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 مـدخـــــل

اإلسالمية، لدى الغرب، ولدى املتأثرين به، يف األوساط الّصحفيَّة واجلامعية، يف بعض الدول  
دعوى مفادها أن املعارف البشرية مرتابطة، وأن هذا الرتابط وثيق، حبيث إّن أّي تغيري أو حتّوٍل 
املعرفة  وأن  األخرى،  املعرفية  الفروع  يف  ابلضرورة  يؤثّر  سوف  العلوم،  فروع  من  فرعاً  ُيصيب 

ة. لذلك، فإّن أي  الدينية هي كذلك مستهلكة جلميع العلوم البشريّة ومرتبطة هبا بصورة كامل
الدينّية وحتّوهلا. وقد ابلغ بعض   املعرفة  البشريّة يؤّدي إىل تغيري  تغرّي، أو حتوُّل، يصيب العلوم 
املرتمجني اإليرانيني يف تبنّيهم هلذه الرؤية حىت أهنم عّدوا ما يطرأ من قضااي دينية اتبعاً للقضااي  

 الظّنية والنظرية للعلوم التجريبية.

ا لقول برتابط املعارف البشريّة، وارتباط املعرفة الدِّينية الكامل هبذه املعارف وتغّذيها  إنَّ نتيجة 
 منها، هي القول ابلنِّّسبيَّة املطلقة للمعرفة الدِّينّية، وهو ما تبّناه أولئك السادة أنفسهم.



انتقادات كثرية  لقد صدرت عن األوساط العلمّية واملؤسسات التَّحقيقية، يف إيران حىت اآلن،  
ودقيقة هلذه الرؤية اليت آل مآهلا إىل إنكار استقاللية املعارف الدينّية. وهذه املقالة اليت حنن يف  

بـ »نسبيَّة املعرفة الدِّينية« بصورة جمملة.   صددها هتدف إىل شرح رؤية الشَّهيد املطهَّري املتعلقة 
عرفة الدينية«، ولكن تستشف اإلشارة إليها  وحتماً، هو مل يتكلَّم بصورة مباشرة على »نسبية امل

النرّي، الذي كان حبق   الفكر  من خالل بعض األفكار اليت وردت يف آاثر ذلك األستاذ ذي 
 شهيد الدِّفاع عن خلوص »املعارف اإلسالمية« واستقالليتها. 

 

« يف الدِرين   نظريَّة »الثَّابت واملتغّيِر

ري قضية من القضااي املهمة اليت أاثرت اهتمام اإلحيائيني  مثَّل كشف العالقة بني األبدية والتَّغي
 السابقني. وقد كان األستاذ املطهَّري يعتقد بوجود عنصرين يف الدِّين: 

 أ ـ األصول والكلِّّيات الثابتة اليت ال يطاهلا التغيري مطلقاً. 

 ب ـ الفروع واجلزئيَّات املتغرّية املبنّية على تلك األصول الثابتة.

 األصول الثابتة، يف نظره، »روح الدين«، ومتثل الفروع واجلزئيات املتغرّية »جسم الدين«.متثِّّل 

بتعبري آخر: كان يعتقد أبنَّ للدين لباابً وقشرة، ابطناً وظاهراً، روحاً وجسداً، وأن لّب الدين  
 وروحه وابطنه جوهٌر ُيصان بوساطة القشرة والظاهر واجلسد.

وا العصور  طوال  تعامل،  العصر  وما  حاجات  ولّّب  والثقافية،  االجتماعية  الظُّروف  مع  لقرون 
بلوهنا   وتلّون  الظروف  ليناسب  وجتّمل  النسبية،  لبوس  ولبس  التغيري،  وأصابه  وغريها،  والعلوم 



العقائد   يف  املتمثلة  وأركانه  الدِّين  جوهر  ولكّن  وجسده،  وظاهره  الدِّين  قشرة  هو  وجالسها، 
 .1خالدةواألخالق واألحكام فثابتة و 

 ـ سعة القوانني اإلسالمية وحدود نسبيتها  1

م األستاذ القوانني اإلسالمية إىل أربع جمموعات متثل:  يقسِّّ

 أ ـ عالقة اإلنسان ابهلل )العبادات(.

 ب ـ عالقة اإلنسان بنفسه )األخالق(. 

 ج ـ القوانني املتعلِّّقة بعالقة اإلنسان ابلطبيعة.
 . 2املتعلِّّقة بعالقة اإلنسان ابإلنسان، وتلك املتعلِّّقة ابالجتماع د ـ القوانني 

من انحية العبادات، كان يرى أنه ليس هناك أتثري للتغيريات وملقتضيات العصر عليها. كما أن  
اليت   الصورة  أاّيً كانت  األخالق،  نسبية  على  الكالم  يرفض  وكان  مطلقة،  رأيه  يف  األخالق 

 بتأثري مقتضيات الزمان يف األخالق. تُعرض هبا، ويرفض القول 
بية، فالنسبيَّة جتعل من   إن القول بنسبية األخالق ـ حبسب اعتقاده ـ معناه إنكار لألخالق وللرتَّ

اً ومهتزَّاً، ونسبيَّة األخالق يف تعارض وتضاّد مع خامتية الدِّين وخلوده   .3األخالق أمراً متغريِّّ
ويعّد األستاذ »عالقة النَّاس بعضهم ببعضهم اآلخر«، أكثر أمهية من النُّقاط الثالث األخرى، 
التغرّي  ولكّن  اجملتمع،  تصيب  اليت  والتَّحوُّالت  التغيريات  بسبب  والتحّول  التغرّي  حيدث  فهنا 

ليس مع    والتحّول، من منظور الشهيد، ليسا أصاًل كلّياً ومطلقاً، فهو ـ أي الشهيد املطهري ـ 

 

 .

