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د .حمسن كديور
ترمجة د .توفيق السيف

ﷺ ملخص

تستهدف هذه املقالة املسامهة يف تطوير نظرية تعالج العالقة بني اإلسالم
واحلداثة ،مع الرتكيز عىل جانب حمدّ د هو فقه املعامالت .ينطلق الكاتب من
فرضية خالصتها أن الزمان واملكان عنرص جوهري يف تشكيل مفهوم املصلحة،
وأن اختالف الزمان واملكان يؤ ّدي بالرضورة إىل تغيري هذا املفهوم ،حتى مع
بقاء االسم والعنوان .وبالنظر إىل أن األحكام الرشعية تدور مع املصالح،
وأن حتقيق املصلحة ودفع املفسدة يم ّثل حكمة غالب األحكام وغايتها ،فقد
استعرض الكاتب أبرز املعاجلات اخلاصة بالثبات والتغيري يف احلكم الرشعي.
استعرض املقال مفهوم الثبات والتغيري عند ثالثة من أبرز الفقهاء ،هم
العالمة حممد حسني الطباطبائي ،العالمة املريزا النائيني والشهيد حممد باقر
تطور عىل يد آية
الصدر .ثم استعرض املفهوم املقابل ،أي فقه احلكومة الذي ّ
أخريا اقرتاحه اخلاص ،أي اإلسالم املقاصدي ،حيث ربط
اهلل اخلميني .وقدّ م ً
مفهوم الثبات والتغيري بمعياري العدالة والعقالنية.
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يندرج البحث يف إطار االجتهاد يف األصول ،حيث يعطي للعقل مكانة موازية
للنص .ويامهي بني العقل كمصدر للترشيع وبني عرف العقالء ،كام يعترب الزمان جز ًءا من
حقيقة عرف العقالء.

تبدو بعض اآلراء التي قدّ متها املقالة غري معتادة يف دراسات الفقه وأصوله ،لكنها
مؤسسة عىل أرضية دينية متينة ،وهي مجي ًعا تستهدف دعوة الباحثني إىل التأ ّمل يف
مجي ًعا ّ
املجاالت واملسارات واخليارات التي يتيحها اإلسالم احلنيف للتفكري فيه ويف عالقته بعامل
اإلنسان.

ﷺ متهيد

بالنظر ملكانة الدين يف املجتمع ،وتأثري اإلسالم يف الثقافة اإليرانية طوال تارخيها،
فإن إصالح الفكر الديني يشكّل ركنًا ها ًّما من أركان احلركة اإلصالحية يف إيران املعارصة.
إن جهود اإلصالح قد ال تكون مثمرة من دون إصالح الفكر الديني .لقد تع ّثر احلراك
متكررة .وال شك أن بعض تلك العثرات كان ثمرة لتأثري الثقافة
اإلصالحي بصورة
ّ
التقليدية املعيقة للتقدّ م ،أو املتشككة يف معناه ومتظهراته .وهلذا فنحن بحاجة إىل فهم نقاط
االشتباك بني احلراك اإلصالحي وبني الثقافة الدينية التقليدية ،كي نستوعب العقبات التي
تواجه مسرية اإلصالح.
من نافل القول أن التفكري الديني ال يتحرك يف فراغ .فهو يتفاعل بحيوية مع بقية
اجلوانب يف حياة املجتمع ،ويتأثر هبا كام يؤثر فيها .ومن هنا فإن بقاء الفكر الديني خاملاً
وتقليد ًّيا ،سينرش اخلمول واجلمود يف بقية جوانب احلياة االجتامعية .وعىل العكس ،فإن
هنوض الثقافة الدينية وتطورها ،سينعكس عىل خمتلف مسارات احلياة .بصورة إمجالية فإن
أي حترك إجيايب أو إصالحي يف جانب من جوانب احلياة االجتامعية سيؤثر بالرضورة يف
اجلوانب االخرى.

لقد عرضت تفسريات كثرية لتع ّثر احلراك اإلصالحي يف بالدنا .وال شك أن بعض
هذه التفسريات صاحلة وصحيحة .لكني أريد اإلشارة إىل واحد منها عىل وجه اخلصوص،
وهو أن القيم واملعايري التي تشكّل أرضية وضاب ًطا ملسار اإلصالح ،ليست راسخة اجلذور
يف ثقافتنا العامة .ال بد للقيم واملعايري اإلصالحية أن تنفذ إىل أعامق النسيج الثقايف ،كي
يتحول اإلصالح إىل سلوك اعتيادي مقبول من اجلميع ،ألي يصبح جز ًءا من العرف العام
ّ
السائد.
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خيارا نأخذ به أو نلقيه جان ًبا .فهو رضورة لتجديد احلياة والقيم
اإلصالح ليس
ً
التحوالت الكربى يف حياة البرشية .لكن نجاح اإلصالح رهن باستعدادنا
ومواكبة
ّ
تتحول
حلا ،مهام كان حمبو ًبا أو مألو ًفا لنفوسنا .ما مل ّ
الداخيل ،للتخليّ عماَّ مل يعد مفيدً ا أو صا ً
القيم املؤسسة للفكرة اإلصالحية إىل عرف وتقليد ثقايف عام ،فلن يتغيرّ الكثري يف حياتنا،
وستبقى عجلة احلياة تدور وتدور حول نفس املحور الذي عرفته طيلة القرون املاضية،
بنفس الطريقة ،من دون توقف.

حلسن احلظ فإن الواقع ليس شديد السوء ،وثمة مكان للتفاؤل .خيربنا التاريخ أن
حتوالت واسعة وأساسية ،سيام خالل املئة عام األخرية .لو
الفكر الديني يف إيران ،قد شهد ّ
التحول ،فسوف نقول :إنه –يف املضمون–
أردنا وضع مؤرش عام يصف املسار اإلمجايل هلذا
ّ
حتول من الفهم التارخيي /التقليدي للدين إىل الفهم املقاصدي املتّصل بغايات التد ّين
ّ
وأغراضه الكربى.

ﷺ مفهوم اإلسالم التقليدي

املقصود باإلسالم التقليدي /التارخيي ،هو نمط التد ّين الذي تشكّل بناء عىل ثقافة
عصور اإلسالم األوىل ،وما ساد فيها من رضورات سياسية أو اقتصادية وقيمية.

نعلم طب ًعا أن التد ّين العام ليس تطبي ًقا صاف ًيا خلطاب الشارع .بل هو –يف املقام
األول– صورة عن فهم الناس هلذا اخلطاب .ونعلم أن فهم اخلطاب يتأثر -بالرضورة-
باملستوى الثقايف السائد وبالرضورات احلياتية ،فضلاً عن شبكة األعراف والتقاليد .ومجيع
هذه العوامل ّ
أي خطاب جديد .هذه العملية
تتدخل يف حتديد مستوى وطريقة استيعاب ّ
التي جتري -بصورة عفوية يف الغالب– تنتج نمط تد ّين ختتلط فيه قيم الوحي األصيلة،
بالعديد من املؤ ّثرات القادمة من احلياة االجتامعية والثقافة السائدة ،أي من خارج إطار
تتحول إىل صورة كاملة عماَّ نعتربه
الدين .لكنها مع مرور الوقت ،وبسبب ألفة الناس هلا،
ّ
دينًا .بعبارة أخرى :فإن الدين الذي يامرسه أي جمتمع ،ليس تطبي ًقا لنص الوحي كام كان
يتضمن بالرضورة العديد من العنارص
حلظة نزوله ،بل هو النتاج العميل لفهم العرف .ألنه
ّ
ٍ
التي تعكس حقائق الظرف االجتامعي القائم يومئذ ،والتي يؤ ّثر كل منها يف فهم الناس
للنص.
ليس هذا باألمر الغريب أو املثري للدهشة .فاملجتمعات ُتغيرّ قناعاهتا وتقاليدها
وأنامط معيشتها بصورة مستمرة .كلام تغيرّ ت حاجاهتا ،وكلام تغيرّ ت ظروفها ،ابتكرت
ربرات ثقافية وقيمية ،كي تستوعب األنظمة الثقافية املستحدثة ،وتدجمها
أعرا ًفا وتقاليد وم ّ
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يف منظومتها القيمية والسلوكية.

الذي حصل يف التجربة التارخيية اإلسالمية ،أن األعراف والتقاليد وبقية العنارص
الثقافية املرتبطة بالظرف الزمني واملكاين لعرص النص ،وكذلك الرشوط اخلاصة باملرحلة
حتولت إىل جزء من الدين ،ولبست رداء القداسة التي خيتص
التأسيسية للجامعة املسلمةّ ،
هبا الدين .حتى أن الذين يتحدثون عن «الدين األصيل» ال جيدون مثالاً يستشهدون به،
سوى القصص التي نقلها التاريخ عن ذلك العرص .وحني يذكرون نامذج عن شخصيات
اإلسالم ،فإهنم ال يرون أحدً ا سوى الذين عاشوا يومذاك.

حتولت -يف أذهان املسلمني -إىل نوع
بكلمة أخرى ،فإن حمتويات عرص الوحي قد ّ
من املثال الذي يتط ّلع إليه كل مسلم .فكلام ابتعدنا عنه زمن ًّيا ،ابتعدنا عن املثال والصورة
النموذجية للدين .وترتّب عىل هذا اعتقاد فحواه أن إحياء الدين وجتديده يعني ،عىل وجه
التحديد ،إحياء األعراف والتقاليد ونمط العيش الذي كان سائدً ا يف عرص الوحي.

