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امللخص:
تقتــي أنرثوبولوجيــا الترشيــع اإلســامي فهـ ًـا ألصــول الـ ّرؤى األحادية للقانــون الســائدة يف العلوم
أيضــا إعــاد ُة وضــع الترشيــع اإلســامي
اإلســاميّة ،ويف اإلســاميّات القانونيــة األوربيــة .ومــن الواجــب ً
يف ثقافــة املجتمعــات التــي أنتجتــه ،وفهــم عمليــة إضفــاء املرشوع ّيــة عــى املعرفــة األكادمي ّيــة التــي
تشـكّلت يف عالقـ ٍة بالتاريــخ السـ ّيايس لهــذه املجتمعــات .وعــاد هــذه املعرفــة هــو التمييــز الرصيــح
بــن الرشيعــة (الوحــي القــرآين) والفقــه (فقــه القضــاء) .وعــى املــرء البحــث يف أصــول هــذا التمييــز
داخــل املجتمعــات العرب ّيــة اإلســام ّية ،املتمثلــة يف التوتّــر الدائــم بــن املثــايل والواقعــي ،فكالهــا
ينــدرج ضمــن مفهــوم الحـ ّـق.
مقدمة املترجم:
منطلــق هــذه الدراســة هــو الدعــوة إىل مجــاوزة املناهــج الكالســيكية يف دراســة تاريــخ الترشيــع
اإلســامي قد ًميــا وحديثًــا ،وقــوام هــذه املناهــج هــي الرؤيــة األحاديــة الطاغيــة التــي تُنكــر مبــدأ
التعدديــة الترشيعيــة يف الثقافــات وخصوصياتهــا ،ويتعلــق األمــر بالثقافــة القانونيــة التــي تربــت
عليهــا أجيـ ٌ
ـال مــن الباحثــن الفرنســيني يف الغــرب ،مثلــا رســخت لــدى علامء اإلســام؛ ممــن يرفضون
التميي ـ َز بــن الوحــي والفقــه مــن جهــة ،وينكــرون ث ـراء الرشيعــة اإلســامية مبصــادر غــر إســامية
مثــل األعـراف.
لقــد أبــرز الكاتــب خــال هــذا البحــث قصــو َر هــذا املنهــج األحــادي عنــد الفريقــن .وبـ َّـن مــا
اتســمت بــه اســتنتاجاتهام مــن تعميــم وإســقاط وغيــاب الدقــة املوضوعيــة ،التــي ينبغــي أن تــدرس
املوضــوع يف إطــار مخصــوص وشــامل م ًعــا.
واقــرح رضورة النظــر إىل التجربــة القانونيــة والترشيعيــة اإلســامية ،مــن خــال تنزيلهــا يف واقعهــا
وثقافتهــا التــي أنتجتهــا ،ومــن ث ـ ّم ســعى إىل تجــاوز التفســر الســيايس الــذي يركــز عــى مصــادر
تاريــخ املؤسســات ،وتحليــل الظواهــر السياســية ،نحــو دراســة متثــات القانــون يف نطــاق تلــك
التجربــة ،وإب ـراز طــرق تطبيقــه والســياقات التــي ح ّفــت بــه أكــر مــن دراســة النصــوص ذاتهــا.
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ومن ثم يســتبعد التحليل الذي يعتمد يف فهم القانون عىل التقســيم املصطنع ملجاالته إىل فضاءات
ـال متقل ًبــا ومجسـ ًـا للتفاعــل بــن القانــوين والواقعــي.
مغلقــة ،ويدعــو إىل النظــر إليــه باعتبــاره مجـ ً

مركز نهوض للدراسات والنشر

ولذلــك فــإن املطلــوب لديــه هــو النظــر اليــوم إىل املنظومــة القانونيــة اإلســامية؛ باعتبارهــا خالص ًة
للتفاعــل بــن منظومــات متعــددة ومتناقضة ،ومن ثـ َّم فهي معقدة ج ًّدا بســبب االزدواجيــة والتقلب.
يف هــذا الســياق اهتــم بــدور الفقهــاء املعــرف بدورهــم االجتامعــي يف الترشيــع ،أي باعتبارهــم
وســطاء بــن الرعيــة والســلطة السياســية يف التفــاوض عــى محتــوى القانــون ،فهــؤالء منخرطــون مــع
الجهتـ ْـن يف اآلن نفســه؛ أل ّن الســلطان (األمــر) ضامــن لتطابــق النظــام القانــوين مــع الرشيعــة (وهــي
املثــال األعــى للقانــون) ،وهــم إىل ذلــك ليســوا مصــاد َر الســتنباط الحكــم ،بــل الســتنباط حكــم
يتطابــق مــع هــذه املنظومــة ب ُر َّمتهــا دين ًّيــا وسياسـ ًّيا.
ويف هــذا املســتوى يهتــم مبعنــى عبــارة "حكــم" ،التــي تقــدم ســم ًة خاص ـ ًة للترشيــع القانــوين
اإلســامي ،قامئــ ًة عــى التداخــل بــن متطلبــات العقــدي (اإلميــان بأحــكام اإلســام) ومقتضيــات
الواقــع االجتامعــي (إيجــاد حلــول للنــوازل الرشعيــة) ،وهــذا هــو غــرض السياســية الرشعيــة التــي
يعــود معناهــا إىل القــرن الرابــع الهجــري /العــارش امليــادي.
وفيــا يخــص مســألة تطبيــق القانــون ومفهومــه يف الواقــع ،فقــد توســل الكاتــب بالتفســر
األنرثوبولوجــي؛ مــن خــال دراســة متثّــل املســلمني ملعنــى القانــون (الــرع) ،فوجــد أنــه متطابــق
مــع مفهــوم معــن ملعنــى الحــق يتــوزع إىل صنفــن :حــق اللــه ،وحــق العبــاد .و َمكمــن الصعوبــة
هــو :كيــف اإلمــكان إىل التوفيــق بــن املطلــب العقائــدي واملقتضيــات االجتامعيــة؟
وفضـ ًـا عــن ذلــك يقــدم الباحــث نظــر ًة إنرثوبولوجيــة ،فاحصــة للتجربــة القضائيــة اإلســامية،
وأهــم مميزاتهــا اعتبارهــا تطبي ًقــا لهــذا املفهــوم يف القانــون ،واعتبارهــا تجربـ ًة مختلفــة ومخصوصــة.
وأســاس االختــاف والخصوصيــة هــو قيمــة الطابــع الشــفوي للتقــايض (الشــهادة ،واليمــن) ،ومشــورة
رجــال اإلفتــاء والعــدول.
ومــن خــال كل ذلــك ربــط الباحــث بــن املــايض والحــارض ،ودعــا إىل دراســة إنرثوبولوجيــة
اجتامعيــة للوضــع القانــوين والقضــايئ اإلســامي؛ بعيــ ًدا عــن التعميــم ،انطالقًــا مــن كــون هــذه
التجربــة  -رغــم مــا عــرف عنهــا مــن خضوعهــا ملنطــق التوتــر الدائــم بــن القانــوين والواقعــي -
أيضــا كان فيهــا ملــا هــو غــر مقبــول فقهيًّــا (رشعيًّــا)
عرفــت مامرســتها وجو ًهــا مــن التنــوع ،والتحـ ّرر ً
صــداه داخــل املجــال القضــايئ عــى وجــه الخصــوص ،وهــي األعـراف .ومــن ثــم تجســدت مظاهــر
التع ـ ّدد والتنــوع عمل ًّيــا ضمــن هــذه التجربــة ،لتخلــص يف آخــر املطــاف مظاه ـ َر التناقــض القامئــة
فيــه ويف أي تجربــة قانونيــة يف العــامل.
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ـب
رغــم أهميــة الدراســة فإننــا نلحــظ دامئًــا وجــو َد أحــكام مترسعــة بــن ثناياهــا ،تجعــل الكاتـ َ
سهــا ويف أحكامهــا املتعجلــة أحيانًــا ،فمن ذلك قولــه العريض:
الداعــي إىل تجــاوز األحاديــة واق ًعــا يف أَ ْ ِ
"إن انتشــار الكتــاب املقــدس مــن خــال الحــركات اإلســامية املتطرفــة مل يســاعد عــى التمييــز بــن
خصوصــا يف جزئــه األول ،فظاهــرة األســلمة
رع؛
ً
الوحــي والفقــه" .يتضمــن الكثــر مــن التعميــم والتـ ّ
الحديثــة أو انتشــار الكتــاب غــر منحــرة فيــا هــو ســيايس ،بــل تحمــل بُع ـ ًدا ثقاف ًّيــا وحضاريًّــا
أيضــا.
ونفسـ ًّيا ً
املقال:
رغــم أنــه مــن اليســر االع ـر ُاف الي ـ ْوم بــأ ّن كل مجتمــع ينتــج ترشيعــات ع ـ ّدة وليــس ترشي ًعــا
واح ـ ًدا ،فــإ ّن ال ـ ّرؤى التع ّدديــة يف املجــال القانــوين مل تظهــر إال يف اآلونــة األخــرة بفضــل الدراســات
التــي أُجريــت داخــل املجتمعــات التقليديّــة يف الغالــب.
ففــي العلــم القانــوين الفرنــي ال يعتــر إرث نابليــون غري ًبــا بامل ـ ّرة يف ظـ ّـل وجــود قانــون لــه
مصطلحــات مو ّحــدة؛ غــر أ ّن انــدراج العلــوم االجتامع ّيــة بوجــه عــا ٍّم ضمــن ت ّيــارات الفكــر املوســوم
بالتط ّوريّــة  ((( l'évolutionnismeكان يعـ ّزز املقاربــات األحاديّــة ،ففــي غيّــاب تراتبيــة كافيــة داخــل
هيــاكل الدولــة كانــت املجتمعــات التقليديــة تتســم بضعــف تقنــن عالقاتهــا ال ّداخل ّيــة ،ولــذا كان
متجانســا للقانــون مــن
مــن املحتّــم أن تتوحــد قوانينهــا مــن الجهــة العليــا ،وهــذا يعنــي إنتا ًجــا
ً
طــرف ال ـ ّدول الجديــدة الســائرة نحــو ال ّنمــو.
