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تطور علم أصول الفقه
في الحـوزة العلمية

«

 املرجعالشهيدالسيدحممدباقرالصدر

هذه الدراسة عن تطور علم أصول الفقه قام بها املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدر (رضوان اهلل عليه) وقد نشرها يف كتابه معامل األصول اجلديدة الذي كتبه ليكون

تلخيص العالمة السيد محمد موسى احلكيم  /حتقيق جلنة العلوم االسالمية

منهجا دراسيا يف كلية أصول الدين ببغداد  1966م وارتأت هيأة التحرير ان ختتصره ليكون صاحلا كبحث مستقل يف املوضوع وشكلت جلنة هلذا الغرض وأضافت اللجنة

تراجم بعض األعالم وقد قام باالختصار مساحة العالمة السيد حممد هادي احلكيم .

اخلالصة:

يرى املرجع الراحل الشهيد حممد باقر الصدر رمحه اهلل ان علم اصول الفقه قد مر بعصور ثالثة:
(األول) العصر التمهيدي  ،وهو عصر وضع البذور األساسية لعلم األصول  ،ويبدأ هذا العصر بابن أبي عقيل وابن اجلنيد وينتهي
بظهورالشيخالطوسي.
(الثاين) عصر العلم  ،وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور وأمثرت وحتددت معامل الفكر األصولي وانعكست على جماالت
البحث الفقهي يف نطاق واسع  ،ورائد هذا العصر هو الشيخ الطوسي ومن رجاالته الكبار ابن إدريس واحملقق احللي والعالمة والشهيد
األول وغريهم من النوابغ.
(الثالث) عصر الكمال العلمي  ،وهو العصر الذي افتتحته يف تاريخ العلم املدرسة اجلديدة اليت ظهرت يف أواخر القرن الثاني عشر
على يد األستاذ الوحيد البهبهاني  ،وبدأت تبين للعلم عصره الثالث مبا قدمته من جهود متضافرة يف امليدانني األصولي والفقهي.
وقد متثلت تلك اجلهود يف أفكار وحبوث رائد املدرسة األستاذ الوحيد وأقطاب مدرسته الذين واصلوا عمل الرائد حوالي نصف
قرن حتى استكمل العصر الثالث خصائصه العامة ووصل إىل القمة.
ففي هذه املدة تعاقبت أجيال ثالثة من نوابغ هذه املدرسة:
ويتمثل اجليل األول يف احملققني الكبار من تالمذة األستاذ الوحيد  ،كالسيد مهدي حبر العلوم املتوفى سنة ( )1212ه ، والشيخ
جعفر كاشف الغطاء املتوفى سنة ( )1227ه ، واملريزا أبي القاسم القمي املتوفى سنة ( )1227ه ، والسيد علي الطباطبائي املتوفى
سنة ( )1221ه ، والشيخ أسد اهلل التسرتي املتوفى سنة ( )1234ه.
ويتمثل اجليل الثاني يف النوابغ الذين خترجوا على بعض هؤالء  ،كالشيخ حممد تقي عبد الرحيم املتوفى سنة ( )1248ه ، وشريف
العلماء حممد شريف بن حسن علي املتوفى سنة ( )1245ه ، والسيد حمسن األعرجي املتوفى سنة ( )1227ه ، واملوىل أمحد
النراقي املتوفى سنة ( )1245ه ، والشيخ حممد حسن النجفي املتوفى سنة ( )1266ه ، وغريهم.
وأما اجليل الثالث فعلى رأسه تلميذ شريف العلماء احملقق الكبري الشيخ مرتضى األنصاري الذي ولد بعيد ظهور املدرسة اجلديدة
عام ( )1214ه وعاصرها يف مرحلته الدراسية وهي يف أوج منوها ونشاطها  ،وقدر له أن يرتفع بالعلم يف عصره الثالث إىل القمة اليت
كانت املدرسة اجلديدة يف طريقها إليها.
وال يزال علم األصول والفكر العلمي السائد يف احلوزات العلمية االمامية يعيش العصر الثالث الذي افتتحته مدرسة األستاذ الوحيد.
وال مينع تقسيمنا هذا لتأريخ العلم إىل عصور ثالثة إمكانية تقسيم العصر الواحد من هذه العصور إىل مراحل من النمو  ،ولكل
مرحلة رائدها وموجهها .وعلى هذا األساس نعترب الشيخ األنصاري قدس سره املتوفى سنة ( )1281ه رائدا ألرقى مرحلة من مراحل
العصر الثالث وهي املرحلة اليت يتمثل فيها الفكر العلمي منذ أكثر من مئة سنة حتى اليوم.

تعريف علم األصول
متهيد:
بعد أن آمن االنسان باهلل واإلسالم والشريعة وعرف أنه مسؤول
حبكم كونه عبدا هلل تعاىل عن امتثال أحكام اهلل تعاىل  ،يصبح ملزما
بالتوفيق بني سلوكه يف خمتلف جماالت احلياة والشريعة االسالمية ،
ومدعوا حبكم عقله إىل بناء كل تصرفاته اخلاصة عالقاته مع االفراد
اآلخرين على أساسها  ،أي اختاذ املوقف العملي الذي تفرضه عليه
تبعيته للشريعة بوصفه عبدا للمشرع سبحانه الذي أنزل الشريعة على
رسوله .وألجل هذا كان لزاما على االنسان أن يعني املوقف العملي
الذي تفرضه هذه التبعية عليه يف كل شأن من شؤون احلياة وحيدده ،
فهل يفعل أو يترك؟ وهل يتصرف هبذه الطريقة أو بتلك؟
ولكن عوامل عديدة  -منها بعدنا الزمين عن عصر التشريع
 أدت إىل عدم وضوح عدد كبري من أحكام الشريعة واكتنافهابالغموض .فنشأ نتيجة لذلك غموض يف املوقف العملي الذي تفرضه
على االنسان تبعيته جتاه الشريعة يف كثري من الوقائع واالحداث.
وعلى هذا األساس كان من الضروري أن يوضع علم يتوىل
رفع الغموض عن املوقف العملي جتاه الشريعة يف كل واقعة بإقامة
الدليل على تعيني املوقف العملي الذي تفرضه على االنسان تبعيته
للشريعةوحتديده.
وهكذا كان  ،فقد أنشئ علم الفقه للقيام هبذه املهمة  ،فهو يشتمل
على حتديد املوقف العملي جتاه الشريعة حتديدا استدالليا .والفقيه

يف علم الفقه ميارس إقامة الدليل على تعيني املوقف العملي يف كل
حدث من أحداث احلياة وناحية من مناحيها  ،وهذا ما نطلق عليه يف
املصطلح العلمي اسم«عملية استنباط احلكم الشرعي» .
وحتديد املوقف العملي بدليل يزيل الغموض الذي يكتنف
املوقف  ،يتم يف علم الفقه بأسلوبني:
أحدمها :األسلوب غري املباشر  ،وهو حتديد املوقف العملي الذي
تفرضه على االنسان تبعيته للشريعة عن طريق اكتشاف نوع احلكم
الشرعي الذي قررته الشريعة يف الواقعة وإقامة الدليل عليه  ،فيزول
الغموض عن احلكم الشرعي وبالتايل يزول الغموض عن طبيعة
املوقف العملي جتاه الشريعة فنحن إذا أقمنا الدليل على أن احلكم
الشرعي يف واقعة ما هو الوجوب استطعنا أن نعرف ما هو املوقف
الذي حتتم تبعيتنا للشريعة أن نقفه جتاهها وهو«أن نفعل».
واألسلوب اآلخر :لتحديد املوقف العملي هو األسلوب املباشر
الذي يقام فيه الدليل على حتديد املوقف العملي ال عن طريق اكتشاف
احلكم الشرعي الثابت يف الواقعة  -كما يف األسلوب األول  ،بل يقام
الدليل على حتديد املوقف العملي مباشرة  ،وذلك يف حالة ما إذا
عجزنا عن اكتشاف نوع احلكم الشرعي الثابت يف الواقعة وإقامة
الدليل على ذلك فلم ندر ما هو نوع احلكم الذي جاءت به الشريعة ،
أهو وجوب أو حرمة أو إباحة؟ ففي هذه احلالة ال ميكن استعمال
األسلوب األول لعدم توفر الدليل على نوع احلكم الشرعي  ،بل جيب
أن نلجأ إىل أدلة حتدد املوقف العملي بصورة مباشرة وتوجهنا كيف
نفعل ونتصرف يف هذه احلالة؟ وأي موقف عملي نتخذ جتاه احلكم
الشرعي املجهول الذي مل نتمكن من اكتشافه؟ وما هو السلوك الذي
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حتتم تبعيتنا للشريعة أن نسلكه جتاهه لكي نقوم حبق التبعية ونكون
تابعني خملصني وغري مقصرين؟.
ويف كال األسلوبني ميارس الفقيه يف علم الفقه استنباط احلكم
الشرعي  ،أي حيدد بالدليل املوقف العملي جتاه الشريعة بصورة غري
مباشرة أو مباشرة.
ويتسع علم الفقه لعمليات استنباط كثرية بقدر الوقائع واالحداث
اليت تزخر هبا حياة االنسان  ،فكل واقعة هلا عملية استنباط حلكمها
ميارس الفقيه فيها أحد ذينك األسلوبني املتقدمني.
وعمليات االستنباط تلك اليت يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من
تعددها وتنوعها تشترك يف عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها
على تعددها .وتنوعها  ،ويتشكل من جمموع تلك العناصر املشتركة
األساس العام لعملية االستنباط.
وقد تطلبت هذه العناصر املشتركة يف عملية االستنباط وضع
علم خاص هبا لدراستها وحتديدها وهتيئتها لعلم الفقه  ،فكان علم
األصول.
تعريف علم األصول:
وعلى هذا األساس نرى أن يعرف علم األصول بأنه«العلم
بالعناصر املشتركة يف عملية استنباط احلكم الشرعي» .ولكي
نستوعب هذا التعريف بفهم جيب أن نعرف ما هي العناصر املشتركة
يف عملية االستنباط؟.
ولنذكر  -الجل ذلك  -مناذج بدائية من هذه العملية يف صيغ
خمتصرة  ،لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج واملقارنة بينها إىل
فكرة العناصر املشتركة يف عملية االستنباط.
افرضوا أن فقيها واجه هذه األسئلة:
 .1هل حيرم على الصائم أن يرمتس يف املاء؟
 .2هل جيب على الشخص إذا ورث ماال من أبيه أن يؤدي
مخسه؟
 .3هل تبطل الصالة بالقهقهة يف أثنائها؟
وأراد الفقيه ان جييب على هذه األسئلة  ،فإنه سوف جييب على
السؤال األول مثال«نعم حيرم االرمتاس على الصائم» .ويستنبط الفقيه
هذا احلكم الشرعي بالطريقة التالية :قد دلت رواية يعقوب بن شعيب
عن اإلمام الصادق عليه السالم.
على حرمة االرمتاس على الصائم  ،فقد جاء :فيها إن الصادق
 قال :ال يرمتس املحرم يف املاء وال الصائم .واجلملة هبذا التركيب
تدل يف العرف العام  -أي لدى أبناء اللغة بصورة عامة  -على
احلرمة  ،وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة  ،والثقة وإن كان قد
خيطئ أو يشذ أحيانا ولكن الشارع أمرنا بعدم إهتام الثقة باخلطأ
والشذوذ واعترب روايته دليال وأمرنا باتباعها  ،دون أن نعري احتمال

اخلطأ أو الشذوذ باال .والنتيجة هي أن االرمتاس حرام على الصائم
واملكلف ملزم بتركه يف حالة الصوم حبكم تبعيته للشريعة.
وجييب الفقيه على السؤال الثاين بالنفي  ،أي ال جيب على الولد
أن يدفع اخلمس من تركة أبيه  ،الن رواية علي بن مهزياراليت حدد
فيها اإلمام الصادق((( عن نطاق األموال اليت جيب أداء اخلمس منها ،
ذكرت ان اخلمس ثابت يف املرياث الذي ال حيتسب من غري أب
وال ابن .والعرف العام يفهم من هذه اجلملة أن الشارع مل جيعل مخسا
على املرياث الذي ينتقل من األب إىل ابنه  ،والراوي وان كان من
املحتمل وقوعه يف خطأ أو شذوذ بالرغم من وثاقته  ،ولكن الشارع
أمرنا باتباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال اخلطأ والشذوذ ،
فاملكلف إذن غري ملزم حبكم تبعيته للشريعة بدفع مخس املال الذي
يرثه من أبيه.
وجييب الفقيه على السؤال الثالث باالجياب« :القهقهة تبطل
الصالة»بدليل رواية زرارة عن اإلمام الصادق  أنه قال :القهقهة
ال تنقض الوضوء وتنقض الصالة .والعرف العام يفهم من النقض
أن الصالة إذا وقعت فيها القهقهة اعتربت لغوا ووجب استئنافها ،
وهذا يعين بطالهنا .ورواية زرارة هي من تلك الروايات اليت أمرنا
الشارع باتباعها وجعله أدلة كاشفة  ،فيتحتم على املصلي حبكم
تبعيته للشريعة أن يعيد صالته  ،الن ذلك هو املوقف العملي الذي
تتطلبه الشريعة منه.
ومبالحظة هذه املواقف الفقهية الثالثة جند أن االحكام اليت استنبطها
الفقيه كانت من أبواب شىت  ،فاحلكم األول يرتبط بالصوم والصائم ،
واحلكم الثاين يرتبط باخلمس والنظام املايل يف االسالم  ،واحلكم
الثالث يرتبط بالصالة وحيدد بعض حدودها .كما نرى أيضا أن األدلة
اليت استند إليها الفقيه خمتلفة  ،فبالنسبة إىل احلكم األول استند إىل
رواية يعقوب بن شعيب وبالنسبة إىل احلكم الثاين استند إىل رواية
((( على الظاهر انه االمام الجواد. 

علي بن مهزيار  ،وبالنسبة إىل احلكم الثالث استند إىل رواية زرارة.
ولكل من الروايات الثالث نصها .وتركيبها اللفظي اخلاص الذي جيب
أن يدرس بدقة وحيدد معناه  ،ولكن توجد يف مقابل هذا التنوع وهذه
االختالفات بني املواقف الثالثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه يف
عملية االستنباط يف املواقف الثالثة مجيعا:
فمن تلك العناصر املشتركة الرجوع إىل العرف العام يف فهم
النص(((  ،فان الفقيه اعتمد يف فهمه للنص يف كل موقف على طريقة
فهم العرف العام للنص  ،وذلك يعين أن العرف العام حجة ومرجع
(((
يف تعيني مدلول اللفظ .وهذا ما يطلق عليه يف علم األصول اسم
«حجية الظهور» فحجية الظهور إذن عنصر مشترك يف عمليات
االستنباط الثالث .كذلك أيضا يوجد عنصر مشترك آخر  ،وهو أمر
الشارع باتباع روايات الثقات  ،الن الفقيه يف كل عملية من عمليات
االستنباط الثالث كان يواجه نصا يرويه ثقة قد حيتمل فيه اخلطأ
والشذوذ لعدم كونه معصوما ولكنه جتاوز هذا االحتمال وأخرجه
من حسابه استنادا إىل أمر الشارع باتباع روايات الثقات  ،وهو ما
نطلق عليه اسم «حجية اخلرب» .ومعىن هذا أن حجية اخلرب عنصر
مشترك يف عمليات االستنباط الثالث  ،ولوال هذا العنصر املشترك ملا
أمكن للفقيه أن يستنبط حرمة االرمتاس يف املوقف األول  ،وال عدم
وجوب اخلمس من رواية علي بن مهزيار يف املوقف الثاين  ،وال
بطالن الصالة بالقهقهة يف املوقف الثالث.
وهكذا نستنتج أن عمليات االستنباط لالحكام يف الفقه تشتمل
على عناصر خاصة كما تشتمل على عناصر مشتركة  ،ونعين
((( نريد بالنص هنا الكالم المنقول عن المعصوم عليه السالم.
((( الحجية في مصطلح علم االصول تعني كون الدليل صالحا الحتجاج
المولى به على العبد بقصد مؤاخذته اذا لم يعمل العبد به  ,والحتجاج
العبد به على المولى بقصد التخليص من العقاب اذا عمل به  ,فكل دليل
له هذه الصالحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجة في المصطلح االصولي
وظهور كالم المولى من هذا القبيل ولهذا يوصف بالحجية.

بالعناصر اخلاصة تلك العناصر اليت تتغري من مسألة إىل مسألة ،
فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص يف عملية استنباط حرمة
االرمتاس  ،ألهنا مل تدخل يف عمليات االستنباط األخرى  ،بل دخل
بدال عنها عناصر خاصة أخرى  ،كرواية علي بن مهزيار ورواية
زرارة .ونعين بالعناصر املشتركة القواعد العامة اليت تدخل يف عمليات
استنباط أحكام عديدة على مواضيع خمتلفة  ،كعنصر حجية الظهور
وعنصر حجية اخلرب.
ويف علم األصول تدرس العناصر املشتركة يف عملية االستنباط
اليت ال يقتصر ارتباطها على مسألة فقهية خاصة بالذات .ويف علم
الفقه تدرس العناصر اخلاصة بكل عملية من عمليات االستنباط يف
املسألة اليت ترتبط بتلك العملية.
وهكذا يترك للفقيه يف كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات
اخلاصة اليت ترتبط بتلك املسألة ويدرس قيمة تلك الروايات وحياول
فهم نصوصها وألفاظها على ضوء العرف العام .بينما يتناول األصويل
البحث عن حجية العرف العام بالذات والبحث عن حجية اخلرب ،
ويطرح أسئلة ليجيب عليها من هذا القبيل .هل العرف العام حجة؟
وما هو مدى النطاق الذي جيب الرجوع فيه إىل العرف العام؟ وبأي
دليل نثبت حجية اخلرب؟ وما هي الشروط العامة يف اخلرب الذي منحه
الشارع صفة احلجية واعتربه دليال؟ إىل غري ذلك من األسئلة اليت
تتصل بالعناصر املشتركة يف عملية االستنباط.
وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم
األصول  ،إذ قلنا« :إن علم األصول هو العلم بالعناصر املشتركة
يف عملية االستنباط»أي إنه علم يبحث عن العناصر اليت تدخل يف
عمليات استنباط متعددة الحكام مواضيع متنوعة  ،كحجية الظهور
العريف وحجية اخلرب  ،العنصرين املشتركني اللذين دخال يف استنباط
أحكام الصوم واخلمس والصالة.
وال حيدد علم األصول العناصر املشتركة فحسب  ،بل حيدد أيضا
درجات استعماهلا يف عملية االستنباط والعالقة القائمة بينها ،
موضوع علم األصول:
لكل علم  -عادة  -موضوع أساس ترتكز مجيع حبوثه عليه
وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك املوضوع من
خصائص وحاالت وقوانني  ،وحنن إذا الحظنا التعريف الذي قدمناه
لعلم األصول استطعنا أن نعرف أن علم األصول يدرس يف احلقيقة
نفس عملية االستنباط اليت ميارسها الفقيه يف علم الفقه  ،وتتعلق حبوثه
كلها بتدقيق هذه العملية وإبراز ما فيها من عناصر مشتركة  ،وعلى
هذا األساس تكون عملية االستنباط هي موضوع علم األصول
باعتباره علما يدرس العناصر املشتركة اليت تدخل يف تلك العملية
من قبيل حجية الظهور العريف وحجية اخلرب.
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أهمية علم األصول يف عملية االستنباط:
ولسنا بعد ذلك حباجة إىل التأكيد على أمهية علم األصول
وخطورة دوره يف عامل االستنباط  ،ألنه ما دام يقدم لعملية االستنباط
عناصرها املشتركة يضع هلا نظامها العام  ،فهو عصب احلياة يف عملية
االستنباط والقوة املوجهة  ،وبدون علم األصول يواجه الشخص يف
الفقه ركاما متناثرا من النصوص واألدلة دون أن يستطيع استخدامها
واالستفادة منها يف االستنباط.
وكما أن العناصر املشتركة يف االستنباط اليت يدرسها علم
األصول ضرورية لعملية االستنباط  ،فكذلك العناصر اخلاصة اليت
ختتلف من مسألة إىل أخرى  ،كمفردات اآليات والروايات املتناثرة
اليت تشكل العناصر اخلاصة واملتغرية يف عملية االستنباط  ،فإهنا
اجلزء الضروري اآلخر فيها الذي ال تتم العملية بدونه  ،وال يكفي يف
إجناحها جمرد االطالع على العناصر املشتركة اليت ميثلها علم األصول
واستيعاهبا.

