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  يفات االستاذ املطهر مؤلّيفاملسائل الفقهية 
  

 ١ي املطهريعل
 
مث تبيان االجتهاد .  والغفلة عنهااملطهري املكانة الفقهية للشهيد آيةاللَّه ی بداية هذه املقالة مثّ االشارة اليف

ثره  تأی لالستاذ الشهيد ودراسة مدياالسلوب الفقهدراسة وبعد مت . املطهري الشهيد منظارمن 
 ).رمحه اللَّه( لالمام اخلمييني وباالسلوب الفقهي للمرحوم آيةاللَّه الربوجرديسلوب الفقهباال
 املسائل الفقهية ی طرأت عل التغيريات اليتيف مسألة دور الزمان دراسة من املقالة مث  القسم التايليفو

.  االستاذ الشهيد وحتليلهامنظارن ومن مث مت التعريف ببعض املسائل املستحدثة م. وظهور املسائل اجلديدة
 .وبعدها مت شرح فلسفة اخلامتية من منظار املفكر الشهيد باختصار

وقد عّرفت باهنا نظريات جديدة .  مؤلّفات االستاذيفوبعدها مت استقصاء وتبيان النظريات الفقهية 
 .وخمتصة به

  
  .، اهل السنة، القياس، العقلياالجتهاد، االخبارية، االسلوب الفقه: الكلمات الرئيسة

  
 اّنه ی جمتمعنا بشكل اكرب عليف املطهرياشتهر االستاذ الشهيد 

 من ي اجلانب الفقهفيلسوف ومتكلّم وقليالً ما التفت ايل
 ر لالستاذ الشهيد جديي حني ان هذا البعد العلميف. شخصيته
 .باالهتمام

 رسـالته مبناسـبة     يف) رمحه اللَّـه  (وقد عّبر االمام اخلميين   
  املفكّر والفيلسوف والفقيه    «ـ عنه ب  املطهرياستشهاد آيةاللَّه   

 _____________________  
 . قسم الفلسفة يف كلية االهليات جامعة طهرانيفالستاذ املساعد ١. ۱

  

 ملدة مثان سنوات املطهرياشترك االستاذ » ذو املكانة السامية
وكان يعّد  ي درس الفقه واالصول للمرحوم آيةاللَّه الربوجرديف

وكذلك كان من املؤسسني لدرس خارج . من طالّبه البارزين
 ).رمحه اللَّه(االصول لالمام اخلميين

 طهران كان يدّرس یوقبل ان يهاجر حوزة قم العلمية ال
ذة تساطلبة البحث اخلارج الفقه واالصول، ويعّد من اال

  درجة توقّع معه االفاضل له مستقبالًیال.  احلوزةيفاملعروفني 
والعجيب اّنه .  جمال نيل الدرجات احلوزوية املرموقةيفمشرقاً 

 ی ان يهاجر الیفاجئة علم ظل هذه الظروف يصمم بصورة يف
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 يفات االستاذ املطهراملسائل الفقهية يف مؤلّ

 ٨٦

 طهران یوكان االعراض عن هذه املكانة واهلجرة ال. طهران
 ان له اهدافاً ويتمتع ی وتضحية ودليالً علاًهلو بالتأكيد ايثار

 .بروح قوية واعتماد بالنفس
نّ االهتمام القليل باملكانة الفقهية لالستاذ إالطبع فوب

 حّد ما، النّ اكثر مؤلّفاته تناولت ی اليالشهيد امر طبيع
املسائل الكالمية والفلسفية وذلك وفقاً ملتطلبات وحاجات 

  جمايليف حّد كبري قدراته العلمية یوقد أظهر ال. اجملتمع
 بقيت كامنة فيه اّما قدراته الفقهية فقد.  والكالمةالفلسف

 . حد كبريیال
ولو انه مل يستشهد بعد انتصار الثورة االسالمية ونظراً 

 كانت مية واليتال واجهت نظام اجلمهورية االسللمشاكل اليت
ظهر بالتأكيد قدراته الفقهية وحظيت مبكانتها ألكثرها فقهية أ

 .الالئقة هبا
ت االستاذ  مؤلفايف يتر   املسائل الفقهية اليتنّإ هذا فیوعل
سس أل متكنه من ای تشري الي ليست بالقليلة، وهاملطهري

 .راء البديعة والناجعةاآل بعض ی عليقهية وحتتوفال
: وعنين ي علاملطهري ذاتسأل اي رأيفاالجتهاد : االجتهاد

 .اجتهاد مشروع و اجتهاد ممنوع
 راج بني اهل السنة يه الذفساالجتهاد املمنوع هو ن

مل القياس واحياناً شوي» يلرأاجتهاد ا«ـويعرف ب
ح تأويالً ايضا وميكن دراسة بستحسان واالستصالح ويصاإل

 . من جانبنيياجتهاد الرأ
 يعّده مصدراً من مصادر التشريع االسالمناحدمها ان 

ة، ونقول انّ هناك مسائالًمل ن عرض الكتاب والسيفضعه نو
ان  اجملتهدين ی، وجيب علييشّرع هلا احكاما بواسطة الوح

هم، واجلانب االخر آن نستعمله كوسيلة استنباط ئراآيبّينوها ب
عمل سائر الوسائل والطرق مثل تسنحكام الواقعية، مثلما لأل
 يفغة موضوعية وب عليه صفي نضی احلالة االوليفرب الواحد، خلا

 . عليه صبغة شكليةفياحلالة الثانية نض
 يف اعتبار  مثةيأالر ليس للقياس والجتهاد ي الفقه الشيعيف

 فالّنه ليس عندنا یكال اجلانبني اعاله، اّما من الناحية االول

بواسطة الكتاب والسنة ومن ) عامولو بشكل (حكم مل يشّرع 
واالجتهاد مها ظنون وختمينات وكثرياً الناحية الثانية فإنّ القياس 

 . الشرعيةاألحكام يف هذه يما ختط
ن إقسم االول وة للقياس هو نفسه الواصل خمالفة الشيع
 ي رأيفو. صوليني بني األربكأ بشكل اشتهر القسم الثاين

 ان احكام الكتاب والسنة ي وهی ان اصل املسألة االولةالشيع
. اإلجتهاد بالرأي، فليس صحيحاً یليست وافية اذن حتتاج ال

ء  ي حكم كل شنّأ يوه اجملال،وجاءت أخباركثرية يف هذا 
 يف كتاب الكايف يوجد . عام الكتاب والسنة بشكليفموجود 

 الكتاب والسنة وانه ليس باب الرّد ايل«: باب حتت عنوان
ء من احلالل واحلرام ومجيع ما جيتاج اليه الناس اال وقد جاء  يش

 ١.»فيه كتاب او سنة
 يعذل غاية السباّما االجتهاد املشروع، فهو بذل السعي 

ملعتربة، وبعبارة ، من االدلّة الشرعية اي استنباط احلكم الشرعيف
 يفرمز االجتهاد هو ال، وفينلختصاص االهد وفق اجل وایاخر

وادث املتغرية حلتطبيق التعاليم العامة مع املسائل اجلديدة وا
 ی هذا املرز ويلتفت الی حيصل علي هو الذيواجملتهد احلقيق

 ٢.ر احكامها تبعاً لتغريهاكيفية تغيري املواضيع وتغّي
 ی علی ومضةارية بني الشيعبخوقد ظهرت املدرسة اال

 ضد االجتهاد واصول يعمرها اكثر من اربعة عشر قرناً وه
  :ي ه-  ما يظهر من مؤلفات االستاذ ی عل-هذه املدرسة 

 .ة العقلنكار حجّيإ - ١
 فهم القرآن نّأة وسند القرآن بذريعة نكار حجّيإ - ٢

 احاديث یاجبنا هو الرجوع الو، و)ص(خيتّص بأهل بيت النيب
 .اهل البيت
نّ السنة إمجاع هو بدعة اهل السنة ايضاً، وعليه ف اإل- ٣
الكتاب والسنة : يأة من بني االدلّة االربعة  وحدها احلّجيه

 .واالمجاع والعقل
ربعة  الكتب األيف جاءت ار اليتبنّ مجيع االخإ - ٤

صحيحة ) ستبصار، من الحيضره الفقيه، التهذيب، اإليفالكا(
 .الصدورومعتربة بل قطيعة 
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 ي املطهريعل

