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م، ثم نشر في ٢٠٠٣، من مجلة االجتھاد والتجدید، في بیروت، ربیع عام ١٢العدد نشر ھذا المقال في ) ١(

.م٢٠١١من كتاب دراسات في الفقھ اإلسالمي المعاصر للمؤلّف، وذلك عام ثانيالجزء ال



 

فقهي عند قد يكون من غري املألوف أن يكتب اإلنسان عن النتاج أو املنهج ال

رصة، ومل وىل بدراساته الفلسفية والكالميّة الكالسيكية واملعاعاملٍ امتاز بالدرجة األ

لكن ومن جهٍة ثانية، قد يكون . ُيعَرف عنه بروزه عىل الصعيدين الفقهي واألصويل

هلذه الوضعية ميزٌة أخرى، وهي تتبع هذا النتاج الفقهي األصويل املحاط بسلسلة 

حمكمة من العقليات والفلسفات احلديثة، ملعرفة هل ثمة جديد أماله هذا املحيط 

العقيل اجلديد أم ال؟

مرتىض مطهري الشيخ هو بالضبط، ما نواجهه مع مفّكر كبري كالشهيد وهذا

ف املطهري بنشاطاته العقلية الفلسفية والكالمية القديمة ، فقد ُعرِ )م١٩٧٩(

واحلقوقي، غالبًا ما حكمته ) السرية(واحلديثة، وحتى عندما دخل املجال التارخيي 

ئًام البعد الفلسفي سواء عىل نزعة فلسفية؛ أي أنه ـ وكام سنالحظ ـ كان يقرأ دا

لسرية صعيد فلسفة التاريخ أم فلسفة وحتليل الوقائع التارخيية، كام يف قراءته ل

ريخ، أم عىل صعيد فلسفة األحكام كام يف دراسته ااحلسينية، أو للمجتمع والت

...املشهورة حول نظام حقوق املرأة يف اإلسالم وهكذا

سفية للترشيعات الدينية دخل يف قراءات لكن الشهيد مطهري عىل قراءته الفل



استنتاج فقهي واستنباط علمي لألحكام، وقد برزت عىل هذا الصعيد قراءته 

الفقهية ملسألة احلجاب يف اإلسالم وسرت الوجه والكفني، كام برزت دراسته حول 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكذلك اجلهاد، والربا والفائدة البنكية، وعقد 

كام أطّلت دراسات أخرى عىل ُبعٍد منهجي للفقه وأصوله، كدراسته ...تأمني وال

حول االجتهاد، وحول شخصية كلٍّ من السيد حسني الربوجردي والشيخ حممد 

.)١(بن احلسن الطويس مضافًا إىل دراسات أخرى متفّرقة

ع ـ ويالحظ الّدارس للشهيد مطّهري، أنه ندر إن مل نقل انعدم ـ يف حدود التتبّ 

وجود دراسات حتقيقية، تعالج الُبعد الفقهي واألصويل عنده، وبصورة جتمع ما له 

جلوانب التي تقع صلة هبذا الُبعد، وتسّلط الضوء عليه، مع االعرتاف بأّن بعض ا

الفقهي االجتهادي، جرى قراءهتا عىل صعيد البعد االجتامعي، عىل متاس والبعد

مع ـ عنده، األمر الذي يالحظ عليه استبعاده أو السيايس أو الثوري أو الفكري 

.كوصلٍة فقهيةـ كامل التقدير له

وبعبارة أخرى، ومع أن املطهري ـ كام سنالحظ ـ مل تبُد عنده آليات فقهية 

                                          
ملجموعة الكاملة ألعامل الشـهيد الشـيخ مرتىضـ من ا٢١ـ ٢٠ـ ١٩خّصصت املجّلدات )١(

يف إيران، لقسم احلقوق والفقـه، وقـد مجعـت فيهـا » صدرا للنرش«مطهري، الصادرة عن دار 

ـ أجوبـة االسـتاذ ٣ـ مسألة احلجـاب ٢ـ نظام حقوق املرأة يف اإلسالم ١: الدراسات التالية

ـ ٦ـ أصول الفقـه ٥لغرب إلسالم واـ األخالق اجلنسية يف ا٤عىل انتقادات مسألة احلجاب 

ـ مزايـا وخـدمات السـيد حممـد حسـني ٨ــ إهلامـات مـن شـيخ الطائفـة الطـويس ٧الفقه 

ـ اجلهاد ١١مر باملعروف والنهي عن املنكر ـ األ١٠ـ مبدأ االجتهاد يف اإلسالم ٩الربوجردي 

الم ومتطّلبـات ــ اإلسـ١٥االقتصاد اإلسـالمي ـ حول١٤ـ الضامن ١٣ـ الربا والفائدة ١٢

ـ القانون اإلسـالمي ١٧ـ اإلسالم وحاجات العامل املعارص ١٦العرص يف قسمني ) حاجات(

.وأشكال التنمية والتحّول يف العامل املعارص



جديدة داخل عمق عملية االستنباط، لكن األُفق العقالين الذي استحرضه يف 

هذه الزاوية أيضًا، وُتستدعى العلوم الفقهية كان كافيًا لكي تدرس شخصيته من 

بعض املعطيات التي جرت قراءهتا يف زاوية أخرى إىل الدائرة الفقهية بغية تثويرها 

ومن هنا، . فعًال وتأثريًا يف هذه الدائرة األمر الذي خيدم بالدرجة األوىل، الفقه نفسه

ار ستكون هذه اإلطاللة عرب هذه الصفحات، بمثابة بداية أّولية جدًا، الستحض

.جهود منهجية تتصل بالفقه خدمة للفقه نفسه

وهذه اجلهود تندرج يف السياق العام احلاكم عىل اخلطاب الفكري والديني 

ـ سياق النزعة الدفاعية، مع اإلقرار )١(للمطهري وهو ـ كام يراه بعض الباحثني

.الثقافيةبتجاوزه هلذه النزعة أحيانًا فيام يتجّىل يف جتديداته وتطويراته الفكرية و

معامل ملنهج بوصفها ومن جهتنا، سنسعى لتلّمس أبرز اخلطوط التي تبدو 

التعاطي الذي سلكه الشهيد مطهري يف علمي الفقه وأصوله، وذلك ضمن نقاط 

:حمددة وموجزة، أبرزها

 

ءة التارخيية، فقد غلب مل تعهد الدراسات الفقهية واألصولية كثريًا ظاهرة القرا

أن تتبع الفقهاء بعض أقوال من سبقهم، وبرز فيهم من امتاز هبذا التتبع التارخيي 

، لكن »مفتاج الكرامة«صاحب كتاب ) هـ١٢٢٦(كالسيد حممد جواد العاميل 

القراءة التارخيية املتسلسلة واملقاطعية مل يتعارف االعتامد عليها يف هذين العلمني، 

.يعة وغاية يف اإلجيازإال إشارات رس

                                          
م، الشـيخ مرتىضـ املطهـري وإحيـاء ٢٠٠١، خريف ٣٣: زكي امليالد، جمّلة الكلمة، العدد)١(

.١٧الفكر الديني، ص 



عىل صعيد علم أصول الفقه، ) هـ١٤٠٠(وقد برز السيد حممد باقر الصدر 

حيث قرأه بمجملة قراءة تارخيية، كام قرأ بعض مسائله عىل هذا النحو أيضًا، لكن 

َن له حول  الشهيد مرتىض مطهري امتاز بمنهج عام شمل إىل جانب بعض ما ُدوِّ

.ني يف نشاطه العلمييّ الفلسفة والكالم، الفرعني األساسالفقه واألصول، كال� من 

سيام يف الفعىل الصعيد الفلسفي، برز االهتامم التارخيي عند املطهري جليًا 

أسس «رشحه املطّول عىل منظومة املال هادي السبزواري، ويف تعليقته عىل كتاب 

وهلذا يمكن للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي؛» الفلسفة واملذهب الواقعي

إن االهتامم التارخيي للشهيد مطهري مل يكن خمتصًا بدائرة الفقه والفقهيات : القول

.بقدر ما كان أساسًا يعنيه يف كل معرفٍة أو موضوع عاجله

وقد أبرز املطهري رؤيته هذه عىل الصعيد الفقهي بدعوته إىل تأليف كتاب عن 

سحاق الشريازي، وطبقات إأليب » طبقات الفقهاء«طبقات فقهاء الشيعة عىل غرار 

مبديًا ... أليب عبدالرمحن السّلمي» طبقات الصوفية«، و»البن أيب أصيبعة«األطباء 

تأسفًا عىل عدم القيام ـ إىل زمانه ـ بتدوين عمل موسوعي يتعلق بطبقات فقهاء 

مل الشيعة، مالحظًا أن ما دّون حتى زمنه عن طبقات الفقهاء كان نتاجًا سنّيًا مل يش

، وهذا األمر يفرض ـ وفق تصّور الشهيد ـ احلاجة املاّسة إىل الرجوع )١(اإلمامية

                                          
، ٢٠، ج)األعـامل الكاملـة للشـهيد مرتىضـ مطهـري(تاد شـهيد مطهـري جمموعه آثار اس)١(

م، وجتدر اإلشارة إىل صـدور كتـاٍب ٢٠٠١، انتشارات صدرا، إيران، الطبعة االوىل، ٦٩ص

، وقـد »موسـوعة طبقـات الفقهـاء«بعد استشهاد املطهري حول طبقات الفقهاء وهو كتـاب 

لجنـة العلميـة يف مؤسسـة اإلمـام صدر حتـت إرشاف الشـيخ جعفـر السـبحاين، وتـأليف ال

فة من جمّلدين، وقـد عـالج الكتـاب ـ ، بثامنية جملدات حتى اآلن، مع مقّدمة مؤلّ ×الصادق

فيام عالج ـ فقهاء الشيعة مستعرضًا أسامءهم وبعض ما كتب عنهم، وقد وصل الكتاب حتـى 

.اآلن إىل القرن الثامن اهلجري



.مبارشة إىل كتب الرتاجم أو إىل الكتب التي أدرجت فيها اإلجازات

وانسجامًا مع هذه القناعة، سعى املطهري لتقديم موجٍز رسيع هلذه الطبقات 

تة وثالثني فقيهًا من كبار فقهاء من خالل استعراضه ـ وبالتسلسل تقريبًا ـ أسامء س

ومنتهيًا باملريزا حممد حسني ) هـ٣٢٩(الشيعة، مبتدئًا بعيل بن بابويه القمي 

، متجاهًال من وصفه بطبقة أساتذته ألسباب مل يبدها، )هـ١٣٥٥() ١(النائيني

ولعلها تعود إىل منهج كان يعتمده كام يشري إليه يف دراسته املخّصصة لقراءة جهود 

، وهو أنه ال يتعّرض ملدح أحد إذا كان حيًا إالّ استثناًء، )٢(د حسني الربوجرديالسي

.احلال مع اإلمام اخلمينييكام ه

ومن خالل استعراضه التارخيي هذا مل يرش املطهري سوى إىل تعريف موجز 

بشخصية كل فقيه ووفاته وأبرز أساتذته وجهوده، وهو ما ينسجم مع طبيعة 

كليات حول العلوم «فيه طبقات الفقهاء هذه، فقد كان كتاب الكتاب الذي دّون 

متنًا دراسيًا، أعّده الشهيد لكلية اإلهليات واملعارف اإلسالمية التابعة » اإلسالمية

وهو ما يستدعي مقدارًا من اإلجياز واإلعراض، لكن هذا العرض )٣(جلامعة طهران

:اطفة والتي كان أبرزهاالتارخيي مل خيل من تدوين املطهري بعض املالحظات اخل

ـ ٢٦٠(أ ـ عودة بداية التاريخ الفقهائي الشيعي إىل زمن الغيبة الصغرى 

: دون ما قبلها، والسـبب يف ذلك يعـود ـ وفق تصّور الشهيد ـ إىل أمرين) هـ٣٢٩

وذوباهنم يف ^عدم بروز فقهاء عرص احلضور نظرًا حلضور األئمة: أحدمها

.شخصيات األئمة الكربى

                                          
.٨٨ـ ٦٩.، ص٢٠جمموعه آثار، ج)١(

.١٥٩املصدر نفسه، ص )٢(

.٩املصدر نفسه، مقدمة جلنة اإلرشاف عىل نرش آثار الشهيد مطهري، ص)٣(



عدم وجود فقه شيعي مدّون ورسمي قبل زمن الغيبة الكربى، من : انيهاموث

مشريًا إىل ما قام به ابن ^دون أن ينفي املطهري وجود علامء كبار زمن األئمة

النديم يف الفن اخلامس من املقالة السادسة من فهرسته، بتدوين أسامء فقهاء الشيعة 

بن سعيد األهوازي، وعيل بن من أمثال احلسني : ^ممن عارصوا حضور األئمة

إبراهيم القمي، وحممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد القمي، مربرًا عدم ظهور هذه 

الطبقة بأن كتبها الفقهية مل تكن سوى تدوين حريف للروايات التي وصلتهم أو 

.)١(بحيث تعرب نفسها عن رأي صاحبها^سمعوها عن املعصومني

بداية التأليفات االستداللية ) هـ٤٦٠(الطويس ب ـ َعدُّ كتاب املبسوط للشيخ 

، والشيَخ األنصاري بداية مرحلة جديدة يف علمي الفقه واألصول، )٢(عند الشيعة

موتصنيف املحقق احليل والعالمة احليل والشهيد األول والشيخ األنصاري بوصفه

...)٣(الشخصيات الشيعية األبرز التي اعتني بكتبها رشحًا وتعليقًا واختصاراً 

» جامع عبايس«دّونت باللغة الفارسية كانت كتاب )٤(ج ـ إن أّول رسالة عمليَّة

، ومل تعرف اللغة الفارسية رسالة )هـ١٠٣٠(الذي كتبه الشيخ هباء الدين العاميل 

.)٥(عمليَّة قبل هذه احلقبة التي عارصت الدولة الصفوية يف إيران

قه يكمن يف االستمرار والديمومة د ـ اعتقد الشهيد مطهري أن امتياز علم الف

التي حظي هبا عىل امتداد قرون، وهو أمٌر مل حيصل يف بقية العلوم عىل شكل مطلق؛ 

                                          
.٧٠ـ ٦٩املصدر نفسه، ص )١(

.٧٤ـ ٧٣املصدر نفسه، ص)٢(

.٨٧و٧٨املصدر نفسه، ص)٣(

نه نتـائج أبحاثـه الفقهيـة ويعتمـده املكلـف : الرسالة العملية هي)٤( كتاب يؤلفه الفقيه ويضمِّ