التفاعل بين الفكر األصولي
والفكر الفقهي
إن الترابط الوثيق بني علم األصول وعلم الفقه يفسر لنا التفاعل
املتبادل بني الذهنية األصولية ومستوى البحث العلمي على صعيد
النظريات من ناحية  ،وبني الذهنية الفقهية ومستوى البحث العلمي
على صعيد التطبيق من ناحية أخرى  ،الن توسع حبوث التطبيق يدفع
حبوث النظرية خطوة إىل االمام  ،ألنه يثري أمامها مشاكل ويضطرها
إىل وضع النظريات العامة حللوهلا  ،كما أن دقة البحث يف النظريات
تنعكس على صيد التطبيق  ،إذ كلما كانت النظريات أدق تطلبت
طريقة تطبيقها دقة وعمقا واستيعابا أكرب.
وهذا التفاعل املتبادل بني الذهنيتني واملستويني الفكريني لعلم
األصول وعلم الفقه يؤكده تاريخ العلمني على طول اخلط  ،وتكشف
عنه بوضوح دراسة املراحل اليت مر هبا البحث الفقهي والبحث
األصويل يف تاريخ العلم فقد كان علم األصول يتسع ويثري تدرجيا
تبعا لتوسع البحث الفقهي  ،الن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان
يلفت أنظار املمارسني إىل مشاكل جديدة  ،فتوضع للمشاكل حلوهلا
املناسبة وتتخذ احللول صورة العناصر املشتركة يف علم األصول .كما
أن تدقيق العناصر املشتركة يف علم األصول وحتديد حدودها بشكل
صارم كان ينعكس على جمال التطبيق  ،إذ كلما كانت النظريات
العامة موضوعة يف صيغ أكثر صرامة وبدقة أكرب  ،كانت أكثر
غموضا وتطلبت يف جمال التطبيق التفاتا أكرب وانتباها أكمل.
جواز عملية االستنباط:
ما دام علم األصول مرتبطا بعملية االستنباط هذا االرتباط الوثيق

ما من شيء إال وفيه كتاب أو سنة
فيجب أن نعرف قبل كل شئ موقف الشريعة من هذه العملية  ،فهل
مسح الشارع الحد مبمارستها أو ال؟ فإن كان الشارع قد مسح هبا
فمن املعقول أن يوضع علم باسم«علم األصول» لدراسة عناصرها
املشتركة  ،وأما إذا كان الشارع قد حرمها فيلغو االستنباط ،
وبالتايل يلغو علم األصول رأسا الن هذا العلم إمنا وضع للتمكني
من االستنباط  ،فحيث ال استنباط ال توجد حاجة إىل علم األصول
ألنه يفقد بذلك مربرات وجوده  ،فال بد إذن أن تدرس هذه النقطة
بصورة أساسية.
واحلقيقة أن هذه النقطة  -أي مسألة جواز االستنباط  -حني
تطرح للبحث بالصيغة اليت طرحناها  ،ال يبدو أهنا جديرة بالتأمل
والبحث العلمي  ،فمن البديهي أن االنسان حبكم تبعيته للشريعة
ووجوب امتثال أحكامها عليه ملزم بتحديد موقفه العملي منها  ،وملا
مل تكن أحكام الشريعة غالبا يف البداهة والوضوح بدرجة تغين عن
إقامة الدليل  ،فليس من املعقول أن حيرم على الناس مجيعا حتديد
املوقف العملي حتديدا استدالليا وحيجر عليهم النظر يف األدلة اليت
حتدد موقفهم جتاه الشريعة  ،فعملية االستنباط إذن ليست جائزة
فحسب بل من الضروري أن متارس .وهذه الضرورة تنبع من واقع
تبعية االنسان للشريعة  ،والزناع يف ذلك على مستوى الزناع يف
البديهيات.
ولكن لسوء احلظ اتفق هلذه النقطة أن اكتسبت صيغة أخرى
ال ختلو عن غموض وتشويش  ،فأصبحت مثارا لالختالف نتيجة
لذلك الغموض والتشويش  ،فقد استخدمت كلمة االجتهاد للتعبري
عن عملية االستنباط وطرح السؤال هكذا«هل جيوز االجتهاد يف
الشريعة أو ال؟» وحينما دخلت كلمة االجتهاد يف السؤال  -وهي
كلمة مرت مبصطلحات عديدة يف تارخيها  -أدت إىل إلقاء ظالل
تلك املصطلحات السابقة على البحث  ،ونتج عن ذلك أن تقدم مجاعة
من علمائنا املحدثني ليجيبوا على السؤال بالنفي  ،وبالتايل ليشجبوا

علم األصول كله ألنه إمنا يراد الجل االجتهاد  ،فإذا الغي االجتهاد
مل تعد حاجة إىل علم األصول.
ويف سبيل توضيح ذلك جيب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة
االجتهاد  ،لكي نتبني كيف ان الزناع الذي وقع حول جواز عملية
االستنباط والضجة اليت أثريت ضدها مل يكن إال نتيجة فهم غري
دقيق لالصطالح العلمي .وغفلة عن التطورات اليت مرت هبا كلمة
االجتهاد يف تاريخ العلم.
االجتهاد يف اللغة مأخوذ من اجلهد وهو«بذل الوسع للقيام بعمل
ما»وقد استعملت هذه الكلمة  -ألول مرة  -على الصعيد الفقهي
للتعبري هبا عن قاعدة من القواعد اليت قررهتا بعض مدراس الفقه
السين وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة« :إن الفقيه إذا أراد
أن يستنبط حكما شرعيا ومل جيد نصا يدل عليه يف الكتاب أو السنة
رجع إىل االجتهاد بدال عن النص» .واالجتهاد هنا يعين التفكري
الشخصي  ،فالفقيه حيث ال جيد النص يرجع إىل تفكريه اخلاص
ويستلهمه ويبين على ما يرجح يف فكره الشخصي من تشريع  ،وقد
يعرب عنه بالرأي أيضا.
واالجتهاد هبذا املعىن يعترب دليال من أدلة الفقيه ومصدرا من
مصادره فكما أن الفقيه قد يستند إىل الكتاب أو السنة ويستدل هبما
كذلك يستند يف حاالت عدم توفر النص إىل االجتهاد الشخصي
ويستدل به.
وقد نادت هبذا املعىن لالجتهاد مدارس كبرية يف الفقه السين ،
وعلى رأسها مدرسة أيب حنيفة  ،ولقي يف نفس الوقت معارضة شديدة
من أئمة أهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون إىل مدرستهم.
وتتبع كلمة االجتهاد يدل على أن الكلمة محلت هذا املعىن
وكانت تستخدم للتعبري عنه منذ عصر األئمة إىل القرن السابع ،
فالروايات املأثورة عن أئمة أهل البيت  تذم االجتهاد وتريد به
ذلك املبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكري الشخصي مصدرا من مصادر

احلكم  ،وقد دخلت احلملة ضد هذا املبدأ الفقهي دور التصنيف يف
عصر األئمة أيضا والرواة الذين محلوا آثارهم وكانت احلملة تستعمل
كلمة االجتهاد غالبا للتعبري عن ذلك املبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء
يف الروايات  ،فقد صنف عبد اهلل بن عبد الرمحن الزبريي((( كتابا أمساه
«االستفادة يف الطعون على األوائل والرد على أصحاب االجتهاد
والقياس» وصنف هالل بن إبراهيم بن أيب الفتح املدين((( كتابا يف
املوضوع باسم كتاب «الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على
نتائج العقول»  ،وصنف يف عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إمساعيل
بن علي بن إسحاق بن أيب سهل النوخبيت((( كتابا يف الرد على عيسى
بن أبان((( يف االجتهاد  ،كما نص على ذلك
كله النجاشي((( صاحب الرجال يف ترمجة كل واحد من هؤالء.
ويف أعقاب الغيبة الصغرى جند الصدوق((( يف أواسط القرن الرابع
يواصل تلك احلملة  ،ونذكر له  -على سبيل املثال  -تعقيبة يف كتابه
على قصة موسى واخلضر  ،إذ كتب يقول« :إن موسى  -مع كمال
عقله وفضله وحمله من اهلل تعاىل  -مل يدرك باستنباطه واستدالله
معىن أفعال اخلضر حىت اشتبه عليه وجه االمر به  ،فإذا مل جيز ألنبياء
اهلل ورسله القياس واالستدالل واالستخراج كان من دوهنم من األمم
أوىل بأن الجيوز هلم ذلك . . .فإذا مل يصلح موسى لالختيار  -مع
فضله وحمله  -فكيف تصلح األمة الختيار االمام  ،وكيف يصلحون
الستنباط األحكام الشرعية واستخراجها بعقوهلم الناقصة وآرائهم
املتفاوتة».
((( عبد اهلل بن عبد الرحمن الزبيري :عبد اهلل بن الرحمن الزبيري له كتاب
في االمامة وكتاب سماه كتاب االستفادة في الطعون على االوائل
والرد على اصحاب االجتهاد والقياس.
((( هالل بن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني :قال النجاشي :هالل بن إبراهيم
أبو الفتح الدلفي الوراق رجل ال بأس به سمع الحديث وكان ثقة له
كتاب الرد على من من رد آثار الرسول واعتمد نتائج العقول.
((( إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي :شيخ المتكلمين
من ببغداد ووجه الشيعة متقدم النوبختيين في زمانه له جاللة في الدين
والدنيا صنف كتب كثيرة جملة منها في الرد على أرباب المقاالت
الفاسدة وله كتاب األنوار في تاريخ األئمة األطهار رأى موالنا
الحجة عند وفاة ابيه الحسن بن علي وله احتجاج على
الحالج صار ذلك سببا لفضيحة الحالج وخذالنه.
((( عيسى بن أبان :ابن صدقة ابو موسى  ,محمد بن الحسن الشيباني وتفقه
به واستخلفه – يحيى بن اكثم على القضاء بعسكر المهدي تولى القضاء
بالبصرة فلم يزل عليه حتى مات سنة  , 221له كتاب اثبات القياس.
((( النجاشي :ابو العباس احمد بن علي بن احمد بن محمد بن عبد اهلل بن
محمد بن عبد اهلل النجاشي ولد سنة ( )372هـ كان رحمه اهلل صاحب
كتاب الرجال المعروف الدائر الذي اتكل عليه كافة العلماء االمامية ,
توفي سنة ( )450هـ.
((( الصدوق :ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه
القمي رئيس المحدثين ولد بدعاء اإلمام صاحب األمر سنة
()306هـ له ثالثمائة مصنف ,من اهم مصنفاته من ال يحضره الفقيه
وهو احد الكتب االربعة .توفي سنة ( )381هـ .
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ويف أواخر القرن الرابع جيئ الشيخ املفيد فيسري على نفس اخلط
ويهجم على االجتهاد  ،وهو يعرب هبذه الكلمة عن ذلك املبدأ الفقهي
(((
اآلنف الذكر ويكتب كتابا يف ذلك باسم«النقض على ابن اجلنيد
يف اجتهاد الرأي».
وجند املصطلح نفسه لدى السيد املرتضى((( يف أوائل القرن اخلامس
إذ كتب يف الذريعة يذم االجتهاد ويقول« :إن االجتهاد باطل  ،وإن
االمامية ال جيور عندهم العمل بالظن وال الرأي وال االجتهاد» وكتب
يف كتابه الفقهي«االنتصار»معرضا بابن اجلنيد  -قائال« :إمنا عول
ابن اجلنيد يف هذه املسألة على ضرب من الرأي واالجتهاد وخطأه
ظاهر» وقال يف مسألة مسح الرجلني يف فصل الطهارة من كتاب
االنتصار« :إنا ال نرى االجتهاد وال نقول به».
واستمر هذا االصطالح يف كلمة االجتهاد بعد ذلك أيضا ،
فالشيخ الطوسي((( الذي تويف يف أوساط القرن اخلامس يكتب يف
كتاب العدة قائال:
«أما القياس واالجتهاد فعندنا اهنما ليسا بدليلني  ،بل حمظور يف
الشريعةاستعماهلما».
ويف أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس((( يف مسألة
تعارض البينتني من كتابه السرائر عددا من املرجحات الحدى
البينتني على األخرى  ،مث يعقب ذلك قائال« :وال ترجيح بغري ذلك
عند أصحابنا  ،والقياس واالستحسان واالجتهاد باطل عندنا».
وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التارخيي املتتابع على أن كلمة
االجتهاد كانت تعبريا عن ذلك املبدأ الفقهي املتقدم إىل أوائل القرن
السابع  ،وعلى هذا األساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من
الكراهية واالمشئزاز يف الذهنية الفقهية االمامية نتيجة ملعارضة ذلك
املبدأ واالميان ببطالنه.
((( ابن الجنيد :محمد بن احمد بن الجنيد ابو علي الكاتب االسكافي من
اكابر علماء الشيعة االمامية صنف في الفقه والكالم واالصول واالدب
وغيرها  ,تبلغ مصنفاته عدى اجوبة مسائله من نحو خمسين كتابا ,
توفي سنة ( )381هـ بالري .واالسكافي نسبة الى االسكاف بالكسر
من نواحي النهر وان بين بغداد وواسط.
((( السيد المرتضى :علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن
إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم عليه السالم  ،أبو القاسم  ،علم الهدى
ولد سنة ( )355هـ خلف بعد موته ثمانين الف مجلد له تصانيف كثيرة
مشهورة منها الشافي في االمامة توفي سنة ( )436هـ.
((( الطوسي :ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الطائفة
على االطالق  ,صنف في جميع علوم االسالم ولد سنة ( )385وكان
ببغداد ثم هاجر الى مشهد امير المؤمنين خوفا من الفتنه التي تجددت
في بغداد واحرقت كتبه وكرسيه الذي كان يجلس عليه للكالم توفي
سنة (.)460
((( ابن ادريس :محمد بن احمد بن ادريس الحلي الفقيه المجدد ولد سنة
( )543هـ صاحب كتاب السرائر ال نظير له في زمانه .وتوفي سنة
( )598هـ.

ولكن كلمة االجتهاد تطورت بعد ذلك يف مصطلح فقهائنا ،
وال يوجد لدينا اآلن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تارخيا
من كتاب املعارج للمحقق احللي املتوىف سنة ( ، ((()676إذ كتب
املحقق حتت عنوان حقيقة االجتهاد يقول« :وهو يف عرف الفقهاء
بذل اجلهد يف استخراج األحكام الشرعية  ،وهبذا االعتبار يكون
استخراج االحكام من أدلة الشرع اجتهادا  ،ألهنا تبتين على
اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص يف األكثر
سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غريه  ،فيكون القياس على هذا
التقرير أحد أقسام االجتهاد .فإن قيل :يلزم  -على هذا  -إن
يكون االمامية من أهل االجتهاد .قلنا :االمر كذلك لكن فيه إيهام
من حيث أن القياس من مجلة االجتهاد  ،فإذا استثين القياس كنا
من أهل االجتهاد يف حتصيل االحكام بالطرق النظرية اليت ليس
أحدها القياس».
ويالحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة االجتهاد كانت ال
تزال يف الذهنية االمامية مثقلة بتبعة املصطلح األول  ،وهلذا يلمح
النص إىل أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن
يسمى فقهاء االمامية جمتهدين .ولكن املحقق احللي مل يتحرج عن
اسم االجتهاد بعد أن طوره أو تطور يف عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع
مناهج االستنباط يف الفقه االمامي  ،إذ بينما كان االجتهاد مصدرا
للفقيه يصدر عنه ودليال يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية ،
أصبح يف املصطلح اجلديد يعرب عن اجلهد الذي يبذله الفقيه يف
استخراج احلكم الشرعي من أدلته ومصادره  ،فلم يعد مصدرا من
مصادر االستنباط  ،بل هو عملية استنباط احلكم من مصادره اليت
ميارسهاالفقيه.
((( المحقق الحلي :جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي أبو القاسم
نجم الدين ولد سنة ()602هـ .له تصانيف كثيرة منها شرائع اإلسالم ،
المعتبر  ،المعارج في أصول الفقه وتوفي سنة ( )676هـ.

والفرق بني املعنيني جوهري للغاية  ،إذ كان للفقيه على أساس
املصطلح األول لالجتهاد أن يستنبط من تفكريه الشخصي وذوقه
اخلاص يف حالة عدم توفر النص  ،فإذا قيل له :ما هو دليلك ومصدر
حكمك هذا؟ استدل باالجتهاد وقال :الدليل هو اجتهادي وتفكريي
اخلاص وأما املصطلح اجلديد فهو ال يسمح للفقيه أن يربر أي حكم
من االحكام باالجتهاد  ،الن االجتهاد باملعىن الثاين ليس مصدرا
للحكم بل هو عملية استنباط االحكام من مصادرها  ،فإذا قال
الفقيه«هذا اجتهادي»كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من املصادر
واألدلة  ،فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك املصادر
واألدلة اليت استنبط احلكم منها.
وقد مر هذا املعىن اجلديد لكلمة االجتهاد بتطور أيضا  ،فقد
حدده املحقق احللي يف نطاق عمليات االستنباط اليت ال تستند إىل
ظواهر النصوص فكل عملية استنباط ال تستند إىل ظواهر النصوص
تسمى اجتهادا دون ما يستند إىل تلك الظواهر .ولعل الدافع إىل هذا
التحديد أن استنباط احلكم من ظاهر النص ليس فيه كثري جهد أو
عناء علمي ليسمى اجتهادا.
مث اتسع نطاق االجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط
احلكم من ظاهر النص أيضا  ،الن األصوليني بعد هذا الحظوا حبق
أن عملية استنباط احلكم من ظاهر النص تستبطن كثريا من اجلهد
العلمي يف سبيل معرفة الظهور وحتديده وإثبات حجية الظهور العريف.
ومل يقف توسع االجتهاد كمصطلح عند هذا احلد  ،بل مشل يف تطور
حديث عملية االستنباط بكل ألواهنا فدخلت يف االجتهاد كل عملية
ميارسها الفقيه لتحديد املوقف العملي جتاه الشريعة عن طريق إقامة
الدليل على احلكم الشرعي أو على تعيني املوقف العملي مباشرة.
وهكذا أصبح االجتهاد يرادف عملية االستنباط  ،وبالتايل أصبح
علم األصول العلم الضروري لالجتهاد ألنه العلم بالعناصر املشتركة
يف عملية االستنباط.

وهذه التطورات اليت مرت هبا كلمة االجتهاد كمصطلح ترتبط
بتطورات نفس الفكر العلمي إىل حد ما  ،وهذا ما قد ميكن توضيحه
خالل دراستنا لتاريخ علم األصول.
على هذا الضوء ميكننا أن نفسر موقف مجاعة من املحدثني عارضوا
االجتهاد وبالتايل شجبوا علم األصول  ،فإن هؤالء استفزهتم كلمة
االجتهاد ملا حتمل من تراث املصطلح األول الذي شن أهل البيت
 محلة شديدة عليه  ،فحرموا االجتهاد الذي محل املجتهدون
من فقهائنا رايته  ،واستدلوا على ذلك مبوقف األئمة  ومدرستهم
الفقهية ضد االجتهاد  ،وهم ال يعلمون أن ذلك املوقف كان ضد املعىن
األول لالجتهاد  ،والفقهاء من األصحاب قالوا باملعىن الثاين للكلمة.
وهكذا واجهت عملية االستنباط هجوما مريرا من هؤالء باسم
اهلجوم على االجتهاد  ،وحتملت التبعات التارخيية هلذه الكلمة ،
وبالتايل امتد اهلجوم إىل علم األصول الرتباطه بعملية االستنباط
واالجتهاد.
وحنن بعد أن ميزنا بني معنيي االجتهاد نستطيع أن نعيد إىل
املسألة .بداهتها  ،ونتبني بوضوح أن جواز االجتهاد باملعىن املرادف
لعملية االستنباط من البديهيات.
وما دامت عملية استنباط احلكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن
الضروري أن حيتفظ بعلم األصول لدراسة العناصر املشتركة يف هذا
العملية.

الوسائل الرئيسة لالثبات في علم األصول
إن الوسائل الرئيسية اليت ينبغي لعلم األصول أن يستخدمها
مردها إىل وسيلتني رئيسيتني  ،ومها:
 .1البيان الشرعي (الكتاب والسنة).
( .2االدراك العقلي)
فال تكتسب أي قضية طابع العنصر املشترك يف عملية االستنباط ،
وال جيوز إسهامها يف العملية إال إذا أمكن إثباهتا بإحدى هاتني
الوسيلتني الرئيسيتني  ،فإذا حاول األصويل مثال أن يدرس حجية
اخلرب لكي يدخله يف عملية االستنباط  -إذا كان حجة  -يطرح
على نفسه هذين السؤالني:
هل ندرك بعقولنا أن اخلرب حجة وملزم باالتباع أم ال؟
وهل يوجد بيان شرعي يدل على حجيته؟
وحياول األصويل يف حبثه اجلواب على هذين السؤالني وفقا
للمستوى الذي يتمتع به من الدقة واالنتباه  ،فإذا انتهى الباحث من
دراسته إىل اإلجابة بالنفي على كال السؤالني كان معىن ذلك أنه
ال ميلك وسيلة الثبات حجية اخلرب  ،وبالتايل يستبعد اخلرب عن
نطاق االستنباط .وأما إذا استطاع الباحث أن جييب باالجياب على
أحد السؤالني أدى هذا إىل اثبات حجية اخلرب ودخوهلا يف عملية
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االستنباط بوصفها عنصرا أصوليا مشتركا. .
البيان الشرعي:
البيان الشرعي هو إحدى الوسيلتني الرئيسيتني الثبات العناصر
اليت تساهم يف عملية االستنباط .ونقصد بالبيان الشرعي ما يلي:
« .1الكتاب الكرمي»وهو القرآن الذي أنزل مبعناه ولفظه على
سبيل االعجاز وحيا على أشرف املرسلني (صلى اهلل عليه وآله).
« .2السنة»وهي كل بيان صادر من الرسول (صلى اهلل عليه
وآله) أو أحد األئمة املعصومني  والبيان الصادر منهم ينقسم إىل
ثالثة أقسام:
« .1البيان االجيايب القويل» وهو الكالم الذي يتكلم به املعصوم
عليه السالم.
« .2البيان االجيايب الفعلي» وهو الفعل الذي يصدر من املعصوم
عليه السالم.
« .3البيان السليب» وهو تقرير املعصوم  ، أي سكوته عن
وضع معني بنحو يكشف عن رضاه بذلك الوضع وانسجامه مع
الشريعة.
وجيب االخذ بكل هذه األنواع من البيان الشرعي  ،وإذا دل
شئ منها على عنصر مشترك من عناصر عملية االستنباط ثبت ذلك
العنصر املشترك واكتسب طابعه الشرعي.