ﷺ مفهوم اإلسالم املقاصدي

يف املقابل فإن القراءة املقاصدية تدور حول غايات الدين وأغراضه ،التي ال تنحرص
يف ظرف اجتامعي خاص ،وال تستمد قيمتها أو ديمومتها من حقبة تارخيية بعينها .هذا ال
يعني إغفال عالقة الوحي بالظرف الذي نزل فيه ومتط ّلباته .بل يعني عىل وجه الدقة ،النظر
إىل هذا الظرف باعتباره ظر ًفا ،وليس قيدً ا عىل الرسالة وال جز ًءا من جوهرها ،وال غاية
هنائية للخطاب اإلهلي.

الرتكيز عىل غايات الدين ومقاصده ،يعني ربط تطبيقات القيم والتعاليم الدينية،
بل والتدين يف العموم ،بروح الرسالة واألغراض التي أرادت حتقيقها يف حياة أتباعها ،وال
سيام تقوى اهلل يف الرس والعلن .أما الظواهر والشكليات ونظم العيش ،فهي غري مستهدفة
بذاهتا ،وليست موضو ًعا الهتامم الدين .فهي تعبرّ يف املقام األول عن حاجات للناس يف
ظرف زمني أو مكاين خاص ،سواء كان هذا الظرف هو زمن الوحي أو األزمان التالية
له .وألهنا كذلك فهي تتغيرّ بني زمن وآخر ،أو بني مكان وآخر ،بحسب حاجات الناس
وحتوالت حياهتم.
ّ
رسالة اهلل مثل الغيث ،هيطل عىل األرض يف حقبة حمدّ دة ،زاللاً صاف ًيا ،ثم جيري يف
أرجائها ،فيحمل من كل بقعة يمر هبا شي ًئا من لوهنا ورائحتها وطعمها ،ويدخل فيه يشء
من أعرافها وتقاليدها .وحني يمر الزمن ،جتد يف كل جمتمع نسخة من اإلسالم ،تتوافق مع
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بقية النسخ يف العمومات ،وتتاميز يف التفاصيل .ونفهم بالبدهية أن هذا التاميز ثمرة الختالف
املجتمعات يف األفهام واحلاجات والسالئق.

العمل الذي ينبغي لعلامء ومفكري اإلسالم القيام به ،هو تفكيك ذلك االختالط
بني الرسالة وتقاليد املجتمعات .أي فرز اجلزء الذي يعكس روح الرسالة وغايتها ،من
ذلك الذي يعكس حاجات برشية خاصة بظرف معينّ  .ومن بينها املقتضيات اخلاصة بعرص
الوحي .ومن ثم العبور من املسائل والقضايا املرتبطة بالزمان ،إىل النص الثابت والعابر
للزمان .وبتعبري آخر :فإن دور العلامء واملفكرين ال ينبغي أن خيترص يف تكرار املسائل
يبق منها غري
واألحكام التي انتهى زمنها ،وتالشت املصلحة املقصودة من ترشيعها ،فلم َ
االسم والشكل اخلارجي ،من دون فاعلية تذكر يف حتقيق األهداف والغايات الرفيعة للدين.
ينبغي للعلامء واملفكرين التو ّقف عن تدوير األفكار يف حلقة مفرغة ،والرتكيز –بدل
ذلك -عىل الرسالة الداخلية لتعاليم الدين ،أي جوهرها ،والغايات التي تبتغي الوصول
إليها يف هذا العرص.

ﷺ صدمة احلداثة

ما نشهده اليوم من اهتامم بتجديد املعرفة الدينية ،يؤكّد أن جمتمعنا -يف العموم-
يشعر باحلاجة إىل مراجعة ما ألفه وما ورثه من ثقافة دينية .وهو يشعر بأن ما ينفعه هو
حترر من قيود التاريخ واتجّ ه إىل احلارض
هذه القراءة اجلديدة ،أي اإلسالم املقاصدي ،الذي ّ
واملستقبل ،ساع ًيا للربط بني قيم الدين وحاجات العرص .وليس ثمة شك أن نضج هذا
املسار وتكامله ونموه ،سيأيت بنفع كبري للدين وملجتمع املؤمنني.

لكن جيب االنتباه إىل حقيقة أن هذا املسار سيؤ ّدي –ظاهر ًّيا عىل األقل– إىل تقليص
املجال الديني .بمعنى أنه سيخرج الكثري من القضايا واملسائل من دائرة الدين إىل دائرة
العلم ،حيث جيري تكييفها بناء عىل معطيات العقل املعارص ،وليس أحكام الفقه أو
مصادره .أقول :إن هذا سيجعل الدين أضيق نطا ًقا .لكنه سيكون – يف الوقت نفسه– أكثر
عم ًقا وأقرب إىل جوهر املسألة الدينية ونطاقات اشتغال الدين .وسيجد إنسان اليوم احلائر
ضالته يف التأ ّمل يف الدين.
تعرفنا أكثر فأكثر عىل
كلام انخرط الدين يف قضايا ومشكالت املجتمع واملعرفة ،كلام ّ
واقعه ،كفاءته واملتو ّقع منه ،بشكل أكثر دق ًة وحتديدً ا.
انفتاح املسلمني عىل تيار احلداثة ،هو الذي أثار معظم األسئلة املتع ّلقة بدور الدين
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ومكانته يف العرص احلديث .بالنسبة إليران ،يمكن حتديد نقطة البداية باحلركة الدستورية
( .((()1905قبل هذا احلدث ،كانت العقائد واألخالق والرشيعة جز ًءا من العرف السائد.
مكونات هذا العرف الدينية أو غري الدينية.
ألي من ّ
ثمة جدل ِجدِّ ي ،يشكّل حتد ًيا ٍّ
ومل يكن ّ
مع دخول العامل عرص احلداثة ،وتعرف املسلمني تدرجي ًّيا عىل معايري العرص اجلديد وقضاياه،
برزت العالقة بني التدين واحلداثة كواحدة من أهم املسائل التي واجهت اإلنسان املسلم
يف عرصه اجلديد.
ولعل نقطة االشتباك األوىل هي اكتشاف التعارض بني بعض املقوالت الدينية،
ومقوالت أو منجزات املدن ّية احلديثة .ومع مرور الزمن ،ظهرت أبعاد أخرى للتفارق بني
اجلانبني ،وال سيام يف جمال الرشيعة أي الفقه وأحكام اإلسالم العملية ،أكثر ممّا ظهر يف جمال
اإليامن والعقيدة واألخالق والسلوك .أصبح املشكل أكثر جدية حني اتّسع نفوذ منتجات
حتول
وحتول إىل عرف عام للعرص ،أو بحسب املصطلح الفنيّ ،
املدن ّية اجلديدة ومنجزاهتاّ ،
التطور إىل تعارض مبارش بني بعض املقوالت
إىل سرية العقالء يف هذا العرص .فقد أ ّدى هذا
ّ
الدينية وبني عرف العرص اجلديد أو سرية العقالء.

كان رد الفعل األويل من جانب املتدينني ،هو ختطئة الدعاوى واملعايري اجلديدة .بل
صور احلداثة كمحاولة من ّظمة أو مؤامرة شيطانية غرضها هدم أساس الديانة.
إن بعضهم ّ
ٍ
وقرروا –تب ًعا هلذا الفهم -أن الواجب الديني يومئذ يقتيض إغالق أبواب البالد أمام تيار
ّ
احلداثة.

فقرر أن طريق السعادة
يف مقابل هذا اإلفراط ،اتخّ ذ فريق آخر جانب التفريطّ .
يكمن يف التسليم املطلق للحداثة ،وهتميش الدين إىل أضيق زاويا احلياة .وما حدث فعلاً
يضم
ثمة فريق ثالث ّ
أن هذا الفريق تو ّقف عند تغيري املظاهر ،ومل يقبض عىل جوهر التقدّ مّ .
املتدينني ذوي البصرية ،رأى أن التخليّ عن الدين والتقاليد لن يأيت بخري .كام أن الفرار من
مواجهة حتدّ ي احلداثة عبث مستحيل .إن جتربة املواجهة األوىل تكشف أن صخرة ال يمكن
أن توقف السيل ،وأن علينا –بدل املامنعة السلبية -التفكري يف وسيلة أخرى .خيار الفريق
الثالث هو إجياد مصاحلة من نوع ما ،بني الدين واحلداثة ،أي احلفاظ عىل اإليامن ،دون
التنكّر لتجربة اإلنسان يف العرص احلديث.

((( حول احلركة الدستورية ،انظر :أروند إبراهيميان ،تاريخ إيران السيايس ،ترمجة جمدي صبحي ،الكويت:
عامل املعرفة ،2014 ،الفصل  ،2ص .57
أيضا :حسن كريم اجلاف ،موسوعة تاريخ إيران السيايس ،بريوت :الدار العربية للموسوعات،
انظر ً
.303 /3 ،2008
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 لكن كيف يمكن للمسلم أن يعيش يف العامل احلديث ،وأن حيافظ يف الوقت نفسهعىل تقاليده؟.
ُقدِّ مت أجوبة خمتلفة عن هذا السؤال املهم ،ختربنا عن مسا ٍع حثيثة بذهلا علامء الدين،
ِّ
حلل اإلشكاليات والتنازعات املحتملة بني تعاليم اإلسالم ومقتضيات العرص اجلديد.
ومثلام حيدث يف كل جدل ،كانت بعض األجوبة متقنة ومتينة ،وبعضها اآلخر دون املستوى
املطلوب من حيث العمق .لكن –عىل أي حال– فإن جمموعها يشري إىل اهتامم علامء الدين
هبذا األمر.
ألسباب علمية وفنية بحتة ،سوف نقترص هنا عىل استعراض أجوبة علامء الدين
واملفكرين اإلسالميني الشيعة .وكام سيايت فإن معظم التعارضات التي رصدها هؤالء،
حمصورة يف دائرة الترشيع والقانون ،أما يف دائرة االعتقاد واإليامن واألخالق والسلوكيات،
فليس هناك سوى القليل من التعارضات ِ
اجلدِّ َّية بني الدين واحلداثة .ومن هنا فإن معظم
املعاجلات املقرتحة تركّزت عىل الدائرة األوىل.