.مرجع ملعرفة تكاليفه الرشعيةك

.٨٣املصدر نفسه، ص) ٥(



ذلك أن بقية العلوم كانت متر بحالة من الضمور والفتور، وبمراحل من االنقطاع، 

وهو ما مل حيصل يف علم الفقه أبدًا، وهو ما يستحق الدراسة عىل صعيد األسباب 

.)١(لعواملوا

هـ ـ لقد َوظَّف املطهري إطاللته التارخيية املوجزة هذه، التي أدرجها يف كتابه 

أيضًا، للرد عىل املقولة القاضية بأن الفقه الشيعي نتاج إيراين » اإلسالم وإيران«

فارّيس بحت، وهي مقولة تعرب عن امتداد للمقولة األكثر عمقًا وحساسية والتي 

األساس نتاج إيراين يعود إىل التعاطي السلبي الذي مارسه حتكي عن أن التشيع ب

عمر بن اخلطاب مع الفرس، أو إىل إحساس الفرس بامتداد الساللة الساسانية يف 

وهي ×عن طريق أم اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين^أهل البيت

شهربانو بنت يزدجرد، كام ذهب إليه بعض املسترشقني من أمثال كانت غوبينو،

وتبعه يف ذلك إدوارد براون، وتبنّاه أيضًا بعض القوميني اإليرانيني من أمثال 

الدكتور برويز صانعي ليؤكد حفظ اإليرانيني هويتهم القومية، كام يشري إليه الشهيد 

.مطهري نفسه

وعىل أية حال، فاإلطاللة التارخيية أثبتت للمطهري أمرًا معاكسًا، وهو أن 

ما قبل القرن العارش اهلجري وظهور الدولة الصفوية كانت غالبية الفقهاء الشيعة

.)٢(من غري الفرس، ومل تصبح الغلبة لإليرانيني إال يف أواسط املرحلة الصفوية

ومن جهة أخرى، ركز املطهري عىل املدن واملحافل العلمية الفقهية الرئيسية يف 

ت البداية، ثم تلتها العامل اإلسالمي، لتأكيد ما يريده هنا، فرأى أن بغداد مثل

                                          
٨٩املصدر نفسه، ص) ١(

اإلسالم : ، يف كتاب١١٥ـ ١١٣، ص ١٦ايضًا جانظر، و٩٠ـ ٨٩املصدر نفسه، ص) ٢(

.وإيران



النجف زمن الطويس لتصبح املركز األول للشيعة، ثم تىل ذلك جبل عامل، فاحلّلة، 

إىل أن وصل األمر مع الدولة الصفوية إىل أصفهان رغم حمافظة النجف .. وحلب

عىل موقعها يف مقابلها إثر رفض املقّدس األردبييل طلب الشاه عيل الصفوي 

مشهد، :م بقائه يف النجف، وعقب ذلك صار ملدنالتوجه إىل إيران، ومن ث

ضاً  .وقزوين، وتربيز، وشرياز، ويزد وكاشان موقعها أي

واالستثناء الوحيد، كان لصالح مدينة قم التي كانت معقًال لفقهاء الشيعة يف 

القرون اهلجرية األوىل، وصارت كذلك يف العرص احلديث بدءًا من استقرار املريزا 

فيها وحتى تأسيس الشيخ عبدالكريم احلائري احلوزة العلمية أبو القاسم القمي

، بل يتعدى املطهري ذلك للتأكيد عىل دور فقهاء جبل عامل يف رسم )١(فيها

مستقبل إيران زمن الصفويني، معتقدًا أن اهلجرة العاملية حالت دون حدوث أنامط 

رق الدروشة عىل طريقة العلويني يف الشام وتركيا، نظرًا لتبني الصفويني ط

والتصوف، وخيلص املطهري إىل اإلعتقاد بأسبقية التشيع العاميل عىل التشيع 

.)٢(رسالن كردٍّ عىل القول إن التشيع صنيعة فارسيةأاإليراين، وفاقًا لشكيب 

 

كان املورد الثاين الذي أشار إليه الشهيد مطهري عىل الصعيد التارخيي الفقهي،

:تاريخ ظهور مصطلح الفقه والفقهاء

أ ـ يعتقد املطهري بأن كلمة الفقه قرآنيًا وروائيًا تعني الفهم العميق يف خمتلف 

إال أن التطور العلمي فيام بعد ... قضايا الدين من عقديات وعمليات وأخالقيات

                                          
٩٠املصدر نفسه، ص) ١(

.٩١ـ ٩٠املصدر نفسه، ص)٢(



ة الفقه ـ وبالتحديد يف القرن الثاين اهلجري ـ هو الذي جعل الفقهاء خيّصصون كلم

ليس باجلديد، بل أثاره العلامء منذ وضوع، وهو م)١(ملا خيص دائرة األحكام العملية

.قديم األّيام

ب ـ كلمة الفقهاء ال يعلم ـ وفق رأي املطهري ـ أن هلا وجودًا زمن الصحابة 

، وأّول ظهور مؤكد الصطالح الفقهاء كان )»القّراء«احلال يف مصطلح يكام ه(

ومن هنا، . لتابعني، وهم سبعة أشخاص عرفوا بالفقهاء السبعةعىل مجاعة من ا

املسّيب وعروة بن وسعيد بن×سمي العام الذي تويف فيه اإلمام عيل بن احلسني

.)٢(هـ٩٤، وهو عام»سنة الفقهاء«الزبري وسعيد بن جبري وآخرين بـ

 

الذي طرحه السيد حممد باقر الصدر حول مقولة وخالفًا للبحث املوّسع نسبيًا 

االجتهاد وتاريخ علم األصول، قّدم الشهيد مطهري عرضًا موجزًا حول هذا 

والتي حاول من خالهلا املوضوع، وخالفًا للرؤية التي مال إليها السيد الصدر،

لية ظاهرة االجتهاد يف الوسط الشيعي يف القرون الثالثة إال بذورًا أوان تربير فقد

والتي قامت رؤية السيد .. قليلة كرسالة هشام بن احلكم يف مباحث األلفاظ

الصدرعىل االعتقاد بعدم احلاجة إىل االجتهاد يف الوسط اإلمامي بعد افرتاض 

، وهي رؤية )٣(االستطالة الزمنية لعرص النص وفق منتجات علم الكالم الشيعي

                                          
.٦٤املصدر نفسه، ص)١(

. ٦٤املصدر نفسه، ص )٢(

حول هشام بن احلكم انظر، و٥٢ـ ٥٠دروس يف علم األصول، احللقة األوىل، صانظر)٣(

، مؤسسة النرش اإلسالمي، التابعة جلامعة ٥ورسالته يف األلفاظ، رجال النجايش، ط



خالفًا هلذه الرؤية، ... )١(فها ومهاً كان املطهري قد نسبها إىل بعض املسترشقني بوص

إن ظاهرة االجتهاد كانت موجودًة يف : ذهب املطهري يف جولته التارخيية إىل القول

.)٢(الوسط الشيعي زمن احلضور أيضاً 

وقد انطلق املطهري يف رؤيته هذه، من عملية تفكيك لغوي ملصطلح االجتهاد، 

فروع إىل األصول، طابق من اجلانب ، أي رد ال»تفريع«فبعد أن افرتض أنه عملية 

^اآلخر، ليؤكد أن ظاهرة التفريع كانت موجودة زمن النص بحثٍّ من األئمة

.)٣(»علينا إلقاء األصول وعليكم أن تفّرعوا«أنفسهم، كام ورد يف بعض النصوص 

وقد أكد املطهري نظريته هذه ـ رّدًا عىل املسرت شارلز آدمز ـ عرب أدلة أربعة، 

ضها التاريخ أساسًا، فيام قام بعضها اآلخر عىل حتليل عمليات االستنباط اعتمد بع

:نفسها

، فقد كانوا يعيشون يف خراسان، ^ئمةـ عدم االتصال املبارش للشيعة باأل١

ه احلالة واإلمام يف املدينة، أو يف العراق كذلك، ومن الطبيعي أن تصاحب هذ

من أماكن ^نت جتمع وتردهم، ورغم أن األسئلة كاظاهرة ممارسٍة اجتهادية

.نائية، بيد أنه مل تكن هذه هي احلالة الغالبة

بحّق أكابر أصحاهبم، كأبان بن ^ئمةـ الرتغيب الذي كان يامرسه األ٢

                                                                                                      
: كذلك، السيد اخلوئيانظر، و١١٦٤: ، رقم٤٣٤ـ ٤٣٣هـ، ص١٤١٦املدرسني، إيران، 

. ١٣٣٢٩: رقم، ٢٩٦ـ ٢٧١، صص١٩معجم رجال احلديث، ج 

.، كليات علوم إسالمي، أصول فقه٣٦، ص٢٠جمموعه آثار، ج)١(

، كليات علوم إسالمي، أصول فقه، واملصدر نفسه ص ص ٣٦، ص ٢٠جمموعه آثار،ج)٢(

.، إهلامي از شيخ الطائفة طويس١٤١ـ ١٣٨

.٣٦، ص ٢٠جمموعه آثار، ج)٣(



.تغلب للفتيا واجللوس ألمر الفتوى بني الناس

ـ وجود ظاهرة التعارض يف النصوص، كام تؤكده نصوص كتاب التعارض ٣

لية اجلمع بني النصوص أو الرتجيح كذلك، عملية يامرسها نفسها، وقد كانت عم

.علامء الشيعة يف ذلك الزمان

، من »تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم«ـ ما نقله السيد حسن الصدر يف ٤

.ئمة يف علم أصول الفقهالنتاجات العلمية ألصحاب األ

تهاد، وعن هذا الطريق، جييب املطهري عن القراءة االسترشاقية لظاهرة االج

والتي ترى فيه جمرد عملية برشية نجمت عن احتياجات فرضها الواقع، جرى فيام 

بعد إضفاء طابع ديني عليها، وانطالقًا من ذلك كان االجتهاد السني سابقًا عىل 

.)١(االجتهاد الشيعي، نظرًا لتويل أهل السنّة أمر الدولة وإدارة املجتمع

 

الفكر اإلسالمي ـ كام املسيحي قبله ـ انقسم الفكر من زاوية إيبستمية إىل يف

:قسمني

.تيار العقل الذي نافح عن مرجعية العقل وتفّوقه عىل النص: أحدمها

تيار مرجعية النص الذي استامت يف الدفاع عن أصالة النص مرجعيًة ال : ثانيهام

ًا، وقد متثل التيار األول يف التكتالت يمثل العقل سوى تابع هلا إذا اعُرتف به تابع

الفلسفية والكالمية، فيام مثّل التيار الثاين غالبًا الفقهاء واملحدثون وعىل الصعيد 

.املسيحي القساوسة

ويبدو من الناحية التارخيية املحض، أن قدر األديان هو هذا الرصاع حول حتديد 

                                          
.يخ الطائفة، اهلامي از ش١٤٠ـ ١٣٨، ص ص٢٠جمموعه آثار،ج)١(



رون والعلامء حلوالً عديدة، املرجعية األوىل، العقل أو النص؟ وقد قّدم املفك

وصياغات متفاوتة حلل أزمة العالقة هذه من دون أن جيري التوصل إىل إمجاع 

.مسلّامً اً أساسبوصفه حاسم يفرض املوضوع 

ومل يقف الرصاع العقيل النيص عند حدود العقديات الدينية، بل تعّداه إىل 

كان اخلالف فيه شديدًا العمليات الدينية من قانون وأخالق، وعىل املقدار الذي

بني العقل والنص يف العقديات، كان إىل حد معني ـ وأحيانًا أقوى وأشد ـ يف 

.القضايا العملية، وهو أمٌر له أسبابه

) هـ١٥٠(أيب حنيفة اإلمام ولعل أّول تفّجر لألزمة بني العقيل والنيص كان مع 

مدة العقل وحرس إىل حد يف النصف األول من القرن الثاين، فقد ركز أبو حنيفة أع

ل ذلك بداية انقسام فقهي  بعيد دور النص ونشاطه يف النطاق الفقهي، وقد شكَّ

كانت هنايته انتصارًا . حاد حول مرجعية العقل متثلت يف أهل احلديث وأهل الرأي

ألهل احلديث بلغت ذروته مع أمحد بن حنبل، وذروة ذروته مع ابن تيمية احلراين 

.اهلجرييف القرن الثامن 

لقد اختّط أهل السنّة ألنفسهم مسارًا قّلدوا زمامه لتيار احلديث، انطالقًا من 

أما الشيعة . ًا مع السيوطي لصالح هذا التياروكان القرن العارش مستقر. ناعاتق

فكان األمر خمتلفًا بالنسبة إليهم، ففي القرن العارش بالذات دخلت فقهياهتم خماضًا 

سرتآبادي يدة ومتطّورة هذه املّرة، فقد قّدم حممد أمني االعسريًا، أسس لنصية جد

، بدأه من ترسيم أّويل لقدرات »الفوائد املدنية«ُمجانًا منضودًا من التصورات يف 

سيام مع أنصاره ـ إىل إجياد تقليص جديد هذه املّرة ختطى الالعقل وانتهى به ـ 

قد استبعد النص القرآين استبعاد العقل إىل تقليص النص نفسه لصالح نص آخر، ف

مجاع عن السّدة التي ترتبع عليها مصادر شكال، وأزيح العقل واإلبشكل من األ



االستنباط الفقهي، قابله توسعة ال سابق هلا للحديث الرشيف إىل حد احلديث عن 

لت صورة ربعة أو اعتبارها وحجّيتها يف صورة خمففة، وهبذا تشكّ قطعية الكتب األ

.لدينية اختلفت عن مثيلتها يف الوسط السني بأشكال عديدةجديدة للنصّية ا

وكان من الطبيعي لباحث فلسفي كالشهيد مطهري، أن يتخذ موقفًا سلبيًا من 

خبارية هذه انطالقًا من موقفه املسبق من العقل وقدراته، فقد ترّبى النزعة اإل

سة آمنت املطهري يف مدرسة العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، وهي مدر