 .

 .



مقولة: »طاملا أن اجملتمع يف حال تغرّي وحتول، لذا فجميع القوانني املتعّلقة هبذه الدائرة جيب  
 أن تتغرّي حتماً ابملطلق«، ولكنه يؤيِّّد االجتهاد والتحوُّل يف دائرة خاّصة ويوصي بذلك.

ابملطلق«، وبنّي    لقد أعطى األستاذ ـ كما ذكران من قبل ـ حكماً »بعدم نسبّية املعرفة الدينية 
 احلدود الكلّية للثابت واملتحوُّل. 

وبني   املذكورة  احلوزات  الثابتة يف  القوانني  بني  للتمييز  اعتمده  الذي  املعيار  ما هو  اآلن،  لنَر، 
 القوانني املتغرية. 

 ـ معيار الثَّبات والتغريُّ يف الدِّين  2
»اخلامتية  أركان  أحد  املطهَّري،  األستاذ  فكر  يف  لكي  اإلنسان،  دين،  أّي  والدين،  املهمَّة،   »

موجوداً،   اإلنسان  فإن كان  شخصيته.  وببناء  ابإلنسان  يهتم  أن  جيب  خلوده،  على  حيافظ 
مئة  ومتحّواًل  متغرّياً  يكون  أيضاً  فالدين  مئة ابملئة،  ومتحوِّاًل  ـ    متغرّياً  اإلنسان  وإن كان  ابملئة، 

اب مئة  اثبتاً  ـ  للدِّين  واألصلي  احلقيقي  اثبتاً  املخاطب  يكون  أن  جيب  أيضاً  الدِّين  فإن  ملئة، 
 ابلكامل.

يلحقه  ومل  الدوام،  على  اثبتاً  وإبنسانيته كان  اإلنسان  بنوع  يتعلق  ما  األستاذ أبنَّ كّل  يعتقد 
 التغيري يف مسرية اإلنسانية التكاملّية، أما ما يتعلق ابملناحي األخرى فيتغري بتغرّي الظروف. 

املخاطب فاإلنسان،  حاجاته   إذاً،  ألّن  وذلك  عينه  الوقت  يف  ومتغريِّّ  اثبٌت  للدين،  األصلّي 
 نوعان: 

ومن  للبشر،  والروحية  اجلسديّة  البنية  طبيعة  من  النَّابعة  احلاجات  وهي  األوَّلية:  احلاجات  ـ  أ 
طبيعة احلياة االجتماعية. فطاملا أن اإلنسان يتمتَّع ابملواصفات اإلنسانية اليت أودعت يف فطرته  

 إّن حياته اجتماعية.لذا ف



احلاجات   أنواع وأشكال: جسمي وروحي واجتماعي:  النَّوع من احلاجات على ثالثة  وذلك 
اجلسدية كالغذاء واللباس والسكن والزواج، واحلاجات الروحّية كالعلم واجلمال واخلري والعبادة 

بية، واحلاجات االجتماعية كاملعاشرة والتبادل والتَّعاو   ن والعدالة واحلرّيّة واملساواة. واالحرتام والرتَّ
اآلالت   إىل  األولّية، كاحلاجة  احلاجات  من  النَّابعة  احلاجات  وهي  الثَّانوية:  احلاجات  ـ  ب 

 املتنوِّعة وإىل وسائل احلياة، اليت ختتلف من عصر إىل عصر آخر. 

احلا لكّن  وكماهلا،  احلياة  تنمية  ابجتاه  البشر  حتّرك  اليت  هي  األّولّية  الثانوية فاحلاجات  جات 
 .4انشئة عن تطور احلياة وكماهلا، ويف الوقت عينه، هي احملرِّك ابجتاه منو أكرب وكمال أرفع

الثنائية   اإلنسان  حاجات  ومن  اإلنسانية،  املعايري  من  انطالقاً  ـ  املطهَّري  هللا  آية  أعطى  لقد 
عليهم السالم( الذين  األبعاد، النابعة من فطرته وتكوينه، ومستفيداً من أحاديث املعصومني )

القوانني   يف  ات  واملتغريِّّ الثَّوابت  بوجود  ـ حكماً  التفريع«  وعليكم  األصول  إلقاء  »علينا  قالوا: 
الدين من مباين   الثوابت يف  املتغرّيات ابلثوابت، فاالعتقاد بوجود  اإلسالمية، وكذلك ابرتباط 

 . 5اخلامتية املهّمة تفكري املرحوم املطّهري، حيث يعّد وجود الثوابت أحد أركان  

لعّل إبمكاننا القول: إّن الفطرة اإلنسانّية هي املالك األساسّي لتشخيص الثابت من املتغرّي يف 
 الدين. 

اخلطوط   وترسم  حّية،  بدينامّية  وتتمتَّع  فطريّة،  وأسس  مبان  هلا  اليت  واحلقوق  القوانني  »إّن 
ا وصورهتا  احلياة  شكل  إىل  تتطّرق  وال  للحياة،  أن  األصلية  إبمكاهنا  التمّدن،  بدرجة  ملرتبطة 

تنسجم مع متغرّيات احلياة، بل وهي اليت تشّكل اهلادي هلا، ويف الوقت نفسه تتمّتع ابلّدوام  
أبلوان   يتمظهر  أنه  مبعىن  ـ  وماّدايً  جزئياً  القانون  فيه  يكون  الذي  فبالقدر  حتماً.  وابلبقاء 

 

 .

