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رات، حماولة للتبسيط الدور!ـ وظائف ا 2  394 ................... لعقّ بني القوانني واملقر 
ة السكوت: هّ أعلنت الرشيعة مرجعي ة العقّ أو وافقت عىل قوانينه؟ 3  399 ..... ـ نظري 
ّ  مشكلة النوازل فعالً؟ 4 ة عىل ح ، هّ تقدر النصوص املطلقة والعام   402 . ـ طاقة النص 

ة املسلتحدثات والقضايا النازالت  403 ................................. خالف  يف معياري 
 404 ........ من إطالق العنوان وعمومه إىل طاقة اللتعليّ واملالبسات والوسائّ املساعدة



  

 405 ....... رجوع الفقيه خايل الوفاض من النصوص ومعيناهتا، مشاكّ فقدان النصوص
 410 ......................... ـ نقصان املعرفة الفقهي ة واد عاء بناء نظام دنيوي مناف س! 5
 412 .................................. ـ إىل أين يلتجه بنا الفهم اللتارخياين واملقاصدي؟ 6
 413 ................................... ـ شمولي ة الرشيعة واملوقف من احلياة املعارصة 7

 النظرّية الثالثة
 الفراغ وفقه أدّلة الترشيع العليا

 414 .............................................. ة لنظرّية العالمة شمس الديناملعامل العامّ 
ع املوقف من الفراغ اللترشيعي 1 ة الرشعي ة، وتنو  ع األدل   414 ....................... ـ تنو 
ليًا مل 2 رة أو   415 .................................. نطقة الفراغ اللترشيعيـ الدوائر امللتصو 
 417 ................... ـ كيف يكون االسلتنباط يف نطاق املجهوالت )الدائرة الثالثة(؟ 3
ع من قبله؟ـ من يملك سلطة اللترشيع االجلتهادي؟ وم 4  418 .... ا هي هوي ة احلكم املرش 
 420 .......................... ـ سلطة اللترشيع االجلتهادي بني جعّ القانون واكلتشافه 5
 421 .................................... االجلتهادي ـ املسلتند الديني لسلطة اللترشيعي 6
ة ومبدأ مرونة الرشيعة اإلسالمي ة 7  422 ........................................ ـ النظري 

ة النسبي ة بني الكلتاب والسن ة والعبادات  424 .................................... اللتدبيي 
 427 ................................... مع نظرّية العالمة شمس الدين، تأّمالت ومداخالت

ة بني اجتاهات الشمول القانوين )عنارص االملتياز واالشرتاك(  427 . املداخلة األوىل: موقع النظري 
 429 .............. املداخلة الثانية: خطأ الربط بني الشمولي ة ومبادئ اللتخطئة واللتصويب

 431 ................. لثالثاملداخلة الثالثة: مشكلة اللتضارب يف دوائر الفراغ اللترشيعي ا

ّ  املبادئ اللترشيعي ة املشكلة  بعد سحب صفة اإلهلي ة عنها؟!  433 .. املداخلة الرابعة: هّ حت
 436 ...ة يف من يملك سلطة اللترشيع يف الدوائر األربعاملداخلة اخلامسة: اضطراب النظري  

 436 ........ املداخلة السادسة: مفارقة كشف احلكم الواقعي من خالل املبادئ اللترشيعي ة
ّ  مشكلة )ما ال نص  فيه(املداخ  438 .. لة السابعة: سؤال احلجي ة وذهنية العقّ االنسدادي يف ح



  

 442 .................... املداخلة الثامنة: اللتباسات يف مفهوم مواكبة العرص واللتوافق معه
 444 .................. املداخلة اللتاسعة: نقد حتييد القرآن والعبادات عن الفهم اللتارخياين

 446 ................................................................... نتائج الفصل الثاين

 453 ................................................................................ متهيد
 النظرية األوىل

 نظرية ُاخروّية الدين ورسالّيته )الُبعد األخروي للدين(
 458 ................................................................................ متهيد