، واعتقدت ـ انسجامًا مع السياق )١(بمرجعية ممّيزة للعقل يف العقديات وغريها

سيام اجتاه احلكمة املتعالية ـ بتفوق عقيل شهودي عىل النص الالفلسفي العام 

.بمعنى من املعاين

خبارية احلديثية بحاث التي تعّرض فيها املطهري للنزعة اإللقد كانت األ

ء من التوّتر، وقد اتسمت يف أحيان أخرى بنوع من احلملة مشحونة أحيانًا بيش

ية قراءة باحث يف أصول الفقه اإلخبار، فلم يقرأ املطهري )٢(العنيفة عىل هذا التيار

يالحق قانون املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع، أو يتابع حجية ظواهر 

طري، ودرسه ـ ية كتيار مجودي جلمودي خاإلخباربل نظر إىل ... أو)٣(القرآن

                                          
حول موقف العالمة الطباطبائي من دور العقل يف العقديات وغريها، كتاب رسالة انظر) ١(

، ترمجة جواد عيل كّسار، نرش مؤسسة أم القرى للتحقيق ١التشيع يف العامل املعارص، ط

، وحواراته أيضًا مع كوربان واملنشورة حتت ١١٦ـ ١١٤هـ، ص١٤١٨والنرش، إيران، 

.، وغريها من املصادر»شيعةال«عنوان 

، وكنموذج، فقد ١٦٨، دراسته حول مبدأ االجتهاد يف اإلسالم، ص٢٠جمموعه آثار، ج)٢(

إنه لو مل يقف العلامء يف وجه هذه الظاهرة، فال : خباريني بأهنم تيار خطري، كام قالعرب عن اإل

إلسالم ومتطّلبات ، ا١٠٩ـ ١٠٧: ٢١أيضًا انظرنعلم ماذا سيكون عليه وضعنا اليوم، و

.العرص

ال : خباريني ال يقولون لنا ال تقرؤا القرآن، أو ال تقبّلوه، إنام يقولونإّن اإل«: يقول املطهري)٣(



ي اإلخباربالتحديد ـ من زاوية معرفية حقوقية معًا، فقد اعتقد من جهة، أن الطرح 

طرح يعارض االجتهاد، ويقدم تصويرًا زائفًا عن هذه العملية من خالل إحالتها 

يون عليها اإلخبارإىل مرحلة زمنية سالفة محلت مفهومًا خمتلفًا هلذه الكلمة أسقطه 

تأخرة، ليحاولوا من جانٍب آخر القيام بتجسٍري ما، بني واقعهم حتى يف العصور امل

وتصورهم الذي يعتقده املطهري وليد أربعة قرون سالفة ال أكثر، وبني الرتاث 

ال سيام الشيخ ،الشيعي السابق الذي يعود باألخص إىل املحّدثني القدماء

.)١(الصدوق

املطهري يف املقصود من ية والرتاث، شّكك اإلخبارولتأكيد القطيعة ما بني 

، معتربًا أنه )٢(»عّدة األصول«الذي أورده الشيخ الطويس يف كتابه » املقّلدة«تعبري 

ن الشيخ الطويس أجمرد عنوان لتيار مل يكن قد اختذ كينونة أو وجودًا متمذهبًا، و

هدف من هذا التعبري اإلشارة إىل تبني هذه املجموعة الروايات واألخبار يف املجال 

قائدي أيضاً ا .)٣(لع

 

خبارية من منظار ثنائية االجتهاد الناحية املعرفية، قرأ الشهيد اإلواستكامالً هلذه 

                                                                                                      
حتاولوا فهمه، إهنا رضبة قاصمة وشديدة للعامل اإلسالمي عمومًا والعامل الشيعي خصوصاً، 

اً  عة أنفسهم فيام بعد لتمألهم رعبًا سيطرت فيه عىل مفّرسي الشيلقد تفّشت هذه األفكار حدّ

.١٠٩: ٢١املجموعة الكاملة :انظر، »من تفسري القرآن

.١٦٩ـ ١٦٨املصدر نفسه، ص )١(

، حتقيق حممد رضا األنصاري، ١الشيخ حممد بن احلسن الطويس، العّدة يف أصول الفقه، ط)٢(

.١٣٢، ص ١هـ، ج١٤١٧مطعبة ستارة، قم، 

.١٦٩، ص ٢٠جمموعه آثار،ج )٣(



خباري رفضه مقولة التقليد إىل جانب رفضه والتقليد، فاملعروف عن املذهب اإل

يد وظيفته الرشعية عن طريق لالجتهاد، وبالتايل فاملكّلف هو املطالب مبارشة بتحد

.)١(ال غري^تقليد املعصومني

خباري، ثنائية االجتهاد والتقليد عند املطهري بموقفه من التيار اإلرنوحتى نقا

البد من العلم بأن للمطهري رؤية أخرى يف هذا املوضوع، تنطلق من اعتقاده بأن 

بالفتاوى أو العكس االجتهاد ليس ما هو املتداول اليوم من تبديل االحتياطات 

، وإنام هو وعي بالواقع؛ ألن عملية االجتهاد ليست يف نظره )٢(تعبريهعىل حدّ 

عملية تطبيق لعمومات وكليات عىل حاالت ومصاديق، وهو ما يؤدي إىل إلزام 

ويؤّكد املطهري مقولته، بإبدائه تفسريًا لعدم جواز تقليد . املجتهد بوعي الواقع

األمر؛ إذ ال يرى فرقًا بني تقليد امليت وتقليد احلي ما دامت امليت ينسجم وهذا 

القضية موضوعًا قواعديًا تنظرييًا حتليليًا، فاالجتهاد وعي بالواقع كمقدمة لوعي 

الوظيفة إزاءه، ومن ثم ال يكون جهدًا حتقيقيًا رصفًا ال يرتبط باملعارصة، بل 

ذا كان األمر كذلك، فال يمكن ، وإ)٣(املعارصة قوام االجتهاد يف تصّور املطهري

                                          
.١٦٩املصدر نفسه، ص ) ١(

.١٨٠املصدر نفسه، ص ) ٢(

ـ ٣٢٩: ٢١ج(، ومن أمثلة املطهري يف موضع آخر ١٨٠ـ ١٧٩نفسه، ص ص املصدر )٣(

هلذا األمر، مسألة تشخيص األهم واملهم، أو ما نسميه اليوم باألولويات، إن واحدًة من ) ٣٣٣

من مستحبِّ أضحى ـ كام يراه املطهري نفسه ـ مشاكل اجلهاز الفقهي هذه املشكلة بالذات، فكم

أكثر أمهيًة من الواجب، وكم من مكروه صار التشديد عليه أبلغ من التشديد عىل احلرام، وقد 

املستحبة التي يبذل يف سبيلها حتى جتنّب احلرام × مثّل املطهري لذلك بزيارة اإلمام احلسني

ّرات ومّرات للوصول إىل هذا األمر كالكذب، حيث يقدم املكلف عىل اقرتاف الكذب م

املستحب، حّقًا إهنا معركة املصالح االجتامعية كام يسّميها املطهري، والتي جتعل الفقيه غري 

العارف بزمانه، يتجاهل كربيات اهلموم واملشاكل واقفًا عند صغرياهتا معظًام هلا أحيانًا، األمر 



خباري هلذه العملية، كام وم االجتهاد أن يتقبل اإلقصاء اإلهلذا االنتاج احليوي ملفه

ال يمكنه أن يوافق ـ ال أقل عمالنيًا ـ عىل افرتاض اتصال مبارش يقع الفرد أحد 

أطرافه واملعصوم هو الطرف الثاين؛ ألن هذه الصيغة صيغة تشتمل نوعًا من 

.يح والتبسيط الزائد لألمورالتسط

لكن، وحتى يرفع املطهري النابض بالروح الفلسفية شبح املجتمع املسّخر املُقاد 

بيد مجاعة من الناس، حاول ـ ولو بصيغة أولية ـ إعادة صياغة مفهوم التقليد من 

خالل سلب اإلثقال التجهييل الذي سّجله، فرأى أن التقليد وعي وليس اتكاالً، 

إغامضًا، ورقابة جمتمعية عىل الفقيه واملرجع ال نظرة عصمة، وبحسب ونظر ليس 

تعبريه اعتصام وكّرية للعلامء واملجتهدين، إن الشهيد مطهري يعتقد بأن هذا النوع 

.)١(من التقليد تقليد ممنوع، وينص عىل أنه ينجم عنه كثري من املفاسد

للعلامء والفقهاء، هو إن النقد الذي يوّجهه املطهري لظاهرة التقليد األعمى

حماولة لتحقيق إعادة انتشار للعامل والفقيه يف موقعه املحّدد املوضوعي، وعدم 

االعتقاد ـ وهو اعتقاد عن وعي أو ال عن وعي يشتمل الكثري جدًا من عوام الناس 

إن صح هذا التعبري ـ بعصمة العلامء، وبالتايل صريورهتم فوق النقد واملساءلة، وهو 

البابوية «خماطر كثرية جدًا عىل املجتمع اإلسالمي ككل، ويولِّد مظاهر من أمٌر جير

PapismeCesaro(» القيرصية كام امتاز به يف الوسط املسيحي يوستنيانس، ) -

.)٢(ت حقبته أطول حقبات هذه البابويةحتى كان

                                                                                                      
).الشهرية أنموذجاً خلامس عرش من شعبانحادثة ا(الذي طاملا أقلق اإلمام اخلميني نفسه 

.١٧٨ـ ١٧٣املصدر نفسه، ص ص )١(

، دار الساقي، ١الدكتور جورج طرابييش، مصائر الفلسفة بني املسيحية واإلسالم، ط)٢(

.٦٠ـ ٥٩م، ص١٩٩٨بريوت، 



وهبذا نخلص إىل أن املطهري، بتوضيحه مفهومي االجتهاد والتقليد، حّق له أن 

.خباري هلذين املفهومني، ومن ثم الرفض هلاميقف موقف الناقد للتصّور اإل

 

خبارية إذًا، كام أرشنا، املشكلة األساس التي كان يراها املطهري يف النزعة اإل

احلديثية كانت مشكلة اجلمود عىل النص، والتي يعتقد املطهري بأهنا سادت لقرنني 

زال هلا تأثري اليوم أيضًا، فهو يرى أن هناك من يعتقد اليوم بأن من الزمن وما ي

تفسري القرآن حرام إذا مل يكن مرفقًا بالنص الروائي، وأن هناك تفكريًا حرفيًا لدى 

سيام عىل الصعيد األخالقي واالجتامعي، بل حتى الالبعض يف فهمه للنصوص، 

كر املطهري أمثلًة عىل اجلمود ، ويذ)١(عىل صعيد بعض املسائل الفقهية الكالسيكية

خباري من جهة، كام يعطي مؤرشًا لقراءة خباري يبني مدى نقده لالجتاه اإلاإل

املطهري لبعض النصوص قراءة تارخيية تراعي الظرف التارخيي الذي صدرت فيه، 

:وهذه أهم األمثلة

يف غري )٢(ما يشري إليه الشهيد مطهري حول حكم التحنك: املثال األّول

حرمة : ، إذ يرى بأن هناك حكمني رشعيني مفروغًا عنهام أال ومها)٣(صالةال

الدخول يف شعار املرشكني، بمعنى حرمة القيام بفعل يمثل شعارًا عند املرشكني 

يؤدي إىل تصنيف فاعله يف زمرهتم؛ بحيث ال يتمّيز عنهم، وحرمة لباس الشهرة، 

.وبالتايل رضورة عدم التوّرط يف لباس كهذا

                                          
.١٧٠، مبدأ االجتهاد يف اإلسالم، ص ٢٠جمموعة آثار، ج )١(

.ن العاممة وإدارهتا من حتت احلنكالتحنك هو إرخاء قطعة م)٢(

.١٦٤ـ ١٦٣: ٢١أيضًا انظر، و١٧٢املصدر نفسه، )٣(



ا ما وعينا هذين احلكمني، يمكننا اإلطاللة من جديد عىل حكم التحنّك وإذ

مستعينني بالنظرة التارخيية، فقد كان شعار املرشكني آنذاك ربط احلنك وتثبيته إىل 

، ووفقًا لذلك ـ فيام يفهمه املطهري ـ »االقتعاط«األعىل، وكانوا يسّمون ذلك 

تعرب عن التميز عن املرشكني يتضح معنى نصوص التحنّك، وأهنا إنام كانت 

وبالتايل، فإذا أريد اليوم تطبيق . نضامم حتت شعاراهتم ورموزهموالرغبة يف عدم اال

هذا احلكم والقول باستحباب مطلق التحنك، فهذا معناه ليس فقط تفريغ احلكم 

مقابلة هي حرمة لبس لباس من حمتواه وظرفه التارخيي، بل التوّرط يف حرمةٍ 

.دلة من استحباب التحنك إىل حرمتهاذا انقلبت املعالشهرة، وهك

النصوص التي وردت يف طّب النبي واألئمة، فالشهيد مطهري :املثال الثاين

خباريني يف تعاملهم احلريف مع هذه النصوص، فلو أن شخصًا جاء عند ينتقد اإل

وكان مريضًا، فأرشده إىل رشب املاء البارد، فإن حيكمون بأن رشب ^اإلمام

املاء البارد هو الدواء للمرىض كافة، واحلال ـ كام ينقل الشهيد مطهري عن الوحيد 

البهبهاين ـ أن وصفة الدواء الواردة يف النص ال حتكي سوى عن عالج هلذا املريض 

.)١(الذي حيمل مواصفات وظروف خاصة، ال أي مريض وأي حالة

ن موقف عقالين يف قراءة وهذان املثاالن اللذان ذكرمها الشهيد، كام يعّربان ع

النص ومضمونه، كذلك يدالّن عىل مدى العناية التي يوليها الشهيد للبعد التارخيي 

.يف النصوص، كام سنشري إليه قريباً 

 