االدراك العقلي
اإلدراك العقلي هو الوسيلة الرئيسية الثانية اليت تستخدم يف
حبوث هذا العلم الثبات العناصر املشتركة يف عملية االستنباط  ،إذ
قد يكون العنصر املشترك يف عملية االستنباط مما ندركه بعقولنا دون
حاجة إىل بيان شرعي الثباته  ،من قبيل القانون القائل« :إن الفعل
ال ميكن أن يكون حراما وواجبا يف وقت واحد»  ،فإننا ال حنتاج
يف إثبات هذا القانون إىل بيان شرعي يشتمل على صيغة للقانون
من هذا القبيل  ،بل هو ثابت عن طريق العقل  ،الن العقل يدرك أن
الوجوب واحلرمة صفتان متضادتان  ،وأن الشئ الواحد ال ميكن أن
يشتمل على صفتني متضادتني  ،فكما ال ميكن أن يتصف اجلسم
باحلركة والسكون يف وقت واحد كذلك ال ميكن أن يتصف الفعل
بالوجوب واحلرمة معا.
واالدراك العقلي له مصادر متعددة ودرجات خمتلفة.
فمن ناحية املصادر ينقسم االدراك العقلي إىل أقسام:
(منها) االدراك العقلي القائم على أساس احلس والتجربة .ومثاله
إدراكنا أن املاء يغلي إذا بلغت درجة حرارته مئة  ،وأن وضعه على
النار إىل مدة طويلة يؤدي إىل غليانه.
(ومنها) االدراك العقلي القائم على أساس البداهة .ومثاله إدراكنا

أن بذرة التفكري األصويل وجدت
لدى الفقهاء أصحاب األئمة 
منذ أيام الصادقني عليهما السالم

مجيعا أن الواحد نصف االثنني  ،وأن الضدين ال جيتمعان  ،وأن الكل
أكرب من اجلزء .فإن هذه احلقائق بديهية ينساق إليها الذهن بطبيعته
دون عناء أو تأمل.
(ومنها) االدراك القائم على أساس التأمل النظري .ومثاله إدراكنا
أن املعلول يزول إذا زالت علته  ،فإن هذه احلقيقة ليست بديهية  ،وال
ينساق إليها الذهن بطبيعته  ،وإمنا تدرك بالتأمل عن طريق الربهان
واالستدالل.
ومن ناحية الدرجات ينقسم االدراك العقلي إىل درجات:
(فمنه) االدراك الكامل القطعي .وهو أن ندرك بعقولنا حقيقة من
احلقائق إدراكا ال حنتمل فيه اخلطأ واالشتباه  ،كإدراكنا أن زوايا
املثلث تساوى قائمتني  ،وأن الضدين ال جيتمعان  ،وأن األرض
كروية  ،وأن املاء يكتسب احلرارة من النار إذا وضع عليها.
(ومن االدراك العقلي) ما يكون ناقصا .واالدراك الناقص هو اجتاه
العقل حنو ترجيح شئ دون اجلزم به الحتمال اخلطأ  ،كادراكنا أن
اجلواد الذي سبق يف مناورات سابقة سوف يسبق يف املرة القادمة
أيضا  ،وأن الدواء الذي جنح يف عالج أمراض معينة سوف ينجح
يف عالج أعراض مرضية مشاهبة  ،وأن الفعل املشابه للحرام يف أكثر
خصائصه يشاركه يف احلرمة.
والسؤال األساسي يف هذا البحث :ما هي حدود العقل أو االدراك
العقلي الذي يقوم بدور الوسيلة الرئيسية الثبات العناصر املشتركة
يف عملية االستنباط؟ فهل ميكن استخدام االدراك العقلي كوسيلة
لالثبات مهما كان مصدره ومهما كانت درجته  ،أو ال جيوز استخدام
االدراك العقلي كوسيلة لالثبات إال ضمن حدود معينة من ناحية
املصدر أو الدرجة.
وقد اجته البحث حول هذه النقطة حنو معاجلة الدرجة أكثر من

اجتاهه حنو معاجلة املصدر  ،فاتسعت الدراسات األصولية اليت تناولت
حدود العقل من ناحية الدرجة  ،واختلفت االجتاهات حول مدى
مشول العقل وحدوده  -بوصفه وسيلة إثبات رئيسية  -فهل يشمل
االدراكات الناقصة اليت تؤدي إىل جمرد الترجيح أو خيتص باالدراك
الكامل املنتج للجزم؟.
وهلذا البحث تارخيه الزاخر يف علم األصول ويف تاريخ الفكر
الفقهي.
االجتاهات املتعارضة يف االدراك العقلي
وقد شهد تاريخ التفكري الفقهي اجتاهني متعارضني يف هذه
النقطة كل التعارض  ،يدعو أحدمها إىل اختاذ العقل يف نطاقة
الواسع الذي يشمل االدراكات الناقصة  ،وسيلة رئيسية لالثبات
يف خمتلف املجاالت اليت ميارسها األصويل والفقيه .واآلخر يشجب
العقل وجيرده إطالقا عن وصفه وسيلة رئيسية لالثبات  ،ويعترب
البيان الشرعي هو الوسيلة الوحيدة اليت ميكن استخدامها يف عمليات
االستنباط.
ويقف بني هذين االجتاهني املتطرفني اجتاه ثالث معتدل يتمثل
يف جل فقهاء مدرسة أهل البيت  ، وهو االجتاه الذي يؤمن
 خالفا لالجتاه الثاين  -بأن العقل أو االدراك العقلي وسيلةرئيسية صاحلة لالثبات إىل صف البيان الشرعي  ،ولكن ال يف
نطاق منفتح  -كما زعمه االجتاه األول  -بل ضمن النطاق الذي
تتوفر فيه لالنسان القناعة التامة واالدراك الكامل الذي ال يوجد
يف مقابله احتمال اخلطأ  ،فكل ادراك عقلي يدخل ضمن هذا
النطاق ويستبطن اجلزم الكامل فهو وسيلة إثبات  ،وأما االدراك
العقلي الناقص الذي يقوم على أساس الترجيح وال يتوفر فيه

عنصر اجلزم فال يصلح وسيلة إثبات الي عنصر من عناصر
عملية االستنباط.
فالعقل يف رأي االجتاه الثالث أداة صاحلة للمعرفة  ،وجديرة
باالعتماد عليها واالثبات هبا إذا أدت إىل إدراك حقيقة من احلقائق
إدراكا كامال ال يشوبه شك .فال كفران بالعقل كأداة للمعرفة  ،وال
أفراط يف االعتماد عليه فيما ال ينتج عنه إدراك كامل.
وقد تطلب هذا االجتاه املعتدل الذي مثله جل فقهاء مدرسة أهل
البيت عليهم السالم أن خيوضوا املعركة يف جبهتني :إحدامها املعركة
ضد أنصار االجتاه األول الذي كانت مدرسة الرأي يف الفقه تتبناه بقيادة
مجاعة من أقطاب علماء العامة  ،واألخرى املعركة ضد حركة داخلية
نشأت داخل صفوف الفقهاء االماميني متمثلة يف املحدثني واألخباريني
من علماء الشيعة الذين شجبوا العقل وادعوا أن البيان الشرعي هو
الوسيلة الوحيدة اليت جيوز استخدامها لالثبات  ،وهكذا نعرف أن
املعركة األوىل كانت ضد استغالل العقل واألخرى كانت إىل صفه.
 .1املعركة ضد استغالل العقل
قامت منذ أواسط القرن الثاين مدرسة فقهية واسعة النطاق
حتمل اسم مدرسة الرأي واالجتهاد باملعىن األول الذي تقدم
يف البحث السابق  ،وتطالب باختاذ العقل باملعىن الواسع الذي
يشمل الترجيح والظن والتقدير الشخصي للموقف  ،أداة رئيسية
لالثبات إىل صف البيان الشرعي  ،ومصدرا للفقيه يف االستنباط ،
وأطلقت عليه اسم االجتهاد.
وكان على رأس هذه املدرسة أو من روادها األولني أبو حنيفة
املتوىف سنة ( )150واملأثور عن رجاالت هذه املدرسة أهنم كانوا
حيث ال جيدون بيانا شرعيا يدل على احلكم يدرسون املسألة على
ضوء أذواقهم اخلاصة وما يدركون من مناسبات وما يتفق عنه
تفكريهم اخلاص من مرجحات هلذا التشريع على ذاك ويفتون مبا
يتفق مع ظنهم وترجيحهم ويسمون ذلك استحسانا أو اجتهادا.
واملعروف عن أيب حنيفة أنه كان متفوقا يف ممارسة هذا النوع
من العمل الفقهي  ،فقد روي عن تلميذه حممد بن احلسن((( أن أبا
حنيفة كان يناظر أصحابه فينتصفون منه ويعارضونه حىت إذا قال:
استحسن مل يلحقه أحد .وجاء يف كالم له وهو حيدد هنجه العام يف
االستنباط«إين آخذ بكتاب اهلل إذا وجدته  ،فما مل أجده أخذت
بسنة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ، فإذا مل أجد يف كتاب اهلل وال
سنة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أخذت بقول أصحابه من شئت
وأدع من شئت  ،مث ال أخرج من قوهلم إىل غريهم  ،فإذا انتهى االمر
((( محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة :ولد سنة ()132هـ أصله
من دمشق قدم أبوه العراق من دمشق فولد محمداً في مدينة واسط
ونشأ بالكوفة وسمع بها من أبي حنيفة والثوري وسكن بغداد وقد
خرج مع هارون إلى الري وتوفي هناك سنة ( )189هـ.
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إىل إبراهيم والشعيب((( واحلسن وابن سريين((( فلي أن أجتهد كما
اجتهدوا».
والفكرة األساسية اليت دعت إىل قيام هذه املدرسة وتبين العقل
املنفتح بوصفه وسيلة رئيسية لالثبات ومصدرا الستنباط احلكم هي
الفكرة الشائعة يف صفوف تلك املدرسة اليت كانت تقول« :إن البيان
الشرعي املتمثل يف الكتاب والسنة قاصر ال يشتمل إال على أحكام
قضايا حمدودة  ،وال يتسع لتعيني احلكم الشرعي يف كثري من القضايا
واملسائل».
وقد ساعد على شيوع هذه الفكرة يف صفوف فقهاء العامة
اجتاههم املذهيب السين  ،إذ كانوا يعتقدون أن البيان الشرعي يتمثل
يف الكتاب والسنة النبوية املأثورة عن الرسول فقط  ،وملا كان
هذا ال يفي إال جبزء من حاجات االستنباط اجتهوا إىل عالج املوقف
وإشباع هذه احلاجات عن طريق متطيط العقل واملناداة مببدأ االجتهاد.
وأما فقهاء االمامية فقد كانوا على العكس من ذلك حبكم موقفهم
املذهيب  ،ألهنم كانوا يؤمنون بأن البيان الشرعي ال يزال مستمرا
باستمرار األئمة  فلم يوجد لديهم أي دافع نفسي للتوسع غري
املشروع يف نطاق العقل.
وعلى أي حال فقد شاعت فكرة عدم كفاية الكتاب والسنة
الشباع حاجات االستنباط  ،ولعبت دورا خطريا يف عقلية كثري من
فقهاء العامة ووجهتهم حنو االجتاه العقلي املتطرف.
وتطورت هذه الفكرة وتفاقم خطرها بالتدريج  ،إذ انتقلت
الفكرة من اهتام القرآن والسنة  -أي البيان الشرعي  -بالنقص وعدم
الداللة على احلكم يف كثري من القضايا  ،إىل اهتام نفس الشريعة
بالنقص وعدم استيعاهبا ملختلف شؤون احلياة  ،فلم تعد املسألة
مسألة نقصان يف البيان والتوضيح بل يف التشريع اإلهلي بالذات.
ودليلهم على النقص املزعوم يف الشريعة هو أهنا مل تشرع لتبقى يف
ضمري الغيب حمجوبة عن املسلمني  ،وإمنا شرعت وبينت عن طريق
الكتاب والسنة لكي يعمل هبا وتصبح منهاجا لألمة يف حياهتا وملا
كانت نصوص الكتاب والسنة يف رأي العامة ال تشمل على أحكام
كثري من القضايا واملسائل  ،فيدل ذلك على نقص الشريعة وأن اهلل
مل يشرع يف االسالم إال أحكاما معدودة  ،وهي االحكام اليت جاء
بياهنا يف الكتاب والسنة وترك التشريع يف سائر املجاالت األخرى
إىل الناس أو إىل الفقهاء من الناس بتعبري أخص ليشرعوا االحكام
على أساس االجتهاد واالستحسان  ،على شرط أن ال يعارضوا
يف تشريعهم تلك األحكام الشرعية املحدودة املشرعة يف الكتاب
والسنة النبوية.
((( الشعبي :أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي ينسب إلى شعب بطن من
همدان توفي سنة ()140هـ.
((( ابن سيرين :ابو بكر محمد بن سيرين البصري الذي له يد طولى في
تاويل الرؤيا توفي سنة (.)110

 .3وعن اإلمام موسى بن جعفر  أنه قيل له :أكل شئ يف
كتاب اهلل وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ قال« :بل كل شئ يف كتاب اهلل
وسنة نبيه».

 .4ويف حديث عن اإلمام الصادق
يصف فيه اجلامعة اليت
تضم أحكام الشريعة  ،فيقول :فيها كل حالل وحرام وكل شئ حيتاج
إليه الناس حىت األرش يف اخلدش.
رد الفعل املعاكس يف النطاق السين:

وقد رأينا أن االجتاه العقلي املتطرف كان نتيجة لشيوع فكرة
النقص وانعكاسها  ،وحني تطورت فكرة النقص من اهتام البيان
إىل اهتام نفس الشريعة انعكس هذه التطور أيضا على جمال الفكر
السين  ،ونتج عنه القول بالتصويب الذي وصل فيه ذلك االجتاه العقلي
املتطرف إىل قصارى مداه  ،ولتوضيح ذلك ال بد من إعطاء فكرة عن
القولبالتصويب.
القول بالتصويب:
بعد أن استباح فقهاء مدرسة الرأي واالجتهاد  ،ألنفسهم أن
يعملوا بالترجيحات والظنون واالستحسانات وفقا لالجتاه العقلي
املتطرف  ،كان من الطبيعي أن ختتلف االحكام اليت يتوصلون إليها
عن طريق االجتهاد تبعا الختالف أذواقهم وطرائق تفكريهم ونوع
املناسبات اليت يهتمون هبا .فهذا يرجح يف رأيه احلرمة الن الفعل فيه
ضرر  ،وذاك يرجح اإلباحة الن يف ذلك توسعة على العباد  ،وهكذا.
ومن هنا نشأ السؤال التايل :ما هو مدى حظ املجتهدين املختلفني
من إصابة الواقع؟ فهل يعتربون مجيعا مصيبني ما دام كل واحد منهم
قد عرب عن اجتهاده الشخصي؟ أو أن املصيب واحد فقط والباقون
خمطئون؟
وقد شاع يف صفوف مدرسة الرأي القول بأهنم مجيعا مصيبون ،
الن اهلل ليس له حكم ثابت عام يف جماالت االجتهاد اليت ال يتوفر
فيها النص  ،وإمنا يرتبط تعيني احلكم بتقدير املجتهد وما يؤدي إليه
رأيه واستحسانه  ،وهذا هو القول بالتصويب.
وهذا التطور يف فكرة النقص الذي أدى إىل اهتام الشريعة
بالنقصان وتصويب املجتهدين املختلفني مجيعا  ،أحدث تغيريا كبريا
يف مفهوم العقل أو االجتهاد الذي يأخذ به أنصار االجتاه العقلي
املتطرف  ،فحىت اآلن كنا نتحدث عن العقل واالدراك العقلي بوصفه
وسيلة إثبات  ،أي كاشفا عن احلكم الشرعي كما يكشف عنه

البيان يف الكتاب أو السنة  ،ولكن فكرة النقص يف الشريعة اليت قام
على أساسها القول بالتصويب جتعل عمل الفقيه يف جماالت االجتهاد
عمال تشريعيا ال اكتشافيا  ،فالعقل مبعناه املنفتح أو االجتهاد يف
مصطلح االجتاه العقلي املتطرف مل يعد  -على أساس فكرة النقص
يف الشريعة  -كاشفا عن احلكم الشرعي  ،إذ ال يوجد حكم شرعي
ثابت يف جماالت االجتهاد ليكشف عنه االجتهاد  ،وإمنا هو أساس
لتشريع احلكم من قبل املجتهد وفقا ملا يؤدي إليه رأيه .وهكذا
يتحول االجتهاد على ضوء القول بالتصويب إىل مصدر تشريعي ،
ويصبح الفقيه مشرعا يف جماالت االجتهاد ومكتشفا يف جماالت
النص.
ولسنا نريد اآلن أن ندرس القول بالتصويب ونناقشه  ،وإمنا
نستهدف الكشف عن خطورة االجتاه العقلي املتطرف وأمهية املعركة
اليت خاضتها مدرسة أهل البيت  ضد هذا االجتاه  ،إذ مل تكن
معركة ضد اجتاه أصويل فحسب بل هي يف حقيقتها معركة للدفاع
عن الشريعة وتأكيد كماهلا واستيعاهبا ومشوهلا ملختلف جماالت
احلياة  ،وهلذا استفاضت األحاديث عن أئمة أهل البيت  يف
عصر تلك املعركة تؤكد اشتمال الشريعة على كل ما حتتاج إليه
االنسانية من أحكام وتنظيم يف شىت مناحي حياهتا  ،وتؤكد أيضا
وجود البيان الشرعي الكايف لكل تلك األحكام متمثال يف الكتاب
والسنة النبوية وأقواهلم عليهم السالم .وفيما يلي نذكر مجلة من تلك
األحاديث عن أصول الكايف:
 .1عن اإلمام الصادق  أنه قال« :إن اهلل تعاىل أنزل يف القرآن
تبيان كل شئ  ،حىت واهلل ما ترك اهلل شيئا حيتاج إليه العباد  ،حىت
ال يستطيع عبد أن يقول :لو كان هذا أنزل يف القرآن  ،إال وقد أنزله
اهلل فيه».
 .2عنه  أيضا أنه قال« :ما من شئ إال وفيه كتاب أو
سنة».

وال يعين خوض مدرسة أهل البيت معركة حامية ضد االجتاه
العقلي املتطرف أن هذا االجتاه كان مقبوال على الصعيد السين بصورة
عامة  ،وأن املعارضة كانت تتمثل يف الفقه االمامي خاصة  ،بل إن
االجتاه العقلي املتطرف قد لقي معارضة يف النطاق السين أيضا ،
وكانت له ردود فعل معاكسة يف خمتلف حقول الفكر.
فعلى الصعيد الفقهي متثل رد الفعل يف قيام املذهب الظاهري على
يد داود بن علي بن خلف األصبهاين((( يف أواسط القرن الثالث  ،إذ
كان يدعوا إىل العمل بظاهر الكتاب والسنة واالقتصار على البيان
الشرعي  ،ويشجب الرجوع إىل العقل.
وانعكس رد الفعل على البحوث العقائدية والكالمية متمثال
يف االجتاه األشعري((( الذي عطل العقل وزعم أنه ساقط باملرة عن
إصدار احلكم حىت يف املجال العقائدي .فبينما كان املقرر عادة بني
العلماء :أن وجوب املعرفة باهلل والشريعة ليس حكما شرعيا وإمنا هو
حكم عقلي  ،الن احلكم الشرعي ليس له قوة دفع وتأثري يف حياة
االنسان إال بعد أن يعرف االنسان ربه وشريعته  ،فيجب أن تكون
القوة الدافعة إىل معرفة ذلك من نوع آخر غري نوع احلكم الشرعي ،
أي أن تكون من نوع احلكم العقلي .أقول :بينما كان هذا هو املقرر
عادة بني املتكلمني خالف يف ذلك األشعري  ،إذ عزل العقل عن
صالحية إصدار أي حكم وأكد أن وجوب املعرفة باهلل حكم شرعي
كوجوب الصوم والصالة.
وامتد رد الفعل إىل علم االخالق  -وكان وقتئذ يعيش يف كنف
علم الكالم  -فأنكر األشاعرة قدرة العقل على متييز احلسن من
األفعال عن قبيحها حىت يف أوضح األفعال حسنا أو قبحا  ،فالظلم
والعدل ال ميكن للعقل أن مييز بينهما  ،وإمنا صار األول قبيحا والثاين
((( داود بن علي بن خلف االصبهاني :ابو سليمان داود بن علي بن خلف
االصبهاني الشافعي ولد سنة ( )202هـ وكان صاحب مذهب مستقل
وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية نشا ببغداد وتوفي بها سنة ()270
هـ واصله من اصبهان.
((( األشعري :أبو الحسن علي بن إسماعيل ينتهي نسبه إلى أبي موسى
األشعري من اهل البصرة ولد سنة ( )260هـ وكان اوال معتزليا ثم
تاب من القول بالعدل وخلق القران واصبح فيما بعد إمام االشاعرة
وإليه تنسب االشعرية من أهم كتبه المقاالت وتوفي سنة ( )334هـ.
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حسنا بالبيان الشرعي  ،ولو جاء البيان الشرعي يستحسن الظلم
ويستقبح العدل مل يكن للعقل أي حق لالعتراض على ذلك.
وردود الفعل هذه كانت تشمل على نكسة وخطر كبري قد
ال يقل عن اخلطر الذي كان االجتاه العقلي املتطرف يستبطنه ،
ألهنا اجتهت إىل القضاء على العقل بشكل مطلق  ،وجتريده عن
كثري من صالحياته  ،وإيقاف النمو العقلي يف الذهنية االسالمية
حبجة التعبد بنصوص الشارع واحلرص على الكتاب والسنة وهلذا
كانت ختتلف اختالفا جوهريا عن موقف مدرسة أهل البيت
 اليت كانت حتارب االجتاه العقلي املتطرف  ،وتؤكد يف نفس
الوقت أمهية العقل وضرورة االعتماد عليه يف احلدود املشروعة
واعتباره ضمن تلك احلدود أداة رئيسية لالثبات إىل صف البيان
الشرعي  ،حىت جاء يف نصوص أهل البيت «إن هلل على
الناس حجتني :حجة ظاهرة وحجة باطنة :فأما الظاهرة فالرسل
واألنبياء واألئمة  ،وأما الباطنة فالعقول».
وهذا النص يقرر  -بوضوح  -وضع العقل إىل صف البيان
الشرعي أداة رئيسية لالثبات.
وهكذا مجعت مدرسة أهل البيت  بني محاية الشريعة من
فكرة النقص ومحاية العقل من مصادرة اجلامدين.
 .2املعركة إىل صف العقل
وأما االجتاه اآلخر املتطرف يف إنكار العقل وشجبه الذي وجد
داخل نطاق الفكر االمامي فقد متثل يف مجاعة من علمائنا اختذوا
اسم«األخباريني واملحدثني»وقاوموا دور العقل يف خمتلف امليادين ،
ودعوا إىل االقتصار على البيان الشرعي فقط  ،الن العقل عرضة
للخطأ وتأريخ الفكر العقلي زاخر باألخطاء  ،فال يصلح لكي يستعمل
أداة إثبات يف أي جمال من املجاالت الدينية.
وهؤالء األخباريون هم نفس تلك اجلماعة اليت شنت محلة ضد
االجتهاد كما أشرنا يف البحث السابق.
ويرجع تأريخ هذا االجتاه إىل أوائل القرن احلادي عشر  ،فقد
أعلنه ودعا إليه شخص كان يسكن وقتئذ يف املدينة باسم املريزا
حممد أمني االسترآبادي املتوىف سنة ( )1023ه ، ووضع كتابا
أمساه«الفوائد املدنية» .بلور فيه هذا االجتاه وبرهن عليه ومذهبه -
أي جعله مذهبا .-
ويؤكد االسترابادي يف هذا الكتاب أن العلوم البشرية على
قسمني :أحدمها العلم الذي يستمد قضاياه من احلس  ،واآلخر
العلم الذي ال يقوم البحث فيه على أساس احلس وال ميكن
إثبات نتائجه بالدليل احلسي .ويرى املحدث االسترآبادي أن من
القسم األول الرياضيات اليت تستمد خيوطها األساسية يف زعمه
من احلس  ،وأما القسم الثاين فيمثل له ببحوث ما وراء الطبيعة

والفقه للبيان الشرعي  ،وظلت من ناحية أخرى متمسكة به الثبات
عقائدها الدينية  ،الن إثبات الصانع والدين ال ميكن أن يكون عن
طريق البيان الشرعي بل جيب أن يكون عن طريق العقل.