 ٨٧

 اثر مقاومة ی املدرسة االخبارية هزمت علنّإوبالطبع ف
 ی والشيخ مرتض كبار مثل الوحيد البهبهايننجمتهدي
ولكّن .  هنا وهناكيوليس هلا االن من اتباع سو. ياالنصار

 العقول بسرعة وقّوة یت النفذمجيع افكار املدرسة االخبارية 
 اسيادهتا نوعا م، وفرضت يبعد ظهور املال امني االسترآباد
 البعض الجييزون یر نواليوم. خالل قرنني، ومل تغادر العقول

والزال مجود االخبارية . تفسري القرآن اذا مل يوجد حديث
 يف، بل ةخالقية واالجتماعي الكثري من املسائل األيفسائداً 

 ٣ .بعض املسائل الفقهية
  واقعاً حتت تأثرياملطهريكان االستاذ : ياالسلوب الفقه
 ومؤمنا هبذا ي للمرحوم آيةاللَّه الربوجردياالسلوب الفقه

  السنوات الثمان االخرية من اقاميتيف: قال االستاذ. االسلوب
 ي آية اللَّه الربوجردءي جمليسنني االويللت مع انامز ت قم واليتيف

 كنت مؤمناً نين دروسه وأليفهلذه املدينة استفدت من احلضور 
 ٤ .كملتابع وُي اعتقد اّنه جيب ان ُيينإّن في الفقههباسلوب
 خيتلف عن ي الية اللَّه الربوجردي االسلوب الفقهنّإ

 مبحث يفنّ الفقهاء و االصوليني إ.  فقهاء القرن االخريأساليب
» القضاء و الشهادات« مبحث يفاو » االجتهاد و التقليد«

يقولون إنّ اجملتهد . لإلجتهاديعّدون امساء عدة علوم كمقدمة 
النحو، :  عبارة عني العلوم ههوهذجيب أن يتعلّم هذه العلوم 

ق، الكالم، االصول، التفسري، احلديث، طالصرف، اللغة، املن
 .الرجال

 كتبهم ان ما هو مهم يفحون ّرولكن املتأخرين يص
هم اليهتمون ّنإذا ف هو علم االصول، وهلي ورئيسيواساس

 التفسري يأوم  بعض هذه العلنّإكثرياً بسائر العلوم، بل 
ألّنه يف  موجزة بصورة یس حتال التدّرجواحلديث ومعرفة الر

 يف عند اللزوم فيتكإعتقادهم إنّ معرفة بسيطة باألدب العريب 
ون للمجتهد معرفة ك يأنزم الية قرآنية وليس من الآتفسري 

 ذاتسإمسبقة بتفسري القرآن وهكذا احلديث معرفة رجال 
حجّية خري الواحد يف علم  نّإرين ّخأتة املد عقييفه ّناحلديث، أل

 بعض علماء نّإفاألصول ثبتت صّحتها ومن جانب آخر 

  وسائل« مؤلف ياحلديث السابقني مثل الشيخ احلر العامل
 من االحاديث ةة متييز االحاديث الصحيحلوا مشقّحتّم» الشيعة
الزم لذن فليس من اإ.  متناول اليديف صحيحة وجعلوها ريالغ

 من احلديث الغري ةت ملعرفة احلديث احلصيحصرف الوق
علية ان الطالب فساس فقد جرت العادة ال هذا األیصحيح وعل

ون ذ واملنطق يأخدب العريبوبعد دراستهم لنبذة موجزة من األ
 هذا العلم، یلهم علمل عقثي ويرمون ه دراسة اصول الفقيف

 بزعمهم درجة ا ينالویويدرسون خالهلا الفقه نفسه حت
 .تهاداالج

 ا، واليتضفت اخريا كتب فقهية مفصلة وجامعة ايلّأه ّنوأل
 مفتاح«ناحية نقل اقوال الفقهاء مثل  بعضها شاملة من

، وبعضها شاملة من ناحية يللسيد جواد العامل» الكرامة 
» جواهر الكالم« الفروع وقوة االستدالل مثل یائها علوحتإ

حاج آقا رضا لل» مصباح الفقيه« و يفجللشيخ حممدحسن الن
 .اهلمداين
 الكتب تغنينا عن سائر الكتب هنّ هذإ عقيدة املتأخرين يفو

  سائر الكتب الفقهية اليتی ان نرجع الاًريم كثز يلذن فالإالفقهية 
ن  الفقيه وبعد ان يتمكّفياذن يك.  الف سنة ماضيةیتعود ال

 جامع يبشكل تام من علم االصول ان يضع امامه كتاب حديث
جامعة مثل اجلواهر ومفتاح الكرامة  ةيهائل وكتب فقمثل الوس

 هذا االسلوب عام نّإع فباالهلية وبالطليأخذ يف إستنباط األحكام 
 يفن يبدون  رغبة وستثنائيإولكن يظهر دائماً اشخاص . يونوع

الفقه العام او التاريخ،  التفسري او احلديث او معرفة الرجال  او
المور من االعمال الواجبة انّ  الغالب ال تعّد هذه اولكن يف

جذابية وقسام العلوم االسالمة من جانب  أعراض عن سائر اإل
اً ر جانب آخر، صار مصدنعلم االصول وكونه باعثا للتفكري م
عادة (ـ  ميكن تسميتها بيلظهور عادة بني الفضالء و اهل الرأ

 البحث يفخذ أ ويتخّيلها ويئالًان يفترض مسأ يأ، )خلق املسألة
عمال إا من ناحية ّمأ. فتراضيةاملناظرة حول تلك املسائل اإلو

 ماذا يناسب املقام، یر ننأالقواعد االصوليه فمن املثري لالهتمام 
 الربائة واالحتياط  التخيري و يأربعة  االصول األیأإحد
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 ٨٨

صالة أ من قبيل یاالستصحاب ام بعض القواعد واالصول االخر
 .اوزو قاعدة الفراغ والتجأ ةالطهار
 روحية ي التاريخ االسالميف ايضاً ظهرت ية اخرّروم

 يفراضية وذلك تف املسائل اإلف خليواجلر)  املسألةفخل(
 ي العراق مدرسة الرأيف عندما تأسس أي للهجرة، القرن الثاين
.  املذاهب السنية املعروفیحدإما إ حنيفة أيبة طوالقياس بواس

ده، واصبحت وفرضوا شروطاً كثرية لقبول احلديث وسن
 ٥ . والقياسيالساحة الهل الرأ

 ي رأيف ي خصائص جمتهد وفقيه شيعنّإ هذا فیوعل
 .ي كمايلاملطهرياالستاذ 
فكار املختلفه للقدماء و اريخ الفقه وطريقة األت املعرفة ب- ١
 .ريناملتأّخ
ال احلديث ومعرفة طبقات جن من احلديث ور التمكّ- ٢

 .ثنيالرواة واحملّد
 سائر الفرق االسالمية وطرقهم نفقة لنسيبام امل اإل- ٣
 .ساليبهمأو

 . االمام التام باصول الفقه- ٤
 . املعرفة التامة بالقرآن و التفاسري- ٥
 .ي املعرفة بالتاريخ االسالم- ٦

ن من احلديث، جيب  التمكّأيوفيما خيص امليزة الثانية 
 من ی كان يراملطهري اللَّه ية آنّأاضافة هذا التوضيح وهو 

 كتب اهل السنة لفهم االحاديث وقال عند یالزم الرجوع الال
 كتب یستند الإن ملاذا أ اعتراض احد االفاضل یجابة علاإل

 نّإ):  احلجابةلأمس( كتاب يفياناً أحة ناحلديث عند اهل الس
ه  يعلمون اّنياللَّه الربوجرد ة مدرسة املرحوم آييفا ذين تربّوالّ

ة نس كتب اهل الیالرجوع ال يمن املفيد جدا بل من الضرور
ومنذ :  االحاديث واضاف قائالًفيلفهم واستيعاب واثبات ون

 جّو كان فقهها يفان ظهرت جمموعة، وفقهنا وحديثنا وجد 
قه واحلديث فقوا بني الفّر.  حاليأ یوحديثها موجوداً عل

 نّإة خرب الواحد ف باب حجّييفّنه أفضالً عن . وحّرفوا الفقه
 .ك ال املذهبالوثوق هو املال

.  االقلی علةدوالروايات السنية تستطيع ان تكون مؤّي
 الفقه والتفسري كانت دائماً يففضال عن ان سرية االصحاب 

