البارزة 

 وأساليبه األصولية والعميقة يف نقد النظريات وحتليلها، تنّم ،ملة يف تناول القضاياالشا

نظرة سريعة على وبوالنطاق الواسع لدراساته وأحباثه العلمية.  ،عن عمق الفكر

 ،«حبٌث حول الوالية»، و«األسس املنطقية لالستقراء» :من قبيل ،مصنفاته القّيمة

والتأمل يف مواضيع  ،«الفتاوى الواضحة»و ،«الدينموجٌز يف أصول »و ،«فلسفتنا»و

موضوع »و ،«اجلمع بني احلكم الظاهري والواقعي»و ،«الطاعة حّق» :من قبيل ،بكر

نظرية االحتماالت يف »و ،«عة وسرية العقالءموضوع سرية املتشّر»و ،«العلم اإلمجالي

وعشرات املسائل  «موضوع القطع الذاتي والقطع املوضوعي يف االستقراء»و ،«األصول

عظيم وعميق من املعارف العلمية الرصينة  نفسه أمام حبٍر العلمية األخرى، يرى املرُء

 والنقاط الفكرية البديعة. 

 خطوٌة &إقامة املؤمتر العاملي لالحتفاء بشخصية السيد الشهيد الصدر ّنإ

محيدة ورائعة على طريق الرتويج والتعريف بالفكر اإلهلي ونشر املعارف اإلسالمية. 

الوقوف على اجلوانب الفكرية لذلك الفقيه والفيلسوف إىل  صارن ُيأل واملؤمَّ

دراسة وتوضيح آراء مساحته إىل  ن يصارأودراستها بأفضل ما يكون، و ،النحرير

 رين البارزين وأصحاب الرأي الثاقب. فكِّالعلماء وامل أيديالبديعة البكر على 

 

 ــــــ «حق الطاعة» مسلك يفتوضيح نظرية الشهيد الصدر 

ية القطع خاصية الكشف من اخلارج يف موضوع حّج &يعترب الشهيد الصدر
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ك وخاصية احملرِّ ،ية الكشفوكنتيجة لذلك يقول فيما بعد خباّص .ه قطع ذاتيبأّن

ك حنو ن الفرد القاطع عندما حيصل له القطع يتحرَّأك للقطع. واملراد خباصية احملّر

فالشخص العطشان مثاًل  .هدفه وغرضهإىل  صدد الوصوليف ويصبح  ،هذا القطع

وهذه  .ذلك االجتاه طالبًا املاءيف ك عندما يقطع بوجود املاء يف نقطة معينة يتحرَّ

 كة للقطع. من اآلثار احملرِّ احلركة تعّد

ية خباّص &كية يقول الشهيد الصدرالكاشفية واحملّر ييتوباإلضافة خلاّص

ز التكليف على نها تنجِّأالقطع  حّجية، فيقول: تعين «ّجيةاحل»تسمى  ،ثالثة للقطع

قائاًل  ،العقل حيكم بوجوب االمتثال ّنأز التكليف واملراد بتنجُّ .فالشخص املكلَّ

 ة العذاب على خمالفة ذلك. بصّح

تان، وال بديهّي «للقطع» املتقّدمةوتعترب اخلاصتني األوليني من اخلصائص الثالثة 

مزيد من إىل  حباجة «ّجيةاحل»ن خاصية أل والدراسة، إال مزيد من التأّمإىل  حتتاجان

 البحث والدراسة. 

 

 ــــــ القطع حّجيةبعض النقاط املهمة يف باب 

 ،ية الثالثة للقطعمجلة من املالحظات الرائعة عن اخلاّص &للشهيد الصدر

 ما يلي:  يف إليهاشري ن ،«ّجيةاحل»أي

 

  ــــــ النقطة األوىل

ن أكية؛ مبعنى ال ينطلق من داخل الكاشفية واحملرِّ أمرًا تعّد «ّجيةاحل»ن إ

 إقرارولذلك من الناحية املنطقية  .ة ذاتيًايخاصية الكشف والتحريك ال يقتضيان احلّج

وجوبًا وضمنًا  قد أقّر ال يعين ذلك أّنهكية للقطع يت الكاشفية واحملّراملرء خباصّي

تني بإنكار ياقرتن القول بتلكم اخلاّص ْنإكذلك. وبعبارة أخرى:  «ةياحلّج»ية خباّص

 ة املنطقية. نكار حجية القطع، فليس يف ذلك تناقض من الناحيإاخلاصية الثالثة، أي 

 

 ــــــ النقطة الثانية

لقطع إىل اية احلّج ونسبة ،للقطع الزٌم ذاتية ين احلّجإ :القول الدارج واملشهور
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ة ين يسلب منها حّجأى املوىل نفسه ومن هنا ال يستطيع حّت .احلرارة للنار كنسبة

 القطع. 

والتنجيز من لوازم القطع،  ّجيةن احلأ : صحيٌح&يقول السيد الشهيد الصدر

 «املوىل» املراد بهذا القطع؟ هل املراد القطع بتكليفأيُّ قطع هو  :السؤال هنا ولكّن

ن املراد بهذا القطع هو القطع أ &آمر؟ يرى الشهيد الصدر أم القطع بتكليف أّي

 ّنأنه من الواضح البديهي إ إذ ؛آمر وليس بتكليف أّي فقط، «املوىل» بتكليف

ى لو حّت ،ز على العبد، غري منجَّ«للموىل»املصداق احلقيقي غري  ،آمر تكليف أّي

 وقطع بذلك التكليف.  كان للعبد يقنٌي

 

  ــــــ النقطة الثالثة

ـ  «املوىل» التنجيز يف احلقيقة من توابع القطع بتكليف ّنأا سبق ضح لنا مّميتَّ

ن اآلمر هو شخص أ ّجيةموضوع التنجيز واحلاًل يف ننا نفرتض أّوأمبا هو موىل ـ؛ مبعنى 

ن أوعندئذ نستنتج  .ننا نقطع بصدور التكليف من قبلهأنفرتض  :وثانيًا ،له املولوية

 والتكليف ناجز علينا.  ،هذا القطع هو حّجة علينا

 

  ــــــ «حق الطاعة»معنى املولوية ومفهوم 

وما  ؟«املوىل»هو  ْنالتالي: َم مة يربز أمامنا السؤالل يف النقاط املتقّدبعد التأّم

 ية القطع؟ التنجيز وحّجإىل  ي املولوية؟ وكيف تؤّد«للمولوية»هو املعنى الدقيق 

ن أالطاعة عقاًل؛ مبعنى  له حّق ْنهو َم «املوىل»: &يقول السيد الشهيد الصدر

العذاب.  نسان يستحّقالعقل حيكم باالمتثال ألوامره ونواهيه، وخمالفته جتعل اإل

وتكمن يف  .على ذلك فاحلجية من لوازم مولوية اآلمر . وبناًء«احلجية»وهذا هو معنى 

القطع »ننا عندما نقول إ :مفهوم مولوية املوىل حجية القطع بتكليفه. وخالصة القول

 :ن تكليف املوىل واجب االمتثال. وبعبارة أوضحأيعين ذلك  «بتكليف املوىل حّجة

وهذا أمر  .جيب االمتثال له واجب ْنمتثال القطعي بتكليف َمن االإكأننا نقول: 

 (.Totologyوقضية تشبه قضية )التوتولوجي /  ،واضح وبديهي
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ن احملور األصلي للبحث يدور هنا حول مفهوم إ:  &يقول السيد الشهيد الصدر

ملأمور إىل ان نرى مقدار دائرة مولوية املوىل بالنسبة ألنا  بّد الطاعة، وال املولوية وحّق

 حّق ّنأأم  ،فقط «القطع»الطاعة يف دائرة  املولوية وحّق ن حّقأوالعبد وحدودها. هل 

الطاعة  دائرة حّق ّنأأم  ،ية واحملتملة أيضًاويشمل التكاليف الظّن ،الطاعة أوسع

 ويشمل بعضًا من التكاليف القطعية فقط؟  ،أضيق من موارد القطع

 

  ــــــ الطاعة ودائرة املولوية الفرضيات الثالثة يف حّق

 هي:  ،حدود مولوية املوىل هلا ثالث فرضيات ّنإ :&يقول السيد الشهيد الصر

ية املولوية حمدود مبوارد القطع. وطبقًا هلذه الفرضية فالتنجيز واحلّج ن حّدإأـ 

 حاالت القطع بتكليف املوىل.  ختّص

وطبقًا هلذه الفرضية فالتنجيز املولوية غري حمدود مبوارد القطع.  ن حّدإب ـ 

 واالحتمال الثالثة.  ية ثابتان يف حاالت القطع والظّنواحلّج

املولوية حمدود بالبعض من موارد القطع. وطبقًا هلذه الفرضية  ن حّدإج ـ 

القطع احلاصل من الكتاب  :مثل ،ية ثابتان يف بعض حاالت القطعفالتنجيز واحلّج

 . ة العقليةوليس عن طريق األدّل ،ةوالسّن

 

 ــــــ املولوية الطاعة وحّد تأسيس األصل العقلي يف حّق

الطاعة،  موقف تأسيسي يف موضوع املولوية وحّق &للسيد الشهيد الصدر

وليس  ،ع مبولوية غري حمدودةن اهلل تبارك وتعاىل يتمتَّأويقول: ما تدركه عقولنا 

إذا أجاز هو ذلك يف بعض  طاعته، إاّل من دائرة مولويته وحّق ن حيّدأشيء  بإمكان أّي

املولوية والطاعة يف مجيع التكاليف اليت   تعاىل حّقهللن إاحلاالت. وبعبارة أخرى: 

 حمتملة.  مأ ،يةظّن مأ سواء كانت قطعية،، نعرفها

التنجيز  ّنإمن القول:  بّد ه الّنأإىل  ل يف احلقيقةم نتوصَّومن خالل ما تقدَّ

انكشاف يعترب  وعليه كّل. وليس من لوازم القطع ،االنكشافمن لوازم  ّجيةواحل

 عندما يسمح الشارع بعدم االهتمام بالبعض من درجات االنكشاف.  إاّل ،ناجزًا
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ه نأهي  &ة اليت جيب االهتمام بها برأي السيد الشهيد الصدرالنقطة املهّم

املخالفة قبح أو  درجة انكشاف التكليف أعلى ستكون درجة الطاعةكّلما كانت 

 ،ب مرتبة أعلى من التنجيز والطاعةن القطع بالتكليف يتطلَّإومن هنا ف .للموىل أكثر

 ألن القطع هو أعلى مراتب االنكشاف.  ؛واالحتمال بالظّن مقارنًة

 

  ــــــ الطاعةحّق املعيار والشرط للخروج من دائرة 

ق حتقَّ ما يف موضٍع نه كلما حصل انكشاٌفأ &يرى السيد الشهيد الصدر

الطاعة ودائرة املولوية تشمل  وكما سبق فحّق .املولوية للموىل سبحانه وتعاىل معه حّق

ب فيها مجيع التكاليف املقطوعة والظنية واحملتملة، وهناك حالة واحدة فقط ال يرتتَّ

الطاعة، وذلك عندما حيصل للعبد القطع بعدم التكليف.  على العبد تكليف حّق

ن إالطاعة ودائرة التكليف، بل  على ذلك ال يكفي عدم القطع للخروج من حّق وبناًء

نسان عندما ن اإلأيف هذه النقطة يكمن يف  القطع بعدم التكليف هو الشرط. والسّر

ولذلك من  ،ألداء التكليف حيصل لديه القطع بعدم التكليف ال يبقى لديه دافٌع

 عبري عن االمتثال للتكليف يف هذه احلالة. ك للتن حيكم العقل بلزوم التحرُّأاحملال 

 

 ــــــ «قبح العقاب بال بيان»ومقارنته مع مسلك  «الطاعةحّق »مسلك 

 ،ات القطعفالتنجيز ووجوب االمتثال ليسا من خمتّص «الطاعة حّق»وفقًا ملسلك 

آخر  جانب هذا املسلك مسلٌكإىل  يوجد نه يشمل مجيع أنواع االنكشاف. ولكْنإبل 

واللوازم الذاتية  ية هما من اخلواّصن التنجيز واحلّجأجملموعة من األصوليني القائلني ب

؛ أي إذا ما فال يوجد تنجيٌز ولذلك إذا مل حيصل القطع والعلم يف موضٍع .للقطع فقط

العذاب على  وال يصّح ،معني ال يصبح ناجزًا تكليٍفبمل حيصل القطع واليقني 

 خمالفته. 

ة املوىل د يف احلقيقة دائرة مولوّين املسلك األخري حيدِّأ &يد الصدرويرى الشه

 ة. معقول هلذه احملدودّي نه ال يوجد وجٌهأيف حني  ،طاعته من البداية وسعة حّق
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  ــــــ «العلم اإلمجالي»و «يالتجّر»الطاعة يف مبحث حّق ظهور مسلك 

ئ. وخيالفه فهو متجرِّ ،خالفًا للواقع ،معني حيصل له القطع بتكليٍف ْنَم 

العذاب عقاًل.  كهذا يستحّق بني األصوليني حول ما إذا كان شخٌص وهناك خالٌف

 ن نشّخص موضوع حّقأهذه املسألة يكمن يف  ن حّلإ :&يقول السيد الشهيد الصدر

فال  «نكشفاملتكليف ال»الطاعة  فلو كان موضوع حّق .الطاعة بشكل دقيق

لو  العذاب. ولكْنإىل  يويؤّد ،خمالفته ؤ لكي تتّمتكليف يف الواقع يف مسألة التجّر

قد  «االنكشاف»ن أفبما  «انكشاف التكليف»الطاعة نفس  كان موضوع حّق

ئ وخمالفة املتجّر ،الطاعة ثابٌت مل يكن مطابقًا للواقع ـ فحّق ْنإئ ـ وحصل للمتجّر

 تستلزم العذاب. 

عقاًل من لزوم احرتام  الطاعة ناجٌم ن حّقأ: نرى &الشهيد الصدريقول السيد 

ألن  ؛ئومن هنا ال فرق بني العاصي واملتجّر .ووجوب مراعاة مسألة مولويته ،املوىل

 سواء.  ان العذاب على حدٍّلذا يستحّق .االثنني قد جتاوزا حدود مولوية املوىل

ن أيف  : ال شّك &يد الصدريقول الشهفز العلم اإلمجالي ا خبصوص تنجُّوأّم 

من األطراف  ن االحتمال يف أيٍّأكما  .العلم باجلامع بني أطراف العلم اإلمجالي ناجٌز

الطاعة  وكما قلنا فحّق .ألن العلم واالحتمال كالهما من مصاديق االنكشاف ؛ناجٌز

 مولوية املوىل يشمل مجيع هذه احلاالت.  وحّد

وفائدته يف  ،الطاعة ساس يف مسلك حّقوأصبح من الواضح نتيجة تأسيس األ

 ني. املهّم «العلم اإلمجالي»و «يالتجّر»موضوعي 

 

  ــــــ الطاعةحّق القول باإلباحة برأي مسلك 

نسان اسة اليوم يف فلسفة األخالق والكالم وعلم اإلمن املواضيع املهمة واحلّس

ويقول  ،له شيء مباٌح كّل ّنأاًل وبالذات ن يعترب أّوأنسان ما يلي: هل جيب على اإل

 خاذ أيٍّاّت ّنإاألصل هو احلظر واملنع؟  بأصالة اإلباحة يف مجيع األمور واألشياء، أم أّن

ية يف األخالق واحلقوق وعلم من هذين املبدأين ينطوي على نتائج غاية يف األهّم

 نسان. اإل
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 يف مسلك حّق «احلظر واملنع»فاألصل هو  &لرأي السيد الشهيد الصدر وطبقًا

 «عبد»اًل وبالذات هو واإلنسان أّو ،ن الكون بأسره هو ملك اهلل تعاىلأذلك  ؛الطاعة

ن له بذلك من قبل اهلل ِذإذا ُأ إاّل ،شيء ف يف أّيالتصرُّ اهلل تكوينيًا، وليس له حّق

حّق  نإ. وطبقًا لرأي مساحته ف«العبد وما يف يده ملٌك ملواله»: طبقًا للقول القائل ،تعاىل

يسيطر على مجيع شؤون وحاالت وأطوار  ،أي اهلل تعاىل ،مولوية املوىل احلقيقي

االحتمال ـ يعترب  ولذلك مبجرد انكشاف التكليف ـ ولو يف حّد .نسانوأفعال اإل

 نسان.التكليف ناجزًا على اإل

 

 

الهوامش
                                                      



 

 نظرية منطقة الفراغ عند الشهيد الصدر
 نقدّية قراءٌة

 

 السيد علي الحسيني

 محمد عبد الرّزاقترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

رين يف الوسط كبار العلماء واملفكِّ أحدالشهيد السيد حممد باقر الصدر هو 

ما حوته ، من خالل ى اجملاالتوالنظريات يف شّتالشيعي، وله العديد من اآلراء 

فاته القيمة. لقد ترك لنا السيد الشهيد خزينًا من اإلبداعات النظرية يف الفلسفة، مؤلَّ

 اإلكبار واالعتزاز. وتعّد ومجيعها يستحّق .قتصادواال ،والفقه ،واملنطق، واألصول

قتصاد رة يف ميادين االاملؤثِّ)نظرية منطقة الفراغ( واحدة من أبرز نظرياته الفاعلة و

 ،والفقه والسياسة وغري ذلك. حنن بدورنا سنتناول هذه النظرية بالنقد والتحليل

رين يف الوقت ومذكِّ ،ة والشيعةتها بني علماء السّنطني الضوء أيضًا على خلفّيمسلِّ

ل من يقلِّ ًا النقدها علمّي ّنإو .ية النظرية ومكانتها املرموقة وعظمة صاحبهاذاته بأهّم

 شأنها أبدًا. 

أن الشهيد الصدر هو من أبرز العلماء والفقهاء املعاصرين، وصاحب  ال شّك

الباع الطويل يف خمتلف العلوم اإلسالمية. كان عاملًا ذا نظرة ثاقبة جملريات عصره، 

طرح رؤى اإلسالم يف صورة تتناسب مع العصر ومتطلباته. وقد عمل على إىل  يسعى

كالفلسفة واملنطق واألصول واالقتصاد  ،ى العلومن النظريات يف شّتتطوير مجلة م

ًا ـ على قدر كبري من الرقي واإلبداع العلمي. هنا تربز نظرية وكانت ـ حّق ،والفقه
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نظرًا ملا هلا من دور يف معاجلة  ؛من إبداعات السيد الشهيد )منطقة الفراغ( كواحدٍة

العديد من القضايا الفقهية والسياسية واالقتصادية أيضًا، وتركيزها على عنصر 

الزمان واملكان يف عملية التشريع واملسائل املستحدثة، األمر الذي أثار اهتمام العديد 

صعيد ما على ال سّيو ،من الباحثني. وسيعنى حبثنا احلالي بدراسة أبعاد النظرية

 من اإلشارة صلب املوضوع ال بّديف صاهلا بشؤون الدولة واملصاحل العليا. وقبل الولوج اّت

 هذه النقاط: إىل 

 

  ــــــ ـ مشولية اإلسالم1

يعتقد الشهيد الصدر بأن اإلسالم هو الدين اجلامع والشامل جلميع جماالت 

ن من أد على لذا كان يؤكِّ .حياة اإلنسان، وأنه املشروع األكمل يف طريقة العيش

وهذا ال  .ذاتيات الشريعة اإلسالمية الشمولية ومواكبتها لشؤون احلياة اإلنسانية

  .(1)ت عليه املصادر اإلسالمية أيضًاما هذا ما نصَّد قيام األحكام، وإّنق مبجرَّيتحقَّ

مام اإل قولوكما ي .سالم هو الدين اجلامع الشاملبناًء عليه فإن اإلو

  .(2)الناسبتلى به ما ُي ن احلالل واحلرام وكّلسالم قد بيَّن اإلإف ×قالصاد

 

  ــــــ(3)ر يف األحكامـ الثابت واملتغي2ِّ

تلبية إىل  فهو يطمح .ياة االجتماعيةإىل احلنسان هي اليت دفعته بات اإلمتطلَّ

 .لذا جنده يقبل احلياة اجلماعية ،ال عرب التعايش االجتماعيإق أغراضه، وهذا ال يتحقَّ

 ،ذاته على حّب نسان مفطورًافقد خلق اإل»يقول الشهيد الصدر يف هذا الصدد: 

وكان من  .ما حوله يف سبيل ذلك والسعي وراء حاجاته، وبالتالي استخدام كّل

يف هذا السبيل نسان اآلخر استخدام اإلإىل  مضطرًا]نفسه[ نسان الطبيعي أن جيد اإل

 .عن طريق التعاون مع األفراد واآلخرين اّلإشباع حاجاته إن من ألنه ال يتمكَّ ؛أيضًا

سعت تلك العالقات ومنت فنشأت العالقات االجتماعية على أساس تلك احلاجات، واتَّ

 ةها خالل التجربة احلياتية الطويلة لإلنسان. فاحلياساع تلك احلاجات ومنّوباّت

  .(4)«نسانية...إلوليدة احلاجات ا إذًااالجتماعية 
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فالثابت هو القسم  .رومنها ما هو متغيِّ ؛نسان منها ما هو ثابٌتن حاجات اإلإثم 

وهي حاجات يشرتك فيها مجيع  ،ساسي لدميومة حياته، كاملاء والطعام واهلواءاأل

نسان تدرجييًا، حبيث حياة اإلإىل  لر فهي احلاجات اليت تتسلَّالبشر. أما اجلانب املتغيِّ

ن احلاجات األساسية إ :لذا قيل .رة معهاسعت حاجاته املتغيِّسعت مداركه اتَّما اتَّكّل

  .(5)رةلة واملتغيِّواحلاجات غري األساسية هي املتحوِّ ؛هي الثابتة

ن النظام االجتماعي واالقتصادي إرة، ونسان ثابتة ومتغيِّن حاجات اإلإوعليه ف

وجوانب  ،ي احلاجات الثابتةثابتة تلّبن جوانب ن يتضمَّأنسانية ميكن الصاحل لإل

ن تصاغ مجيع صور احلياة ألذا ليس من املعقول  .رةرة تليب احلاجات املتغيِّمتغيِّ

  .(2)رةشكال متغيِّأن تصاغ يف أأو  وتفاصيلها يف صيغ ثابتة،

فوضع  ،سالم كان قد عمل حبكم العقل هذان اإلأيرى الشهيد الصدر 

سالمية ليست يف جمملها ثابتة، حكام اإلفاأل .رةومتغيِّ ؛ثابتة :تنيئأحكامه على هي

ومنها ما هو  ؛ـ أي أساسّيـ ما منها ما هو ثابت رة يف جمملها، وإّننها ليست متغيِّأكما 

ة. وهذا هو الواقع يف ر وفقًا للمصاحل واحلاجات املستجّدومفتوح للتغيُّ ،رر ومتطوِّمتغيِّ

صل مبعاجلة مل على جانب رئيسي ثابت يتَّفهو يشت .سالمالنظام االجتماعي لإل

الضمان املعيشي والتوالد إىل  نسان، كحاجاتهساسية الثابتة يف حياة اإلاحلاجات األ

حكام توزيع الثروة، وأحكام الزواج أليها من احلاجات اليت عوجلت يف إواألمن، وما 

 ت الثابتة. ى احلاجاهذه تندرج حتت مسّم كلُّ .والطالق، وأحكام احلدود والقصاص

ل دائم، وهي يف حتوُّ ، وإّنما هوثابتغري حكام ما هو يف املقابل هناك من األو

 ،وفقًا للمصلحة واحلاجة ،ن جيتهد فيهاأمر األ سالم لولّيحكام اليت مسح فيها اإلاأل

  .(7)على ضوء اجلانب الثابت من النظام

  