 461 .................... األنموذج األّول: الشيخ عّل عبد الرازق وَتريد الرسالة من اخلالفة
 461 ................................ أ ـ السياق ظروف ومالبسات مرشوع رسالي ة الدين

 463 ....................................... ب ـ صورة اخلالفة يف الفهم اإلسالمي العام
رات املوضوعية لرضورة نصب اخلليفة حتت جمهر النقد  465 .................... ج ـ املّب 

 467 .................................. د ـ قراءة خملتلفة لظاهرة السلطة يف اللتجربة النبوي ة
ة  ال خالفة، تفسي واسلتدالل ة  ال حكم ودعوة ال دولة وأم   469 ................... هـ نبو 

 472 ...........األنموذج الثاين: املهندس مهدي بازركان، وحتويل الدين من الدنيا إىل اآلخرة
ة بازركان 1  472 ....................................... ـ السياق الفكري والزمني لنظري 
ة الدين، رحلة عقود 2  476 ............. ـ بازركان من )البعثة واأليديولوجيا( إىل ا خروي 
ة؟! 3  478 ........................................ ـ ملاذا يلتجه الفكر الديني نحو الدنيوي 
ة اهلل واآلخرة، املقاربة الفلسفي ة 4  479 .......................................... ـ حموري 
ة الدينـ بازركان  5  480 ............. واسلتنطاق النص  واللتجربة الديني ني لرتجيح ا خروي 
 484 ................................. ـ بازركان والفصّ بني الدين والسلطة السياسية 6



  

 486 ...................... مقوللت ي: الدين للدنيا، وترك الدنيا للدين ـ بازركان وختطئة 7
 489 .................................. لنظرّية ُاخروّية الدين ورسالّيته، مقاربة حتليلية تقويمة

 489 .................. بازركان ورسوش يف املقاربة الداخّ ـ ديني ةـ النقد املنهجي عىل  1
ة الدين إىل تدي ن الدنيا )معيار الدنيوي واال خروي( 2  494 ................... ـ من دنيوي 
ة يف ضوء االجتاهات األربعة يف فلسفة رضورة البعثةـ تقويم النظ 3  500 ...............ري 
 505 ..................... ـ مظاهر العجز اللتفسيي لللتجربة الديني ة يف سياقها اللتارخيي 4
 517 ....................... الت يف دالالت نصوص القطيعة بني الزمني والدينيـ تأم   5
ة الدين مبدأ اللتوحيد؟ 6  525 .......................................... ـ هّ تنايف دنيوي 
ة والرسالي ة 7 ة اال خروي   526 ...................... ومشكلة الطفرات واللتعميامت ـ نظري 

 النظرّية الثانية
ضّية الرشيعة وفردّيتها ر   نظرّية ع 

 531 ............................................................................... مدخل
 533 ............................... حدود الدين والرشيعة عند الدكتور عبد الكريم رسوش

 536 .............. األرضّية الفكرّية لقراءة رسوش للفقه، من تكامل املعرفة إىل بسط التجربة
 538 .............................أضالع تصّور رسوش ملساحة الرشيعة وموقعّيتها املنظوميّة

الً: الفقه من عرضي ات الدين ال من ذاتي اته  538 ...................................... أو 
ة والدنيوي ة، من األدجلة نحو الفرد  543 .......................... ثانيًا: الفقه بني اال خروي 

 545 ........................................... ثالثًا: الفقه بني احلد  األدنى واحلد  األعىل
سرابع ة الفقه إىل اخلتبار املقد   548 ........................................... ًا: من دنيوي 
 554 ........................................... يف نظرّية الرشيعة الفردّية والعرضيّة تأّمالت
 554 ................................................................................ متهيد
 554 ............ ـ الرشيعة الصاملتة والدين الذي ال جهة له، املفارقات وعجز الشواهد 1
ضي ة الفقه، بحث عن معايي اللتصنيف 2 ر   561 .................. ـ األصول املوضوعي ة لع 
 569 .................................................. ـ تساؤالت حول )أقلي ة الفقه( 3