                                          
.١٧٢املصدر نفسه، ص )١(



خباري، يثري املطهري إشكالية القياس، ويف سياق احلديث عن اجلمود اإل

منه، فقد انتقد املطهري ^راءة حتليلية تفرس موقف األئمةحماوالً تقديم ق

استخدام القياس كذريعة لشل حماوالت قراءة النصوص قراءة منفتحة، ورأى أن 

، )١(ذلك ناشئ من عدم دراسة األسباب التي دفعت األئمة إىل النهي عن القياس

ومقولة )٢(»ينالسنّة إذا قيست حمق الد«: ^وهو من هنا، يفّرق بني مقولة األئمة 

أمحد بن حنبل القاضية بأن ال حّق للعقل يف إبداء وجهة نظر إزاء القضايا 

جيب أن ال تعني ـ وهي معارضة يف حمّلها ـ الترشيعية، ويعتقد أن معارضة القياس 

، واستتباعًا، يذهب املطهري إىل أن )٣(معارضة العقل كّله حتت شعار رفض القياس

اجلمود عىل النص، وأن عملية التعّدي عن النصوص النهي عن القياس ال يربر 

الستخدامها يف جماالت أوسع تبقى عملية مرشوعة ـ كام مارسه الفقهاء ـ انطالقًا 

.من فلسفة النهي عن القياس نفسه

:إىل النهي عن القياس^ويقّدم املطهري عاملني دفعا األئمة

وجود يف القياس، إذ القياس الشك يف علمّية املنهج االستداليل امل:العامل األول

، وهذا معناه أن درجة اليقني )٤(طريق ظني ال قطعي، وبالتايل فهو فاقد للحجّية

املأخوذة من عنارص منطقية تصبح مرشوعة، انطالقًا من عدم شمول أدلة النهي 

                                          
.، إهلامي از شيخ الطائفة١٣٣، ص ٢٠جمموعه آثار، ج)١(

حمّمد بن يعقوب الكليني، الكايف، حتقيق عيل أكرب غفاري، نرش دار الكتب اإلسالمية، )٢(

.١٥، ح٥٧: ١هـ، ج١٣٨٨الطبعة الثالثة،

يرشح ) ٨١ـ ٨٠(، اإلسالم ومتطّلبات العرص، وقبل ذلك ٨٣: ٢١املجموعة الكاملة )٣(

.املطهري مواقف أئمة املذاهب األربعة من القياس مشريًا إىل وسطية الشافعي

.١٣٣: ٢٠املجموعة الكاملة )٤(



إن جتميع حاالت معدودة يف الفقه تلتقي حول نقطة : عن القياس هلا، كام لو قلنا

إىل اليقني باملركز كقاعدة، فهذه الطريقة ال يصح االستدالل واحدة، يفيض

بعمومات ومطلقات النهي عن القياس للردع عنها؛ ألن عنرص اليقني املفرتض 

.وجوده فيها يعيق عملية شمول نصوص النهي هلا

تعبري املطهري وهو العامل األكثر أمهية وأساسية عىل حدّ :العامل الثاين

قي مع حتليل تارخيي هيدف إىل قراءة النصوص الناهية ضمن ، والذي يلت)١(نفسه

املناخ الذي صدرت فيه؛ إذ يرى املطهري أن النصوص تريد أن ترّكز عىل بطالن 

ساس يتجّىل يف االعتقاد بعجز الكتاب والسنة األساس املعريف للقياس، وهذا األ

هبذا البناء التحتي ، واإلجابة عن كافة املستجّدات، إذ)٢(عن الوفاء بجميع األحكام

مة، ما دام أمر اجلواب عن كافة الوقائع صعبًا غري  يصبح القياس قضية متفهَّ

.ميسور

وهذا معناه أن اجلواب عن إشكالية القياس يكمن يف تقديم منظومة فقهية 

متكاملة ختضع لقواعد يقينية، وقادرة عىل تقديم إجابات ممنهجة عن كل الوقائع، 

ن عىل القيام بذلك ـ مثًال ـ فهذا يعني أن موضوعات كالقياس وما دمنا غري قادري

.ستعيد طرح نفسها كرضورة يرى الفقيه املخَرج فيها من ضغط متطّلبات الواقع

:وهلذا وجدنا أن الفقه اإلسالمي، بدأ يشهد مطالبات تعيد النظر يف أمرين

ألمر الذي مبدأ شمولية الرشيعة، وقدرهتا عىل استيعاب جممل الوقائع، اـ١

.صار يفرتضه بعض الناس قضية ومهية متخيلة

                                          
.١٣٤ـ ١٣٣املصدر نفسه، )١(

املصدر نفسه،)٢(



االنضباط القواعدي باملناهج املدرسية االستنباطية املقررة يف علم أصول ـ٢

الفقه، فقد بدأت حماوالت اخرتاق هذا السـور املحكم الذي أسس له علم 

األصول، وظهرت يف اآلونة األخرية دعوات تطالب بآليات جديدة من نوع 

..الرشيعة ومقاصد 

وهدفنا من االستعراض التحلييل للمرحلة الراهنة، التأكيد عىل االستنتاج الذي 

خرج به املطهري، أي أن ثمة عالقة ثنائية بني بروز دعوات تطالب بتفكيك السور 

املحكم لقواعد االستنباط وبني عجز أدوات االستنباط عن تقديم صيغة شاملة 

منطقي بعد افرتاض شمولية الرشيعة، وهذه لإلجابة عن خمتلف األحداث بشكل

.)١(العالقة يف غاية الرضورة واألمهية، حتدونا إىل تفّهم ما جيري يف الظرف الراهن

 

يثري املطهري ،واستتباعًا للمنحى العقالين عنده يف قراءته لالجتهاد وآلياته

حساسيتها اخلاصة يف األوساط الثقافية، أال وهي تأثري الرؤية قضية صار هلا اليوم

الكونية التي حيملها الفقيه يف اجتهاده، بل تأثري نمط حياته وظرفه االجتامعي ـ 

يف ممارساته االستنباطية، فاملطهري يالحظ فرقًا يف ممارسة الفقيه الذي ... السيايس

ـ كام يقول ـ عن ذاك الذي يعيش يعيش يف غرفته ومدرسته لالجتهاد واالستنباط 

                                          
خباري من الزاوية مالحظة أننا ال نّدعي تبني رأي الشهيد مطهري يف التيار اإلوجتدر )١(

خبارية كانت وبكل اجتاهاهتا، تتخذ املنحى الذي انتقده التارخيية، فمعرفة أّن املدرسة اإل

مطهري أمٌر حيتاج إىل دراسة علمية ـ تارخيية، إال أّن مبدأ وجود نزعة من هذا النوع من 

مسألة يمكن املوافقة عليها، حتى ال نحّمل مجيع أنصار االجتاه ) واحلارضة(ية الزاوية التارخي

.خباري ما ال يتحّملونهاإل



احلياة وجمرياهتا ويغوص يف أعامق األحداث والوقائع اليومّية املتحّركة، ويمثل 

املطهري لذلك بمجتهد يعيش يف مدينة طهران حيث املياه كثرية ومتوفرة يف 

إن .. البيوت عىل الطريقة احلديثة، لكنه يذهب إىل مّكة املكّرمة حيث قّلة املاء

طهارة والنجاسة سوف ختتلف قراءته هلا يف مّكة املكّرمة عن قراءته هلا يف نصوص ال

.)١(مدينة طهران

أساسية وثيقةً بوصفه وإذا أردنا ـ انطالقًا من هذا النص الذي يطرحه املطهري 

بالنسبة لقارئه ـ أن نصنّف املطهري وفقًا للجدال القائم يف الساحة الفكرية 

فة وإشكالياهتا، فمن املمكن أن يساعدنا هذا النص املعارصة حول موضوعة املعر

كثريًا لوضع املطهري يف عداد التيار التحّويل يف املعرفة، ولو إىل حد معني حتى ال 

جتامعي نحّمل هذه الوثيقة أكثر مما تتحّمل، وحتى نعاجلها يف سياقها التارخيي ـ اال

.والثقايف

ىل النقيض من املوقف املدريس لكن هذا الكالم من املطهري، يقف بالتأكيد ع

الذي حاول ـ وما يزال ـ أن يفرتض ثباتًا واستاتيكيًة يف آلية النشاط الفقهي 

االجتهادي، ويستعني لثبوتيته هذه بمفاهيم أخالقية مضفاة عىل العلامء والفقهاء 

حتيِل ـ عىل األقل ـ أية دوافع ذاتية، بام يف ذلك تلك التي تعّرب عن حالة اعتيادية 

                                          
، واجلدير ذكره أن موضوع تأثري الرؤية الكونية عىل االجتهاد ١٨١املصدر نفسه، ص )١(

، علم فلسفة الفقهالفقهي للفقيه دخل اليوم نطاق علم حديث التأسيس أو يف طوره، وهو

حول انظرالذي أثري يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف العقد التسعيني من القرن املايض، 

هذا العلم وحول موضوع تأثري الرؤية الكونية، مهدي املهريزي، مدخل إىل فلسفة الفقه، 

، ترمجة خالد توفيق، نرش مؤسسة األعراف، ٥: سلسلة كتاب قضايا إسالمية معارصة، رقم

.٣٧ـ ٣٦و ٥ـ ٤م، ص ١٩٩٨وىل، الطبعة األ



عند اإلنسان وسلوك متوقع منه، حماوالً بذلك الفصل ما بني الفقيه والشخصية 

االعتيادية لإلنسان، ال شخصية اإلنسان العادي، وكأن الفقيه قد هبط من عامل 

.آخر

 

طّهري واستتباعًا للنامذج التي ذكرها املطهري واستنتاجًا منها، ُيَالحظ أن امل

دلة اَهِدف إىل خلق معادلة قد ال تكون هي املقصودة بالدرجة األوىل له، وهي مع

خلق مناخات حتكمها التارخيانية لدفع الفقيه للدنو من فضاء النصوص، ومعنى 

الروائي ـ غري قابلة احلديثي وسيام النص الذلك أن هذه النصوص التي بأيدينا ـ 

د ميل وهذا املضمون ـ إذا استطعنا أن نؤكّ للفك عن املحيط الذي توّلدت فيه،

املطهري له ـ سيدفعنا لعملية تصنيف تضع املطهري يف حسابات بعض االجتاهات 

اهلرمنوطيقية احلديثة، تلك االجتاهات التي حتاول قراءة النص من دون قراءة 

شاملة ومستوعبة للمتكلم والسامع والظرف معًا، فعندما نضع الفقيه يف نمط حياة 

عربية قديمة، فإننا نجعله يالمس مناخات النصوص املتصلة بموضوع الطهارة 

وبذلك نجعله أقدر عىل فهم النص، وحتديد مدى دالالته احلاكية ... والنجاسة و

عن واقعنا الراهن، ومعرفة ما إذا كانت تلك املناخات قد أرسته واستنزفته لتحول 

سمحت له بدرجة من التعميم دون عملية تطبيقه يف مناخات أخرى، أو أهنا 

.والرساية

ويف هذا املجال باخلصوص، تتبّدى عملية التمييز بني القرش واللّب يف املجال 

الفقهي، بني روح احلكم ولباسه الذي يمكن تبنّي تغّريه عرب الزمن، وتظهر نزعة 



، )١(كام يسّميها الباحث اإليراين األستاذ السيد حممد عيل أيازي»جتريد األحكام«

وهناك مؤرشات يف كلامت املطهري جتعلنا نعتقد ـ ولو بعض اليشء ـ بأّنه كان 

مّياالً لثقافة من هذا النوع لكن ال عىل إطالقها، فهو من جهة يعتقد إىل درجٍة 

بغموض األرسار الترشيعية كام سيظهر، ومن جهة أخرى يعتمد العقل بشكله 

الثة يوافق ـ ولو مبدئيًا ـ عىل تارخيانية املنفتح أساسًا يف االستنباط، كام ومن جهة ث

.اآلنبعض النصوص الترشيعية بمعنى من املعاين، كام أملحنا له وسنوضح

يتجاوز املطهري شكل احلكم القائم عىل »السبق والرماية«ففي قراءته ملوضوع 

مما يعّد من أدوات احلرب آنذاك، ليلجأ ... جواز اللعب ولو عن رهان يف السهام و

ةٍ ﴿،املعطى القرآين العامإىل ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعتُم مِّ م مَّ وْا َهلُ فيلغي ) ٦٠: األنفال(﴾َوَأِعدُّ

الشكل الزمني لإلعداد واالستعداد، مرسيًا السبق والرماية إىل عموم أدوات 

ني دون مجوٍد عىل اخلف أو النصل أو احلافر كام ماحلرب ووسائل القّوة عند املسل

.)٢(ياتجاء يف بعض الروا

انطالقًا )٣(»غّريوا الشيب«: |وعن الطريق نفسه يفهم املطهري قول النبي

يرشح فيه ظروف صدور النص املذكور، وأن تغيري الشيب كان ×من كالٍم لعيلّ 

يراد منه ـ زمن قّلة املسلمني ـ احليلولة دون إحساس املقاتلني بأهنم جمموعة من 

ًا نفسية سلبية عىل جيش املسلمني، ومن ثم الشيبة الضعاف، األمر الذي يرتك آثار

                                          
م، ٢٠٠٢نص درايس جامعي، ) فاريس(السيد حممد عيل أيازي، تارخيية النصوص الدينية، )١(

.١٨ـ ١٧ص 

إلحياء الرتاث، إيران، ^ احلر العاميل، وسائل الشيعة، حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت)٢(

).١٥٣٥١(٢، ح٤٩٣: ١١هـ، ج١٤١٤الطبعة الثانية، 

.٧٥: ١، واملغني لعبد اهللا بن قدامة، نرش دار الكتاب العريب، بريوت، ج٨٤: ٢ملصدر نفسه، جا)٣(



.)١(ال يعود حكم تغيري الشيب ساريًا زمنيًا يف غري ظروف كهذه

ويف أنموذج بالغ األمهية من الزاوية االستنباطية، إدخال املطهري العنرص 

الزمكاين احلاّف بالنصوص أو ببعضها عىل األقل يف فهم االختالفات املوجودة بني 

يذهب إىل أن بعض األحاديث يرجع تعارضه إىل جمرد اختالف األحاديث، حيث

هنا متعارضة، فنّص يدل عىل أالظروف، مما يوحي لغري املطّلع عىل الظرف املحيط 

ال يعارض نصًا رصحيًا يف االستحباب عنده، ×وجوب زيارة اإلمام احلسني

كام (ئية عندما نعي أن املالبسات التي اكتنفت صدور نّص الوجوب كانت استثنا

، وهذا يعني أن التاريخ له دور واقعي ومعريف معًا )حصل زمن املتوّكل العبايس

لصدور األحكام املتنّوعة وفهمها فهًام ال حييلها إىل تناقض مفّرغ هلا أحيانًا من 

.)٢(القيمة واالعتبار

ويف سياق التحّول الزمني ولباب وقشور األحكام املطلوب قراءهتا زمكانيًا، 

بأن العالقة احلقوقية املسّجلة يف النظم : يف قولـه»كتريائي«املطهري املهندس يوافق

الوالية عىل الذكر واألنثى (العائلية يف القانون اإلسالمي ويف عالقة األبناء باآلباء 