 ــــــ سالميةوالية الفقيه والدولة اإل

ق باجلانب النظري ملوضوع املصلحة عند الشهيد الصدر هو يتعلَّمن مجلة ما 

فهو يف عداد الفقهاء القائلني مببدأ تأسيس  .ميانه الراسخ بارتباطها الوثيق بالواليةإ

 ،كه رغبة جاحمة يف حتقيق ذلك على أرض العراقوكانت تتملَّ .سالميةالدولة اإل
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ال للخوض يف تفاصيل نظرية والية ى بنفسه من أجل ذلك. وهنا ال يسمح اجملى ضّححّت

 .مام اخلميين يف هذا اجملالوبني نظرية اإل االفوارق بينهو ،الفقيه والدولة عنده

 :نقطتنيإىل  شارةونكتفي باإل

 سالمية. د لوالية الفقيه والدولة اإلن الشهيد الصدر مؤيِّإ: األوىل

 ه يعتقد برسوخ العالقة بني الوالية واملصلحة العامة. : إّنالثانية

د الشهيد الصدر يف أكثر من مناسبة على ضرورة صدور األحكام لقد أكَّ

بغية حتقيق العدالة بني  ؛وفقًا ملعطيات املصلحة ،الدولةأو  رة من قبل ولي األمراملتغيِّ

واضيع املرتبطة بالوالية بناء عليه ميكن درج موضوع املصلحة يف املو .أفراد اجملتمع

  .(0)والدولة

 

 ــــــ املصلحة مالك أحكام الدولة

للدنيا واآلخرة،  جامٌع سالم هو ديٌناإل أّن املتقّدمةمات نستنتج من املقدِّ

ن أحكامه تتكوَّ ولذا فإّن .سواء سالم املادية واملعنوية على حدٍّل جبوانب اإلويتكفَّ

ن حاجات اجملتمع املتغرية تتبلور من خالل إإذ  ؛رواملتغيِّ ؛الثابت :هما ،من نوعني

فعلى الولي  .األحكام املتغرية، وهذا ما يقع بالدرجة األوىل على عاتق الوالية والدولة

هداف العليا وفقًا ملقتضيات املصلحة واأل ،حكام الالزمة لكل مرحلةوضع األ

ساس يف صدور صلحة هي األذًا فاملإكمبدأ العدالة مثاًل.  ،املستقاة من صميم الشريعة

ليك جانبًا من إو .ليه الشهيد الصدر يف العديد من كتاباتهإه وهذا ما نوَّ .قوانني الدولة

حكام وقوانني أن تكون املصلحة هي املالك يف بلورة أر فيها تلك النماذج اليت قرَّ

 الدولة: 

 ن يكون اختيار شكل احلكم واختيار اجلهازأ: أـ يقول الشهيد الصدر

حكام من األ وغري متعارض مع شيٍء ،سالميةاحلاكم ضمن احلدود الشرعية اإل

  .(9)سالمية الثابتةاإل

فاقًا مع مصلحة ن يكون اختيار شكل احلكم واجلهاز احلاكم أكثر اّتأب ـ 

  .(18)ة هلا جانبها الرسالي واملادياملسلمني بوصفهم أّم
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ن يكون شكل أسة على ضرورة ن رؤية السيد الشهيد مؤسَّإعليه ف بناًءو

سالمي منطلقًا من مبدأ املصاحل يف وضع القوانني. ويذكر احلكم يف اجملتمع اإل

 وفقه يف حال تعارض رأي الفقهاء يف املواضع اليت ينبغي للدولة السري يضًا بأّنأ

ب من أهل اجمللس املنتَخأو  ،مراأل ن على ولّيإحكام الشرعية وفتاوى العلماء فاأل

مصلحة إىل  خاذ الفتوى األقرباّت ،سالمي()جملس الشورى اإل( 11)والعقد احلّل

 خالفت هذه الفتوى رأي الفقيه األصلح للقيادة.  ْنإى وحّت ،املسلمني يف وضع القوانني

نه يرى يف املصلحة أن نستنتج من كتابات السيد الشهيد أعليه ميكن  وبناًء

عن  مأ مرذلك من قبل ولي األ مّت واٌءحكام الدولة وقوانينها، سأيف وضع  الفيصَل

 ي جملس الشورى. أ ،طريق اجمللس املنتخب

 

 ــــــ وىلنظرية منطقة الفراغ وبوادرها األ

م عن املصاحل املرسلة هو تكلَّ ْنأول َم ّنأإىل  يذهب العديد من فقهاء السنة

اء يف مآزق جّرمر الذي وضع فقهاء املذهب املالكي ـ فيما بعد ـ وهو األ .مام مالكاإل

برز تلك املآزق تعارض احلكم الناتج عن مثل هذه احلاالت أالعمل بهذه القاعدة. ومن 

القول بأن املصاحل إىل  ة شرعية أخرى، وجلوء البعضمع األحكام املستنبطة من أدّل

 دلته. أمع أو  ،حكم شرعي ّيأن تتعارض مع أاملرسلة ال ينبغي هلا 

ق بتفسري ما يتعلَّ ة يفرين من أهل السّناملفسِّ مأزق متشابه اعرتض طريق بعض

فإذا كان املقصود  .﴾َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكْم﴿قوله تعاىل: 

ى للوالية الشرعية فما هو تصّد ْنَم مر األئمة واحلكام والقضاة وكّلولي األأمن 

وإذا كان من املفرتض  ؟مع األحكام الشرعية يف حاالت تعارض أحكام هؤالء احلّل

فما هو ، فيه ا ال شّكوهو مّم ،وجّل عدم تقديم حكمهم على حكم الباري عّز

 طاعة أولي األمر؟ إطاعة اهلل وإالسبيل يف رفع هذا التعارض بني وجوب 

طاعة إن جواز أإىل  كاني واآللوسيومن الش ًا على هذا التساؤل ذهب كلٌّرّد

ال طاعة ملخلوق يف »إذ  ؛مرهم حدود األحكام الشرعيةأ طاملا مل يتخطَّ قائٌمام احلّك

ة يف اختالف آراء علماء السّن عنويف معرض حديثه  ،اآللوسي .(12)«معصية اخلالق...
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ل يف دائرة مر يف التدخُّاأل لولّي عطاء احلّقإإىل  حيث ذهب بعضهم ،هذا املوضوع

طاعة يف ما خالف الشرع، د على عدم وجوب اإلأكَّورفض ذلك،  ْناملباحات، ومنهم َم

ألنه  ؛فقيل: إنه ال جيب طاعتهم فيه. م ال؟ فيه خالفأوهل يشمل املباح »فكتب يقول: 

جيب  :وقيل .م اهلل تعاىلل ما حرَّن حيلِّأوال  ،له اهلل تعاىلم ما حلَّن حيرِّأال جيوز ألحد 

قي الشافعية: جيب طاعة عض حمقِّوقال ب .كما نص عليه )احلصكفي( وغريه ،يضًاأ

ا مر به مّمأما  ّنأوقال بعضهم: الذي يظهر  .ممره ونهيه ما مل يأمر مبحرَّأاإلمام يف 

فإنه  ،ظاهرًا فقط، خبالف ما فيه من ذلك اّلإة ال جيب امتثاله ليس فيه مصلحة عاّم

  .(11)«يضًا...أجيب باطنًا 

طاعة إحصر وجوب إىل  لتباس ـمع شيء من الغموض واالـ شار اآللوسي هنا أ

االستدالل إىل  ن خيلصأن يف مقام االستنتاج ن يتمكَّأمام يف دائرة املباحات، دون اإل

 لة جمدية. واخلروج مبحصَّ ،بآراء العلماء السابقني

الشيخ األنصاري إىل  ع فاألمر يعودما على صعيد بوادر النظرية يف التشيُّأ

حيث  غ،ه البذرة األوىل يف نظرية منطقة الفراعّدومبحثه يف الشروط، والذي ميكن 

 ؛شرط خيالف الشرع فهو باطٌل كّل ق األنصاري هناك على رأي العلماء القائل بأّنيعلِّ

. هنا «م حالاًلحرامًا وحرَّ شرطًا أحلَّ إاّل»يل: ببدليل بعض النصوص الروائية، من ق

ل احلرام؟ م احلالل وحيلِّي حيرِّالشرط الذهو ما  :وهو ًا،هاّم يطرح األنصاري سؤااًل

 ن يرتك مباحًا، فهل هذا حتريٌمأأو  ،لو نذر اإلنسان القيام مبباٍح :فعلى سبيل املثال

 وتوجيب للمباح؟  ،للحالل

ذا إحتريم احلالل وحتليل احلرام هو  أّنمبيِّنًا  ،السؤال نعاألنصاري  يبجيو

م ما ليس حيرِّأو  ،يوجب ما ليس بواجب الدين، بأْنإىل  نسب الشخص حكمًا

ما، فال يصدق  ترك مباٍحأو  مباح ما، ذا أمر الوالد ابنه بعمٍلإر فيه. ففيغيِّ ،مًاحمرَّ

ليس  طاعة األب واجبة. لكْن اهلل قد قال بأّن ألّن ؛وحتليل حرام ،عليه حتريم حالل

  .(14)مفعل احملرَّأو  ن يأمر ابنه برتك الواجب،ألألب 

 طاعة األبإالشهيد الصدر قد نقل ما قاله الشيخ األنصاري يف وجوب  ّنأوك

 األمر.  طاعة ولّيإوجوب إىل 
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 ــــــ )منطقة الفراغ( عند النائيين

أحكام اجمللس والدولة  أّن «يه األمة وتنزيه امللةبتن»يذكر النائيين يف كتابة 

ويف هذا اإلطار توكل  .ن تندرج ضمن األحكام الشرعية غري املنصوص عليهاأ بّدال

التداول مع املختصني يف  الفقهاء، ويصّحإىل  عملية وضع القوانني ـ يف زمن الغيبة ـ

ذًا فهناك إ .حكام تعبديةأال فهي إو، سالمي يف هذه القضاياجملس الشورى اإل

الوظائف  كّل ّنأاعلم »وتعيني. يقول النائيين يف هذا الصدد:  وهنا وضٌع ،تطبيق

سواء كانت  ،مور وشؤون الشعبأبتنظيم شؤون البلد واحملافظة عليه وتدبري  قةاملتعلِّ

ثانوية أو  لوظائف النوعية،إىل الة ألصل القوانني العملية الراجعة أحكامًا أولية متكّف

 ؛متضمنة عقوبات مرتتبة على خمالفة األحكام األولية، ال خترج عن هذين القسمني

فهي وظائف عملية ثابتة يف  ،عليها الشرع كامًا نصَّن تكون أحأا ألنها بالضرورة إّم

لعدم اندراجها  ؛نظر الولّيإىل  فهي أحكام موكلة ،عليها الشرع مل ينّصأو  الشرع،

والقسم األول ال » .«، وبالتالي عدم تعيني الوظيفة العملية فيهاحتت ضابط خاّص

د مبنصوصه التعبُّر األمصار، وال جيزي فيه غري خيتلف باختالف األعصار وتغيُّ

بينما يكون  ؛وظيفة أخرىأو  وضع آخر ر فيه أّيقيام الساعة، وال يتصوَّإىل  الشرعي

القسم الثاني تابعًا ملصاحل الزمان ومقتضياته، وخيتلف باختالف الزمان واملكان، 

أو  ني )الفقهاء(،اب العمومّي، وكذا النّو×لإلمام ر النائب اخلاّصظلن وهو موكٌل

وبعد وضوح هذا  .له والية اإلذن بإقامة الوظائف املذكورة ْنمأذونًا عمَّكان  ْنَم

  .(15)«ب مجلة فروع سياسية عليهترتتَّ ،املعنى، وبداهة هذا األصل

 هي:  ،مخس نقاطإىل  هنا خيلص النائيين

رات اليت جيب التدقيق واملراقبة يف مدى انطباقها على ن القوانني واملقرَّإأـ 

 الشريعة هي تلك اليت تكون من القسم األول، وال موضوع هلا يف القسم الثاني بتاتًا. 

الكتاب  دسالمي بعنها أساس احلكم اإلأن أصل الشورية اليت عرفت إب ـ 

ال غري. والقسم األول  ،يهو من القسم الثان ،واليت ابتنت السرية النبوية عليها ،ةوالسّن

 عنها.  خارٌج

يف عصر حضوره  ×ن ترجيحات الوالة املنصوبني من قبل اإلمامأج ـ كما 
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 ف عنها. ال جيوز التخلُّ ،حكام القسم الثاني، وملزمة شرعًاأوبسط يده تكون من 

 ن معظم السياسات النوعية داخلة يف القسم الثاني. إد ـ 

طار ضابطة إن القسم الثاني من السياسات النوعية ال ميكن مجعه يف إهـ ـ 

 ر املصاحل واملقتضيات. ولذا مل تنّصدًا مبيزان خمصوص، بل بتغيُّمعينة، وليس حمدَّ

ن القوانني إله الوالية. وكذلك ف ْنترجيح َمإىل  وكلتهأسة، بل عليه الشريعة املقدَّ

وواقعة يف معرض النسخ  ،ر املصاحل واملقتضياترة بتغيُّقة بهذا القسم متغيِّاملتعلِّ

من  ّنأضح ن تكون أبدية دائمية. ومن هنا يتَّأساس أة على والتغيري، وليست مبنّي

 ،ل جبميع هذه املصاحل واملقتضياتكون هناك قانون يتكفَّين أ ية مبكاٍناألهّم

مرًا صحيحًا والزمًا أيكون هذا القانون  حدٍّ ّيأإىل يضًا أضح رًا. ويتَّويكون متغيِّ

  .(12)ومطابقًا للوظيفة احلسبية

 

 ــــــ تطور نظرية منطقة الفراغ

)منطقة الفراغ(  خصوصيف معظم العناصر الواردة يف نظرية الشهيد الصدر 

ن السيد الشهيد أوالواقع  .بنا ـ يف كالم النائيين كما سيمّرـ هي يف األصل مذكورة 

 ر فيها. وطوَّ ،ناضج طار علمّيإعاد صياغتها يف أقد 

د الشهيد الصدر على مبدأ املصلحة يف وضع القوانني واألحكام ن أكَّأبعد 

املستقاة  ،هداف الشريعة العلياأاألمر يف خدمة  ن يعمل ولّيأد أيضًا على ضرورة أكَّ

ن يصدر قوانني الدولة وفقًا هلذه أو ؛من األحكام الثابتة، وفقًا ملصاحل اجملتمع

وحني ال يوجد لدينا حكم  ،بها طارها اخلاّصإهلذه األحكام  ّنأ اّلإ .ضًايأاملعطيات 

منطقة )يها الشهيد الصدر اليت يسّم ـ احلرمة. ففي هذه الدائرةأو  بالوجوب شرعّي

رة من قبل ولي األمر وفقًا توضع األحكام املتغيِّـ  ي الفراغ من احلكم امللزمأ (،الفراغ

 وليس من كّل ،فهذه املنطقة فارغة من احلكم امللزم باته.ملصاحل اجملتمع ومتطلَّ

 من األحكام الشرعية.  ال يشمله واحٌد ذ ليس هناك موضوٌعإ ؛حكم

نه من إ .نقصًا يف الشريعة ن منطقة الفراغ ال تعّدأإىل  هنا لفت الشهيد الصدر

 ألن هذه املنطقة ـ كما ؛يف بعض القضايا ْمكسالم مل حياإل ن يقال بأّنأاجلهل 
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 ن نظريةإحكم.  وليس انعدام كّل ،ذكرنا ـ هي مبعنى مساحة احلكم املباح

 سالمي يف معاجلة املشاكل يف كّل)منطقة الفراغ( هي دليل على حيوية الفكر اإل

من شأنه ضمان  ،سالمم برناجمًا نابعًا من أسس اإلجيال، وهي تقدِّاأل ولكّل ،عصر

  .(17)معًارة نسان الثابتة واملتغيِّاحتياجات اإل

ه على الرغم من وجود تفاصيل عن هذا املوضوع يف كتاب ّنأإىل  شارةجتدر اإل

م السيد الشهيد قد عمَّ ّنفإ ،(10)ةطار االقتصادي خاّصوتقدميه يف اإل ،)اقتصادنا(

  .(19)خرىفاته األجماالت االجتماع والسياسة وسائر القوانني يف مؤلَّإىل  النظرية

حكام الشرع والدستور أكام الدولة مع أحتأكيده على انسجام إىل  ضافةباإل

رة والوالئية حكام املتغيِّن األأهي  ،خرىأاملوافق للشرع، يضيف السيد الشهيد نقطة 

ة ّمهدافًا هاأس فقد يضمن الشارع املقدَّ .حكام الثابتةطار األإر يف ل وتفسَّن تعلَّأ ال بّد

الدولة أو  مراأل من الضروري حتقيقها يف اجملتمع، وعلى ولّي ،حكام الثابتةداخل األ

رة مبا يِّحكام املتغن يعملوا باألأون بوضع القوانني وتطبيقها ـ واجمللس ـ وهم املعنّي

 2ية جاء يف اآل :حكام الثابتة. فمثاًلهداف الشارع املستقاة من األأيساعد على حتقيق 

َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأَلْغِنَياِء ﴿اىل: ثابت يف قوله تع من سورة احلشر حكٌم

نه ال ينبغي جملموعة ما أال وهو أ ،هميةهدف غاية يف األإىل  شارٌةإوفيه  ،﴾ِمْنُكْم

االستيالء على السلطة والثروات، بل ينبغي تنظيم الثروات وتقسيمها بني الناس 

  .(28)بالعدل

ن هدف أالداللة على  الزكاة صرحيُةالروايات الواردة يف موضوع هي كذلك 

لغاء إمنا اهلدف من وضع الزكاة هو إشباع الفقراء، وإسالم ال يقتصر على اإل

  .(21)الفواصل الطبقية بني الناس، وبلوغ الطبقة الضعيفة مستوى معيشي يليق بها

 :ليسالم، من قبساسية يف اإلأ مبادئعلى وجود قيم و خرى تدّلأوهناك آيات 

ن جيعل من مصلحة أمر األ وعلى ولّي .(22)روح اإلخاء بني املؤمنني املساواة وبّثالعدالة و

 حكام الدولة. أر ووفقًا هلذا املبدأ تصّو ،رةحكام املتغيِّالناس مالكًا يف وضع األ

 :مر من شرطنياأل لولّي ه ال بّديستفاد من كالم السيد الشهيد أّن

 ،طار )منطقة الفراغ(إحكامه وقوانينه يف أس مجيع ن يؤسِّأضرورة  :حدهماأ
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 .وفقًا جملرى املصاحل

هداف يف حكام من صميم املصاحل واأل: ضرورة انبثاق املصاحل واألواآلخر

 جاه حتديدًا. والعمل على ترسيخها يف هذا االّت ،حكام الثابتةاأل

 

  ــــــ املصلحة؟ تشخيصهو املسؤول عن  ْنَم

 ،س وضع خيار منطقة الفراغ من أجل ملئهاالشارع املقدَّ ما مضى أّن ذكرنا يف

سؤولية يف امل يضًا أّنأوذكرنا  .سالميةاالحتياجات الطارئة يف اجملتمع والدولة اإل وسّد

 ْنوهم وحدهم َم ،يف زمن احلضور ^واألئمة هذا الصدد تقع على عاتق النيّب

املسؤولية ـ يف زمن الغيبة ـ تقع  هذه ّنإو .سالمية املتكاملةيستطيع حتقيق العدالة اإل

عن جابة تفصيلية إجملس الشورى. وهنا سنحاول البحث عن أو  مراأل على عاتق ولّي

 لسؤال ذاته. ا

 ذ تفيد األوىل الواردة يف كتابهإ ؛هناك نظريتان للشهيد الصدر يف هذا اجملال

تطوير اجملتمع  مر وضع القوانني اليت من شأنهااأل مسؤوليات ولّي )اقتصادنا( بأّن

الشهيد الصدر على هذه  والنهوض بواقعه وفقًا للمصاحل فيه. هنا يستدّل ،سالمياإل

 :ماتفالعقلي من ثالث مقّد .النظرية بالدليل العقلي والنقلي معًا

ساس العدالة أيف ضرورة قيام النظام االقتصادي على  ه ال شّكّنإ: األوىل

نشر إىل  ألن اآليات والروايات تدعونا ؛مة صرحية وواضحةاالجتماعية. وهي مقّد

 ت العقلية عند األصوليني.ن حسن العدل وقبح الظلم من املستقاّلإالعدالة واملساواة، ثم 

طار إة يف ة حتقيق العدالة االجتماعية واملصاحل العاّمث عن كيفّيوتتحّد: الثانية

حياء إـ مثاًل ـ كان اجملال مفتوحًا للجميع يف  |ففي عصر الرسول .رالعصر املتغيِّ

يف  ،والعدالة متحققة ،املصلحة حاضرٌة وعليه فإّن .األراضي بالزراعة وتربية املواشي

ر املكائن ما يف الوقت احلاضر وعصر الصناعة وتطوُّأ .مام اجلميعأفسح هذا اجملال 

وقوع إىل  يالرأمساليني ـ سيؤّدما ال سّيوـ مام اجلميع أفسح هذا اجملال  الزراعية فإّن

 ز بني طبقات اجملتمع. يالظلم والتمي

بأن السبيل الوحيد يف احلفاظ على العدالة االجتماعية واملصاحل  وتنّص: الثالثة



 

 

هـ 0121م ـ  3102ــ السنة الثامنة ــ العدد التاسع والعشرون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

186 

نفسهم للمهمة أى الناس ن يتصّدأما احتمالية أمر هلذه املهمة. األ ي ولّية هو تصّدالعاّم

فمهما كان  .حدوث فوضى يف الوضع العامإىل  يألن ذلك سيؤّد ؛للغرض فهذا ناقٌض

هذا لن  ّنفإ قامة العدالةإاجلميع يف طريق حتقيق املصلحة و ين ميضأمن الالزم 

 يكون كافيًا يف حتقيق املراد. 