جدير بالذكر أن املناقشات املتع ّلقة هبذا املوضوع ،تتجاوز دائرة الترشيع إىل فلسفة
سنخصص مناقشتنا
الدين وفلسفة الترشيع والقانون .وهي مجي ًعا جديرة بالنقاش .لكننا
ّ
احلارضة للمقاربات املنهجية اخلاصة بالترشيع ،دون فلسفته أو فلسفة الدين .وهبذا
التخصيص تندرج املناقشة يف اإلطار العام لعلم أصول الفقه.
يمكن تقسيم هذه املعاجلات إىل ثالثة مسارات منهجية أو نامذج ،هي نموذج الثابت
وأخريا نموذج اإلسالم املقاصدي/
واملتغيرّ  ،ونموذج الفقه احلكومي أو فقه املصلحة،
ً
إلغائي.

املقاربة األوىل :نموذج الثابت واملتغي

رواجا خالل القرن األخري .وف ًقا
نموذج الثابت واملتغيرّ هو أشهر النامذج وأكثرها
ً
للقائلني هبذا النموذج ،فإن أحكام الرشيعة اإلسالمية تنقسم إىل نوعني :أحكام ثابتة
وأخرى متغيرّ ة .األحكام الثابتة هي متن الرشيعة ،ولذا فهي عابرة للزمان واملكان .أما
األحكام املتغيرّ ة فهي مؤ ّقتة ،ظرفية وتابعة للمصالح املوضعية ،وقابلة للزوال .الثوابت هي
تلك التي أوحى اهلل هبا إىل نب ّيه .أما املتغيرّ ات فهي تلك األحكام التي يضعها البرش يف ظل
الثوابت .ومع أهنا واجبة االحرتام يف املجتمع املسلم ،إلاَّ أهنا ال تعترب جز ًءا من متن الدين.
أما من يضع هذه األحكام ويقنّنها ،فإن للعلامء فيه قولني:
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مرشع األحكام املتغرية
التقرير األول :أن احلاكم هو ّ

من القائلني هبذا الرأي املرحوم حممد حسني الطباطبائي صاحب تفسري امليزان
وأتباعه .وهم يعتقدون أن وضع األحكام التي تصنّف ضمن املتغيرّ ات ،بيد من يتولىّ
السلطة السياسية يف املجتمع املسلم .وبناء عىل نظرية والية الفقيه ،فإن املتغيرّ ات هي ذاهتا
األحكام الوالئية أو احلكومية ،التي غرضها إنجاز مصالح املسلمني((( .وف ًقا للطباطبائي،
فإن أحكام الرشيعة قسامن(((:

(((

* أحكام وقوانني ثابتة حتافظ عىل املنافع احلياتية لإلنسان ،من زاوية كونه إنسانًا
يعيش حياة اجتامعية ،بغض النظر عن املكان والزمان والعوامل الطارئة (املتغيرّ ة) األخرى.
مثل العقائد والنظم التي تعكس عبودية اإلنسان خلالقه ،والقواعد العامة الناظمة حلياة
اإلنسان ،من قضايا الغذاء والسكن والزواج ،وما هو رضوري لصيانة أصل احلياة
تصور زواهلا.
االجتامعية .فكل هذه أمور ثابتة حيتاجها اإلنسان دائماً  ،وال يمكن ّ
* أحكام وقوانني ذات طابع مؤ ّقت أو حمليّ  .وهي ختتلف بحسب أنامط احلياة
للتطور التدرجيي للحضارة واملدنية ،وما
املختلفة .ومثل هذه األحكام قابل للتغيري تب ًعا
ّ
يستتبعه من تغيرّ يف تركيب املجتمع وتاليش األساليب القديمة يف املعيشة وظهور بدائل
جديدة عنها.

تقوم األحكام الثابتة عىل أساس ما جبل عليه اإلنسان وجود ًّيا ،وما تقيض به
حترك
تسمى الدين والرشيعة اإلسالمية ،التي تقود اإلنسان لو ّ
خصوصيته يف اخللق .وهذه ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف إطار هداها نحو السعادة اإلنسانية { َف َأق ْم َو ْج َه َك للدِّ ِ
َّاس
ين َحني ًفا ف ْط َر َة اللهَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
َع َل ْي َها لاَ َت ْب ِد َيل لخِ َ ْل ِق اللهَِّ َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم}(((.
أما النوع الثاين ،أي األحكام القابلة للتغيري ،فرتتبط باملصالح العامة ،التي قد ختتلف
بني زمان وآخر وبني مكان وآخر .وضع هذه األحكام جزء من سلطات صاحب الوالية

((( الطباطبائي مفرس وأستاذ فلسفة معروف يف الوسط الديني الشيعي .تويف  .1981ملعلومات عن حياته،
انظر ويكي شيعه ( 25يونيو https://goo.gl/29mSHD )2018
((( لتفاصيل حول احلكم الوالئي ومتييزه عن أنواع احلكم األخرى ،انظر :عيل إهلي اخلراساين ،حجية حكم
احلاكم عند اليقني بمخالفته للواقع ،جملة نصوص معارصة ( 19ابريل https://goo.gl/md1BEi )2015
((( حممد حسن الطباطبائي ،مقاالت تاسيسية يف الفكر اإلسالمي ،تعريب خالد توفيق ،مؤسسة أم القرى
للتحقيق والنرش1415 ،هـ ،ص .105
https://ia800908.us.archive.org/17/items/42389743279833/mqalat-tasesiah.pdf

((( سورة الروم ،اآلية .30
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العامة ،حيث ّ
تشخص موضوعاهتا وحدودها بام حي ّقق املصالح العامة يف كل ظرف ،ويف
إطار الثوابت الدينية .هذا النوع من األحكام ال يعدّ -بحسب االصطالح الديني اخلاص-
جز ًءا من الرشيعة الساموية ،وال يطلق عليه اسم الدين ،وإن كان واجب الطاعة ،لصدوره
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأوليِ الأْ َ ْم ِر ِمنْك ُْم}(((»(((.
عن ويل األمر { َيا َأيهُّ َا ا َّلذي َن َآ َمنُوا َأطي ُعوا اللهََّ َو َأطي ُعوا َّ
مثل هذه األحكام والقوانني املتغيرّ ة تنتهي إىل أصل يف اإلسالم ،هو «صالحيات
ويل األمر» .وهذا األصل هو الذي يعالج احلاجات املتغيرّ ة للناس يف كل عرص وزمان،
ويستجيب للتبدالت يف كل منطقة ومكان وجمتمع ،من دون أن تنال األحكام الثابتة يف
الدين يد النسخ أو التبديل(((.

املقررة يف الرشيعة ،هو النقطة
ويل أمر املسلمني الذي وصل إىل منصبه وف ًقا للقواعد ّ
التي ّ
يتلخص فيها رأي املجتمع املسلم ،وتتك ّثف فيها مشاعره وإرادته العامة .وهو يملك
وترصف.
الوالية العامة يف املنطقة التي حيكمها ،بكل ما تنطوي عليه من صالحيات عمل
ّ
إن يد احلاكم (ويل األمر) مبسوطة دون قيد يف وضع وتنفيذ ما يراه مناس ًبا من الضوابط
والقوانني اجلديدة ،التي تساعد عىل تقدّ م احلياة االجتامعية ،وحت ّقق مصلحة اإلسالم
واملسلمني.
ما ينبغي التأكيد عليه جمدّ ًدا أن األحكام اجلديدة -التي أسميناها املتغريات -واجبة
التنفيذ .إلاَّ أهنا -يف الوقت ذاته -ال تعدّ جز ًءا من الرشيعة ،وال تدخل يف نطاق احلكم
فبمجرد أن تنتفي املصلحة يرتفع احلكم.
اإلهلي .هذه النظم وجدت لتحقيق مصلحة،
ّ
حينها يتعينّ عىل ويل األمر أن يرفع احلكم املنتفي ويعلن ذلك للناس ،ثم يستبدله بحكم
آخر يتّسق مع املصالح املستجدة(((.
يمكن إجياز تقرير العالمة الطباطبائي عن نموذج الثابت واملتغيرّ  ،يف النقاط التالية:
 -1أحكام وقوانني وتعاليم اإلسالم تنقسم إىل قسمني  :ثوابت ومتغيرّ ات.
 -2سامت األحكام يف القسم األول أهنا:
أ -حافظة للمصالح احليوية للجنس اإلنساين.
ب -ثابتة ال تقبل التغيري والنسخ.

((( سورة النساء ،اآلية .59
((( مقاالت تاسيسية ،نفس السابق.
((( مقاالت تاسيسية ص 112
((( مقاالت تاسيسية ص .114
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ت -وضعت من قبل الشارع ،أي اخلالق سبحانه أو الرسول.
حرصا.
ث -املقصود بالدين والرشيعة اإلسالمية هو أحكام هذه القسم
ً

 -3سامت األحكام يف القسم الثاين أهنا:
أ -حافظة للمصالح املختلفة الزمانية واملكانية واملؤ ّقتة للبرش.
ب -متغيرّ ة ،قابلة للزوال والنسخ.
ت -توضع من قبل وايل املسلمني يف إطار الثوابت الدينية .وهي توضع وتلغى
بحسب تشخيصه للمصالح الزمنية.
ث -مع أهنا واجبة الطاعة إلاَّ أهنا ال تعترب من الرشيعة أو األحكام اإلهلية.