وضحــت األنرثوبولوجيــا األمــور ،فأعــال مثــل تلــك التــي قــام بهــا مــوس
ومــع ذلــك فقــد ّ
( )Maussومالينوفســي ( )Malinovskiقــد قلصــت مــن قيمــة هــذه التفاســر ،ووضــع قريفيتــش
( )Gurvitchيف الثّالثينــات نظريــة التع ّدديّــة القانونيــة يف فرنســا((( ،أ ّمــا خــارج أوروبــا فلــن وفّــرت
املجتمعــات" املكتشــفة" ( )découvertesمــن طــرف االســتعامر ميدانًــا خص ًبــا لتفكــر علــاء
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((( التطورية هو موقف فلســفي وعلمي يرى أن العامل خاضع لقانون التطور الحتمي؛ ســواء من الناحية البيولوجية أم االجتامعية،
وقــد عــرف أوجــه خــال القرن التاســع عرش بعد النتائــج التي توصل إليها داروين ( )Darwinيف تفســر نشــأة الكائنــات يف األرض.
وهــي أيضً ــا نظريــة اجتامعيــة تقــر بحتميــة تطــور كافــة املجتمعــات تطــو ًرا خط ًّيــا عــى منــوال املجتمــع الغــريب ،أي التطــور يف
نفــس االتجــاه ،وصــولً إىل الحضــارة الحديثــة[ .إضافــة املرتجــم].
((( حول تشكّل مقاربة تع ّددية يف أنرثوبولوجيا القانون .انظر نوربار روالن:
N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1989,p. 76 et s.
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خصوصــا يف إفريقيــا ،فقــد بــدت املجتمعــات العرب ّيــة واإلســامية بالنســبة إليهــم
األنرثوبولوجيــا
ً
دو ًمــا حالــة اســتثنائ ّية.
ـر العــدد الضئيــل نســبيًّا مــن الدراســات التــي ُخ ّصصــت لهــا إىل عهــد
وهــذا مــا ميكــن أ ْن يفـ ّ
قريــب ،مــن خــال فســح املجــال غال ًبــا لعلــاء اإلســام ّيات ،ممــن كانــوا مؤ ّرخــن وفقهــاء لغــة أو
رجــال قانــون .ومــع ذلــك توجــد اســتثناءات الفتــة لالنتبــاه كث ـ ًرا.
وميكــن اإلشــارة منهــا إىل أعــال فانهولنهوفــن ( )Van Hollenhovenاملتعلقــة بدراســة األنظمــة
الترشيع ّيــة يف بدايــة هــذا القــرن حــول إندونيســيا وتعريفــه للقانــون العــريف (،)L'Adatrecht
وكذلـ�ك مـ�ا يتعلـ�ق باملغـ�رب العـ�ريب فيـما بـين الحربـ ْين ،وبحـ�وث علـ�م األعـ�راق القانـ�وين( (�Ethnolo
 ((()giejuridiqueلتــي دشــنها كتّــاب مثــل رينــي مونيــي ( )René Maunierوجــاك بــرك (Jacques
.((()Berque
وتبـ ّـن املالحظــة الكم ّيــة للمدونــة اإلســام ّية ،الســيام دراســات الترشيــع اإلســامي لــدى الكثــر
مــن الكتّــاب ،أ ّن املجتمعــات العرب ّيــة واإلســام ّية ت ُظهــر الوحــدة أكــر مــن التنـ ّوع؛ فــإذا مــا الحــظ
هــؤالء الكتّــاب تن ّو ًعــا ثقافيًّــا يف املجتمــع ،فإنّهــم ال مينحونــه ســوى ميــزة ديناميكيّــة التو ّحــد (une
 )dynamiqued'unificationالتــي ينســبونها إىل اإلســام.
ـرض نظــام
الســياق التّاريخــي الــذي كانــت األمــم األوروبيــة مــن خاللــه تحــاول فـ َ
وفضـ ًـا عــن ّ
اســتعامري مو َّحــد ،فــإ ّن أكــر التفاســر املقبولــة لهــذه الظاهــرة تعــود يف الواقــع إىل أ ّن علــاء
اإلســاميات ،حينــا درســوا امليــدان القانــوين ،وجــدوا بصفــة خاصــة فضــاء اجتامعيًّــا يهيمــن عليــه -
تقري ًبــا ودون منــازع  -ترشي ـ ٌع متأثــر تأث ّ ـ ًرا عمي ًقــا بالوحــي.
وعــى ســبيل املثــال :تق ـ ّدم مؤلفــاتُ الترشيــع اإلســامي بالفرنس ـ ّية عــاد ًة فرض ّيــة ،تقــول بــأ ّن
الجــذور الدين ّيــة لهــذا الترشيــع تســمح بتأكيــد مقدرتــه عــى االســتحواذ كل ًّيــا وحرصيًّــا عــى املجــال
((( علــم األع ـراق القانــوين أو اإلثنولوجيــا القانونيــة هــو :علــم مــن العلــوم االجتامعيــة الــذي يــدرس كيفيــة متثــل القانــون
والحــق يف املجموعــات البرشيــة املختلفــة واملتنوعــة ،وهــو يهتــم باألنظمــة املعياريــة التــي تنظــم املجتمعــات وتســهم يف فــض
النزاعــات الفرديــة والجامعيــة بهــا ،وبنــاء التامســك االجتامعــي [ .إضافــة املرتجــم]
((( انظر بالخصوص ر .مونيي ،وجاك بريك:
R. Maunier, Loi française et coutume indigène en Algérie, Paris, Domat-Monchrestien, 1932 ; J. Berque,
Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, M. Leforestier, 1944.
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القانــوين ،ومــع ذلــك فــإ ّن تحليــل مضامــن "الرشيعــة اإلســامية" يبـ ّـن أنّــه غــر متضمــن ملجمــل
غموضــا يتضمــن مد ّونـ ًة مــن قواعــد غري إســامية،
أيضــا وبشــكل أشــد
ً
بحــوث الفقــه فحســب((( ،بــل ً
مســتوردة يف الغالــب مــن أصــول عرف ّيــة محل ّيــة ،ترسبــت عــر مصفــاة الفقــه وغــدت إســام ّية(((.
لقــد أثّــرت املعرفــة يف أوروبّــا فعـ ًـا يف التصـ ّور اإلجاميل للقانــون يف املجتمعــات العرب ّية واإلســام ّية
بفضــل كتــب املســترشقني ،وأهــم مراجــع علــاء املســلمني .فبحــوث الفقــه تتجاهــل غال ًبا اإلســهامات
تخصــص للعــرف إالّ أثـ ًرا محــدو ًدا يف الترشيع اإلســامي.
الســابقة للوحــي ،وال ّ
وقــد عـ ّزز هــذا الترشيــع تاريخ ًّيــا لــدى العلــاء موقـ َـف الهيمنــة؛ الــذي كان يســتم ّده مــن الوحــي
القــرآين ،إىل الحــد الــذي غــدا فيــه مــع تدويــن القوانــن يف القــرن التاســع عــر التعب ـ َر القانــو َّين
األمثــل للمجتمــع؛ إ ْذ ال ينبغــي علينــا أن نغفــل يف التطـ ّور الترشيعــي لهــذه املجتمعــات الـ ّدو َر املهــم
لرجــال الديــن ،الذيــن اســتطاعوا بواســطة االعـراف االجتامعــي بهــم وموقـعِ الوســيط بــن املجتمــع
والســلطات املتعاقبــة مــن فــرض تصـ ّور للكــون.
ومــن هــذا املنظــور فــإ ّن فهــم الترشيــع اإلســامي ينبغــي أن يســتدعي مصــاد َر تاريــخ املؤسســات،
وتحليـ�ل الظّواهـ�ر السيّاسـ�يّة ،كـما يؤكدهـ�ا الجـ�دل الحـ�ايل حـ�ول أسـ�لمة القانـ�ون( (�L'islamisa
((( .)tion du droitلكــن هــذا ال يغنــي عــن البحــث يف كيف ّيــة تعبــر القانــون عــن نفســه ،مــن
خــال تحـ ّوالت الثقافــة يف املجتمعــات التــي يتقاطــع معهــا ،وعــن الكيفيــة التــي اســتطاع الترشيــع
اإلســامي بهــا اإلســهام يف فــرض رؤيــة مع ّينــة عــن العالقــة بــن اإلنســان والقانــون والحــق؛ مــن
خــال التعايــش مــع هــذه املجتمعــات.
((( الفقــه هــو مدونــة القواعــد التــي اســتنبطها الفقهــاء انطالقًــا مــن الوحــي القــرآين ،أي الترشيــع اإلســامي ،أو هــو الفقــه
اإلســامي مــع مراعــاة اختــاف التفاســر لــدى املــدارس الفقه ّيــة (يف معنــى الفقــه وفــق العبــارة الالتينيــة .)jurisprudentia
((( كام ب ّينا ذلك يف أشغال ندوة :تدريس القانون اإلسالمي ،باريس،
CNRS، 1989 [L'enseignement du droit musulman, Paris, CNRS, 1989 (M. Flory et J. -R. Henry, ed)].
أول
كل الترشيعــات التــي أمثرتهــا املجتمعــات املســلمة ،وهــي التــي تتض ّمــن ً
ففــي هــذا املعنــى يعنــي "الترشيــع اإلســامي" ّ
بشــكل مح ـ ّدد الترشيــع اإلســامي الــذي أنتجتــه تفاســر العلــاء ،انطالقًــا مــن الوحــي القــرآين.