 . هذا االساسیعل
 .ةنهل السة أليقوال الفقهوكتب الشيخ و العالمة مليئة باأل

قواهلم واحاديثهم قل ألنومعظم تفسري جممع البيان هو 
 كل مكان يفيث شيعية وتفسري امليزان يذكر والقليل منه احاد
 ٦ .روايات اهل السنة

 للشهيد ي لالسلوب الفقهیخر امليزات االُیواحد
 تفكيك العادات واالعراف عن الشرع وبعض ي، هاملطهري

 احياناً من حاهلية العرب او من سنن ئة الناشفالعادات واالعرا
ت  وعّدلمنيس سلوك امليف اسلمت حديثاً رسخت االمم اليت

 .من الشرعجزءاً 
سلمني وسرية  يفرق بني سرية املي هو الذيواجملتهد احلقيق

 خصوص ويف. السالم ئمه االطهار عليهمالرسول االكرم واال
ومن :  هذا اجملاليف، يهرل االستاذ املطومسألة احلجاب يق

 ظهر من بعد حتت تأثري العادات واالعراف يذ الّنّإد كّاملؤ
 يفو. خالقيةني هو خالف وصايا االسالم األ بني املتشرعیحت

 السري ی مثاالً عليكتاب النكاح يضرب الشيخ االنصار
 ی ليس هلا قيمة تذكر مبوضوع النظر الاملوجودة اليوم واليت

 ٧ .حماسن املخطوبة
 ي لالسلوب الفقهيخرامليزة االُ:  االجتهاديفدور العقل 

 االجتهاد يفالعقل  بدور يف هو االهتمام الكااملطهريلالستاذ 
 .والتفقّه
كم العقل وبتأييد الشرع حبية العقل ثابتة  حّجنّإ رأيه يفو
قة الشرع واصول الدين حقّأثبت ن حنن االساس يفو. ايضاً

ة من نقبل بالعقل حّجالفكيف من املمكن ان . حبكم العقل
 وال دين مثل االسالم له ارتباط قريب بالعقل ٨؟ياملنظار الشرع

ن يكتشف أ يستطيع ي الفقه االسالميفقاً والعقل  له حیوير
قانوناً ويستطيع ان يقّيد وحيّدد قانوناً ما او ان يعّممه ايضاً 

 االستنباط من سائر يفويستطيع كذلك ان يكون معيناً جيداً 
وجاء حق تدخل العقل من العالقة املوجودة . املصادر والوثائق
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 ي املطهريعل

 ٨٩

مل يتخذ االسالم لتعاليمه ة وابني التعاليم االسالمية وواقع احلي
 ولالحكام االسالمية مع املصاحل لّوية جمهولة ال حتُاطالمساً مس

ومتّ ترتيبها من هذه . ة عالقة العلة واملعلوليواملفاسد احلقيق
 .الناحية

 .ها من هذه الناحية ومتّ ترتيب. العلة و املعلول
 تتبع سلسلة من املصاحل األحكام نّإ االسالم يفواملعلن 

 درجة يفة وهذه املصاحل واملفاسد ليست ياملفاسد احلقيقو
 الفقه يفاً لفتح باب خاص بوهذه املسألة كانت سب. واحدة
لتسهيل ) هماملهم و األ(او ) التزاحم(سم باب إ بياالسالم

 تتضارب  املسائل اليتيفعمل الفقهاء واخلرباء االسالميني 
جاز أ هكذا مسائل يفوجتتمع فيها املصاحل واملفاسد املختلفه، و

م نفسه لعلماء االمة ان يقّيموا درجة امهية املصاحل بالنظر الساإل
حوا املصاحل واجاز هلم ان يرّج.  تعليمات االسالم نفسهیال
 .ةمهيأقل أل املصاحل ایكثر امهية علاأل

 هذه یفمثالً احد.  هذا الطريق املسدودمنوخيرج نفسه 
، یة الصغرح املصلیية علحة االكثر امهل تقدم املصياملسائل ه

ن االستاذ إ لذا ف٩ . ضرر الفردیم منفعة اجلماعة علوتقّد
 اًائزج ليس األحكام البحث حول فلسفة  انّی يراملطهري

قناع املخاطب إ يكون فيها  املواضع اليتيففحسب، بل واجباً 
 لتبيان فلسفة ينا نراه يتصّدّنإومن هذا املنطلق ف. عقلياً ضرورياً

و بعد ان يرّد ) مسألة احلجاب( كتاب يف ياالسالماحلجاب 
، مثلما يرّد ي احلجاب يبني ادلّة احلجاب االسالمفيادلّة خمال

 مبحث الربا، الهنا التتالئم مع فلسفة يفل الشرعية للربا ياحل
 .حرمة الربا

 علم اصول الفقه ايضاً تنقسم املسائل املرتبطة بالعقل يفو
األحكام كات ومناطات المب قسم منها ترتبط:  قسمنيیال

، والقسم االخر ترتبط بلوازم األحكام بفلسفة يوبعبارة اخر
 .األحكام

 ينشأ من ي كل امر شرعنّإ، فاألحكامولتبيان فلسفة 
 ينشأ من ي شرعيمصلحة فهو واجب االستيفاء وكل هن

 بشكل لو يم هكَوهذه اِحل. مفسدة فمن الواجب االحتراز منه

. عليها فإّنه حيكم بنفس حكم الشرعلع طّإ عقل االنسان نّأ
، األحكامستنباط إ مصادر یدحكاولنوع نظرة الفقيه للعقل 

تاواه، ف يف يقال باملستقالت العقلية اومل يقل تأثري اساسأسواء 
 ة العدالة ضمن سلسفمثالً يوجد اختالف كبري بني فقيه يعّد

ة معلوالت ل العدالة ضمن سلس وفقيه يعّداألحكامعلل 
 .ألحكاما

 اصل العدالة نّإ: املطهريستاذ األوحول هذا االمر يقول 
ء ينطبق عليه،  ي شأّي یر ن نأمن مقاييس االسالم وجيب 

 . ال ضمن سلسلة املعلوالتاألحكامالعدالة تقع ضمن سلسلة 
فليس ما يقول به الدين هو العدل، بل ما هو عدل فالدين 

اذن حيب . لدين ان العدل هو معيار ايقول به وهذا يعين
 معيار ي هل ان الدين هو معيار للعدالة ام العدالة هيفالبحث 
 الدين؟

الدين معيار العدالة، ولكن :  ان اقولعلّيالتقديس يوجب 
 باب يفذا وهذا يشبه ما شاع بني املتكلمني كاحلقيقة ليست ه

 يأقبح العقليني، وصارت الشيعة واملعتزلة عدليتني، لاحلسن وا
وهبذا الدليل .  للعدلاًً للدين ال الدين معياراًل معيارا العدعدّو
العدل والتوحيد :  قالوایحد االدلة الشرعية حتأصبح العدل أ

ة كانوا يرون الدين ي اجلاهليفويان ومأعلويان واجلرب والتشبيه 
 سورة االعراف يفهلذا جاء .  للعدالة واحلسن والقبحاًًمعيار
ج من ضمن الدين والقرآن هم كانوا جيعلون كل عمل قبيّنأ

سقاط العقل إو).  يأمر بالفحشاءالقل ان اللَّه : (الكرمي يقول
 البيت مكاء يفعتبار واملعيارية يوجب ان تكون صالتنا من اإل
ذا حكم العقل إه ّنأ ية العقل عند الشيعة تعينوحّج ١٠ .وتصدية

  ويقيينيه قطعّنأطعياً، فذلك احلكم مبا قة ما حكما أل مسيف
 أي، ية، فمرة نكتشف حكماً شرعياً بالدليل العقلهو حّجف

 املسألة يف نّأ نكتشف يمن طريق االستدالل والربهان العقل
 او كيف هو احلكم ي او حترميد حكم ما وجويبجالفالنية يو
ور تد تتبع احلكمة واملصاحل واملفاسد واألحكام، الن الفالين

 ي الشرعد احلكمجدت احلكمة وجما ونيأذن إمدارها، 
 . املناسب ايضاً
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 يفات االستاذ املطهراملسائل الفقهية يف مؤلّ

 ٩٠

يضاً أ يما مل توجد احلكمة فال يوجد احلكم الشرعنيأو
لة خاصة مل يبلغنا عن طريق النقل أ مسيفواالن لو فرضنا انه 