هذا التقرير عن نموذج الثوابت واملتغيرّ ات يستدعي بعض األسئلة الرضورية ،منها:
 -1هل مجيع األحكام الرشعية املوجودة يف الكتاب والسنة ،تصنّف بني األحكام
الثابتة؟
 -2إذا كان بني األحكام الصادرة عن النبي أو األئمة أحكام متغيرّ ة ،فام هو معيار
التمييز بني األحكام الثابتة واملتغيرّ ة؟.
قرصا عىل األحكام الثابتة ،وأن األحكام
 -3إذا كان وصف الرشيعة اإلسالمية ً
املتغيرّ ة ليست كذلك ،رغم أهنا واجبة الطاعة ،فام هو التكييف النظري لنسبتها إىل اإلسالم،
ومقررات إسالمية؟.
واعتبارها أحكا ًما ّ
 -4ما هو منهج ومعيار وإطار األحكام املتغيرّ ة؟ وما هو املعيار الذي يستند إليه وايل
املسلمني يف وضع تلك األحكام؟.

التقرير الثاين :أن وضع األحكام املتغيرّ ة مسؤولية نواب الشعب

يتفق النائيني والصدر يف جانب من هذا التقرير ،وهو القول بدور نواب الشعب يف
الترشيع .لكنهام يتاميزان يف جوانب أخرى .يقول املريزا النائيني يف تنبيه األمة وتنزيه امللة:

جمموعة الوظائف املرتبطة بالنظام وحفظ الدولة ،وسياسة األمة ،سواء كانت دساتري
أولية ،وهي التي تتكفل ببيان أصل القانون العام ،أو كانت ثانوية تتضمن اجلزاء عىل خمالفة
القوانني األولية ،ال خترج عن أحد قسمني بالرضورة :إما إهنا منصوصة يف الكتاب أو
السنة ،بحيث تكون الوظيفة العملية ألرباب الترشيع معينة ،وحكمها يف الرشيعة املطهرة
مضبو ًطا ،أو أهنا غري منصوصة ،فالوظيفة العملية املرتتبة عليها غري معينة ،لعدم اندراجها
ٍ
حينئذ موكولة إىل رأي وترجيح الويل النوعي.
حتت ضابط خاص ،فهي
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ومن الواضح أن الوظيفة املرتتبة عىل القسم األول (القوانني املنصوصة األحكام) ال
تقبل التغيري باختالف األعصار واألمصار ،وال يمكن تصور يشء فيها غري التعبد بام ورد
عليه النص إىل قيام الساعة.
أما الوظيفة املرتتبة عىل القسم الثاين ،فهي تابعة للمصالح .فكل ما أدى إىل مصلحة
أيضا فهي تتأثر بمقتضيات الزمان واملكان ،فقد ختتلف
صح ،والعكس بالعكس .وهلذا ً
َّ
الوظيفة الرشعية أو تتغري ،من مكان إىل آخر ،ومن زمان إىل آخر.

وكام أن هذه األمور موكولة إىل رأي وترجيحات الوكالء املنصوبني من قبل اإلمام
املعصوم يف سائر األقطار ،عند حضوره وكونه مبسوط اليد ،فكذلك األمر يف عرص الغيبة،
أيضا إىل نظر وترجيحات نوابه العامني ،أو املأذونني من قبل من له والية
فهي موكولة ً
اإلذن.

وبعد ما اتضح هذا املعنى ،فإن الفروع السياسية املرتتبة عىل هذا األصل ،هي كام ييل:

األول :القوانني التي ينبغي االهتامم بدقة انطباقها عىل الرشعيات ،مقصورة عىل
القسم األول ،أي تلك القوانني القائمة عىل أساس أحكام منصوصة .أما يف القسم الثاين
فهذا املطلب ال موضوع له أصلاً وال حمل.

الثاين :الشورى ،التي هي أساس الدولة اإلسالمية ،بنص الكتاب والسنة ،موضوعها
القسم الثاين .أما القسم األول فهو خارج عن هذا العنوان متا ًما ،وال حمل للمشورة فيه أبدً ا.

الثالث :كام أن آراء وترجيحات الوالة والعامل ،املنصوبني من قبل املعصوم يف زمن
حضوره وبسط يده ،ملزمة يف القسم الثاين (الوظائف التي مل تنص الرشيعة عىل أحكامها)،
كذلك فإنه يف عرص الغيبة ،تكون ترجيحات النواب العامني أو املأذونني من قبلهم ،ملزمة
يف هذا القسم ،بمقتىض النيابة القطعية الثابتة.

نظرا لكون معظم السياسات العامة ،مندرجة حتت القسم الثاين (الوظائف
الرابعً :
التي مل ترد فيها أحكام منصوصة) فهي تابعة لعنوان والية ويل األمر ونوابه اخلاصني أو
العامني أو ترجيحاهتم ،وأن أصل ترشيع الشورى يف الرشيعة ،إنام هو هبذا املنظور.

ونظرا ألن قيام أعضاء املجلس بوظيفتهم يف حفظ النظام ،واملنع عن تعدي
ً
املغتصبني ،متوقف عىل تدوين متعلقات الوظيفة يف صورة قانون .كام أن نفاذ مقرراهتم
متوقف عىل صدورها من جملس الشورى كام سبق بيانه .وهذا بدوره يعتمد عىل كفاءة
وخربة ممثيل األمة ،مع إمضاء وأذن من له اإلذن واإلمضاء ،كام رشحنا ساب ًقا .فإذا تم هذا
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فإن مجيع جهات الصحة واملرشوعية جمتمعة يف هذا العمل ،ومجيع الشبهات واإلشكاالت
مندفعة .وكون هذه اهليئة املنتخبة من األمة ،مرج ًعا يف التقنني ،وأهنا القوة العلمية ،منحرص
يف هذا املعنى.

اخلامس :ال يندرج القسم الثاين من السياسات العامة حتت ضابط معني .وإنام خيتلف
باختالف املصالح واملقتضيات .وهو من هذه اجلهة غري منصوص يف الرشيعة .بل موكول
نظرا
إىل مشورة وترجيح من له والية النظر .وعىل ذلك فالقوانني املرتبطة هبذا القسمً ،
الختالف املصالح باختالف الزمان ،ستكون خمتلفة ال حمالة ،ويف معرض النسخ والتغيري
دائماً  ،دون القسم األول الذي هو مبني عىل الدوام والتأبيد .ومن هنا يظهر أن القانون الذي
ينظم التغيري والنسخ مربوط بذلك القسم فقط(.((1
اآلتية:

تقرير العالمة النائيني عن نموذج الثوابت واملتغريات ،يمكن تلخيصه يف النقاط

 -1األحكام السياسية ،بل كافة األحكام االجتامعية قسامن :أحكام منصوصة
رشعية ،وأحكام غري منصوصة.
 -2األحكام املنصوصة الرشعية :أ) ثابتة ،ب) غري قابلة للتغيري ،ت) غري قابلة
للنسخ ،ث) يستنبطها الفقهاء ،ج) وأن أكثر األحكام السياسية ليست من هذا القسم.

 -3القسم الثاين من األحكام (املتغريات) :أ) غري منصوصة ،أي إنه ال يوجد يف
نص الرشيعة ضابط ومعيار خاص هلا ،ب) تابعة للمصالح ومقتضيات الزمان واملكان،
ت) متغرية وقابلة للزوال والنسخ ،ث) وأن وضعها يف يد وايل املسلمني ،ج) توضع بناء
عىل مشورة أهل النظر ،ح) يمكن لوايل املسلمني أن يفوض وضع هذه األحكام إىل ممثيل
الشعب ،خ) ال تطبق عىل الرشعيات د) أكثر األحكام السياسية يف هذا القسم ،ذ) هذه
األحكام واجبة الطاعة رش ًعا.
يمتاز تقرير النائيني عن تقرير الطباطبائي السابق الذكر بالنقاط التالية:
 -1ارتباط الثابت واملتغري باملنصوص وغري املنصوص.

 -2لزوم املشورة مع أهل النظر عند وضع األحكام غري املنصوصة.
 -3ال حتتاج األحكام غري املنصوصة للتطبيق عىل الرشعيات.

( ((1حممد حسني النائيني :تنبيه األمة وتنزيه امللة ،حترير توفيق السيف( ،ن .أ )2014 .ص .132

http://talsaif.blogspot.com/201410//blog-post_19.html
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 -4إمكانية تفويض وضع األحكام غري املنصوصة إىل ممثيل الشعب.

 -5أكثر األحكام السياسية بل حتى االجتامعية تندرج يف هذا القسم.

األسئلة التي يثريها تقرير النائيني عن نموذج الثابت واملتغري

أ -هل يمكن اعتبار مجيع األحكام املنصوصة ثابتة ،وغري قابلة للتغيري؟ .أليس
من املمكن أن بعض األحكام املتغرية ،التي وضعها الرسول أو األئمة ،ال زالت باقية بني
األحكام املنصوصة؟.

ب -إذا كانت أحكام القسم الثاين (املتغريات) ليس هلا معيار وضابط خاص يف نص
الرشيعة ،وأن التطبيق عىل الرشعيات فيها بال موضوع وال حمل ،وأن وضع هذه األحكام
حيتاج إىل املشورة ،وأن باإلمكان تفويض وضعها إىل غري الفقهاء (ممثيل الشعب) ،فام احلاجة
فقيها؟.
واحلال هذه إىل أن يكون وايل املسلمني ً

ت -إلزامية وضع هذه األحكام من جانب وايل املسلمني ،وكوهنا واجبة التنفيذ،
اليس ذاته اإللزام العقيل برعاية النظام االجتامعي العام؟.
ث -إذا كانت معظم السياسات النوعية ،بل األكثرية الغالبة من األحكام االجتامعية،
أحكا ًما غري منصوصة ،فكيف وبأي معنى يمن القول بسياسة دينية أو حكومة دينية ،وما
إىل ذلك؟.