، إنام كانت تناسب النظم احلياتية السابقة التي انتهت بنهاية تارخيها، )أنموذجاً 

امللقاة عىل عاتق الوالدين كثرية ال تتحّمل أيَّ جزء منها حينام كانت املسؤوليات

سة عامة عىل النقيض مما أضحى عليه الوضع ما بعد ظهور الدولة وال أي مؤسّ 

.الدولة احلديثة

واملالحظة الوحيدة التي يسّجلها املطهري عىل كتريائي إنام تكمن يف التحديد 

                                          
حمارضته حتت انظر، اإلسالم ومتطلبات العرص، و١٦٣ـ ١٦٢: ٢١املجموعة الكاملة )١(

.٤٨٧: ٢١، »القانون اإلسالمي وأشكال التنمية والتحّول يف العامل املعارص«عنوان 

.٢٩٦: ٢١املصدر نفسه) ٢(



، واملهم بالنسبة لنا هو اإلقرار )١(كامليداين هلذا املوضوع، حيث خيتلف معه يف ذل

.الكّيل بالقاعدة، والذي يشري إىل املنحى الذي ذكرناه آنفاً 

×الصادقومن نامذج هذا املنحى عند املطهري، احلوار الذي جرى بني اإلمام

وسفيان الثوري حول اللباس، واإلشارة إىل أّن تغري الزمان قد يفرض تنوعًا يف 

.)٢(×مقارنًا بثورة اإلمام احلسني× إلمام احلسناأللبسة، وكذلك صلح ا

وهكذا نستطيع أن نحّدد املناخ احلاكم عىل الفهم القانوين ملطهري انطالقًا من 

:نقاط

ثابت، ومتحّول، واحليوية الترشيعية يف : ـ إن القوانني اإلسالمية عىل نوعني١

واحلاجة الثابتني، اإلسالم تستمّد نبضها من مزدوج ثبات الترشيع املتصل بالواقع

وحركية الترشيع الراجعة إىل الواقع غري القاّر واحلاجات املتزلزلة، وهو ثنائي قّدمه 

العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي عاطفًا عليه نظريته يف صالحيات احلاكم 

.)٣(الرشعي، وأخذه عنه املطهري

... ال حرج وـ ثمة أحكام إسالمية هلا حّق الضبط والنقض مثل ال رضر و٢

مع (، شبَه العالقة )٤(وهي أحكام عليا جتنب الترشيع ظواهر الظلم والفساد

.بني القياس واملصالح املرسلة يف الفقه السنّي) الفارق

                                          
.٣٠٥ـ ٣٠٣: ٢١املصدر نفسه) ١(

.١٥٦ـ ١٥٢: ٢١املصدر نفسه)٢(

الثابت واملتحّول القانوين، موضوع استوعب الكثري من الكلامت التي أطلقها املطهري يف )٣(

١٥٦ـ ١٢٠و ٥١ـ ٣١: ٢١فراجع املجموعة الكاملة » اإلسالم ومتطّلبات العرص«دراسته 

ـ ٤٦٦و ٤٥٨ـ ٤٥٦حمارضته اآلنفة الذكر من املصدر نفسه ص انظر، و٣٣٢ـ ٣٢٢و 

.، وغريها من املواضع املتكّررة٤٦٩

.٣٣٧ـ ٣٣٣: ٢١، املصدر نفسه) ٤(



ـ إّن إهلية القوانني ال تعني سّد املجال لتقنني برشي عىل ضوء الكّليات اإلهلية، ٣

دما جتري تغطيته بشمولية من ومن ثم فالقانون البرشي يمكن منحه الرشعية عن

.)١(ضوابط عليا

ـ إن النصوص ال تقرأ ـ كام أسلفنا ـ قراءة جامدة، بل متحّركة زمكانيًا، وهو ٤

أمر يفيض ـ فيام يفيض ـ إىل نوع من تارخيية النص يف النطاق الترشيعي، والفقهاء 

بتارخيية وإن أمكن تقّري عدد كبري من تطبيقاهتم الراجعة يف روحها إىل اعرتاف

بعض النصوص، إال أهنم مل يبحثوا هذا املوضوع بحثًا نظريًا كام فعله ـ ولو 

.كبدايات أّولية شيعّيًا ـ الشهيد مطهري نفسه

ـ إن العقل عند املطهري غري قادر ـ كام سيأيت ـ عىل البّت يف األمور الترشيعية ٥

جعلها عقالنية بصورة شاملة، بيد أنه ذا صالحية للتدّخل يف الترشيعات ب

.منضبطة

وهبذا اخلاميس املتداخل يصيغ املطهري قراءته للقانون اإلسالمي العقالين 

.املتحّرك

 

، وهو اجلهل بمالكات )٢(بأحد معاين الكلمة»التعّبد«تكّون موضوعة 

األصويل الشيعي األحكام، عنرصًا أساسيًا يف البنية التحتية للعقل الفقهي و

                                          
:باخلصوصانظرذكر ذلك لدى حديثه عن احلركة الدستورية بداية القرن العرشين، )١(

.١٢٧ـ ١٢٦و ١١٩ـ ١١٦: ٢١املجموعة الكاملة 

التعقل والتعبد يف (أسد اهللا لطفي، تعقل وتعبد در أحكام رشعي :املصطلحبصددانظر)٢(

بعض مداليل انظر، و٣٥٢ـ ٣٢٦، ص ٨ـ ٧، العدد )فاريس(، جملة فقه )األحكام الرشعية

.املصطلح يف كتب أصول الفقه، بحث األوامر، باب التعبدي والتوصيل



باخلصوص، وهي مقولة تستمد جذورها من علم الكالم نفسه، فقد استبعد العقل 

إمكانية اكتشاف مالكات األحكام إالّ يف حدود ضيقة، كام اإلماميالفقهي الشيعي

وبشكل (، وهي حاالت رأى الفقه الشيعي نفسه ...يف حاالت منصوص العّلة أو

ناحية امليدانية، وقد جرى التنظري هلذه املقولة يف أهنا حمدودة احلضور من ال) عام

، ولعل بدايات ظهور أفكار من هذا النوع ترجع إىل مرحلة )١(علم أصول الفقه

حول مسألة القياس، فقد طرح الفقه ^اخلالف الشيعي السني زمن املعصومني

بعًة من الشيعي هناك ـ ممثًال أحيانًا بعلم الكالم ـ طرح اجلهل باملالك، ليثري زو

.االنتقادات عىل القياس احلنفي تضعه يف خانة الظن غري احلجة

وال يعنينا هنا، اخلوض يف حماكمة هذا املوضوع، بيد أن القراءة التارخيية للعرص 

احلديث تدفع إىل االعتقاد الراسخ بأن العقل احلداثي الذي ولد يف الغرب مل يعد 

طريق أحكام وأدوات غري مفهومة ليؤمن بإدارة املجتمع إدارة غيبية؛ أي عن

للعقل البرشي، وإنام تقع يف طور فوق طوره عىل حد تعبري بعض العرفاء 

.)٢(والفالسفة، وهذا هو ما كّون العقالنية العلامنية يف الغرب

وقد أثارت موجة احلداثة التي عصفت بالعامل اإلسالمي، تساؤالت كثرية، 

الترشيع اإلسالمي، إذ ظهرت تساؤالت تستفهم ُحمِدثة حتّوالً يف طبيعة التعامل مع

                                          
، ٢، ج٢أصول الفقه، ط: مد رضا املظّفر يفثمة صيغة مرشوحة هلذا األمر، ذكرها الشيخ حم)١(

.هـ١٤١٥، نرش مكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، ١٧٤ـ ١٧٠ص ص

بسط التجربة (بسط جتربه نبوي : هبذا الصدد الدكتور عبدالكريم رسوش يف كتابهانظر)٢(

، »راز وراز داين«م، مقالة ١٩٩٩، ٢، نرش مؤسسة فرهنكي رصاط، إيران، ط٢، ط)النبوية

، وقد جاءت خالصة مرتمجة لرؤيته هذه يف كتاب الدولة ٣٧٤ـ ٣٥٥يام الصفحات س

٢٠٠٢، ترمجة حيدر حب اهللا، نرش دار الغدير، بريوت، ١الدينية، للشيخ أمحد الواعظي، ط

.١١٢ـ ١١٠م، ص



عن أحكام بدت من جديد غري مفهومة، كام أثرت انتقادات املسترشقني لإلسالم 

وترشيعاته، سواء منها االنتقادات الصافية النوايا أم تلك املشكوكة، أثرت يف 

لتقديم املسلمني وعلامء اإلسالم أنفسهم دافعًة هبم ـ منذ بدايات القرن العرشين ـ 

.ردود ختلع عىل الترشيع اإلسالمي سمة املنطقية والعدالة

ات يّ سيام النصف الثاين منه، وباألخص من اخلمسينالويف القرن العرشين، 

ات، ُبذلت جهوٌد جبارة من جانب العلامء واملفكرين نيّ وحتى أواسط الثامني

:املسلمني سارت عىل خطني

ومة الترشيع اإلسالمي صياغة حديثة، متثل يف إعادة صياغة منظ:اخلط األول

قادرة عىل املخاطبة والفعل يف العقول اجلديدة املتأثرة بمنطق احلداثة املفرط 

العقالنية، فقد حاول مجاعة إعادة تقديم الفقه اإلسالمي، وكذلك األصول، 

نه إبصورة جديدة، حمافظني إىل حد بعيد عىل املضامني السابقة، أي ... والفلسفة

، »الفتاوى الواضحة«نفسها لكن بلغٍة جديدة يف »العروة الوثقى«تابة أريد ك

فقه اإلمام «عينها لكن بلغة معارصة يف »الرشائع واملكاسب والروضة«وتدوين 

ومل تكن التغيريات املضمونية هدفًا ... للشيخ حممد جواد مغنية»جعفر الصادق

باحثني أنفسهم نسبًة لالهتاممات أساسيًا، كام مل تأخذ حيزًا كبريًا من اهتاممات ال

.التي أولوها إلعادة انتاج لغوي للنصوص العلمية القديمة

وال يعني هذا الكالم، عدم وجود ابتكارات عىل مستوى املحتوى يف جهود 

كان ) إعادة إنتاج لغوي صياغي(العلامء واملفكرين املسلمني، بقدر ما يعني أن هذا 

أن املوروث اهلائل الذي حجبته لغته عن الوصول حاجًة أكرب بالنسبة إليهم؛ ذلك

إىل الناس، كان يراد إجياد عالقة جتسري متنحه فرصة النفوذ إىل الساحة املعارصة، إذ 

، فقد كانت احلركات )احلديث(مل ُخيَرب هذا املوروث بعد عىل أرض الواقع 



انترصت بعد، اإلسالمية يف بداياهتا، كام ومل تكن الثورة اإلسالمية يف إيران قد

دعامة بالغة األمهية إلنجاح مشاريع التغيري بوصفه وهكذا كان ينظر هلذا املوروث 

.ومن هنا، كان العنرص اللغوي أساسيًا وبالغ األمهية. وكانت العقبة هي اللغة

ومتّثل يف ابتكار منظومات عقالنية، أريد هلا أن ُختَلع عىل املوروث :اخلط الثاين

فلسفة «مل يكن باإلمكان حتقيق هدٍف كهذا، دون الدخول يف عامل املعاد صياغته، و

من جهة، ويف فلسفة الوجود واملعرفة من جهة أخرى، األمر الذي »األحكام

»اقتصادنا«و»فلسفتنا«و»أسس الفلسفة«جعلنا نرى بوضوح نتاجات من نوع 

.وغريها»يف ظالل القرآن«و»نظام حقوق املرأة يف اإلسالم«و

ة لفلسفة املعطيات الدينية، وكان من الطبيعي أن تأخذ ناك حاجة ماسّ كانت ه

.الفلسفة فرصتها من جديد، إذ بدون الفلسفة ـ بمعناها الواسع ـ ال جمال للنهوض

ن ظواهر النتائج املستنبطة وهكذا اضطر العلامء، خلوض فلسفة األحكام؛ أل

قائٌم عىل تفريق املؤتلفات : فقهيًا مل تكن توحي باالنتظام، ألن الفقه كام قالوا

، هلذا كان البد من الدخول يف عامل اِحلَكم والفلسفة إلجياد )١(وتأليف املفرتقات

ومن هنا، نشأ فقه النظرية . ترابط يمنح املعطيات الفقهية قدرة تكوين نظرية حياة

عند السيد حممد باقر الصدر، وظهرت أرتاٌل من الدراسات العقالنية التي هدفت 

.األمرهذا

وقد كان حظ الشهيد مرتىض املطهري وافرًا عىل كال اخلطني، فقد نجح بام ال 

                                          
، حتقيق ونرش مؤسسة ٤٠٦، ص ٢رياض املسائل، ج: كنموذج السيد عيل الطباطبائيانظر)١(

أيضًا، كتاب الطهارة، انظرهـ، و١٤١٢ابعة جلامعة املدرسني، قم، الطبعة األوىل النرش الت

، ص ١، نرش دار القرآن الكريم، قم، وله أيضًا تقريرات البيع، ج٣٦١: للسيد الگلبيگاين