« .



، يف حني أنه كلما كان كلّياً ومعنوايً، وال  وأشكال خاّصة ـ يكون حظّه ابلبقاء وابلدوام أضعف
يوّجه اهتمامه إىل األشكال الظاهريّة، وإمّنا إىل العالقات بني األشياء واألشخاص، فإّن حظّه  

 ابلبقاء واالستمرار أكرب«.

الفطرة   مبنّية على  أوىل اثبتة وأخرى متغرّية  اإلنسان إىل  تقسيم حاجات  أن  اإلنسانّية، يتبنّي 
يتبّناه من يعتقد بوجود الفطرة لدى اإلنسان، لكن إذا كان هنالك من يرفض هذا املبىن )أي 
وجود الفطرة( فإنَّه ينكر وجود احلاجات الثابتة واملتغرّية لدى اإلنسان وابلتايل ينكر املتطلَّبات  

ها ـ يف الّدين. إن األستاذ يتبىنَّ  واحللول الالزمة الثابتة واملتغرية ـ اليت تشبع تلك احلاجات وتلبِّّي
لدى   واملتغرّية  الثابتة  احلاجات  لوجود  تبعاً  الدِّين  يف  واملتغرّية  الثابتة  العناصر  بوجود  االعتقاد 
أبكمله   الدين  وإن كان  اخلاّصني،  وابطنها  جوهرها  دينية  قضّية  لكّل  أبنَّ  ويعتقد  اإلنسان؛ 

جلواهر األخرى، اليت تدين له جبوهريتها، وهذا  ميكن أن ينبين على جوهر واحد تتطابق معه ا
 اجلوهر ليس معناه »احلرية«، وإمنا هو اهلداية والعبوديّة.

من   وقّلٌة  بسهولة،  نفسه  عن  يكشف  ال  ومستوٌر،  والكّلي حمجوٌب  الواحد  اجلوهر  ذلك  إّن 
 الناس ميكنهم أن يـََروا تلك العروس املصون يف غرفتها.

ليس كمثل تلك العروس املصون يف حجلتها بعيدة املنال عصّية    لكن جوهر أّي مسألة دينية 
على العشَّاق، وإمنا هو كاملعشوقة اليت ميكن للعاشق، بعد اجلهد والتعب، أن جيد طريقاً إىل  

 أعتاهبا ووصاهلا فريتقي إىل الكمال.

جوهر هلا  حدة  على  دينية  مسألة  أبن كلَّ  أواًل،  املطهَّري،  الشهيد  اعتقاد  بلوغه،   ميكن  إن 
واثنياً، أبنَّ جوهر الدين الكلِّّي اثبٌت ال يتغرّي، ما هو يف الواقع إال رفض »النسبية املطلقة« يف  



اليت   الدينية  ابلثوابت  املتعلقة  الدينية  املعارف  حوزة  يف  األقل  على  الدينية،  املعرفة  ابب 
 .6استخرجها علماء الدين من النصوص اإلسالمية ]املقدسة[

ات الدينية، بل هي مطلوبة وضرورية، ألهنا حتماً، إن »ا لنسبيَّة« ليست مذمومة يف حوزة املتغريِّّ
املتغرّية   الظروف  ويف  األمكنة  ويف مجيع  األزمنة  حياته يف مجيع  الدين  يتابع  أن  على  الباعث 

 واملتنوعة، لتلبية حاجات اإلنسان، وليس لالجتهاد من مفهوم سوى ربط املتغرّيات ابلّثوابت.
 

 االجتهاد والعناصر »الثابتة« و »املتغِّية« 
 السؤال، اآلن، هو اآليت: 

متون   من  املتغرّية  واجلزئيات  والفروع  الثابتة  الكليات  بوساطته  تستخرج  الذي  العلم  هو  ما 
النُّصوص الدينّية؟ ومن هم األشخاص املخّولون القيام هبذه املهمة؟ وما هو منهجهم؟ وما هي  

 لعناصر الثابتة واملتغرّية وارتباطها ابلّدين؟ آلية )مكانيزم( كشف ا
 لقد حّدد األستاذ املطهري االجتهاد ابملعاين اآلتية: 

 أ ـ أن يكون املتصدِّي ألمر االجتهاد صاحب رأي يف الدين. 
 ب ـ إطالق اجلهد سعياً وراء استنباط احلكم الشرعي.

 دّلة الّشرعّية املعتربة. ج ـ أن تكون نتيجة السعي، يف استنباط احلكم الشرعي، من األ
 ويقسم االجتهاد، يف نظره، إىل قسمني: 

 اجتهاد ممنوع واجتهاد مشروع: 

 

 

.