إن الصيغــة اإلنجليزيّــة (الترشيــع اإلســامي  Islamic lawأكــر شــيو ًعا مــن الترشيــع املســلم  )Muslim lawهــي أقـ ّـل غموضً ــا
يف هــذا الصــدد.
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((( يعنــي الكاتــب بأســلمة القانــون إضفــا َء الطابــع اإلســامي عــى القوانــن الوضعيــة ذات املنشــأ األجنبــي؛ ســواء كانــت قوانــن
وضعيــة أم أعرافًــا .وهــو باألحــرى تعزيــز طابــع الهويــة اإلســامية عــى القواعــد القانونيــة[ .إضافــة املرتجــم].
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تــروم الصفحــات التال ّيــة اإلســها َم يف إثبــات عــدم قبــول تركيبــة املجــال الترشيعــي للمجتمعــات
َ
خــاف ذلــك؛ أن توظّــف يف
العرب ّيــة واإلســام ّية ،بتفضيــل مقاربــة واحــدة بعينهــا ،بــل تطلــب
تكاملهــا.
التشريع اإلسالمي ّ
والثقافة القانون ّية:
مــن املؤكــد أ ّن فقهــاء الترشيــع اإلســامي الفرنســيني كانــوا ذوي رؤى أحاديّــة (،((( )Monistes
فالعديــد منهــم كان كذلــك بفضــل تكوينــه األصــي .لكــن مــن املفارقــات أن اتصــال هــذا القانــون
ـي الــذي اكتشــفوه بالقانــون املســتورد ،الــذي تك ّونــوا فيــه ،ســيمثّل يف نظرهــم أصـ َـل الــرخ
املحـ ّ ّ
الــذي ســمح لهــم فيــا بعــد بوصــف املجــال الترشيعــي للمجتمعــات العرب ّيــة واإلســام ّية مــن
حيــث كونــه تع ّدديًّــا.
ومــع ذلــك فهــذا املفهــوم الخــاص بالتع ّدديّــة الــذي يُط ّبــق عــى ســياق هــذه املجتمعــات يســتحق
التأمــل .ورغــم مخاطــر التبســيط األكيــدة فإنّــه ميكــن أن نالحــظ أنّــه كان وال زال يســتخدم عمو ًمــا
كل يشء
ــتي ،ال تتعارضــان فيــا ب ْينهــا ،وال تســتبعدان املقاربــات األخــرى؛ أل ّن ّ
بطريقتــن َ
رئيس ْ
ْ
مرتبــط مبســتوى التفكــر الــذي ســيحظى بــه ،فاملقاربــة األوىل ســتأخذ بعــن االعتبــار الســمة الثنائيّــة
ـي املنشــأ ،ينعــت يف العمــوم
لهــذه التع ّدديّــة ،وســتعارض نظا ًمــا ترشيع ًّيــا "إســام ًّيا" بنظــام خارجـ ّ
بــاألورو ّيب أو الغــر ّيب.
ويتقاســم وجهــة النظــر هــذه العلــاء املســلمون؛ إضافــة إىل الفقهــاء األوروبيــن ممــن انض ّمــوا
إىل الدراســـات اإلســـام ّية؛ فهـــي تتض ّمـــن كافـــ َة املجـــال القانـــوين مـــن وجهـــة نظـــر أصحابهـــا
املنش ــغلني بال ّنظام ــن كل ْيه ــا من ــذ بداي ــة الق ــرن التاس ــع ع ــر ،وه ــا دو ًم ــا يف حال ــة تناف ــس ال
إم ــكان للتوفي ــق بينه ــا بس ــبب أجهزته ــا يف الترشي ــع (حك ــم اللّــه املتع ــارض م ــع أش ــكال أخ ــرى
م ــن الحك ــم :الش ــعب ،األ ّم ــة ،)...ونزع ــة الهيمن ــة ل ــدى أحده ــا أو اآلخ ــر ،الت ــي تعن ــي يف نهاي ــة
املط ــاف اس ــتبعا َد أحده ــا.
((( األحاديــة ( :)Monismeهــو موقــف فلســفي يؤكــد عــى وحــدة الوجــود الــذي ال يقبــل التجزئــة ،ويف معنــاه الحديــث يؤيــد
فكــرة وحــدة املــادة املشــكلة للكــون ،واألهــم أن األحاديــة تعــارض املفاهيــم الثنائيــة التــي متيــز العــامل املــا ّدي عــن ســائر العــوامل
الروحيــة والنفســية ،وتعــارض املفاهيــم الفلســفية التــي تنظــر إىل الكــون مــن وجهــات نظــر متعــددة يكــون فيهــا لــكل منظــور
الخاصــة .وعــى املســتوى املعــريف متنــع األحاديّــة انفصــال العلــوم الطبيعيــة عــن العلــوم الروحيــة ،ويتــم متثــل مجمــل
طبيعتــه
ّ
ٍ
العلــوم باعتبارهــا بنــاء متضام ًنــا وتؤســس صــات وثيقـ ًة بــن الفلســفة والعلــوم[ .إضافــة املرتجــم].
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ـر لنا كــر َة التناقضــات يف ما يتعلّق بـــــالقانون اإلســامي /القانون
إ ّن هــذه الطريقــة يف ال ّنظــر تفـ ّ
الوضعــي((( ،والقانــون اإلســامي /القانــون األورو ّب ،والقانــون ال ّدينــي /القانــون اللّئــي .وبالنســبة إىل
العلــاء املســلمني كانــت املجتمعــات العربيــة محكومــة بالفقــه بشــكل مطلــق ،وقــد خلــق تل ّقــي
الترشيــع األورويب وض ًعــا جديـ ًدا وازدواجيّــة مولّدة الضطرابات كان ينبغي ص ّدهــا من أجل العودة إىل
ال ّنظــام الســابق ،أو باألحــرى العــودة إىل مــا يوجد يف ال ّنظام الســابق حتّى ميكن بناء ال ّنظــام الحايل(.((1
األوروب
وعنــد رجــال القانــون األوروب ّيــن العاملــن يف بلــد عــر ّيب؛ فإنّــه كان يقــع اســتدعاء القانــون
ّ
والفرنــي عــادة ليحـ ّـل محـ ّـل املنظومــة القدميــة ،فــا ميكنــه "اإلبقــاء" ســوى عــى جــزر صغــرة مــن
الترشيــع اإلســامي ((1( .ويف الواقــع فــإ ّن التثاقــف القانــوين (((1( )l'acculturation juridiqueالنابــع
رشعــن؛ بوجــود تناقــض
مــن التقــاء هذيــن ال ّنظامــن ،مل يفــوت فرصــة رفــع مســتوى الوعــي عنــد امل ّ
معــن يف القانــون املحــدد مبثــل هــذه الــروط املضبوطــة.
فمــن ناحيــة كان يتــم إعــداد القانــون الوطنــي يف املحاكــم الوطنيــة الجديــدة ،ومــن ناحيــة أخــرى
كان مــن الجائــز التســاؤل :إىل أي مــدى ال يتقـ ّوض الترشيــع اإلســامي إذا مــا التقــى بتقنيــات تدويــن
القانــون الوضعــي ،كــا أشــار إليــه رينيــه مونيــي فيــا يتعلــق بالجزائــر(.((1
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خصوصــا
كل مــا كان خار ًجــا عــن معايــر القانــون اإلســامي ،الــذي رشعــه العلــاء،
((( تعنــي عبــارة القانــون الوضعــي يف العربيــة َّ
ً
القوانــن الوافــدة مــن أوروبّــا بدايــة مــن القــرن التاســع عــر ،وكذلــك الترشيــع الــذي ظهــر زمــن اإلمرباطوريــة العثامنيــة عــى
يــد الســلطان العثــاين ،والــذي يُشــار إليــه عــاد ًة باســم القانــون.
( ((1نجــد هــذا املوقــف بانتظــام يف مــر يف ســنة  1870خــال اإلصــاح القضــايئ الــذي فرضــه الخديــوي (تب ّنــي القوانــن
ـنتي  1936و 1948أثنــاء إعــادة صياغة
الفرنسـ ّية ومحاكمهــا)؛ إ ْذ رفــض العلــاء املشــارك َة يف تقنــن الترشيــع اإلســامي ،ومــا بــن سـ ْ
القانــون املــدين عــى يــد الســنهوري؛ حــن عــارض تيّــاران املكانــة املخصصــة للترشيــع اإلســامي يف هــذا القانــون .ويشــيد اليــوم
ـامل قبــل
العديــد مــن املحلّلــن بإعــادة الترشيــع اإلســامي يف ال ّنظــام القانــوين الحديــث ،الــذي كان قــد شـكّل لديهــم نظا ًمــا شـ ً
القوانــن الحديثــة.
( ((1وتتعلّــق هــذه الجــزر بقانــون األرسة والقانــون املــدين واملـراث ونظــام امللك ّيــة والوقــف .وتســتعمل عــادة عبــارة "مخلّفــات"
ـص الثــأر أو بعــض األحــكام األخــرى .انظــر:
يف القانــون الجنــايئ فيــا يخـ ّ
J. Grandmoulin, Le droit pénal égyptien indigène, vol. 1, Le Caire, Imp. nationale, 1908.
( ((1التثاقــف القانــوين ( :)l'acculturation juridiqueمصطلــح أنرثوبولوجــي يعنــي مــا تحتمــه التغــرات االجتامعيــة
واالقتصاديــة مــن رضورة تغيــر الترشيعــات القانونيــة باألخــذ مــن اآلخــر ،ومــا يفــي إليــه مــن تفاعــل يقــوم عــى األخــذ والعطاء
بــن املجموعــات البرشيــة يف مجــال القانــون وأحكامــه وتصوراتــه وقيمــه وطــرق تطبيقــه وبدائلــه وصيغــه[ .إضافــة املرتجــم].