 حكمة خاصة من ی، ولكن العقل يتوصل اليم شرعك حيا
ة يكون قد ل هذه احلايف وجازم، فئر احلكم بشكل يقيينابني س

 ١١ .اكتشف حكم الشارع
 ائمة اهل البيت ومنذ البدء نّأكلنا نعلم : سئلة القياسم

 وكانوا األحكام استنباط يفاس يكانوا خيالفون استعمال الق
غلب الناس اليعرفون فلسفة هذه أو. ن هذا العملؤوطّخي

ا  عدّوأي اجلمود، ی القياس الفيفة ولذا مال اكثر خماللاملخا
املطلق بالظواهر وطرد د لتعّبا ی من امليل الهذه املخالفة نوعاً

 سوء الفهم نّإوبال ريب ف. األحكام استنباط يفر ل والتدّبالتعقّ
 يدّق هذا الغلط، جلب اضراراً كثرية للفقه الشيعأهذا وبعبارة 
 هذه نّأ یخالفة فستر فلسفة هذاه املیلعنا علولكن لو اطّ

 جدا وليست نتيجته رصني ي اساس منطقیخالفة كانت علامل
 ي االجتهاد الصحيح والعلمیجيع وحتريض علش تاجلمود، بل

اس هو ي القنّإاالول : ينأمر يفيت للقياس بواصل خمالفة اهل ال
 وهو  نفسه وهو طريق غري مطمئن، والثاينيالتمثيل املنطق

 التشريع يف القياس ی حنتاج الاناالهم انّ اصل الفكرة القائلة باّن
ة ّن الكتاب والسنّأوهو . صل فاسدأ هلو يقنني االسالمتوال

 هذا مل تكن ی والتعليمات وعلاألحكاميان مجيع باليفيان بت
 ی اساس الدعوة الیللقياس عل) ع(ة ائمة اهل البيتفخمال

 .ظاهرلاجلمود والتمسك 
 التشريعات ی احلاجة الفي اساس نیبل كانت عل

 هو موضع احلاجة و جيب ان يكون ميداناً يوالذ الشخصية
ار العلماء هو التطبيق الصحيح للكليات للعقل والعلم وافك

 التتوقف ابداً والميكن  القضايا واحلوادث اليتیاالسالمية عل
 .حصرها وتزداد تبعاً التساع االبعاد املكانية والزمانية

 فكيف من املمكن ان تكون خمالفة ائمة اهل البيت للقياس 
هم ّنإ حني يف عمل الدين يف اساس خمالفة تدخل العقل یعل
  .بياً باطنياً تبعاً للقرآن اجمليدنة باطنية وانوا يرون العقل حّجك

دوا احلسن ّيأ الفقه، فقد يفومع خمالفة علماء الشيعة للقياس 
 نّأ  من العدلية، و هذا نفسه يعيناوّدولذا ُع. والقبح العقليني

نكار العقل، والميكن إ اساس خمالفة ویخمالفة القياس مل تكن عل
ين بني علماء الشيعة ابتلوا مبرض ريث كاصشخأنكار ظهور إ

رون كانوا كثريين بني الشيعة  واملتحّجساجلمود من خشية القيا
 ١٢ .يضاًأوبني السنة 

 مع املطهري لالستاذ يولكن تشابه االسلوب الفقه
هو من ناحية ) رمحه اللَّه(  لالمام اخلميينياالسلوب الفقه

ومن .  الزماناالهتمام اخلاص من هذين العظيمني بعنصر
االول هو : وعنين ی انّ االهتمام بعنصر الزمان ممكن عليالبديه
 ين مناشأ هو والثاين. رافاته احنی متطلبات الزمان حتيان مناش

 هو ثاينل انّأ يرافاته ومن البديهحنإارب حنتطورات الزمان و
در ما ق يقابل اجلمود وييذلاالول ينشأ من اجلهل وا. مرادنا

اربة كل ما هو  وحمايلب كل ما هو قدمي ويفتكون الرغبة 
ه جديد ّنفاع حنو كل ما هو جديد ألد االننّإجديد مذمومة،  ف

 .أيضاًه حيب التكّيف مع كل جديد يكون مذموماً ّنإوحسب و
االسالم و «كل خاص مبسألة ش، باملطهريواهتم االستاذ 

ويعّدها مسألة ويقوم بطرحها بلسان من » بات الزمانطلّتم
 االسالم هو دين وآخر االديان نّإتشكل  هبذه الصورة مبا يس

ة ومنذ ان كانت من اليوم دبشكل خاص وله تعليمات خال
د، وهو ظاهرة ثابتة بذا لألك هييجب ان تبقفاالول 
 . جديدة قدمي وتارةر بطبعه فتارمان فهو متغّيا الّزّمأرها، غّيتوالت

 اوضاعاً  التغيري وختلق كل يوميوطبيعة الزمان تقتض
فكيف ميكن . واحواالً وشروطاً جديدة تغاير الشروط املاضية

 مع ما رتغّيي ذاته واليف مع ما هو ثابت يان يتكّيف و يتماش
 ؟تحركمنفسه و هو متغري يف

 يف: شكال قائالً هذا اإلیعندها جييب بشكل جممل عل
ات باالستدالل املذكور حول عدم التطابق بني االسالم ومتطلّ

 ة فيما خيص االسالم وفيما خيّصط يوجد نوع من املغالالزمان
ما خيّص االسالم من حيث خلود  اّمأبات الزمان ايضاً متطلّ
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 ي املطهريعل

 ٩١

 ومن يمر قطعألها للنسخ فهو مية وعدم تقّبالقوانني االسال
 .ضروريات االسالم

 يذل املقنن ايوقد افترضت هذه املسألة والنظام االسالم
هما ّنإ حني يفالتحول شيئا واحداً  ینة والقدرة علرواملبيتمتع 

 يفترقان عن بعضهما البعض بشكل تام والقدرة املدهشة اليت
 املسائل اجلديدة لكل ی االجابة عليف يسالمإلكها الفقه التمي

 زماننا يفومل تظهر مسائل جديدة . ب العاملعصر امر يثري تعّج
 كان  القرن السابع والثامن عندمایلإفقط، فمنذ فجر االسالم و

كان .  حال انتشار وخيلق كل يوم مسائالً جديدةيفاالسالم 
لعون ا واجبه اخلطري من دون ان يستمد ي يؤّديالفقه االسالم

 القرون االخرية وبسبب عدم اهتمام يفمن مصدر آخر و
هار بالغرب من بنسالمية من جانب واإلولني باملسائل اإلؤاملس
 القوانني االسالمية نّإهو وهم ول اجياد هذا ایانب آخر اّديا الج

 .عاجزة والتصلح للعصر اجلديد
 حصلت  املغالطة اليتنّإات الزمان، فباّما من جهة متطلّ

ركل هظ تهاّنأ ينّ خصوصّية الزمان هأ مامت فرضه من يفيها، ه
 ما يصري نّإ حني يف.  حقائق العامل قدمياً ومتهّرءاًء حيت يش

 ١٣ . املاّديةبّدة و التراكي الزمان هو املايفقدمياً و جديداً 
 حترك ومرونة القوانني االسالمية نّإ املطهري االستاذ یوير

قه هبا،  الفطرة وتعلّیتنشأ بشكل عام من اتكاء االسالم عل
 :يويذكر سبع عوامل هلذا التحرك و املرونة وه

 . جمال الدينيفخال العقل أدقبول و - ١
 ).الوسطية( الشمولية - ٢
شكال األ ب الهداف واملعاينم باألهتمام االسالإ - ٣

 .والصور وظاهراحلياة
ات الثابتة وقوانني متغرية ب وضع قوانني ثابتة للمتطلّ- ٤
 .ات املتغرية للبشربللمتطلّ
صاحل  االسالمية واملاألحكامة واملعلول بني  عالقة العلّ- ٥

  .واملفاسد احلقيقة
 . نص التعليمات االسالميةيف القواعد التنظيمية - ٦
 ١٤ . صالحيات احلكومة االسالمية- ٧

 املطهرين يبني االستاذ أ مقالة النبوة اخلامتة وبعد يفو
 عصر اخلامتية تنتقل مهمة الدعوة والتبليغ يففلسفة اخلامتية وانه 