التقرير الثالث :منطقة الفراغ

مثل النائيني ،أرجع السيد حممد باقر الصدر( ((1وضع األحكام يف األمور املتغرية إىل
نواب الشعب .نعرف أن الشارع أصدر أحكا ًما تتعلق ببعض أفعال البرش ،وسكت عن
األفعال األخرى .وقد صنف الفقهاء هذا القسم من األفعال حتت عنوان املباحات .وأطلق
عليها الصدر اسم «منطقة الفراغ الترشيعي»( ((1بمعنى أهنا ختلو من حكم رشعي ملزم .إن
سكوت الشارع عن أحكام هذه املنطقة ال يعني اهنا ال حتتاج إىل حكم أصلاً  ،بل يعني أهنا
مرتوكة للمسلمني أنفسهم كي خيتاروا األحكام التي جيدوهنا مناسبة حلاجاهتم.
( ((1حممد باقر الصدر فقيه ومفكر معروف ،اعتقل يف أبريل  1981وقتل مع شقيقته آمنة .لبعض التفاصيل
عن حياته ،انظر« :السرية الذاتية لإلمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر» ،مؤسسة الصدرين للدراسات،
(اطلعت عليه يف  27يوليو /http://www.alsadrain.com/sader1 )2018
( ((1لنقاش مفصل حول الفكرة ،انظر :ذبيح اهلل نعيميان :نظر ّية «منطقة الفراغ» ّبوابة الترشيع لقوانني
الدولة ،نصوص معارصة ( 15أكتوبر https://goo.gl/Dnbyxt )2017
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وف ًقا للصدر ،فإن األحكام يف منطقة الفراغ يضعها نواب الشعب يف السلطة
الترشيعية ،بناء عىل تشخيصهم للمصالح العامة .ويعتقد الصدر أنه يف األحكام املختلف
فيها ،يعني أكثر األحكام الفقهية ،خيتار جملس أهل احلل والعقد من آراء الفقهاء ما يراه أكثر
تناس ًبا مع مصلحة النظام .يقول يف هذا الصدد(:((1
الرشيعة اإلسالمية هي مصدر الترشيع ،وذلك عىل النحو التايل:

أول :أحكام الرشيعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق ،تعترب  -بقدر صلتها باحلياة
حيا يف وثيقة الدستور أو ال.
االجتامعية  -جز ًءا ثابتًا يف الدستور ،سواء نص عليه رص ً

ثان ًيا :إن أي موقف للرشيعة حيتوي عىل أكثر من اجتهاد ،يعترب نطاق البدائل املتعددة
من االجتهاد املرشوع دستور ًّيا .ويظل اختيار البديل املعني من هذه البدائل موكولاً إىل
السلطة الترشيعية ،التي متارسها األمة عىل ضوء املصلحة العامة.
ثال ًثا :يف حاالت عدم وجود موقف حاسم للرشيعة من حتريم أو إجياب ،يكون
للسلطة الترشيعية التي متثل األمة أن تسن من القوانني ما تراه صاحلًا .عىل ألاَّ يتعارض
مع الدستور .وتسمى جماالت هذه القوانني بمنطقة الفراغ ،أي ما تركت الرشيعة للمكلف
اختيار اختاذ املوقف فيها.
تقرير الصدر عن نموذج الثابت واملتغري ،يمكن تلخيصه يف النقاط التالية:

 -1تنقسم القوانني اإلسالمية إىل ثالثة أقسام ،أوهلا األحكام الرشعية املتفق عليها.
وثانيها األحكام الرشعية التي فيها اختالف بني الفقهاء .وثالثها أحكام منطقة الفراغ ،أي
املنطقة التي مل يقرر فيها الشارع حكماً بالوجوب أو التحريم.
 -2األحكام الرشعية املتفق عليها ،تعترب من األحكام الثابتة التي ال تزول (إطار
الرضوريات الفقهية).
 -3يف األحكام الرشعية التي تنطوي عىل خالف بني الفقهاء ،خيتار نواب الشعب
الرأي األكثر انسجا ًما مع املصلحة العامة .يف هذا اإلطار ال جيب االلتزام برأي فقيه بعينه،
أيضا.
حلا أو كان ويل األمر .ويفرتض أن هذه األحكام من الثوابت ً
ولو كان مرج ًعا صا ً
 -4يف منطقة الفراغ أو دائرة املباحات ،فوض الشارع التقنني إىل املكلفني .نواب

( ((1حممد باقر الصدر ،ملحة فقهية متهيدية عن مرشوع دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،ضمن كتاب
«اإلسالم يقود احلياة» ،قم :انتشارات دار الصدر ،ط1429 ،4هـ ،ص .19

http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/388.pdf
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الشعب هم املكلفون بوضع األحكام امللزمة يف هذه الدائرة ،عىل أساس املصلحة العامة،
ومع رعاية نصوص الدستور .ومن الواضح أن أحكام هذه الدائرة من املتغريات.

ميزات تقرير الصدر عىل تقرير النائيني

 -1تفكيك األحكام املنصوصة إىل أحكام متفق عليها وأحكام خمتلف عليها.

 -2قبول اختيار نواب الشعب للحكم األكثر انسجا ًما مع املصلحة العامة  ،من بني
األحكام الثابت املنصوصة التي فيها خالف بني الفقهاء.
 -3تفويض وضع األحكام يف منطقة الفراغ إىل نواب الشعب.

 -4االكتفاء باإلرشاف القانوين للمرجعية الصاحلة عىل وضع األحكام يف منطقة
الفراغ ،من أجل التذكري بام قد يقع من خمالفة للرشع.

األسئلة التي يثريها تقرير الصدر عن نموذج الثابت واملتغري

 -1هل يمكن اعتبار كافة األحكام ،اإلمجاعية منها واخلالفية ،أحكا ًما رشعية ثابتة
وغري قابلة للتغيري ..أليس من املمكن أن بعض هذه األحكام املنصوصة ،هي بقايا من
أحكام متغرية صدرت عن الرسول أو األئمة؟.

 -2منطقة الفراغ هي الدائرة التي مل يرد فيها حكم بالوجوب أو التحريم من الشارع.
فام هو مربر إرشاف الفقهاء عىل األحكام التي يضعها نواب الشعب .اليس من املمكن أن
نقول مثل ما قال النائيني من أن التطبيق عىل الرشعيات يف هذه الدائرة بال حمل أو موضوع؟.
 –3تشخيص املصالح العامة يف منطقة الفراغ ،واألحكام املنصوصة التي اختلف
فيها الفقهاء ،هل خيضع لضوابط ومعايري رشعية حمددة؟.

تقدير إمجايل

رغم ما ذكرناه من مالحظات ،ليس ثمة شك أن نموذج الثوابت واملتغريات،
قد تطور بشكل ملفت من خالل التقريرات الثالثة املذكورة .مع العلم بأن كال من هذه
التقريرات ال خيلو من نواقص ،منها:
معيارا يميز األحكام املتغرية عن نظريهتا الثابتة .يف
 -1ال يتضمن التقرير األول
ً
التقرير الثاين والثالث ال يتضح ملاذا اعتربت كافة األحكام الرشعية املنصوصة بني الثوابت.
إذا صح هذا فكيف نصنف األحكام املؤقتة واملتغرية التي صدرت عن النبي واألئمة.
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أيضا يف تلك الرشحية
 -2مشكلة عدم التوافق بني األحكام الرشعية واحلداثة ،توجد ً
من األحكام الثابتة واملنصوصة .هذا املشكل بقي دون حل يف نموذج الثوابت واملتغريات.

حمصورا يف األحكام الثابتة واملنصوصة ،فإنه ال يمكن
 -3إذا كان الدين والرشيعة
ً
إلقاء صفة احلكم الديني أو الرشعي عىل األحكام املتغرية أو غري املنصوصة ،أو األحكام
التي ترشع ضمن منطقة الفراغ .سيام وأنه ال يتوفر معيار رشعي لتشخيص املصلحة العامة.
ً -4
أخذا بعني االعتبار أن األحكام املتغرية أو غري املنصوصة ،ال يتوفر هلا يف النص
الرشعي معيار حمدد أو ضابط خاص ،وأن تطبيق الرشعيات عليها ال موضوع له وال حمل،
وأن وضع هذه األحكام حيتاج إىل مشورة أهل النظر ،فإن إيكال وضعها إىل ويل املسلمني
أو الويل الفقيه ال دليل عليه .كام أن تفويض اإلرشاف عليها إىل الفقهاء لضامن عدم خمالفتها
للرشع ،ال وجه له أيضا.
ً
أخذا بعني االعتبار هذه املشكالت ،فإنه يمكن القول :إن نموذج الثوابت واملتغريات
غري عميل ،األمر الذي جيعل من الرضوري طرح نموذج بديل.

املقاربة الثانية  :فقه احلكومة أو فقه املصلحة

ينسب تطوير نموذج فقه احلكومة أو فقه املصلحة ،إىل آية اهلل اخلميني مؤسس
اجلمهورية اإلسالمية .وهو ثمرة للمواجهة العملية بني الدين واإلدارة العامة .وبعبارة
أدق :املواجهة بني الدين ومشكالت املجتمع يف العرص احلديث .سيام بعد إخفاق املقاربة
األوىل (نموذج الثوابت واملتغريات).