تاريخ علم األصول
مولد علم األصول:

اليت تدرس قضايا بعيدة عن متناول احلس وحدوده  ،من قبيل
جترد الروح  ،وبقاء النفس بعد البدن  ،وحدوث العامل.
ويف عقيدة املحدث االسترآبادي أن القسم األول من العلوم
البشرية هو وحده اجلدير بالثقة ألنه يعتمد على احلس  ،فالرياضيات
مثال تعتمد يف النهاية على قضايا يف متناول احلس  ،ونظري أن (+ 2
 .)4 = 2وأما القسم الثاين فال قيمة له  ،وال ميكن الوثوق بالعقل يف
النتائج اليت يصل إليها يف هذا القسم النقطاع صلته باحلس.
وهكذا خيرج االسترآبادي من حتليله للمعرفة جبعل احلس معيارا
أساسيا لتمييز قيمة املعرفة ومدى إمكان الوثوق هبا.
وحنن يف هذا الضوء نالحظ بوضوح اجتاها حسيا يف أفكار
املحدث االسترآبادي مييل به إىل املذهب احلسي يف نظرية املعرفة
القائل بأن احلس هو أساس املعرفة  ،وألجل ذلك ميكننا أن نعترب
احلركة االخبارية يف الفكر العلمي االسالمي أحد املسارب اليت
تسرب منها االجتاه احلسي إىل تراثنا الفكري.
وقد سبقت االخبارية مبا متثل من اجتاه حسي التيار الفلسفي
احلسي الذي نشأ يف الفلسفة األوروبية على يد«جون لوك» املتوىف
سنة ( )1704م و«دانيد هيوم»املتوىف سنة ( )1776م  ،فقد كانت
وفاة االسترآبادي قبل وفاة جون لوك((( مبئة سنة تقريبا  ،ونستطيع أن
نعتربه معاصرا لفرنسيس بيكون((( املتوىف سنة ( )1626م الذي مهد
للتيار احلسي يف الفلسفة األوروبية.
((( جون لوك :من أهم مفكري الغرب ولد سنة ( )1632م ومن أهم كتاباته
(مقالتان حول الحكومة) .وآمن جون لوك بنظرية العقد االجتماعي إال
أنه رأى أن اإلنسان خيرا بطبعه  ،وأن كافة األفراد يتمتعون بحقوق
طبيعية كحق الحياة والحرية والتملك .وذكر أنه في حالة فشل السلطة
في تحقيق العدالة فان للمجتمع الحق في تغيير تلك الحكومة بمحض
اختيارهم وتوفي سنة ( )1704م.
((( فرنسيس بيكون :ولد سنة ( )1561م في إحدى ضواحي لندن  ،وهو
الرائد األول في الفلسفة األوربية للمنطق االستقرائي وواضع األسس
المنطقية للمذهب التجريبي توفي سنة( )1626م.

وعلى أي حال فهناك التقاء فكري ملحوظ بني احلركة الفكرية
االخبارية واملذاهب احلسية والتجريبية يف الفلسفة األوروبية  ،فقد
شنت مجيعا محلة كبرية ضد العقل  ،وألغت قيمة أحكامه إذا مل
يستمدها من احلس.
وقد أدت حركة املحدث االسترابادي ضد املعرفة العقلية
املنفصلة عن احلس إىل نفس النتائج اليت سجلتها الفلسفات احلسية
يف تأريخ الفكر األوريب  ،إذ وجدت نفسها يف هناية الشوط مدعوة
حبكم اجتاهها اخلاطئ إىل معارضة كل األدلة العقلية اليت يستدل هبا
املؤمنون على وجود اهلل سبحانه  ،ألهنا تندرج يف نطاق املعرفة العقلية
املنفصلة عن احلس.
فنحن جند مثال حمدثا  -كالسيد نعمة اهلل اجلزائري يطعن يف
تلك األدلة بكل صراحة وفقا الجتاهه االخباري  ،كما نقل عنه
الفقيه الشيخ يوسف البحراين((( يف كتابه الدرر النجفية  ،ولكن ذلك
مل يؤد بالتفكري االخباري إىل االحلاد كما أدى بالفلسفات احلسية
األوروبية  ،الختالفهما يف الظروف اليت ساعدت على نشوء كل
منهما  ،فإن االجتاهات احلسية والتجريبية يف نظرية املعرفة قد تكونت
يف فجر العصر العلمي احلديث خلدمة التجربة وإبراز أمهيتها  ،فكان
لديها االستعداد لنفي كل معرفة عقلية منفصلة عن احلس.
وأما احلركة االخبارية فكانت ذات دوافع دينية  ،وقد اهتمت
العقل حلساب الشرع ال حلساب التجربة  ،فلم يكن من املمكن أن
تؤدي مقاومتها للعقل إىل إنكار الشريعة والدين.
وهلذا كانت احلركة االخبارية تستبطن يف رأي كثري من ناقديها
تناقضا  ،ألهنا شجبت العقل من ناحية لكي ختلي ميدان التشريع
((( يوسف البحراني :يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني من آل
عصفور الفقيه المحدث من أهل البحرين ولد سنة ( )1107هـ اشهر
كتبه :الحدائق الناظرة  ،الدرة النجفية ،لؤلؤة البحرين .توفي في كربالء
سنة ( )1186هـ.

نشأ علم األصول يف أحضان علم الفقه  ،كما نشأ علم الفقه يف
أحضان علم احلديث تبعا للمراحل اليت مر هبا علم الشريعة.
ونريد بعلم الشريعة العلم الذي حياول التعرف على االحكام اليت
جاء االسالم هبا من عند اهلل تعاىل .فقد بدأ هذا العلم يف صدر االسالم
متمثال يف احلملة اليت قام هبا عدد كبري من الرواة حلفظ األحاديث
الواردة يف االحكام ومجعها  ،وهلذا كان علم الشريعة يف مرحلته
األوىل قائما على مستوى علم احلديث  ،وكان العمل األساسي فيه
يكاد أن يكون مقتصرا على مجع الروايات وحفظ النصوص .وأما
طريقة فهم احلكم الشرعي من تلك النصوص والروايات فلم تكن
ذات شأن يف تلك املرحلة  ،ألهنا مل تكن تعدو الطريقة الساذجة اليت
يفهم هبا الناس بعضهم كالم بعض يف املحاورات االعتيادية.
وتعمقت بالتدريج طريقة فهم احلكم الشرعي من النصوص حىت
أصبح استخراج احلكم من مصادره الشرعية عمال ال خيلو عن دقة
ويتطلب شيئا من العمق واخلربة  ،فانصبت اجلهود وتوافرت الكتساب
تلك الدقة اليت أصبح فهم احلكم الشرعي من النص واستنباطه من
مصادره حباجة إليها  ،وبذلك نشأت بذور التفكري العلمي الفقهي وولد
علم الفقه  ،وارتفع علم الشريعة من مستوى علم احلديث إىل مستوى
االستنباط واالستدالل العلمي الدقيق.
ومن خالل منو علم الفقه والتفكري وإقبال علماء الشريعة على
ممارسة عملية االستنباط  ،وفهم احلكم الشرعي من النصوص
بالدرجة اليت أصبح املوقف يتطلبها من الدقة والعمق .أقول :من
خالل ذلك أخذت اخليوط املشتركة (العناصر املشتركة) يف عملية
االستنباط تبدو وتتكشف  ،وأخذ املمارسون للعمل الفقهي يالحظون
اشتراك عمليات االستنباط يف عناصر عامة ال ميكن استخراج احلكم
الشرعي بدوهنا  ،وكان ذلك إيذانا مبولد التفكري األصويل وعلم
األصول واجتاه الذهنية الفقهية اجتاها أصوليا.
وهكذا ولد علم األصول يف أحضان علم الفقه  ،فبينما كان
املمارسون للعمل الفقهي قبل ذلك يستخدمون العناصر املشتركة يف
عملية االستنباط دون وعي كامل بطبيعتها وحدودها وأمهية دورها
يف العملية  ،أصبحوا بعد تغلغل االجتاه األصويل يف التفكري الفقهي
يعون تلك العناصر املشتركة ويدرسون حدودها.
وال نشك يف أن بذرة التفكري األصويل وجدت لدى الفقهاء
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أصحاب األئمة  منذ أيام الصادقني عليهما السالم على مستوى
تفكريهم الفقهي  ،ومن الشواهد التأرخيية على ذلك ما ترويه كتب
األحاديث من أسئلة ترتبط جبملة من العناصر املشتركة يف عملية
االستنباط وجهها عدد من الرواة إىل اإلمام الصادق  وغريه
من األئمة  وتلقوا جواهبا منهم((( .فإن تلك األسئلة تكشف
عن وجود بذرة التفكري األصويل عندهم واجتاههم إىل وضع القواعد
العامة وحتديد العناصر املشتركة .ويعزز ذلك أن بعض أصحاب األئمة
 ألفوا رسائل يف بعض املسائل األصولية  ،كهشام بن احلكم((( من
أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم الذي ألف رسالة يف األلفاظ.
وبالرغم من ذلك فإن فكرة العناصر املشتركة وأمهية دورها يف
عمليات االستنباط مل تكن بالوضوح والعمق الكافيني يف أول االمر ،
وإمنا اتضحت معاملها وتعمقت بالتدريج خالل توسع العمل الفقهي
ومنو عمليات االستنباط ومل تنفصل دراسة العناصر املشتركة بوصفها
دراسة عملية مستقلة عن البحوث الفقهية وتصبح قائمة بنفسها إال
بعد مضي زمن منذ والدة البذور األوىل للتفكري األصويل  ،فقد عاش
البحث األصويل ردحا من الزمن ممتزجا بالبحث الفقهي غري مستقل
عنه يف التصنيف والتدريس  ،وكان الفكر األصويل خالل ذلك يثري
ويزداد دوره وضوحا وحتديدا  ،حىت بلغ يف ثرائه ووضوحه إىل
الدرجة اليت أتاحت له االنفصال عن علم الفقه.
ويبدو أن حبوث األصول حىت حني وصلت إىل مستوى يؤهلها
لالستقالل  ،بقيت تتذبذب بني علم الفقه وعلم أصول الدين  ،حىت
أهنا كانت أحيانا ختلط ببحوث يف أصول الدين والكالم  ،كما يشري
إىل ذلك السيد املرتضى يف كتابه األصويل«الذريعة»إذ يقول« :قد
وجدت بعض من أفرد ألصول الفقه كتابا وإن كان قد أصاب
يف سرد معانيه وأوضاعه ومبانيه ولكنه قد شرد عن أصول الفقه
وأسلوهبا وتعداها كثريا وختطاها  ،فتكلم على حد العلم والنظر
وكيف يولد النظر والعلم ووجوب املسبب عن السبب . .إىل غري
ذلك من الكالم الذي هو حمض صرف خالص الكالم يف أصول الدين
دون أصول الفقه».
وهكذا جند أن استقالل علم أصول الفقه بوصفه علما للعناصر
املشتركة يف عملية استنباط احلكم الشرعي وانفصاله عن سائر العلوم
الدينية من فقه وكالم  ،مل ينجز إال بعد أن اتضحت أكثر فأكثر فكرة
العناصر املشتركة لعملية االستنباط وضرورة وضع نظام عام هلا ،
االمر الذي ساعد على التمييز بني طبيعة البحث األصويل وطبيعة
((( فمن ذلك الروايات الواردة في عالج النصوص المعارضة  ,وفي حجية
خر الثقة  ,وفي اصالة البراءة وفي اعمال الراي واالجتهاد وما الى
ذلك من قضايا.
((( هشام بن الحكم :هشام بن حاذقا بصناعة الكالم حاضر الجواب ماقهره
احد في التوحيد وكان من اكابر اصحاب ابي عبد اهلل الصادق
كان مقيما بالكوفة وبها توفي سنة (.)179

احلاجة إىل علم األصول تارخيية:

البحوث الفقهية والكالمية  ،وأدى بالتايل إىل قيام علم مستقل
باسم«علم أصول الفقه».
وبالرغم من متكن علم األصول من احلصول على االستقالل
الكامل عن علم الكالم«علم أصول الدين»  ،فقد بقيت فيه رواسب
فكرية يرجع تارخيها إىل عهد اخللط بينه وبني علم الكالم  ،وظلت
تلك الرواسب مصدرا للتشويش  ،فمن تلك الرواسب على سبيل
املثال  -الفكرة القائلة بأن أخبار اآلحاد«وهي الروايات الظنية اليت
ال يعلم صدقها» ال ميكن االستدالل هبا يف األصول  ،الن الدليل
يف األصول جيب أن يكون قطعيا .فإن مصدر هذه الفكرة هو علم
الكالم  ،ففي هذا العلم قرر العلماء أن أصول الدين حتتاج إىل دليل
قطعي  ،فال ميكن أن نثبت صفات اهلل واملعاد مثال بأخبار اآلحاد ،
وقد أدى اخللط بني علم أصول الدين وعلم أصول الفقه واشتراكهما
يف كلمة األصول إىل تعميم تلك الفكرة إىل أصول الفقه  ،وهلذا نرى
الكتب األصولية ظلت إىل زمان املحقق يف القرن السابع تعترض على
إثبات العناصر املشتركة يف عملية االستنباط خبرب الواحد انطالقا من
تلك الفكرة.
وحنن جند يف كتاب الذريعة لدى مناقشة اخللط بني أصول الفقه
وأصول الدين تصورات دقيقة نسبيا وحمددة عن العناصر املشتركة يف
عملية االستنباط  ،فقد كتب يقول« :إعلم أن الكالم يف أصول الفقه
إمنا هو على احلقيقة كالم يف أدلة الفقه . .وال يلزم على ما ذكرناه
أن تكون األدلة والطرق إىل أحكام وفروع الفقه املوجودة يف كتب
الفقهاء أصوال  ،الن الكالم يف أصول الفقه إمنا هو كالم يف كيفية
داللة ما يدل من هذه األصول على االحكام على طريق اجلملة
دون التفصيل  ،وأدلة الفقهاء إمنا هي على نفس املسائل  ،والكالم يف
اجلملة غري الكالم يف التفصيل».
وهذا النص يف مصدر من أقدم املصادر األصولية يف التراث
الشيعي  ،حيمل بوضوح فكرة العناصر املشتركة يف عملية

االستنباط ويسميها أدلة الفقه على االمجال  ،ومييز بني البحث
األصويل والفقهي على أساس التمييز بني األدلة االمجالية واألدلة
التفصيلية أي بني العناصر املشتركة والعناصر اخلاصة يف تعبرينا
وهذا يعين أن فكرة العناصر املشتركة كانت خمتمرة وقتئذ إىل
درجة كبرية  ،والفكرة ذاهتا جندها بعد ذلك عند الشيخ الطوسي
وابن زهرة واملحقق احللي وغريهم  ،فإهنم مجيعا عرفوا علم
األصول بأنه«علم أدلة الفقه على وجه االمجال» وحاولوا التعبري
بذلك عن فكرة العناصر املشتركة.
ففي كتاب العدة قال الشيخ الطوسي« :أصول الفقه هي أدلة
الفقه فإذا تكلمنا يف هذه األدلة فقد نتكلم فيما يقتضيه من إجياب
وندب وإباحة وغري ذلك من األقسام على طريق اجلملة  ،وال
يلزمنا عليها أن تكون األدلة املوصلة إىل فروع الفقه  ،الن هذه
األدلة أدلة على تعيني املسائل  ،والكالم يف اجلملة غري الكالم يف
التفصيل».
ومصطلح االمجالية والتفصيلية يعرب هنا عن العناصر املشتركة
والعناصر اخلاصة.
ونستخلص مما تقدم أن ظهور علم األصول واالنتباه العلمي
إىل العناصر املشتركة يف عملية االستنباط كان يتوقف على وصول
عملية االستنباط إىل درجة من الدقة واالتساع وتفتح الفكر الفقهي
وتعمقه  ،وهلذا مل يكن من املصادفة أن يتأخر ظهور علم األصول
تارخييا عن ظهور علم الفقه واحلديث  ،وأن ينشأ يف أحضان هذا
العلم بعد أن منا التفكري الفقهي وترعرع بالدرجة اليت مسحت مبالحظة
العناصر املشتركة ودرسها بأساليب البحث العلمي  ،وألجل ذلك كان
من الطبيعي أيضا أن ختتمر فكرة العناصر املشتركة تدرجيا وتدق
على مر الزمن حىت تكتسب صيغتها الصارمة وحدودها الصحيحة
وتتميز عن حبوث الفقه وحبوث أصول الدين.

ومل يكن تأخر علم األصول تارخييا عن ظهور علم الفقه واحلديث
ناجتا عن ارتباط العقلية األصولية مبستوى متقدم نسبيا من التفكري
الفقهي فحسب  ،بل هناك سبب آخر له أمهية كبرية يف هذا املجال ،
وهو أن علم األصول مل يوجد بوصفه لونا من ألوان الترف الفكري ،
وإمنا وجد تعبريا عن حاجة ملحة شديده لعملية االستنباط اليت
تتطلب من علم األصول  ،متوينها بالعناصر املشتركة اليت ال غىن هلا
عنها  ،ومعىن هذا أن احلاجة إىل علم األصول تنبع من حاجة عملية
االستنباط إىل العناصر املشتركة اليت تدرس يف هذا العلم وحتدد ،
وحاجة عملية االستنباط إىل هذه العناصر األصولية هي يف الواقع
حاجة تارخيية وليست حاجة مطلقة  ،أي إهنا حاجة توجد وتشتد
بعد أن يبتعد الفقه عن عنصر النصوص  ،وال توجد بتلك الدرجة يف
الفقه املعاصر لعصر النصوص الن الفاصل ألزمين عن ذلك الظرف هو
الذي خيلق الثغرات والفجوات يف عملية االستنباط .وهذه الثغرات
هي اليت توجد احلاجة امللحة إىل علم األصول والقواعد األصولية.
وارتباط احلاجة إىل علم األصول بتلك الثغرات مما أدركه
الرواد األوائل هلذا العلم  ،فقد كتب السيد اجلليل محزة بن علي بن
زهرة احلسيين احلليب((( املتوىف سنة ( )585ه يف القسم األول من
كتابه الغنية يقول« :ملا كان الكالم يف فروع الفقه يبىن على أصول
له وجب االبتداء بأصوله مث اتباعها بالفروع  ،وكان الكالم يف
الفروع من دون إحكام أصله ال يثمر  ،وقد كان بعض املخالفني
سأل فقال :إذا كنتم ال تعملون يف الشرعيات إال بقول املعصوم
فأي فقر بكم إىل أصول الفقه  ،وكالمكم فيها كأنه عبث ال فائدة
فيه» ففي هذا النص يربط ابن زهرة بني احلاجة إىل علم األصول
والثغرات يف عملية االستنباط  ،إذ جيعل التزام االمامية بالعمل
بقول اإلمام  فحسب سببا العتراض القائل بأهنم ما داموا
كذلك ال حاجة هلم بعلم األصول  ،الن استخراج احلكم إذا كان
قائما على أساس قول املعصوم مباشرة فهو عمل ميسر ال يشتمل
على الثغرات اليت تتطلب التفكري يف وضع القواعد والعناصر
األصولية مللئها.
وجند يف نص للمحقق السيد حمسن األعرجي((( املتوىف سنة
((( السيد حمزة بن علي بن زهرة الحسين الحلبي :ابو المكارم ابن زهرة
العالم الفاضل الجليل الفقيه الوجيه صاحب المصنفات الكثيرة ينتهي
نسبه إلى اإلمام جعفر الصادق  باثنتي عشرة واسطة ولد سنة
(511هـ) من مصنفاته الغنية  ،وقبس األنوار .توفي سنة ( )585هـ .
((( محسن االعرجي :السيد محسن بن السيد حسن الحسيني الكاظمي
كان من افاضل عصره له مصنفات مشهورة منها كتاب المحصول في
علم األصول وشرح الوافية وغيرها .واالعرجي نسبته إلى عبيد اهلل
األعرج بن الحسين األصغر بن اإلمام زين العابدين  وتوفي سنة
( )1227هـ.
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( )1227ه يف كتابه الفقهي وسائل الشيعة وعيا كامال لفكرة احلاجة
التأرخيية لعلم األصول  ،فقد حتدث عن اختالف القريب من عصر
النص عن البعيد منه يف الظروف واملالبسات وقال يف مجلة كالمه:
«أين من حظي بالقرب ممن ابتلى بالبعد حىت يدعى تساويهما يف
الغىن والفقر؟ كال إن بينهما ما بني السماء واألرض  ،فقد حدث
بطول الغيبة وشدة املحنة وعموم البلية  ،ما لوال اهلل وبركة آل اهلل
لردها جاهلية .فسدت اللغات وتغريت االصطالحات وذهبت قرائن
األحوال وكثرت األكاذيب وعظمت التقية واشتد التعارض بني األدلة
حىت ال تكاد تعثر على حكم يسلم منه  ،مع ما اشتملت عليه من
دواعي االختالف  ،وليس هنا أحد يرجع إليه بسؤال .وكفاك مائزا
بني الفريقني قرائن األحوال وما يشاهد يف املشافهة من االنبساط
واالنقباض . .وهذا خبالف من مل يصب إال أخبارا خمتلفة وأحاديث
متعارضة حيتاج فيها إىل العرض على الكتاب والسنة املعلومة . .فإنه
ال بد من االعداد واالستعداد والتدرب يف ذلك كي ال يزل  ،فإنه ،
إمنا يتناول من بني مشتبك القنا».
ويف هذا الضوء نعرف أن تأخر علم األصول تارخييا مل ينتج
فقط عن ارتباطه بتطور الفكر الفقهي ومنو االستنباط  ،بل هو ناتج
أيضا عن طبيعة احلاجة إىل علم األصول فإهنا حاجة تارخيية توجد
وتشتد تبعا ملدى االبتعاد عن عصر النصوص.
وعلى الضوء املتقدم الذي يقرر أن احلاجة إىل علم األصول
حاجة تارخيية نستطيع أن نفسر الفارق ألزمين بني ازدهار علم
األصول يف نطاق التفكري الفقهي السين وازدهاره يف نطاق تفكرينا
الفقهي االمامي  ،فإن التأريخ يشري إىل أن علم األصول ترعرع
وازدهر نسبيا يف نطاق الفقه السين قبل ترعرعه وازدهاره يف نطاقنا
الفقهي االمامي  ،حىت إنه يقال :إن علم األصول على الصعيد السين
دخل يف دور التصنيف يف أواخر القرن الثاين  ،إذ ألف يف األصول كل
من الشافعي((( املتوىف سنة ( )204ه وحممد بن احلسن الشيباين املتوىف
سنة ( )189هـ بينما قد ال جند التصنيف الواسع يف علم األصول
على الصعيد الشيعي إال يف أعقاب الغيبة الصغرى أي يف مطلع القرن
الرابع بالرغم من وجود رسائل سابقة لبعض أصحاب األئمة  يف
مواضيع أصولية متفرقة.
وما دمنا قد عرفنا أن منو التفكري األصويل ينتج عن احلاجة إىل
األصول يف عامل االستنباط  ،وأن هذه احلاجة تارخيية تتسع وتشتد

بقدر االبتعاد عن عصر النصوص  ،فمن الطبيعي أن يوجد ذلك الفارق
ألزمين وأن يسبق التفكري األصويل السين إىل النمو واالتساع  ،الن
املذهب السين كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النيب (صلى اهلل
عليه وآله) ، فحني اجتاز التفكري الفقهي السين القرن الثاين كان قد
ابتعد عن عصر النصوص مبسافة زمنية كبرية ختلق بطبيعتها الثغرات
يف عملية االستنباط االمر الذي يوحي باحلاجة الشديدة إىل وضع
القواعد العامة األصولية مللئها .وأما االمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون
عصر النص الشرعي  ،الن اإلمام عليه السالم امتداد لوجود النيب
(صلى اهلل عليه وآله) ، فكانت املشاكل اليت يعانيها فقهاء االمامية يف
االستنباط أقل بكثري إىل الدرجة اليت ال تفسح املجال لالحساس
باحلاجة الشديدة إىل وضع علم األصول.
وهلذا جند أن االمامية مبجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة
إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم
األصولية وأقبلوا على درس العناصر املشتركة  ،وحققوا تقدما يف هذا
املجال على يد الرواد النوابغ من فقهائنا من قبيل احلسن بن علي بن
أيب عقيل وحممد بن أمحد بن اجلنيد اإلسكايف يف القرن الرابع.
ودخل علم األصول بسرعة دور التصنيف والتأليف  ،فألف الشيخ
حممد ابن حممد بن النعمان امللقب باملفيد املتوىف سنة ( )413ه كتابا يف
األصول واصل فيه اخلط الفكري الذي سار عليه ابن أيب عقيل((( وابن
اجلنيد قبله  ،ونقدمها يف مجلة من آرائهما .وجاء بعده تلميذه السيد
املرتضى املتوىف سنة ( )436ه فواصل تنمية اخلط األصويل وأفرد
لعلم األصول كتابا موسعا نسبيا مساه «الذريعة» وذكر يف مقدمته أن
هذا الكتاب منقطع النظري يف إحاطته باالجتاهات األصولية اليت متيز

((( الشافعي :محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أحد األئمة
األربعة عند أهل السنة.
المعروفة المشهورة له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب (األم) في الفقه
(الرسالة) في أصول الفقه وغيرها توفي بمصر اخر رجب سنة ()204
هـ بالقرافة الصغرى.