 م العلماء يقویواهلداية وحماربة التحريفات والبدع من االنبياء ال
  : عصر اخلامتية هبذا الشكليفهم واجبات علماء االمة أذكر ب

  . حفظ النصوص االصلية من السطو واحلوادث- ١
 ی إستنباط القروع من األصول وتطبيق الكليات عل- ٢

 .اجلزئيات
 هبا كل زمان  يأيت طرح واكتشاف املسائل اجلديدة اليت- ٣
 .معه

 تكون من طرف  للميول والرغيات اليتي التصد- ٤
 .واحد
 .ظواهر والعاداتلشكال وا االی حماربة اجلمود عل- ٥
 االصلية والثابتة عن التعليمات الفرعية األحكام تفكيك - ٦
 .والنتائج
 .همهم واملهم وترجيح األ األعيني ت- ٧
 وضع القوانني يف تعيني حدود صالحيات احلكومة - ٨
 .ةقّتؤامل

 ١٥ . تنظيم الربامج املناسبة ملتطلّبات هذا العصر- ٩
  
 ات االستاذف مؤلّيفسائل الفقهية امل
ن بّين االستاذ أ هذه املسألة وبعد يف:  مسألة احلجاب- ١

 االسالم، مثل تقوية االرتباط يفجاب احل ة فلسفاملطهري
هاتني املسألتني فثبات اجملتمع وقيمة واحترام املرأة،  ويسراأل

 :من املسائل القطعية ومها
 . الكفّنيی الوجه واليدين الی ما سوةيوجوب تغط. أ
 املرأة الجييز یعدم وجوب تغطية الوجه واليدين عل نّإ. ب

 . للرجل ان ينظر
نّ النظر اذا كان أ مسألة جواز النظر يفيد دواليوجد تر. ج
والنظر هباتني الصورتني حرام بشكل . ة فهو حرامبيدورأبتلذّذ 

 ي، هةواحلالة الوحيدة املستثنا.  فيما خيّص احملارمیمطلق حت
 .جباريةإ ة ترافقها لذة واليتب للخطو تكون مقدمةالنظرة اليت
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 يفات االستاذ املطهراملسائل الفقهية يف مؤلّ

 ٩٢

بعد ان يبّين : عات التجّميف مسألة مشاركة املرأة - ٢
 هذا االصل یة الفقهية، يتوّصل اللّداالستاذ الشهيد هنا األ

ان : ويقول» ال حبس و ال اختالط بل حرمي«:  وهويالكلّ
ع ن عدم ميالسنة اجلارية للمسلمني من زمن رسول اللَّه ه

عات ولكن كان يتم  اجملالس والتجّميف املشاركة النساء من
 یعات حتساجد و التجّممل افيف). احلرمي(دائماً مراعاة االصل 

 .زقة و املعابر مل خيتلط الرجال بالنساء األيف
ماكن عات مثل األ بعض التجّميفواختالط الرجال بالنساء 

 ی زماننا هلو خالف رضيف تكون مزدمحة جداً املقدسة و اليت
 ١٦ .یللَّه تعالا

 يفة بالنساء  الجياد اقساماً خاّصین نسعأجيب : ويضيف قائالً
ة طارب االعمال املختلحناجملاالت الثقافية واالجتماعية والصحية، و

 . تقليد لألوربيني بشكل امحقي هقسام املختلطة اليتواأل
ة يها احلقيقت هذه احلالة فقط تستعيد املرأة شخصّييفو

 ١٧.اع شهوة الرجلبشياناً وسيلة إلأحعوبة ووالتصبح آلة وال
يقول االستاذ : جانب مسألة مصافحة النساء األ- ٣

ل واملرأة ج هذا اجملال، الريب ان مصافحة الريف املطهري
 اذا حال الّإوريبة أ لو كانت بال تلذّذ یجائزة حتغري االجنبيني 

 .ازفّبينهما حائل مثل الق
 .ون فيه ريبةكط بان اليمر مشرو هذا األنّإ يومن البديه

 هذا املوضوع وبعد ان يبّين االستاذ الشهيد يف:  اجلهاد- ٤
د من آيات اجلهاد، وفلسفة وهدف اجلهاد، املطلق واملقّي

والفرق بني الصلح من جانب واالستسالم وحتمل الذل من 
 .جانب آخر
ا مصاديق الدفاع ّمأ، وينّ اصل اجلهاد هو دفاعإيقول 
 ه دفاع الشخص عن نفسه وعن حقوق يكونيأفمختلفة، 

ة حيناً، وحيناً آخر يكون الدفاع عن احلقوق الوطنية خصّيشال
دد دائرة وبعضهم حي. نسانيةومرة يكون الدفاع عن احلقوق اإل

 الدفاع عن احلقوق الشخصية والوطنية، اما االستاذ يفالدفاع 
قدس من أنّ الدفاع عن احلقوق االنسانية إ ی فرياملطهري
 .اع عن احلقوق الشخصية والوطنيةالدف

 يأ، ي الكربوي احلقيقة هو صغرويفاع رتفهو يعتقد ان ال
ا ما هو ّمأ، يصل اجلهاد وحقيقته دفاعأ نّأ يفه الخالف ّنأ

 الدفاع عن نّإ یيه اختالف، فالبعض يرفمصداق الدفاع ف
احلقوق االنسانية هو مصداق للدفاع ايضاً والبعض االخر 

 مساعدة نّإ االستاذ الشهيد فيء ووفقاً لرأ ي هذا الشیالير
املظلوم، والقتال الزاحة املانع من االميان والتوحيد، والقتال من 
اجل حّرية الدعوة ورفع املانع من التبليغ، والدفاع عن حرية 

ميان  اإلنّإ یمع االشارة ال. كلها من مصاديق الدفاعب الشعو
قوق االنسانية مثل ية مع سائر احلحوالتوحيد خيتلفان من نا

)  الدينيفالاكراه (ميان والتوحيد اليفرضان  اإلنّاحلرية، إل
عقل وفهم االنسان من جهة ومن جهة بالقلب بالهنما يرتبطان 
عطاء سائر احلقوق االنسانية مثل إولكن ميكن . والرغبة القلبية

لقّح شخص جاهل مبصل ضد ، مثلما ُيةاحلرية لشعب ما بالقو
 غري صالًأ فال جيب فرض االميان والتوحيد ومها املرض بالقوة،

 قفرضا، بل جيب رفع موانع التوحيد وفتح الطرين ُيقابلني أل
 االستاذ نّأ هذا ميكن االّدعاء یوعل.  الدعوة االسالميةمماأ

 یح احدبوهو ان تص. يئ كان يقول باجلهاد االبتدااملطهري
 اعتداء  خطر، مثل وقوع شعب ما حتتيفاحلقوق االنسانية 

ذا كان الشعب املظلوم مسلماً إوظلم شعب آخر، وباخلصوص 
 ). و الشعب الفلسطيينياملصداق البارز هلذا هو الشعب العراق(

و تضع دولة ما موانعاً امام العقيدة والتوحيد والدعوة أ
 .االسالمية

 ١٨ .ن يسلب شعب ما حرية شعب آخرأو أ
 :املطهري هذا اجملال يقول آية اللَّه يفو 

 انّ التوحيد جزء من احلقوق الشخصية ی من يريوفقاً لرأ
وهو . ائزجزء من احلقوق الوطنية، فهذا غري ج یوكحد أعل
وينظر .  سرت بيننا ايضاًوربيني واليتقة تفكري األينفس طر

سلسلة من املسائل الشخصية  هناإ یوربيني هلكذا مسائل علاأل
تقاليد فكل امة هلا لدات واتقريبا مثل العا.  احلياةيفوغري اجلاّدة 

ذن فال إاحلق ان ختتار لنفسها ماشاءت من العادات والتقاليد، 
صل الفساد، أجل قطع  ولو كان ألی حتكحيق لنا حماربة الشر
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 ي املطهريعل

 ٩٣

ولكن لورأينا . ن الشرك ليس فساداً والتوحيد مسألة شخصيةأل
 التوحيد مسألة عاّمة وجزءاً من احلقوق االنسانية ومن نّأ

ادة مجيع الناس فان حماربة املشرك ابتدائياً حتت عنون شروط سع
 يالدفاع عن التوحيد وصون حرميه، وقطعاً الصل الفساد هل