نها أومبا  .منها ة ال بّدمسألة حتقيق املصاحل وتطبيق العدالة قضّي بناًء عليه فإّنو

 ىن يتصّدأو ،مينةأ يٍدأن تكون يف أمن  ذًا ال بّدإالته تابعة ملقتضيات العصر وحتّو

يصلح ملثل هذه املهمة سوى  ْنوليس هناك َم .يضًاأميتلك الكفاءة الالزمة  ْنتحقيقها َمل

  .(21)مراأل ولّي

َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ﴿ما الدليل العقلي فهو قوله تعاىل: أ

بوضوح  دلَّ هذا النّص فإّن»يقول الشهيد الصدر يف استدالله باآلية الشريفة:  .﴾ِمْنُكْم

صحاب أمر هم األ ولّي ّنأوال خالف بني املسلمني يف  .مراأل طاعة ولّيإعلى وجوب 

ن اختلفوا يف تعيينهم وحتديد شروطهم إو ،سالميالسلطة الشرعية يف اجملتمع اإل

ل حلماية اجملتمع وحتقيق الطاعة والتدخُّ حّق إذًاسالمية العليا فللسلطة اإل .وصفاتهم

  .(24)«التوازن فيه

اجمللس  ما هي من مهاّمّنإن مسألة تشخيص املصاحل أإىل  النظرية الثانية متيل

ل مبلء مناطق الفراغ املوجودة، وهو اجمللس وهو املتكفِّ ،ب من قبل الشعباملنتَخ

سالم يقود )اإل والعقد. وقد ذكر السيد الشهيد يف كتابه ّلهل احَلأن من املتكوِّ

ثالثًا: يف حاالت عدم وجود موقف حاسم »وكتب يقول:  ،احلياة( واجبات اجمللس

من  ن تسّنأ ،ةل األّماليت متثِّ ،ةجياب يكون للسلطة التشريعّيإأو  للشريعة من حتريم

ى جماالت هذه القوانني وتسّم .رن ال يتعارض مع الدستوأعلى  ،القوانني ما تراه صاحلًا

احلاالت اليت تركت الشريعة فيها  ل هذه املنطقة كّلومتثِّ (.منطقة الفراغـ )ب

ن تفرض عليه موقفًا أالسلطة التشريعية  ن من حّقإف .خاذ املوقفف اختيار اّتللمكلَّ

  .(25)«الدستورن ال يتعارض مع أة، على ره من املصاحل العاّموفقًا ملا تقدِّ ،نًامعيَّ

وصدور ( 22)مهمة تشخيص املصلحةأّن مام اخلميين يرى ذًا مثلما كان اإلإ

حيل يف نظام ُأمر الذي وهو األ ،الفقيه من مناقب ومسؤوليات الولّيهي قوانني الدولة 
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ن أجملس الشورى وجممع تشخيص مصلحة النظام، حيتمل إىل  سالميةاجلمهورية اإل

األمر الذي ال يتعارض مع  ،الشهيد الصدر الثانية املعنى ذاتهيكون املقصود من نظرية 

حد تالمذته للنظرية ـ يف أالسبب يف وصف هو هذا  طالقًا. ولعّلإالنظرية األوىل 

د على مبدأ املصاحلة يؤكِّ &نهإوكيف كان ف .سالم يقود احلياة ـ بالغموضاإل

  .(27)ذلك من مهام اجمللس ّنأو ،واضح وصريح وحتديدها بشكٍل

 

 ــــــ الروايات املرتبطة باحلكم والقيادة

على  ّلتدال  |حاديث املنقولة عن الرسولبعض األ ّنأإىل  ه السيد الشهيدينوِّ

 ًابوصفه مبلغ :األوىل :تانشخصّي |له ّنأمبا  ، لكْنثابت وأبدّي قيام حكٍم

ساس املنصب أاألمر، فعلى  بوصفه القائد وولّي ى:واألخر ؛لألحكام اإلهلية الثابتة

فعاله يف هذا أقواله وأاألول يقع على عاتقه تبليغ األحكام الثابتة، وتبقى مجيع 

وفقًا  ،ة، يف حني يقع على عاتقه ـ حسب املنصب الثاني ـ ملء منطقة الفراغاجلانب حّج

وليست األحكام يف هذا اجلانب بالشيء القليل، لكن  .باألحكام الوالئية ،للمصلحة

  .(20)حكام منهاة شرعية يف االستدالل واستنباط األها حّجخاذال ميكن اّت

 

 ــــــ الت يف نظرية الشهيد الصدرتأّم

هذه النظرية مستوحاة من آراء النائيين ـ  من الناحية التارخيية ميكن القول بأّن

ر عن منطقة الفراغ فهو يعبِّ .من كالمه ن معظم عناصرها مستقاٌةإحيث ؛ ـ كما مّر

مقتضب ـ حمورية املصلحة  ن بشكٍلعليه الشرع(. كما بيَّ مل ينّص)ما  باصطالح

ن السيد أ اّلإ .ر احلكم تبعًا للمقتضيات ورأي الولي الفقيه وجملس الشورى ـوتغيُّ

طار نظرية متكاملة إوأعاد سبكها يف  ،د للنظريةفقعَّ ،خذ بزمام املبادرةأالشهيد 

 االستدالل. 

دون  ،تزال حتوم حول نظرية الشهيد الصدرن الغموض والتساؤالت ما أيبدو 

 جابات داخل نظرية منطقة الفراغ. إاحلصول على 

الفقيه يف حدود  حكام الدولة والولّيأالدليل على حصر هو ما : حدهاأ
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 ؟بعد من ذلكأصدار حكم إو ،يهاتخّطباملباحات، فال يسمح له 

يف هذه الدائرة ال يوجد لدينا  هنإذ إ ؛ويبدو السبب وراء ذلك واضحًا يف الظاهر

 الواجب املطلقأو  املطلق ي حكم يصدر ـ سواء باملنعأن إحكم ملزم شرعًا، وعليه ف

خبالف ما لو كان قانون ، يصطدم معهأو  املشروط ـ لن خيالف احلكم الشرعيأو 

 خمالفة حكم الباري عّزإىل  يذلك سيؤّد ّنإمات، فاحملرَّأو  طار الواجباتإالدولة يف 

 بدًا.أ، وهذا ما ال يقع يف املباحات وجّل

 ،مام اخلميينن هذه النظرية ـ وعلى العكس من نظرية اإلإبناء على هذا فو

 يات ـ ال يعرتيها مأزق خمالفة احلكم الشرعي. لكْناليت تواجهها مجلة من التحّد

الوالئية وحدها ن خمالفة األحكام أة مفادها س على نظرّين هذا االستنتاج مؤسَّأيبدو 

ن ما يعنينا إ :بعبارة أخرىو .وجّل ملخالفة حكم اهلل عّز ـ يف الوجوب واحلرمة ـ مصداٌق

ن التعارض معهما حصرًا هو إو .من األحكام التكليفية اخلمسة هو الواجب واحلرام

أو  ن جتاهل املكروهإو .ما يصدق عليه خمالفة احلالل واحلرام عند اهلل تعاىل

د هذا ا يؤيِّ. ومّموجّل ال يصدق عليه خمالفة ألحكام الباري عّز( 29)املباح وأ املستحّب

دلة السنن، أات بقاعدة التسامح يف ثبات املستحّبإالكالم استدالل الفقهاء يف باب 

 حيانًا. أروايات ضعيفة إىل  فقد يفتون باستحباب بعض املواضيع استنادًا

فعندما  .عباألمر السهل كما تتوقَّثباتها ليس إ فإّنوضوح هذه املسألة  ورغم

خمالفة  ن خمالفته تعّدإاإلباحة فأو  االستحبابأو  بالكراهية يصدر احلكم اإلهلّي

دون التفريق  ،حكامه باجلملةأينبغي علينا احرتام  :خرىأبعبارة و .حلكم اهلل وشرعه

يف  مصلحًة ومل يَر ،مام العبادأبفسح اجملال  ذا كان احلكم اإلهلي يقّرإف .بينها

ي شخص آخر فيصدر أأو  ن يأتي احلاكمأالدليل يف هو احرتامه، فما أو  وجوبه

يضًا أهو  كروهوقوع املأو  املستحّب واملباحن تعطيل أذ يبدو ؛ إوامر بوجوبه على الناسأ

  ؟!املستوى ذاته من خمالفة احلكم اإلهلييف 

قوانني خمالفة ألحكام ي أدليلنا على ذلك مجلة من الروايات الناهية عن وضع 

حكام أمن  حكم خمالف أليٍّ ّيأطالقها تشمل وضع إ. فهي بوجّل الباري عّز

نصاري بها الشيخ األ اية استهّلوبال استثناء. ففي حتف العقول ر ،التكليف اخلمسة
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جواز  د الرواية بأّنيوتف .(18))بال زيادة ونقيصة( :تصف الوالي بتعبري (املكاسب)كتابه 

يضًا أنقيصة فيها. أو  حكام الشرع دون زيادةأباتباعه  العمل مع الوالي العادل منوٌط

املسلمون عند »ة الشرط امللزم يقول: خبصوص صّح روائّي ورد يف الكتاب ذاته نصٌّ

  .(11)«حرامًا أحلَّأو  م حالاًلال شرطًا حرَّإ ،شروطهم

 

 ــــــ سؤال افرتاضي

وهذا  .عند اهلل حرام ا هو حالٌلّمأن ال يقول الشخص عاملراد هو  ّنإ :قيل ْنإ

هذا احلكم كان  ّنأيف هذه الصورة احلاكم يعلم  هألّن ؛غري حاصل يف قوانني الدولة

ن أأو  تًا،مه مؤقَّقد حيرِّ ،بداعي املصلحة ؛هبذلك، لكّن وهو مذعٌن ،صل مباحًايف األ

 مًا. مرًا مل يكن ملِزأيوجب 

لذا فهي تشمل مثل هذه احلاالت  .هذه الروايات مطلقٌة ّنإ :جواب هذا نقول يف

ذعن أن إى وم حالاًل، حّتالشرط الذي حيرِّأو  شرط خيالف كتاب اهلل، ّيأ ّنأل ؛يضًاأ

 يضًا. أسيكون باطاًل  ،يتهصاحبه حبّل

َعَلْيُكْم ُحرَِّمْت ﴿قال تعاىل:  .يضًاأة ا ورد يف اآليات القرآنّين هذا املعنى مّمإثم 

ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ﴿تعاىل:  وقال .(12)(21)النساء:  ﴾...ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم

(، 5، 4)املائدة:  ﴾ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباُت﴿: وقال تعاىل .(1)املائدة:  ﴾...واْلَمْيَتُة َوالدَُّم 

 (. 24)النساء:  ﴾...َوَراَء َذِلُكْمَوُأِحلَّ َلُكْم َما ﴿يضًا: أ وقال تعاىل

ألن  ؛من قيمة احلالل واملباح الشرعية هي عينها يف الواجب واحملرَّإعليه ف بناًءو

كما رأى املصلحة يف  وجّل اهلل عّز ّنإالقسمني نازل من جهة واحدة ملخاطب واحد، و

 باحةإيف  لزامًا، كذلك املصلحة حاضرٌةإفجعل حكمهما  ،الوجوب واحلرمة

ن من اآليات ما تنهى عن حتريم أعلى ذلك  ْدوهي السبب يف جعلها مباحة. ِز ،األشياء

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َواَل َتْعَتُدوا ﴿احلالل. قال تعاىل: 

عن حتريم  فهذه اآلية الشريفة تنهى صراحًة (.07)التوبة:  ﴾ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن

 .(11)يضًاأه اعتداء على حدود األحكام اإلهلية وتعّد ،احلالل

ما،  ي اشتمل على مصلحٍةأب طاهر، ل اهلل فهو طيِّما حلَّ كّل ّنإوعليه ف
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)األعراف:  ﴾اْلَخَباِئَثَوُيِحلُّ َلُهْم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهْم ﴿وكما يقول القرآن الكريم: 

ث باخلبائث كذلك ترك نه يتلوَّإمًا فذا ارتكب حمرَّإنسان اإل ّنألذا فكما  .(57

 ن جتاهل احلرام وترك الواجبات الدينية يعّدأوكما  .بات سيحرمه من منافعهاالطيِّ

 ،حتريم احلالل واالبتعاد عنه ذا مّتإكذلك هو احلال ( 14)حكام الربانيةألعلى ا اعتداًء

  .(15)املعتدين وهو ال حيّب ،عتداء على حدود اهلليضًا يف عداد االأن ذلك إف

 

 ــــــ سؤال افرتاضي آخر

 باألطعمة وما شابه. ما هو خاّصّنإبات( يف اآلية الشريفة ن لفظة )الطّيإ :ن قيلإ

 ه: هذا غري وارد ألّن :نقول يف جواب ذلك

نواع اإلعراض أ وتشمل كّل ،يف خامتة اآلية وال تعتدوا( مطلقٌة): عبارة واًلأ 

ال غبار  ما بالنسبة لشموهلا حتريم األحكام فهو قطعّيأ .وجتاهل األحكام اإلهلية

  .(12)ألن ظاهر العبارة األخرية يفيد بيان قاعدة ورد مصداقها يف مطلع اآلية ؛عليه

ن أما هو حالل، مبعنى  لكّل وصٌفبات( هي يف الواقع ن لفظة )الطّيإ: ثانيًا

ي كل ما أاحلكمة من وراء حتليل هذه األشياء، إىل  شار ضمنًاأ وجّل الباري عّز

 ب وطاهر، وعليه ال ينبغي ألحد حترميه. لناه فهو طيِّحلَّ

طبائي: هذه اآلية تنهى املؤمنني عن امة الطبجاء يف تفسري هذه اآلية عند العاّل

جعله اهلل تعاىل  ااهلل هو جعله حرامًا كم م، وحتريم ما أحّلاهلل هل حتريم ما أحّل

ًا من ئيرتك شي بأْن ،االمتناعأو  ما باملنعإقبال تشريع، و ما بتشريٍعإوذلك  ؛حالاًل

إىل  بات(غريه من ذلك... وإضافة قوله: )طّيأو  منع نفسهأو  تيانهإالت باالمتناع عن احمللَّ

ميم سبب النهي... عتإىل  شارةبدونه ـ لإل ن الكالم تاّمأاهلل لكم( ـ مع  قوله: )ما أحّل

ن املراد باالعتداء هو التحريم املذكور يف اجلملة السابقة عليه، فقوله: )ال تعتدوا( إ

  .(17)موا(جيري جمرى )ال حترِّ

خمالفة احلالل عند اهلل  ّنأندرك  (10)ىل هذه اآلية ومثيالتهاإعليه فاستنادًا  بناًءو

 ؛وجّل خمالفة حلكم الباري عّز هوو ،وال ميكن املساس به ،غاية يف اخلطورة ألمٌر

هذا  إجيابإىل  شخص آخر ّيأأو  األمر ن يعمد ولّيأمن مصاديق املخالفة  ّنإحيث 
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 .يضًا ال جيوز خمالفة احلاللأن خمالفة الواجب احلرام مرفوضة أاملباح. فبقدر ما 

اجمللس بوجوب احلكم املباح ـ كما هو أو  األمر ما قضت أحكام ولّيوعليه فكّل

 للحكم الشرعي.  صرحيٌة ن هذه خمالفٌةإحاصل يف نظرية منطقة الفراغ ـ ف

ن من إحيث  ؛للغرض نظرية منطقة الفراغ هي نقٌض ا ذكرنا أّننستنتج مّم

 ل يف املخالفة. أهدافها اخلالص من خمالفة احلكم الشرعي، والناتج هو التوغُّ

اليت من شأنها  ،واملهّم هذه املشكلة ميكن يف معادلة األهّم اح حّلن مفتأيبدو 

 ومعاجلة املوقف.  ،رفع املوانع الشرعية

ن هذا القول ال يعين التقليل من خطورة خمالفة احلرام أإىل  جتدر اإلشارة

زاء إالشهيد الصدر ـ  :ن حزم الفقهاء ـ أمثالإته. وعلى شّد منا ذلك باٍقإوالواجب، و

 الثناء.  ّقحويست ،تها شديٌدخمالف

معان إو وقفٍةإىل  فهي حباجة ،ة السننّلأدر بقاعدة التسامح يف ن نذكِّأبقي 

ن حتقيقات كاتب هذه السطور إمجالي فإوبشكل  .املقام له ال يسُعما وهذا  .نظر

كما هو مطلوب  ،ةتنباط األحكام املستحّبسي احليطة واحلذر يف اد ضرورة توّخيتف

 دون تفريق.  ،يف استنباط الواجبات متامًا

 

 ــــــ معرفة الروايات املتعلقة بالدولةإىل  السبيل

معرفة الروايات املرتبطة إىل  والسبيل ،القضية الالفتة يف نظرية منطقة الفراغ

رسالي بتبليغ  :حدهماأ :منصبني |ن للرسولأهو  ،بقوانني احلكم والدولة

حية املنصب األول افمن ن .يف الوالية وقيادة الشعب قيادّي :واآلخر ؛ةاإلهلّيحكام األ

ف بإدارة شؤون واملكلَّ ،أمر املسلمني نه ولّيأومبا  .وم ببيان األحكام الثابتةقي

 .باألحكام الوالئية ،بعد مراجعة مصاحل اجملتمع ،م عليه ملء الفراغيتحتَّ ،اجملتمع

ورد معظمها يف كتب احلديث  ،قة بالدولالقوانني املتعلِّصدر مجلة من ألذا كان قد 

حكام شرعية ثابتة أمكان استنباط ومن وجهة نظر الشهيد الصدر ليس باإل .والرواية

 ،ومقتضياتها املعاصرة ،ألنها كانت نابعة من صميم تلك الدولة ؛حاديثمن هذه األ

 زمان. إىل  آخر، ومن زمانإىل  اليت ختتلف من مكان
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م معيارًا يف ستشهد السيد حممد باقر الصدر بأمثلة بليغة، لكنه مل يقدِّهنا ي

هو طار، وما التمييز بني الروايات املرتبطة بشؤون الدولة وما هو خارج عن هذا اإل

جتنبًا  ؛واحليلولة دون تداخلها مع غريها ،حتصيل روايات السلطة واحلكمإىل  السبيل

 للبس؟ 

ق يف الدراسة والتعمُّإىل  يد الشهيد حباجةة السي حال تبقى نظرّيأعلى 

 ها جمدية وفاعلة من بعض النواحي.ّنأ حميطاتها، وال شّك

 

 

الهوامش
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﴿﴾ 



 

 للقرآن الكريم التفسري املوضوعي 
 يف أطروحة السيد الصدر دراسٌة

 

 غالم علي عزيزيد. 

 حسن الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ التفسري وأنواعه

 .لدا يف وقت واحدحيث ُو ؛إن تفسري القرآن الكريم هو يف احلقيقة توأم القرآن

أنزهلا بيان مراد اهلل سبحانه وتعاىل من اآليات الشريفة اليت إىل  وإن التفسري يهدف

أول مفّسر ومبني للمعارف السماوية النازلة على شكل  . وإّن|على قلب رسول اهلل

حيث يقول اهلل تعاىل يف حمكم  ؛آيات القرآن الكريم هو ُمنزهلا سبحانه وتعاىل

يعترب  |رسول اهلل (. كما أّن19)القيامة:  ﴾ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه﴿كتابه الكريم: 

بتفسري القرآن الكريم، وقد عمل على تبيينه وشرحه للمؤمنني، قال  أول إنسان عامل

(. 44)النحل:  ﴾َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم﴿اهلل سبحانه وتعاىل: 

رين إذ كانوا هم املفسِّ ؛^وبعد رسول اهلل أتى دور خلفائه من األئمة املعصومني

وقد قاموا يف فرتات زمنية متفّرقة  .احلقيقيني للمعارف واملضامني القرآنية العالية

آخذين بنظر االعتبار مستوى فهم  ،قليل من القرآن الكريم ومناسبة بتفسري شيٍء

 املخاطبني. 

لقد كان علم التفسري بني املسلمني يف بداية أمره عبارة عن روايات متفّرقة 

 وكان يتّم .بيان معاني املفردات، ونزر يسري يف معاني اآلياتأو  ،حول أسباب النزول

غريب »إبداع كتب يف إىل  فنيى عمد بعض املؤلِّنقلها مشافهة وحفظًا عرب األجيال، حّت
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مجع روايات أسباب النزول وغريها. وقد استمر هذا إىل  كما بادر آخرون .«القرآن

ومن  .رابع ظهرت تفاسري أكثر اكتمااًلويف بداية القرن اهلجري ال .األمر لثالثة قرون

ملؤلفه حممد بن  ،«جامع البيان عن تأويل آي القرآن»كتاب  :األمثلة البارزة على ذلك

هذا التفسري وأمثاله قد استوعب حبث ودراسة مجيع القرآن من  جرير الطربي. وإّن

 نهايته. إىل  بدايته

 قسمني: ىل إ عام ميكن تقسيم تفسري القرآن الكريم ويف تبويٍب

 

 ــــــ أ ـ التفسري الرتتييب

إىل  رألكثر من عشرة قرون ـ يعمد املفسِّ يف هذا النوع من التفسري ـ الذي ميتّد

ى يستوعب مجيع آيات يف حبثه آية آية، حّت تفسري اآليات من بداية القرآن، ويستمّر

احلديث والبحث يف آية ما حيدث أن ينتقل يف نهايته. وقّلإىل  القرآن الكريم، وصواًل

إذا كانت اآلية تدور حول فرع من الفروع الفقهية،  عن البحث يف آية أخرى، إاّل

االستعانة باآليات العامة واخلاصة، والناسخة واملنسوخة، إىل  رفعندها يضطر املفسِّ

بيان وتفسري احلكم الواقعي إىل  ليخرج من جمموعها ؛ذلكإىل  وما ،واجململة واملبينة

 نشود للقرآن الكريم. امل

 

 ــــــ خصائص التفسري الرتتييب

  ــــــ ـ اإلجيابيات1

بعض اآليات قد نقلت من  اعتقاد بعض الباحثني يف الشأن القرآني أّن رغم

ن هذا الكالم ال فإحتتفظ بسياقها،  ْدموقع آخر من القرآن، فلم تُعإىل  موقعها األول

ألن ما ذكر ال  ؛موقع اآلية وسياقها عند تفسريها إىل ر سلبًا على ضرورة االلتفاتيؤثِّ

يشمل مجيع آيات القرآن الكريم، وإمنا يقتصر على عدد قليل من جمموع آالف 

بسبب بعض القرائن.  ما هو حدس وظّناآليات، وذلك ال على حنو اجلزم واليقني، وإّن

ر وهذا ما يعبِّ .االهتمام يف التفسري الرتتييب مبوقع اآلية كثريًا وعلى هذا األساس يتّم

. فقد ال يتّم الكشف عن املراد احلقيقي من اآلية إال «رعاية السياق»رون بـ عنه املفسِّ
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ألعطت  ننا لو أخذناها مفردًةإمن خالل النظر يف اآليات السابقة والالحقة هلا، حبيث 

ه املزية تعترب من أهم مزايا التفسري الرتتييب، وهو أمر هذ مغايرة. وعليه فإّن نتيجًة

حميطًا وعاملًا بهذه  &ن. وقد كان السيد الشهيد الصدريرُيدركه مجيع املفسِّ

 احلقيقة متامًا، وقد راعى ذلك يف حبوثه األصولية. 

 

 ــــــ ـ السلبيات2

عن بعض النظر  يف التفسري الرتتييب ـ الذي كان هو التفسري الغالب، بغّض

االكتفاء بظاهر اآلية، إىل  رالتفاسري اليت اشتملت على صبغة موضوعية ـ يسعى املفسِّ

بًا ربطها بآيات أخرى ذات صلة مبوضوعها، حبيث ميكن من خالل جمموع هذه متجنِّ

اآليات اخلروج بنظرية معرفية متكاملة. ويف هذه احلالة ال ميكن احلصول على 

خمتلف املوضوعات، ولن يكون فهمنا آليات القرآن فهمًا  حولالنظرية القرآنية 

ث عن الشفاعة دون ربطها بسائر من باب املثال: إذا أردنا تفسري آية تتحدَّوكاماًل. 

النظرية إىل  لث عن ذات املسألة فسوف ال نتمكن من التوصُّاآليات األخرى اليت تتحدَّ

هلا فهمًا مبتورًا وجمتزأ وناقصًا،  القرآنية املتكاملة بشأن الشفاعة، وسيكون فهمنا

 فًا أحيانًا. هًا وحمرَّبل قد يكون مشوَّ

 

 ــــــ ب ـ التفسري املوضوعي

ُيطلق التفسري املوضوعي على جمموع املباحث اليت تدرس موضوعًا بعينه من 

استنطاق هذه  ويتّم .خالل التدّبر والتدقيق يف مجيع اآليات ذات الصلة بذلك املوضوع

إىل  رالنتيجة احلامسة والنهائية. ويف هذا النوع من التفسري ال ُينَظإىل  ت للوصولاآليا

حبث خمتلف اآليات يف أكثر من موضع يف آٍن  ترتيب اآليات يف القرآن، وإمنا يتّم

 واحد. 

 

  ــــــ اجلذور التارخيية للتفسري املوضوعي

اآليات األخرية،  ى نزولوحّت ،األكرم منذ نزول اآليات األوىل على النيّب
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)جربئيل(. ويف وحيث اختتمت رسالة الوحي  ،ة ما يزيد على العشرين سنةاستغرقت املّد

ت شروط وظروف كثرية، من قبيل: الضغوط رات واستجّدهذه املدة حدثت متغيِّ

 |األكرم ار يف املدينة )مهد اإلسالم(، وهجرة النيّبواملعارضة من قبل الكّف

واملؤمنني، وتأسيس اجملتمع اإلسالمي يف املدينة، واملواجهات العديدة بني املسلمني من 

ة، واالنتظام التدرجيي جهة والكفار واملنافقني والكتابيني من جهة أخرى، وفتح مّك

 للقوانني واألحكام العبادية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية يف اإلسالم. 