((( ابن أبي عقيل العماني :الحسن بن عيس بن أبي عقيل العماني الحذاء
أبو محمد الفقيه  ،قيل انه أول من واستعمل النظر وفتق البحث في
األصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى وبعده الشيخ ابن الجنيد
وهو أي العماني من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه .له كتب منها
(المتمسك بحبل آل الرسول).

التصنيف يف علم األصول:

االمامية باستيعاب ومشول.
ومل يكن السيد املرتضى هو الوحيد من تالمذة املفيد الذين واصلوا
تنمية هذا العلم اجلديد والتصنيف فيه  ،بل صنف فيه أيضا عدد آخر
من تالمذة املفيد  ،منهم سالر بن عبد العزيز الديلمي((( املتوىف سنة
( )436ه إذ كتب كتابا باسم التقريب يف أصول الفقه.
ومنهم الشيخ الفقيه املجدد حممد بن احلسن الطوسي املتوىف سنة
( )460الذي انتهت إليه الزعامة الفقهية بعد أستاذيه الشيخ املفيد
والسيد املرتضى  ،فقد كتب كتابا يف األصول باسم«العدة يف األصول»
وانتقل علم األصول على يده إىل دور جديد من النضج الفكري ،
كما انتقل الفقه أيضا إىل مستوى أرفع من التفريع والتوسع.
تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي:
مل تكن مسامهة الشيخ الطوسي يف األصول جمرد استمرار للخط
وإمنا كانت تعرب عن تطور جديد كجزء من تطور شامل يف التفكري
الفقهي والعلمي كله  ،أتيح هلذا الفقيه الرائد أن حيققه  ،فكان كتاب
العدة تعبريا عن التطور العظيم يف البحث الفقهي على صعيد التطبيق
بالشكل الذي يوازي التطور األصويل على صعيد النظريات.
والفارق الكيفي بني اجتاهات العلم اليت انطلقت من هذا التطور
اجلديد واجتاهاته قبل ذلك يسمح لنا باعتبار الشيخ الطوسي حدا
فاصال بني عصرين من عصور العلم بني العصر العلمي التمهيدي
((( اّ
سلرحمزة بن عبد العزيز الديلمي :وقيل ان الصحيح (ساالر) بمعنى
الرئيس الن األول ال معنى له .هو احد أعاظم فقهاء هذه الطائفة المقدم
في الفقه واالدب غيرها  ,أصله من ديلم جيالن الذي يعبر عنه في
هذه األزمان (رشن) وهو من خواص تالمذة السيد المرتضى عينه
للنيابة عنه في البالد الحلبية باعتبار مناصب الحكام ونقل الشهيد ان
أبا الحسن البصري لما كتب نقض (الشافي) للسيد المرتضى أمر السيد
السالر ان ينقض نقضه فنقضه .له من الكتب المراسم العلوية  ،المقنع
في المذهب . . .الخ توفي سنة ( )248هـ.

والعصر العلمي الكامل  ،فقد وضع هذا الشيخ الرائد حدا للعصر
التمهيدي وبدأ به عصر العلم الذي أصبح الفقه واألصول فيه علما له
دقته وصناعته وذهنيته العلمية اخلاصة.
ولتوضيح التطور العظيم الذي أحرزه العلم على يد الشيخ
الطوسي  ،نالحظ نصني كتب الشيخ أحدمها يف مقدمة كتاب العدة
وكتب اآلخر يف مقدمة كتاب املبسوط.
أما يف كتاب العدة فقد كتب يف مقدمته يقول« :سألتم أيدكم
اهلل إمالء خمتصر يف أصول الفقه حييط جبميع أبوابه على سبيل
االجياز واالختصار على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا  ،فإن
من صنف يف هذا الباب سلك كل قوم منهم املسلك الذي اقتضاه
أصوهلم ومل يعهد من أصحابنا الحد يف هذا املعىن إال ما ذكره
شيخنا أبو عبد اهلل رمحه اهلل يف املختصر الذي له يف أصول الفقه
ومل يستقصه وشذ منه أشياء حيتاج إىل استدراكها وحتريرات غري
ما حررها  ،وإن سيدنا االجل املرتضى أدام اهلل علوه وإن أكثر
يف أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك  ،فلم يصنف يف هذا املعىن شيئا
يرجع إليه وجيعل ظهرا يستند إليه  ،وقلتم :إن هذا فن من العلم
ال بد من شدة االهتمام به  ،الن الشريعة كلها مبنية عليه وال يتم
العلم بشئ منها دون إحكام أصوهلا  ،ومن مل حيكم أصوهلا فإمنا
يكون حاكيا ومعتادا وال يكون عاملا».
وهذا النص من الشيخ الطوسي يعكس مدى أمهية العمل
األصويل الذي أجنزه قدس سره يف كتاب العدة وطابعه التأسيسي يف
هذا املجال  ،وما حققه من وضع النظريات األصولية ضمن االطار
املذهيب العام لالمامية.
ويعزز هذا النص من الناحية التأرخيية أولية الشيخ املفيد يف
التصنيف األصويل على الصعيد الشيعي  ،كما أنه يدل على أن الشيخ
الطوسي كتب كتاب العدة أو بدأ به يف حياة السيد املرتضى  ،إذ دعا
له بالبقاء .ولعله الجل ذلك مل يكن يعرف وقتئذ شيئا عن كتاب
الذريعة للمرتضى  ،إذ نفى وجود كتاب له يف علم األصول .وهذا
يعين أن الطوسي بدأ بكتابه قبل أن يكتب املرتضى الذريعة أو أن
الذريعة كانت مؤلفة فعال ولكنها مل يعلن عنها ومل يطلع عليها الشيخ
الرائد حني بدأ تصنيفه للكتاب.
وكتب الشيخ الطوسي يف كتابه الفقهي العظيم املبسوط  ،يقول:
«إين ال أزال أمسع معاشر خمالفينا من املتفقهة واملنتسبني إىل علم
الفروع يستخفون بفقه أصحابنا االمامية وينسبوهنم إىل قلة الفروع
وقلة املسائل ويقولون :إهنم أهل حشو ومناقصة  ،وإن من ينفي
القياس واالجتهاد ال طريق له إىل كثرة املسائل وال التفريع على
األصول  ،الن جل ذلك ومجهوره مأخوذ من هذين الطريقني وهذا
جهل منهم مبذاهبنا وقلة تأمل ألصولنا  ،ولو نظروا يف أخبارنا وفقهنا
لعلموا أن جل ما ذكروه من املسائل موجود يف أخبارنا ومنصوص
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عليه عن أئمتنا الذين قوهلم يف احلجة جيري جمرى قول النيب (صلى
اهلل عليه وآله) إما خصوصا أو عموما أو تصرحيا أو تلوحيا .وأما
ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فال فرع من ذلك إال وله
مدخل يف أصولنا وخمرج على مذاهبنا ال على وجه القياس بل على
طريقة توجب علما جيب العمل عليها ويسوغ املصري إليها من البناء
على األصل وبراءة الذمة وغري ذلك .مع أن أكثر الفروع هلا مدخل
فيما نص عليه أصحابنا  ،وإمنا كثر عددها عند الفقهاء لتركيبهم
املسائل بعضها على بعض وتعليقها والتدقيق فيها حىت أن كثريا
من املسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة وإن كانت املسألة
معلومة واضحة .وكنت على قدمي الوقت وحديثه متشوق النفس
إىل عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعين عن
ذلك القواطع وتشغلين الشواغل وتضعف نييت أيضا فيه قلة رغبة
هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به  ،ألهنم ألفوا االخبار وما رووه
من صريح األلفاظ حىت أن مسألة لو غري لفظها وعرب عن معناها
بغري اللفظ املعتاد هلم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها  ،وكنت عملت
على قدمي الوقت كتاب النهاية وذكرت مجيع ما رواه أصحابنا يف
مصنفاهتم وأصلوها من املسائل وفرقوه يف كتبهم  ،ورتبته ترتيب
الفقه ومجعت بني النظائر ورتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة اليت
بينتها هناك  ،ومل أتعرض للتفريع على املسائل وال لتعقيد األبواب
وترتيب املسائل وتعليقها واجلمع بني نظائرها  ،بل أوردت مجيع ذلك
أو أكثره باأللفاظ املنقولة حىت ال يستوحشوا من ذلك  ،وعملت
بآخره خمتصر مجل العقود يف العبادات سلكت فيه طريق االجياز
واالختصار وعقود األبواب يف ما يتعلق بالعبادات  ،ووعدت فيه أن
أعمل كتابا يف الفروع خاصة يضاف إىل كتاب النهاية وجيتمع معه
يكون كامال كافيا يف مجيع ما حيتاج إليه  ،مث رأيت أن ذلك يكون
مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه  ،الن الفرع إمنا يفهمه إذا ضبط
األصل معه  ،فعدلت إىل عمل كتاب يشتمل على عدد جبميع كتب
الفقه اليت فصلها الفقهاء  ،وهي حنو من ثالثني كتابا أذكر كل كتاب
منه على غاية ما ميكن تلخيصه من األلفاظ  ،واقتصرت على جمرد
الفقه دون األدعية واآلداب  ،واعقد فيه األبواب وأقسم فيه املسائل
وأمجع بني النظائر واستوفيه غاية االستيفاء وأذكر أكثر الفروغ اليت
ذكرها املخالفون وأقول ما عندي على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه
أصولنا بعد أن أذكر أصول مجيع املسائل . .وهذا الكتاب إذا سهل
اهلل تعاىل إمتامه يكون كتابا ال نظري له ال يف كتب أصحابنا وال يف
كتب املخالفني  ،ألين إىل اآلن ما عرفت الحد من الفقهاء كتابا
واحدا يشتمل على األصول والفروع مستوفيًا مذهبنا  ،بل كتبهم
وإن كانت كثرية فليس يشتمل عليهما كتاب واحد .وأما أصحابنا
فليس هلم يف هذا املعىن ما يشار إليه  ،بل هلم خمتصرات».
وهذا النص يعترب من الوثائق التارخيية اليت تتحدث عن املراحل

البدائية من تكون الفكر الفقهي اليت مر هبا علم الشريعة لدى االمامية
ومنا من خالهلا حىت أنتج أمثال الشيخ الطوسي من النوابغ الذين نقلوه
إىل مستوى أوسع وأعمق.
ويبدو من هذا النص أن البحث الفقهي الذي سبق الشيخ الطوسي
وأدركه هذا الفقيه العظيم وضاق به  ،كان يقتصر يف الغالب على
استعراض املعطيات املباشرة لألحاديث والنصوص  ،وهي ما مساها
الشيخ الطوسي بأصول املسائل  ،ويتقيد يف استعراض تلك املعطيات
بنفس الصيغ اليت جاءت يف مصادرها من تلك األحاديث .ومن
الطبيعي أن البحث الفقهي حني يقتصر على أصول املسائل املعطاة
بصورة مباشرة يف النصوص ويتقيد بصيغتها املأثورة  ،يكون حبثا
منكمشا ال جمال فيه لالبداع والتعمق الواسع النطاق.
وكتاب املبسوط كان حماولة ناجحة وعظيمة يف مقاييس التطور
العلمي لنقل البحث الفقهي من نطاقه الضيق املحدود يف أصول
املسائل إىل نطاق واسع ميارس الفقيه فيه التفريع والتفصيل واملقارنة
بني االحكام وتطبيق القواعد العامة ويتتبع أحكام خمتلف احلوادث
والفروض على ضوء املعطيات املباشرة للنصوص.
ويدرس نصوص الفقيه الرائد رضوان اهلل عليه يف العدة واملبسوط ،
ميكننا أن نستخلص احلقيقتني التاليتني:
إحدامها أن علم األصول يف الدور العلمي الذي سبق الشيخ
الطوسي كان يتناسب مع مستوى البحث الفقهي الذي كان يقتصر
وقتئذ على أصول املسائل واملعطيات املباشرة للنصوص  ،ومل يكن
بإمكان علم األصول يف تلك الفترة أن ينمو منوا كبريا  ،الن احلاجات
املحدودة للبحث الفقهي الذي حصر نفسه يف حدود املعطيات املباشرة
للنصوص مل تكن تساعد على ذلك فكان من الطبيعي أن ينتظر علم
األصول منو التفكري الفقهي واجتيازه تلك املراحل اليت كان الشيخ
الطوسي يضيق هبا ويشكو منها.
واحلقيقة األخرى هي أن تطور علم األصول الذي ميثله الشيخ

الطوسي يف كتاب العدة كان يسري يف خط مواز للتطور العظيم الذي
أجنز يف تلك الفترة على الصعيد الفقهي .وهذه املوازاة التارخيية بني
التطورين تعزز الفكرة اليت قلناها سابقا عن التفاعل بني الفكر الفقهي
والفكر األصويل أي بني حبوث النظرية وحبوث التطبيق الفقهي  ،فإن
الفقيه الذي يشتغل يف حدود التعبري عن مدلول النص ومعطاه املباشر
بنفس عبارته أو بعبارة مرادفة ويعيش قريبا من عصر صدوره من
املعصوم  ،ال حيس حباجة شديدة إىل قواعد  ،ولكنه حني يدخل
يف مرحلة التفريع على النص ودرس تفصيالت وافتراض فروض
جديدة الستخراج حكمها بطريقة ما من النص جيد نفسه حباجة
كبرية ومتزايدة إىل العناصر والقواعد العامة وتنفتح أمامه آفاق
التفكري األصويل الرحيبة.
وجيب أن ال نفهم من النصوص املتقدمة اليت كتبها الشيخ الطوسي
أن نقل الفكر الفقهي من دور االقتصار على أصول املسائل واجلمود
على صيغ الروايات إىل دور التفريع وتطبيق القواعد  ،قد مت على يد
الشيخ فجأة وبدون سابق إعداد  ،بل الواقع أن التطور الذي أجنزه
الشيخ يف الفكر الفقهي كان له بذوره اليت وضعها قبلها أستاذاه السيد
املرتضى والشيخ املفيد وقبلهما ابن أيب عقيل وابن اجلنيد كما أشرنا
سابقا  ،وكان لتلك البذور أمهيتها من الناحية العلمية حىت نقل عن
أيب جعفر بن معد املوسوي((( وهو متأخر عن الشيخ الطوسي أنه
وقف على كتاب ابن اجلنيد الفقهي وامسه التهذيب فذكر أنه مل ير
الحد من الطائفة كتابا أجود منه وال أبلغ وال أحسن عبارة وال أرق
معىن منه  ،وقد استوىف فيه الفروع واألصول وذكر اخلالف يف املسائل
واستدل بطريق االمامية وطريق خمالفيهم .فهذه الشهادة تدل على
((( أبي جعفر بن معد الموسوي :احمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن
ابراهيم بن محمد بن موسى الكاظم (ع) فقيه من اجلة رواة االمامية
نسابه اديب ينظم الشعر قرأ على ابن ادريس الحلي وشاذان بن جبرئيل
ّ
وروى عن جماعة منهم والده معد بن فخار صنف كتاب الحجة على
الذاهب لتكفير ابي طالب توفي سنة ()630هـ.

قيمة البذور اليت منت حىت آتت أكلها على يد الطوسي.
وقد جاء كتاب العدة للطوسي الذي ميثل منو الفكر األصويل يف
أعقاب تلك البذور تلبية حلاجات التوسع يف البحث الفقهي .وعلى
هذا الضوء نعرف أن من اخلطأ القول بأن كتاب العدة ينقض العالقة
بني تطور الفقه وتطور األصول ويثبت إمكانية تطور الفكر األصويل
بدرجة كبرية دون أن حيصل أدىن تغيري يف الفكر الفقهي  ،الن الشيخ
صنف العدة يف حياة السيد املرتضى والفكر الفقهي وقتئذ كان يعيش
مستواه البدائي ومل يتطور إال خالل كتاب املبسوط الذي كتبه الشيخ
يف آخر حياته .ووجه اخلطأ يف هذا القول أن كتاب املبسوط وإن
كان متأخرا تارخييا عن كتاب العدة ولكن كتاب املبسوط مل يكن
إال جتسيدا للتوسع والتكامل للفكر الفقهي الذي كان قد بدأ بالتوسع
والنمو والتفريع على يد ابن اجلنيد والسيد املرتضى وغريمها.
الوقوف النسيب للعلم:
ما مضى املجدد العظيم حممد بن احلسن الطوسي قدس سره
حىت قفز بالبحوث األصولية وحبوث التطبيق الفقهي قفزة كبرية
وخلف تراثا ضخما يف األصول يتمثل يف كتاب العدة وتراثا ضخما
يف التطبيق الفقهي يتمثل يف كتاب املبسوط .ولكن هذا التراث الضخم
توقف عن النمو بعد وفاة الشيخ املجدد طيلة قرن كامل يف املجالني
األصويل والفقهي على السواء.
وهذه احلقيقة بالرغم من تأكيد مجلة من علمائنا هلا تدعو إىل
التساؤل واالستغراب  ،الن احلركة الثورية اليت قام هبا الشيخ يف دنيا
الفقه واألصول واملنجزات العظيمة اليت حققها يف هذه املجاالت كان
من املفروض واملترقب أن تكون قوة دافعة للعلم وأن تفتح ملن خيلف
الشيخ من العلماء آفاقا رحيبة لالبداع والتجديد ومواصلة السري يف
الطريق الذي بدأه الشيخ  ،فكيف مل تأخذ أفكار الشيخ وجتديداته
مفعوهلا الطبيعي يف الدفع واالغراء مبواصلة السري؟
هذا هو السؤال الذي جيب التوفر على اإلجابة عنه  ،وميكننا هبذا
الصدد أن نشري إىل عدة أسباب من املحتمل أن نفسر املوقف:
 .1من املعلوم تارخييا أن الشيخ الطوسي هاجر إىل النجف سنة
( )448ه نتيجة للقالقل والفنت اليت ثارت بني الشيعة والسنة يف بغداد
أي قبل وفاته بـ ( )12سنة  ،وكان يشغل يف بغداد قبل هجرته مركزا
علميا معترفا به من اخلاصة والعامة حىت ظفر بكرسي الكالم واإلفادة
من اخلليفة القائم بأمر اهلل الذي مل يكن مينح هذا الكرسي إال لكبار
العلماء الذين يتمتعون بشهرة كبرية  ،ومل يكن الشيخ مدرسا فحسب
بل كان مرجعا وزعيما دينيا ترجع إليه الشيعة يف بغداد وتلوذ به يف
خمتلف شؤوهنا منذ وفاة السيد املرتضى عام ( )436ه وألجل هذا
كانت هجرته إىل النجف سببا لتخليه عن كثري من املشاغل وانصرافه
انصرافا كامال إىل البحث العلمي االمر الذي ساعده على اجناز دوره
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العلمي العظيم الذي ارتفع به إىل مستوى املؤسسني كما أشار إىل
ذلك املحقق الشيخ أسد اهلل التستري يف كتاب مقابس األنوار  ،إذ
قال« :ولعل احلكمة اإلهلية اتفق للشيخ جترده لالشتغال مبا تفرد به من
تأسيس العلوم الشرعية وال سيما املسائل الفقهية».
فمن الطبيعي على هذا الضوء أن تكون السنني اليت قضاها الشيخ
يف النجف أثرها الكبري يف شخصيته العلمية اليت متثلت يف كتاب
املبسوط  ،وهو آخر ما ألفه يف الفقه كما نص على ذلك ابن إدريس
يف حبث األنفال من السرائر  ،بل آخر ما ألفه يف حياته كما جاء يف
كالم مترمجيه.
وإىل جانب هذا نالحظ أن الشيخ هبجرته إىل النجف قد انفصل
يف أكرب الظن عن تالمذته وحوزته العلمية يف بغداد  ،وبدأ ينشئ
يف النجف حوزة فتية حوله من أوالده أو الراغبني يف االلتحاق
بالدراسات الفقهية من جماوري القرب الشريف أو أبناء البالد القريبة
منه كاحللة وحنوها  ،ومنت احلوزة على عهده بالتدريج وبرز فيها
العنصر املشهدي نسبة إىل املشهد العلوي والعنصر احللي وتسرب
التيار العلمي منها إىل احللة.
وحنن حني نرجح أن الشيخ هبجرته إىل النجف انفصل عن
حوزته األساسية وأنشأ يف مهجره حوزة جديدة  ،نستند إىل عدة
مربرات:
فقبل كل شئ نالحظ أن مؤرخي هجرة الشيخ الطوسي إىل
النجف مل يشريوا إطالقا إىل أن تالمذة الشيخ الطوسي يف بغداد
رافقوه أو التحقوا به فور هجرته إىل النجف  ،وإذا الحظنا إضافة
إىل ذلك قائمة تالمذة الشيخ اليت يذكرها مؤرخوه جند أهنم مل
يشريوا إىل مكان التلمذة إال بالنسبة إىل شخصني جاء النص على
أهنما تلمذا على الشيخ يف النجف  ،ومها احلسني ابن املظفر بن
(((
علي احلمداين((( واحلسن بن احلسني بن احلسن بن بابويه القمي
وأقرب الظن فيهما معا أهنما من التالمذة املحدثني للشيخ الطوسي.
أما احلسني بن املظفر فقد ذكر الشيخ منتجب الدين((( يف ترمجته
من الفهرست أنه قرأ على الشيخ مجيع تصانيفه يف الغري  ،وقراءته
((( الحسين بن المظفر بن علي الحمداني نزيل قزوين :الزم الشيخ الطوسي
بالعراق مدة طويلة وقرأ وجمع تصانيفه تخرج عليه جماعة من الفقهاء
وله كتب منها هتك استار الباطنية للرد مذهبهم الباطل  ,نصرة الحق ,
لولؤة التفكر توفي سنة ( )498هـ.
((( الحسن بن الحسين بن بابويه القمي :نزيل الري المدعوا حسكا ثقة
وجه قرأ على ابي جعفر الطوسي جميع تصانيفه بالغري على ساكنه
السالم وقرأ على الشيخين سالر وابن البراج جميع تصانيفهما له
تصانيف في الفقه منها كتاب العبادات وغيرها.
((( منتجب الدين علي بن عبيد اهلل بن الحسن بن الحسين بن بابويه
الحافظ المقرء ابو الحسن الرازي القمي االصل الملقب بمنتجب الدين
صاحب مصنف (فهرست اسماء علماء الشيعة ومصنفيهم) ولد سنة
( )504هـ  ,رافق بن عساكر في شبابه صنف كتبا منها كتاب االربعين
 ,تاريخ الري .توفي سنة ( )585هـ.