 ١٩ .ها غري جائزة اذا كانت لفرض عقيدة التوحيدولكّن. جائزة
 كتاب يف املطهريحبث االستاذ : يئ الطالق القضا- ٥

ق بنظام  تتعلّمسائل فقهية كثرية)  االسالميفنظام حقوق املرأة (
قّت وتعّدد الزوجات والطالق ومن ؤاالسرة مثل الزواج امل

 يف االسالمية األحكامدلّة الفقهية تناول فلسفة أللخالل تبيانه 
 مسألة الطالق يمهية هأا املسألة االكثر ّمأ. هذه املوضوعات

مر من خالل انتقاده للذين  هذا األید علؤكّه يّن، أليئالقضا
 ي ان الطالق حق طبيعاملطهري االستاذ ي رأفيف. اليقولون به

 .ي عالقته باملرأة سريها الطبيعيللرجل، ولكن بشرط ان تطو
ه اذا أراد أن والسري الطبيعي لعالقة الزوج بالزوجة هو أّن

يعيش معها فيجب أن حيافظ عليها جيداً، يعطيها حقوقها 
 لّقهاوحيسن معاشرهتا، واذا مل يرد العيش معها باملعروف فليط

 یالميتنع من طالقها ويعطيها حقوقها الواجبة باإلضافة إلأي 
املقتر  ی املوسع قدره وعلی علومّتعوهّن. (شكر هلاكمبلغ آخر

ذا مل تطو إا أّم. ويعلن عن انتهاء الرابطة الزوجية ٢٠ )قدره
 أي إذا وجد رجل اليستطيع العيش مع ؟سريها الطبيعي، فماذا

 هبا يرة سعيدة يرضسشكّل أزوجته وحيسن معاشرهتا وي
االسالم، واليطلق سراح املرأة لتذهب يف طريقها، وبتعبري آخر 
 یيرفض أن يؤّدي واجباته الزوجية وأن يستجلب اهتمام ورض

 يف إعتقاد .ق، فما ينبغي العمل هنا أن يطلّیاملرأة، واليرض
فهو نوع من .  هلذا األمر يف رأي االسالمالكثريين أن الحلّ

.  الذي يبتلي به بعض األشخاص أحياناً وال عالج هلمالسرطان
يقول .  حياهتاةي مشعف أن تنطیاملرأة جيب أن حتترق وتنتج إل

 التكفري هذه ختالف طريقة يف اعتقادي إن: االستاذ الشهيد
 فالدين الذي يتحدث بشكل تام األصول اإلسالمية القطعية

اء العدالة هدفاً دائماً عن العدل، ويعّد القيام بالقسط، أي إجر
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا (أصلياً وأساسياً جلميع األنبياء 

 كيف يكون ممكناً )معهم الكتاب و امليزان ليقوم الناس بالقسط
من أأن اليكون قد حبث عن حل هلذا الظلم الكبري والواضح؟ 

ه بشكل يكون نتيجته ناملمكن أن يكون االسالم قد وضع قواني
ل األمل تكون املسكينة مثل مصاب بالسرطان يتحّمهكذا، 

شخاص مع إقرارهم  إنّ بعض األفس ميوت؟ ومن املؤیحت
عدلية لرافهم بأن االسالم دين العدل ويعّدون أنفسهم من اتواع

هكذا معضالت التنحصر مبسائل الزواج . يدلون هبذا الرأي
 املالية والطالق، فهي تظهر أيضاً يف املسائل األخري مثل املسألة

: يقول القرآن الكرمي يف سورة البقرة. و ميكن إجياد حل هلا
 ويقول )الطالق مّرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان(

و إذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف (: أيضاً
حوهن مبعروف والمتسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل أو سّر

  .)ذلك فقد ظلم نفسه
وإن جاءت يف ما خيّص العّدة والرجوع وعدم هذه اآليات 

الرجوع ويبّين وظيفة الرجل ولكّنها الختتّص هبذه املسألة، فهي 
أصل عام وتبّين احلقوق الزوجية يف كل وقت ويف كل حال 
ومن هنا يزلّ بعض الفقهاء، فهم يعتقدون إنّ هذه اآليات 

 هذا كالّ، إنّ. ختّص الرجال الذين يريدون الرجوع يف العّدة
اآليات تبّين وظيفة مجيع الرجال مقابل نسائهم يف كل 

ض النظر عن سياق غ هذا األمر، بیودليلنا عل. األحوال
اآليات، هو أنّ األئمة األطهار إستدلّوا واستشهدوا هبذه اآليات 

 احلاكم الشرعي أن یفيجب عل. يف غري مسألة العّدة أيضاً
. لزوجية وال يطلّقحيضر الزوج إذا مل يكن يؤّدي واجباته ا

قال . قوإذا مل يطلّق فاحلاكم نفسه يطلّ. فيأمره أّوالً بالطالق
من كان له زوجة واليكسوها وال يسّدد ): ع(االمام الصادق

  ٢١.  إمام املسلمني أن يفّرق بينهما بالطالقیوجب عل. نفقتها
ستاذ املطهري نظريته خالل قيامه يبّين األ:  مسألة الربا- ٦

قال البعض إنّ . لسفات املتصورة يف باب حرمة الربابتبيان الف
البعض . حرمة الربا هي أنّ رأس املال اليستطيع أن يكون مرحباً

اآلخر قال مبا أنّ للمال قيمة إعتبارية و توافقية لذا اليستطيع أن 
ه يعتقد إنّ فلسفة حرمة ا االستاذ املطهري فإّنأّم. يكون مرحباً
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 يفات االستاذ املطهراملسائل الفقهية يف مؤلّ

 ٩٤

 هي كوهنا قرضاً، والقرض مبا هو  الرباةالربا هي أنّ حقيق
ورأس املال يستطيع أن يكون . قرض اليستطيع أن يكون مرحباً

أي الوجود ) يتعامل بهو(مرحباً، ولكن عندما يكون جارياً 
العيين لرأس املال املتعامل به يستطيع أن يكون مرحباً، والقاعدة 
 الطبيعية هي أنّ الوجود العيين لرأس املال يف الوقت الذي

  . الربحیيتعامل به ويكون مرحباً فهو ملك ملن حيصل علو
عند املضاربة الخيرج رأس املال من ملك صاحبه، فهو 
ملكه ويتعامل به، إذا كان له ربح فلصاحبه سهم منه، وإذا 

ي هأّما طبيعة القرض ف. ق بالعاملتعلّيخسر فعليه اخلسارة وال
ا له ويأخذ عليه أي ميلّكه م. ك املدين بضمانةأنّ الدائن ميلّ
ومنذ تلك اللحظة اليت ميلّكه فيها، فإنّ الوجود . العهد بالدين

وهلذا فإنّ املال اليقع . العيين لذلك املال ملك للمدين ال للدائن
 عاتق الدائن وليس له رحبه أيضاً أراد شخص أن يقوض یعل

واذا أقرض شخص . فيجب أن يكون قرضه يف سبيل اهللا
ه يف ذّمته وأخذ ربح ذلك املال الذي شخصاً آخر ماله وجعل

الميلك وجوده العيين فهذا يعّد عمالً ظاملاً يف رأي الطبيعة 
  ٢٢. احلقوقية

وحول مسألة هل أنّ الدولة تستطيع أن تكون مالكة أم ال، 
 شخصية حقوقية ةالبعض يعتقد أنّ الدولة وأّي. توجد نظرّيتان

مثل البعض اآلخر واالستاذ الشهيد . التستطيع أن تكون مالكة
من الفقهاء يعتقد أّنه الفرق بني الشخصية احلقيقية والشخصية 

 هذا فإنّ الدولة تستطيع أن تكون یوعل. احلقوقية يف املالكية
أي إنّ الدولة الظاملة مثل . مالكة سواء كانت ظاملة أو مل تكن

الفرد  الظامل عمله الغري شرعي باطل ولكن عمله الشرعي 
ل الفريق املخالف هلذا الرأي هو أّنه الوجود واستدال. صحيح

حقيقي للدولة أو أي مؤسسة عاّمه وما ليس له وجود حقيقي 
إن املالكية : كيف يستطيع أن يكون مالكاً؟ واجلواب هو
مرة نريد أن . نفسها ليس هلا وجود حقيقي وهي أمر إعتباري

إعتبارياً نثبت أمراً حقيقاً ألمر اعتباري ومرة نريد أن نثبت أمراً 
وجود الدولة وجود إعتباري، ووجود املالكية . ألمر اعتباري