ببعض اآليات مبا  |حني ينزل على رسول اهلل وكان ملك الوحي يف كّل

هلداية اجملتمع اإلسالمي. وعليه فإن التعاليم القرآنية  ؛يتناسب ومقتضى احلال واحلاجة

ب يف تناول األمر الذي تسبَّ ،تكون قد نزلت يف مناسبات وظروف خمتلفة ومتنّوعة

املوضوع مبا يتناسب  مّرة يتّم عالج جانٍب من ويف كّل ة.دموضوع واحد يف موارد متعّد

عن  مستقّل عة يقوم بينها نوع من الرتابط بشكٍلبيان موضوعات متنوِّ يتّمأو  ،واحلاجة

ه ْعَسمل َي بعضها، حبيث لو أراد شخص البحث عن رأي القرآن يف موضوع خاّص

ن عليه النظر يف مجيع اآليات املرتبطة باملوضوع واحد فقط، بل تعيَّ االكتفاء مبورٍد

وبعد  ،آية يف موضعها غري مباشر، وأن يعمل على دراسة كّلأو  ن بشكل مباشراملعيَّ

 رأي القرآن النهائي من خالل النظر يف جمموع هذه اآليات. إىل  ذلك يتّم التوّصل

، وأهل البيت |أي رسول اهللـ رون احلقيقيون للقرآن الكريم وقد قام املفسِّ

موضوعي، وعّرفوا الناس  الكريم بشكٍل القرآنإىل  منذ القدم بالنظر ـ ^األطهار

بهذه الطريقة. ويعترب النظر يف الناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، من أوائل 

أشكال التفسري املوضوعي. فلو أننا نظرنا يف آية منسوخة ـ لوحدها ـ نكون قد 

يف آية  رأي خمالف ملا يريده القرآن الكريم. وهكذا األمر فيما لو نظرناإىل  لناتوصَّ

بعض اآليات إىل  ى النظرمات. وقد سبق أن أّداآليات احملَكإىل  متشابهة دون النظر

ظهور الكثري من األشخاص والفرق املذهبية املنحرفة. من هنا إىل  دون بعضها اآلخر

 يف هذا الشأن. بل عمد األئمة ^ة األطهارفقد صدر الكثري من التحذيرات عن األئّم

ملوضوعي يف تفسري القرآن الكريم، وبذلك سلكوا أفضل الطرق ممارسة املنهج اإىل 

 لتعليم املضامني القرآنية. 
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ومن األمثلة عن الرؤية املوضوعية آليات القرآن الكريم يف صدر اإلسالم تلك 

وهي ُتثبت نوعًا  .ة األطهار يف إطار استنطاق القرآن الكريماليت نطالعها يف سرية األئّم

أنها كانت ترتبط ـ وفقًا حلاجة تلك املرحلة ـ يف الغالب  ورغم .من الرؤية املوضوعية

أنها تثبت ضرورة ربط اآليات املتعلقة مبوضوع  االعتقادية، إاّلأو  باملوضوعات الفقهية

 أقّلإىل  للخروج بنتائج صحيحة ومضمونة. وهو ما نشاهده يف الوصول ؛واحٍد ببعضها

 : التاليةمّدة للحمل عند النساء، وذلك من خالل اجلمع بني مضامني اآليات الثالث 

 ﴾َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ الرََّضاَعَة﴿ـ 1

 (. 211)البقرة: 

 (. 15حقاف: )األ ﴾ًاَوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهر﴿ـ 2

 (. 14)لقمان:  ﴾َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن﴿ـ 1

ن، ن كامالامّدة الرضاع عامأّن مة فقد ذكرت آيتان من اآليات الثالثة املتقّد

ة الرضاع واحلمل ثالثون شهرًا. وعليه وأما اآلية الثالثة فقد ذكرت أن جمموع مّد

وضعه لسنتني كاملتني، ة أشهر، وترضع وليدها بعد ميكن للمرأة أن حتمل لسّت

  .(1)فيكون جمموع مّدة محلها ورضاعها ثالثني شهرًا

وكذلك جند مثااًل آخر للتفسري املوضوعي يف بيان مقدار ما يقطع من اليد يف 

 تني: التاليحّد السارق، وذلك من خالل اجلمع بني اآليتني 

 (. 10)املائدة:  ﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما﴿ـ 1

 (. 10)اجلّن:  ﴾َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َفاَل َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحدًا﴿ـ 2

د مقدار ما جيب قطعه. فهنا جند اآلية األوىل تأمر بقطع يد السارق دون أن حتدِّ

ء ي من أعضاوأما اآلية الثانية فقد اعتربت املساجد ـ املواضع اليت يستند عليها املصّل

إىل  لالتوصُّ . وعليه يتّمجسمه حالة السجود ـ هلل، ومن تلك املساجد راحة الكّف

ليستند  ؛لتبقى راحة اليد ؛النتيجة القائلة بوجوب االقتصار على قطع أربعة أصابع فقط

 ي يف سجوده. عليها املصّل

بشأن استحالة  ×ومن األمثلة الكالمية يف هذه الرؤية ما روي عن اإلمام علي

 ﴾َربَِّها َناِظَرٌةإىل  * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة﴿رؤية اهلل، حيث مّت تفسري قوله تعاىل: 
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كيفية إعطاء اهلل للثواب، وذلك عندما تقول املالئكة إىل  ( بالنظر21ـ  22)القيامة: 

وَها َوُفِتَحْت ُؤَحتَّى ِإَذا َجا ًاَمراْلَجنَِّة ُزإىل  َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم﴿ألصحاب اجلنة: 

كما  .(71)الزمر:  ﴾َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن

، كما يف قوله تعاىل: «منتظرة»يف بعض املعاجم اللغوية بـ  «ناظرة»جاء تفسري كلمة 

(. ويف كلتا 15)النمل:  ﴾ِإَلْيِهْم ِبَهِديٍَّة َفَناِظَرٌة ِبَم َيْرِجُع اْلُمْرَسُلوَنَوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ﴿

ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر َوُهَو  اَل﴿الصورتني سوف ال يكون هناك تناٍف بينها وبني قوله تعاىل: 

َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ﴿ىل: قوله تعا (. وإّن181)األنعام:  ﴾ُيْدِرُك اأَلْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبري

، وهو ما أشري له يف ×جلربئيل |( يعين رؤية النيب األكرم11)النجم:  ﴾ُأْخَرى

َلَقْد َرَأى ِمْن آَياِت َربِِّه *  َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى﴿آية أخرى أيضًا، وهي قوله تعاىل: 

 (. 10ـ  17)النجم:  ﴾اْلُكْبَرى

ية الرؤية املوضوعية أهّم ^أتباع مدرسة أهل البيت رون منولقد أدرك املفسِّ

من  ،للقرآن الكريم، وعملوا على توظيفها يف بيان بعض املسائل واملوضوعات امللّحة

مثل: الشفاعة، وأفعال اهلل وصفاته، واإلمامة، حيث مّت  ،املسائل اخلالفية :قبيل

رة القرآن من خالل بيانها علميًا من خالل التفسري املوضوعي، ومّت استنباط نظ

ات التفسري الرتتييب تضاعيف اآليات املتعّددة. وحنن نشاهد هذا األسلوب يف طّي

الذين  ،بعض الباحثني يف الشأن القرآني من الشيعة باإلضافة إىل، رين الشيعةللمفسِّ

وتبويب أقسام القرآن الكريم،  ،أقاموا صرح جهودهم على دراسة القرآن موضوعيًا

الذي كان يعيش ، من أمثال: حممد بن إبراهيم النعماني ـ من تالميذ الشيخ الكليين ـ

فقد ترك لنا جزءًا من التفسري املنسوب  ،يف النصف األول من القرن اهلجري الرابع

ليه، مجيع ما تبقى من هذا التفسري املنسوب إ دة. وإّنإليه، وقد طبع بعناوين متعّد

من اجلزء الثالث  97إىل  قد ضّمته الصفحات من واحد ،يف غالبيته والذي هو روائّي

الشريف الرضي الذي حبث يف الكثري من آيات القرآن أو  ؛والتسعني من حبار األنوار

 . «حقائق التأويل عن متشابه التنزيل»اجلدلية حبثًا موضوعيًا يف كتابه 

تطوير على مرور الزمن، بل مخد بريقه، أو  ومن مل يشهد التفسري املوضوعي أّي

ساع رقعة بعد اّت التفسري الرتتييب. ولكْنإىل  جهت أغلب األعمال التفسريية بعد ذلكواتَّ
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العلوم يف القرن الرابع عشر، وظهور خمتلف املدارس الفكرية اليت كانت تظهر 

منسجم،  أفكارها وانتماءاتها حول خمتلف موضوعات العلوم اإلنسانية بشكٍل

دون االعتماد على الوحي السماوي،  ،معتمدة يف عرض نتائجها على العلوم البشرية

 دراسة التعاليم القرآنية بشكٍلإىل  ة ـمن الشيعة والسّن عمد الباحثون املسلمون ـ األعّم

التفسري إىل  التعاليم السماوية. وبذلك عادت احلياةإىل  شنيجديد، وعرضه على املتعّط

ي باهتمام العلماء من جديد، وبدأت تظهر بالتدريج أبعاد جديدة ظثانية، وحاملوضوعي 

دائرة الثقافة اإلسالمية ـ القرآنية الواسعة. وها حنن إذ نعيش يف النصف إىل  تضاف

دة من البحوث املوضوعية يف األول من القرن اهلجري اخلامس عشر نشاهد مناذج متعدِّ

التفاؤل واألمل بظهور آفاق جديدة من خالل جهود إىل  تفسري القرآن، األمر الذي يدعو

 قني، وأن حتمل إجابات عن تساؤالت اجليل الراهن. احملقِّ

 

  ــــــ خصائص التفسري املوضوعي

تقوم اجلهود يف التفسري املوضوعي على استخراج وفهم النظرة القرآنية بشأن 

رأي القرآن حول ذلك املوضوع مورد البحث من خالل خمتلف اآليات اليت تعكس 

من خالل البحث املوضوعي. وبعبارة أخرى: إن هذا  املوضوع. وهذا األمر ال ينسجم إاّل

إذ  ؛يعكس الدور احلصري الذي يلعبه التفسري املوضوعي يف باب بيان الرؤية القرآنية

من خالل ضّم مجيع اآليات  ال ميكن استنطاق القرآن واحلصول على رأيه األخري إاّل

 واكتشاف العالقة بينها.  ،هاريبعضها، وتفسإىل  تبطة باملوضوع مورد البحثاملر

جدوائية هذا  فإّن املتقّدموعلى الرغم من الدور احلصري للتفسري املوضوعي 

 ،بعد استئصاهلا من موضعها وسياقها ،األسلوب يف فهم كّل آية بشكل صحيح

آية سياقها  لكّل لرتتييب فإّنل؛ إذ كما تقّدم يف بيان خصائص التفسري اموضع تأمُّ

ى اآلية ر يف بيان مؤّدضمن موقعها من اآليات السابقة والالحقة هلا، وهذا يؤثِّ اخلاّص

ق بالتفسري املوضوعي، ما يتعلَّ ذ هذا السياق بنظر االعتبار يفومرادها، يف حني ال يؤَخ

. وهذا من نقاط وعليه لن حنصل من خالل ذلك على املراد احلقيقي هلل سبحانه وتعاىل

  .(2)الضعف اجلوهرية يف التفسري املوضوعي
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 ــــــ املقرتحات العملية لرفع السلبيات عن كال النهجني

ات املوجودة عملية ـ لرفع السلبّيأو  قون يف التفسري طرقًا ـ نظريةلقد قّدم احملقِّ

وهي جتمع بني مزايا التفسري  .واملوضوعي( ؛جاهني التفسرييني )الرتتييبيف كال االّت

 تلك الطرق املطروحة هي:  وإّن .الرتتييب والتفسري املوضوعي، وختلو من سلبياتهما

 

 ــــــ اآليات األخرى ذات الصلة بنفس املوضوعإىل  ـ تفسري اآليات ضمن سياقها يف إطار النظر1

من أجل اختيار هذه الطريقة إىل  لقد عمد بعض الباحثني يف الشأن القرآني

ر من سلبيات التفسري احلفاظ على مزايا وإجيابيات التفسري الرتتييب، والتحرُّ

 «الرتتييب ـ املوضوعي»هذا األسلوب الذي ميكن لنا تسميته باألسلوب  املوضوعي. وإّن

ل مدخاًل لكشف النظرية القرآنية يف خمتلف حدٍّ ما، وميثِّإىل  ي احلاجات اجلديدةيلّب

 ذه الطريقة يتّم حبث اآليات طبقًا لرتتيبها يف القرآن الكريم، ويتّماملوضوعات. ويف ه

ه إذا كان يف هذه اآلية وذلك مبعنى أّن ؛التفصيل بشأنها مبا يتناسب مع موضوعها

حبث موضوعي يتّم التوّسع فيها من خالل استقصاء اآليات األخرى املشابهة هلا، دون 

ث عن مثاًل كانت هناك عشر آيات تتحدَّتكرار اآلية نفسها. فلو فرضنا إىل  حاجة

ر أن خيتار إحدى هذه اآليات ليطرح مجيع األحباث ميكن للمفسِّ «الشفاعة»موضوع 

ل الثقل األكرب يف موضوع أن ينتخب اآلية اليت تتحمَّأو  ؛املرتبطة مبوضوع الشفاعة

مل يف للحصول على حبث متكا ؛الشفاعة، ثم يأتي مبجموع اآليات األخرى بسياقاتها

إىل  بحث املوضوعي بوصفه حبثًا مستقالًّورمبا أمكن بيان جمموع هذا ال ؛هذا الشأن

جانب تلك اآلية. ويعترب تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي مثااًل بارزًا للتفسري الرتتييب ـ 

حبث املوضوع املرتبط باآلية إىل  املوضوعي، حيث يعمد ضمن سياق التفسري الرتتييب

 . املتقّدمةإحدى الطرق من خالل 

 

 ــــــ لألسلوب اآلخر اًلواحد من هذين األسلوبني مكّم ـ اعتبار إجيابيات كّل2

 .قني يف الشأن القرآنيمن مجلة الباحثني واحملّق &إن السيد الشهيد الصدر

من خالل تأصيل  ،وقد رأى تأثريًا كاماًل للتفسري املوضوعي يف تلبية احلاجة املعاصرة
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مة تتخطى وتكميل التفسري الرتتييب، معتربًا ذلك خطوة متقّد ،تراث املتقّدمنيوحفظ 

مراد اهلل دون األخذ على وذلك الستحالة التعّرف الصحيح والكامل  ؛التفسري الرتتييب

عة ومعاني األلفاظ والعبارات رة يف فهم اآليات ودالالتها املتنّوبنظر االعتبار القرائن املؤّث

ا فإن التفسري الرتتييب يكون هو املدخل الوحيد لفهم اآليات، ولكنه وظهورها. من هن

دة يف احلياة، ق باملوضوعات املتعّدما يتعلَّ ليس كافيًا الستنباط النظريات القرآنية يف

معّين،  قة مبوضوٍعم ليس سوى تبويب اآليات املتعلِّم، وإن هذا املتمِّمتمِّإىل  وهو حباجة

  وبيان ارتباطها ببعضها.

تفسري إىل  أنه ليس من الضروري يف هذا الفرض أن نعمد بالذكرومن اجلدير 

مة للتفسري املوضوعي املنشود؛ مجيع آيات القرآن الكريم بالرتتيب، ليكون ذلك مقّد

ني، بل ميكن مالحظة تلك ى للمختّصما يتأّتفإن هذا يستغرق وقتًا طوياًل، وهو قّل

القرآني، واحلصول على مؤّداها الواقعي  النّص ن ضمناآليات املرتبطة مبوضوع معيَّ

بغية  ؛رة للبحثمن خالل أسلوب تفسريي صحيح، ومن ثّم إخضاع هذه اآليات املفسَّ

استنباط النظرية القرآنية من خالهلا. وبعبارة أخرى: إن التفسري املوضوعي يشتمل على 

الوقت نفسه ال  نه يفإبها، وعملية خصائصها اليت ال ميكن جتّن عمليتني، ولكّل

إذ  ؛ب التفسري الرتتييب. ال ميكن لنا أن نضع البحث املوضوعي يف املقّدمةميكن جتنُّ

البحث املوضوعي، ومن دونه ال إىل  مة واملدخلالبحث التفسريي املذكور هو املقّد إّن

بديهي أن اجلمع املوضوعي لآليات اليت ال نعلم من الى اآلية. وف على مؤّدميكن التعرُّ

عملية بديعة. وعليه من إىل  يربطها ببعضها ال يؤّد املشكلة، وإّن اها ال حيّلؤّدم

 يف فهم رؤية القرآن الكريم. الضروري أن تكون كلتا هاتني العمليتني حاضرًة

 من خالل االلتفات ،عبارة عن فهم كّل آية يف موضعها اخلاّص والعملية األوىل

 القرائن وأساليب احلوار العقالئي.إىل 

إىل  للوصول ؛نقة مبوضوع معيَّعبارة عن الربط بني اآليات املتعّل والعملية الثانية

 استنباط النظرية القرآنية.

وإن وجود العملية األوىل ال يكفي لوحده يف اإلجابة عن التساؤالت الكثرية، 

من  وال حتتوي بطبيعتها على الكمال الضروري. كما أن العملية الثانية ال تكتمل إاّل
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ل دعامة تفسريية صحيحة وجامعة لآليات مورد اليت تشكِّ ،خالل العملية األوىل

نظريات  ب عليها إاّلوإن العملية الثانية دون األوىل ستكون ناقصة، ولن يرتتَّ .البحث

 وأجنبية عن روحه وحمتواه.  ،تفسريية دخيلة على القرآن

 

 ــــــ مزايا التفسري املوضوعي

 ة: التاليالقول باشتمال التفسري املوضوعي على املزايا  إىلالصدر يذهب السيد 

 

 ــــــ أ ـ التوظيف املنهجي اهلادف للنّص القرآني

ه تساوي ـ على أفضل حصيلة التفسري التجزيئي ]الرتتييب[ للقرآن الكريم كّل»

ننا سوف إتقدير ـ جمموعة مدلوالت القرآن الكريم ملحوظة بنظرة جتزيئية، أي 

يف حالة تناثر وتراكم  عدد كبري من املعارف واملدلوالت القرآنية، ولكْنحنصل على 

ة قرآنية لكّل جمال من جماالت احلياة. د يف نهاية املطاف نظرّيعددي، دون أن حندِّ

إىل  هلاجمموع هذه املعلومات، والذي حيوِّ أّن للمعلومات، إاّل فهناك تراكم عددّي

ه ليس هو ن كان حيصل أحيانًا، ولكّنوإ ،بات نظرية وجماميع فكريةمركَّ

  .(1)«ف بالذات يف منهج التفسري التجزيئياملستهَد

من خالل  ى إاّلى اآليات القرآنية ال يتجّلمؤّد ليس املراد من هذا الكالم أّن

نظرية القرآن بشأن خمتلف املوضوعات اليت تظهر مع  التفسري املوضوعي، بل املراد أّن

الكثري  فإّن من خالل هذا املنهج. وإاّل جديدة، وال ميكن فهمها إاّلم الزمن مسألة تقدُّ

التفسري املوضوعي، من إىل  من اآليات القرآنية واضحة الداللة يف ظاهرها، وال حتتاج

، واألمر باملعروف، والنهي عن قة بالصالة، والزكاة، واحلّجقبيل: اآليات املتعّل

ر يف القرآن. كما ذكر ذلك السيد التدبُّاملنكر، واحلدود، والقصاص، والتالوة و

من هنا كانت عملية التفسري املوضوعي »حيث يقول:  ،الشهيد الصدر يف موضع آخر

د استجابة سلبية، بل واستنطاق له، وليست جمرَّ ،عملية حوار مع القرآن الكريم

قائق يف سبيل الكشف عن حقيقة من ح ؛استجابة فّعالة وتوظيفًا هادفًا للنّص القرآني

  .(4)«احلياة الكربى
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 ــــــ ب ـ احليوية

ألن التفسري  ؛«إن التفسري املوضوعي يتجاوز التفسري التجزيئي ]الرتتييب[ خبطوة

التجزيئي يكتفي بإبراز املدلوالت التفصيلية لآليات القرآنية الكرمية، بينما التفسري 

أوسع من ذلك، وحياول أن ما هو إىل  عأكثر من ذلك، فهو يتطلَّإىل  املوضوعي يطمح

ب مركَّإىل  يستحصل أوجه االرتباط بني هذه املدلوالت التفصيلية، وحياول أن يصل

. وحيتل يف إطاره كّل واحد من تلك املدلوالت التفصيلية موقعه .نظري قرآني.

  .(5)املناسب

 

 ــــــ ج ـ املوضوعية والتوحيدية

د بني التجربة هنا باعتبار أنه يوحِّ «التوحيدي»و «املوضوعي»إن اصطالح النهج »

د بينهما يف سياق حبث واحد، لكي . مبعنى أنه يوحِّ.البشرية وبني القرآن الكريم.

أو  د موقف اإلسالم جتاه هذه التجربةيستخرج املفهوم القرآني الذي ميكن أن ُيحدِّ

  .(2)«املقولة الفكرية اليت أدخلها يف سياق حبثه

مواد هذا التفسري تكمن يف  موضع آخر ما مضمونه: إّن وقال السيد الشهيد يف

  .(7)ما كانت هذه التجارب أكثر كان التفسري أغنى وأثرىالتجارب البشرية، وكّل

ز نظره على موضوع من موضوعات ر التوحيدي واملوضوعي يركِّإن املفسِّ»

الفكر الكونية، ويستوعب ما أثارته جتارب أو  االجتماعيةأو  احلياة العقائدية

 ،...ليأتي وجيلس بني يدي القرآن الكريم ،..اإلنساني حول ذلك املوضوع من مشاكل.

القرآني حوارًا حول هذا املوضوع، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف  فيبدأ مع النّص

  .(0)«موقف القرآن الكريم من املوضوع املطروح

ملوضوعات اليت اإىل  هذا الكالم إمنا يصّح بالنسبة دير بالذكر أّنومن اجل

أن كانت موجودة يف السابق، فتكون التجارب  م الزمن، ومل يسبْقتتغّير مع تقدُّ

ى التجارب البشرية، وقد سبق أن رة يف فهمها، دون املوضوعات اليت تتخّطالبشرية مؤثِّ

أشبعت بالتحقيقات الوافية، من قبيل: اآليات املرتبطة باهلل وصفاته، واملعاد، واحلياة 

آيات األحكام اليت ال دخل للتجارب البشرية يف أو  املوت، ومعاجز األنبياء،بعد 
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واليت ميكن لنا  ،ث عن اجملتمع والتاريختلك اليت تتحدَّ فهمها. خالفًا ملباحث من قبيل

 ر آفاقًا أوسع وأرحب. أن نفهم اآليات القرآنية يف ضوئها فهمًا أفضل، وتفتح أمام املفسِّ

 

 ــــــ للحصول على النظريات األساسية لإلسالم د ـ الطريق الوحيد

ضروري  إن بيان وتعيني وإحراز النظريات األساسية يف الشريعة اإلسالمية أصٌل

وال ميكن االستغناء عنه، فهذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات األساسية 

  .(9)لإلسالم

 

 ــــــ املوضوعيم للسيد الشهيد الصدر يف التفسري الرتاث القيِّ

ما يتعلق بالتفسري  بعد بيان رأيه يف ،&لقد عمد السيد الشهيد الصدر

عن هذا التفسري،  تقديم منوذج عملّيإىل  ،إليه اإلشارةم والذي تقدَّ ،املوضوعي

ملعارف القرآنية إىل اشني ووضعه يف عهدة الباحثني يف الشأن القرآني، واملتعطِّ

عات أخرى من القرآن وفرصة أكرب لبحث يف موضه حصل على اخلالصة. ولو أّن

 الكريم. 