جلميع تصانيف الشيخ عليه يف النجف يعزز احتمال أنه من تالمذته
املحدثني الذين التحقوا به بعد هجرته إىل النجف  ،إذ مل يقرأ عليه
شيئا منها قبل ذلك التأريخ  ،ويعزز ذلك أيضا أن أباه املظفر كان
حيضر درس الشيخ الطوسي أيضا ومن قبله السيد املرتضى كما نص
على ذلك منتجب الدين يف الفهرست وهذا يعزز احتمال كون االبن
من طبقة متأخرة عن الطبقة اليت يندرج فيها األب من تالمذة الشيخ.
وأما احلسن بن احلسني البابويهي القمي فنحن نعرف من ترمجته أنه
تلمذ على عبد العزيز بن الرباج الطرابلسي((( أيضا وروى عن
الكراجكي((( والصهرشيت(((  ،وهؤالء الثالثة هم من تالمذة الشيخ
الطوسي  ،وهذا يعين أن احلسن الذي تلمذ على الشيخ يف النجف
كان من تالمذته املتأخرين  ،ألنه تلمذ على تالمذته أيضا.
ومما يعزز احتمال حداثة احلوزة اليت تكونت حول الشيخ يف
النجف الدور الذي أداه فيها ابنه احلسن املعروف بأيب علي  ،فقد تزعم
احلوزة بعد وفاة أبيه  ،ومن املظنون أن أبا علي كان يف دور الطفولة
أو أوائل الشباب حني هاجر أبوه إىل النجف  ،الن تاريخ والدته
ووفاته وإن مل يكن معلوما ولكن الثابت تارخييا أنه كان حيا يف سنة
( )515ه كما يظهر من عدة مواضع من كتاب بشارة املصطفى  ،أي
((( عبد العزيز بن براج الطرابلسي القاضي :الفقيه ولد سنة ( )400هـ
لقب بالقاضي لكونه قاضيا في طرابلس الشام مدة عشرين أو ثالثين
سنة وكان خليفة الشيخ الطوسي في البالد الشامية .تتلمذ عند السيد
المرتضى والشيخ الطوسي وله تصانيف منها جواهر الفقه  ،المهذب
الكامل .توفي سنة ( )481هـ.
((( الكراجكي :محمد بن علي بن عثمان الكراجكي  ،من مشايخه المفيد
وسالر  ،السيد المرتضى .ويروي عنه القاضي بن براج .له كتب منها
(كنز الفوائد معدن الجواهر) والكراجكي نسبة إلى (كراجك) قرية
على باب واسط توفي سنة ( )499هـ.
((( الصهرشتي :أبو الحسن سليمان بن الحسن  ،فقيه وجه قرأ على الشيخ
الطوسي والسيد المرتضى وله عدة تصانيف منها كتاب النفيس كتاب
المتعة كتاب التشبيه كتاب النوادر وغيرها.

إنه عاش بعد هجرة أبيه إىل النجف قرابة سبعني عاما  ،ويذكر عن
حتصيله أنه كان شريكا يف الدرس عند أبيه مع احلسن بن احلسني
القمي الذي رجحنا كونه من الطبقة املتأخرة  ،كما يقال عنه أن أباه
أجازه سنة ( )455ه أي قبل وفاته خبمسني سنة  ،وهو يتفق مع
حداثة حتصيله.
فإذا عرفنا أنه خلف أباه يف التدريس والزعامة العلمية للحوزة يف
النجف بالرغم من كونه من تالمذته املتأخرين يف أغلب الظن استطعنا
أن نقدر املستوى العلمي العام هلذه احلوزة  ،ويتضاعف االحتمال يف
كوهنا حديثة التكون.
والصورة اليت تكتمل لدينا على هذا األساس هي أن الشيخ
الطوسي هبجرته إىل النجف انفصل عن حوزته األساسية يف بغداد
وأنشأ حوزة جديدة حوله يف النجف وتفرغ يف مهجره للبحث
وتنمية العلم  ،وإذا صدقت هذه الصورة أمكننا تفسري الظاهرة اليت
حنن بصدد تعليلها  ،فإن احلوزة اجلديدة اليت نشأت حول الشيخ يف
النجف كان من الطبيعي أن ال ترقى إىل مستوى التفاعل املبدع مع
التطور الذي أجنزه الطوسي يف الفكر العلمي  ،حلداثتها .وأما احلوزة
األساسية ذات اجلذور يف بغداد فلم تتفاعل مع أفكار الشيخ  ،ألنه
كان ميارس عمله العلمي يف مهجره منفصال عن تلك احلوزة  ،فهجرته
إىل النجف وإن هيأته للقيام بدوره العلمي العظيم ملا أتاحت له من
تفرغ ولكنها فصلته عن حوزته األساسية  ،وهلذا مل يتسرب االبداع
الفقهي العلمي من الشيخ إىل تلك احلوزة اليت كان ينتج ويبدع بعيدا
عنها  ،وفرق كبري بني املبدع الذي ميارس إبداعه العلمي داخل نطاق
احلوزة ويتفاعل معها باستمرار وتواكب احلوزة إبداعه بوعي وتفتح ،
وبني املبدع الذي ميارس إبداعه خارج نطاقها وبعيدا عنها.
وهلذا كان ال بد لكي يتحقق ذلك التفاعل الفكري اخلالق أن
يشتد ساعد احلوزة الفتية اليت نشأت حول الشيخ يف النجف حىت
تصل إىل ذلك املستوى من التفاعل من الناحية العلمية  ،فسادت فترة

ركود ظاهري بانتظار بلوغ احلوزة الفتية إىل ذلك املستوى  ،وكلف
ذلك العلم أن ينتظر قرابة مائة عام ليتحقق ذلك ولتحمل احلوزة الفتية
أعباء الوراثة العلمية للشيخ حىت تتفاعل مع آرائه وتتسرب بعد ذلك
بتفكريها املبدع اخلالق إىل احللة  ،بينما ذوت احلوزة القدمية يف بغداد
وانقطعت عن جمال االبداع العلمي الذي كانت احلوزة الفتية يف النجف
 وجناحها احللي بصورة خاصة الوريثة الطبيعية له. .2وقد أسند مجاعة من العلماء ذلك الركود الغريب إىل ما حظي
به الشيخ الطوسي من تقدير عظيم يف نفوس تالمذته رفعه يف أنظارهم
عن مستوى النقد  ،وجعل من آرائه ونظرياته شيئا مقدسا ال ميكن أن
ينال باعتراض أو خيضع لتمحيص .ففي املعامل كتب الشيخ حسن بن
زين الدين((( ناقال عن أبيه قدس سره أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد
الشيخ كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن
ظنهم به وروي عن احلمصي وهو ممن عاصر تلك الفترة أنه قال« :مل
يبق لالمامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك».
وهذا يعين أن رد الفعل العاطفي لتجديدات الشيخ قد طغى متمثال
يف تلك الزنعة التقديسية على رد الفعل الفكري الذي كان ينبغي أن
يتمثل يف درس القضايا واملشاكل اليت طرحها الشيخ واالستمرار يف
تنمية الفكر الفقهي.
وقد بلغ من استفحال تلك الزنعة التقديسية يف نفوس
األصحاب أنا جند فيهم من يتحدث عن رؤيا ألمري املؤمنني 
شهد فيها اإلمام   بصحة كل ما ذكره الشيخ الطوسي يف كتابه
الفقهي«النهاية»  ،وهو يشهد عن مدى تغلغل النفوذ الفكري والروحي
للشيخ يف أعماق نفوسهم.
ولكن هذا السبب لتفسري الركود الفكري قد يكون مرتبطا
بالسبب األول  ،إذ ال يكفي التقدير العلمي لفقيه يف العادة مهما بلغ
لكي يغلق على الفكر الفقهي لآلخرين أبواب النمو والتفاعل مع آراء
ذلك الفقيه  ،وإمنا يتحقق هذا عادة حني ال يكون هؤالء يف املستوى
العلمي الذي يؤهلهم هلذا التفاعل فيتحول التقدير إىل إميان وتعبد.
 .3والسبب الثالث :ميكننا أن نستنتجه من حقيقتني تارخييتني:
إحدامها أن منو الفكر العلمي واألصويل لدى الشيعة مل يكن منفصال
عن العوامل اخلارجية اليت كانت تساعد على تنمية الفكر والبحث
العلمي  ،ومن تلك العوامل عامل الفكر السين  ،الن البحث األصويل
يف النطاق السين ومنو هذا البحث وفقا ألصول املذهب السين كان
حافزا باستمرار للمفكرين من فقهاء االمامية لدراسة تلك البحوث
يف االطار االمامي  ،ووضع النظريات اليت تتفق معه يف كل ما يثريه
((( حسن بن زين الدين صاحب المعالم :ولد شهر رمضان سنة ( )959هـ
مكث في النجف االشرف نحو سنتين او اكثر بقليل وعاد الى بالده
بعد ان برع في العلوم وتمكن من ناصية االجتهاد  ,وتصدى للتدريس
والتصنيف  ,وله تصانيف اشهرها معالم الدين ومالذ المجتهدين وتوفي
سنة ( )1022هـ.
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البحث السين من مسائل ومشاكل واالعتراض على احللول املقترحة
هلا من قبل اآلخرين.
ويكفي لالستدالل على دور اإلثارة الذي كان يقوم به التفكري
األصويل السين  ،هذان النصان لشخصني من كبار فقهاء االمامية:
 .1قال الشيخ الطوسي :يف مقدمة كتاب العدة يربر إقدامه على
تصنيف هذا الكتاب األصويل« :إن من صنف يف هذا الباب سلك كل
قوم منهم املسلك الذي اقتضاه أصوهلم ومل يعهد من أصحابنا الحد
يف هذا املعىن».
 .2وكتب ابن زهرة :يف كتابه الغنية وهو يشرح األغراض
املتوخاة من البحث األصويل قائال« :على أن لنا يف الكالم يف أصول
الفقه غرضا آخر سوى ما ذكرناه  ،وهو بيان فساد كثري من مذاهب
خمالفينا فيها وكثري من طرقهم إىل تصحيح ما هو صحيح منها((( وأنه
ال ميكنهم تصحيحها وإخراجهم بذلك عن العلم بشئ من فروع الفقه ،
الن العلم بالفروع من دون العلم بأصله حمال  ،وهو غرض كبري
يدعوا إىل العناية بأصول الفقه ويبعث على االشتغال هبا».
هذه هي احلقيقة األوىل.
واحلقيقة األخرى هي أن التفكري األصويل السين كان قد بدأ ينضب
يف القرن اخلامس والسادس ويستنفذ قدرته على التجديد ويتجه إىل
التقليد واالجترار  ،حىت أدى ذلك إىل سد باب االجتهاد رمسيا.
ويكفينا الثبات هذه احلقيقة شهادة معاصرة لتلك الفترة من عامل
سين عاشها وهو الغزايل((( املتوىف سنة ( )505ه ، إذ حتدث عن
شروط املناظر يف البحث فذكر منها (أن يكون املناظر جمتهدا يفىت
برأيه ال مبذهب الشافعي وأيب حنيفة وغريمها حىت إذا ظهر له احلق
من مذهب أيب حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفىت مبا ظهر له ،
فأما من مل يبلغ رتبة االجتهاد  -وهو حكم كل أهل العصر  -فأي
فائدة له يف املناظرة».
وحنن إذا مجعنا بني هاتني احلقيقتني وعرفنا أن التفكري األصويل
السين الذي يشكل عامل إثارة للتفكري األصويل الشيعي كان قد أخذ
باالنكماش ومين بالعقم  ،استطعنا أن نستنتج أن التفكري العلمي لدى
فقهائنا االمامية رضوان اهلل عليهم قد فقد أحد املثريات املحركة له ،
االمر الذي ميكن أن نعتربه عامال مساعدا يف توقف النمو العلمي.
جتدد احلياة واحلركة يف البحث العلمي:
ما انتهت مئة عام حىت دبت احلياة من جديد يف البحث الفقهي
((( اي الكشف عن فساد كثير من متبنياتهم من ناحية وفساد االدلة التي
يستندون اليها الثبات المتبنيات الصحيحة من ناحية اخرى.
((( الغزالي :أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي قيل لم يكن
للشافعية في آخر عصره مثله وكتبه معروفة منها البسيط والوسيط
والوجيز والخالصة في الفقه وشرح األسماء الحسنى  ،والمنقذ من
الضالل  ،وإحياء علوم الدين وتوفي سنة ( )505هـ.

ملحوظا يف حبوث الفقه املقارن قام به العلماء الذين مارسوا تلك
الدعوة من فقهاء االمامية كالعالمة احللي.
صاحب السرائر إىل صاحب املعامل:

واألصويل على الصعيد االمامي  ،بينما ظل البحث العلمي السين على
ركوده الذي وصفه الغزايل يف القرن اخلامس .ومرد هذا الفرق بني
الفكرين والبحثني إىل عدة أسباب أدت إىل استئناف الفكر العلمي
االمامي نشاطه الفقهي واألصويل دون الفكر السين .ونذكر من تلك
األسباب السببني التاليني:
 .1إن روح التقليد وإن كانت قد سرت يف احلوزة اليت خلفها
الشيخ الطوسي كما تغلغلت يف أوساط الفقه السين  ،ولكن نوعية
الروح كانت ختتلف الن احلوزة العلمية اليت خلفها الشيخ الطوسي
سرى فيها روح التقليد ألهنا كانت حوزة فتية  ،فلم تستطع أن تتفاعل
بسرعة مع جتديدات الشيخ العظيمة  ،وكان ال بد هلا أن تنتظر مدة
من الزمن حىت تستوعب تلك األفكار وترتفع إىل مستوى التفاعل
معها والتأثري فيها  ،فروح التقليد فيها موقتة بطبيعتها .وأما احلوزات
الفقهية السنية فقد كان شيوع روح التقليد فيها نتيجة لشيخوختها بعد
ان بلغت قصارى منوها أو بعد ان استنفدت أغراضها.
 .2إن الفقه السين كان هو الفقه الرمسي الذي تتبناه الدولة وتستفتيه
يف حدود وفائها بالتزاماهتا الدينية  ،وهلذا كانت الدولة تشكل عامل
دفع وتنمية للفقه السين  ،االمر الذي جيعل الفقه السين يتأثر باألوضاع
السياسية ويزدهر يف عصور االستقرار السياسي وختبو جذوته يف
ظروف االرتباك السياسي.
وعلى هذا األساس كان من الطبيعي أن يفقد الفقه السين شيئا
مهما من جذوته يف القرن السادس والسابع وما بعدمها تأثرا بارتباك
الوضع السياسي واهنياره أخريا على يد املغول الذين عصفوا بالعامل
االسالمي وحكوماته.
وأما الفقه االمامي فقد كان منفصال عن احلكم دائما ومغضوبا
عليه من األجهزة احلاكمة يف كثري من األحايني  ،ومل يكن الفقهاء
االماميون يستمدون دوافع البحث العلمي من حاجات اجلهاز احلاكم ،
بل من حاجات الناس الذين يؤمنون بإمامة أهل البيت عليهم الصالة

والسالم ويرجعون إىل فقهاء مدرستهم يف حل مشاكلهم الدينية
ومعرفة أحكامهم الشرعية .وألجل هذا كان الفقه االمامي يتأثر
حباجات الناس وال يتأثر بالوضع السياسي كما يتأثر الفقه السين.
وحنن إذا أضفنا إىل هذه احلقيقة عن الفقه االمامي حقيقة أخرى ،
وهي أن الشيعة املتعبدين بفقه أهل البيت كانوا يف منو مستمر كميا
وكانت عالقاهتم بفقهائهم وطريقة االفتاء واالستفتاء تتحدد وتتسع ،
استطعنا أن نعرف أن الفقه االمامي مل يفقد العوامل اليت تدفعه حنو
النمو بل اتسعت باتساع التشيع وشيوع فكرة التقليد بصورة منظمة.
وهكذا نعرف أن الفكر العلمي االمامي كان ميلك عوامل النمو
داخليا باعتبار فتوته وسريه يف طريق التكامل  ،وخارجيا باعتبار
العالقات اليت كانت تربط الفقهاء االماميني بالشيعة وحباجاهتم
املتزايدة.
ومل يكن التوقف النسيب له بعد وفاة الشيخ الرائد إال لكي
يستجمع قواه ويواصل منوه عنده االرتفاع إىل مستوى التفاعل مع
آراء الطوسي.
وأما عنصر اإلثارة املتمثل يف الفكر العلمي السين فهو وإن فقده
الفكر العلمي االمامي نتيجة جلمود احلوزات الفقهية السنية  ،ولكنه
استعاده بصورة جديدة  ،وذلك عن طريق عمليات الغزو املذهيب اليت
قام هبا الشيعة  ،فقد أصبحوا يف القرن السابع وما بعده يف دور الدعوة
إىل مذهبهم  ،ومارس علماؤنا كالعالمة احللي((( وغريه هذه الدعوة
يف نطاق واسع  ،فكان ذلك كافيا إلثارة الفكر العلمي الشيعي للتعمق
والتوسع يف درس أصول السنة وفقهها وكالمها  ،وهلذا نرى نشاطا
((( العالمة الحلي :الحسن بن يوسف بن علي المطهر ولد سنة ( )648هـ
واخذ عن والده الفقيه سديد الدين يوسف وعن خاله المحقق الحلي
الزم الفيلسوف نصير الدين الطوسي ودرس عليه في العلوم العقلية
ومهر فيها وصنف المصنفات الحكمية والكالمية والفقهية قبل ان يكمل
(26سنة) له تاليفات كثيرة منها تذكرة الفقهاء ومنتهى المطلب وغيرها.
توفي في مدينة الحلة سنة  726هـ.

وكانت بداية خروج الفكر العلمي عن دور التوقف النسيب على
يد الفقيه املبدع حممد بن أمحد بن إدريس املتوىف سنة ( )598ه ، إذ
بث يف الفكر العلمي روحا جديدة  ،وكان كتابه الفقهي«السرائر»
إيذانا ببلوغ الفكر العلمي يف مدرسة الشيخ إىل مستوى التفاعل مع
أفكار الشيخ ونقدها ومتحيصها.
وبدراسة كتاب السرائر ومقارنته باملبسوط ميكننا أن ننتهي إىل
النقاطالتالية:
 .1إن كتاب السرائر يربز العناصر األصولية يف البحث الفقهي
وعالقتها به بصورة أوسع مما يقوم به كتاب املبسوط هبذا الصدد ،
فعلى سبيل املثال نذكر أن ابن إدريس أبرز يف استنباطه الحكام
املياه الثالث قواعد أصولية وربط حبثه الفقهي هبا  ،بينما ال جند شيئا
منها يف أحكام املياه من كتاب املبسوط وإن كانت بصيغتها النظرية
العامة موجودة يف كتب األصول قبل ابن إدريس.
 .2إن االستدالل الفقهي لدى ابن إدريس أوسع منه يف كتاب
املبسوط وهو يشتمل يف النقاط اليت خيتلف فيها مع الشيخ على توسع
يف االحتجاج وجتميع الشواهد  ،حىت أن املسألة اليت ال يزيد حبثها
يف املبسوط على سطر واحد قد تبلغ يف السرائر صفحة مثال  ،ومن
هذا القبيل مسألة طهارة املاء املتنجس إذا متم مباء متنجس أيضا فقد
حكم الشيخ يف املبسوط ببقاء املاء على النجاسة ومل يزد على مجلة
واحدة يف توضيح وجهة نظره  ،وأما ابن إدريس فقد اختار طهارة
املاء يف هذه احلالة  ،وتوسع يف حبث املسألة مث ختمه قائال« :ولنا
يف هذه املسألة منفردة حنو من عشر ورقات قد بلغنا فيها أقصى
الغايات وحججنا القول فيها واألسئلة واألدلة والشواهد من اآليات
واالخبار».
ونالحظ يف النقاط اليت خيتلف فيها ابن إدريس مع الشيخ الطوسي
اهتماما كبريا منه باستعراض احلجج اليت ميكن أن تدعم وجهة نظر
الطوسي وتفنيدها  ،وهذه احلجج اليت يستعرضها ويفندها إما أن تكون
من وضعه وإبداعه يفترضها افتراضا مث يبطلها لكي ال يبقي جماال لشبهة
يف صحة موقفه  ،أو أهنا تعكس مقاومة الفكر التقليدي السائد آلراء
ابن إدريس اجلديدة .أي إن الفكر السائد استفزته هذه اآلراء وأخذ
يدافع عن آراء الطوسي  ،فكان ابن إدريس جيمع حجج املدافعني
ويفندها .وهذا يعين أن آراء ابن إدريس كان هلا رد فعل وتأثري معاصر
على الفكر العلمي السائد الذي اضطره ابن إدريس للمبازرة.
 .3وكتاب السرائر من الناحية التارخيية يعاصر إىل حد ما كتاب
الغنية الذي قام فيه محزة بن علي بن زهرة احلسيين احلليب بدراسة
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مستقلة لعلم األصول  ،الن ابن زهرة هذا تويف قبل ابن إدريس ب
( )19عاما  ،فالكتابان متقاربان من الناحية الزمنية.
وحنن إذا الحظنا أصول ابن زهرة وجدنا فيه ظاهرة مشتركة بينه
وبني فقه ابن إدريس متيزمها عن عصر التقليد املطلق للشيخ  ،وهذه
الظاهرة املشتركة هي اخلروج على آراء الشيخ واالخذ بوجهات
نظر تتعارض مع موقفه األصويل أو الفقهي  ،وكما رأينا ابن إدريس
حياول يف السرائر تفنيد ما جاء يف فقه الشيخ من أدلة كذلك جند ابن
زهرة يناقش يف الغنية األدلة اليت جاءت يف كتاب العدة ويستدل
على وجهات نظر معارضة  ،بل يثري أحيانا مشاكل أصولية جديدة
مل تكن مثارة من قبل يف كتاب العدة بذلك النحو.
وهذا يعين أن الفكر الفكر العلمي كان قد منى واتسع بكال جناحيه
األصويل والفقهي حىت وصل إىل املستوى الذي يصلح للتفاعل مع
آراء الشيخ وحماكمتها إىل حد ما على الصعيدين الفقهي واألصويل ،
وذلك يعزز ما قلناه سابقا من أن منو الفكر الفقهي ومنو الفكر األصويل
يسريان يف خطني متوازيني وال يتخلف أحدمها عن اآلخر ختلفا
كبريا  ،ملا بينهما من تفاعل وعالقات.
واستمرت احلركة العلمية اليت نشطت يف عصر ابن إدريس
تنمو وتتسع وتزداد ثراء عرب األجيال  ،وبرز يف تلك األجيال نوابغ
كبار صنفوا يف األصول والفقه وأبدعوا  ،فمن هؤالء املحقق جنم
الدين جعفر بن حسن بن حيىي بن سعيد احللي املتوىف سنة ()676
ه ، وهو تلميذ ابن إدريس ومؤلف الكتاب الفقهي الكبري«شرائع
االسالم» الذي أصبح بعد تأليفه حمورا للبحث والتعليق والتدريس
يف احلوزة بدال عن كتاب النهاية الذي كان الشيخ الطوسي قد ألفه
قبل املبسوط.
وهذا التحول من النهاية إىل الشرايع يرمز إىل تطور كبري يف
مستوى العلم  ،الن كتاب النهاية كان كتابا فقهيا يشتمل على أمهات
املسائل الفقهية وأصوهلا  ،وأما الشرايع فهو كتاب واسع يشتمل
على التفريع وختريج االحكام وفقا للمخطط الذي وضعه الشيخ
يف املبسوط  ،فاحتالل هذا الكتاب املركز الرمسي لكتاب النهاية
يف احلوزة واجتاه حركة البحث والتعليق إليه يعين أن حركة التفريع
والتخريج قد عمت واتسعت حىت أصبحت احلوزة كلها تعيشها.
وقد صنف املحقق احللي كتبا يف األصول  ،منها كتاب هنج
الوصول إىل معرفة األصول  ،وكتاب املعارج.
ومن أولئك النوابغ تلميذ املحقق وابن أخته املعروف بالعالمة ،
وهو احلسن بن يوسف بن علي بن مطهر املتوىف سنة ( )726ه، 
وله كتب عديدة يف األصول من قبيل«هتذيب الوصول إىل علم
األصول» و«مبادئ الوصول إىل علم األصول» وغريمها.
وقد ظل النمو العلمي يف جماالت البحث األصويل إىل آخر القرن
العاشر  ،وكان املمثل األساسي له يف أواخر هذه القرن احلسن بن زين