يف أول األمر كان اخلميني –مثل العديد من الفقهاء اآلخرين -يميل إىل هذه املقاربة.
فركز عىل األحكام املتغرية وصالحيات احلاكم واألحكام احلكومية .وكان يسعى لتعميق
هذه الدائرة ،أملاً يف التوصل إىل تكييف مناسب للعالقة بني هذه األحكام واملصلحة
العامة .لكن بعد برهة ،وجد أن الفقه الرائج واالجتهاد املتعارف يف جمامع العلم الرشعي،
عاجز عن حل مشكالت هذا العرص ،وأن االلتزام بتطبيقاته سيأخذ املجتمع إىل طريق
مسدود وينتهي إىل إعاقة تطور املجتمع.
ومن هذا املنطلق ،التفت إىل مفهوم جديد لتأثري الزمان واملكان ،ليس فقط يف
استنباط األحكام املتغرية (بحسب تقسيم املقاربة األوىل) بل مجيع األحكام ،بام فيها
األحكام الثابتة .يرتكز هذا املفهوم عىل مكانة الفقه كمصدر ترشيع لدولة قائمة ،وليس
فقط موضو ًعا للبحث النظري ،كام كان احلال قبل قيام اجلمهورية اإلسالمية .إن قيام
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وموجها ملسريهتا .ومن هنا فإن طبيعة النظام
الدولة جيعل القانون حمور ًّيا يف حياة البالد
ً
واحلركة االجتامعية ،وجمموع العنارص التي تتداخل وتشارك يف تكوين احلياة العامة ،باتت
جز ًءا من ظرف االجتهاد وتطبيق األحكام .منذ قيام الدولة ،مل يعد االستغراق النظري
غرضا مناس ًبا للنقاشات الفقهية ،كام كان احلال قبل ذلك .الغرض الرئيس هو املسامهة يف
ً
تطوير القانون والسياسات العامة ،بوضع النظريات القابلة للتطبيق يف الواقع القائم ،عسى
أن جتد طريقها للتطبيق عىل يد الدولة التي متلك أدوات التنفيذ.

وبالنظر هلذه النقطة عىل وجه اخلصوص ،تضمنت مقاربة اخلميني مراجعة ملا صنف
كأحكام ثابتة يف املقاربة األوىل .ويمكن بناء عىل هذا القول :إن مسامهة اخلميني قد جتاوزت
فعل ًّيا نموذج الثوابت واملتغريات ،إىل وضع نموذج جديد خمتلف كل ًّيا يف أساساته ومربراته.
هذا املفهوم اجلديد لتأثري الزمان واملكان يف االستنباط يسمح بدجة أكرب من التواؤم
كثريا من وجوه التعارض بني
بني الرشيعة ،بل الدين ،وبني احلداثة ،أو عىل األقل يقلل ً
مفتاحا لفهم رؤية اخلميني يف هذا
االثنني .وننقل فيام ييل بعض العبارات التي تشكل
ً
الصدد.

لعل أكثر آراء اخلميني فرادة هي قوله بالتاميز بني األحكام الرشعية وبني اإلسالم،
وتأكيده عىل أن اإلسالم هو احلكومة أو احلاكمية ،بكل ما يتعلق هبا ويلزمها من قوانني
وأحكام .ولعله الوحيد يف الطبقة العليا من الفقهاء املعارصين ،الذي يقول دون حتفظ:
إن األحكام الرشعية ليست مطلوبة بالذات ،بل هي طرق ووسائل لبسط العدالة وإقامة
احلكم وحاكمية الدين «اإلسالم هو احلكومة [احلاكمية] بشؤوهنا ،واألحكام قوانني
اإلسالم ،وهي شأن من شؤوهنا ....األحكام مطلوبات بالعرض ،وأمور آلية إلجرائها
وبسط العدالة»(.((1
معنى هذا التقرير أن األحكام الرشعية طريقية وليست موضوعية .املطلوب بالذات
هو بسط العدالة بواسطة احلكومة اإلسالمية .أما املطلوب بالعرض ،مع صيانة الغايات
واألهداف ،فهو قابل لالستبدال والتغيري.

«حرص صالحيات احلكومة يف إطار األحكام الرشعية الفرعية ،جيعلها [احلاكمية]
عديمة املعنى واملضمون ،وجيعل مكانة هذه األحكام موازية للوالية املطلقة املفوضة لنبي
اإلسالم [ ....Kالصحيح أن] احلاكمية فرع من الوالية املطلقة لرسول اهلل K
( ((1روح اهلل اخلميني ،كتاب البيع ،ن .إ( .كتابخانه مدرسه فقاهت) ج 2ص .472

http://lib.eshia.ir/10116472/2/
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وهي إحدى األحكام األولية لإلسالم ،ومقدمة عىل كافة األحكام الفرعية ،حتى الصالة
والصوم واحلج .صالحيات احلاكم الرشعي تتضمن حتى هدم املسجد أو املنزل الواقع
يف الطريق ،مقابل تعويض صاحبه .بوسع احلاكم تعطيل املساجد عند الرضورة ،وهدم
املسجد الذي ينطوي عىل رضار ،إن مل يمكن رفع الرضار دون هدمه .للحكومة صالحية
إلغاء العقود الرشعية التي أبرمتها مع الشعب ،من طرف واحد ،فيام لو ظهر أن تلك العقود
تتعارض مع مصالح البلد واإلسالم .وهلا احلق يف تعطيل أي أمر ،عبادي أو غري عبادي،
طاملا كان استمراره خمال ًفا لصالح بالد املسلمني .تستطيع احلكومة تعطيل احلج ،الذي هو
من الفرائض اإلهلية املهمة ،بشكل مؤقت ،حني يكون خمال ًفا لصالح البلد املسلم ...أما ما
يقال ويشاع من ّ
أن هذه الصالحيات الواسعة للحكومة ،ستفسد [أحكام الرشيعة األولية
فرضا وجدلاً حصل ذلك ،فهذا من صالحيات
مثل] املزارعة واملضاربة وأمثاهلا ،أقولً :
(((1
احلكومة .وهناك أمور أبعد من ذلك لكنّني ال أود مزامحتكم» .
«الزمان واملكان عنرصان عامالن أساسيان يف االجتهاد .جتد مسألة كان هلا يف املايض
حكم ،يمكن أن يكون هلا اليوم حكم خمتلف يف ظل نظام جديد ،حتكم سياساته واجتامعه
واقتصاده عالقات خمتلفة .بمعنى أن صورة املسألة يف املايض واحلارض قد تبدو متامثلة،
لكن املعرفة الدقيقة للعالقات االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي حتيط باملوضوع،
تكشف أننا يف الواقع بصدد موضوع جديد ،يتطلب بالرضورة حكماً جديدً ا .جيب أن يكون
املجتهد حمي ًطا بمسائل زمانه»(.((1
دور الزمان واملكان يف االجتهاد ،ونوعية القرارات التي نتخذها بناء عليهام ،قضية
مهمة للغاية يف عاملنا املعارص الصاخب .ذلك أن قيام احلكومة الدينية يعيد حتديد الفلسفة
العملية للتعامل مع الرشك والكفر واملعضالت الداخلية واخلارجية .إذا واصلنا مناقشة
هذه املسائل من خالل البحوث ذاهتا ،التي اعتادها طالب احلوزات يف إطار النظريات
[السابقة لقيام احلكومة] فلن نصل إىل أي حل ،بل ربام تقودنا إىل طريق مسدود يؤدي يف
الظاهر إىل نقض الدستور(.((1

( ((1روح اهلل اخلميني ،رسالة إىل السيد عيل خامنئي بتاريخ  16دي  1366هـ.ش ()1408-5-15
صحيفه امام .451/20

www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51482/?ppage=451&utm_source=tg

( ((1اخلميني :منشور روحانيت 1367-12-3ه.ش (1409-7-15هـ) صحيفه امام .273/21

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44699

الفقرة ذاهتا يف ص 289
( ((1رسالة إىل أعضاء جممع تشخيص النظام  8دي )1409-5- 19( 1367صحيفه امام 217/21
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عيل أن أبدي أسفي الستنباط جنابكم من األخبار واألحكام .بناء
أرى من الالزم َّ
عىل فهم جنابكم هذا لألخبار والروايات ،فإن احلضارة احلديثة جيب أن تزول بشكل كيل،
وأن عىل البرش أن يعيشوا إىل األبد يف األكواخ أو الصحارى(.((1
املجتهد الواقعي يفهم احلاكمية كفلسفة عملية لكافة جوانب حياة البرش .احلاكمية
جتسيد للجانب العميل للفقه يف تعامله مع كافة املعضالت االجتامعية ،السياسية والعسكرية
والثقافية .الفقه نظرية كاملة واقعية إلدارة اإلنسان من املهد إىل اللحد(.((1
يمكن تلخيص املقاربة السابقة يف النقاط التالية:

 -1الفقه الرائج واالجتهاد املتعارف ،عاجز عن مواجهة مشكالت العرص .الواضح
أن هذا العجز متعلق باستنباط ما وصف يف املقاربة األوىل (الثوابت واملتغريات) باألحكام
الثابتة.

 -2االهتامم بمقتضيات الزمان واملكان يف كافة األحكام الرشعية ،رضورة لالجتهاد
الفعال.

 -3الفقه هو النظرية الواقعية والكاملة إلدارة اإلنسان واملجتمع من املهد إىل اللحد.
ومنه يتوقع حل كافة املشكالت السياسية ،االقتصادية ،الثقافية ،االجتامعية ،والعسكرية
للمجتمع اإلسالمي ،بل لكل املجتمعات البرشية.
( -4احلاكمية) واحلكومة اإلسالمية هي الفلسفة العملية حلياة البرش كلها .صيانة
احلكومة أوجب الواجبات .وهي من األحكام األولية لإلسالم ،ومقدمة عىل كافة األحكام
الفرعية حتى الصالة والصوم واحلج.