.وغريها من الكلامت١٩٢



حاجة إىل إقامة الدليل عليه، يف تقديم لغة شديدة الروعة واجلذابية، بالنسبة إىل 

علوم كثرية يف جيل الشباب يف تلك الفرتة، وقد قّدم صياغة جديدة وخمترصة ل

، ورغم أن أكثر ...اإلسالم من الفلسفة والعرفان إىل الكالم والفقه واألصول و

دراساته كانت عبارًة عن حمارضات ألقاها يف أماكن ومناسبات خمتلفة إالّ أن نتاجه 

.بطابع االكتامل) ولو بعضاً (اتسم 

 الشق وقد بدت ظاهرة التجديد اللغوي عند املطهري بشكل بارٍز جدًا، يف

الفلسفي من نتاجاته، ففي رشحيه املطّول واملوجز عىل منظومة املال هادي 

السبزواري، كام يف تعليقته عىل أسس الفلسفة للعالمة الطباطبائي وغريها كان 

.خطابه الفلسفي عرصياً 

أما عىل اخلط الثاين، فقد بدت جهود املطهري واضحة، فقد نّظر لالقتصاد 

، كام وملسألة املرأة يف »قتصادي اإلسالمينظرة يف النظام اال«اإلسالمي يف دراسته 

، ومسألة اإلرث التي عالج فيها االجتاهات »نظام حقوق املرأة يف اإلسالم«كتابه 

.املاركسية املعارضة له واالجتاهات املساندة مناقشًة علميًة هادئة

ملوجود يف وقد سعى املطهري يف كتبه هذه، إلبداء الوجه العقالين اجلميل ا

النصوص والترشيعات اإلسالمّية، مستعينًا باجلهود العقالنية التي توصلت إليها 

احلضارة الغربية نفسها، وهذه االستعانة مل تكن تعني مرجعية النتاج الغريب عند 

املطهري حتى يضعه شاهدًا عىل مدعياته، بقدر ما كانت تعني عنده أخذًا أحيانًا 

ة، وتوظيفًا لقواعد اجلدل من جهة أخرى، وإالّ فاألفكار بالقواسم الفكرية البرشي

التي أثارها املطهري، كانت ذات جانب تأصييل، غري بعيد عن الغرب كل البعد، 

وهذا هو ما يمّيز املطهري عن الدكتور عيل رشيعتي، فاألساس املعريف الذي انطلق 

غربية، وهلذا كان منه رشيعتي كان علم االجتامع بمعطياته احلديثة، وهي معطيات 



الرشقي عند رشيعتي يف قراءته للدين اإلسالمي، ومنه ترشيعه، / االلتحام الغريب 

إلتحامًا بارزًا، أما املطهري، قد تأسست منظومته الفكرية من داخل االمتداد 

التارخيي الفلسفي، ومن فلسفة املال صدرا باخلصوص، وكانت البنية املعرفية بنية 

، وهذا الفارق البنيوي عىل »أسس الفلسفة«يف تعليقته عىل طباطبائية، جتّلت 

إن املطهري استعان بمنجزات الغرب : الصعيد املعريف، هو الذي خّولنا القول

أما رشيعتي، فقد استعان هبا . لتوظيفها يف جدل ثقايف داخيل دفاعي بالدرجة األوىل

.إلعادة قراءة املوروث اإلسالمي

أن املطهري مل يامرس إعادة قراءة للموروث وحينام نقول ذلك، ال نقصد

مستعينًا بالنتاج العقالين الغريب، كام ال نقصد أن رشيعتي مل يوظف النتاج الغريب 

لتصفية حساب داخيل مع أولئك الذين هبرهم الغرب، وإنام نقصد أن السمة 

.الغالبة والطابع العام كان كذلك

املرحلة من جانب التيار املدريس ورغم أن املطهري تعّرض النتقادات يف تلك 

الديني، بسبب توجهه نحو الغرب، وإدراجه األفكار الغربية يف كتبه كام تشري إىل 

، لكنه كان صلدًا جدًا أمام )١(»مسألة احلجاب«ذلك التعليقات املدّونة عىل كتابه 

تلك احلمالت، فقد رأى أن ذلك يشبه وضع الرأس يف الرتاب، والفرار من 

، مرصًا عىل أن توظيف املنجزات الغربية يف النطاق الترشيعي )٢(ةاملسؤولي

ليس أمرًا سلبيًا عندما جتري تغطيته بقراءة ) نموذجاً أمسألة احلجاب (اإلسالمي 

                                          
اهلدى، ، ترمجة جلنة١، ط»أجوبة االستاذ لالستفادة عىل كتاب مسألة احلجاب«كتاب انظر)١(

، ١٩األصل الفاريس للكتاب يف جمموعة آثار، ج انظرم، و١٩٩٢نرش دار اهلادي، بريوت، 

.٦٢٤ـ ٥٦٧ص 

.١٥٤و٧٤و٣٣و١٢املصدر نفسه، ص )٢(



.دينية أصيلة

ويقيم املطهري انفتاحه هذا وفلسفته لألحكام عىل قاعدة من الداخل تقيض 

حكام، ومن ثم تكون القوانني بوجود مصالح ومفاسد واقعية يف متعّلقات األ

.)١(اإلسالمية ـ كام يعرب املطهري ـ أرضية ساموية معاً 

هذا االنفتاح اإلسالمي عىل الغرب ومنجزاته، وعدم اخلوف والقلق من تلك 

املنجزات كام مارسه املطّهري، استمر بعده أيضًا، لكن الذي حصل ـ يف األوساط 

هضويني الذين تصّدوا لتقديم صورة الشيعية باخلصوص ـ هو أن العلامء الن

عقالنية للترشيع اإلسالمي، حماولني فلسفة األحكام اإلسالمية، شعروا بصدمة 

لغطاً  .تركت آثارًا تثري اليوم جدالً و

فقد حتّولت التفسريات العقالنية التي قّدمها هؤالء مساريًا نحو اخللف، فبعد 

ختضع لضوابط كالسيكية أن كان االستنتاج الفقهي للحكم الرشعي عمليةً 

معروفة، ويستنتج احلكم الفقهي طبقًا هلذه الضوابط التي قرر أغلبها يف علم أصول 

الفقه، ليصار بعد اخلروج بالنتيجة إىل فلسفة احلكم نفسه، يف عملية ال هتدف إىل 

اكتشاف احلكم بقدر ما هتدف إىل توظيف اجلهد الفلسفي هذا، خلدمة تأكيد احلكم 

ن مرشوع فلسفة األحكام ـ كام كان يريده إط العلمية واجلامهريية؛ أي يف األوسا

مطهري أيضًا ـ مرشوع َبعدي، يفرتض فيه الفراغ عن إثبات احلكم الرشعي، 

... وبالتايل فال تساهم عملية الفلسفة هذه يف إثبات احلكم مرة أخرى أو من البداية

ذه الفلسفة يف استنباط احلكم بعد أن كان األمر كذلك، ظهر تيار ينادي بإسهام ه

:الرشعي نفسه، وذلك انطالقًا من نظريات كان أبرزها

                                          
.٢٩٤ـ ٢٩٣: ٢١املجموعة الكاملة )١(



وقد اعتقد هذا التيار املعارص، بأن الفقه الشيعي : )١(نظرية املستقالت العقليةـ١

تعامًال نظريًا، ) ما يستقل به العقل العميل(وأصوله، تعامال مع املستقالت العقلية 

ركته ميدانيًا عدا يف عموميات ال تأثري معتد به هلا كقبح ومل ُيمنَح هذا العقل ح

، وقد نادى هذا الفريق ...الكذب وحسن الصدق، وقبح الظلم وحسن العدل و

بإرشاك العقل يف هذه املساحة، وهو إرشاك تبدو قضايا فلسفة األحكام ذات دوٍر 

.فعال فيه

ننا قادرون عىل وقد رأى أصحاب هذه النظرية، أ:نظرية اكتشاف املالكـ٢

اكتشاف املالكات املوجودة يف األحكام إذا ما استثنينا دائرة العباديات كالصالة 

، وأنه البد من ختفيف تلك اهلالة الغامضة التي حاول العقل )٢(واحلج ونحومها

الفقهي اإلغراق فيها حميطًا األحكام الرشعية هبا لتبدو املالكات من خالهلا 

.مستحيلة الرؤية

ـ يف ترك ي املتواضعسهام فلسفة األحكام ـ وفق تصّورإّله عىل خط هذا ك

بصامت عىل استنباط احلكم الرشعي بصورة إجيابية، أما الصورة السلبية، فلم تكن 

بعيدة أيضًا، فقد استخدمت فلسفة األحكام ال سيام عناوين العدل واإلنصاف 

                                          
ـ ٢٧كنموذج الدراسة املوسعة التي قام هبا حممد تقي كرمي يف جملة نقد ونظر، العدد انظر)١(

النص انظر، و»ماهيت ووظيفة عقل در فقه شيعة«، والتي محلت عنوان ٣٣٤ـ ٢٢٤: ٢٨

العقل يف الفقه «، حتت عنوان ٢٨ـ ٢٧املرتجم إىل العربية يف جملة املنهاج، بريوت، العددين 

.، ترمجة كامل السّيد»الشيعي املاهية والوظائف

، والعالمة الشيخ حممد مهدي شمس يالحظ رأي العالمة السيد حممد حسني فضل اهللا)٢(

، الصادرة يف بريوت، ويالحظ كتاب االجتهاد ١١١الدين، واملنشور يف جملة املنطق، العدد 

واحلياة، حوار عىل ورق، حوار وإعداد حممد احلسيني، نرش مركز الغدير، بريوت، الطبعة 

.٤٨ـ ٤٧و٤٥ـ ٤٣و٢٥ـ ٢٠م، ص١٩٩٧الثانية، 



وغريها[العدالةلروحاملعارضتهالفقهيةالنتائجمنمجلةهلدمقويةمعاول…و

فقد اعترب العّالمة الشيخ حممد مهدي شمس الدين أن ، ]ةاملتشاهباملفاهيممن

استنتاج العدل أحد ما سّامه األدلة العامة يف الترشيع، حماوالً بذلك اإلطاحة بأيّ 

.)١(فقهي يصب يف خانة الظلم االجتامعي

الرشعية إىل وسائل استنباطية وهكذا، حتّولت املكتشفات العقالنية يف األحكام 

جديدة لدى بعض الفقهاء والباحثني ال سيام فيام خيص موضوعة املرأة والفقه 

السيايس، لتدخل مفردات جديدة إىل ساحة االستنباط مل يعرتف هبا اجلميع حتى 

اآلن، وما تزال مثار جدل، وأخٍذ ورّد بني الفقهاء املسلمني، وقد اجتاحت نتيجة 

، موجاٌت احلديث عن مقاصد الرشيعة، وحماولة احلديث عن ذلك، العاَمل  الشيعيَّ

جذور هلذه النظرية يف عمق االمتداد الفقهي الشيعي من خالل تعابري راجت بني 

…الفقهاء كمذاق الشارع، وروح الرشيعة وغري ذلك

إنه من : وليس غرضنا من هذا االستعراض تأييد طرف، بقدر ما نريد أن نقول

تقاد بأن املطهري كان ينتمي إىل تيار يزيد عىل جمرد فلسفة األحكام الصعب االع

يف الغالب يف ) ال أقل يف حدود التتبع(بعد إثباهتا، وأن توظيفه هذه الفلسفة كان 

.درجة الحقة عىل عملية االستنباط نفسها

إعادة تكرار املطهري ـ لدى مناقشته ،والذي يؤّكد إىل حد معني هذه املقولة

ني برضورة احلكم اليوم بحّلية أكل حلم اخلنزير بعد أن اكتشف العلم املادة القائل

، ومتّكن من القضاء عليها ـ إعادة تكراره اجلواب النمطي )تريشني(املايكروبية فيه 

بأن اكتشاف رضٍر ما أو علٍة ما : يف علم أصول الفقه اإلسالمي، والذي يقول

عتامدًا عىل ـ املطهري يف املثال السابق للحكم ال ينفي وجود علٍة أخرى، وجدها ا

                                          
.٢٥ـ ٢٠اة، مصدر سابق، ص ص االجتهاد واحلي)١(



، فإن هذا اجلواب )١(وهو عدم الغرية،يف عنرص نفيس سلوكيـ بعض الروايات 

يكشف عن صعوبة وصول فلسفة ) مع األخذ به وبقطع النظر عن مديات صحته(

األحكام إال قليًال إىل درجة التدّخل يف تكوين الفتوى الرشعية، ولذلك يقول 

االجتهاد غري املختمر هو ذاك االجتهاد الذي يكتشف علًة ما نافيًا املطهري بأن

.)٢(بمجّرد ذلك ما عداها

من جانٍب آخر، واجهت جهود العلامء ـ ومنهم املطهري ـ عىل صعيد فلسفة 

األحكام إشكالية ثانية، تبّدت يف االختبارات امليدانية التي واجهتها بعض نظرياهتم 

الالربوي والنظريات الثّرة التي عِرضت عىل هذا الصعيد العقالنية، فجهود البنك 

مثًال لتدافع عن البنك اإلسالمي، واجهت حتديات ميدانية يف أكثر من بلد، 

مت عن أحكام الربا والبنوك  أي فلسفة (اكتشفت خالهلا أن الصيغة التي ُقدِّ

لت بداية أّولية فقط، كشفت ) األحكام وصورهتا النظرية العقالنية عن أن شكَّ

أصحاهبا أثاروا أفكارهم أحيانًا كثرية، بعيدًا عن جتربة حّية؛ ألن جتربة تطبيق 

وقد أّدى ذلك إىل يشء من ضمور القّوة . الرشيعة اإلسالمية كانت مفقودًة تقريباً 

اإلقناعية املوجودة يف هذه الفلسفات؛ ألن إشكاليات الواقع كانت أقوى أحيانًا 

.دمتها النظرياتمن الصورة اجلميلة التي ق

اع حتّديات الواقع، وحتّوالت الثقافة التي أعقبت الكالم، هو أّن مجوفحوى هذا 

اعات إلحباط الشديد التي سيطرت عىل قطاهنيار املعسكر االشرتاكي، وحاالت ا

                                          
، اإلسالم ومتطلبات العرص، كام يثري املطهري هنا مثال ٧٣: ٢١املجموعة الكاملة )١(

.٧٧ـ ٧٤العبادات ومسألة رضورة أدائها باللغة العربية ص

.٧٤: ٢١املصدر نفسه)٢(



واسعة من املجتمع اإلسالمي عقب حرب اخلليج الثانية، َيْفِرض عىل الباحث 

فلسفة األحكام والتنظري هلا ـ إعادة إنتاج املعارص ـ اهلادف خلوض معرتك

أرضيات بحثه، وآلياته، وأدواته، واكتشاف خماطبيه من جديد، وتفّهم املشكلة 

احلقيقية يف بعدها الزمكاين، وإال فإن خطابًا شبيهًا بخطاب املطهري أو الصدر أو 

متكامل مغنية أو قطب، إذا ما تّم اجلمود عليه، ليس بإمكانه اليوم، عرض مرشوع

لالستحقاقات اجلديدة، األمر الذي بات يفرض جتاوز األطر املعرفية التي انطلقوا 

.منها؛ أي رضورة قراءهتم كرتاث بغية جتاوزهم ال إلغائهم

وانطالقًا من ذلك، عىل ورثة تيار العقلنة يف الفكر اإلسالمي السري مسريًا 

ال االتباع منهجًا، حتى تأخذ مستقبليًا ال ارجتاعيًا، معتمدين االبتداع أساسًا 

اخلطوات صريورهتا التكاملية، وحتى ال تكون التجربة ذات البعد الزمكاين 

قانونًا ) وهو بعٌد ال يلغي قيمتها بقدر ما يعطيها مداها احلقيقي(كتجربة املطهري 

.جيري تسنينه ليبتلع مناخات ال يستوعبها

حينام أقّر فرانسيس بيكون عىل وإّن ما نثريه مطلٌب دافع عنه املطهري نفسه، 

وصفه السلف الصالح واجليل السابق بالصنم، حيث رأى املطهري أّن ما يعيق 

:إنتاج العقل وجيّره نحو الضاللة ـ بحسب تعبريه هو ـ أمران

حتت شعار رفض ^به القرآن دائًام وعموم األنبياءأ ـ السلف، وهو ما حار

.تقليد اآلباء

الذين يستشهد املطهري للنهي عن الرجوع إليهم بنحٍو ب ـ أكابر املعارصين، 

.)١(من االتباع األعمى ببعض الشواهد القرآنية التي ال داعي لذكرها

                                          
.، اإلسالم ومتطّلبات العرص٨٥ـ ٨٤: ٢١املصدر نفسه)١(



 