(" ((1التقنــن هــو التغيــر" كــا كتــب مونيــي يف خصــوص الترشيــع اإلســامي" :إ ّن الترشيــع اإلســامي هــو ترشيــع شــفوي يف
الصياغــة والتثبيــت هــو تغي ـ ٌر لــه".
أصلــه ،وليــس مكتوبًــا ،فهــو تقليــدي وفقهــي ،وتحويلــه إىل ترشيــع مكتــوب مــن خــال ّ
انظــر :ر .مونيــي .املرجــع الســابق ،ص.68

مركز نهوض للدراسات والنشر

وتظـ ّـل هــذه املقاربــة االزدواجيــة مقاربــة القانونيــن؛ ســواء مــن كانــوا مــن املتكونــن يف علــم
اللهــوت أو مــن خـراء العلــوم القانون ّيــة الفرنسـ ّية ،وهــي ليســت مبعزل عــن تأثري دراســات املحلّلني
ّ
الس ّياســيني ،حينــا تركــز أبحاثهــم عــى برامج أســلمة املجتمــع ،من خالل االســتيالء عىل جهــاز ال ّدولة.
وبطبيعــة الحــال ،فإنّــه ينبغــي علينا التســاؤل عــن الطريقــة التي اندمجــت بها املعايــر االجتامعية
أي تصنيــف يف هــذا التصـ ّور االســتثنايئ للقانــون منــذ أمــد بعيــد .وأعنــي
املنفلتــة بشــكل علنــي ،مــن ّ
هنــا مــا يُعــرف عــادة بأنّــه جــزء مــن العــرف؛ فالعــرف املحـ ّـي (أو العــادات حســب األقاليــم) عنــد
التشيــع اإلســامي يتملّكها من خــال إقصاء
العلــاء املســلمني معــرف بــه عــى هــذا النحــو ،غــر أ ّن ّ
األعـراف التــي تعتــر متعارضــة مــع التفســر الطاغــي وقبــول األعـراف األخــرى ،التــي يتــاءم معهــا.
ومــن خــال وظيفــة الفــرز وقدرتــه عــى إدمــاج العــرف املتطابــق معــه ،فــإ ّن الترشيع اإلســامي مل
يقــم إالّ بتأكيــد هيمنتــه .ومــع ذلــك فــإذا كانــت طريقــة التفكــر هــذه قــد أغــرت املســترشقني رد ًحــا
طويـ ًـا مــن الزمــن (وقــد نوقشــت كذلــك عــر منــح األهم ّيــة لصــات الترشيــع اإلســامي الخارج ّيــة،
ربا لقناعــة لديهم
وبصفــة أخـ ّ
ـص الترشيــع البيزنطــي والترشيــع الفــاريس) ،فإنّها مل تكن ســوى تأييــدّ ،
أال وهــي ضعــف القــدرة اإلبداع ّيــة للترشيــع اإلســامي ،بــل "جمــوده"( ((1يف عــر االزدهــار الباهــر.
إ ّن الســمة املوجــزة ج ـ ًّدا لهــذا التفســر التــي أدركهــا كتّــاب مثــل مورانــد ( )Morandوشــاخت
( )Schachtأو مييــو ( ،((1( )Milliotقــد أفســحت املجــال لرؤيــة يف الترشيع  -واســعة االنتشــار ولكننا
مؤسســة عىل بناء ثاليث :ترشيع إســامي ،وترشيع وضعي ،وترشيع عريف.
ســرى أنّه ينبغي مناقشــتها ّ -
وتنبثــق هــذه األخــرة بشــكل مــا مــن التصــور الســابق يف نطــاق التصــ ّور الثنــايئ :الترشيــع
اإلســامي /الترشيــع الوضعــي .وتحـ ّـل بدورهــا محـ ّـل تصـ ّور آخــر هــو يف الواقــع ثنــا ّيئ؛ ذلــك الــذي
يجعــل العـ َ
مؤسسـ ّـن للســلطة الس ّياسـ ّية
ـرف الــذي يعـ ّـر عــن املجتمــع املــدين
ً
متعارضــا مــع نظامـ ْـن ّ
عــر أجهــزة ال ّدولــة ،هــا الترشيــع اإلســامي والترشيــع الوضعــي.
( ((1حول هذه القضية ،انظر:
Y. Linant de Bellefonds, "Immutabilité du droit musulman et réformes législatives en Egypte", R. I. D. C. ,
1955, pp. 5-34.
( ((1انظــر .L. Milliot, Introduction au droit Musulman, Paris, 1953 :والصفحــات املخصصــة للعلــم األورويب حــول
الترشيــع اإلســامي (ص  23ومــا يليهــا).
ـال
ـح مييــو بالخصــوص عــى االع ـراف املتأ ّخــر والحاســم إلدوارد المبــار ( )Édouard Lambertبــدور العــرف؛ باعتبــاره مجـ ً
يلـ ّ
ـتقل عــن الترشيــع اإلســامي.
ترشيعيًّــا مسـ ًّ
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فــإذا مــا كانــت هــذه االنقســامات تبــدو أقـ ّـل عندمــا يتعلّــق األمــر اليــوم ببلــدان دولهــا شــديدة
املركزيّــة (((1( )très centralisésمثــل مــر (أيــن تســود لــدى رجــال القانــون نزعــة إخفــاء العــادات
الناجعــة ،بــل إنــكار إمكانيــة وجودهــا)؛ فإنهــا توظــف عــى العكــس يف أوضــاع أخــرى.
ومثــال ذلــك اليمــن ،حينــا تســعى الدولــة التــي هــي بصــدد التش ـكّل إىل القيــام بالجمــع بــن
النتــاج اإلســامي األكادميــي ذي التقاليــد الزيديّــة (شــيعة) ،والنتــاج "العــريف" املعــرف بصفتــه تلــك
(مثــل قانــون أســواق صنعــاء غــر اإلســامي) ،والقوانــن املحل ّيــة التــي وقعــت أســلمتها بشــكل أو
بآخــر ،ومعايــر حكوم ّيــة جديــدة (قانــون عــام وقانــون جنــايئ بشــكل خــاص) (.((1
وكذلــك الشــأن يف البلــدان اإلفريق ّيــة؛ حيــث يلتقــي الترشيــع اإلســامي ذو األصــول املالك ّيــة
بترشيعــات أخــرى مثــل ترشيعــات البــدو ال ّرحــل ،كــا هــو الحــال يف موريتانيــا.
وتشــرك هــذه املقاربــات يف التقســيم املصطنــع للمجــال القانــوين إىل مجــاالت مغلقــة؛ فــا
تتدخــل إال أطــراف مع ّينــة .وتجــد تفســ ًرا لهــا يف هــذا املوضــع أو ذاك مــن مواضــع التحليــل
التــي تناولناهــا بالــدرس ،غــر أنهــا ال تكفــي مبفردهــا إذا مــا اقترصنــا عليهــا بتقديــم صــورة
كاملــة عــن التقلبــات الكــرى للمجــال القانــوين ،الــذي يقتــي فه ُمــه تجدي ـ َد مداخلنــا املنهجيــة
(((1
وتعديدهــا.
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( ((1شــديدة املركزيــة ( :)centralisés trèsهــي الدولــة التــي ترتكــز فيهــا الســلطات يف مســتوى واحــد ويف جهــاز واحــد ،وتكــون
فيهــا القوانــن موحــد ًة ومتطابقــة عــى جميــع األقاليــم والجهــات دون اعتبــار وجــود االختالفــات العرقيــة والدينيــة واالجتامعيــة.
[إضافــة املرتجــم].
( ((1الكثــر مــن الدراســات الجديــدة املنســوبة إىل رجــال قانــون مينيــن ركّــزت عــى القانــون العــريف (العــرف)؛ وذلــك مــن خــال
مقابلتــه بالترشيــع اإلســامي والقانــون الوضعــي الحكومي املنشــأ.
انظــر بالخصــوص كتابـ ْـن لرشــاد العليمــي" :القضــاء القبــي يف املجتمــع اليمنــي" (بالعرب ّيــة) ،صنعــاء .د .ت .و"التقليــد والحداثــة
يف ال ّنظــام القانــوين اليمنــي" ،صنعــاء.1989 ،
( ((1يف كتــاب "الرشيعــة اإلســامية والقانــون الوضعــي يف الــرق األوســط املعارص" (أطروحــة دكتوراه أكــس أون بروفنس ،)1989
[Sharî'a islamique et droit positif dans le Moyen-Orient contemporain (Thèse de doctorat, Aix-en-Provence,
]1989),
الترشيعي باعتبارها قضي ًة من جملة قضايا أخرى ته ّم املجال القانوين.
سعيت إىل معالجة االنفصال بني هذين
ْ
والغايــة منهــا هــو الطريقــة التــي ت ُناقــش بهــا هــذه القض ّيــة يف البلــدان املدروســة (ســوريا ومــر)؛ وف ًقــا ملختلــف املعــارف
وربا  -بشــكل خاص
املنقولــة حــول القانــون ،ومــن خــال تاريــخ املجتمعــات املعنيّــة والتغـ ّـرات السيّاسـيّة الجديــدة ،ووفقًا أيضً ــا ّ
 -وهــو الهــدف مــن إنجــاز البحــث حاليًّــا؛ إلسـراتيجيّات الجهــات الفاعلــة وســرهم الشــخصية التــي تتد ّخــل يف املجــال املــدروس.
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لقــد أبــرز اليــوم كليفــورد غريتــز ( )Clifford Geertzولورانــس روزن ( )Lawrence Rosenذلــك
بوضــوح ،حينــا حلّــا كيــف ينبغــي أن يُعــد الترشيــع اإلســامي  -مثــل أي ترشيــع  -نظا ًمــا لتمثيــل
الواقع.