الدين املتوىف سنة ( )1011ه ، وله كتاب يف األصول باسم«املعامل»
مثل فيه املستوى العايل لعلم األصول يف عصره بتعبري سهل وتنظيم
جديد  ،االمر الذي جعل هلذا الكتاب شأنا كبريا يف عامل البحوث
األصولية حىت أصبح كتابا دراسيا يف هذا العلم وتناوله املعلقون
بالتعليقوالتوضيحوالنقد.
ويقارب املعامل من الناحية الزمنية كتاب زبدة األصول الذي
صنفه علم من أعالم العلم يف أوائل القرن احلادي عشر  ،وهو الشيخ
البهائي((( املتوىف سنة ( )1031ه.
الصدمة اليت مين بها علم األصول:
وقد مين علم األصول بعد صاحب املعامل بصدمة عارضت منوه
وعرضته حلملة شديدة  ،وذلك نتيجة لظهور حركة االخبارية يف
أوائل القرن احلادي عشر على يد املريزا حممد أمني االسترآبادي
املتوىف سنة ( )1021ه واستفحال أمر هذه احلركة بعده  ،وخباصة يف
أواخر القرن احلادي عشر وخالل القرن الثاين عشر.
وكان هلذه احلملة بواعثها النفسية اليت دفعت األخباريني من
علمائنا رضوان اهلل عليهم  -وعلى رأسهم املحدث االسترآبادي ـ
إىل مقاومة علم األصول  ،وساعدت على جناح هذه املقاومة نسبيا.
نذكر منها ما يلي:
 .1عدم استيعاب ذهنية األخباريني لفكرة العناصر املشتركة
يف عملية االستنباط  ،فقد جعلهم ذلك يتخيلون أن ربط االستنباط
بالعناصر املشتركة والقواعد األصولية يؤدي إىل االبتعاد عن النصوص
الشرعية والتقليل من أمهيتها.
((( الشيخ البهائي :محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني
العاملي الجبعي  ،ولد سنة ( )953هـ فقيه شاعر أديب رياضي له كتب
كثيرة مشهورة منها مشرق الشمسين  ،الحبل المتين  ،شرح األربعين ،
خالصة الحساب .توفي سنة ( )1031هـ.

ولو أهنم استوعبوا فكرة العناصر املشتركة يف عملية االستنباط
كما درسها األصوليون لعرفوا أن لكل من العناصر املشتركة والعناصر
اخلاصة دورها األساسي وأمهيتها  ،وأن علم األصول ال يستهدف
العناصر اخلاصة بالعناصر املشتركة  ،بل يضع القواعد الالزمة
الستنباط احلكم من العناصر اخلاصة.
 .2سبق السنة تارخييا إىل البحث األصويل والتصنيف املوسع
فيه  ،فقد أكسب هذا علم األصول إطارا سنيا يف نظر هؤالء الثائرين
عليه  ،فأخذوا ينظرون إليه بوصفه نتاجا للمذهب السين .وقد عرفنا
سابقا أن سبق الفقه السين تارخييا إىل البحوث األصولية مل ينشأ عن
صلة خاصة بني علم األصول واملذهب السين  ،بل هو مرتبط مبدى
ابتعاد الفكر الفقهي عن عصر النصوص اليت يؤمن هبا  ،فإن السنة
يؤمنون بأن عصر النصوص انتهى بوفاة النيب (صلى اهلل عليه وآله)
وهبذا وجدوا أنفسهم يف أواخر القرن الثاين بعيدين عن عصر النص
بالدرجة اليت جعلتهم يفكرون يف وضع علم األصول  ،بينما كان
الشيعة وقتئذ يعيشون عصر النص الذي ميتد عندهم إىل الغيبة.
 .3ومما أكد يف ذهن هؤالء االطار السين لعلم األصول ان ابن
اجلنيد وهو من رواد االجتهاد وواضعي بذور علم األصول يف الفقه
االمامي كان يتفق مع أكثر املذاهب الفقهية السنية يف القول بالقياس.
ولكن الواقع أن تسرب بعض األفكار من الدراسات األصولية السنية
إىل شخص كابن اجلنيد ال يعين أن علم األصول بطبيعته سين  ،وإمنا
هو نتيجة لتأثر التجربة العملية املتأخرة بالتجارب السابقة يف جماهلا.
وملا كان للسنة جتارب سابقة زمنيا يف البحث األصويل فمن الطبيعي
أن جند يف بعض التجارب املتأخرة تأثرا هبا  ،وقد يصل التأثر أحيانا
إىل درجة تبين بعض اآلراء السابقة غفلة عن واقع احلال .ولكن ذلك
ال يعين حبال أن علم األصول قد استورده الشيعة من الفكر السين
وفرض عليهم من قبله  ،بل هو ضرورة فرضتها على الفقه االمامي
عملية االستنباط وحاجات هذه العملية.

 .4وساعد على إميان األخباريني باإلطار السين لعلم األصول
تسرب اصطالحات من البحث األصويل السين إىل األصوليني
االماميني وقبوهلم هبا بعد تطويرها وإعطائها املدلول الذي يتفق مع
وجهة النظر االمامية .ومثال ذلك كلمة «االجتهاد»كما رأينا يف حبث
سابق  ،إذ أخذها علماؤنا االماميون من الفقه السين وطوروا معناها ،
فتراءى لعلمائنا األخباريني الذين مل يدركوا التحول اجلوهري يف
مدلول املصطلح أن علم األصول عند أصحابنا يتبىن نفس االجتاهات
العامة يف الفكر العلمي السين  ،وهلذا شجبوا االجتهاد وعارضوا يف
جوازه املحققني من أصحابنا.
 .5وكان الدور الذي يلعبه العقل يف علم األصول مثريا آخر
لألخباريني على هذا العلم نتيجة الجتاههم املتطرف ضد العقل  ،كما
رأينا يف حبث سابق.
 .6ولعل أجنح األساليب اليت اختذها املحدث االسترآبادي
وأصحابه إلثارة الرأي العام الشيعي ضد علم األصول هو استغالل
حداثة علم األصول لضربه  ،فهو علم مل ينشأ يف النطاق االمامي إال
بعد الغيبة  ،وهذا يعين أن أصحاب األئمة وفقهاء مدرستهم مضوا
بدون علم أصول  ،ومل يكونوا حباجة إليه .وما دام فقهاء تالمذة األئمة
من قبيل زرارة بن أعني وحممد بن مسلم وحممد بن أيب عمري ويونس
بن عبد الرمحن وغريهم كانوا يف غىن عن علم األصول يف فقههم ،
فال ضرورة للتورط فيما مل يتورطوا فيه  ،وال معىن للقول بتوقف
االستنباط والفقه على علم األصول.
وميكننا أن نعرف اخلطأ يف هذه الفكرة على ضوء ما تقدم سابقا
من أن احلاجة إىل علم األصول حاجة تارخيية  ،فإن عدم إحساس
الرواة والفقهاء الذين عاشوا عصر النصوص باحلاجة إىل تأسيس
علم األصول ال يعين عدم احتياج الفكر الفقهي إىل علم األصول يف
العصور املتأخرة اليت يصبح الفقيه فيها بعيدا عن جو النصوص ويتسع
الفاصل ألزمين بينه وبينها  ،الن هذا االبتعاد خيلق فجوات يف عملية
االستنباط ويفرض على الفقيه وضع القواعد األصولية العامة لعالج
تلك الفجوات.
اجتاه التأليف يف تلك الفرتة:
وإذا درسنا النتاج العلمي يف الفترة اليت توسعت فيها احلركة
االخبارية يف أواخر القرن احلادي عشر وخالل القرن الثاين عشر
وجدنا اجتاها نشيطا موفقا يف تلك املدة إىل مجع األحاديث وتأليف
املوسوعات الضخمة يف الروايات واالخبار  ،ففي تلك املدة كتب
الشيخ حممد باقر املجلسي((( قدس سره املتوىف سنة ( )1110ه كتاب
((( محمد باقر المجلسي :االصفهاني العاملي االصل المعروف بالمجلسي
الثاني وبالعالمة المجلسي ولد ()1037هـ احد ائمة الحديث وصاحب
كتاب (بحار االنوار) الذي يعد اكبر دائرة معارف شيعية  ,ثم تقلد
منصب مشيخة االسالم تتلمذ عليه كثير من العلماء وتوفي سنة
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البحار وهو أكرب موسوعة للحديث عند الشيعة  ،وكتب الشيخ حممد
بن احلسن احلر العاملي((( قدس سره املتوىف سنة ( )1104ه كتاب
الوسائل الذي مجع فيه عددا كبريا من الروايات املرتبطة بالفقه ،
وكتب الفيض حمسن الكاشاين((( املتوىف سنة ( )1091ه كتاب الوايف
املشتمل على األحاديث اليت جاءت يف الكتب األربعة  ،وكتب السيد
هاشم البحراين((( املتوىف سنة ( )1107ه أو حوايل ذلك كتاب الربهان
يف التفسري مجع فيه املأثور من الروايات يف تفسري القرآن.
ولكن هذا االجتاه العام يف تلك الفترة إىل التأليف يف احلديث ال
يعين أن احلركة االخبارية كانت هي السبب خللقه وإن كانت عامال
مساعدا يف أكرب الظن  ،بالرغم من أن بعض أقطاب ذلك االجتاه مل
يكونوا أخباريني  ،وإمنا تكون هذه االجتاه العام نتيجة لعدة أسباب ،
ومن أمهها أن كتبا عديدة يف الروايات اكتشفت خالل القرون اليت
أعقبت الشيخ مل تكن مندرجة يف كتب احلديث األربعة عند الشيعة ،
وهلذا كان ال بد هلذه الكتب املتفرقة من موسوعات جديدة تضمها
وتستوعب كل ما كشف عنه الفحص والبحث العلمي من روايات
وكتب أحاديث.
وعلى هذا الضوء قد ميكن أن نعترب العمل يف وضع تلك
املوسوعات الضخمة اليت أجنزت يف تلك الفترة عامال من العوامل اليت
عارضت منو البحث األصويل إىل صف احلركة االخبارية  ،ولكنه
عامل مبارك على أي حال  ،الن وضع تلك املوسوعات كان من
مصلحة عملية االستنباط نفسها اليت خيدمها علم األصول.
البحث األصولي يف تلك الفرتة:
وبالرغم من الصدمة اليت مين هبا البحث األصويل يف تلك الفترة
(((
مل تنطفئ جذوته ومل يتوقف هنائيا  ،فقد كتب املال عبد اهلل التوين
( )1111هـ .وقبره يزار.
((( محمد بن الحسن الحر العاملي :عالم  ،فاضل  ،فقيه  ،محدث  ،مؤرخ
لقب بالحر النتهاء نسبه إلى الحر بن يزيد الرياحي ولد في جبل
عامل سنة ( )1033هـ وانتقل إلى ُجبَح ومنها إلى العراق وانتهى إلى
طوس فأقام وتوفي فيها وقبره معروف عند اإلمام الرضا  له
كتب تتجاوز الخمسين الوسائل  ،إثبات الهداة  ،الجواهر السنية في
األحاديث القدسية وأمل اآلمل وتوفي سنة ( )1104هـ.
((( الفيض محسن الكشاني :محمد محسن من شاه مرتضى بن شاه محمود
عالم حكيم متكلم محدث فقيه أديب ولد سنة ( )1007هـ له تصانيف
كثيرة اهمها الذي جمع فيه الكتب االربعة الوافي .وتوفي سنة ()1091
هـ.
((( هاشم البحراني :بن سلمان بن اسماعيل بن عبد الجواد بن علي الحسين
البحراني الموسوي التوبكي الكتكاني المفسر االمامي انتهت اليه
الرئاسة ببالد البحرين بعد وفاة محمد بن ماجد الماحوزي البحراني ,
وولي القضاء واالمور الحسبية في تلك البالد .صنف اكثر سبعين كتابا
منها التنبيه في الفقه االستداللي  ,البرهان في تفسير القران .توفي سنة
( )1107هـ.
((( المال عبد اهلل التوني :عالم  ،فاضل فقيه صاحب الوافية له تصانيف

إن الفكر العلمي مر بعصور ثالثة:
(األول) العصر التمهيدي  ،وهو عصر وضع
البذور األساسية لعلم األصول.
(الثاين) عصر العلم  ،وهو العصر الذي اختمرت فيه
تلك البذور وأمثرت وحتددت معامل الفكر األصويل.
املتوىف سنة ( )1071ه الوافية يف األصول  ،وجاء بعده املحقق اجلليل
السيد حسني اخلونساري((( املتوىف سنة ( )1098ه وكان على قدر
كبري من النبوغ والدقة  ،فأمد الفكر األصويل بقوة جديدة كما يبدو
من أفكاره األصولية يف كتابه الفقهي«مشارق الشموس يف شرح
الدروس»  ،ونتيجة ملرانه العظيم يف التفكري الفلسفي انعكس اللون
الفلسفي على الفكر العلمي واألصويل بصورة مل يسبق هلا نظري ،
ونقول :انعكس اللون الفلسفي ال الفكر الفلسفي  ،الن هذا املحقق
كان ثائرا على الفلسفة وله معارك ضخمة مع رجاالهتا  ،فلم يكن
فكره فكرا فلسفيا بصيغته التقليدية وإن كان حيمل اللون الفلسفي ،
فحينما مارس البحث األصويل انعكس اللون وسرى يف األصول
االجتاه الفلسفي يف التفكري بروحية متحررة من الصيغ التقليدية اليت
كانت الفلسفة تتبناها يف مسائلها وحبوثها  ،وكان هلذه الروح أثرها
الكبري يف تاريخ العلم فيما بعد  ،كما سنرى إن شاء اهلل تعاىل.
ويف عصر اخلونساري كان املحقق حممد بن احلسن الشريواين
املتوىف سنة ( )1098ه يكتب حاشيته على املعامل.
وجند بعد ذلك حبثني أصوليني :أحدمها قام به مجال الدين
اخلونساري  ،إذ كتب تعليقا على شرح املختصر للعضدي  ،وقد شهد
له الشيخ األنصاري((( يف الرسائل بالسبق إىل بعض األفكار األصولية.
كثيرة اهمها كتاب الوافية وشرح اإلرشاد  ،وحاشية على أصول
المعالم ...الخ .والتوني نسبة إلى (تون) وهي بلدة قهستان في خراسان
توفي سنة ()1071هـ.
((( السيد حسين الخونساري :احد مشاهير االمامية بالفقه والفلسفة والكالم
ولد في ( )1016هـ له شرح الدروس لم يتم وتوفي سنة ()1098هـ.
((( الشيخ األنصاري :زعيم االماميه ومرجعها االعلى في عصره ولد في يوم

(الثالث) عصر الكمال العلمي  ،وهو العصر
الذي افتتحته يف تاريخ العلم املدرسة
اجلديدة اليت ظهرت يف أواخر القرن الثاين
عشر على يد األستاذ الوحيد البهبهاين .
واآلخر السيد صدر الدين القمي الذي تلمذ على مجال الدين وكتب
شرحا لوافية التوين ودرس عنده األستاذ الوحيد البهبهاين وتويف سنة
( )1071ه.
والواقع أن اخلونساري الكبري ومعاصره الشريواين وابنه مجال
الدين وتلميذ ولده صدر الدين بالرغم من أهنم عاشوا فترة زعزعة
احلركة االخبارية للبحث األصويل وانتشار العمل يف االحاديث كانوا
عوامل رفع للتفكري األصويل  ،وقد مهدوا ببحوثهم لظهور مدرسة
األستاذ الوحيد البهبهاين اليت افتتحت عصرا جديدا يف تاريخ العلم
كما سوف نرى  ،وهبذا ميكن اعتبار تلك البحوث البذور األساسية
لظهور هذه املدرسة واحللقة األخرية اليت أكسبت الفكر العلمي يف
العصر الثاين االستعداد لالنتقال إىل عصر ثالث.
انتصار علم األصول وظهور مدرسة جديدة:
وقد قدر لالجتاه االخباري يف القرن الثاين عشر أن يتخذ من
كربالء نقطة ارتكاز له  ،وهبذا عاصر والدة مدرسة جديدة يف الفقه
واألصول نشأت يف كربالء أيضا على يد رائدها املجدد الكبري حممد
باقر البهبهاين املتوىف سنة ( )1206ه ، وقد نصبت هذه املدرسة
الغدير سنة ( )1214هـ في مدينة دزفول درس على يد محمد المجاهد
 ,وشريف العلماء المارندراني حضر بحث كاشف الغطاء  ,انتهت اليه
رئاسة الطائفة بعد وفاة صاحب الجواهر  ,فكانت مرحلته من اكثر
المراحل الفكرية والعلمية ازدهارا  ,وكان درسه عامر بالعلماء وتخرج
به اكثر من اربعمائة عالم وطالب منهم السيد محمد حسن الشيرازي
وترك اثارا جليلة اشهرها فرائد االصول وكتاب المكاسب .توفي سنة
( )1281هـ .

اجلديدة نفسها ملقاومة احلركة االخبارية واالنتصار لعلم األصول ،
حىت تضاءل االجتاه االخباري ومين باهلزمية  ،وقد قامت هذه
املدرسة إىل صف ذلك بتنمية الفكر العلمي واالرتفاع بعلم األصول
إىل مستوى أعلى  ،حىت أن باالمكان القول بأن ظهور هذه املدرسة
وجهودها املتضافرة اليت بذهلا البهبهاين وتالمذة مدرسته املحققون
الكبار قد كان حدا فاصال بني عصرين من تاريخ الفكر العلمي يف
الفقه واألصول.
وقد يكون هذا الدور االجيايب الذي قامت به هذه املدرسة
فافتتحت بذلك عصرا جديدا يف تاريخ العلم متأثرا بعدة عوامل:
(منها) عامل رد الفعل الذي أوجدته احلركة االخبارية  ،وخباصة
حني مجعها مكان واحد ككربالء باحلوزة األصولية  ،االمر الذي
يؤدي بطبيعته إىل شدة االحتكاك وتضاعف رد الفعل.
(ومنها) أن احلاجة إىل وضع موسوعات جديدة يف احلديث
كانت قد أشبعت ومل يبق بعد وضع الوسائل والوايف والبحار إال
أن يواصل العلم نشاطه الفكري مستفيدا من تلك املوسوعات يف
عملياتاالستنباط.
(ومنها) أن االجتاه الفلسفي يف التفكري الذي كان اخلونساري قد
وضع إحدى بذوره األساسية زود الفكر العلمي بطاقة جديدة للنمو
وفتح جماال جديدا لالبداع  ،وكانت مدرسة البهبهاين هي الوارثة هلذا
االجتاه.
(ومنها) عامل املكان  ،فإن مدرسة األستاذ الوحيد البهبهاين نشأت
على مقربة من املركز الرئيسي للحوزة وهو النجف فكان قرهبا املكاين
هذا من املركز سببا الستمرارها ومواصلة وجودها عرب طبقات
متعاقبة من األساتذة والتالمذة  ،االمر الذي جعل بإمكاهنا أن تضاعف
خربهتا باستمرار وتضيف خربة طبقة من رجاالهتا إىل خربة الطبقة
اليت سبقتها  ،حىت استطاعت أن تقفز بالعلم قفزة كبرية وتعطيه مالمح
عصر جديد .وهبذا كانت مدرسة البهبهاين متتاز عن املدارس العديدة
اليت كانت تقوم هنا وهناك بعيدا عن املركز وتتالشى مبوت رائدها.
استخالص:
أن الفكر العلمي مر بعصور ثالثة:
(األول) العصر التمهيدي  ،وهو عصر وضع البذور األساسية لعلم
األصول  ،ويبدأ هذا العصر بابن أيب عقيل وابن اجلنيد وينتهي بظهور
الشيخ.
(الثاين) عصر العلم  ،وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور
وأمثرت وحتددت معامل الفكر األصويل وانعكست على جماالت
البحث الفقهي يف نطاق واسع  ،ورائد هذا العصر هو الشيخ الطوسي
ومن رجاالته الكبار ابن إدريس واملحقق احللي والعالمة والشهيد
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األول((( وغريهم من النوابغ.
(الثالث) عصر الكمال العلمي  ،وهو العصر الذي افتتحته يف تاريخ
العلم املدرسة اجلديدة اليت ظهرت يف أواخر القرن الثاين عشر على يد
األستاذ الوحيد البهبهاين  ،وبدأت تبين للعلم عصره الثالث مبا قدمته
من جهود متضافرة يف امليدانني األصويل والفقهي.
وقد متثلت تلك اجلهود يف أفكار وحبوث رائد املدرسة األستاذ
الوحيد وأقطاب مدرسته الذين واصلوا عمل الرائد حوايل نصف قرن
حىت استكمل العصر الثالث خصائصه العامة ووصل إىل القمة.
ففي هذه املدة تعاقبت أجيال ثالثة من نوابغ هذه املدرسة:
ويتمثل اجليل األول يف املحققني الكبار من تالمذة األستاذ
الوحيد  ،كالسيد مهدي حبر العلوم املتوىف سنة ( )1212ه ، والشيخ
جعفر كاشف الغطاء املتوىف سنة ( )1227ه ، واملريزا أيب القاسم
القمي((( املتوىف سنة ( )1227ه ، والسيد علي الطباطبائي((( املتوىف
سنة ( )1221ه ، والشيخ أسد اهلل التستري املتوىف سنة ( )1234ه.
ويتمثل اجليل الثاين يف النوابغ الذين خترجوا على بعض هؤالء ،
كالشيخ حممد تقي عبد الرحيم املتوىف سنة ( )1248ه ، وشريف
العلماء حممد شريف بن حسن علي((( املتوىف سنة ( )1245ه، 
والسيد حمسن األعرجي املتوىف سنة ( )1227ه ، واملوىل أمحد
(((
النراقي املتوىف سنة ( )1245ه ، والشيخ حممد حسن النجفي
((( ( )3الشهيد االول - :هو محمد بن مكي بن حامد بن احمد الجبعي
العاملي المعروف بالشهيد االول ولد عام ()734هـ في جبل عامل
قتل بالسيف ثم صلب ثم رجم في دمشق ايام السلطان برقوق بفتوى
القاضي برهان الدين المالكي وعباد بن جماعة الشافعي عام ()786
هـ بعدما حبس في قلعة دمشق سنة كاملة .كان فقيها محدثا محققا
مدققا متبحرا كامال جامعا لفنون العقليات والنقليات زاهدا عابدا ورعا
شاعرا اديبا  ,ترك تراثا فكريا تجاوز العشرين مؤلفا منها الدروس
واللمعة الدمشقية والذكرى وغيرها.
((( الميرزا أبو القاسم القمي :ابو القاسم محمد حسن بن نظر الجيالني
القمي المعروف بالميزرا القمي (صاحب القوانين المحكمة) ولد سنة
( )1151هـ درس في كربالء ثم عاد الى ايران وعكف على التدريس
والبحث والتاليف اشهر كتبه كتاب القوانين  ,توفي سنة ( )1231هـ .
((( السيد علي الطباطبائي :علي بن محمد بن ابي المعالي الصغير بن
المعالي الكبير الطباطبائي الحسني (صاحب الرياض) ولد سنة
( )1161هـ في الكاظمية  ,له كتب ابرزها كتاب رياض المسائل في
شرح المختصر النافع توفي في الحائر الحسيني سنة احدى وثالثين
ومائيتين الف سنة.
((( شريف العلماء محمد شريف بن حسن علي توفي سنة ( )1246هـ .
((( محمد حسن النجفي صاحب الجواهر :محمد حسن بن باقر عبد
الرحيم بن محمد (الصغير) النجفي صاحب الموسوعة الفقهية المشهورة
(جواهر الكالم) كان من اكابر فقهاء االمامية ونوابغ علماء عصره ولد
في النجف  ,وحضر عند السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح
الكرامة  ,وعند جعفر كاشف الغطاء وابنه موسى كاشف الغطاءآلت اليه
رئاسة الطائفة والمرجعية وتفرد بالزعامة  .توفي سنة ( )1226هـ.