َكُثر الكالم ـ خصوصًا يف اآلونة األخرية ـ عن االجتهاد، تعريفه، رشوط 

حولالبحثكانوقد،…جتهاد واملعارصة واملجتهد، الفتوى واملرجعية، اال

االجتهادوتعريفاملجتهدرشوطوكذافيه،الدخيلةوالعلوماالجتهادمقّومات

كثريًا من هذه الفقهاءعالجفقدالفرتة،هذهعىلسابقاً …املرجعورشوط

، لكن حتّديات الواقع املعارص، )١(اإلشكاليات يف دراساهتم الفقهية منذ قرون بعيدة

مل،»أبحاث االجتهاد والتقليد«فرضت إعادة النظر يف كثري من مفاهيم ومقوالت 

ضحاً اخلمينياإلمامإسهامكانوقدوامتداداته،األعلميةمفهومآخرهايكن يفوا

كاً ،…وواملرجعيةاالجتهاد،مفاهيميفتغيرياتأحدثفقداملجال،هذا تياراً حمّر

.من الفقهاء املدرسينيحدٍّ ما جيالً إىلأقىصقوياً 

وقد أسهم الشهيد مطهري يف قراءات جديدة ـ يف عرصه ـ ملفهوم االجتهاد، 

كانت تتسم حينها باجلرأة، لقد متثّل املّطهري املقولة التي كان أطلقها إقبال 

الالهوري حني عّرف االجتهاد بأنه القّوة املحّركة لإلسالم، هلذا نظر املطهري إليه 

، والذي نالحظه من مجلة )٢(فرتض هبا تغيري الواقع أكثر من توصيفهكقّوة حمّركة ي

كلامت له ـ إذا أردنا فهرستها وتنظيمها ـ أنه محل تصورًا عن االجتهاد واملجتهد 

خبارية وثنائية االجتهاد ما أرشنا إليه عند احلديث عن اإلاستبطن ـ عالوًة عىل

                                          
املثال، كتاب الروضة البهية للشهيد الثاين، كتاب القضاء، وكذلك قسم عىل سبيلانظر)١(

بحاث الفقهية، كمستمسك احلكيم، وتنقيح اخلوئي، ومهذب اد والتقليد من األاالجته

، وملحقات بعض الكتب األصولية من قبيل كفاية األصول للمحقق حممد ...السبزواري و

...كاظم اخلراساين و

.، اإلسالم ومتطّلبات العرص١٥٨: ٢١ة املجموعة الكامل)٢(



:والتقليد ـ النقاط التالية

ظات النقدية التي سّجلها املطهري عىل االجتهاد بمفهومه من أهم املالحـ١

السائد، هو الرتكيز يف األوساط العلمية عىل مادة أصول الفقه وكذلك الفقه أيضًا، 

وقد ترك ذلك أثره ـ فيام يراه املطهري ـ عىل جممل الدراسات اإلسالمية، فقد 

عىليدشدضعفليظهر،…ُأعرض عن علوم احلديث والرجال والتفسري و

احلوزوية،األوساطإىلالعلومهذهعودةإىلاملطهريدعاوقدالعلوم،هذهصعيد

.)١(املناسبمكاهناتأخذأنوإىل

وقد ساد اعتقاد ـ وما يزال له وجود ـ بأن علومًا من قبيل التاريخ واحلديث 

فيها ال حاجة لدراستها وإنام يكفي ... والعقيدة والتفسري والقرآنيات واألخالق و

عنرص املطالعة، وكأن هذه العلوم سهلة يسرية ال حتتاج إىل كثري جهد ونظٍر وبحث 

وتأّمل، وامتدت هذه النظرة الدونية ألولئك الذين اشتغلوا بمثل هذه العلوم، كام 

كانت هناك نظرة دونية مشاهبة للمثقف عمومًا، وملن يتابع األحداث الثقافية 

كان عنوانًا دونيًا إىل حد معني، وما »مثقف«وان املعارصة املتحّركة، حتى أن عن

تزال هذه العقلية موجودة ـ مع األسف ـ يف بعض األوساط العلمية، تقابلها يف 

نظرة دونية مشاهبة إىل اجلهود الفكرية ـ كام يف اجلامعات ـ أوساط علمية أخرى 

ـ ال أقل للحوزات العلمية وعلامء الدين، األمر الذي ينسف كل مرشوع هيدف إىل

.ـ تقريب احلوزة واجلامعة، الرتاث واحلداثة

اعتقد املطهري بأن الدخول يف عامل الفرضيات كان نتاجًا لالستغراق الذي - ٢

حصل يف دراسة علم األصول، فقد ابتعد املجتهد عن الواقع، وأخذ يشغل نفسه 

) ه املطهريكام يذكر(بفروض قد ال يواجهها املكلف إالّ نادرًا جدًا كفروض الشك 

                                          
.١٥٠، ص ٢٠جمموعه آثار، ج)١(



فيام تبقى مئات بل آالف املشكالت الفكرية والعملية بال حّل، وقد مثل املطهري 

بة هلذا األمر باملباحث األصولية التي اعتنت بشكل كبري بشبهات أيب جعفر ابن ق

ن هناك أأواخر القرن الثالث اهلجري، معتربًا املتوىف )حممد بن عبد الرمحن(الرازي 

كثر اليوم، ومالحظًا أن هذه الظاهرة من خمّلفات مدرسة شبهات أهم وأعظم وأ

.)١(الرأي القديمة يف العراق

وهذه الفكرة عمومًا محلها جيل من الفقهاء النهضويني وأثاروها يف كتبهم، وقد 

الشهيد السيدُ عىل كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي،سّجلها مالحظةً 

فيه من العبارات غري الالئقة، ومن «كتاب ، حيث ذهب إىل أن المصطفى اخلميني

.)٢(»التكرار املمّل، ومن تكثري الفروع بام ال حاجة إليه

ويف احلقيقة، ورغم أن املشكلة األوىل التي أثارها املطهري أخذت باالنحسار 

بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران؛ اذ شاعت دراسات الفلسفة، والعرفان، 

املشكلةأنّ غريوواسع،كبريبشكل…احلديث، والتاريخ ووالكالم، والقرآن، و

ماالدينيةالعلميةفاألوساطمستفحلة،تزالماـحصلالذيالتقّدمرغمـالثانية

العلميةاحلوزاتيفالفقهيةالدراساتعىلرسيعةجولةً إناذمنها؛تعاينتزال

 ّ  الصعيد الفقهي واألصويل  أن الباحثني املعنيني باملشكالت اجلديدة عىلعىلتدل

.عنايًة جادة هم قّلة قليلة، وهذه إشكالية حقيقّية يطالب اجلميع بتجاوزها

حسني الربوجردي شهيد مطهري إعجابه بشخصية السيدال خيفي الـ ٣

التي تأّثر شديدًا بمنهجها الفقهي، لتكون واحدًة من شخصيات ثالث ) م١٩٦١(

                                          
.١٥٢ـ ١٥١و١٤٤، ص ٢٠جمموعه آثار، جانظر)١(

تراث الشهيد اخلميني، حترير العروة الوثقى، السيد مصطفى اخلميني، نرش مؤسسة تنظيم ) ٢(

.٧هـ، ص١٤١٨ونرش آثار اإلمام اخلميني، الطبعة األوىل، 



) م١٩٨٨(للمطهري إىل جانب اإلمام اخلميني كّونت الشخصية املعنوية والفكرية

، فهو معجب باجلوالن الرجايل للسيد )١()م١٩٨٣(والعالمة الطباطبائي 

معاً  ، وهذه قضية هامة، كام أهنا شاملة، )٢(الربوجردي عىل الصعيد الشيعي والسني 

ق فربام مل يعد من املقبول اليوم وسط األجواء الفكرية املعارصة، االجتهاد يف نطا

مدرسة فقهية واحدة، بل البد للفقيه أن خيرب املدارس الفقهية ويصول وجيول فيها 

سواء كانت شيعية أم سنية، وإذا كان السيد الربوجردي ينظر إىل هذا األمر من 

السنّة ورواياهتم وسـيلًة لفهم نصـوص أهل منظار أدايت؛ حيث يرى يف معرفة فقه 

بنيه بقوة يطالب بقراءة نتاج اآلخر بغية ، فإن خطابًا جديدًا يمكن ت^األئمة

اخلروج باستنباط معتمٍد عىل رؤية شاملة، وهي رؤية تقوم عىل الكشح عن 

النمطيات التي غطت رؤيتنا لآلخر ونتاجاته لتحيلها إىل جسم هزيل، واستبدال 

.هذه النمطيات بفهم تعددي بلورايل جيد فيها الكثري من عنارص الدفع والقّوة

الذي أثاره املطهري ـ وعلامء غريه أيضًا ـ لقراءة فقه السنة، وعلم إن الطرح

الرجال عندهم، وإن مل نتمكن من تصنيفه حلساب الرؤية األخرية التي احلديث و

أرشنا إليها، بيد أنه يشكل خطوة متميزة يف زمن كانت قد دخلت فيه الفقهيات 

األحيان القدرة عىل قراءة شمولية الشيعية إطارًا مدرسيًا حمددًا، أفقدها يف كثري من 

.للرتاث الفقهي وما َخْلَفه من نصوص

ومن هنا، نبدو اليوم مضطرين للدعوة إىل فقه إسالمي، دون أن تعني دعوة 

، بقدر ما املذهبي اخلاص عند من يؤمن بهكهذه التفّلت من القواعد املقررة يف الفقه 

هام يف ترشيدها، األمر الذي كانت تعني إثراء هذه القواعد والعمل عىل مزيد اإلس

                                          
.٩ـ ٨مليالد، جملة الكلمة، مصدر سابق، ص زكي ا)١(

.١٥٣و١٤٩، ص ص ٢٠جمموعه آثار، ج)٢(



وحممد مهدي شمس وحممد حسني فضل اهللا للمطهري ـ كام ملحمد باقر الصدر 

.ـ أدوار مشكورة فيه)١(الدين وحممد جواد مغنية

ويف سياق الرتشيد الفقهي العام، تأيت دعوة املطهري، ملجالس فقهية تعتمد ـ٤

األمر الذي يساهم يف ختفيف حدة الشورى، وتعيش عىل النقاش وتبادل اآلراء، 

.)٢(االختالفات الفتوائية بني الفقهاء أنفسهم كام يراه املطهري نفسه

، يف نصف قرنويف احلقيقة، هذه الدعوة التي أطلقها املطهري قبل ما يقرب من 

حمارضته حول االجتهاد يف اإلسالم، لتبدو حيًة اليوم تسترصخ عاملني هبا، فام تزال 

ثر يف اجلهود الفقهية موجودة، رغم خطوات إجيابية ال ينبغي إنكارها، ظواهر التبع

وما تزال حركات التواصل املستمر بني الفقهاء والباحثني من األجيال املتعددة 

مفقودة و بتعبري أدق منقوصة، األمر الذي جيعل من دعوة كهذه دعوًة حية اليوم، 

…ية، أصولية، رجالية، حديثية وملؤمترات أو ندوات، أو ملتقيات أو منتديات فقه

الطلبةوعموم…ووالرابعةالثالثةالدرجاتفقهاءفحسبفيهايشاركال

املجامالتنحوعىلالـبجديةفيهالتثاراآلخرونالفقهاءحتىبل…وفضالئهم

أكثر املوضوعات املعارصة حساسية وأمهية؛ لكي ال تستهدففاعلةنقاشاتـ

ئل التي نعاجلها اليوم هبذا العنوان، من قديمها، فيام تدخل تكون مستحدثات املسا

.املستحدثات احلقيقية دائرة مستحدثاتنا بعد أن تصبح قديمة

 

                                          
مسائل حرجة يف فقه املرأة، للعالمة : أيضًا سلسلةانظراملعامل اجلديدة لألصول، و: انظر) ١(

.الشيخ حممد مهدي شمس الدين

.١٨٤، ص ٢٠جمموعه آثار، ج)٢(



يف أواخر دراسته املخّصصة ملعاجلة موضوع احلجاب، وبعد أن يتعّرض 

، يثري موضوعًا هامًا وحساسًا، )١(حكام السرتاملطهري لبعض الفتاوى املتعلقة بأ

نعتقد بأنه يتصل من جهة بمسؤولية املرجع، كام يلتقي من اجلهة األخرى مع 

.الواقع، إنه موضوع إظهار الفتاوى وكتامهنا

يرى املطهري، أن كتامن الفتوى التي توّصل إليها الفقيه املتصّدي ملقام املرجعية 

َدى ﴿:ىلاتعأمٌر حرام، متمسكًا بقوله  إِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلنَا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َواْهلُ

ِعنُونَ  ، قارئًا يف ﴾ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلكَِتاِب ُأولَِئَك َيلَعنُُهُم اهللاُّ َوَيْلَعنُُهُم الالَّ