واليت تعّرض  ،&ومن األمثلة العلمية للتفسري املوضوعي للسيد الشهيد الصدر

 ى باهتمام احملافل العلمية للجامعات، حبُثظواليت حت ،أحد املباحث احليويةإىل  فيها

رين أثار اهتمام املفكِّ ٌثوهو حب .فلسفة التاريخ والسنن االجتماعية يف القرن املعاصر

ق باجملتمع والتاريخ. بيد أن ما يتعلَّ يف العلوم االجتماعية، وأثار آراًء خمتلفة ومتنّوعة يف

رين هذه اآلراء املذكورة تقوم بأمجعها على أساس الرؤية اخلاصة ألولئك املفكِّ

بعيد. ولفهم موقف  حدٍّإىل  املختلفة عن األسس الفكرية لإلسالم ،)األوروبيني(

اإلسالم يف هذا الشأن، ومقارنته باآلراء الشائعة بني املذاهب الفكرية األخرى، جيب 

علينا قراءة املصادر اإلسالمية بنظرة أخرى. وقد سبق أن عمد الشهيد الشيخ 

بعض هذه املباحث يف كتاب له حتت عنوان )اجملتمع  إىل معاجلة &طّهريم

بيان موقف القرآن يف هذا إىل  بدوره &د الشهيد الصدروالتاريخ(. كما بادر السي

 ،م له، وقد ذكر فيه الطريقة العملية الستخراج اآلراء القرآنيةالشأن ضمن كتاب قيِّ
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  .(18)وعرضها على الباحثني يف الشأن القرآني

 

 ــــــ منهج السيد الشهيد الصدر يف تفسريه

يف تفسريه )املدرسة  التالياملنهج  &لقد استخدم السيد الشهيد الصدر

 القرآنية(: 

 

 ــــــ ـ استعراض أسئلة البحث1

ر يف عملية التفسري املفسِّ أّن م يف معرض بيان خصائص التفسري املوضوعيتقّد

لحصول على اإلجابة عن تساؤالته من القرآن ل املوضوعي يأخذ دور املتسائل، ويسعى

السيد الشهيد  ى هذا األساس فإّنومن خالل استنطاق آياته. وعل ،الكريم نفسه

من باب وق باملوضوع مورد البحث. ما يتعلَّ بسط أسئلته يفإىل  اًلعمد أّو &الصدر

جنده يطرح سبعة أسئلة يف بداية مبحث السنن التارخيية يف القرآن الكريم،  :املثال

 وهي: 

 يف مفهوم القرآن الكريم؟  ـ هل للتاريخ البشري سنٌن1

 ره؟ م يف مسريته ويف حركته وتطوُّلبشري قوانني تتحكَّـ هل للتاريخ ا2

 ـ كيف بدأ التاريخ البشري؟ 1

 ر ومناء هذا التاريخ البشري؟ ت عملية تطوُّـ كيف مت4َّ

 ـ ما هي العوامل األساسية يف نظرية التاريخ؟ 5

 ـ ما هو دور اإلنسان يف عملية التاريخ؟ 2

 ة على الساحة االجتماعية؟ النبّوأو  ـ ما هو موقع السماء7

ه ما سوف ندرسه حتت عنوان سنن التاريخ يف ثم أضاف مساحته قائاًل: هذا كّل

  .(11)القرآن الكريم

 

 ــــــ ـ تبويب اآليات املرتبطة باملوضوع2

عة الواردة بشأن خمتلف املوضوعات ال ميكن حبثها دون تبويبها اآليات املتنوِّ إّن
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أول خطوة نقوم بها بعد مجع  قي. وعلى هذا األساس فإّنوتصنيفها ضمن تقسيم منط

هو أن نقوم بعملية تبويبها وتصنيفها. وقد مّت  ،بغية العمل على حبثها ودراستها ؛اآليات

تبويب اآليات املرتبطة ببحث السنن التارخيية يف كتاب الشهيد الصدر على النحو 

 : التالي

التاريخ يشتمل على السنن  عام ـ أّن ة اليت تتضّمن ـ بشكٍلـ اآليات العاّمأ

 ة به. التارخيية اخلاّص

 ة يف إطار املصاديق واألمثلة. بيان املفاهيم العاّمإىل  ـ اآليات اليت عمدتب 

د وحتّث على ضرورة االعتبار مبصري األسالف، وتعمل يات اليت تؤكِّـ اآلج 

 على استقراء الشواهد التارخيية الواردة يف هذا السياق. 

 

 ــــــ ـ دراسة اآليات املذكورة وحبثها3

إىل  يف معرض اإلجابة عن التساؤالت املطروحة &يعمد السيد الشهيد الصدر

 ،تفسريي بشأن اآلية مورد البحث ه ال يقوم قبل ذلك بعمٍلاالستشهاد باآليات. ولكّن

 كما هو ديدن املفسرين. وهلذا األمر تربيران: 

القيام إىل  وعليه لسنا حباجة .مؤدى اآليات ـ من وجهة نظره ـ واضٌح : إّنلاألّو

 ذلك. إىل  ببيان املعاني اللغوية والقرآنية والروائية وما

آخر )خارج  ية( يف موضٍعريباملباحث التمهيدية )التفس &: رمبا قامالثاني

 جلسات البحث(. 

اب تتميم األسلوب ته يف بحال فقد مّت يف هذا األمر جتاهل نظرّي أّيوعلى 

موجود، يف  م إمنا يؤتى على ذكره يف األصل إذا كان هناك أمٌراملتمِّ املوضوعي؛ ألّن

 مًا له. ى يكون هذا البحث املوضوعي متمِّه ال تفسري يف البني حّتحني أّن

 

 ــــــ ـ االستنتاج4

من أقسام البحث، وبعد الدراسة واالستشهاد ببعض اآليات،  قسٍم ويف كّل

دراسة إىل  فمثاًل: يف القسم األول بعد أن عمد .بيان نتيجة البحثإىل  يعمد مساحته
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للتاريخ من  ن من استنتاج أّنمت اإلشارة إليها متكَّالطوائف الثالث من اآليات اليت تقدَّ

ك يكون قد أجاب عن السؤال األول ة. وبذلالقرآن قوانني وسنن خاّص نظروجهة 

 املطروح يف هذا البحث. 

 

 ــــــ ـ اإلجابة عن الشبهات5

بيان إىل  &يف معرض بيان رأي القرآن الكريم عمد السيد الشهيد الصدر

املواقف واآلراء غري القرآنية بشأن املوضوع مورد البحث، وعمل على نقدها وبيان نقاط 

الكامن وراء خوض مساحته يف  السّر يقة فإّنضعفها ومواطن نقصها. ويف احلق

التفسري املوضوعي هو احلصول على اآلراء اإلهلية اخلالصة يف قبال اآلراء القائمة على 

ونقد  ،ية وغري السماوية. وعلى هذا األساس فإن اإلجابة عن الشبهاتالفلسفات املاّد

حث املوضوعية يف التفسري. حلقات سلسلة املبا اآلراء املخالفة للقرآن الكريم، من أهّم

وميكن لنا أن نشاهد مناذج عن هذا األمر بوضوح من خالل انتقاد آراء بعض 

بعد بيان  &صدرق مباهية اجملتمع. فقد عمد السيد الما يتعلَّ رين األوروبيني يفاملفكِّ

ال ينبغي أن يوهم  لكْن»القول: إىل  اآليات املرتبطة بالعمل اجلمعي )امللف االجتماعي(

العمل املرتبط باجملتمع[ ما أو  بيانها بشأن العمل االجتماعي ذلك ]املسائل اليت مّت

عمالق له وجود  اجملتمع كائٌن رين الفالسفة األوروبيني من أّنمن املفكِّ مه عدٌدتوهَّّ

مبثابة اخللية يف هذا  فرد ليس إاّل ز عن سائر األفراد، وكّلوحدوي عضوي متميِّ

ر )هيجل( مثاًل ومجاعة من الفالسفة األوروبيني . وهكذا تصوَّ.العمالق الكبري.

ولسنا حباجة  ،ر ليس صحيحًاهذا التصوُّ . إال أّن.تصوروا عمل اجملتمع بهذا النحو.

لكي ننحت هذا العمالق األسطوري من  ؛هذه الدرجةإىل  اإلغراق يف اخليالإىل  إليه،

األفراد، إال زيد وبكر وخالد، ليس عندنا ذلك العمالق  ليس عندنا إاّل .هؤالء األفراد

املسترت من ورائهم. طبعًا مناقشة )هيجل( من الزاوية الفلسفية خيرج عن حدود هذا 

حبث آخر؛ ألن هذا التفسري اهليجلي للمجتمع مرتبط حبسب إىل  البحث، ]فهو[ مرتوك

  .(12)«احلقيقة بكامل اهليكل النظري لفلسفته

م الشكل من السنن التارخيية هو الذي أوحى يف الفكر األوروبي بتوهُّهذا »
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م نشأ .. وهذا التوهُّ.التعارض بني فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار اإلنسان وإرادته

ة التارخيية، أي قصر النظر على من قصر النظر على الشكل الثاني من أشكال السّن

ميكننا إبطال  .. ولكْن.علية الوجودية الناجزةالسنة التارخيية املصاغة بلغة القضية الف

الذي  ،ة التارخييةالشكل األول من أشكال السّنإىل  م عن طريق االلتفاتهذا التوهُّ

وكثريًا ما تكون هذه القضية  .،تصاغ فيه السنة التارخيية بوصفها قضية شرطية..

ل حمور تيار اإلنسان ميثِّرة عن إرادة اإلنسان واختيار اإلنسان، يعين أن اخالشرطية معبِّ

  .(11)«القضية الشرطية

م طرحًا جامعًا للتفسري املوضوعي الذي مل يقدِّ &لشهيد الصدرا يبدو أّن

من املوضوعات، والعمل على دراسة املسائل  صدد اختيار عدديف ما كان ينشده، وإّن

طرح إىل  يف حني أن بعض الباحثني اآلخرين يف الشأن القرآني قد عمد .املرتبطة بها

شيخ حممد لل ،واملثال على ذلك )املعارف القرآنية( .مباحثه املوضوعية يف إطار منسجم

تقوم على  ،تقي مصباح اليزدي، حيث قام بدراسة جمموع املباحث ضمن عشرة فصول

 سبحانه وتعاىل.  «اهلل»وهو  ،حمور واحد

إلكمال تفسريه املوضوعي املنشود  &سيد الشهيدللا لو سنحت الفرصة ورمب

بيان املنظومة املنسجمة اليت تربط بني إىل  جبميع موضوعاته وأحباثه لكان قد عمد

ة والعمق الذي ملا نعرفه فيه من الدّق ؛نهذه املوضوعات املذكورة، ولكان قد متكَّ

جامع لتفسريه املوضوعي. ولكن  ان طرٍحمن بي ،فاته العلمية األخرىعهدناه يف مؤلَّ

جعل ة على عجل، األمر الذي استعراض تلك الدروس التفسريّي لألسف الشديد فقد مّت

 طال تفسريه املوضوعي على عتبة قطف مثاره. الذبول ي

 

  ــــــ (14)«ضرب القرآن ببعضه»التفسري املوضوعي، و

األمر منحصرًا بهذا اجلانب ـ اضطراب  وليسإن من مزالق التفسري املوضوعي ـ 

اآليات القرآنية وتشتيتها، حبيث تبتعد اآلية عن مؤداها احلقيقي، وبداًل من أن تكون 

بًا هلذا احملذور اخلطري جيدر مصدر هداية للمخاطب تكون مصدر ضالله. وجتنُّ

بيني آية بشكل دقيق، وأن يعمل على ت ر أن يتعّرف على مكانة وموقع كّلباملفسِّ
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اخللط  لكي ال يتّم ؛سائر اآليات األخرى املشرتكة معها يف ذات املوضوعإىل  نسبتها

لوا إن الذين شكَّ»بني معاني بعضها البعض أثناء حبثها جمتمعة. قال بعض الباحثني: 

شيء واحد فقط، وهو إىل  ما كانوا يهدفونمصداقًا بارزًا لضرب القرآن بالقرآن إّن

 .(15)«عون بروح التسليم واإلذعان للقرآن أبدًاالكريم، ومل يكونوا يتمتَّإبطال القرآن 

ضرب للقرآن بالقرآن ناشئًا عن  م نرى أنه ليس كّلبيد أننا من خالل اإليضاح املتقدِّ

، ر مؤمنًا بأن القرآن حّقاعتبار القرآن باطاًل؛ إذ يف الكثري من املوارد يكون املفسِّ

صه باملقدار الالزم يف توظيف اآليات، يقع يف مغّبة صُّبسبب جهله وعدم خت ؛هولكّن

وي عن ما ُر إعطاء نتائج معكوسة وغري صائبة. وإّنإىل  ياخللط بينها، األمر الذي يؤّد

بقة بذلك )ضرب بعض النصوص ات األمم السما ضلَّإّن»ه قال: أّن |األكرم النيّب

من الضالني بادئ ذي بدء، وكانوا  هم مل يكونواُيثبت أّن (12)«(سة ببعضها اآلخراملقدَّ

إنهم كانوا كافرين منذ  :كان من املفرتض أن يقال ًا، وإاّليعتربون كتابهم حّق

 وهذا خالف الظاهر من الرواية النبوية.  .البداية

 

 ــــــ ق ببعض اآلياتما يتعلَّ يف &مالحظات على تفسري السيد الشهيد الصدر

واحد من الكواكب الساطعة يف مساء  &السيد الشهيد الصدر يف أّن ال شّك

على هذا اجملال فقط، بل  املباحث القرآنية يف احلقبة املعاصرة. ومل يقتصر نبوغه الفّذ

واملنطق، كما هو  ،والفلسفة ،واألصول ،من قبيل: الفقه ،مشل جماالت أخرى أيضًا

كما ال ميكن  .ة بالقبولقه العميرون آراءه ونظرياتوقد تلقى املنظِّ .للجميع ثابٌت

هذه العظمة العلمية ال متنع  جتاهل تأثري حركته العلمية يف خمتلف اجملاالت. ولكّن

أن حنجم عن طرحها؛ وذلك ألن أو  فاته العظيمة،من بيان أسئلتنا أثناء مطالعتنا ملؤلَّ

آراء  عني على البحث والنقاش الفكري وحبثالسيد الشهيد نفسه من أكرب املشجِّ

يف حياته يبدي سعادة  &وكان .اآلخرين، وهو من أكرب الناقدين للمباحث العلمية

يف اآلن روحه الساكنة  اآلن يف أّن من هنا فإننا ال نشّك .كبرية إزاء نقد أفكاره

احملل األعلى مع الشهداء والصاحلني ستسعد لنقدنا هذا أيضًا؛ ألن حيوية األفكار ال 

نقد النظريات العالية ال  من خالل إشباعها بالبحث والنقد والتحقيق. وإّن تستمر إاّل
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ىل طرح إما يلي  يتها واشتهارها. من هنا فإننا سنعمد يفينتقص منها، بل يزيد من أهّم

من خالل توجيهات اخلرباء  ،فهم املرادإىل  عسى أن نصل ؛بعض املوارد يف هذا اإلطار

 ني يف هذا اجملال: واملختّص

ـ يف معرض حبثه يف اآليات اليت تطرح السنن  &الصدرـ لقد ساق السيد 1

ة وقاعدة تأثري العدالة يف التارخيية يف إطار املصاديق ـ ثالث آيات، مستفيدًا منها سّن

 وهذه اآليات الثالثة هي:  .توزيع الرفاه االجتماعي

َكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َلْيِهْم ِمْن َربِِّهْم أَلَوَما ُأنِزَل ِإَأنَُّهْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإِلجِنيَل  َوَلْو﴿ـ أ

 (. 122)املائدة:  ﴾َوِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهْم ِمْنُهْم ُأمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة َوَكِثرٌي ِمْنُهْم َساَء َما َيْعَمُلوَن

َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمْن السََّماِء َواأَلْرِض َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا ﴿ـ ب 

 (. 92)األعراف:  ﴾َوَلِكْن َكذَُّبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن

 (. 12)اجلّن:  ﴾ًاَلْو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة أَلْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقْن َوَأ﴿ـ ج 

هذه العالقة املعينة  .ث عن عالقة معينةث تتحدَّهذه اآليات الثال»بًا: ثّم قال معقِّ

عالقة بني االستقامة وتطبيق أحكام اهلل سبحانه وتعاىل وبني وفرة اخلريات ووفرة 

د أن وبلغة اليوم عالقة بني عدالة التوزيع وبني وفرة اإلنتاج. القرآن يؤكِّ ،اإلنتاج

ر عنها التوزيع ]هي[ اليت عبَّ اجملتمع الذي تسوده العدالة يف التوزيع، هذه العدالة يف

خرى بـ أ، وتارة ﴾ْو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة أَلْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقًاَلْن َوَأ﴿بـ  القرآن تارًة

؛ ﴾َواإِلجِنيَلَأنَُّهْم َأَقاُموا التَّْوَراَة  َوَلْو﴿أخرى بـ  وتارًة ،﴾َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا﴿

ألن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع، ومن أجل إنشاء عالقات التوزيع 

ملا وقعوا يف ضيق من ناحية  ًاقوا عدالة التوزيع إذعلى أسس عادلة. يقول: لو أنهم طبَّ

وزيع عدالة الت لوا أّنهم ختيَّجة، ملا وقعوا يف فقر من هذه الناحية، لكنَّالثروة املنَت

ة التارخيية [ السّنتقتضي التقسيم، وبالتالي تقتضي فقر الناس، بينما احلقيقة ]هي أّن

تطبيق شريعة السماء وجتسيد أحكامها يف  د أّند عكس ذلك، ]فهي[ تؤكِّتؤكِّ

وفرة اإلنتاج، وإىل زيادة الثروة، وإىل أن إىل  ي دائمًا وباستمرارعالقات التوزيع تؤّد

  .(17)«كات السماء واألرضتفتح على الناس بر

بيان هذه اآليات الثالث بأمجعها على صيغة اجلملة الشرطية، وهي  لقد متَّ
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واإلجنيل وما أنزل  ةواحد. ففي إحداها مّت اشرتاط إقامة التورا تشرتك يف مضموٍن

ويف اآلية  .ويف اآلية الثانية مّت اشرتاط اإلميان والتقوى .أهل الكتاب( من اهللإىل إليهم )

وبذلك  .الثالثة واألخرية مّت اشرتاط اإلميان والثبات واالستقامة على الطريقة )اإلسالم(

ميكن اختصار ذلك بالقول: إن الشرط هو اإلميان باهلل وتطبيق األحكام اإلهلية 

اليت هي  ،ى التوراة واإلجنيل و)الطريقة(د على اهلل والعصيان(؛ ألن مؤّدب التمرُّ)وجتنُّ

ك سلوب الصحيح يف احلياة، ليست سوى اإلميان واالعتقاد باملبدأ واملعاد والتمسُّاأل

باألحكام النازلة فيها. وأما املشروط فهو نزول الربكات من السماء، وخروج 

 هذه اآليات تهدف الربكات من األرض، وباختصار: )الرفاه االقتصادي(. وعليه فإّن

ني اإلميان واألفعال اليت تنشد رضا اهلل وبني نزول بيان العالقة واالرتباط الوثيق بإىل 

الربكات والرفاه االقتصادي. كما جند آيات أخرى ترصد العالقة املعكوسة هلذه 

بسبب ظهور الفساد وتفّشي املعاصي بني  ؛العالقة، مبعنى زوال النعم ونزول أنواع البالء

 ﴾رِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِسَظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَب﴿الناس، كما يف قوله تعاىل: 

 ﴾َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم﴿(، وقوله تعاىل: 41)الروم: 

 (. 18)الشورى: 

 «العدالة يف التوزيع»وعليه كيف ميكن اعتبار الشرط املذكور هو خصوص 

املوبقات  وارتكب كّل ،جمتمعًا مشركًا راعى العدالة يف التوزيع فقط؟ فهل لو أّن

ق له املشروط املذكور يف هذه اآليات؟ والشيء الوحيد الذي ميكن األخرى، سيتحقَّ

ط العدالة يف التوزيع تعترب جزءًا من خمطَّ لنا أن نقوله يف توجيه هذه الرؤية هي أّن

. من هنا فإن الشرط املذكور يف النظام اإلهلّيل بتطبيق العدالة يف يتمثَّ وبرنامج عاّم

من حتقيق اإلميان  ما ال بّدد تطبيق العدالة يف التوزيع، وإّنق مبجرّّهذه اآليات ال يتحقَّ

 ر األرضية لتحقيق الرفاه االجتماعي. والتقوى اإلهلية، وهذا هو الذي يوفِّ

ض بعض اآليات ااستعرإىل  &ق بتقسيم اجملتمع الفرعوني عمدما يتعلَّ ـ يف2

على وجود مثل هذه املوارد يف اجملتمع الفرعوني. فقد استشهد  ها ال تدّلاليت يبدو أّن

َوَلْو َتَرى ِإْذ الظَّاِلُموَن ﴿يف معرض احلديث عن )أعوان الظلمة( بقوله تعاىل:  &الصدر

َيُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن  َبْعٍض اْلَقْوَلإىل  َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َربِِّهْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم
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املصداق لظلمهم يف هذه  (، يف حني أّن11)سبأ:  ﴾اْسَتْكَبُروا َلْواَل َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننَي

بسبب عدم إميانهم، ويسوقون دلياًل كاذبًا مفاده وجود  ؛اآلية إمنا هو ظلمهم ألنفسهم

مبا إذا كان هؤالء من الذين ظلموا سائر الناس  قما يتعلَّ املستكربين من حوهلم. ففي

اآلخرين، وكانوا ـ حبسب املصطلح ـ مصداقًا لـ )أعوان الظلمة( أم ال، ليس هناك يف 

ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهْم ﴿قوله تعاىل: إىل  هاة بعد ضّمعلى ذلك، وخاّص هذه اآلية داللٌة

 ﴾..ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي اأَلْرِض.اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم َقاُلوا 

مة هم خصوص الذين املراد من )الظاملني( يف اآلية املتقدِّ ضح أّن( حيث يت97َّ)النساء: 

ظلموا أنفسهم. ومهما كان فإن هاتني اآليتني ترتبطان باعتذار بعض الكفار الذين ال 

يقبل عذرهم يوم القيامة، وال ميكن اعتبار هذه اجلماعة مصداقًا للجماعات املنبثقة 

 عن اجملتمع الفرعوني. 