ويفــر غريتــز انطالقًــا مــن مجتمعــات مختلفــة( ((1مثــل املجتمــع املغــريب واملجتمــع اللّبنــاين ،مــا
تصنعــه معيشــة الفــرد القانون ّيــة ،ومجمــل التجــارب الفرديّــة والجامع ّيــة التــي تحــدد نو ًعــا معي ًنــا
مــن العالقــة بالقانــون والوعــي القانــوين(.((2
ويوضــح مثــال مأخــوذ مــن املــرق العــريب هــذه املالحظــة بدقّــة ،فكيــف ميكــن ألحــد اإلداريــن
ّ
ـتيعاب الوضــع القانــوين لســوريا يف الســنوات الفاصلــة مــا بــن الحربـ ْـن ،وهــي الفــرة
الفرنســيني اسـ ُ
التــي طبــق فيهــا االنتــداب الفرنــي عــى هــذا البلــد؟
ولفهـــم شـــامل للتفاعـــات داخـــل املجـــال القانـــوين ينبغـــي عـــى املـــرء أن ينظـــر -
وخصوصـــا
عـــاو ًة عـــى ترشيعـــات مـــا قبـــل اإلســـام ومـــا بعـــده (يف املذاهـــب الســـن ّية،
ً
الحنفيـــة والشّ ـــافعية ،ويف النســـخ الشـــيع ّية والقوانـــن العثامنيـــة ،خـــال القـــرن  19م) -
إىل مـــا تبقّـــى مـــن األنظمـــة القانون ّيـــة اململوك ّيـــة ،والقانـــون الـــريك ،وقانـــون االمتيـــازات،
والقوانـــن الخاصـــة بالـــ ّدروز والعلويـــن واإلســـاعيليني واألكـــراد والرشكـــس واليزيديـــن...
ونحـــو  17طائفـــة مســـيح ّية ،والطوائـــف اليهود يّـــة ،والقوانـــن الخاصـــة بالســـكان البـــدو،
والقوانـــن املتصلـــة بالـــ ّري ،وقانـــون املحاكـــم املختلطـــة ،وقانـــون الحاميـــة الفرنـــي،
وقانـــون االنتـــداب الـــ ّدويل.
اللحقــة لنهايــة االنتــداب ،فإنّــه ينبغــي أن يشــمل القانــون
ولتوســيع هــذا الجــرد يف الســنوات ّ
املــدين املــري الــذي وقــع تق ّبلــه ســنة ( 1949بإضافاتــه األوروب ّيــة املتعــددة) ،والقانــون الوطنــي
الــذي ُوضــع خــال ســنوات ( 1954 -1949ديكتاتوريــات مــن النــوع الكــايل) والقانــون املســتوحى
مــن البعــث.

( ((1املجتمعات املختلفة:
مفهوم أنرثوبولوجي ويقصد به الكاتب املجتمعات التي يع ّمها االختالف والتنوع العرقي والديني واالجتامعي.
(20) Clifford Geertz, Savoir local, savoir global, Paris, PUF, 1986 ; Lawrence Rosen, The Anthropology of
Justice. Law as Culture in Islamic Society, Cambridge University Press,1989.
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إ ّن التاريـــخ الحديـــث للـــدول العرب ّيـــة يف الـــرق األوســـط يُخربنـــا أن مثـــل هـــذا اإلحصـــاء
لي ــس عبثً ــا(((2؛ لذل ــك يب ــدو أ ّن مواطن ــي ه ــذه ال ــدول ق ــد عرف ــوا كيف ّي ــة الع ــزف ع ــى وت ــر
الوض ــع الطائف ــي ت ــار ًة (مث ـ ًـا يف حال ــة تغي ــر ال ّديان ــة ويف مس ــائل األح ــوال الش ــخص ّية ع ــادة)،
وع ــى املواطن ــة ت ــار ًة أخ ــرى (م ــن خ ــال اكتس ــاب املعرف ــة ع ــى اس ــتخدام مختل ــف الترشيع ــات
املع ــرف به ــا م ــن ال ّدول ــة ،واملحاك ــم املختلط ــة الوطن ّي ــة واإلس ــام ّية ،والترشيع ــات العرف ّي ــة الت ــي
مل تك ــن معرتفً ــا به ــا رس ــم ًّيا).
إ ّن هــذا التقلّــب الكبــر يف املجــال القانــوين الناجــم عــن الظواهــر التــي فرضهــا التغـ ّـر االجتامعــي
والسـيّايس ،هــي عنــر مــن عنــارص التعقيــد يف املجتمعــات ،مييزهــا الترشيــع اإلســامي.
مالحظات حول نشأة القانون اإلسالمي:
السياســي:
األثــــر ّ
ومــع ذلــك فــإ ّن الترشيــع اإلســامي ذو صبغــة كونيــة؛ فــإذا كانــت فــرة تطــوره قــد اســتم ّرت لع ّدة
قــرون بــرزت أثناءهــا تأث ـراتٌ خارجيــة قويــة يف امليــدان الترشيعــي ،فــإ ّن العلــاء املســلمني قــد
توصلــوا رغــم ذلــك إىل فــرض تصـ ّور لعــامل تتقاســمه مجتمعــات متنوعــة يف العــامل العــريب وخارجــه،
ّ
فسهــا الفقــه" قــوة متجانســة لخلــق عدالــة رشعيــة"( ،((2إىل درجــة ســيكون
وجعــل الرشيعــة التــي ّ
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( ((2نعــود هنــا إىل التصـ ّور الغــريب لــــ"الترشيــع اإلســامي" الغامــض مبــا فيــه الكفايــةْ ،يك يشــمل الكثــر مــن هــذه القوانــن،
ففــي املثــال املذكــور  -لســوريا تحــت الحاميــة  -وفــرة اإلنتــاج القانــوين تجعــل املســؤول الفرنــي يف حــرة عميقــة إىل ح ـ ّد
جمــع الترشيعــات "املحليّــة" تحــت تســميّة "القانــون العثــاين"؛ فالقانــون العثــاين مــوزع إىل ثالثــة أصنــاف :الترشيــع القانــوين
اإلســامي املس ـ ّمى رشيعــة ،والقانــون العــريف واملــدين ،والقانــون املجمعــي.
األول هــو الترشيــع ال ّدينــي املشــرك يف كافــة أنحــاء املــرق اإلســامي .والثــاين هــو القانــون العــريف واملــدين األقـ ّـل ارتــكازًا عــى
الترشيــع ال ّدينــي؛ إلّ إ ّن حكمــه ومصــادره قــد كانــت يف الغالــب علامن ّي ـ ًة ونطاقهــا مقتــر عــى اإلمرباطوريــة العثامن ّيــة .أمــا
القانــون املجمعــي فلــه خاصيّــة دوليّــة وال يهـ ّم عا ّمــة ســوى األجانــب املقيمــن يف تركيــا.
ويف نهايــة املطــاف ،ينبغــي إضافــة ترشيــع قانــوين غــر إســامي ومحاكــم طائفيــة خاضعــة لزعــاء الطوائــف املســيحية
واليهوديــة ...إلــخ .وف ًقــا لالمتيــازات املمنوحــة للطائفــة يف مســألة األحــوال الشــخص ّية ،وهــذه إحــدى تجل ّيــات انعــدام القــدرة
األكيــدة لــدى املســلمني لعلمنــة قانــون األحــوال الشــخص ّية".
Haut- Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban, La Syrie et le Liban en 1922, Paris, E.
Larose, 1922, pp. 73-74.
( ((2عىل ح ّد عبارة غريتز  .Geertzمرجع سابق ،املرجع نفسه ،ص .242
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مــن الصعــب القــول بــأ ّن رحالــة مغرب ًّيــا لــن يشــعر بال َّراحــة يف كافــة أرجــاء العــامل اإلســامي؛ وذلــك
انطالقًــا مــن مثــال كبــار ال َّرحالــة العــرب كابــن بطوطــة وابــن خلــدون ،وإىل الحــد الــذي أصبحــت
فيــه الهيئــات ال ّدول ّيــة قــادر ًة عــى اقـراح توليفــات ترشيع ّيــة مقبولــة مــن عديــد الـ ّدول.
إ ّن اســتخدام اللّغــة العرب ّيــة يف نُظــم تعليــم الـ ّدول اإلســام ّية لــه أثـ ٌر  -كــا نعلم  -يف هــذا التو ّجه
نحــو االتحــاد ،الــذي مييــز تاريــخ هــذه املجتمعــات .ولذلــك علينــا التذكــر أ ّو ًل كيــف يفــرض هــذا
ـول اليــوم عنــد
نفســه عــى العــامل ،وكيــف ينتظــم وينتــر منوذ ًجــا معياريًّــا مهيم ًنــا ومقبـ ً
التص ـ ّور َ
مجتمعــات شــديدة االختــاف ،إىل درجــة أ ّن الترشيــع اإلســامي الذي مل يعد مقسـ ًـا إىل خمس كلّيات
كــرى ،هــو يف نّهايــة املطــاف قريــب جـ ًّدا ،ويثــر اهتــام كل من الســنة والشــيعة عــى ح ٍّد ســواء(.((2
يقتــي هــذا التفســر أ ّولً تحديــد مفهو َمــي الرشيعــة والفقــه ومتييزهــا ،ومــن املؤكّــد أ ّن الكتــاب
املقـ ّدس اإلســامي الــذي ينتــر عــر حــركات س ّياسـ ّية متطرفــة يجعــل هــذا التمييــز صع ًبــا ،وبقــدر
مــا يبــدو الترشيــع اإلســامي متض ّم ًنــا يف مفهــوم الرشيعــة ،فــإ ّن أســلمة القانــون تعنــي "تطبيــق
الرشيعــة اإلســام ّية".