  

 573 .................... ـ تذبذب املوقف من الفقه يف ضوء اال خروي ة وأغراض الدين 4
نلتج إقصاء الفقه، من خماصمة الفقيه إىل اإلطاحة بالفقه! 5  577 .... ـ إبطال االحلتكار ال ي 
ة الفقه( يف تعيني املوقف منه 6  578 ............................. ـ مديات توظيف )دنيوي 

الي ة( بني رسوش وشبسرتي ونرص حامد أبوزيد، قراءة مقارنة 1ـ  6 ة الفقه )الغز   579 ...... ـ دنيوي 
ة  الغزايل 2ـ  6 ة لفهم )أبوزيد ـ رسوش ـ شبسرتي( نظري   584 ......... ـ مطالعة نقدي 
ة للفقه، وقفة وتأم ّ 3ـ  6  598 ...... ـ الفيض الكاشاين ونقده الغزايل باهلوية اال خروي 
اً  4ـ  6 س الفقهي( دنيوي   604 ........................ ـ تأم الت عابرة يف اخلتبار )املقد 

 النظرّية الثالثة
 الرشيعة من القانون إىل القيم ومن التعاِل إىل التارخيّية

 609 ...................................................................... ترشيح كّّل عام
 610 .................. شبسرتي والتكوين القيمي للرشيعة التارخييّة )بني االختزال واحلذف(

ري لوالدة نظري ة شبسرتي  610 ................................. أ ـ السياق الزمني اللتطو 
ة الدين من خالل إعادة تكوين اللتجربة الروحي ة اللتوحيدي ة  615 ................ ب ـ هوي 

ة الفهم  617 ....................................................... ج ـ لغة الدين وهوي 
 620 ................. د ـ مأزق القراءة الرسمي ة للدين والرشيعة )نقد اإلسالم الفقاهلتي(

 622 ............................................. هـ ـ الفقه وثنائي ة: العقالنية واللتارخيي ة
 628 ................................................ الة اللتأبيد يف القانونو ـ مبدأ اسلتح

 629 ......................................ز ـ شبسرتي ونقد اللتأصيّ اللتكويني للقوانني
 631 .......... ان الوضعي ةح ـ من رفض حقوق اإلنسان اإلسالمي ة إىل تبن ي حقوق اإلنس

 634 .................................. ط ـ شبسرتي وإعالن ّناية عرص الفقه واألصول
 637 ...................................... يف نظرّية فقه القيم والتارخييّة، مطالعات وتأّمالت

 637 ................................................................................ متهيد
 637 ............................ ـ مناقشة مسلتعجلة يف إعادة تعريف شبسرتي للوحي 1
 639 ................................. يار يف اإلخبار عن حدود نفسه؟ـ هّ الوحي مع 2



  

هها للدين؟ 3  641 ................... ـ ما هي املرجعي ة يف حتديد طبيعة األسئلة اللتي نوج 
 642 ....... نحصار الدين بالب عد املعنوي أو بام فوق العقّـ العجز الفلسفي عن إثبات ا 4
ة  شبسرتي؟ 5 د القراءات وترجيحها، هّ ت ساعد الرتجيحات  نظري   649 ........ ـ بني تعد 
 657 ............. موض العالقة بني املسلكي ات واألعراف وبني السلوك اللتوحيديـ غ 6
 659 ...... ـ اإلسالم بني وضع قانون حلياة العرب وإجراء تعديالت جزئي ة يف قوانينهم 7
 660 ....................... ـ ثنائي لتا: القيم والقوانني، وامللتعايل واللتارخيي، عجز املعايي 8
 664 ............... ـ اإلطالق األزماين ومعضّ اسلتحالة اللتأبيد يف القانون، وقفة تأم ّ 9
 668 .................. ـ سؤال املرجعي ة بني القانون الديني وحقوق اإلنسان العلامني ة 10
 673 .............. ـ نقد مقاربة شبسرتي اللتطبيقي ة لفهم اللترشيعات يف العرص النبوي 11
 675 ....................................... ـ نقاط تأم ّ يف عالقة اللترشيع باللتكوين 12