.)٢(رآن الكريمأسلوب اآلية حلنًا شديدًا جدًا قّل استخدام مثله يف الق

) ومنها الفتوى(لكن املطهري يقّر من جهة أخرى، بأن موضوع إظهار احلقيقة 

كان ) الفتوى(خيضع بدوره خلدمة احلقيقة نفسها، فإذا كان اإلظهار خيدم احلقيقة 

نفسها، ) الفتوى(الزمًا، وأما إذا كانت الظروف جتعل من اإلظهار إرضارًا باحلقيقة 

.)٣(لحة احلقيقة يصبح مرشوعاً فإن الكتامن ألجل مص

ووسط جدلية معطى اآلية املتقدمة، ومبدأ خدمة احلقيقة، يقف املطهري موقفًا 

كشف الوجه والكفني جواز (، ليقرأ كتامن الفتوى )خيص باب الفتاوى(ميدانيًا 

من زاوية املصالح واملفاسد، فبعد استعراضه ) ورشاء الراديو كمثال يثريه املطهري

، والقائمة )وهي حجة ما تزال مستخدمة(لني برضورة كتم فتاوى كهذه حجة القائ

عىل أن عموم األفراد يستغلون مثل هذه الفتاوى للوصول إىل ما هو أزيد، ككشف 

باقي اجلسد، أو استخدام الراديو ألغراض حمّرمة، يذهب املطّهري إىل التشكيك يف 

                                          
.١٦٤ـ ١٥٨مسألة احلجاب، ص ص )١(

.١٦٥ـ ١٦٤املصدر نفسه، )٢(

املصدر نفسه،)٣(



.)١(ألمهيةدلة، ليؤكد يف الطرف اآلخر أمرًا بالغ ااهذه املع

وهذه (بأن ختيل الرجال والنساء حتريم كشف الوجه يفيض هبم : إنه يقول

حقيقة عملية ملموسة قد ال يشعر هبا إالّ أشخاص خربوا أوضاع الناس 

حيث يكشفون الوجه أو ينظرون إليه، إىل كشف باقي اجلسد أو النظر ) كاملطهري

باإلحباط والفشل حينام يعجز عن لك أن الفرد العادي، يشعر ، ذ)٢(...إىل الشعر و

فالس أمام بقية األحكام، القيام بتكليف رشعي ما، ويؤدي به فشله هذا إىل اإل

 ّ كشف الوجه مفضيًا ـ حيث يعجز عن فيكون إيـهامه بفتوى حتريمية ختص

. حساس بعدم جدوى سرت باقي اجلسد مع كشفه للوجهااللتزام بذلك ـ إىل اإل

قي اجلسد أمرًا متجرًأ عليه نتيجة إحساس املكلف بأّن وبالتايل، سيصبح كشف با

إما :حمرمًا شبيهًا تم التجرؤ عليه أيضًا، وكأن املكلف العادي يقيِّم أفعاله عىل قاعدة

ان انجح بمعدل املئة يف املئة أو استحق الصفر، فعندما جيد نفسه شاربًا للخمرة، 

رشب اخلمرة، وهكذا تشعر يرتك الصالة؛ ذلك أنه يشعر بعدم جدوى الصالة مع

.املرأة بعدم جدوى سرت اجلسد مع كشف الوجه حينام يتم إهيامها بحرمة كشفه

ويف احلقيقة، ما يثريه املطهري واقع ما يزال قائًام يف األوساط العلمية، يشارك ـ 

ـ يف حالة من التضخم يف ظاهرة االحتياط يف الفتاوى، )٣(إىل جانب عوامل أخرى

                                          
.١٦٧ـ ١٦٦املصدر نفسه، )١(

املصدر نفسه،) ٢(

كثرة : من أبرز العوامل األخرى يف تفيش ظاهرة االحتياط يف الفتوى عامالن، أحدمها) ٣(

النقاشات الفقهية وتراكمها؛ ذلك أن سعة النقاش وامتداده الزمني حول نقطة حمددة، دون 

ّول منهجي، يفيض عادًة إىل ضعف ظواهر اجلزم بالنتائج، األمر الذي يتجّىل يف حدوث حت

.سلوك الفقيه املرجع ـ كإنسان متدين ورع ـ يف االحتياط يف الفتوى

وعاّمة الناس، ) واملؤّسسة الدينية عموماً (العالقة اخلاطئة ما بني املرجعية : والعامل الثاين هو



سيام يف احلياة الدينية، بيد أن مقررات علامء الل بأن االحتياط مبدأ أصيع اإلقرارفم

أصول الفقه أنفسهم تقيض بتجمد حسن االحتياط حينام يؤدي هذا االحتياط إىل 

، وحينام نراجع الرسائل العملية الغاّصة )١(اختالل النظام وخمالفة االحتياط نفسه

االحتياط بمنظار اجتامعي كام يراه بمئات االحتياطات نعرف ـ حينام ننظر إىل 

ـ كم يؤدي هذا االحتياط إىل خمالفة االحتياط نفسه كام )٢(السيد حممد باقر الصدر

وأخذًا بعني االعتبار ما أثاره املطهري، .هو املنقول عن السيد مصطفى اخلميني

بمصالح الفتوى أكثر مما ختدمها، وأن االحتياط يتضح أن هذه االحتياطات ترضّ 

.)٣(يبقى ظاهرة صحّية حينام ال يتجاوز احلد املنطقي واملعقول

إن كتامن الفتاوى، لتُلبس لباس االحتياط، يفرتض أن ينظر إليه كظاهرة 

                                                                                                      
املشكلة «نفسه نقدًا حمكًام هلا يف دراسته التي محلت عنوان وهي عالقة مارس الشهيد مطهري

املبارشة ...) مخس، زكوات، كفارات(، فطبيعة العالقة املالية »األساس يف مجاعة علامء الدين

بني علامء الدين وعموم الناس، تضع عامل الدين يف موقف حرج عندما حياول إطالق فتوى 

التأييد الشعبي له، يعقبه شلل يف النشاط االقتصادي غري مستساغة للعموم، ذلك أن انحسار

ملؤسسات املرجعية، األمر الذي جيرب الفقيه عىل تغيري مسار فتاواه ـ بواسطة االحتياط ـ جتنبًا 

.الهنيار مؤسسة املرجعية التي يقف عىل رأسها، األمر الذي يلبسه الفقيه عناوين ثانوية ناجزة

، حتقيق ونرش مجاعة املدرسني، ٣اخلراساين، كفاية األصول، طاآلخوند حممد كاظم : انظر)١(

، بقلم السيد حممد ٢، والسيد اخلوئي يف مصباح األصول، ط٤٠٣هـ، ص١٤١٥إيران، 

٣٢٧ـ ٣٢٦هـ ص ١٤١٢رسور الواعظ احلسيني البهسودي، منشورات الداوري، إيران، 

. وغريها من الكتب األصولية

ريرات درس السيد حممد باقر الصدر، بقلم السيد حممود بحوث يف علم األصول، تق)٢(

. ٤٤٤، ص ٤م، ج١٩٩٧اهلاشمي، نرش مركز الغدير، الطبعة الثانية، 

من مجلة من نقد ظاهرة االحتياط يف الفتوى الشيخ حممد جواد مغنية، كام يلوح ذلك لدى )٣(

، دار ×»لصادقفقه اإلمام جعفر ا«تعّرضه ملوضوع احلكم بنجاسة أهل الكتاب، يف 

.، وله كالم شديد هناك فلرياجع٣٤ـ ٣١، ص١م، ج١٩٨٢اجلواد، بريوت، الطبعة الرابعة، 



فتاء للناس اجتامعية، ال كتّرصف فرد حمتاط، كام أن التصّدي ملقام املرجعية واإل

إىل جانب منصٌب يفرتض فصله عن منصب االجتهاد نفسه، فاملرجع مطالب ـ

النشاطات العلمية التي يقوم هبا ـ بإصدار فتاواه بطريقة تربوية، وهذا اجلانب 

املفتي، ُيلِزمه باختبار الواقع ودراسته بعمق، حتى / الرتبوي يف شخصية املرجع 

دلة العلمية إهنا ليست فتوى، لكن الواقع العميل االتي تقول املع(تؤدي احتياطاته 

ها كذلك أحياناً  وخلق ذهنية ... فني يف احلرج والرضر وإىل إيقاع املكلّ ) كثريةيصّري

حتريم، تدفع املجتمع كله إىل العيش يف ظل ضغط مستوعب، متامًا كام هي 

املسؤولية التي يتحّملها الفقيه إزاء موضوع الطالق القضائي الذي ُحكم عليه 

ياة األرسية باملوت امليداين نتيجة حتّفظات أودت إىل خلق إشكاليات يف احل

ـ )١(واالجتامعية، األمر الذي ال يفوت املطهري ـ مشاركًا الشيخ حمّمد جواد مغنية

.)٢(املطالبة بتحّمل مسؤوليته كوظيفة من وظائف الفقيه الواعي

إن الرتخيص للمكلفني حينام تكون النتيجة العلمية هي الرتخيص، هو بنفسه 

ارسات اإلباحة أيضًا، حتى ال يشعر مطلب، فإن ذهنية التحريم جيب أن توازن ومم

.الفرد املتدين بحياة مغلقة تؤثر عىل نشاطاته وحيويته

طالق، خلق ثقافة يف األوساط العلمية ـ وهي وال يعني كالمنا هذا عىل اإل

ثقافة بدأت بالرواج مع األسف ـ تنحو منحى الرخصة، لتقع يف التفريط يف الطرف 

.ينام حتقق تنحيًة ملحّرم فقهي أو واجب كذلكاملقابل، وكأهنا تشعر بالفخر ح

ويالحظ القارئ هلذه الظاهرة، أهنا جاءت كرّد فعٍل عىل اإلفراط املقابل، هلذا 

كان من الرضوري احلذر منها، والسعي لتحويلها من مسار رّد الفعل، إىل مسار 

                                          
.٥٤و ٥٠: ٦فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنيةانظر)١(

.٣١٦ـ ٣١٤: ٢١املجموعة الكاملة )٢(



ت، وتأكيدًا عىل التأسيس والَبنْينَة، إخراجًا هلا من ظواهر التدافع السلبي بني التيارا

.التوازن الترشيعي املشار إليه بني اإلباحة واحلرمة

إن استبدال هذه األوضاع، بوضع علمي موزون، واإلفصاح عن احلقيقة 

الفقهية دون جمامالت أو خماوف، انطالقًا من وعي دقيق ومستوعب وعميل 

من كّله ذلك إن ... جرى السري عليها... للواقع، وبعيدًا عن تراكامت أو عادات أو

شأنه تصحيح مسار اإلفتاء، وإعادة الثقة بالفتوى نفسها، دون أن جيّر إىل استهتاٍر 

باملحّرمات، أو تّرسع يف االستنباط، أو إرضاء للشارع العام املسلم، وطبقًا لكل 

ذلك، إعادة ترتيب الرسائل العملية، ونسق اإلجابة عن االستفتاءات بصورة 

بدل أن تبّعده، وختلق عالقة تربوية محيمة بني املفتي تقّرب احلكم من املكّلف

واملستفتي، بدل عالقة مفرطة يف التفاوت ال يشعر املستفتي فيها أن املفتي محل ّمهه 

.أو شعر معه يف حمنته أو جتربته

ويبقى االعتدال يف كل هذه األمور هو الطريق األنسب واألسلم، بعيدًا عن 

.الواقع القائمخملفات املايض املوروث وضغط

 

ونخلص من جمموع ما تقّدم إىل أّن املحاور التي عمل املطّهري عليها كانت 

متعددة اجلوانب، حيث حاول إجياد إصالحات يف البني املعرفية لنظم االجتهاد 

الفقهي عرب إدخال جمموعة علوم أخرى يف وعي الفقيه إىل جانب القناعة بدور 

ّ املعارف الفلسفية  .والعلمية يف النتائج الفقهية الرشعية إىل حّد معني

وقد انطلق املطهري من هذا املحور ليساهم يف تنشيط الدراسات التارخيية 

املتصلة بالفقه اإلسالمي، تلك الدراسات الغائبة أو املغيبة إىل زمن املطهري عن 



مل تكن يف ساحة الدرس الفقهي يف احلوزات العلمية، ورغم أّن حماولة املطهري 

الدرس التارخيي بالغة العمق إال أهنا كانت بدايات هاّمة رسعان ما وجدناها 

.نشطت يف العقد األخري من القرن العرشين امليالدي

ضوء األسس يفوقد حاول املطهري إعادة صياغة نظم االجتهاد الفقهي 

اإلمامييعيخبارية يف الفكر الشالفلسفية التي يؤمن هبا، وهلذا عارض املسرية اإل

واعتربها بالغة اخلطورة عىل سالمة الفقه اإلسالمي عمومًا، بل عىل سالمة العقل 

.خباريالشيعي برّمته، هلذا وجدناه شديدًا جدًا عىل التيّار اإل

خباري، ساهم املطهري يف تكوين القراءة ويف سياق الرصاع مع العقل اإل

^ درة عن املعصومنيربط النصوص الصاالتارخيية للنّص الديني، حيث 

.يف حماوالت أّولية رسعان ما تفّشى أثرها بعد ذلك،بالوضع التارخيي

ومل يبَق املطّهري يف سياق التكوين الفقهي الداخيل بل تعّدى ذلك إىل دور الفقه 

يف احلياة مما جعله يدخل يف موضوع فلسفة األحكام، حيث وجدناه حيافظ من جهة 

قدرة العباد عىل اكتشاف مالكات األحكام لكنه يف عىل القناعة األصولية بعدم

الوقت نفسه يسعى لفلسفة هذه األحكام، يف حماولة إلضفاء طابع عقالين عليها، 

.ومن ثم السعي لبلورة نظم من األحكام وليس معطيات فقهية متفّرقة

وهبذا الوعي لدور الفقه ومكّوناته تكّونت عند املطّهري صورة الفقيه واملجتهد 

لذي مل يكن يره كالسيكيًّا بل كان يراه إنسانًا حيًا يف املجتمع، حميطًا بمعارف ا

.العرص، وواعيًا بتحّديات احلياة

سعى املطهري لتقليص منطق االحتياط يف ،كام ومن منطلق دور الفقه وتأثرياته

عىل الفتاوى، للحّد من التأثريات السلبّية عىل املكّلفني، وهلذا أقام تصّوره للفتوى

ّة املصلحة والواقع واالحتياط معاً  .ثالثي