املفهومــن ال يشــمالن الحقــول الدالليــة املختلفــة
أقــل فاعليــة؛ ألن
لكــن التمييــز ال يــزال َّ
ْ
فحســب ،بــل عــاوة عــى ذلــك فــإ ّن رفــض الخلــط بينهــا هــو إحــدى الحجــج الرئيســة
للمعارضــن؛ ســواء لــدى اإلصالحيــن أم العلامنيــن ،وهــو تصــور شــامل للترشيــع اإلســامي
الــذي تســعى الحــركات اإلســام ّية املتطرفــة لفرضــه(((2؛ إ ْذ ميكــن وصــف الوضــع املخصــوص
( ((2ويتعلّــق األمــر بأربــع مــدارس ســنيّة :الحنفيّــة والشــافعيّة واملالكيّــة والحنبليّــة ،والجعفريّــة بالنســبة إىل الشــيعة ،وتع ـ ُّد
األخــرة عنــد الس ـ ّنة مدرســة خامســة .أمــا الشــيعية فتتض ّمــن مــدارس أخــرى هــي أكــر "محليّــة" شــأن ال ّزيديّــة يف اليمــن.
هنــاك مالحظتــان تفرضــان نفسـ ْيهام يف هــذا املوضــوع :إ ّن تـــأثري املدرســة اليــوم يتعلّــق مبصــادر الترشيــع أكــر مــن أوضــاع ال ّناس
أي مدرســة .ثـ ّم إ ّن هــذا التو ّجــه األحــادي يتصــل أولً بالترشيــع وبشــكل
الذيــن ينتســبون إىل السـ ّنة أو الشــيعة ،ولكــن ليــس يف ّ
أقـ ّـل بالتنظيــم السـ ّيايس للســلطة والبعــد ال ّروحــي لإلســام.
وحول الخالفات القامئة اليوم بني الس ّنة والشيعة انظر إميانويل سيفان:
Emmanuel Sivan "Sunni Radicalism in the Middle-East and the Iranian Revolution", Int. Journ. of Middle-East Studies, 21 (1989), pp. 1-30.
( ((2يف معنــى التفســر الالئــي للتمييــز بــن الرشيعــة والفقــه ،انظــر م .س .العشــاوي :اإلســام السـ ّيايس (بالعرب ّيــة) ،القاهــرة
 ،1987وقــد قمنــا بتقديــم الكتــاب يف نرشيّــة مركــز الدراســات والتوثيــق والقانــوين واالقتصــادي واالجتامعــي ،CEDEJ ،القاهــرة،
 .1987والنســخة الفرنسـيّة لكتــاب:
L'islamisme contre l'Islam, Paris, La Découverte, 1989.
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بالرشيعــة والفقــه مــن خــال اســتخدام املفهــوم الرئيــس لـــ"حكــم" املتطابــق مــع أكــر جوانــب
"موضوعاتيــة" (((2( )objectivistesيف الرشيعــة اإلســامية.
ويف الحقيقــة فــإ ّن الترشيــع اإلســامي يشــتغل إىل حــ ّد مــا بطريقــة شــبه ميكانيكيّــة ،فــدور
رشعــن األســايس هــو املســاعدة عــى إضفــاء املرشوعيــة عــى األعــال اإلنســانية ،ضمــن شــبكة
امل ّ
متتـ ّد مــا بــن الحــال والحـرام ،وإضفــاء القانونيــة عــى الفعــل ووضعيتــه ضمــن هــذا املجــال .هــذا
هــو الــذي يســمى بالحكــم.
ـص
وهــذا الوضــع ميكــن أن يفــرض نفســه عــى معــارف ال ّنــاس؛
خصوصــا إذا كان ناب ًعــا مــن النـ ّ
ً
القــرآين الرصيــح و/أو مــن الســنة النبويــة الثابتــة ،أي ثابتــة مثلــا هــو معلــوم بواســطة سلســلة ،ال
أيضــا أ ّن القــرآن ليــس لــه مــن
تنقطــع مــن الـ ّرواة؛ فالقــرآن والسـ ّنة يشـكّالن الرشيعــة ،ولكننــا نعلــم ً
املعياريــة ســوى القليــل (((2( ،((2( )peunormatifوأ ّن الســنة مشــكوك فيهــا غال ًبــا .وحينئــذ ينبغــي
عــى العقــل البــري التدخـ ُـل لتفســر الرشيعــة لقــول الحــق ،وهــذا هــو موضــوع الفقــه.
وهــذا املصطلــح يشــر يف أصلــه إىل النشــاط الفكــري ،وتش ـكّل املعرفــة ،أي إىل الــذكاء والعقــل.
إنــه حينئـ ٍـذ دور النــاس ،وتحدي ـ ًدا خطــر الذاتيــة الكامــن يف عملهــم الــذي بواســطته تطــور عــر
تاريــخ املجتمعــات اإلســام ّية التوتّــر الدائــم بــن االنغــاق العقائــدي والزندقــة.
( ((2موضوعاتيــة (  )Objectivismeهــي موقــف مــن املعطيــات الذاتيــة ويأخــذ يف الحســبان املعطيــات التــي ميكــن الســيطرة
عليهــا مــن خــال الحــواس ،هــي تيــار فلســفي صاغتــه آيــن رانــد ،)Ayn Rand(،وتشــمل مجــاالت متعــددة ،وتقــوم عــى جملــة
املبــادئ التاليــة:
الواقــع موجــود بشــكل مســتقل عــن ذهــن العاقــل ،والنــاس يف تواصــل معــه مــن خــال مــدركات الحــواس التــي تســمح لهــم
بتكويــن مفاهيــم نابعــة مــن مســار منطقــي اســتنتاجي واســتقرايئ.
واملقصــد األخالقــي مــن الوجــود هــو ســعي وراء الســعادة واألنانيــة العقالنيــة ،واملنظومــة االجتامعيــة الوحيــدة التــي تتفــق مــع
هــذا القصــد األخالقــي هــي" :دعــه يعمــل" الرأســايل.
ودور الفــن يف الحيــاة اإلنســانية هــو تحويــل الفكــرة امليتافيزيقيــة إىل استنســاخ انتقــايئ للواقــع ،يف شــكل مــادي قابــل للفهــم
وتوليــد االســتجابة العاطفيــة.
وينظــر هــذا التصــور إىل القانــون باعتبــاره منت ًجــا ومقــر ًرا برشيًّــا رصفًــا ،منكـ ًرا بذلــك نظريـ َة الحــق الطبيعــي املثاليــة القدميــة.
[إضافــة املرتجــم].
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( ((2ما يقرب عن  200آية عىل ما يربو  ،6000تتح ّدث عن املعايري الترشيع ّية.
( ((2املقصــود بقلــة املعياريــة يف القــرآن ،هــي أن اآليــات املتعلقــة بالقواعــد القانونيــة والترشيعيــة (الفقهيــة) يف القــرآن قليلــة
جـ ًّدا ،مقارنــة بســائر اآليــات التــي تتعلــق مبســائل العقيــدة واألخــاق واإلميــان.

مركز نهوض للدراسات والنشر

ورجــال الديــن يعــرون عــن هــذا التوتّــر مــن خــال جعــل معــاين اإلميــان والعقــل متعارض ـ ًة،
ويختلــف الفقهــاء بــن االســتعامل الحــريف للنصــوص املؤسســة للترشيــع وأولئــك الذيــن يفرسونهــا
تفسـ ًرا متحـ ّر ًرا بــل ل َن ُقــل :تحرريًّــا ،للتمييــز بــن العقيــدة ومصلحــة األمــة ((2(،وبفضــل هــذا التوتّــر
يعـ ّـر الس ـيّايس عــن نفســه ،أي عــن مســار إضفــاء املرشوعيــة عــى القاعــدة.
ومن الرضوري حقًّا أن نق ّرر من هو املؤهل للترصيح بالحكم وما مضمونه ،والعرف هنا هو املصدر
األول للصعوبــات ،ففــي املجتمعــات اإلســام ّية يوجــد تأثــر متبادل بــن العــادات والقواعــد القانون ّية،
وخالفًــا لتصـ ّور ســائد بكــرة فــإ ّن العــرف ال يظهــر مبثابــة عامل مــن القواعــد املغلقــة واملكتفيــة بذاتها.
إ ّن العــرف هــو املعــروف (املعــروف عبــارة مــن الجــذر الــداليل نفســه) كمعيــار يف مجتمــع مــا،
غــر أ ّن هــذا املعيــار املعــروف يتخــذ بُع ـ ًدا آخــر عندمــا ينــدرج يف الفقــه ،ويُعــرف بــه مــن قبــل
هــذا العلــم .وهــذا هــو معنــى العبــارة القرآن ّيــة "األمــر باملعــروف."...
املعــروف ليــس مــا يعــرف بالخــر عنــد مختلــف الجامعــات البرشيّــة ،بــل إضافــة إىل ذلــك هــو
املعــرف بــه عــى هــذا النحــو ،مــن طــرف رجــال ال ّديــن الذيــن يحــق لهــم الترصيــح مبــا يطابــق
منــه العقيــدة ،التــي هــي عقيــدة أرثوذكسـيّة( .((3( )Orthodoxe( ((2يف هــذا املعنــى فــإ ّن الترشيــع
اإلســامي شــامل وميتلــك عــد ًدا مــن القواعــد غــر اإلســام ّية.
ـح دور هــؤالء املفرسيــن الذيــن ســمح لهم الــرع بذلــك .ولنتذكّــر  -دون إلحاح
ومــن املهــم توضيـ ُ
ألنّــه ســيؤ ّدي إىل كــرة االســتطراد  -أ ّن املجتمعــات التــي ظهــرت فيهــا ال ّديانــات التوحيديّــة قــام
رجــال ال ّديــن خاللهــا بــدور محــوري ،مــن أجــل وضــع مد ّونــة عقديّــة فرضــت ذاتهــا مرج ًعــا لتقييــم
األعــال القانون ّيــة ،حتــى وإن كان االنتقـ ُ
ـال مــن الدينــي إىل القانــوين يُفــي إىل ســبل مختلفــة أحيانًا.