القوانني    1 وضع  عن  عبارة  هو  املمنوع«  »االجتهاد  أن  األستاذ  يرى  املمنوع:  االجتهاد  ـ 
ـ يعد  الذي هو اجتهاد قياسي  ـ  النَّوع من االجتهاد  البشر، وهذا  إىل رأي  استناداً    وتشريعها 

 مصدراً من مصادر استنباط احلكم الشرعي لدى فريق من أهل السّنة. 
اليت   األحكام  يعتقدون أبنَّ  فهم  االجتهاد ابلرأي،  املوجودة يف مصداق  الرُّؤية  اختالف  ومع 
الوقائع   ولكن  حمدودة،  والسنة كانت  الكتاب  يف  الكرمي  والرسول  وجّل،  عّز  هللا،  شّرعها 

 ختلفة ال حدود هلا.واحلوادث وحاجات اإلنسان امل
إىل   احلاجة  تنشأ  لذا  الوقائع،  عن  جتيب  أن  ميكنها  وال  حمدودة،  والقوانني  األحكام  أنَّ  ومبا 

 . 7مصدر آخر للتشريع غري الكتاب والسّنة لإلجابة عن القضااي املستحدثة 
صدراً  ـ م8هلذا السبب، جعل االجتهاد ابلرأي ـ الذي ذّمه األئمة األطهار ورفضه علماء الشيعة 

 من مصادر استنباط األحكام الشرعية ليتمكن من مماشاة العصر.
عن   2 عبارة  إذا كان  مشروعاً،  االجتهاد  من  النوع  هذا  األستاذ  يعّد  املشروع:  االجتهاد  ـ 

، 9استنباط الفروع من األصول، أي كشف األصول الكلّية الثابتة، وتطبيقها على املوارد اجلزئيَّة 
املعىن   إلقاء  وهذا  »علينا  القائل:  احلديث  يف  جاء  األحاديث، كما  من  مأخوٌذ  لالجتهاد 

 األصول وعليكم التفريع«.
يعتقد املرحوم املطهَّري أبنَّ تبيني األصول الكّلية الثابتة وظيفة األئمَّة األطهار )عليهم السالم( 

واستنباط  الثابتة  الكّلية  األصول  هذه  فهي كشف  الدين  علماء  وظيفة  أما  واملوارد    ،  الفروع 
 اجلزئية املتغرّية يف الظروف املختلفة وتطبيقها على األصول. 

ويعتقد الشهيد املطهَّري أبّن هذا النوع من االجتهاد يعود إىل عصر األئمة املعصومني )عليهم  
 السالم( . 

 

 r .

 .

 .



به »تشالز آدامز« وغريه، وهو أن ابب   الذي قال  الرأي  لدحض  املطهَّري سعياً  وقد اجتهد 
عنهم  ال واألخذ  إليهم  الوصول  إمكانية  وكانت  املعصومني،  األئمة  زمن  يف  مفتوحاً  علم كان 

شيعتهم   وضع  األئمة،  عصر  بعد  ولكن  وجود،  لالجتهاد  يكن  مل  لذلك  ألتباعهم،  متاحة 
 أبنفسهم أساس االجتهاد. 
 وكان رّد األستاذ هو اآليت:

ألئمة )عليهم السالم( ومل يكن هنالك أواًل: إن التصور أّن ابب العلم كان مفتوحاً يف عصر ا
من حاجة إىل االجتهاد يف عصرهم، غري صحيح؛ ألن األئمة )عليهم السالم( كانوا يعيشون  

فقط، أّما الذين كانوا   عادًة يف املدينة، وإمكانية اللِّّقاء هبم بسهولة كانت متاحة ألهل املدينة 
األخرى  البعيدة  واألماكن  وخراسان  العراق  يف  من  يعيشون  االستفادة  إبمكاهنم  فما كان   ،

 حمضرهم بسهولة. 
يدعون كبار صحابتهم   أهنم كانوا  يفيد   ، األئمَّة  فيه اتريخ حياة  مبا  التشيُّع،  إن اتريخ  اثنياً: 
الذين تتلمذوا على أيديهم مّدًة طويلة ـ وكانت هلم معرفة وثيقة أبصول الفقه الشيعي ومبادئه ـ 

 عوهنم ويرغبوهنم به.إىل اإلفتاء واالجتهاد ويشجِّّ 
اثلثاً: إن أحد األمور اليت يفرضها االجتهاد، اجلمُع بني العام واخلاص، واملطلق واملقّيد، وحّل  
تعارض األخبار والرِّواايت، وهذه القضااي مجيعها كانت تواجه رواة األحاديث يف زمن األئمة  

 املعصومني )عليهم السالم(. 
القائ الرأي  ثبت خطأ  لقد  عند  رابعاً:  َد  ُوجِّ االجتهاد،  أساس  هو  الذي  األصول  علم  إن  ل: 

الشيعة بعد عصر األئمة )عليهم السالم(، وكان من قبل منحصراً أبهل السّنة، وقد حّقق هذه  
 .10املسألة وأثبتها السيد حسن الّصدر يف كتابه »أتسيس الشيعة«

 

 .



بشدَّة   عارضت  اليت  اجملموعات  بني  من  األخباريون  حيث  لقد كان  واجملتهدين،  االجتهاد 
م انتقدوا االجتهاد بدعة وحراماً.   انتقدوا اجملتهدين، إذ إهنَّ

لقد شحذ األستاذ مبضع النَّقد مرَّات ومرَّات، منتقداً األفكار اخلاطئة لقشريي املذهب هؤالء،  
 املتعلقة ابلعقل واالجتهاد والقرآن واإلمجاع. وقد رأى أن للمجتهد وظيفتني:

ألصول الكلّية والثابتة اليت بّينها األئمة )عليهم السالم( والنيّب )صلي هللا عليه و  ـ كشف ا  1
 آله و سلم( والقرآن الكرمي.