 -5الوالية املطلقة متنح الفقيه صالحيات واسعة لضامن مصالح الشعب وإقامة
العدل .الويل الفقيه يملك صالحية إلغاء كافة األحكام الرشعية ،التي ال تالئم مقتضيات
الزمان واملكان ،أو تتعارض مع مصلحة النظام ،طاملا بقيت عىل هذا الوصف .كام يملك
صالحية وضع األحكام البديلة التي تضمن مصلحة النظام.
 -6األحكام الرشعية مطلوبة بالعرض وليس هلا موضوعية .املطلوب بالذات هو
إقامة احلكم اإلسالمي من أجل إقامة وبسط العدل.
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44658/

( ((1اخلميني :رد عىل رسالة ايت اهلل قديري –  1367-7-2صحیفه امام 149/21
( ((1اخلميني :منشور روحانيت .املصدر السابق.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44610/
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تقييم نموذج فقه احلكومة
التالية:

يمكن إمجال نقاط قوة هذا النموذج ،مقارنة بنموذج الثوابت واملتغريات يف النقاط

 -1نظرا ألن النموذج األول (الثوابت واملتغريات) مل يقدم حلاًّ للتعارض بني
األحكام الرشعية واحلداثة يف جانب األحكام الثابتة واملنصوصة ،فإن هذا النموذج قدم
حلاًّ واف ًيا هلذا املشكل ،منطل ًقا من والية الفقيه املطلقة ،ومالحظة مقتضيات الزمان واملكان
يف استنباط مجيع األحكام.

مفوض بوضع أي حكم رضوري لضامن مصلحة الشعب
 -2معرفة الفقيه بأنه ّ
والنظام اإلسالمي ،وكذا تعطيل أي حكم يتناىف مع هذه املقتضيات ،يعطي هذا النموذج
قدرة استثنائية لتمكني الرشيعة من مواكبة متطلبات العرص.
مثل:

مع نقطتي القوة هاتني ،يواجه هذا النموذج مشكالت وحيوي بعض الغموض،

معيارا أو ضاب ًطا موضوع ًّيا /غري شخيص ،لتشخيص
 -1ال يوفر هذا النموذج
ً
مقتضيات الزمان واملكان .ومع مالحظة أن تشخيص الرشوط الزمانية واملكانية يف يد
ويل الفقيه شخص ًّيا ،وأن مجيع األحكام الرشعية خاضعة لفهمه واستنباطه وفق الرشوط
املذكورة ،فام الذي يضمن أن تغيري فهمه أو تغري شخصه ،ال يقود إىل تغيري معظم أو حتى
كافة األحكام؟ .وكيف يمكن أن نقبل بربط الدين أو الرشيعة عىل هذا النحو بفهم شخص
واحد؟.

 -2يفرتض أن ناتج هذه املقاربة هو أحكام دينية أو سياسات دينية .فكيف محلت
هذا الوصف؟ .رعاية مقتضيات الزمان واملكان أو مصالح النظام أو مصالح الشعب ،كلها
أمور عقالئية ،وال يلزم أن تكون موجودة يف النص الديني ،وقد ال تتغري مع تغيري الدين أو
املذهب .جمرد تفويض الفقيه بتشخيص املصالح أو حتديد مقتضيات الزمان واملكان ،ليس
ضامنًا لكون استنباطاته دينية.
إذا استند الفقيه يف هذين األمرين (تشخيص املصلحة وحتديد مقتضيات الزمان
واملكان) إىل غري الدين ،مثل األبحاث العلمية أو رأي اخلرباء ،وهذا هو ما حيصل واق ًعا،
معيارا للفهم واالستنباط الديني .بل من حيث األساس ،هل
فكيف يصبح «خارج الدين»
ً
سيبقى يشء من الدين إذا استمر هذا املنهج .أم أن كافة األحكام الرشعية ستذوب يف حملول
املصلحة ومقتضيات الزمان واملكان؟
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نظرا لرتكيز هذه املقاربة عىل احلكم والقوة السياسية ،والسلطة والوالية املطلقة
ً -3
للحاكم الديني عىل الفقه ،فإن األحكام الرشعية ستكون بصورة ما تابعة ملصالح احلكم،
وذيلاً للسلطة السياسية ومنغمسة يف اليوميات .ثمرة هذه املقاربة قد تكون يف هناية املطاف
«دينًا حكوم ًّيا» .الدين احلكومي وباء خطري ،يدمر اإليامن واملعنوية والوجدان الديني.
 -4وف ًقا ملا يطرحه هذا النموذج ،فإن ما نتوقع احلصول عليه من الدين ،وال سيام
الفقه ،هو ذاته ما نتوقع احلصول عليه من جمموعة العلوم اإلنسانية .وهذا يثري اإلشكاالت
اآلتية:
كثريا من جمال عمل العلوم اإلنسانية ،حيث يشمل كافة القضايا
أ -أنه ممتنع ألنه أوسع ً
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية لكافة املجتمعات اإلنسانية.

ب -هذا النوع من التوقعات ،أي تنظيم الدنيا وتدبري املجتمع ،غري مقبول من
الدين ،وإثباته بحاجة إىل دليل ،والدليل غري قائم.

ت -إذا كان تشخيص املصلحة العامة وحتديد مقتضيات الزمان واملكان ،أمور
عقالئية ،أي غري دينية ،وهي إىل حد ما متعلقة باملوضوعات وليس األحكام ،فام الدليل
عىل أن هذه األمور جيب أن تفوض إىل الفقيه؟.

املقاربة الثالثة  :اإلسالم املقاصدي

املشكالت املنظورة يف املقاربتني السالفتني ،دعت إىل طرح نموذج بديل ،يمكننا
أن نسميه «اإلسالم املقاصدي» .حياول هذا املنهج اجلمع بني نقاط قوة املقاربتني األوىل
والثانية ،والتخفف من اإلشكاالت الواردة عليهام .يلحظ هذا املنهج عد ًدا من النقاط.
أوهلا املحافظة عىل مكانة الدين ودوره يف احلياة ،وعدم هتميش بعده الروحي .ثان ًيا :جمال
اشتغال الدين يف هذه املقاربة أضيق من املقاربتني السابقتني ،لكن نفوذه أقوى وأعمق.
ثال ًثا :هذه املقاربة جتعل الدين أكثر قدرة عىل مواجهة األسئلة اجلديدة التي تطرح عليه،
والتعامل مع ما يتوقعه إنسان العرص اجلديد من الدين .كام أهنا تستبعد من إطار الدين،
الكثري من األمور التي ما عادت مالئمة هلذا العرص.
اإلسالم خاتم األديان .وهو دين لكافة األزمان واألمكنة .مما يقتيض أن يعتمد عىل
القيم واألعراف واألحكام احلكيمة ،العادلة والعقالئية .التعاليم اخلاصة باإليامن والعقيدة،
القيم األخالقية وأحكام الفقه العبادية ،وكذا بعض القواعد يف فقه املعامالت ،تشكل اجلزء
األصيل من الدين .وهي عابرة للزمان واملكان ودائمة.
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أما يف فقه املعامالت ،أي األحكام غري العبادية ،فإن مؤثرات الزمان واملكان تتدخل
بصورة أساسية يف تشكيل موضوعها .كافة األحكام اجلزائية والعقوبات ،األحكام املدنية،
الشؤون الدولية ،احلقوق األساسية ،التي لبعضها جذور يف الكتاب والسنة ،وهي مجي ًعا
مما يصنف حتت عنوان املعامالت ،هذه األحكام كانت يف زمن صدورها حكيمة وعادلة
وعقالئية ،وإلاَّ مل تصدر من قبل الشارع احلكيم .مل يكن أي من األحكام املندرجة حتت
عنوان املعامالت ،ظا ًملا أو خشنًا أو غري عقالئي ،يف عرف العقالء يف ذلك الزمان.
األحكام التي تشملها دائرة املعامالت ال يمكن اعتبارها مجي ًعا توقيفية أو تعبدية.
فغالبها وضع لتحقيق مصلحة عقالئية ،قابلة لإلدراك والتشخص من جانب عامة الناس،
أو أهل العلم والتخصص فيهم .ونعلم أن الشارع مل ينشئ املعامالت التي تتعلق هبا تلك
األحكام ،فقد كانت قائمة تنظمها أعراف املجتمع املحيل .فقام الشارع بإمضائها بذاهتا أو
مع بعض التعديالت .ولذا يمكن القول :إن أحكام اإلسالم يف هذا املجال ،كانت أقرب إىل
احلاشية عىل األعراف التي كانت سائدة وقت نزول النص .بدهيي أن أعراف ذلك الزمان
ليست تعبدية وال مقدسة ،وإلاَّ مل يستخدمها العقالء .لقد رشعت هذه األحكام من أجل
حتقيق العدالة ،وضامن املصالح الدنيوية للمجتمعات اإلنسانية.

من ناحية ثانية ال يمكن إنكار حقيقة أن قضايا البرش ،سيام يف الدائرة االجتامعية،
وكذا أعراف املجتمعات اإلنسانية ،قد مرت بتحوالت عميقة .كثري من املسائل التي كانت
يف القرون السالفة تعترب عادلة وجز ًءا من النظام األخالقي للمجتمع ،تعترب اليوم ظاملة
وخمالفة لسرية العقالء .مسائل القانون الدويل قبل مباحث القانون العام ،ومباحث القانون
العام قبل احلقوق اجلزائية والعقوبات ،وهذه املسائل قبل مباحث احلقوق املدنية ،تعرضت
لتحوالت وتغيريات عميقة جدًّ ا .أما الفقه العبادي فالواضح أنه مل يتعرض لذلك القدر من
التحوالت التي نالت بقية دوائر الفقه.
ونظرا ألن العقالنية هي
نظرا ألن العدالة معيار الدين ،وليس الدين معيار العدالة.
ً
ً
معيار دائرة االجتامعيات وفقه املعامالت ،يمكن االستنتاج أن األحكام الفقهية ستبقى حمل
اعتبار ومتمتعة باحلجية ،طاملا بقيت ملبية ملقتضيات العدالة ،ومل تتعارض مع سرية العقالء.
فمن البدهيي َألاَّ يقبل مذهب العدلية بوجود أحكام متعارضة مع سرية العقالء ومنافية
ملعايري العدالة ،فهل يمكن القول ببقاء اعتبارها وحجيتها مع وضوح هذا التعارض؟.