املؤسســن للمذاهــب الكــرى
وال يقتــر الفقــه عــى مــا وقــع اإلعــان عنــه عــى يــد العلــاء ّ
 حــوايل القــرن الثالــث الهجــري  -فحســب ،بــل مــا وقــع تناقلــه فيــا بعــد بواســطة أجيــال مــنالعلــاء الذيــن تل ّقــوا تكوي ًنــا كاف ًيــا ،وتــم االع ـراف بقدرتهــم عــى القيــام بذلــك.
( ((2إ ّن املفهــوم القديــم للمصلحــة العامــة للمجتمــع اإلســامي التــي أكّدهــا الفقــه ،قــد أفــاد األســاس النظــري للتفاســر
الحديثــة للترشيــع اإلســامي ،تحــت تأثــر الحركــة اإلصالح ّيــة يف بدايــات هــذا القــرن.
( ((2حول مفهوم األرثوذكس ّية يف التصور املقارين ،انظر:
S. Eisenstadt, "Hétérodoxie, sectarisme et dynamique des civilisations, "Diogène, 120, 1982, pp. 3-25.
( ((3يعني الكاتب بعقيدة أرثوذكسية العقيدة املغلقة الجامدة التي ال تقبل التطور وال التغيري[ .إضافة املرتجم].
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إ ّن مهارتهــم يف املبــادرة كانــت محــدودة جـ ًّدا ،وتأويلهــم الحـ ّر يــكاد يكــون ممنو ًعــا .كان قرشــوم
شــوالم ( )Gershom Scholemقــد وصــف بدقــة هــذه اآلل ّيــة عنــد اليهوديّــة ،عندمــا تحـ ّدث عــن
أي يشء إىل مجمــوع اآلراء
التلقــن يف العلــوم التلموديّــة" :مل يكــن يتــم تشــجيع التلميــذ عــى إضافــة ّ
التــي تعلّمهــا عــن شــيوخه.
وكــا ذكرنــا فاألصالــة ليســت لهــا قيمــة يف مجتمــع دينــي تقليــدي .فــا ميكــن املغــاالة يف األمــر،
فاألصالــة ال تتد ّخــل إالّ بطريــق غــر مبــارشة يف الــروح ،ولكــن يف رأيــي :مــن املســتبعد متا ًمــا أن
يقــع تشــجيع التلميــذ مبــارشة عــى إبــداء الــرأي يك يظهــر األصالــة .((3( "..لقــد كانــت تطغــى عــى
مثــل هــذا التقلّــب االجتامعــي الحاج ـ ُة إىل التذكــر املســتمر بعــدم الخــروج عــن األرثوذكســية.
إ ّن اعـراف املجتمــع مبجموعــة  -رجــال ال ّديــن  -مخـ ّول لهــا وحدهــا قــول القانــون ،يعكــس الصلــة
املتينــة ج ـ ًّدا القامئــة بــن القانــوين والس ـ ّيايس؛ ذلــك أ ّن التفــاوض يف محتــوى القانــون يت ـ ّم مــا بــن
هــؤالء الرجــال العلــاء والســلطة الس ّياســية ،ولكــن يف هــذه النقطــة بالضبــط ميكــن توضيــح العالقــة
مــا بــن السـ ّيايس واألنرثوبولوجــي .فموقــع الوســطاء العلــاء مــا بــن املجتمــع والســلطة الس ّياسـ ّية
يـ ُّ
ـدل عــى أنّهــم منخرطــون يف الوقــت ذاتــه يف كال الجهتـ ْـن.
فمــن جهــة األمــر ،وهــو الضامــن لتطابــق النظــام القانــوين مــع الرشيعــة ،ومه ّمتــه ليســت الحكــم
فحســب ،بــل الحكــم مبــا يتطابــق مــع هــذا ال ّنظــام ،وهــذا هــو غــرض "الس ّياســة الرشع ّيــة" التــي
يعــود معناهــا إىل القــرن الرابــع عــر ميالديًّــا ،مــع ابــن تيم ّيــة( ،((3ومــن واجــب العلــاء التذكــر
بهــذه امله ّمــة عنــد االنحـراف عــن مبــادئ القــرآن والسـ ّنة.
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(31) G. Scholem, in "L'identité juive. Entretiens avec G. Scholem", Actes de la Recherche en Sciences sociales,
35-1980, pp. 3-19 (cf. p. 7).
بالنســبة إىل الترشيــع القانــوين للكنيســة الكاثوليكيــة .انظــرPierre Legendre, L'amour du censeur, Paris, 1982, p. 12 :
كان البنــاء الدوغــايئ القانــوين الغــريب" يهــدف إىل ردع الجهــود التأويل ّيــة التــي ت ُعــد غــر مرشوعــة أي هادمــة تتجــاوز حــدو ًدا
ال ميكــن تخطّيهــا".
وهــذا التأويــل موجــود يف النظــام الترشيعــي اإلســامي وهــو االجتهــاد .لك ّنــه يخضــع لــدى العلــاء إىل قواعــد صارمــة ،وال تهــدف
ّإل إىل صقــل تفاســر مذهب ّيــة.
إ ّن العودة إىل تفسري واضح لهذه لقواعد هي أساس إعادة التفسري اإلصالحي املعارص للعقيدة.
( ((3انظر:
H. Laoust, Le traité de droit public d'Ibn Taymîya. Traduction annotée de la Siyâsa sharî'ya, Damas, Bull,
d'études orientales, 1948.
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ومــع ذلــك ال ينبغــي االعتقــا ُد بــأ ّن العلــاء كيــان متجانــس ،فأولئــك الذيــن يضعــون "قانونًــا
للتنبيــه" ليســوا ســوى كبــار العلــاء املفتــن وشــيوخ املســاجد الكــرى .ويف مقابــل ذلــك فــإ ّن الغالب ّية
الســاحقة منهــم متثّــل بصــورة أوســع املجتمــع الحامــل لثقافــات تُرتجــم إىل مســتوى معيــاري ،عــر
املؤسســايت الــذي كان محــل جــدل.
كل مــا ينتــج هــذا التنـ ّوع ّ
ـص مــر يف القــرن التاســع
وكــا الحــظ ذلــك جيلبــار دي ال نــوي ( )Gilbert Delanoueفيــا يخـ ّ
أنفســهم يف مواجهــة ســكان يتناقلــون
عــر" :إ ّن الوســطاء املتعلمــن عــن (النظــام األزهــري) يجــدون َ
معتقــدات وتصـ ّورات ومامرســات غــر مدروســة مبــا فيــه الكفايــة؛ لك ّنهــا موجــودة يف الواقــع.
إ ّن اإلنســان الــذي شـكّلته املســاجد وال ّزوايــا الصوف ّيــة مصــاب بــدوره بعــدوى هــذه األشــياء ،ومــن
الصعــب عــى الحــدود التــي كانــت لديــه أن تعــرف فيــا بــن الحـرام والحــال بــأ ّن املذهــب  -الذي
(((3
ينقــل نقاشــات قدميــة حــول هــذه القضايــا  -ميكــن أن يق ّيــم بشــتى الطــرق كل حالــة مبفردهــا.
فكرة القانون وتطبيقها يف الثقافة التشريع ّية اإلسالم ّية:
العودة إلى األنثروبولوجي:
ينبغــي أن نضــع يف صلــب اهتاممنــا هــذا الرتتيــب الخــاص للجامعــة ،الــذي شـكّله رجــال ال ّديــن يف
املجتمعــات اإلســام ّية ،فهــذا التنـ ّوع ال يتــم التأكيــد عليــه د ْو ًمــا يف دراســات التاريــخ السـ ّيايس لقياس
ـامل يف الغالــب اخـر َاق املجتمع.
املــدى والطريقــة ،التــي اســتطاع مــن خاللهــا تصــو ٌر قانــو ٌّين شـ ٌ
تحليــا "نص ًّيــا" مبال ًغــا فيــه
ً
ومــن وجهــة النظــر هــذه فإ نّــه مــن الجائــز التفكــ ُر يف أ ّن
( )trop textuelleللقانــون يخفــي يف جــزء منــه مــا ميكــن أن يُظهــر هــذا التحليــل ذاتــه
أيضــا.
عــى أنّــه
"ســياقي " (ً )contextuelle
ّ
إ ّن القانــون – كــا هــو معلــوم  -هــو رؤيــة للواقعــي )une vision du réel( ،مثــل ســائر ال ّنظــم
املعرفيــة كال ّديــن والفـ ّن والعلــم .وميكــن أن نــدرك معنــاه انطالقًــا مــن الكلــات التــي تعـ ّـر عنــه.
ول َن ُقــل مــن البدايــة :إ ّن أفضــل عبــارة تعـ ّـر عــن معنــى القانــون يف العرب ّيــة هــي "حــق" (جمــع
(33) G. Delanoue, "Intermédiaires culturels dans l'Egypte au XIXème siècle : soufis, ulama' obscurs, étudiants
des mosquées", in Les intermédiaires culturels, Actes du colloque du centre méridional d'Histoire sociale, des
mentalités et des cultures, Aix-en-Provence,1978, pp. 96-107, cf. p. 107.