تعاىل:  اعتربهم مساحته مصداقًا لقوله ْنَم كّلإىل  وهكذا األمر بالنسبة

( من 27)األحزاب:  ﴾َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَِّبيَل﴿

ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهْم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم ﴿قوله تعاىل: أو  دين املستضعفني،املشرَّ

( من املظلومني 97)النساء:  ﴾ْسَتْضَعِفنَي ِفي اأَلْرِضَقاُلوا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُم

ِمْن اأَلْحَباِر َوالرُّْهَباِن  ًاالَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثري َيا َأيَُّها﴿قوله تعاىل: أو  الساكتني،

اهلاربني من ( من 14)التوبة:  ﴾َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه

منها بتحليل ودراسة  رب الرهبان مصداقًا هلم، ال صلة أليٍّساحة املواجهة، والذين اعُت

اجملتمع الفرعوني. بل إن الرهبانية املذكورة يف هاتني اآليتني األخريتني مل تظهر بني 

بعد زوال اجملتمع الفرعوني مبئات السنني، فال ميكن أن تكون ذات  النصارى إاّل

ِمْن اأَلْحَباِر  ًاالَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثري َيا َأيَُّها﴿قوله تعاىل:  صلة بذلك اجملتمع. وإّن

الذين  يرتبط بالعلماء من اليهود والنصارى ﴾َوالرُّْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل

بوصفهم  ؛، ومل يعرتفوا بصدق دعوته، وعمدوا|األكرم وجه دعوة النيّبيف وقفوا 

أكل أموال الناس إىل  ،من املرجعيات الدينية ألهل الكتاب )من اليهود والنصارى(

على كون  القرائن املرتبطة بها يدّلأو  بالباطل. من هنا يبدو أن ال شيء من هذه اآليات

 رة موجودة يف تقسيمات اجملتمع الفرعوني.هذه اجلماعات املذكو
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الهوامش
                                                      

 

 

 
 



 

 

 الدولة الدينية عند حممد باقر الصدر
 

 يعقوب علي برجيد. الشيخ 

 نظيرة غالبترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

كبار الفقهاء الذين عاصروا اإلمام  أحديعترب الشهيد حممد باقر الصدر 

له مراجعات دقيقة للفكر  .ة وعمق التحليلالذين عرف عنهم الدّق ،&اخلميين

جانب الزعامة والقيادة.  ما خيّص وباألخص يف ،السياسي الشيعي يف أبعاده املختلفة

ة يف موضوع الوالية ريات سياسّيله ثالث نظ وقد أفصح ما بقي له من آثار عن أّن

 القيادة السياسية. و

ث عنها وهي النظرية اليت حتدَّ .: احلكومة املنتخبة وفق مبدأ الشورىاألوىل

 . «األسس اإلسالمية»هـ يف كتابه 1170سنة 

أدىل بهذه النظرية سنة  .ة الفقهاءب من طرف عاّم: والية الفقيه املنصَّالثانية

 الواضحة.  ىهـ يف تعليقاته على منهاج الصاحلني والفتاو1192و 1195

من سنة قبل جاءت هذه النظرية  .. اخلالفة بإشراف املرجعية الدينيةالثالثة

ة من علماء لبنان حول مباني اجلمهورية أسئلة سّت نهـ يف جوابه ع1199شهادته سنة 

 ،احللقة الرابعة ،«سالم يقود احلياةاإل»موعة املختصرة رها يف اجملحرَّ ،اإلسالمية

 . (نسان وشهادة األنبياءخالفة اإل)بعنوان 

ل نظرياته يف الدولة تعترب نظريته يف انتخاب احلاكم عن طريق الشورى أّو
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ر أفكاره يف السياسة واحلكومة وقد عدل عنها بعد تطوُّ ،وتسيري أمور البالد

 اإلسالمية. 

  

  ــــــ بية العامة للفقيه املنصَّـ الوال1

اجملتهد »وكتب يقول:  ،«والية الفقيه العامة»ث الشهيد الصدر عن نظرية حتّد

املطلق إذا توفرت فيه سائر الشروط الشرعية يف مرجع التقليد... جاز للمكلف أن 

ن أيقلده، كما تقدم، وكانت له الوالية الشرعية العامة يف شؤون املسلمني شريطة 

 ،والية القضاء يضًاألذلك من الناحية الدينية والواقعية. وللمجتهد املطلق  يكون كفوًا

تي احلديث عن الوالية العامة أوسي ،ساس باحلاكم الشرعيويسمى على هذا األ

 . «والقضاء وأحكامه يف القسم الرابع من الفتاوى الواضحة إن شاء اهلل

نقض حكم »وضمن حبث  ،وكتب يف حاشيته على كتاب منهاج الصاحلني

فال جيوز  ،كموارد املرافعات ،عن الواقع إذا كان احلكم كاشفًا»: «احلاكم

ب آثار الواقع املنكشف وجيوز للعامل باملخالفة أن يرتِّ ،ى مع العلم باملخالفةنقضه حّت

لديه. وأما إذا كان احلكم على أساس ممارسة اجملتهد لواليته العامة يف شؤون 

ن جيري أوال جيوز للعامل باخلطأ  ،ى مع العلم باملخالفةجيوز نقضه حّتاملسلمني فال 

 . «على وفق علمه

هناك روايات »تساؤالت حول األدلة على والية الفقيه:  نوكتب يف جوابه ع

 . «ةة يف إثبات الوالية العاّمخاّص ،ما نعتمد عليه هو التوقيع أخرى عديدة، غري أّن

 

  ــــــ وشهادة األنبياء ـ نظريته يف خالفة اإلنسان2

 :أقام الشهيد الصدر نظريته يف خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء على ركيزتني

 : شهادة األنبياء.والثانية ؛خالفة اإلنسان :األوىل

 

  ــــــ وىل: خالفة اإلنساناأل

 مخسة مطالب أساسية: إىل  ضه هلذا املبحث أشاريف تعّر 
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  ــــــ أـ أهمية وقيمة خالفة اإلنسان

فكان اإلنسان  ،األرض يفباخلالفة  إن اهلل سبحانه وتعاىل شّرف اإلنسان 

أن  استحّقبهذا اللحاظ و ،األرضيف ه خليفة اهلل الكون بأّنكائنات عن كل  زًامتميِّ

بالطاعة  ،ةوغري املنظور ةاملنظور ،وتدين له كل قوى الكون ،املالئكة تسجد له

 . (1)والتسخري

 

  ــــــ نسان وحدودهااإل ب ـ خط خالفة

اخلالفة  أّن نسان وامتداداتها قاله الشهيد الصدر يف تعيني نطاق خالفة اإلمّم 

بل هي  ،×ث عنها اآليات الشريفة ال جتعل اخلالفة منحصرة بشخص آدماليت تتحدَّ

 . (2)هللجنس البشري كّل

 

  ــــــ نسانج ـ خط خالفة اإل

واستخالف اهلل تعاىل »نسان كتب الشهيد الصدر يقول: حول مساحة خالفة اإل

ستخالف هذا اال بل يشمل ،يعين استخالفه على األرض فحسب ال خليفة يف األرض

وخريات  ،ألرضل واهلل هو ربٌّ ،وتعاىل من أشياء تعود إليه ف سبحانهللمستخِل ما كّل

وهذا  ،دابة تنتشر يف أرجاء الكون الفسيح وكّل اإلنسان واحليوان ورّب ،األرض

ومن هنا كانت  .هذه األشياء على كّل فيعين أن خليفة اهلل يف األرض مستخَل

عًا على جعل الناس متفرِّ وكان احلكم بني ،يف القرآن أساسًا للحكم اخلالفة

 اخلالفة. 

اخلالفة فهي يف آدم ـ هذه  لًةُمنحت ـ ممثَّ ومّلا كانت اجلماعة البشرية هي اليت

 والسري بالبشرية يف الطريق املرسوم ،وتدبري أمر اإلنسان ،فة برعاية الكوناملكلَّ ًاإذ

 للخالفة الربانية. 

وهو أن اهلل سبحانه وتعاىل  ،اخلالفة وهذا يعطي مفهوم اإلسالم األساسي عن

وعلى  .وطبيعيًا جتماعيًااوإعماره  ،اجلماعة البشرية يف احلكم وقيادة الكون أناب

وشرعية ممارسة اجلماعة البشرية  ،األساس تقوم نظرية حكم الناس ألنفسهم هذا
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 . (1)«بوصفها خليفة عن اهلل ؛حكم نفسها

 

 ــــــنساني نسان يف اجملتمع اإلفة اإلدراك الصحيح ملفهوم خالاإل لىثار املرتتبة عد ـ اآل

 من نتائج اإلدراك الصحيح ملفهوم خالفة اإلنسان:  يرى الشهيد الصدر أّن

وهو  ،واحد حمورإىل  ها هوكّل اجلماعة البشرية نتماءاأن  : يدرك قاطعًاأواًل

 االنتماءات عن كّل بداًل ،فًاجعله مستخَل الذي أي اهلل سبحانه وتعاىل ،فاملستخِل

 ؤمن بسيادة اهلل سبحانه وتعاىل هلذا الكون بدون منازع. يو ،األخرى

بذلك و ،هلل الصةأساس العبودية اخل قامة العالقات االجتماعية على: إثانيًا

 . ألوان االستغالل واجلهل والطاغوت لنسان من عبودية األمساء اليت متثِّاإلر يتحرَّ

 كّل بعد حمو ،االجتماعيةالعالقات  ة يف كلجتسيد روح األخوة العاّم: ثالثًا

 . االستغالل والتسلط ألوان

 . «األمانة»بـ القرآن الكريم عنها  روهلذا عبَّ ،ن اخلالفة استئماٌنإ: ًرابعا

 واإلحساس بهذا الواجب يدفع ،االمانة توجب املسؤولية يرى الشهيد الصدر أّنو

فمن جهة  ؛ينهذه املسؤولية ذات حّد .املسؤوليةهذه القيام بو ،مانةع أعباء األجترُّإىل 

وعدم اخلضوع للرغبات واألهواء، هذا  ،د بالقانون وبالعدالةتعين االرتباط والتقّي

ز وهو املالك الذي مييِّ ،ل يف احلقيقة مالك منصب اخلالفة يف األرضد ميثِّالتقّي

 نظمة الوضعية ودميوقراطياتاحلكومة يف القرآن عن حكم الناس للناس يف األ

 ختيار واحلريةإذ بدون اال ؛حّر اإلنسان كائٌن تعين أّنثانية املسؤولية  ومن جهٍة؛ الغرب

 باإلمكان أن يستنتج من جعل اهلل خليفة على ومن أجل ذلك كان .ال معنى للمسؤولية

 ،بإمكانه أن يصلح يف األرض الذي ،املختار األرض أنه جيعل الكائن احلّر

 . (4)قه من هذه اإلمكاناتحيّق د ماإرادته واختياره حيّدوب ،يفسد أيضًا وبإمكانه أن

 

  ــــــ نسانهـ ـ أهداف خالفة اإل

ق ن حيقِّخالفة اهلل يف أرضه تعين أ ّنفإلعقيدة ورؤى الشهيد الصدر  وفقًا

 يف اهلل عّز ذاته تلك القيم اليت يؤمن بتوحيدها مجيعًا اإلنسان اخلليفة على األرض يف
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 من العدل ،فصفات اهلل تعاىل وأخالقه .الكون ستخلفه واسرتعاه أمراالذي  ،وجّل

 ،له واالنتقام من اجلبارين واجلور الذي ال حّد والعلم والقدرة والرمحة باملستضعفني

فقد جاء يف  .وأهداف لإلنسان اخلليفة ،رات للسلوك يف جمتمع اخلالفةهي مؤشِّ

 ؛ى يف سلوكياتنا وأخالقنا صفات اهللتتجّلمبعنى أن  ،«هوا بأخالق اهللتشبَّ» :احلديث

 اإلنسان اخلليفة كائٌن وألّن .هلا وال حّد ،على املستوى اإلهلي مطلقة هذه القيم ألن

إنسانيًا يف حركة مستمرة  د عملية حتقيق تلك القيمالطبيعي أن تتجسَّ فمن حمدوٌد

لى أساس الركائز االجتماعية ع تصوغ العالقات. واهللإىل  حثيث وسري ،حنو املطلق

 . (5)للخالفة الربانية مةاملتقّد

 

  ــــــ خط الشهادةالثانية: 

كانت الركيزة الثانية اليت بنى عليها الشهيد الصدر نظريته يف احلكومة 

 وهو املصطلح الذي حيمل يف فكر الشهيد الصدر ثقاًل ،«الشهادة»سالمية مفهوم اإل

ء الشهيد ارآحيث خيرج عن االستعمال القانوني الصرف. وقد قمنا بتصنيف  ،سياسيًا

 ونعمل على تقدميها بالرتتيب التالي:  ،الصدر يف هذه النظرية

 

  ــــــ ـ ضرورة وجود الشاهد1

وإمكان حصول اخلطأ، النسيان، املعصية،  ،إن اخلصوصيات الغريزية للبشر

 ،اخلالفة الذي يكمل خّط ،الشاهد وجود خّط الضرورة جعل من ،الظلم منهو

 وضع اهلل سبحانه وتعاىل»هذا اخلصوص: الصدر يف ويصونه من االحنراف. وكتب 

ل التدخل الذي ميثِّ ،الشهادة اخلالفة ـ خالفة اإلنسان على األرض ـ خّط جانب خّطإىل 

اخلالفة وتوجيهه حنو أهداف  ،حنرافصيانة اإلنسان اخلليفة من اال الرباني من أجل

تزخر به من إمكانات  وما ،تعاىل يعلم ما توسوس به نفس اإلنسان فاهلل .الرشيدة

 وما يصاب به من ألوان الضعف، مغريات وشهوات ر به منوما يتأثَّ ،ومشاعر

كان  ،بدون توجيه وهدى ،يف اخلالفة رك اإلنسان ليمارس دورهوإذا ُت .واالحنالل

 . وألوان االستغالل والشهوات د تكريس للنزواتوجمّر ،عبثًا خلقه
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فإنه  رضحياته على األ مسرية ل رباني هلداية اإلنسان يفوما مل حيصل تدخُّ

ل وهذا التدّخ. اليت رمست له يف بداية الطريق األهداف الكبرية سوف خيسر كّل

 . (2)«شهادة األنبياءأو  الشهادة الرباني هو خّط

 

  ــــــ ـ أصناف الشهداء2

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ﴿من سورة املائدة:   44خذ الشهيد الصدر اآلية لقد اتَّ

ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواأَلْحَباُر ِبَما 

﴾ِه ُشَهَداَءاْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َوَكاُنوا َعَلْي
يف حتديد  مرجعًا( 44)املائدة:  

 ،ونالنبّي :واألصناف الثالثة على ضوء هذه اآلية هموقال:  ،أصناف الشهداء

 بني النيّب انيون درجة وسطىوالرّب ،هم علماء الشريعة واألحبار .واألحبار ،والربانيون

 يف:  الشهادة ميثل ومن هنا أمكن القول بأن خّط .وهي درجة اإلمام ،والعامل

 . : يف األنبياءأواًل

 . يف هذا اخلط امتدادًا ربانيًا للنيّب الذين يعتربون ،: يف األئمةوثانيًا

 . (7)«الشهادة واإلمام يف خّط رشيدًا للنيّب اليت تعترب امتدادًا ،: يف املرجعيةوثالثًا

 

  ــــــ ـ ما به تشرتك شهادة الشهداء3

 . عليها الرسالة السماوية واحلفاظ: استيعاب أواًل

ومسؤولية إعطاء  ،لدوره يف اخلالفة : اإلشراف على ممارسة اإلنسانثانيًا

 . ومفاهيمها صل بالرسالة وأحكامهابالقدر الذي يتَّ التوجيه

 كل التدابري املمكنة من أجل سالمة واختاذ ،: التدخل ملقاومة االحنرافثالثًا

 املسرية.

 . بأصنافهم الثالثة الشهداءبني أدوار هذا هو احملتوى املشرتك 

 

  ــــــ ـ ما تفرتق به شهادة املعصوم عن شهادة املرجع4

 ،واإلمام من النيّب جوهرية بني شهادة كلٍّ يرى الشهيد الصدر أن هناك فروقًا
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 : ما يليوتكمن هذه الفوارق يف  .عام وبني شهادة املرجع بشكٍل ،املعصوم أي

مقام النبوة واإلمامة إفاضة من اهلل تعاىل على أشخاص بعينهم، بينما مقام  ـ1

 يتم حتصيله باجلهد واالجتهاد.  ،املرجعية اكتسابّي

فاإلسالم  .نه نوعّيما املرجع فتعيُّأو ،شخصٌي مام تعينٌين تعيني النيب واإلإ ـ2

 ابقه وتلك الشروط العامة. وفق تط ،مة انتخابهوترك لأل ،د الشروط العامة للمرجعحدَّ

 دون فعليًاهم جمسِّمبعنى أّن ،واإلمام معصومون |كرمن النيب األإ ـ1

يف سكناتهم  ،اتهم وأخالقياتهمللرسالة يف قيمها وأحكامها يف سلوكّي

ممارسة خترجهم عن حدود  عن غري عمد أّيأو  وال يصدر منهم عمدًا ،وحركاتهم

ن تكون بدرجة عالية تقرب أ بّد وال ،املرجع العدالةخصوصّية العصمة املطلقة، بينما 

ومقياس موضوعي  ،معصوم شهيٍدإىل  ن املرجع حيتاجأل ؛وليس مبعصوٍم ،من العصمة

 ة. ويف مقام حياته اخلاّص ،يف مقام املرجعية ،يقيس عليه سلوكياته وتصرفاته

 

  ــــــ ـ شروط الشهادة5

املقارنة بني آيات الشهادة تكشف عن شروط  ء الشهيد الصدر فإّنآراحسب 

 الشهيد، وهي: أو  ة يف الشاهدذاتّي

 والعدالة يف فكر الشهيد الصدر هي الوسطية واالعتدال يف السلوك.  .ـ العدالة1

 ـ العلم واستيعاب كامل للرسالة املستحفظ عليها. 2

ولكي يبني  لزمن الشهادة. والعاّم ـ العلم والوعي بالواقع واحمليط اخلاّص1

معنى للرقابة بدون وعي وإدراك ملا  إذ ال»الشهيد الصدر قيمة هذا الشرط كتب يقول: 

جتماعية راد من الشهيد مراقبته من الظروف واألحوال )يريد األوضاع واألحوال االُي

 . (0)«والسياسية(

ق هذا الشرط حتقُّفإّن ـ الكفاءة واجلدارة. وحبسب رأي الشهيد الصدر 4

احملن ووهي الصفات اليت تستخلص من املعاناة  ،الصرب والشجاعةويرتبط باحلكمة 

 والتجارب وكثرة البالء يف سبيل اهلل. 
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  ــــــ نسان والشهادةاملسار التارخيي خلالفة اإل

ي خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء قد قطعا لقد رأى الشهيد الصدر أن خّط

ندمج اواملراحل التارخيية للمجتمع البشري. ففي بعض املراحل  مراحل خمتلفة تتوافق

 ؛للمجتمع على األمة وقائدًا وكان شخص واحد شاهدًا ،يف وجود األنبياء اخلطان معًا

أو  الشاهد ليكون هناك النيّب ،ووجدناهما يف مراحل تارخيية أخرى ينفصالن

الصدر هذا التمرحل من اآلية  سيدوقد استخلص ال .سان اخلليفةناملعصوم الشاهد واإل

َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَِّبيِّنَي ُمَبشِِّريَن ﴿من سورة البقرة:  211الشريفة 

  .﴾َما اْخَتَلُفوا ِفيِه َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفي

ن إ: ×حيث قال ،ر املراد من اآليةتفسِّ ×مام حممد الباقرن اإلونقل رواية ع

ى يرفع االختالف من فبعث اهلل النبيني حّت ،ة واحدة على فطرة اهللالناس كانوا أّم

  .«ةبني األّم

نسان وشهادة وكما يرى الشهيد الصدر فإن اآليات تكشف عن أن خالفة اإل

 املراحل التالية: بت األنبياء قد مّر

: وقد شكل اجملتمع البشري خالفته على وجه األرض ليةمرحلة الفطرة األّوـ 1

فقد شكلت الفطرة  .نشأ اجملتمع املوحد بركائزه وأركانهأو ،باعتباره أمة واحدة

الذي يقيس به تصرفاته  ،الركيزة األساسية اليت بنى عليها جمتمعه ومنهاجه

 مثل هذا اجملتمع يف ممارسة مهمة وكان دور شهادة األنبياء يف .وعالقاته االجتماعية

ما بعثوا كما يفهم من النص القرآني فإن األنبياء إّنو .ه والرقيباهلادي واملوّج

الفرتة اليت كان الناس فيها أمة  ،ليحكموا بني الناس يف الفرتة التالية لفرتة الفطرة

وكان  ،ففي هذه املرحلة كانت اخلالفة واحلكم للجماعة البشرية نفسها .واحدة

 . (9)«شرافدور األنبياء فقط للتوجيه واإل

نسان على الفطرة ل خالفة اإل: بعد مرحلة الوحدة وتشّكـ مرحلة االختالف2

واليت بدأت تتوسع  ،بدأت تظهر فيها االختالفات ،تلتها مرحلة أخرى بشكل تدرجيي

والتنافس على زدياد تعداد أفراده. فبدأ االستقالل او ،ع نسمة اجملتمع البشريبتوسُّ

اليت ختالف سري  ،وبالتالي ظهر الفساد واالحنرافات األخرى ،السيطرة والتملك
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هؤالء  ،ومستضعفني ؛مستغلني :وإىل ،وضعفاء ؛أقوياء :إىل وانقسم اجملتمع ،الفطرة

مل وهم أنواع وأصناف الظلم والقهر واالستعباد... الطابور األخري الذين مورست يف حّق

 . (18)«فئة مغلوبة على أمرها إاّل ،غري ظامل لنفسه ٌفمستضَع يبَق

وخرج أغلب  ،: بعد أن انتشر االختالفنبياء واألئمةـ مرحلة اخلالفة وشهادة األ1

لكي يبنوا للثورة على الظلم  ؛بعث اهلل األنبياء ،اجملتمع البشري عن الفطرة

 ،يف األرض وال فسادًا واليت ال تريد علوًا ،واالستغالل واالستبداد قواعدها الصاحلة

اجملتمع البشري الشروط احلقيقية الستعادة دوره يف اخلالفة إىل  ويعيدوا بالتالي

رشادي كانوا على دورهم اإل الصاحلة كما أرادها اهلل تعاىل. فاألنبياء عالوًة

ما لديها عن  وتسعى إلزاحته بكّل ،فني بإجياد و تربية القاعدة اليت ترفض الظلممكلَّ

فرضت  ودور آخر يف قيادة هذه الثورة وإحداث التغيري يف اجملتمع. وقد ؛مع البشرياجملت

إىل  لكي خيرج باألمة من اجلاهلية ؛اخلالفة خّط |الثورة أن ميارس النيب

ى أن يتوّلـ زالت  والـ كذلك فرضت الثورة  .ولكي حتقق الثورة أهدافها ،الفطرة

على  واالستبداد تفرض على املعصوم أن يستمّر فالثورة على الظلم .مام زمام اخلالفةاإل

 . (11)«خط األنبياء يف ممارسة اخلالفة والشهادة

 ز يف هذه املرحلة خط الشهادة عن خّط: متيَّـ شهادة ورقابة مراجع التقليد4

مام اإل خّطأو  |كرمبعد أن كانا مندجمني يف شخص النيب األ ،اخلالفة

النبوة  خلّط ًاالشهادة باعتبار املرجعية امتداد خّطل الفقيه املرجع فتحمَّ .×املعصوم

الشهادة للفقيه املرجع الذي  الناس. وجعل خّطإىل  اخلالفة عهد به وخّط ،مامةواإل

 ة وخطرية للغاية: مواضيع هاّم ةدت وظيفته يف ثالثحّد

باعتبارها اجلانب  ،سالمية: أن حيافظ املرجع على الدين وعلى الشريعة اإلأواًل

 عنها شبهات الفاسقني وكيد الكافرين.  وأن يردَّ ،العملي لإلسالم

 لعناصرأن يعمل االجتهاد يف او ،اإلسالم ومفاهيمه أحكامن : أن يبيِّثانيًا

 اإلسالمية.  لأليديولوجيةل األعلى املمثِّ باعتباره هو ،يضًاأكة الزمنية املتحّر

 : أن يشرف ويراقب إجراء األحكام بني الناس يف اجملتمع املسلم. ثالثًا

من خالل حتديد الصفات  ،تعيني املرجع هو من قبل اهلل تعاىل إّن ،نعم
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 ،ةحتديد الشخص املرجع هو مسؤولية األّم أي بالشروط العامة، لكّن ،واخلصائص

 عن طريق تطبيق تلك الشروط العامة على شخص املرجع بعينه. 