 یفهذه سلسلة إعتبارات أي عقود وعل. وجود إعتباري أيضاً

وأفراد الناس يفترضون هذا العقود . قول روسو عقود إجتماعية
أمراً واقعياً ألجل ترتيب سلسله من اآلثار، فاهلدف هو ترتيب 

ذ هذا األمر العقدي بعني االعتبار تلك اآلثار ولكن مامل يؤخ
  .فاليستطيعون ترتيب تلك اآلثار

واالستاذ املطهري يعتقد أّنه وفقاً للرأي األول سوف تظهر 
إشكاالت عديدة، ولكن علي الرأي الثاين فإنّ الدولة فقط 

 جواز أكل الدولة یتمل حتحيتستطيع أن تكون مالكاً، بل 
 ،ا التوجد فلسفة حرمة الرباللربا ألهنا مبرتلة األب للناس وهن

 االستاذ املطهري احليل ويعّد). ناطتنقيح امل(ّمسي هذا النوع ب 
  ٢٤.الشريعة للربا باطلة وذلك ألّنه يوجد فيها فلسفة حرمة الربا

وكذلك يعتقد أّنه الخصوصية للمكيل واملوزون يف الربا 
  ٢٥. التعاملي
 آية اهللا  األمر يطرحهيف ما خيّص هذ:  مسألة التأمني- ٧

هل جيب أن تكون : املطهري يف البداية هذا املسألة العامة وهي
: كل معاملة صحيحة داخلة يف أحد أبواب الفقه؟ جييب قائالً

بأّنه ليس لدينا أي دليل بأّنه جيب أن تكون كل املعامالت 
 املعامالت املتعارفة املطروحة للبحث یالصحية داخلة يف إحد

لدينا . ا الفقهية تستوجب ما هو أمشل اصولنيف الفقه، بل إنّ
ووفقاً هلا . يةلّسلسلة من العموميات طرحت بصورة عاّمة وك

فإنّ كل معاملة وعقد بني شخصني هي صحيحة إالّ يف موارد 
ة، إالّ األصل يف كل معاملة هو الصّح: یخاصة، وبعبارة أخر

  .إذا تبّين فساد تلك املعاملة بدليل خاص
 االصل األول يف كل العقود هو أنّ هي یواملسألة األخر

 یواملسألة االخر.  اجلوازیالّ إذا كان لدينا دليل علإالوجوب 
 املعاملة وتأمني املعاملة ه أصل هذیهي صدق مفهوم التأمني عل

  .مستقل اليدخل يف الضمان أو اهلبة أو املصاحلة
شكل أحد ما بأن هذا ويف باب التأمني من املمكن أن ُي

فمن جهة مثن التأمني يدفعه : دلة بني أمرين مالّينيالعقد هو مبا
ن هو الذي يسّدد املال  فإنّ املؤمِّین عليه ومن جهة اخراملؤمَّ

إذن فالتأمني معاملة غري معلومة . ملةتعند حصول اخلسارة احمل
  .وهي باطلة
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 ي املطهريعل

 ٩٥

ليس :  هذا اإلشكال قائالًیوجييب االستاذ املطهري عل
. أحد طرفيه جمهولإنّ  نقول یالتأمني معاملة بني مالني حت

ية للتأمني هي إجياد الضمان الذي يدفع العقالء ئوالصفة العقال
ن عليه ليس أحد فاملال الذي يعطيه املؤمَّ. ليقوموا بالتأمني

فما يعطيه . ن عليه هو أحد طريف املعاملةالعوضني وال املؤمِّ
يعطي املال ن عليه املؤمِّ. ن عليه هو التأمني نفسهاملؤّمن للمومَّ

والتعهد هو أمر . داًن تعّهالذي له قيمة ماّدية ويقّدم املؤمِّ
 املطروحة يف باب التأمني هي أنّ هذا ی واملسألة األخر٢٦.معّين

  . جيب أن ال يكون بالقوةیاألمر مثل أي معاملة أخر
طرح االستاذ الشهيد :  اإلستثمار مسألة مستحدثة- ٨

تثمار احلديث الذي نشأ من ة باالهتمام حول االسريدنظرية ج
ظهور املاكنة يف العصر احلديث وبالطبع بقيت هذه النظرية يف 

 هومن املناسب أن يفكّر الفقهاء العظام يف هذ.  النظريةحّد
 االستاذ أن امليزة األصلية لإلستثمار احلديث هي یوير. املسألة

ر طّو ماكنة هو تیر آلة االنتاج القدمية الاملاكنة ويعتقد أن تطّو
حقيقي لذا  فقد عّد اإلستثمار من املسائل املستحدثة اليت جيب 

يف اعتقادنا أنّ امليزة األصلية : وقال. االجتهاد فيها من جديد
ية الفقهية حلإلستثمار واليت جتعله موضوعاً جديداً من النا

فاملكننة ليست فقط تطوير آلة . هي تدخل املاكنة. واالجتهادية
ا اإلنسان، االنسان الذي وجب عليه اجياد وأداة إنتاج إكتشفه

  .ي هبا عملهأداة أفضل ليؤّد
 بل إنّ التقنية والصناعة اجلديدة للماكنة أحلّت املاكنة حملَّ

  . أّنها قد طّورت اآلالتیاإلنسان باإلضافة ال
فاملاكنة هي بيان لفكر وإرادة وقوة اإلنسان مبا هو إنسان 

سيم حلضارة البشرية وصورة لتكامل اجملتمع البشري وجت
وهي نتاج املساعي الفكرية العظيمة ملدة ألف عام، . التارخيية

املاكنة بديلة اإلنسان ال آلة واداة بيد اإلنسان وهي إنسان 
 القماش، يح املاكنة تغزل اخليوط بدل اإلنسان وتنسصناعي،

املاكنة تكتب، . املاكنة حترث وحتصد، املاكنة تنسيح اجلوراب
ط، املاكنة تغريل، املاكنة تؤّدي األعمال اليت يؤّديها املاكنة ختي

دوية، ياإلنسان حبسه املباشر، فاملكننة مل تطّور أداة اإلنسان ال

فضل أمثل أن جتعل حتت تصرفه أفضل مسحاة وأفضل طبق و
 إّتهامل تستخدم قوة من الطبيعة یسكني أو أفضل مقص، حت

ثل اآللة اليت لة اإلنسان، ويكون عملها فقط مضبدل قوة وع
ك كها بيده أو يضغط عليها، فهي حتّر اإلنسان أن حيّریجيب عل

 اإلنسان فهي أرفع من هذا، املاكنة تؤّدي مجيع وتضغط، كالّ
سابقاً مل . كل أدق وأكثر إقتداراً وإنتاجاًشأعمال اإلنسان ب

يف السابق كان املستثمر يشتري قوة العامل ويضع . يكن هكذا
ه ت البسيطة ويتاجر بنتاج عمل العامل، ولكّنحتت تصّرفه اآلال

اليوم يشتري املاكنة واليت هلا قدرة تعادل مائة ضعف قدرة 
العامل املاكنة شغلت مكان اإلنسان، املاكنة إنسان معدين، 
املاكنة تستطيع أن تزيد من قيمة اإلنتاج، وهي تنتج ما يعادل 

املاكنة . اقيمته مئات أضعاف قيمة اجلهود اليت بذلت إلنتاجه
إذن فاحلقيقة هي خالف رأي . عبد شرعي للمجتمع البشري

كارل ماركس، املاكنة رأس مال أكثر تغيرياً من القوة العاملة 
ويف نفس الوقت فهذا األمر هو أساس ومبين وأصل رئيسي 

امليزة األصلية لإلستثمار احلديث هو أن . لتربير االشتراكية
 املاكنة ذات القدرة الشخصّيتثمر يضع حتت تصرفه سامل

العظيمة، يف حني إنه ليس بصانع املاكنة وال خمترعها، هو 
فهل يستطيع هكذا مصدر أن يكون . مشتريها ومالكها فقط

مملوكاً؟ أم أّنه جيب أن يكون حتماً حتت تصرف اجلميع مثل 
  املصادر الطبيعية العاّمة؟

وبسبب حلول املاكنة حمل حس اإلنسان املباشر فهي متلك 
 قّوة املعدن یفباالضافة ال. هذا املقدار من القدرة اإلنتاجية