املتوىف سنة ( )1266ه ، وغريهم.
وأما اجليل الثالث فعلى رأسه تلميذ شريف العلماء املحقق الكبري
الشيخ مرتضى األنصاري الذي ولد بعيد ظهور املدرسة اجلديدة
عام ( )1214ه وعاصرها يف مرحلته الدراسية وهي يف أوج منوها
ونشاطها  ،وقدر له أن يرتفع بالعلم يف عصره الثالث إىل القمة اليت
كانت املدرسة اجلديدة يف طريقها إليها.
وال يزال علم األصول والفكر العلمي السائد يف احلوزات العلمية
االمامية يعيش العصر الثالث الذي افتتحته مدرسة األستاذ الوحيد.
وال مينع تقسيمنا هذا لتأريخ العلم إىل عصور ثالثة إمكانية
تقسيم العصر الواحد من هذه العصور إىل مراحل من النمو  ،ولكل
مرحلة رائدها وموجهها .وعلى هذا األساس نعترب الشيخ األنصاري
قدس سره املتوىف سنة ( )1281ه رائدا ألرقى مرحلة من مراحل
العصر الثالث وهي املرحلة اليت يتمثل فيها الفكر العلمي منذ أكثر من
مئة سنة حىت اليوم.
مصادر االهلام للفكر األصولي
نذكر بشكل موجز العوامل اليت كانت تلهم الفكر األصويل ومتده
باجلديد تلو اجلديد من النظريات كما يلي
 .1حبوث التطبيق يف الفقه  ،فإن الفقيه تنكشف لديه من خالل
حبثه الفقهي التطبيقي املشاكل العامة يف عملية االستنباط  ،ويقوم
علم األصول عندئذ بوضع احللول املناسبة هلا  ،وتصبح هذه احللول
والنظريات عناصر مشتركة يف عملية االستنباط .ولدى حماولة تطبيقها
على جماالهتا املختلفة كثريا ما ينتبه الفقيه إىل أشياء جديدة يكون هلا
أثر يف تعديل تلك النظريات أو تعميقها.
ومثال ذلك أن علم األصول يقرر أن الشئ إذا وجب وجبت
مقدمته  ،فالوضوء جيب مثال إذا وجبت الصالة  ،الن الوضوء من
مقدمات الصالة  ،كما يقرر علم األصول أيضا أن مقدمة الشئ

إمنا جتب يف الظرف الذي جيب فيه ذلك الشئ وال ميكن أن تسبقه
يف الوجوب  ،فالوضوء إمنا جيب حني جتب الصالة وال جيب قبل
الزوال  ،إذ ال جتب الصالة قبل الزوال  ،فال ميكن أن يصبح الوضوء
واجبا قبل أن حيل وقت الصالة وجتب.
والفقيه حني يكون على علم هبذه املقررات وميارس عمله يف
الفقه فسوف يلحظ يف بعض املسائل الفقهية شذوذا جديرا بالدرس ،
ففي الصوم جيد مثال أن من املقرر فقهيا أن وقت الصوم يبدأ من
طلوع الفجر وال جيب الصوم قبل ذلك  ،وكذلك من الثابت يف الفقه
أن املكلف إذا أجنب يف ليلة الصيام فيجب عليه أن يغتسل قبل الفجر
لكي يصح صومه  ،الن الغسل من اجلنابة مقدمة للصوم  ،فال صوم
بدونه  ،كما أن الوضوء مقدمة للصالة وال صالة بدون وضوء.
وحياول الفقيه بطبيعة احلال أن يدرس هذه األحكام الفقهية على
ضوء تلك املقررات األصولية  ،فيجد نفسه يف تناقض  ،الن الغسل
وجب على املكلف فقهيا قبل جمئ وقت الصوم  ،بينما يقرر علم
األصول أن مقدمة كل شئ إمنا جتب يف ظرف وجوب ذلك الشئ
وال جتب قبل وقته .وهكذا يرغم املوقف الفقهي الفقيه أن يراجع
من جديد النظرية األصولية ويتأمل يف طريقة للتوفيق بينهما وبني
الواقع الفقهي  ،وينتج عن ذلك تولد أفكار أصولية جديدة بالنسبة إىل
النظرية حتددها أو تعمقها وتشرحها بطريقة جديدة تتفق مع الواقع
الفقهي.
وهذا املثال مستمد من الواقع  ،فإن مشكلة تفسري وجوب الغسل
قبل وقت الصوم تكشفت من خالل البحث الفقهي  ،وكان أول حبث
فقهي استطاع أن يكشف عنها هو حبث ابن إدريس يف السرائر  ،وإن
مل يوفق لعالجها .وأدى اكتشاف هذه املشكلة إىل حبوث أصولية
دقيقة يف طريق التوفيق بني املقررات األصولية السابقة والواقع الفقهي،
وهي البحوث اليت يطلق عليها اليوم اسم حبوث املقدمات املفوتة.
 .2علم الكالم  ،فقد لعب دورا مهما يف متوين الفكر األصويل

وإمداده  ،وخباصة يف العصر األول والثاين  ،الن الدراسات الكالمية
كانت منتشرة وذات نفوذ كبري على الذهنية العامة لعلماء املسلمني
حني بدأ علم األصول يشق طريقه إىل الظهور  ،فكان من الطبيعي أن
يعتمد عليه ويستلهم منه .ومثال ذلك نظرية احلسن والقبح العقليني ،
وهي النظرية الكالمية القائلة بأن العقل االنساين يدرك بصورة مستقلة
عن النص الشرعي قبح بعض األفعال كالظلم واخليانة وحسن بعضها
كالعدل والوفاء واألمانة  ،فإن هذه النظرية استخدمت أصوليا يف
العصر الثاين حلجية االمجاع  ،أي إن العلماء إذا اتفقوا على رأي واحد
فهو الصواب  ،بدليل أنه لو كان خطأ لكان من القبيح عقال سكوت
اإلمام املعصوم عنه وعدم إظهاره للحقيقة  ،فقبح سكوت االمام عن
اخلطأ هو الذي يضمن صواب الرأي املجمع عليه.
 .3الفلسفة  ،وهي مل تصبح مصدرا الهلام الفكر األصويل يف نطاق
واسع إال يف العصر الثالث تقريبا  ،نتيجة لرواج البحث الفلسفي على
الصعيد الشيعي بدال عن علم الكالم وانتشار فلسفات كبرية وجمددة
كفلسفة صدر الدين الشريازي((( املتوىف ( )1050ه ، فإن ذلك أدى
إىل إقبال الفكر األصويل يف العصر الثالث على االستمداد من الفلسفة
واستلهامها أكثر من استلهام علم الكالم  ،وخباصة التيار الفلسفي
الذي أوجده صدر الدين الشريازي .ومن أمثلة ذلك ما لعبته مسألة
أصالة الوجود وأصالة املاهية يف مسائل أصولية متعددة  ،كمسألة
اجتماع األمر والنهي ومسألة تعلق األوامر بالطبائع واالفراد  ،االمر
الذي ال ميكننا فعال توضيحه.
 .4الظرف املوضوعي الذي يعيشه املفكر األصويل  ،فإن األصويل
قد يعيش يف ظرف معني فيستمد من طبيعة ظرفه بعض أفكاره ،
ومثاله أولئك العلماء الذين كانوا يعيشون يف العصر األول وجيدون
الدليل الشرعي الواضح ميسرا هلم يف جل ما يواجهونه من حاجات
وقضايا  ،نتيجة لقرب عهدهم باألئمة عليهم السالم وقلة ما حيتاجون
إليه من مسائل نسبيا  ،فقد ساعد ظرفهم ذلك وسهولة استحصال
الدليل فيه على أن يتصوروا أن هذه احلالة حالة مطابقة ثابتة يف مجيع
العصور .وعلى هذا األساس ادعوا أن من اللطف الواجب على اهلل
أن جيعل على كل حكم شرعي دليال واضحا ما دام االنسان مكلفا
والشريعةباقية.
 .5عامل الزمن  ،وأعين بذلك أن الفاصل ألزمين بني الفكر الفقهي
وعصر النصوص كلما اتسع وازداد جتددت مشاكل وكلف علم
األصول بدراستها  ،فعلم األصول ميىن نتيجة لعامل الزمن وازدياد
البعد عن عصر النصوص بألوان من املشاكل  ،فينمو بدراستها
والتفكري يف وضع احللول املناسبة هلا.
ومثال ذلك أن الفكر العلمي ما دخل العصر الثاين حىت وجد نفسه
((( صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي الفيلسوف االمامي :اشهر كتبه
كتاب االسفار توفي سنة ( )1050هـ.
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قد ابتعد عن عصر النصوص مبسافة جتعل أكثر االخبار والروايات
اليت لديه غري قطعية الصدور  ،وال يتيسر االطالع املباشر على صحتها
كما كان ميسورا يف كثري من األحيان لفقهاء العصر األول  ،فربزت
أمهية اخلرب الظين ومشاكل حجيته  ،وفرضت هذه األمهية واتساع
احلاجة إىل االخبار الظنية على الفكر العلمي أن يتوسع يف حبث تلك
املشاكل ويعوض عن قطعية الروايات بالفحص عن دليل شرع يدل
على حجيتها وإن كانت ظنية  ،وكان الشيخ الطوسي رائد العصر
الثاين هو أول من توسع يف حبث حجية اخلرب الظين وإثباهتا.
وملا دخل العلم يف العصر الثالث أدى اتساع الفاصل ألزمين إىل
الشك حىت يف مدارك حجية اخلرب ودليلها الذي استند إليه الشيخ
يف مستهل العصر الثاين  ،فإن الشيخ استدل على حجية اخلرب الظين
بعمل أصحاب األئمة به  ،ومن الواضح أنا كلما ابتعدنا عن عصر
أصحاب األئمة ومدارسهم يصبح املوقف أكثر غموضا واالطالع
على أحواهلم أكثر صعوبة .وهكذا بدأ األصوليون يف مستهل العصر
الثالث يتساءلون هل ميكننا أن نظفر بدليل شرعي على حجية اخلرب
الظين أو ال؟ وعلى هذا األساس وجد يف مستهل العصر الثالث اجتاه
جديد يدعي انسداد باب العلم  ،الن االخبار ليست قطعية وانسداد
باب احلجة ألنه ال دليل شرعي على حجية االخبار الظنية  ،ويدعو
إىل إقامة علم األصول على أساس االعتراف هبذا االنسداد  ،كما
يدعو إىل جعل الظن باحلكم الشرعي أي ظن أساسا للعمل  ،دون
فرق بني الظن احلاصل من اخلرب وغريه ما دمنا ال منلك دليال شرعيا
خاصا على حجية اخلرب مييزه عن سائر الظنون.
وقد أخذ هبذا االجتاه عدد كبري من رواد العصر الثالث ورجاالت
املدرسة اليت افتتحت هذه العصر كاألستاذ البهبهاين وتلميذه املحقق
القمي وتلميذه صاحب الرياض وغريمها  ،وبقي هذا االجتاه قيد
الدرس والبحث العلمي حىت يومنا هذا.
وبالرغم من أن هلذا االجتاه االنسدادي بوادره يف أواخر العصر
الثاين فقد صرح املحقق الشيخ حممد باقر بن صاحب احلاشية على
املعامل((( بأن االلتزام هبذا االجتاه مل يعرف عن أحد قبل األستاذ الوحيد
البهبهاين وتالمذته  ،كما أكد أبوه املحقق الشيخ حممد تقي يف حاشيته
على املعامل أن األسئلة اليت يطرحها هذه االجتاه حديثة ومل تدخل يف
الفكر العلمي قبل عصره.
وهكذا نتبني كيف تظهر بني فترة وفترة اجتاهات جديدة ،
((( محمد باقر بن صاحب الحاشية على المعالم :محمد باقر بن محمد
تقي بن محمد رحيم الطهراني االصل االصفهاني فقيه ماهر  ,في الفقه
واالصول مجتهد ولد في اصفهان سنة ( )1235هـ وارتحل الى العراق
واخذ في الفقيه خاله حسن بن جعفر كاشف الغطاء وعن محمد حسن
صاحب الجواهر وفي االصول عن الشيخ مرتضى االنصاري ,وعاد الى
اصفهان واصبح استاذا للتدريس ومرجعا فيها الف كتبا ورسائل وله
حاشية على المعالم .وتوفي سنة ( )1301هـ.

العوامل اليت كانت تلهم الفكر األصويل
ومتده باجلديد هي حبوث التطبيق يف الفقه

والكالم والفلسفة والظرف املوضوعي
الذي يعيشه املفكر االصويل وعامل الزمن

وتتضخم أمهيتها العلمية حبكم املشاكل اليت يفرضها عامل الزمن.
 .6عنصر االبداع الذايت  ،فإن كل علم حني ينمو ويشتد ميتلك
بالتدريج قدرة على اخللق والتوليد الذايت نتيجة ملواهب النوابغ يف
ذلك العلم والتفاعل بني أفكاره .ومثال ذلك يف علم األصول حبوث
األصول العملية وحبوث املالزمات والعالقات بني األحكام الشرعية ،
فإن أكثر هذه البحوث نتاج أصويل خالص .ونقصد ببحوث األصول
العملية تلك البحوث اليت تدرس نوعية القواعد األصولية والعناصر
املشتركة اليت جيب على الفقيه الرجوع إليها لتحديد موقفه العملي إذا
مل جيد دليال على احلكم وظل احلكم الشرعي جمهوال لديه .ونقصد
ببحوث املالزمات والعالقات بني االحكام ما يقوم به علم األصول
من دراسة الروابط املختلفة بني االحكام  ،من قبيل مسألة أن النهي
عن املعاملة هل يقتضي فسادها أو ال؟ إذ تدرس يف هذه املسألة
العالقة بني حرمة البيع وفساده وهل يفقد أثره يف نقل امللكية من
البائع إىل املشتري إذا أصبح حراما أو يظل صحيحا ومؤثرا يف نقل
امللكية بالرغم من حرمته؟ أي إن العالقة بني احلرمة والصحة هل هي
عالقة تضاد أو ال؟

البحث الفلسفي منذ ثالثة قرون  ،إذ كان يسري يف خط مرسوم وال
جيسر على التفكري يف اخلروج عن القواعد العامة للتفكري الفلسفي ،
ويستشعر اهليبة للفالسفة الكبار وللمسلمات األساسية يف الفلسفة
بالدرجة اليت جتعل هدفه األقصى استيعاب أفكارهم والقدرة على
الدفاع عنها  ،وبينما كان البحث الفلسفي على هذه الصورة كان
البحث األصويل خيوض بذكاء وعمق يف درس املشاكل الفلسفية
متحررا من سلطان الفالسفة التقليديني وهيبتهم .وعلى هذا األساس
تناول علم األصول مجلة من قضايا الفلسفة واملنطق اليت تتصل
بأهدافه  ،وأبدع فيها إبداعا أصيال ال جنده يف البحث الفلسفي
التقليدي  ،وهلذا ميكننا القول بأن الفكر الذي أعطاه علم األصول يف
املجاالت اليت درسها من الفلسفة واملنطق أكثر جدة من الفكر الذي
قدمته فلسفة الفالسفة املسلمني نفسهم يف تلك املجاالت.
وفيما يلي نذكر بعض احلقول اليت أبدع فيها الفكر األصويل:
 .1يف جمال نظرية املعرفة  ،وهي النظرية اليت تدرس قيمة املعرفة
البشرية ومدى إمكان االعتماد عليها  ،وتبحث عن املصادر الرئيسية
هلا.
فقد امتد البحث األصويل إىل جمال هذه النظرية وانعكس ذلك
يف الصراع الفكري الشديد بني األخباريني واملجتهدين الذي كان
وال يزال يتمخض عن أفكار جديدة يف هذا احلقل  ،وقد عرفنا
سابقا كيف أن التيار احلسي تسرب عن طريق هذا الصراع إىل الفكر
العلمي عند فقهائنا  ،بينما مل يكن قد وجد يف الفلسفة األوروبية إىل
ذلك الوقت.
 .2يف جمال فلسفة اللغة فقد سبق الفكر األصويل أحدث اجتاه
عاملي يف املنطق الصوري اليوم  ،وهو اجتاه املناطقة الرياضيني الذين
يردون الرياضيات إىل املنطق واملنطق إىل اللغة  ،ويرون أن الواجب

عطاء الفكر األصولي وابداعه:
وبودي أن أشري هبذا الصدد إىل حقيقة مهمة وهي أن علم
األصول مل يقتصر إبداعه الذايت على جماله األصيل أي جمال حتديد
العناصر املشتركة يف عملية االستنباط بل كان له إبداع كبري يف عدد
من أهم مشاكل الفكر البشري  ،وذلك إن علم األصول بلغ يف العصر
العلمي الثالث ويف املرحلة األخرية من هذا العصر بصورة خاصة
قمة الدقة والعمق  ،ووعى بفهم وذكاء مشاكل الفلسفة وطرائقها يف
التفكري واالستدالل وحبثها متحررا من التقاليد الفلسفية اليت تقيد هبا

الرئيسي على الفيلسوف أن حيلل اللغة ويفلسفها بدال عن أن حيلل
الوجود اخلارجي ويفلسفه .فإن املفكرين األصوليني قد سبقوا يف
عملية التحليل اللغوي  ،وليست حبوث املعىن احلريف واهليئات يف
األصول إال دليال على هذا السبق.
ومن الطريف أن يكتب اليوم«برتراند رسل» رائد ذلك االجتاه
احلديث يف العامل املعاصر حماوال التفرقة بني مجلتني لغويتني يف دراسته
التحليلية للغة ومها« :مات قيصر»و«موت قيصر»أو«صدق موت
قيصر»فال ينتهي إىل نتيجة وإمنا يعلق على مشكلة التمييز املنطقي
بني اجلملتني فيقول« :لست أدري كيف أعاجل هذه املشكلة عالجا
(((
مقبوال».
أقول :من الطريف أن يعجز باحث يف قمة ذلك االجتاه احلديث
عن حتليل الفرق بني تلك اجلملتني  ،بينما يكون علم األصول قد
سبق إىل دراسة هذا الفرق يف دراساته الفلسفية التحليلية للغة ووضع
له أكثر من تفسري.
 .3وكذا جند لدى بعض املفكرين األصوليني بذور نظرية
(((
األمناط املنطقية  ،فقد حاول املحقق الشيخ حممد كاظم اخلراساين
يف الكفاية أن مييز بني الطلب احلقيقي والطلب االنشائي مبا يتفق
مع الفكرة الرئيسية يف تلك النظرية .وهبذا يكون الفكر األصويل قد
استطاع أن يسبق»برتراند رسل»صاحب تلك النظرية  ،بل استطاع
بعد ذلك أكثر من هذا فقام مبناقشتها ودحضها وحل التناقضات اليت
بىن«رسل»نظريته على أساسها.
 .4ومن أهم املشاكل اليت درستها الفلسفة القدمية وتناولتها
البحوث اجلديدة يف التحليل الفلسفي للغة هي مشكلة الكلمات اليت
ال يبدو أهنا تعرب عن شئ موجود  ،فماذا نقصد بقولنا مثال«املالزمة
بني النار واحلرارة» وهل هذه املالزمة موجودة إىل جانب وجود النار
واحلرارة أو معدومة؟ وإذا كانت موجودة فأين هي موجودة؟ وإذا
كانت معدومة وال وجود هلا فكيف نتحدث عنها .وقد درس الفكر
األصويل هذه املشكلة متحررا عن القيود الفلسفية اليت كانت حتصر
املسألة يف نطاق الوجود والعدم  ،فأبدع فيها.
Ì Ì Ì

((( اصول الرياضيات ج 1ص  96ترجمة الدكتور محمد موسى احمد
والدكتور احمد فؤاد االهواني.
((( محمد كاظم الخراساني :احمد كاظم بن حسين الهروي المشهدي
الخراساني صاحب كفاية االصول  ,ولد في مشهد سنة ( )1255هـ
وقصد النجف االشرف ودرس عند الشيخ مرتضى االنصاري  ,والشيخ
راضي بن محمد بن محسن المالكي والسيد محمد حسن الشيرازي
وتصدى للتدريس وحضر عنده– المئات من المجتهدين واشهركتبه
كفاية االصول وله مواقف سياسية وجهادية هامة ابرزها تاييد الحركة
الدستورية في ايران توفي سنة ( )1329هـ.-
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