 ـ تطبيق هذه األصول الكلية والثابتة على موارد جزئية يف ظروف وأزمنة خمتلفة. 2
يكون متمّكناً  وليتمكَّن اجملتهد من إجناز وظيفته هذه على النحو األحسن واألكمل، جيب أن  

واحلديث   والتفسري  واألصول  والكالم  واملنطق  واللغة،  والّصرف  العلوم كالنحو  من  عدٍد  من 
 .11والّرجال

الدِّين جيب أن يكون عامل   يعتقد أبنَّ عامل  العلوم، وإمنا هو  الشَّهيد املطهَّري هبذه  ومل يكتف 
من األحناء ابلعلوم الدينية وأبمر    عصره، لذلك عليه أن يطّلع على العلوم اليت هلا ارتباط بنحو 

االجتهاد، وأن يهتم ابلعلوم اجلديدة، وخباّصٍة العلوم اإلنسانّية؛ ألن هلا أتثرياً كّلّياً ليس يف معىن  
، لذلك يقول: إن  12األلفاظ فقط، وإمنا يف عمليات االجتهاد يف املوضوع املعريف االجتماعي

ال القروي تفوح منها رائحة  املدينة، فتوى اجملتهد  قرية، وفتوى اجملتهد املدين تفوح منها رائحة 
 وفتوى العرب رائحة العرب، وفتوى العجم رائحة العجم.

املغلقة على   فتاواه من حجرته  يصدر  الذي  اجملتهد  إن  يقول:  نفسه  املوضوع  ويف صدد هذا 
حيلّ  ال  اليومية،  والسياسية  واالقتصادية  الثقافية  والقضااي  االجتماعية  مشكلة   احلياة  . 13أّي 

 

 .

 .

 .



واجملتهد الواقعي، يف نظره، هو الذي يدرس املسائل اجلزئية والوقائع املتغرّية بتغرّي الزمان وحيّققها  
من دون أن ينحرف عن األصول الكلّية الثابتة، ويصدر األحكام والفتاوى املالئمة املبنيَّة على  

 .14األحكام واألطر األصلّية اليت عرضها الوحي 
ي الشِّّ متطلبات  إنَّ  انصع  بضمري  يدرك  جمتهد  إىل  حباجة  اهلجري،  عشر  الرابع  القرن  يف  عة، 

أطر   أحكامه  يف  يتخّطى  ال  واثلثاً  اثنياً،  واألدبّية  العقلية  الشجاعة  لديه  وتكون  أواًل،  عصره 
 . 15الكتاب والسّنة الصحيحة 

االجتهاد على أساس »األصول  وهذا ليس معناه أن عبارات الكتاب والسّنة نسبيَّة، وإمنا يُبىَن  
 الثابتة للشريعة«.

الديين  الفهم  نسبية  البشرية   16إن  املعارف  على  االطالع  وضرورة  االجتهاد  نسبية  غري  شيء 
 والظروف االجتماعية.

 
 نسبيَّة االجتهاد 

يفرض   عصر  أبنَّ كّل  يعتقد  وهو  ومتكاماًل،  نسبّياً  مفهوماً  االجتهاد  املطهَّري  األستاذ  يعّد 
التكامل   يف  يكون  أن  ميكن  النسبية  هذه  منشأ  أن  بنّي  وقد  اخلاص،  وإدراكه  اخلاّصة  نظرته 
الطبيعي للعلوم ويف حتّول األوضاع البشريّة، ويف قدرة املصادر اإلسالمية اليت ال حصر هلا على  

 .17الكشف والتحقيق 
 تهاد:ومن خالل وجهة نظر الشَّهيد املطهَّري هناك صوراتن لتوضيح نسبية االج

 

 .
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الفروع   بعض  يف  املنحصرة  االجتهادية  املوضوعات  ببعض  اجملتهدين  معرفة  األوىل:  الصُّورة 
 واجلزئيات، واخلاضعة لتأثري التكامل الطبيعي للعلوم ولألفكار البشريّة.

الصُّورة الثَّانية: معرفة اجملتهدين ـ جبميع االجتهادات األعم من الفرعيات واملتغرّيات والكلّيات  
 وابت ـ نسبية، تتأثر بتكامل العلوم واألفكار البشرية الطبيعي.والث

إن األستاذ معارض للنسبية حبسب املفهوم الثاين كّلياً، ويرى أن قبولنا للتفسري الثَّاين جيّر وراءه  
التَّناقض حتماً؛ ألننا حني نعتقد بثبات األصول الكلّية، ال ميكننا من انحية أخرى أن نقول: 

 ل الكلّية نفسها نسبّية.إن هذه األصو 

إذا أخذان يف االعتبار هذا التناقض الصريح، إضافة إىل أتكيد الشَّهيد املطهَّري على األصول  
تكون   الفروع  بعض  يف  االجتهادات  بعض  أن  هو  االجتهاد  بنسبية  يقصده  ما  فإّن  الثابتة، 

 نسبّية بتأثري تكامل العلوم أو تغرّي الظروف. 

مي  اليت  األخرى  هلا  املسألة  البشرية  العلوم  أن  هي  املطّهري  األستاذ  قواعد  من  استنباطها  كن 
املوجب   نوع  من  وإمنا  الكّلي،  املوجب  نوع  من  ليس  االرتباط  وهذا  الدينية،  ابملعرفة  ارتباط 

 اجلزئي، وليس قاعدة كّليًة وإمنا هو حمدوٌد يف موارد خاّصة. 