التعارض اليقيني ألي حكم مع سرية العقالء ،أو تنافيه مع معايري العدالة ،أو ثبوت
أن املفاسد املرتتبة عليه أكثر من املصالح ،هو الدليل الذي يكشف لنا أن هذا احلكم مؤقت
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وغري دائم .يعني أن مثل هذه األحكام كانت متناسبة مع مقتضيات عرص النص ،وليست
ترشيعات دائمة أو ثابتة.
لقد وضع الشارع هذه األحكام ،ألنه رآها رضورية لتلبية احتياجات البرش وضامن
مصاحلهم ،يف زمن النص واألزمنة املشاهبة له .لو مل يضع الشارع تلك األحكام مع احلاجة
املاسة ألهل ذلك العرص اليها ،لقيل :إنه مقرص يف أداء حق الرسالة إىل املخاطبني هبا ومن
شاهبهم من سائر الناس .لكن –من جهة ثانية -لو قرر هؤالء الناس أن األحكام التي نزلت
مقيدة بحاجات وظروف زماهنم ومكاهنم ،قابلة للتمديد ،بحيث متيس ثابتة ودائمة يف كل
عرص ومكان ،فهذا يعني أهنم مل يستوعبوا هدف البعثة وروح اإلسالم.

اإلسالم املقاصدي يعني التوجه اجلدي ألهداف اإلسالم ومعناه وغاياته املتعالية.
ومنها عدم تقديم األحكام واألطر العملية عىل األهداف والغايات .يف اإلسالم املقاصدي
نعترب األحكام مطلوبة بالعرض ،وأن الغايات مطلوبة بالذات ،األحكام وسيلة للوصول
إىل الغايات.
األحكام الرشعية وسيلة لبلوغ الغايات العليا للدين .وكل وسيلة تبقى معتربة ،حتى
توصل إىل غايتها .فإذا أحرزنا -يقينًا ال ظنًّا أو احتاملاً  -أن طري ًقا ما مل يعد موصلاً إىل غايته،
إي إنه فقد صفته كطريق ،فعندها سيسقط اعتباره ،وسنبحث عن طريق جديد يوصلنا إىل
الغاية العليا التي هي مقصد الدين.
ال بد من التأكيد عىل أننا ال نرمي من وراء الرشح السابق ،إىل أن كافة أحكام الفقه
غري العبادي قد فقدت اعتبارها بالفعل .غاية ما نقصده أن هذا أحد االحتامالت اجلدية.
فاألخذ بعني االعتبار مقتضيات الزمان واملكان ،بناء عىل ضوابط مذهب العدلية وتعاليم
الكتاب والسنة ،ال معنى له غري هذا.

وبناء عليه فإن مالك اعتبار احلكم وحجيته واستمراره ،هو عبور احلكم من بوابة
اختبارين مهمني :أوهلام أن ال يكون خمال ًفا للعدالة .والثاين َألاَّ يكون متناف ًيا مع سرية العقالء.
من الواضح أن كال الضابطني يرجع يف مآله إىل مالك واحد ،هو عرف العقالء الذي يتقرر
معيار العدالة بالرجوع إليه .لكن أمهية العدالة تدعو إىل متييزها عن سائر الضوابط واملعايري
العقالئية.
إما األحكام التي مل تنجح يف االختبار السابق الذكر ،فهي تعترب أحكا ًما متغرية
ومرشوطة برشوطها اخلاصة .إذا انكشف انتفاء املصلحة املنظورة منها ،أو أحرزنا تنافيها
مع سرية العقالء أو العدالة ،فقد علمنا أن زمان صالحية هذه األحكام قد انتهى.
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بدهيي أن استبعاد احلكم املنتهي الصالحية ،يستدعي وضع حكم بديل للتعامل مع
موضوع احلكم القديم .فمن الذي يضع هذا احلكم وما هي قيمته الدينية؟

اجلواب :أن وضع احلكم اجلديد ليس يف عهدة الفقيه وال الويل الفقيه؛ ألن الترشيع
حق خاص هلل والرسول  .Kبل يمكن القول :إنه من حيث املبدأ ال نملك دليلاً عىل أن
هناك يف الواقع حكماً غري احلكم املنسوخ ،ينبغي البحث عنه .إن البديل الطبيعي لألحكام
املنسوخة ،هو القوانني العقالئية التي توضع بالرجوع إىل العقل اجلمعي للشعب .وهذه ال
تعترب دينًا وال تنسب إىل الدين.
بناء عىل هذا ،فإنه ليس لدينا أحكام دينية متغرية جديدة ،وأن الترشيع الديني يبقى
يف يد الشارع .ليس من الصحيح أن توضع األحكام وفق معايري العقل والعرف ،ثم تنسب
إىل الدين .يضاف إىل هذا أن حرص األحكام الدينية يف الثوابت العادلة والعقالئية املوجودة
يف الكتاب والسنة ،يقينا خطر السقوط يف مأزق العقل الظني وما يرتتب عليه.
تبنّي هذا املنهج سيؤدي بالطبع إىل تقليص نطاق عمل الفقه .ومع الوقت سيظهر
لنا أن بعض األحكام الرشعية ليست من الثوابت ،فتنتقل إىل دائرة املتغريات ،التي تفقد
صالحيتها مع مرور الزمن .لكن مع االهتامم باألبعاد الواقعية للدين ،سيجد املتدينون
فرصة أوسع لتعميق اإليامن وارتقاء املعرفة الدينية.

قبول اإلسالم املعنوي املقاصدي ،سينهي احتامالت التعارض بني التعاليم الواقعية
لإلسالم ،وبني العدالة وسرية العقالء واحلداثة .وبناء عليه ستكون األحكام الرشعية
وسيلة لبسط العدالة ،حتقق املعايري العقالئية وإنجاز املصالح العامة .إذا قبلنا أن األحكام
الفقهية ليس هلا صفة املوضوعية ،وليست مطلوبة لذاهتا ،فكل حكم رشعي سيبقى قائماً ،
طاملا بقي وسيلة فعالة لصون غايات الدين وأغراضه أو للوصول إليها .فإذا تبني لنا بعد
التحقيق أنه مل يعد وسيلة فعالة للغاية املنظورة ،فسيخرج من دائرة األحكام الرشعية ،كي
يودع يف أرشيف األحكام املتغرية.

تشخيص التوافق أو التعارض بني احلكم الرشعي من جهة ،وبني ضوابط العدالة
وسرية العقالء من جهة أخرى ،يرجع إىل عرف اخلرباء يف أمور الدين وعلامء الدين،
سواء كانوا من املشتغلني بالبحث الفقهي أو سواه .هذه املهمة اجلليلة تستلزم متتع
هؤالء األشخاص باإلدراك العميق للدين والنصوص الدينية ،إضافة إىل املعرفة العلمية
بمقتضيات العرص ،وسرية العقالء ومعايري العدالة .إن عرف العلامء واملتخصصني يف
خمتلف جماالت العلوم اإلنسانية ،وتشخيص الغالب بينهم ،هو الطريق األمثل لتحديد ما

فهم اإلسالم بني القراءة التقليدية والقراءة املقاصدية

165

يطابق سرية العقالء ،ومعرفة مقتضيات الزمان واملكان.

يمكن تلخيص نموذج اإلسالم املعنوي املقاصدي يف النقاط التالية:

 -1مالك اعتبار األحكام الرشعية يف أي زمان ،هو كوهنا عادلة وموافقة لسرية
العقالء.
 -3األحكام الرشعية كانت يف عرص النص عادلة ،عقالئية وطبيعية .هذه الضوابط
رشط حدوث ورشط بقاء لدينية احلكم .وأي حكم ال حيوز تلك الضوابط يف هذا الزمان،
يعني أنه ال ينتمي لدائرة األحكام الثابتة ،وسيخرج من الدائرة الفعلية للدين.

 -4الشارع هو اهلل والرسول فقط .غري املعصوم ال يمكن أن يتوىل مهمة الترشيع.
األحكام التي خترج من دائرة الترشيع بسبب افتقادها إىل ضوابط العدالة والعقالنية ،ال حيل
حملها حكم بديل ،بل جيري تكييف موضوعاهتا يف إطار القوانني العقالئية ،من دون نسبتها
تكل ًفا إىل الدين.

 -5يف هذا النموذج تتقلص دائرة الفقه والرشيعة بالتدريج .لكن دائرة الدين تزداد
عم ًقا .أي حكم فقد فاعليته كطريق لتحقيق الغايات الدينية ،سوف يسقط .الطريق الديني
هو الطريق الذي حدده اهلل ورسوله.

قرصا
ال بد من القول ونحن نختتم هذه املقالة :إن الوصول إىل غايات الدين ليس ً
عىل هذا الطريق .ومن الناحية الفنية فإن مبدأ العدالة وسرية العقالء ،ربام ال تعتربان
معيارا دقي ًقا ومنضب ًطا .لكن من جهة ثانية فإن احلدود التي تقيد هذين املعيارين ،هي ذاهتا
ً
حدود الفكر واملعرفة اإلنسانية .ليس لدينا -نحن البرش -طريق غري هذا الطريق ،إن أردنا
استيعاب الوحي.
ال يمكن القول :إن نموذج اإلسالم املقاصدي خال من كل إشكال .لكن بحسب
قدرا أقل من اإلشكاالت ،وهو يقدم بديلاً
املقارنة مع النموذجني السابقني ،فإنه حيمل ً
أكثر قابلية الستيعاب احلاجات الدينية لإلنسان املعارص  ،وأكثر قابلية للصمود يف وجه
التحديات التي جتابه الدين واملؤمنني.