إنسان والبخار والكهرباء العظيمة وماسواها، فهي يف احلقيقة 
إن حس يعضالت معدنية وقوة كهربائية وخبارية يف الواقع 

املخترع هو الذي يؤّدي كل هذه األعمال هبذه اآلالت، املاكنة 
ور طر لتهارة أفضل مظهي بيان لفكر وحس املخترع، وبعب

 املاكنة .ف املستثمرورقي وتكامل اجملتمع وضع حتت تصّر
ليست قطعة معدنية بسيطة مثل السكني الذي يقع حتت احلس 

 بسيطة ةالطبيعي لشخص واحد املاكنة ليست قطعة خشبي
ة والعالقة هلا باجملتمع، بل باالنسان، املاكنة بقطعت من الغا
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 يفات االستاذ املطهراملسائل الفقهية يف مؤلّ

 ٩٦

 العامل الفالين هو الذي يعمل تعمل، يف احلقيقة إنّ دماغ
 وأخرياً فإنّ. باآلالت املعدنية، بل دماغ اجملتمع ورقي اجملتمع

ملاكنة اليت ظهرت خالل مئات القرون ااجملتمع مبا هو جمتمع ك
 إمتداد التاريخ یونبوغ اجملتمع البشري هو عل. وتؤّدي عملها

  ٢٧. وظهر هبذا الشكل
 یإنّ إحد:  املنكر شروط األمر باملعروف والنهي عن- ٩

الشروط اليت ذكرها بعض الفقهاء لألمر باملعروف والنهي 
 إن یوبعبارة أخر. عن املنكر هو أن اليكون فيه ضرر

حدود األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو يف عدم وجود 
ويف .  مال الشخصی كرامة وبدن وحتیخطر وضرر عل

مر باملعروف الواقع إن هؤالء االشخاص قلّلوا من قيمة األ
إن بعض علماء : والنهي عن املنكر، يقول االستاذ املطهري

 ويؤسفين جداً أّنه جيب أن أقول بعض علماء - االسالم 
يقولون إن  - ار والذين مل يكن متوقعاً منهم هذا بالشيعة الك

حدود األمر باملعروف والنهي عن املنكر، هو يف أن اليكون 
ك ضرر يف بن اليصيأ. هناك ضرر ال أن التكون مفسدة

نفسك أو مالك أو كرامتك، أي اذا وصل الضرر اليها فدع 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو أقل شأناً من أن 
تعادله بالنفس أو الكرامة، هؤالء قلّلوا من قيمة األمر 

  ٢٨.باملعروف والنهي عن املنكر
مر باملعروف والنهي ويف رأي الشهيد املطهري إن شرط األ

 املنكر هو يف أن اليكون يف األمر مفسدة ال أن اليكون عن
تدور مدار موضوع األمر والذي يتحكّم يف املسألة اليت ضرر، 

باملعروف والنهي عن املنكر يف املسائل القليلة األمهية هو شرط 
عدم وجود الضرر أما يف املسائل األكثر أمهية فيجب العمل 

): ص(قال رسول اهللاوفق أساس قاعدة املهم و األهم، كما 
عندما جتتمع . »ی للكربیإذا اجتمعت حرمتان تركت الصغر«

 یالتضحية باحلرمة الصغربالتأكيد حرمتان وتتزامحان، فيجب 
ا يف املسائل اليت هلا عالقة باإلسالم أّم. یألجل احلرمة الكرب

 االمام ی شرط عدم وجود الضرر ساقط، مثلما ضّحفإنّ
. ه وماله وكرامته يف سبيل هذا األصلاحلسني عليه السالم بنفس

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر اليعرف  هذا فإنّیوعل
  .احلدود يف املسائل الكبرية

الترتبط فقط واملسائل الفقهية يف مؤلّفات آية اهللا املطهري 
وقد قّدم ذلك . باملسائل املذكورة والتسعها كلها مقالة واحدة

ر تراحني مهّمني ألجل التسريع يف تطّوقإو املقام السامي ذالفقيه 
طروحة جديدة وهنا نذكر امسائها فقط الفقه اإلسالمي وقّدم اُ

إجياد فروع : االقتراحان مها.  موضع آخریونكل شروحها ال
طروحة اجلديدة  فقهية، واالُیختّصصّية يف الفقه وتأسيس شور

  ٣٠.ختّص تقسيم املسائل الفقهية
  
  املالحق

  . كتاب  العلم،١الكايف، ج  - ١
مقتبس من كتاب عشر مقاالت، الطبعة الثامنة عشر، ص  - ٢
١٠٠ - ٩٧. 
 .١٠٧النبوة اخلامتة، ص  - ٣
 .٢٥٤ست مقاالت، ص  - ٤
 .٢٥٨ -  ٢٥٥ست مقاالت، ص  - ٥
 .١٤أجوبة االستاذ، ص  - ٦
 .١٢، ص نفس املصدر - ٧
 .٤٧، ص ٣العلوم االسالمية العامة، ج  - ٨
 .٦٢ و ٥٨النبوة اخلامتة، ص  - ٩
 .»ع«مذكرات االستاذ املطهري، حرف  -١٠
 .٤٨، ص ٣العلوم االسالمية العامة، ج  -١١
 .٢٤٥نفس املصدر، ص  -١٢
 .١٤ -  ١٢، ص ١بات الزمان، ج االسالم و متطلّ -١٣
 .٦٤ -  ٥٧النبوة اخلامتة،  -١٤
 .٦٧نفس املصدر، ص  -١٥
 .٢٢٠مسألة احلجاب، ص  -١٦
 .٢٣٥نفس املصدر، ص  -١٧
 .٨٠-  ٦٣مقتبس من كتاب اجلهاد، ص  -١٨
 .٨٢ و ٨١نفس املصدر، ص  -١٩
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 ي املطهريعل

 ٩٧

 .٢٣٦ ةسورة البقرة، آي -٢٠
 .٢٧٨ -  ٢٧١نظام حقوق املرأة يف االسالم، ص  -٢١
 .١٠٢ و ١٠١مسأله الربا، الطبعة العاشرة، ص  -٢٢
 .١٤٠ -  ١٣٨نفس املصدر، ص  -٢٣
 .٢٠٨، ص نفس املصدر -٢٤
 .٧٨، ص نفس املصدر -٢٥

 .٣٠٤ -  ٢٩٣مسألة الربا ومسألة التأمني، ص  -٢٦
 .١٣٦سالم، ص  النظام االقتصادي لإلی علنظرة -٢٧
 .٢٦٦، ص ١امللحمة احلسينية، ج  -٢٨
 .١٢٥ -  ١٢٣عشر مقاالت، ص  -٢٩
  .١٤٥ -  ١٤٢، ص ٣العلوم االسالمية العامة، ج  -٣٠
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 ٩٨

  
  
  

   مطهري استاد آثار در  فقهي  مسائل
  

  1مطهري  علي
 

 از اجتهـاد   سپس. است  شده  آن   بودن و مغفول  اهللا مطهري آيت شهيد  فقهي  مقام  به  اي اشاره ابتدا  مقاله  ناي در

  ايشان  اثرپذيري  ميزان  و شده  واقع  تحقيق  مورد شهيد  آن   فقهي روش  آنگاه.  است  گرديده  بيان شهيد  آن نظر
  بعـدي   دربخـش .  اسـت   شده  بررسي ) ره( خميني  امام  فقهي  روش و  بروجردي اهللا آيت  مرحوم فقهي  روش از

  مـسائل   برخـي   سـپس .  اسـت   شـده  تحقيـق  جديـد   مسائل  پيدايش و  فقهي  مسائل  تحول در  زمان  نقش  مقاله
  بـه  هيدشـ  متفكر  آن نظر از  خاتميت  فلسفه  آن از  پس .  است شده  تحليل و  معرفي استاد،  ديدگاه از  مستحدثه
  نظريـات   ميان  اين در و  شده  بيان و استقصا استاد آثار در  فقهي  نظريات   آنگاه. است شده  داده  توضيح اختصار
  . است  گرديده  معرفي فرد  به منحصر جديد

  
   قياس ، سنت  اهل ، عقل ، فقهي  روش ، گري اخباري  اجتهاد،:  كليديواژگان 

.  

                                                 
   تهران  دانشگاه  الهيات  دانشكده  ،فلسفه  گروه ،استاديار .1
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