 

 حرِريَـّة العقل

نزلة رفيعة، فقد قام هذا املفكر الكبري جبهود علمية وعملية  للعقل، يف فكر الشهيد املطهري، م
الثمينة   شعلته  على  ليحافظ  واإلنساين،  الديين  التفكري  يف  احلقيقية  العقل  منزلة  لتعيني  كبرية 
اليت تقيد   مضيئة، وليبنّي نسبته إىل الوحي وإىل احلرية وغريمها من القضااي، وليفك السالسل 

 ريّة، ولينزله منزلته الرفيعة واملقّدسة.العقل، وليفتح له طريق احل



اإلهلية، لكن    إن العقل مصدر من مصادر االجتهاد، وله دوٌر مهمٌّ جداً يف استنباط األحكام
جيب أن حيرص اجملتهد على ختليص عقله من اآلفات، فبني هذه اآلفات عوامل متنع العقل من 

 االستنباط على النحو املطلوب.

من املقالة، ابختصاٍر، إىل ما جيعل العقل أسرياً من وجهة نظر الشَّهيد    سنشري، يف هذا اجلزء
 املطهَّري.

 ـ املذاهب املناقضة للعقل 1

الفكر   اتريخ  على  طرأت  اليت  الفكرية  التيارات  إىل  اإلشارة  ميكن  اخلارجيَّة  العوامل  بني  من 
نبل، وغريهم من  الديين، كاألخباريني واألشاعرة ومذهب مالك بن أنس ومذهب أمحد بن ح

الذين عملوا على تقليص استخدام العقل يف فهم الوحي إىل احلد األدىن. مع العلم أبّن بعض 
ابلسالسل   ورجليه  يديه  من  قيدته  وقد  للعقل،  قيمة  أو  وزن  أي  تقيم  ال  التيارات  هذه 

 واألغالل.
الوحي والعقل، واستدّل على  لقد انتقد الشهيد املطهري أنواع التفكري هذه، وبنّي العالقة بني  

منزلة العقل يف القرآن والسنة. وسريته الفلسفية تدّل على جهوده إلرجاع العقل إىل مكانته، 
 .18وختليصه من أسر هذه الفرق وهذه املذاهب 

 ـ التقليــــد  2
االستقالل ومن   العقل، حرمه من  يزال عدّو  »التقليد« كان وال  املطهَّري أبنَّ  الشهيد  يعتقد 
احلريّة، ومنعه من التفتح والوصول إىل الكمال، سواء كان هذا التقليد تقليداً لآلابء ولألجداد ـ  

كثريّة فيه ـ كما كما ذكر القرآن الكرمي ـ أم تقليداً للمناخ السائد يف اجملتمع أم مسيطراً على األ

 

 

.



للكبار  وتبعّية  تقليداً  أم  ـ  البشريّة  اجملتمعات  أكثريّة  تزال يف  اليت كانت سائدة وال  احلال  هي 
 وللمذاهب الفكريّة املسيطرة، كما كانت عليه احلال الرائجة طوال التاريخ وال تزال. 

التوّجه، فعلى مجيع الذين    إنَّ التقليد، أاّيً كان شكله أو سببه، مقّيٌد للعقل. وانطالقاً من هذا 
يؤمنون حبريّة العقل، ويطلبون له املنزلة الرفيعة، أن يتصّدوا للتقليد األعمى ولألشخاص الذين  

 يدعون الناس إىل التقليد وحده، وأن يعملوا على خماطبة عقول البشر كما فعل األنبياء. 

 تقليداً«. »إن التقليد الفقهي للمجتهد هو يف الواقع نوع من التعليم وليس

 ـ العادات االجتماعّية  3

يعتقد الشَّهيد املطهَّري أبنَّ العادات االجتماعية مانٌع آخر من موانع التعّقل، فسيطرة التقاليد  
متنع   اليت  الكبرية  اآلفات  من  آفة  واألعراف،  احمليط  تعليمات  وحتّكم  االجتماعية،  والعادات 

أ الديين  املفكِّر  أراد  فإذا  التفكري.  ـ  حريّة  عليه  ، جيب  التفكري، مستقلٍّ ذا عقل حّر  يكون  ن 
ليتمكن من وضع اجتهاداته بسهولة ويسر بني أيدي الناس واجملتمع ـ أن حيّرر نفسه من أسر  

 .19العادات االجتماعية واألعراف، وأن يرفض حتّكمها به

 ـ أحكام اآلخرين  4
العوامل   من  ما،  شخص  عن  اآلخرون،  يطلقها  اليت  األحكام  على  تعّد  أحياانً  تضغط  اليت 

يعتقد   السبب  هلذا  العقل،  ُيصدرها  اليت  األحكام  يف  أثراً  ترتك  أن  وميكنها  اإلنسان،  تفكري 
أحكام  فيه  تؤثّر  ال  حبيث  الروح  سالمة  من  درجٍة  إىل  يصل  أن  جيب  املفكر  أبنَّ  املطهري 

 .20اآلخرين، ليتمكن من التفكري مبا يعتقد بصّحته، وُيصدر حكمه عليه
 االنقياد ألهواء النفس  ـ 5
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إن الغرور والّطمع والتعّصب واللجاجة والغضب، وبصورة كلِّّية االنقياد ألهواء النفس وللهوس 
 الشيطاين، أمور تعّد، يف األحاديث، من األعداء األصليني واحلقيقيني للعقل.