 احلال ال خيلو من حالتني:  اخلالفة يف زمن غيبة املعصوم فإّن لنسبة خلّطباو

ها يف وغري قادرة على ممارسة حّق ،أن تكون األمة حمكومة بالطاغوت :األوىل

إىل  ،اخلالفة يف حدود املمكن ى املرجع رعاية حّقيف هذه احلالة يتوّل .اخلالفة العامة

 جانب حق الشهادة. 

حينها ينتقل  .رت من سلطة وسلطنة الطاغوتأن تكون األمة قد حترَّ :الثانية

 ،وبذلك متارس دورها يف القيادة السياسية واالجتماعية يف األمة ،اخلالفة إليها خّط

 ستخالف يف األرض. سالمية من موقع االوتطبق الشريعة اإل

 ال هذاخلالفة يف مث ة يف ممارسة خّطوقد استلهم الشهيد الصدر دور األّم

َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿؛ و﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم﴿الظرف السياسي من اآليتني الشريفتني: 

 . ﴾َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكِر

ما مل  ،الشورىمة صالحية ممارسة أمورها باستعمال فاآلية األوىل تعطي لأل

 خالف ذلك.  نصٌّ ْديِر

والوالية املراد يف هذه اآلية  .فرد الوالية على اآلخرين لكّل فإّن ا اآلية الثانيةأّمو

والوالية جتري  .بقرينة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الواردة يف اآلية ؛تولي أموره

 . متساٍوبني املؤمنني بشكٍل 

وهذا يعين  .من االستفادة من الشورى بّد اختالف ال تني يف حالة ظهوريفطبق اآل

 بني املرجع والناس.  مسؤولية اخلطني يف عصر الغيبة هي قسمٌة أّن

عن  كما رأينا فالشهيد الصدر يؤمن بأن خط الشهادة يف عصر الغيبة منفصٌلو

الشهادة  وخّط ،الناسإىل  وأن خط اخلالفة يف هذه املرحلة مرجعه ،خط اخلالفة

 عهدتهم. يف مسؤولية مراجع التقليد و

خط اخلالفة  ة الطاغوت وسلطة ظاملة فإّنيكون الناس حتت قّو عندماا أّم

 ويكونا كالهما يف مسؤولية مراجع التقليد. وحني تصل األمة ،يندمج وخط الشهادة

توىل وت ،اخلالفة ى ممارسة خّطتتوّل ،وتزيح الطاغوت عن رقابها ،مرحلة الرشدإىل 
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 مهامها السياسية واالجتماعية. 

 ،نبانتخاب واختيار شخص معيَّ ا طريقة ممارسة األمة خلط اخلالفة فيتّموأّم

 ويعهدون إليه أمور الدولة. 

 ،عاه حول الشورىفإن الشهيد الصدر قد اعتمد يف إثبات مدَّ تقّدموكما 

؛ ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم﴿على اآليتني الشريفتني:  ،ة خلط اخلالفةوممارسة األّم

القول بأن إىل  فالشهيد الصدر يذهب .﴾َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض﴿

ة يف إثبات فاآلية األوىل حّج املتقّدم.عى ويثبتان املدَّ ،اآليتني يكمل بعضهما البعض

لة وجود التعارض بني رأي أغلبية فئات أمرها. لكن يف حا األمة يف انتخاب ولّي حّق

م على واحد منها يقدَّ رأي أّي :اجملتمع والفئة القليلة من النخبة والعلماء يطرح السؤال

ض هلذا الكيفية؟ حيث اآلية مل تتعرَّإىل  ية أمالكّمإىل  اآلخر؟ فهل املالك ناظر

 بالغموض واإلبهام.  ًاويبقى املطلب حماط ،األمر

 فهي تثبت حّق .وتكشف هذا الغموض ،بهامالثانية لرتفع هذا اإلوتأتي اآلية 

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر يتساوى فيه كّل فكما أّن .والية وحاكمية الناس

ي أفيؤخذ بر ،يةة يكون املالك هو الكّمية والكيفّيالناس، وحيث تعارضت الكّم

 األغلبية. 

 

  ــــــ مناقشة لنظرية الشهيد الصدر

 ة وجوه: قابلة للنقاش من عّد املتقّدمةنظرية الشهيد الصدر  إّن

وال تثبت ما ذهب  ،عى السيد الشهيدعلى مدَّ تنيغري داّل املتقّدمتنياآليتني  ـ إّن1

اآلية  إذ ؛األمر نتخاب ولّياثبات رأي األكثرية يف إة يف آية الشورى حّج من أّن ،إليه

اآلية هي ضمن آيات أتت يف صدد بيان الصفات  وذلك ألّن ؛غري واردة يف هذا املقام

وهذه الصفة يف  .ذخرية له يوم القيامةتكون و ،نسانجناة اإلإىل  واألعمال اليت تؤدي

 :مثل ،شأنها شأن الصفات األخرى الواردة يف السياق ،زمن نزول اآلية قابلة للفعلية

فاملشورة . (12)ها...وغري ،عدم ارتكاب الكبائر، ترك املعاصي، العفو، إقامة الصالة

 ة على حّقاآلية هي حّج ذكرت ضمن هذه اجملموعة من الصفات. وإذا قلنا بأّن
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 ،|كرماأل اآلية نزلت يف زمن النيّب أمرها فإّن أكثرية الناس يف انتخاب ولّي

ال ينتخب من طرف  |كرماأل وذلك ألن النيّب ؛حيث ال ميكن إجراء هذا احلّق

 . تعين ما ذهب إليه الشهيد الصدر مطلقًا ها المما يعين أّن ،الناس

ليس  «شورى»واهلدف من املشورة يف  ،ليس الوالية «أمرهم»لذا فإن املراد من 

ن يستفاد من املشورة أمر، بل مراد اآلية األ غلبية يف انتخاب ولّياأل ة على حّقاحلّج

هذه اآلية  نرى أّن من هنا فنحن .خرينراء اآلآباالستفادة من  ،لتوضيح املطالب وتبيينها

 . ﴾َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر﴿حد يف املعنى واآلية الشريفة: تتَّ

أولوية  «الوالية» بأن يكون معنى ةعى منوطداللة اآلية الثانية على املدَّو

 واآلية تتفق واملعنيني.  .وليس النصرة واملعونة ،فالتصرُّ

ألن األمر  ؛دة للمعنى األولغري مؤيِّ «األمر باملعروف و...»كذلك فإن قرينة 

ليس هناك قرينة تسمح لنا أّنه كما  .باملعروف والنهي عن املنكر يتوافق واملعنيني

 . (11)يف اآلية على املعنى األول «الوالية»محل 

ل الشهيد الصدر بني احلالة اليت يكون فيها الناس حتت سلطة ـ لقد فص2َّ

رأى أنه يف وجائرة طاغوتية وبني احلالة اليت ال يكونون فيها حتت مثل هذه السلطة، 

اخلالفة وخط الشهادة كالهما يف عنق املرجع والفقيه، أما  احلالة األوىل يكون خّط

وخط الشهادة يكون يف عهدة  ،خط اخلالفة يكون للناس يف احلالة الثانية فإّن

والسؤال الذي يطرح هنا هو: ما هو الدليل الذي اعتمده الشهيد الصدر يف  .املرجع

 إصدار هذا الفصل وهذا التمايز؟ 

عهدة يف ني سيكونان كال اخلّط ة فإّنّمافإذا كان يرى أدلة والية الفقيه ت

أما إذا كان ال يراها  ة؛دميوقراطيأو  سواء كانت احلكومة طاغوتية ،املرجع والفقيه

وخط  ؛خط اخلالفة :واحد من اخلطني بأّي فًاة فإن املرجع والفقيه لن يكون مكلَّتاّم

 الشهادة. 

 :فقالوا ،جياد خمرج هلذه املعضلةإإىل  وقد سعى بعض تالمذة الشهيد الصدر

 ،عهدتهم وحتت تصرفهم يف حالة كانوا حتت سلطة عادلةيف ن إدارة أمور الناس هي إ

دام القدر  وما ،خط اخلالفة يرجع للفقيه واملرجع أما لو كانوا حتت سلطة ظاملة فإّن
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 .أمور الوالية واخلالفة ين منه هو الفقيه فإنه عالوة على دور الشاهد ميكنه توّلاملتيقَّ

ر، وهو مرتكز وحالة القص من التوقيع الشريف يف هذه احلالة، أيد اوقد يستف

والذي يرى  ،التوقيع الشريف يفمن مناسبة وموضوع احلكم د اوكذا يستف .عقالئّي

 ى عليهم. ة قصور املوّل لعّلنين اخلطيي هذتوّل

التوقيع الشريف والية الفقيه على اإلنسان ال يثبت من هنا ففي احلاالت الفردية 

نفس احلالة جتري يف القضايا االجتماعية ووغري القاصر.  ،البالغ، العاقل، غري الغائب

 ،فاجملتمع الذي يعيش حتت سلطة ظاملة وجائرة هو جمتمع قاصرين .واجملتمعية

عون والذين يتمتَّ ،الناس األحرار لكّن .حتت والية الفقيه ،روهلذا القص ؛فيكونون

ا يستتبع مّم ،أناس راشدون ،بالعدالة االجتماعية وباحلرية االجتماعية بهذا اللحاظ

 . (14)ملقيِّوا الولّيإىل  كونهم يف غري حاجة

أن هذا املطلب الذي طرحه الشهيد الصدر غري قابل  لقد أدرك هؤالء مجيعًا

فنحن  .فمقايسة احلاالت الفردية باحلاالت االجتماعية قياس مع وجود الفارق ؛للدفاع

إىل  الفرد البالغ العاقل والرشيد ال حيتاج حكام الفقهية اليت ترى أّننتفق معهم ومع األ

ويف  ،يدير أموره يف الدولة ْنمَّع بدًاأاجملتمع البشري ال غنى له  لكّنالولي والقيم، 

 الولي. إىل  وبالتالي فهو دائم احلاجة ،االجتماع

والتنصيب( فإن اجملتمع البشري ال يستغين عن  ؛تني )االنتخابيووفق النظر

 ،ووليهم ه يف النظرية األوىل يقوم الناس بانتخاب خليفتهمفارق أّنمع الولي والقائد. 

لألمة  ف باألئمة والًةوعرَّ ،ن القادةوأما يف النظرية الثانية اهلل سبحانه وتعاىل قد عيَّ

ا يعين أنهم يستمدون مشروعيتهم من اهلل سبحانه وتعاىل، ، مّم|كرماأل بعد النيّب

ليهم إكما عهدت  ،عهدة الناسيف قبوهلم وطاعتهم هي تكليف شرعي  لكّن

 . و... من صالة وصوم ،حكامممارسة األ

 ـ لقد بيَّن الشهيد الصدر للمرجع والفقيه يف زمن الغيبة ثالثة مهاّم1

حكام اهلل أجراء إـ املراقبة الدقيقة يف 1ـ االجتهاد، 2ـ حفظ الشريعة، 1ومسؤوليات: 

 بني الناس. 

يف عصر الغيبة، الشهادة  عن خّط اخلالفة منفصاًل سؤالنا هنا: إذا كان خّطو
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ن مسؤولياتهم السياسية واالجتماعية، فما ْووبذلك يتولَّ ،عهد للناس خبط اخلالفةوقد 

 انمكانات اليت سينطلقوما هي اإل ؟!هي القدرة اليت سيعتمد عليها الفقيه واملرجع

 ويف مراقبة إجراء أحكام اإلسالم بني الناس؟! ،منها يف حفظ الشريعة

 

 

الهوامش
                                                      

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 انجابر بن حّي

 دراسٌة خمتلفة يف شخصيته وتراثه

 

 

 الشيخ جويا جهانبخش

 حسن علي مطرترجمة: 

 

ال شّك يف أّن عملية ترمجة كتاب بيري لوري ـ الصغري يف حجمه والكبري يف 

على مثل هذا املوضوع الدقيق والفين، عملية اللغة الفارسية، مع اشتماله إىل  فائدته ـ

شاقة ومضنية. وعلى الرغم من أّن املرتمجني قد استفادوا من نعمة التنسيق والتعاون 

هم حتملوا الكثري من العناء من أجل إجناز هذه ، ولكّن(1)ف نفسهاملباشر مع املؤلِّ

ه هؤالء أول ما يستحّقاخلدمة الثقافية. وال شّك يف أّن امتنان القارئ الفارسي هو 

 املرتمجون. 

ومع ذلك هناك بعض املالحظات الصغرية اليت ميكن هلا أن تسهم يف حتسني 

هذا اإلجناز وإعادة صياغته، وتساعد على استدراك األخطاء يف الطبعات االحتمالية 

 املقبلة. 

، بداًل من 109و 102الواردة يف صفحة  «»من قبيل: مفردة 

أو  «نويس »إذا مل تكن تروقهم هذه املفردة أمكنهم استبداهلا بـ و ،«»

غري ذلك من األخطاء اإلمالئية والرتكيبية اليت جندها يف الصفحات: إىل  .«مسّودة»

99 ،181 ،142 . 
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 ــــــ هذا البحث حولبعض املالحظات 

اإلمامية ال حتتوي ـ إّن الكتب الروائية واملصادر احلديثية املتداولة بني الشيعة 1

، وهي بناًء على ما هو منقول «جابر بن حيان»على رواية واحدة طبية ورد فيها اسم  إاّل

 يف حبار األنوار: 

: عن جعفر بن جابر الطائي، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن عمر بن الطّب»

 ،فقال: يا بن رسول اهلل ×أبي عبد اهللإىل  يزيد، قال: كتب جابر بن حيان الصويف

وكتب  ،فدعا له ،اهلل لي قدمي، فادُعإىل  منعتين ريٌح شابكة شبكت بني قرني

شاء اهلل. ففعل ذلك،  تعافى منها إْن ،إليه: عليك بسعوط العنرب والزنبق على الريق

 . (2)«ما نشط من عقالفكأّن

 بسطام.  البَنْي ،«طّب األئمة»كتاب إىل  يف حبار األنوار يرمز به والطّب

ث النوري ملناسبٍة ما يف الرواية املوجودة يف طّب األئمة أوردها احملدِّ وذات هذه

 . (1)موضعني من كتاب مستدرك الوسائل

هذه الرواية نفسها عن طّب  (4)فصول املهمةالكما نقل الشيخ احلّر العاملي يف 

ر بن جاب»أورد اسم  «جابر بن حيان»هو أنه بداًل من تسمية  ،األئمة أيضًا، مع فارق هاّم

 بالذكردير ومن اجلواضح أنه هكذا وجده يف النسخة اليت اعتمدها. من الو .«حّسان

. ويف طّب (5)كنسخة بدل «انجابر بن حّس»أّن هامش حبار األنوار قد ضبط اسم 

والذي قّدم له األستاذ السيد حممد مهدي اخلرسان،  ،األئمة أيضًا املطبوع واملنشور

 . (2)«حّسانجابر بن »قد ضبط فيه اسم 

بسطام، وهما:  ْيإّن كتاب طّب األئمة هو ـ كما سبق أن أشرنا ـ من تأليف ابَن

 احلسني بن بسطام، وعبد اهلل بن بسطام. 

اللذين هما بشهادة أسناد كتاب طّب األئمة كانا يعيشان  ،إّن هذين األخوين

م الشيعية أسرة بسطاإىل  ني، كانا على ما يبدو منتمي(7)يف عصر الغيبة الصغرى

ر الشيعية احلاكمة والنافذة يف بغداد إبان الغيبة الصغرى. َساملعروفة، وهي من اأُل

وقد كان آلل بسطام يف الساحة السياسية واحلكم عالقات وثيقة مع آل فرات، وهي 

 ×األسرة الشيعية الشهرية اليت نشاهد عليها بعد رحيل اإلمام احلسن العسكري
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إىل  وقد كان هلم احنياز .(9)وثيق فكان بني األسرتني تعاوٌن .(0)النصرييةإىل  مياًل

كما  ،&الشلمغاني يف اخلالف الذي نشب بينه وبني احلسني بن روح النوخبيت

 .(18)نشاهد أمساء بعضهم يف صفوف الفرقة العزاقرية

، بل مل (11)صحيح إلينا بطريٍق ْلإّن كتاب طّب األئمة من الكتب اليت مل تِص

 .(12)بالعنعنةيرَو إلينا 

وإذا جتاوزنا كتاب طّب األئمة نفسه جند هناك إشكااًل وضبابية يف سند 

واعتبار النسخة  ،الرواية أيضًا، مبعنى أنه حتى مع افرتاض صّحة الكتاب نفسه

احلديث )مبا يف  املوجودة بني أيدينا، مع ذلك فإّن هذا السند ال ميكنه إثبات نّص

 حيان املذكور فيه(.  ذلك: الوجود اخلارجي جلابر بن

 . (11)عنه غري هذه الرواية اليتيمة َوْرفجعفر بن جابر الطائي ال نعرفه، ومل ُت

رغم ذكره يف الكتب الرجالية. وأما مل يوثَّق عمر بن يزيد موسى بن كما أّن 

 . (15)لـ فتوثيقه حمّل تأّم (14)«عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل»أبوه ـ الذي هو نفسه 

ـ قال ابن طاووس يف كتاب )فرج املهموم( يف معرض ذكره لعلماء الفلك من 2

 ،على كتاٍب منسوٍب إليه من علماء الشيعة جابر بن حيان وقفُت ْنفصل: وممَّ»الشيعة: 

ُيسّمى الفهرست، والنجاشي ذكر جابر بن  ،من أصحاب الصادق ـ صلوات اهلل عليه ـ

فظه: إّن الطالع يف الفلك ال يكذب يف الداللة حيان، وذكر يف باب األشربة ما هذا ل

على ما يدّل أبدًا. هذا آخر لفظه يف املعنى، ثّم شرح ما يدّل على فضله يف علم النجوم 

 . (12)«وغريها. وقد ذكره ابن النديم يف رجال الشيعة، وأّن له تصانيف على مذهبنا

م قد مّت تصحيفه. فقد يبدو أّن النّص املنقول يف كتاب فرج املهمو»قال جيلربغ: 

ف ذكر فيه أّن النجاشي قد ذكر جابر. جيب أن تكون هذه النسبة مرتبطة مبؤلِّ

الرجال، بيد أّن هذا الكتاب ال حيتوي على ذكر جلابر. وحيتمل أن تكون هذه 

)مفقود( للنجاشي يف علم الفلك حيمل عنوان: خمتصر  اإلشارة... ]تعود إىل[ تأليٍف

تها العرب... ويف األثناء نقلت عبارة من باب األشربة )يف جوم اليت مسَّاألنوار ومواضع الن

ضح من أّي كتاب : األسرب "كذا يف األصل"(. مل يتَّ...]النسخة اخلطية[ لفرج املهموم

كان مضمون اجلملة يثبت أنها  وإْنمن الكتب ]املنسوبة جلابر[ مّت نقل هذا الكالم، 
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 . (17)«...]يف حقل[ علم الفلكف جيب أن تكون مأخوذة من مؤلَّ

على اسم وآثار جابر من طريق  &: إّن وقوف ابن طاووسأواًلوكما هو واضح: 

ن و... املنسوب إليه، وتقرير ابن النديم وأمثاله، الذي هو ذلك الرتاث الكيميائي املدوَّ

 بدوره يأتي من طريق ذلك الرتاث. 

 ق يف اخلارج. لذي له حتّق: لقد كان نقل النجاشي عن هذا الرتاث اوثانيًا

: إّن النجاشي رغم معرفته بهذا الرتاث املوجود باسم جابر مل يذكره يف وثالثًا

ا يثبت بوضوح رجال النجاشي(، مّم)املعروف بـ ، في الشيعةفهرسته ضمن أمساء مصنِّ

 أنه مل يكن موثوقًا عنده. 

شيئًا من هذا أو  : إّن ما رواه ابن طاووس عن النجاشي مل يكن حديثًاورابعًا

شبه العلمي( املنسوب جلابر ـ الذي هو  أوالقبيل. بل هو يف احلقيقة من الرتاث العلمي )

ومثل  .من معطيات العلم املتعارف القديم واملفعم بالفوائد العلمية والكيميائية ـ بال شّك

وغريه من  صني يف الطّباستفادة العلماء املسلمني من املتخّص :هذه النقول ـ من قبيل

العلوم التجريبية القدمية ـ ال ولن تقوم على الوثوق املصطلح يف العلوم احلديثية 

 والرجالية. 

وحنن اليوم لسنا ننكر قيمة الرتاث اجلابري من ناحية العلوم التجريبية، بل 

ه ونقّدره، فإّن هوية جابر وما كان عليه من العقيدة واألفكار الدينية املوجودة يف جنّل

 آخر.  ثه شيء وقيمته الكيميائية والعلمية يف تاريخ العلوم العاملية شيٌءترا

ا يبدو من أّن الرتاث الكيميائي املنسوب جلابر مل يكن من عمل على الرغم مّم

حقيقة، ولكن ال كالم على كّل  «جابر بن حيان»ل واحد، وهو الذي ميّث شخٍص

ضارة اإلسالمية ويف صلب اجملتمع حال يف أّن هذا الرتاث الكيميائي قد ظهر يف احل

جابر »حدٍّ ما هلذا الرتاث، سواء أكان إىل  ديٌناإلسالمي، وإّن العلم الغربي احلديث َم

يبدو احتمااًل  وهو مااملزعوم هو الذي أوجده، أم احملافل الشيعية الغالية ـ  «بن حيان

 أم أّي شخٍص آخر.  ،أقوى من سابقه ـ

جلبوا الكثري من األضرار على الدين اإلسالمي  الة وإْنإّن الباطنية املفرطة والغ

 حدٍّ كبري! إىل  دينة هلمالعلوم التجريبية الغربية َم يبدو أّن احلقيقي، ولكْن
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، ×ـ على أساٍس من العالقة املزعومة بني جابر بن حّيان واإلمام الصادق1

احلديثة، ذهب بعض م العلوم البشرية والتأثري الذي تركه الرتاث اجلابري على تقدُّ

لواء العلوم  حامَل ×اعتبار اإلمام الصادقإىل  ـ ى من أهل السنةحّتـ املسلمني 

 . (10)التجريبية

أّن  نه متامًا، إاّلم ًامفروغ ًاأّن هذه املسألة قد تكون لدى البعض أمر ورغم

هذه النقطة بطبيعة احلال، وهي: هل كان اإلمام إىل  البعض اآلخر سيلتفتون

م جابر الكيمياء ى ال تكون فرضية تعلُّـ أساسًا ـ يعرف الكيمياء، حّت ×الصادق

 .(19)على يديه مطروحة للبحث والنقاش؟

وكأّن اإلجابة عن هذا التساؤل ـ خالفًا لشرحية من تلك اجلماعة اليت 

. حاسم، ال يرقى إليه الشّك «إثباٍت»ـ ال حتتوي على  (28)احلديث ذكرناها يف مستهّل

كذلك خالفًا لرأي شرحية من أولئك البعيدين عن هذه الدائرة واألدلة النقلية و

طائش وجمانب  «نفٌي»واملقوالت املتداولة يف هذا الشأن ال ميكن أن يكون هناك 

 ل يف األدلة واألقوال املوجودة أيضًا. للتأّم

الرتاث النظر عن النصوص غري املعتربة واألخبار غري املوثوقة مل جند يف  وبغّض

ـ يف حدود علمنا ـ ما يثبت علمهم بالكيمياء  ^عشر عن األئمة االثين املوثوق املروّي

 ونظائره. 