 676 .................................كلمة أخرية: الدين والرشيعة وأزمة االغرتاب اإلنساين
 النظرّية املرتارة

 من شمولّية الرشيعة إىل املسامهة اإلنسانّية يف التقنني
 684 ................................................................................ متهيد

 685 .......................... ستيعاب القانوين(مبدأ الشمول بني النفي واإلثبات )إنكار اال
 689 .................... من الشمولّية القانونيّة إىل الكّليات الدستورّية والقيمّية، فهم  خمتلف

 693 ........................................ نكار الشمولامتياز نظرّيتنا عن سائر نظريات إ
 696 ................. الشمولّية، من مأزق التناقض إىل التقارب مع املرجعّية القانونيّة البرشّية

ل: اللتمييز بني الرشيعة ال ّ  األو   696 ........... واقعي ة والرشيعة املبي نة، مناقشة وتعليقاحل
ّ  الثاين: الشمولي ة البياني ة والقصور الفهمي اللتفسيي، مالحظات نقدي ة  698 ........ احل

  ّ  700 ...................... الثالث: شمولي ة الرشيعة الكائنة والصادرة دون الواصلة احل
ّ  الرابع: شمولي ة الرشيعة األعم من الواقعي ة والظاهري ة  702 .........................احل

  ّ ة واملناخي ة احل ة والقواعدي   703 ........................... اخلامس: الشمولي ة الدسلتوري 
 704 .................. النظرّية املرتارة وإشكالّية معارضة األحكام والقواعد القانونيّة األّولّية



  

 706 .................................................تأثريات نظرّيتنا عىل االجتهاد الرشعي
 707 ........................ ـ تراجع دور النظري ات املساعدة للنصوص مثّ القياس.. 1
ي للحكم الرشعي(ـ تأثي النظري ة عىل ف 2  709 .............. قه املصلحة )االسلتنلتاج اللم 
م قانون عدم اجلعّ عىل أصّ الّباءة، تأثيات يف باب األصول العملي ة 3  712 ...... ـ تقد 
ي: العقّ والرشع ـ 4  717 ..إنكار الشمولي ة، واللتأثي السلبي عىل قانون املالزمة بني حكم 
 719 .........ـ اللتأثي يف اللتجسي بني السكوت واإلمضاء يف البناءات العقالئي ة وغيها 5
لتنا عىل فهم دالالت الشمول يف النصوص 6  722 ............................ ـ تأثي نظري 

 726 .................... تأثري نظرّيتنا عىل بناء حياة  قانونّية يف املجتمع )ممارسة َتربة التقنني(
 727 .............................. مرشوعّية التقنني البرشي يف دائرة الفراغ القانوين احلقيقي

 731 ....................... من يملك سلطة التقنني البرشي؟ وما هي هوّية القانون الصادر؟
 734 ........................................................ أ ـ املديات الزمني ة للقانون

 736 ................................................. ب ـ قوانني السلطة غي اإلسالمي ة
 738 ....................................... غي املجلتمعي ة ج ـ اجلوانب الوظيفية الفردي ة
 738 ........................................................منشأ اإللزام يف القانون البرشي

 741 .................................................. النظرّية املرتارة، النتائج وامُلررجات
 743 .................................................................. نتائج الفصل الثالث

 749 ................................................................................ متهيد
 751 ................................................ ألبحاث والفصولجولة يف أبرز نتائج ا

 755 ............................................................... فكرتنا وتصّورنا للحّل 
 757 .............................................................................. وختاماً 

 761 .............................................................. املصادر واملراجع العربية



  

 792 ............................................................ املصادر واملراجع الفارسية
 795 ................................................................ الدوريات والنرشيات

 803 ..................................................................... الفهرس اإلمجاِل
805 ........................................................... فهرس املحتويات التفصيّل
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