 من يشتهي، ال يُعمل عقله«.  »إّن العقل ضّد الشهوة أيها البطل. 
هلوى النفس عدّو إبمكانه أن أيسر عقل اإلنسان بسهولة، ويفرض عليه إرادته. إن  إّن االنقياد 

اهتمام   يف  يتمثَّل  اجلديدة  الفلسفية  املذاهب  وبني  األنبياء  دعوات  بني  األساسي  الّتفاوت 
األنبياء هبذه النقطة القّيمة واملهّمة، وهي أن الّتقوى سبب تفّتح العقل ووصوله حنو الكمال،  

 التقوى حتوُل دون بلوغ الرشد والكمال. وإن قّلة 
 . 21فإن احلّق حيّرر يدي »العقل«  ***   كما أن التقوى تُغِّلُّ يدي اهلوى 

إن جماهدة النفس وتطهري الذات من اآلاثم، يف احلقيقة، مها حتريٌر للعقلِّ من األغالل، وإعادة  
 حريته املفقودة إليه.

 ـ احلب املفرط  6
العقل أعداء  من  آخر  يقهر    عدوٌّ  اإلنسان  جيعل  القهَّار  العشق  والعشق،  املفرط  احلّب  هو 

 نفسه، وأحياانً أيسر العقل ويسلبه القدرة على احلكم، وحييل اإلنسان إىل أعمى وأصّم.
 

 ثبات مفهوم القضاي 
يف زمان األستاذ )رمحه هللا( كانت هناك جمموعة ـ واقعة حتت أتثري علم املعرفة الغريب ـ تعتقد  

 .22أبّن شكل قضية معينة ولفظها اثبتان ولكن مفهومها ومعناها متغرّيان ونسبيَّان كلّياً 
هذا املوضوع طرح، أيضاً، يف العامل العريب على يد بعض الباحثني، كالدكتور نصر حامد أبو  
زيد، بصورة منسجمة وعلى شكل نظرية، وأمنوذجاً نذكر ما قاله أبو زيد يف كتابه »اخلطاب  

 : رؤية نقدية« عن النَّص: الديين
 

 .
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ومنشأ   النسبية،  بقاعدة  حمكومة  والبشرية  الدينية  النصوص  من  أعم  ابملطلق  النصوص  »إّن 
والدهتا   مبجّرد  الدينّية  النصوص  ألن  القاعدة؛  هذه  من  خيرجها  ال  اإلهلي  الدينية  النصوص 

النصوص القواعد، هي أن  التارخيي واللغوي تصبح بشريّة، إحدى هذه  يف املنطوق   وظهورها 
متغرّي  ديين  كنص  أيضاً  القرآن  مفهوم  إن  متغرّية،  )املعىن(  املفهوم  ويف  اثبتة،  )اللفظ( 

 .23ونسيب« 
كالم أبو زيد هذا وكالم غريه يرتجم اليوم ويرّوج يف إيران حتت عنوان: »الدين اثبت واملعرفة 

 . 24الدينية متغرّية ونسبية« على يد الدكتور سروش وغريه 
همَّاً، هنا، أن الرُّوح اليت حتكم هذه الطروحات واحدة، والدعوة واحدة وهي نسبية  وما يبدو م

 املعرفة الدينية. 

 ننقل هنا كالم الشهيد املطهري من دون أي تفسري أو حتليل:

إن ما هو مورد شك هو اآليت: هل مفاهيم الكلمات، واتلياً مفاهيم القضااي، هي يف حركة  
 وحتّول مبا يناسب العصر؟

واملرفوضة،  م املذمومة  األعمال  األحوال، من  الغري، مها، يف مجيع  واالعتداء على  السرقة  ثاًل: 
ولكن مفهوم كلٍّ منهما خيتلف مع تقدُّم الزمان وتطوُّر اإلنسان، وحبسب ما تستنبطه الثقافات  

منظِّّ  من كبار  واحد  ـ  مثاًل  ـ  يقول  املختلفة.  واالقتصادية  السياسية  األنظمة  تلدها  ري  اليت 
أن  حال  يف  سرقة.  امللكية  إن  االشرتاكية:  وإىل  اليسار  إىل  مييل  الذي  االقتصادي  املذهب 

 

 .

 

.



السرقة يف املذهب الرأمسايل فرٌع أييت بعد التعّرف إىل أصل امللكّية، وبعد قبول هذا الرأي ميكن  
 إجياد املفهوم.

، ولكن مفهوم موضوعها  إّن ما يريدون أن يقولوه، يف الواقع، هو أن شكل القضااي ال يتغرّي 
 ومفهوم حمموهلا مها اللذان يتغرّيان.

 لكن هل هذا الكالم صحيح؟
ـ الذي قاله كثريون ـ هو كالم شاعري! ألن من األمور الرائجة يف   يف نظران: إن هذا الكالم 

 زماننا )على املوضة( مسألة التغرّي والتحّول. 
 ما نقول كالماً جديداً. كّل ما نقوله متغرّي ومتحّول، كما هو األمر حين

من مجلة ما نقوله: إنَّ القضااي تتغرّي، وهذا معناه يف الواقع أن احلقيقة تتغرّي، أي أن احلقيقة 
 نسبّية على مدى الزمان وبني الشعوب أيضاً. 

املذهب  أنصار  هبا  يقول  اليت  املسألة  هذه  يف  حبثنا  الفلسفة،  أصول  كتابنا  يف  حنن، 
ة«.الدايلكتيكي، وهي: »إن   احلقيقة متغريِّّ

هذا القول من مجلة الكالم الذي مل نستطع، حىت اآلن، فهمه، هل ما يتغرّي يف الواقع مفهوم  
 الّسرقة أو االستنباطات؟ 

وأن   صحيحة  االستنباطات  مجيع  أن  معناه  ليس  تتغرّي،  اليت  هي  االستنباطات  إن كون 
ت يف مفهوم واحد، فإّن واحداً منها  االستنباط الصحيح متغرّي، فإذا كان لدينا عشرة استنباطا

 هو الصحيح، والتسعة األخر خطأ، وستبقى دائماً خطأ، وواحٌد فقط هو الصحيح. 