جبميع العلوم والصناعات اليت ال  ^ومن الزاوية الكالمية فإّن إحاطة األئمة

بإمجاع  َظمل حت ،ذلكإىل  والكيمياء وما الطّب :من قبيل ،«اإلمامة»ف عليها تتوقَّ

حبث إىل  قاطع وحاسم يف هذا الشأن حيتاج رأٍيإىل  وإّن التوّصل .اميةعلماء اإلم

 ل. وحتقيق مطوَّ

 ^القول يف معرفة األئمة»حتت عنوان  ،يف أوائل املقاالت &قال الشيخ املفيد

من جهة  وأقول: إنه ليس ميتنع ذلك منهم، وال واجٌب»: «جبميع الصنائع وسائر اللغات

قد كانوا  |جيب تصديقه بأّن آل حممد ْنوقد جاءت أخباٌر عمَّ .العقل والقياس

ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ولي يف القطع به منها نظر  فإْن ؛يعلمون ذلك

وقد خالف فيه بنو  .من اإلمامية وعلى قولي هذا مجاعٌة .ق للصواب ــ واهلل املوفِّ
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 . (21)«وسائر الغالة ،ةضة كاّفم فيه املفوِّوأوجبوا ذلك عقاًل وقياسًا، ووافقه، نوخبت

ة يفاقم من حساسية الرؤية الناقدة ودّق &إّن اجلزء األخري من كالم املفيد

 وذلك:  ؛احلكم

دين للرؤية مورد : يعرِّف بين نوخبت بوصفهم احلماة الرئيسيني واملؤيِّأّواًل

دلياًل على وجوب أن تكون لإلمام مثل  «العقل والقياس»ح بأّنهم يرون البحث، ويصرِّ

مون بارزون من هذه املعرفة. هذا يف حني أّن هذا الوجوب العقلي مل يستوعبه متكلِّ

من اإلمامية، وال حنن اليوم يسعنا  إليهاأمثال الشيخ املفيد واجلماعة اليت أشار 

ذه اخلصيصة . وغاية ما ميكن قوله يف هذا الباب هو أّن إثبات مثل ه(22)اإلذعان بها

الوجوب النقلي(، وهو يستلزم حتصيل ذلك من أي من طريق الروايات واألخبار )يكون 

 ثة لالطمئنان. األخبار والروايات املعتربة واملوِر

الغالة  (21)كفرقة ناشطة وباقي «ضةاملفوِّ»: يتّم التصريح بتناغم وانسجام وثانيًا

وشواهد كثرية أّن األفراد البارزين يف خّط دة مع هذه الرؤية. وحنن نعلم من طرق متعدِّ

فما بعد كانوا ناشطني يف إطار وضع  ×والتفويض منذ عهد اإلمام الصادق الغلّو

األخبار ونشر املوضوعات املتناسبة وأفكارهم العقائدية. وكذلك نعلم إمجااًل أّن 

ى أخذنا جندها ّترة، حاملصادر املتأخِّإىل  لتقسطًا من هذه األخبار والروايات قد تسلَّ

 يف املكتبات اإلمامية. 

م هو أّن احتمال مواجهة األخبار الغالية احلاصل أّن الظاهر من جمموع ما تقدَّو

بسبب وجود التربير النظري  ؛قبوهلا من قبل بعض العلماءأو  نقلها واملوضوعة ـ اليت متَّ

املخالف  اجلاّد لبين نوخبت، ولوجود هذه الدعامة النظرية مّت إعفاؤها من النقد

ضعيف يف تراثنا. وبعبارة أخرى: حيتمل أن  ـ يف احلقيقة ليس له حضوٌر ملظاهر الغلّو

وضع األحاديث يف هذا اجملال، ولوجود التربير إىل  يكون بعض الغالة قد عمدوا

إىل  ثنيبين نوخبت، بادر بعض احملدِّ :من أمثال، من خالل دعم رجال نافذين ،ماملتقّد

بسبب ما  ؛ها عن تسليط ضوء النقد عليهاْوالتسامح يف التعاطي معها، وأعَفالتساهل و

 تها املزعومة. واليت تقضي بصّح ،ع به من تلك الدعامة املذكورةتتمتَّ

قة يف حبار األنوار، ضمن األبواب املتعلِّ &مة حممد باقر اجمللسيوقد فتح العاّل
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يعلمون مجيع األلسن واللغات  ^باب أنهم»بابًا حتت عنوان  ،^بعلوم أهل البيت

ما  &بعد نقل كالم الشيخ املفيد ،، وقال هناك يف هامش األخبار(24)«مون بهاويتكلَّ

حيث ورد فيها  ؛ة عليهوأما علمهم بالصناعات فعمومات األخبار املستفيضة داّل»نّصه: 

لم ما ، مع ما ورد أّن عندهم ع«ال أدري»يقول:  أّن احلّجة ال يكون جاهاًل يف شيٍء

كان وما يكون، وأّن علوم مجيع األنبياء وصل إليهم، مع أّن أكثر الصناعات 

 مبا يشمل مجيع الصناعات.  ×ر تعليم األمساء آلدم، وقد ُفسِّ^األنبياءإىل  منسوبة

ن ْييف ذلك أيضًا. وأما حكم العقل بلزوم األمَر ع الشّكوباجلملة ال ينبغي للمتتبِّ

 . (25)«القول به غري مستبعدففيه توّقف، وإن كان 

خذه وقد اعترب صاحب مشرعة حبار األنوار ـ الذي اختار ذات املوقف الذي اتَّ

مبالغات » :من قبيل (27)العالمة اجمللسي على الشيخ املفيد ـ ردَّ (22)الشيخ املفيد

 . (20)«ثنياحملدِّ

َرف ـ وعلمه جبميع اللغات والفنون واحِل إّن مسألة إحاطة اإلمام ـ وكذلك النيّب

وال سّيما ثل هذه البساطة، مببه  الكيمياء ـ ال ميكن البتُّ :والصناعات ـ ومن بينها

 . (29)جيب إيضاح األمر حول جانب من هذه التقريرات التارخييةأّنه 

التحقيقات التارخيية، ودراسة النصوص واإلبهام والغموض إىل  بااللتفات

د ، وقّوة احتمال أن يكون هذا االسم جمرَّ(جابرـ )صل الوجود اخلارجي لأباحمليط 

إىل  إشارة رمزية، والربط الواضح بني الرتاث اجلابري ومجاعة الغالة، ومع االلتفات

بالكيمياء )بشكلها الرمزي اجلابري(،  ×اإلبهام يف عالقة اإلمام الصادق

ذلك إىل  الدينية الغالبة على تراث جابرثبوت كذب انتساب األفكار إىل  وبااللتفات

ث صالح الدين الصفدي جمانبًا للصواب عندما حتدَّ اإلمام اهلمام، ال يكون كالُم

 .عن الكالم يف الكيمياء ×ه اإلمام جعفر الصادقنزِّوأنا ُأ»: فقالعن جابر بن حّيان 

أن يقوله إىل  لكبكونه عزا ذ ؛جابر بن حيان[ أراد اإلغواء يعينوإمنا هذا الشيطان ]

 لتتلّقاه النفوس بالقبول.  ؛مثل جعفر الصادق

ه يف الكتاب وقد أوضحُت»ر يقول بعدما يرمزه: َجورأيته إذا ذكر احَل

وقد »فيجده قد قال:  ،ى يظفر بذلك املصنَّف املشؤومفيتعب الطالب حّت ،«الفالني
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 فال يزال حييل على شيٍء بعد شيء.  ،«ه يف الكتاب الفالنينُتبيَّ

 غريه ـ:أو  ا الفردوسيبعض الفضالء قد كتب على بعض تصانيفه ـ إّم ووجدُت
 

 هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي مبقالــــــــــــــه غـــــــــــــّر األوائـــــــــــــل واألواخــــــــــــــر    
 

 

ــابر    ــاك جــــــ ــذي مّســــــ ــٌر! كــــــــذب الــــــ ــا أنــــــــت إال كاســــــ  (18)مــــــ
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 (1)وتفسري زيب النساء، الشيخ صفي بن ولي القزويين
 

 رسول جعفريانالشيخ 

 عماد الهالليترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

صفي بن ولي القزويين من الشخصيات العلمية املغمورة. ولد يف كربالء  يعّد

به  القارة اهلندية. واستقّرشبه إىل  من الزمن يف مدينة قزوين، ثم هاجر وعاش ردهًة

 ورنك زيب( يف مدينة كشمري. أ) السيدة املطاف يف مقام

صنا له وهلذا خصَّ .ثاره العلمية اجملهولةآهم أ)زيب التفاسري( من تفسري  ويعّد

بعد ذلك نتناول  حياته وتراثه العلمي، ثمإىل  اليت نشري من خالهلا ،هذه الوريقات

 باختصار.  مة التفسريمقّد

 بناًء ،(2)(شكوري يف )تراجم الرجالمحد احلسيين( اإلأشار احملقق )السيد أ

 ،هـ1829لد يف كربالء سنة املرتجم له ُو ّنإىل أعلى نسخة كان يقتنيها من التفسري، 

الدراسية وعاش مدة من الزمن يف قزوين، حيث قطع املراحل ، هـ1898عام وتويف 

ورنك زيب، أالسيدة بني كشمري ودهلي يف قصر  دًااهلند مرتدِّإىل  وىل، ثم سافراأل

تفسريه بامسها. جعل مرية )زيب النساء(، اليت لأل مًاواصره معه بوصفه معلِّأى الذي قّو

وكان عمره ال  ،اهلنديةباد( أيف مدينة )شاه جهان هـ 1877وقد شرع فيه يف رجب سنة 

  .(1) هـ1829تاريخ ميالده سنة أن من هنا علمنا . وربيعًا 40يتجاوز الـ 

ورنك أبنت  هـ(1114ـ  1841)زيب النساء بيكم إىل  وينسب ـ يف بعض املصادر ـ
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 باسم تفسرٌي، (4)ًابدأج ومل تتزوَّ ،تصوف(ل)ا بالشعر والعرفان زيب، وكانت مشهورًة

القزويين، الدين مها صفي معلِّإىل  هو الكتاب نفسه الذي ينسبو (.زيب التفاسري)

 منها.  الذي كتبه بطلٍب

 .(5)ردبيليمة التفسري باسم صفي الدين األف يف مقّدلِّؤوذكر اسم امل

  

  ــــــ القزويين الذي نعرفهبن ولي  من تراث )حممد( صفي

، كما جاء ع بعُدمل يطَب وهو .هـ(1807سنة  احلّجإىل  اج )رحلةنيس احلّجأـ 1

ن ظفر أوالالفت . (2)دب الفارسي يف شبه القارة اهلنديةيف موسوعة األتقرير ذلك 

تفسريه هو  ّنأذكر  ْنإف، ولِّؤحياة املإىل  ْرِشمل ُي ،سالم، كاتب مدخل املوسوعةاإل

 مفصاًل . ثم عرض تقريرًا(مفاتيح الغيبـ )املعروف ب ،خالصة لتفسري الرازي الكبري

سالمي يف اإلالذي توجد نسخة منه يف مكتبة جملس الشورى  ،اجنيس احلّجأل

 . ن يرى النور قريبًاأمل أونطهران، 

يف )صاحب كتاب الذريعة(  الطهراني غا آ: ذكر الشيخ مساءـ كنز األ2

توجد و .احلسنىاهلل مساء أل والكتاب شرٌح .هـ1898ف سنة لِّأنه أمساء ذيل كنز األ

 يف القرن احلادي عشر بتتُك، 2721: رقمحتت نسخة منه يف مكتبة جامعة طهران 

 . للهجرة

حياء الرتاث يف قم، إ: توجد نسخة من هذا الكتاب يف مركز ـ زاد النجاة1

مجادي الثاني سنة  25ومت نسخ الكتاب يف  .موري(أ)والنسخة للمرحوم  4880: برقم

 . (7)هـ1155

وهو شرح لعقائد الشيخ الصدوق. هلذا الشرح نسخة خطية ـ شرح االعتقادات: 4

صورة من  . وهناك)هدية( يئهداإ ،14171يف مكتبة املرعشي النجفي يف قم، برقم: 

وجاء يف  .وهي موجودة عندي ،علي الفاضليق احملّقستاذ األعند هذه املخطوطة 

 225والكتاب يقع يف  .بادألف الكتاب يف دار اخلالفة شاه جهان أمقدمة الكتاب: 

يف مدينة )خمطوطة(  وللشرح نسخة .د العتقادات الشيخ الصدوقوهو شرح جيِّ .صفحة

. وقد 428 صفحةالرابع،  يف العدد ،كما جاء يف جملة جامعة طهرانيرانية(، )اإل يزد
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 . الكتاب تي بعد هذاأ. ويهـ1898شوال عام  10ليفه يف أمت ت

 .نوار العرفاتـ أ5

العدد  ،داب(توجد نسخة له يف مدينة مشهد )فهرس كلية اآلخالق: ة األآمرـ 2

 . (0)الرابع

ق فت يف اهلند، ذكرها احملقِّّلأ: الرسالة مام زين العابدينـ شرح مناجاة اإل0

 سف مل يذكر مصدر هذا القول. ومع األ. (9)محد احلسيينأالسيد 

إىل  لف من العهد القديمأحيث يت، : الكتاب يف مادة التاريخخيارـ حتفة األ9

هناك نسخة ناقصة هلذا (. وحبابتذكرة األ)ى ملوك عصره يف اهلند. والكتاب يسّم

محد أ)السيد ـ  يرانإالكتاب موجودة يف مكتبة امليبدي يف حمافظة كرمانشاه ـ 

وللكتاب  .121: رقم املخطوطة ،15الكتاب الثالث، ص ،1107، قم ،احلسيين

. وجاء يف وصفها: تاريخ 70صفهان برقم: إخرى يف فهرس خمطوطات جامعة أنسخة 

ئمة واخللفاء وامللوك. نبياء واألخمتصر، وفق الوقائع التارخيية. حيتوي على تاريخ األ

 هـ. 228سنة إىل  هذه النسخة ناقصة

ن أو ، كربالءكانت يف ـ ثارف ـ كما يبدو من هذه اآلّلؤاملأّن والدة ويظهر 

 يف اجملتمعات الشيعية.  ف كثريًاعَرمل ُي ْنإوة، ف من علماء الشيعّلؤامل

ورنك زيب( ـ وهي أ)السيدة ما كيف تواجد الشيخ صفي الدين يف قصر أو

 ،زيب النساء :مثل ،ة مشهورةريمأل ًايوكيف صار مرّبة ـ، شديدة اهليمن ،يةسلطنة سّن

ر اهتمامه بتلخيص نه كان ميارس التقية، ما يفسِّأذاته. ويبدو  يف حّد مر غريٌبأف

 الشخصية.  تهاج عن حيانيس احلّجأظهره يف كتابه أتفسري الفخر الرازي، وما 

وال  ،الشيعيةوساط يف األ وهذا التلخيص )زيب التفاسري( مل يكن معروفًا

 تصانيفإىل  طهراني يف كتابه الذريعةال غا آوهلذا مل يذكره  .يرانيةاإل

الفهارس للمخطوطات  هّمأوهو من  ،الذي صدر حديثًا ،الفهرسوال حتى يف  ،الشيعة

 )دنا(.  ـص بامللخَّ ،يرانإيف 

خرى هلذا أنسخة خطية إىل  اجنيس احلّجأسالم يف مقدمة شار ظفر اإلأوقد 

 .(18)التفسري
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هلذا التلخيص حتت عنوان:  وتوجد يف مكتبة الشيخ الكلبايكاني نسخٌة

 .(11)012رقم: حتت  ،ولاجلزء األ

ول فقط من كتاب زيب التفاسري يف )الفهرس املشرتك للنسخ ذكر اجمللد األ

ف الكتاب: زيب التفاسري: لِّؤمحد منزوي مأاخلطية الفارسية يف باكستان( . يقول 

م يف 1272هـ ـ 1807اج يف عام نيس احلّجأحممد صفي بن ولي القزويين الذي كتب 

مر السيدة امللكة زيب النساء أ، ب(11)م1222هـ ـ 1872خيار يف عام ، وحتفة األ(12)دهلي

مرت بكتابة تفسري أ(، حيث هـ1110ـ هـ 1829ورنك زيب )أ( بنت م1781ـ هـ 1111)

اجمللد اخلامس منه  مّت ،ل. تقول بركل: تفسري مفّص(14)ي خمتصر مفيدأ ،جامع ومانع

 .(15)م1272ـ  هـ1807خري يف واجمللد األ ،م1278هـ ـ 1801يف سنة 

 

  ــــــ مقدمة زيب التفاسري

مجعني، صالة أصحابه أله وآعلى حممد و يقول يف مقدمة التفسري: اللهم صلِّ

من قوله تعاىل:  ه، وانطالقًايوم الدين. بعد احلمد هلل والثناء على نبّي ًاتكون هلم رض

قر و، ندعو من هذا اجمللس امل﴾ِمْنُكْمَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ﴿

ورنك زيب بهادر، أاهلل: حميي الدين حممد  ل لدوام سلطنة العدل وظّلواحملفل املبّج

 ده اهلل على العاملني. خلَّ

ن إ .هل العلم واملعرفةأال ختفى على  ،نكتة مهمةإىل  وبعد هذا التمهيد نشري

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ ﴿ية املباركة: لآل نسان، وفقًاجياد العامل وخلق اإلإالغرض من 

ه العاملني. كما نبَّ ة رّبدفني جبمال عباحاد املتكلِّآي ، هو حتّل﴾َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن

ق . وال يتحقَّ﴾َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما اَلِعِبنَي﴿بقوله:  وجّل على ذلك عّز

فاملعرفة اليت  .بالتكامل املعريف اّلإنسان ـ لدى اإل مسى ـ كما هو جليٌّهذا املقصد األ

ن أ سبق احملامد بالتعظيم، وال شّكوأحق الفضائل بالتقديم، أف عليها العبادة تتوقَّ

وهلذا خاض العلماء  .ويل التنزيلأسناها هو علم التفسري، وتأبهرها وأشرف )العلوم( وأ

جزل أو ،شكر اهلل سعيهم .يف جلج مضامينه يف كشف املكنون منه، واخلوض

 ثوابهم. 
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 يف هذا الفّن يًالِّحح اهلل روحه ـ متا كان التفسري الكبري للفخر الرازي ـ روَّومّل

رين، وملا كان حترير راء كبار املفسِّآوضبط  ،باجلمع والتحقيق، واحلفظ والتدقيق

ن فهم معانيه عفهام الناطقني بالفارسية أاليت قصرت  ،الكتاب باللغة العربية

يسة زيب العالية القّد( 12)شارت عليناأواقتباس مبانيه ـ زيادة على صعوبة الرتمجة ـ، 

ليف تفسري أييد ـ بتأقبال والتزالت خيام عظمتها مكفوفة اإل الناس بيكم ـ ال

حيتويه التفسري ل خالصة جامعة ملا فهام، ميثِّاألإىل  خذ، وقريبأسهل امل ،بالفارسّي

 يوم القيامة. إىل  ةوينتفع به العاّم ،نفعه للجميع الكبري من درر وغرر، يعّم

 ،من اهلجرة 1877ب سنة قدس ـ يف شهر رجب املرجَّمر األلأل وشرعنا ـ امتثااًل

بنا فيه حيث جتنَّ .يناه: زيب التفاسريليفه، ومسَّأيف ت ،بادأيف دار اخلالفة شاه جهان 

جملد  بة، ينطوي كّلجزاء مرتَّأتسعة إىل  العبارة، ووصل بتوفيق من اهللالتعقيد من 

وقد استغرقت كتابته مثان سنوات، بعضها يف  .بةعلى ديباجة، وخامتة ممتازة ومهّذ

دة، والتدقيق كئني يف ذلك على كتب متعّدكثرها يف كشمري، مّتأو ،دار اخلالفة

ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه ﴿ ،نكتة ظريفة ودقيقة متتبعني لكّل ،ملا جاء فيها

 . ﴾َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد

الواردة يف  تولوجوه القراءا ،زةئزة وغري اجلائضنا لعالمات الوقف اجلاوتعّر

ونقلنا معاني  ،دلة االختالف ووجوههاأإىل  شرناأة، وشاّذأو  يات، متواترة كانتاآل

النكات إىل  قنامعانيها الفارسية، وتطرَّإىل  يات اآليفلفاظ املستخدمة بعض األ

ونقل  ،سباب النزولأسرار العربية والبالغية. وكشفنا النقاب ـ بعد ذكر األو ،النحوية

مام ثاره اإلأ)الوحي(. ثم عرضنا ملا  هليعن مراد البالغ اإل ـ ذلكإىل  ةضخبار املتعّراأل

مع  يء،سطره شأو  ا ذكرهعّم حبيث مل يشّذ ،فخر الرازي يف تفسريه الكبريال

 ،نس هلا الطباعأحبيث يست ،االختصار، وبعبارة جتلي املطالبأو  جيازمراعاة اإل

ا كان فهم املطالب العالية اليت ينطوي عليها التفسري الكبري فهام. ومّلوتستسيغها األ

ثاره يف أتينا بعد ذكر ما أمبني ـ  صيغت بلساٍن ْنإالعلم ـ و ةرة لغري طلبليست متيّس

معتمدين يف ذلك على تفاسري معتربة.  ،مطاوي تفسريه خالصة املعنى بطريقة واضحة

نس باللغة أحبيث يستذوق معانيها املست ،نيةآوكشفنا اللثام عن وجوه الصيغ القر
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  .(17)الفارسية

من  ،فصل من فصول التفسري الكبري ذا مجعنا بدقة فائقة كّلإويف احلقيقة 

كتاب  :مثل، نآمن فنون علوم القر ق بفّنيتعلَّ ،مستقالًّ ًال كتابشكَّ ،يائهإىل  لفهأ

شبه ذلك. أيات واختالفها، القراءات وحججها، احملكم واملتشابه، وما يف عدد اآل

 نافعة وخالدة.  تفسريية باقاٌت روناملفسِّثاره أا نقل من التفسري الكبري وما فيحصل مّم

ـ بيد السيدة زيب  رة ـ كالهما معًادة التفسري والنسخة املقّرا كانت مسّوومّل

خالصة املطالب  رُتجزاء التفسري، قرَّألي الفرصة الستنساح مجيع  ومل تتْح ،النساء

 ،وغريها ،املواهب العالية :بعنا يف ذلك الطريقة التجزيئية ـ مثلبتعبري سلس وواضح. واتَّ

ف بعيدة عن التكلُّ ة جديدة، وبعباراٍتيف حّل ًافجاء كتاب ،بني منها ـأسط وأببل 

 املتعارف يف ذلك الزمن. 

فصار  .مر السيدة زيب النساءأل وكان ذلك وفقًا .ةعلى فوائد مّج مشتمٌل وهو

 ؛ولول ما صدر من اجملموعة اجمللد األأالكتاب تسع جملدات، ويف متناول اجلميع. و

غرائب ـ 1دة. والكتب اليت راجعناها هي: من كتب متعّد ومنقواًل باعتباره جامعًا

 ؛للرازي ،رـبيــ التفسري الك1 ؛يـللكاشف ،رـر التفسيــ جواه2 ؛وريـللنيساب ،نآالقر

من تفسري  ،دات الثمانية ـ بعد نقل كالم الرازي ـتفسري الطربسي. ونقلنا يف اجمللَّـ 4

 ؛للنيسابوري ،نآوغرائب القر ؛للبيضاوي ،نوار التنزيلأو ؛للزخمشري ،افالكّش

 ؛للكاشفي ،وجواهر التفسري ؛باديأدولت ل ،والبحر املواج ؛وتفسري الطربسي

 ريها بالرتتيب املذكور.غو ؛للبقلي الشريازي ،والعرائس
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