إن للسرقة مفهوماً واحداً، معىن السرقة: »اغتصاب حق الغري«، إن اغتصاب حق الغري أصٌل  
 ال يتغرّي مطلقاً. إذاً ليس صحيحاً أن مفاهيم القضااي تتغرّي.



التوضيحي والتصوييب عن األحكام اإلسالميَّة، وهو  إّن مرجع   هذا الكالم ]جتده[ يف كالمنا 
الذي   القدماء  السوفسطائيني  وإىل  املعاصر،  الزمان  العلوم يف  بنسبية  القائلني  إىل كالم  عائٌد 
مفاهيم   للسرقة  »إن  القول:  من  املقصود  إذا كان  واحد.  واقع  لوجود  أصاًل  منكرين  كانوا 

ولكل   األنظمة  خمتلفة،  عن  الناجتة  السرقة  واتلياً  نسيب،  مفهوٌم  فإهنا  عنها«  مفهومه  شعب 
 .25االجتماعية ليس هلا مفهوم مستقل، فنحن نرفض هذا الكالم 

فتة للنظر، يف كالم آية هللا املطهَّري، هي أنه عالوة على رفض نسبّية املفاهيم، فهو  النقطة الالَّ
 الذي هو حتماً كالم مّتزٌن وحكيم.يقرن هذا الّرفض نسبية احلقيقة 

معادٌل  الدينية  املعرفة  املطلقة يف  ابلنسبية  يقولون  الذين  عّد كالم  األساس، ميكن  هذا  وعلى 
للقول ابلنسبية املطلقة يف احلقائق الدينية؛ أي أن القول ابلنسبية املطلقة للمعرفة الدينية مساٍو  

 ابلضرورة للقول بنسبية احلقائق الدِّينية. 

 

 ترابط العلوم 

املعارف  »ترابط  مها:  أصلني  إىل  مرّده  الدينية«  املعرفة  بنسبية  »القول  أن  املقدمة،  يف  ذكر، 
الدينية«. إذا رفضنا أحد   الدينية من املعارف غري  العام«، و »تغذية املعارف  البشرية  والعلوم 

 لمعرفة الدينية«. هذين األصلني، نكون قد رفضنا يف الواقع القول بـ »النِّّسبية املطلقة ل

الفلسفة والعلوم    وممَّا ال شك فيه أن األستاذ املطهَّري كان مطَّلعاً على العلوم غري الدينية مثل
الطبيعية التجريبية والعلوم اإلنسانية التجريبية، وقد استفاد منها يف حتقيقاته الدينية، وكان يدعو  

 اآلخرين إىل هذا األمر، ولكن ما نريد أن نقوله: 

 

 .



 ذا املقدار كاٍف ليكون حكماً على ترابط العلوم، »كما ادعى بعض الباحثني«؟هل ه 

ـ مل يتنبَّ الشَّهيد املطهَّري، يف أيٍّ من كتاابته وأقواله، ال بصورٍة صرحية وال بصورة ضمنّية،    1
رف  أصل الرتابط العام بني املعارف البشرية، وال ميكن استناداً إىل كونه استفاد من العلوم واملعا

 البشرية إصدار حكم أبنه يؤيد االرتباط العام جلميع املعارف واتلياً قبول النسبية.

صرحية    2 بصورة  العلوم  ترابط  مسألة  يف  واحد،  موضع  يف  املطهَّري،  األستاذ  حبث  لقد  ـ 
وواضحة واستداللية ومستقلة؛ وذلك يف ابب الرتابط بني العلوم الطبيعية والفلسفية، وليس يف  

املعرفة الدينية ابلعلوم األخرى. وحلسن احلظ فإنه هنا أيضاً مل ُيصدر حكماً كلّياً،    ابب ترابط 
 ولكنه وّضح كيفية الرتابط بينهما ومقداره يف مواضع خاصة. 

املعريف   واملنهج  املوضوع  حيث  من  االثنني  بني  التمايز  فيها  يوّضح  مبحاور  البحث  بدأ  فقد 
والقوانني املعرفية، واملسائل  فيها أحدمها واملبادى  اليت يستفيد  املواضع  إىل  بعد ذلك  ، وتطرق 

 من اآلخر.

 لقد صرح أبنَّ العلوم تستفيد من الفلسفة يف موضعني:

يف   أيضاً  العلوم  من  تستفيد  والفلسفة  الكلّية.  قوانينه  واآلخر يف  املوضوع،  إثبات  أحدمها يف 
 . 26ملسائل والدفاع عنها موضعني: األول يف األصول املوضوعة، والثاين يف أتييد بعض ا

البشرية،  املعارف  العام بني  يعتقد ابلرتابط  أنه ال  يدّل بصورة صرحية  هنا،  األستاذ،  إّن حبث 
أساس   على  يرتبط ابآلخر  ما  أحد  إن  إذ  بينها،  ما  يف  ارتباطاً  للعلوم  أن  ينكر  ال  وإن كان 

 املوجبة اجلزئية.

 

 .



ا النسبية  عنه  تنتج  الذي  األصل  يرفض  األستاذ  حنكم  إن  أن  وميكن  الدينية،  للمعرفة  ملطلقة 
 بصورة قطعّية أنّه يرفض »نسبية املعرفة الدينية« ابملطلق أيضاً.