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ـي (حقوق
حقــوق) ويحتــوي القانــون عــى قســم مــن الــذا ّيت (حقوق اإلنســان) وقســم مــن املوضوعـ ّ
النص ّيــة التــي أنشــأها
ـي هنــا ألنّــه مقــروء بشــكل مو ّحــد عــر اســتخدام املد ّونــة ّ
اللّــه) ،وموضوعـ ّ
العلــاء ،وحينئــذ ميكــن أن نتوقّــع مــا يحملــه هــذا املصطلــح اليــوم مــن تناقــض وســوء فهــم( ،((3ثــم
إ ّن مفهــوم الحـ ّـق يتناســب مــع الثقافــة العقالنيّــة ،فــا هــي املعــاين التــي تتضمنهــا هــذه العبــارة؟
إ ّن الحــق يف اآلن ذاتــه هــو الواقعــي والعــادل واملعقــول ،ومــن ال ّناحيــة املثال ّيــة فــإ ّن مــا هــو
أيضــا ،وهــذا التوافــق أو الوحــدة بــن
وخصوصــا معقـ ً
واقعــي ال ميكــن إالّ أن يكــون صحي ًحــا
ـول ً
ً
الواقعــي وتصوراتــه يؤكــد نفســه باســتمرار؛ ففــي املســتوى ال ّدينــي يـ ّ
ـدل الحـ ّـق عــى أ ّن اللّــه فيــض
كل يشء ،وعــى املســتوى األخالقــي فهــو يعـ ّـر عــن الرتتيــب الجيّــد لألشــياء وعــن التــوازن والعدالــة
ّ
ـادل ،وأن يكــون عــى حــق أو عــى العكــس ،أن يكــون عــى
(الثمــن العــادل للــيء ،وأن يكــون عـ ً
ضاللــة أي ال يكــون الحـ ّـق يف جانبــه).
أمــا عــى املســتوى القانــوين فــإ ّن العبــار َة قاطعـ ٌة ملــا هــو عــادل ومعقــول ...إلــخ .ولكــن هنــا يــرز
والســياق م ًعــا هــو
مــا كان يبــدو صعوبــة كــرى لــدى القانونيــن :وهــي أ ّن ضــان تالقــي النـ ّ
ـص ّ
أفضــل تعريــف للقانــون ،الــذي ميكنــه التوفيــق بــن املتطلّبــات املنصــوص عليهــا يف العقيــدة ،وتلــك
التــي يطالــب بهــا ال ّنــاس اجتامعيًّــا حتّــى يتمكّنــوا مــن إثبــات وجودهــم.
ويف الحيــاة القضائ ّيــة يقــع تطبيــق هذا املفهــوم للقانون من خــال توزيع مخصوص لــأدوار؛ حيث
يســاهم الفاعلون األساســيون  -قضاة وشــهو ًدا محرتفني  -كل من موقعه يف إنارة الحقيقة ،أي يف إيجاد
الصلــة الرضوريّــة بــن القانــون والواقــع :البحــث يف القانــون عــن تفســر ينبغــي لــه أن يفســح
هــذه ّ
املجــال للحقيقــة بالوجــود ،ويف املقابــل البحــث عـ َّـا يطابــق الحقيقــة مــا هــو مذكــور يف القاعــدة.
وقــد يكــون هــذا هــو الســبب يف أ ّن األدوات املميــزة لإلثبــات يف الترشيــع اإلســامي القديــم (البينة
عــى مــن ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر) ،ومبــادئ التقــايض الشــفوية األســاس ،قــد عرفــت تطـ ّو ًرا
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مرشعــي
( ((3حقــوق جمــع حــق ،وتعنــي اليــوم القانــون الــذي يُــد ّرس يف كليّــات الحقــوق؛ ذلــك أ ّن "حقــوق اإلنســان" لــدى ّ
القانــون الوضعــي هــي ذاتيّــة يف جوهرهــا ،وتهــدف إىل الح ّريــات األساس ـيّة لإلنســان يف املجتمــع.
رشعــي الترشيــع اإلســامي تقاســم الحقــوق والواجبــات ،وهــذا األخــر هــو عبــارة عــن محتــوى مــن
وتعنــي العبــارة ذاتهــا عنــد م ّ
محتويــات حقــوق اللّــه.
ـر العقبــات
وقــد أ ّدى هــذا التق ّبــل املــزدوج إىل مســتويات مختلفــة مــن قـراءة اإلعالنــات اإلســام ّية لحقــوق اإلنســان ،وهــي تفـ ّ
التــي تتجـ ّـى يف االجتامعــات املعقــودة بــن رجــال قانــون ال ـ ّدول العربيّــة ،وهــي تحــول دون صياغــة توصيّــات يُجمــع عليهــا
الصيــغ العا ّمــة.
بصيــغ غــر ّ
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ها ًّمــا ودقي ًقــا يف تاريــخ القضــاء اإلســامي(((3؛ فاملهـ ّم عنــد القــايض هــو احـرام الــروط املوضوعيــة
املحيطــة بوســائل اإلثبــات يف الترشيــع اإلســامي.
ويف النهايــة إثبــات حقيقــة الواقعــة القامئــة وف ًقــا لهــذه القواعــد ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار بعــض
شــهادات الـ ُّزور التــي يدينهــا القــرآن رصاحـ ًة يف الكثــر مــن آياتــه(.((3
إ ّن محاكــم األحــوال الشــخصية تق ـ ّدم اليــوم صــور ًة لهــذا البحــث مــن أجــل الوصــول إىل حـ ّـل
ـج املق ّدمــة لدعــم مطالــب
ـي للمنازعــات؛ فأحكامهــا تبـ ّـن يف مــر عــى ســبيل املثــال أن الحجـ َ
توافقـ ّ
اللزمــة رش ًعــا ،ال تتطابــق بالــرورة مــع الحقائــق يف ح ـ ّد
الطــاق ،والتــي تعتمــد عــى الشــهادات ّ
ذاتهــا ،وإنّ ــا مــع الحقائــق "املتوقعــة" التــي تؤكّــد الحقيقــة املقبولــة توافق ًّيــا؛ ففــي الغالــب تتطابــق
هــذه الحجــج مــع دوافــع نعلــم بالطبــع أنّهــا للتأثــر عــى حكــم القــايض(.((3
وقــد ال يكــون للتقــايض املتبــع أمــا َم محاكــم القــايض املكانـ ُة التــي يســتحقها يف دراســات الترشيــع
الســاح بفهــم أفضــل لبعض املامرســاتاإلســامي ،والتــي مــن شــأنها  -إذا كانــت عــى هــذه الحــال ّ
القضائ ّيــة املعــارصة .فعــى ســبيل املثــال كيــف يتح ـ ّدد موقــع الواحــد مقارنــة باآلخــر ،أي القــايض
مقارنــة باملحامــي؟
غــرت القوانــن الحديثــة مــن دوره جذريًّــا فهــو جــزء مــن اســتمراريّة ت ّاريخ ّيــة؛
فــاأل ّول وإن ّ
ففــي القضايــا التــي يتد ّخــل فيهــا الترشيــع اإلســامي -مثــل قضايــا األحــوال الشــخصية للمســلمني -
ـض ال ّنزاعــات وف ًقــا للقانــون الوضعــي.
رف بوصفــه ممثـ ًـا للدولــة ،ومكلّ ًفــا بفـ ّ
يت ـ ّ
( ((3انظر يف هذا الصدد:
R. Brunschvig, "Le système de la preuve en droit musulman", in Etudes d'islamologie, T. 2, Paris, Maisonneuve et Larose, 1976, pp. 201-218.
( ((3القــرآن الكريــم :ســورة النســاء اآليــة " :135يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن َآ َم ُنــوا كُونُــوا قَ َّوا ِمـ َـن بِالْ ِق ْسـ ِ
ـط شُ ـ َه َدا َء لِلَّـ ِه َولَـ ْو َعـ َـى أَنْف ُِسـ ُك ْم أَ ِو
الْ َوالِ َديْــنِ َو ْالَقْ َر ِبـ َن إِ ْن يَ ُكـ ْن َغ ِن ًّيــا أَ ْو فَ ِقـ ًرا فَاللَّـ ُه أَ ْو َل ِب ِهـ َـا فَـ َـا تَتَّ ِب ُعــوا الْ َهـ َوى أَ ْن تَ ْع ِدلُــوا َوإِ ْن تَلْـ ُووا أَ ْو ت ُ ْعرِضُ ــوا فَـ ِإ َّن اللَّـ َه كَا َن
بِ َــا ت َ ْع َملُــو َن َخ ِبـ ًرا".
وســورة املائــدة اآليــة " :8يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن َآ َم ُنــوا كُونُــوا قَ َّوا ِم ـ َن لِلَّ ـ ِه شُ ـ َه َدا َء بِالْ ِق ْسـ ِ
ـط َولَ يَ ْج ِر َم َّن ُك ـ ْم شَ ـ َن َآ ُن قَـ ْو ٍم َعـ َـى أَلَّ ت َ ْع ِدلُــوا
ا ْع ِدلُــوا ُه ـ َو أَقْـ َر ُب لِلتَّ ْق ـ َوى َوات َّ ُقــوا اللَّـ َه إِ َّن اللَّـ َه َخ ِب ـ ٌر بِ َــا ت َ ْع َملُــونَ".
يتوســلن يف غالــب األحيــان بخيانــة الــزوج أو زواجــه بثان ّيــة ،وهــي حالــة
( ((3عــى ســبيل املثــال ال ّنســاء ال ّراغبــات يف الطــاق ّ
يعــرف بهــا القانــون ،وبعــدم دفــع النفقــة وســوء املعاملــة ،وهــي أســباب يقبلهــا القــايض بيــر .هــذه املالحظــات اســتنتجتها
مــن أحــكام املحاكــم املرصيّــة األخــرة.
B. Botiveau, "1979-1985, le droit de la famille en question", Maghreb- Machrek, 127, 1990, pp. 51-64.
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ولك ــن أم ــام ع ــدم الوض ــوح املتكــ ّرر للقان ــون؛ الســ ّيام إذا م ــا نظرن ــا إىل الش ــكوك املتعلق ــة
باملس ــتوى الســ ّيايس ،ح ــول رشعي ــة ه ــذه القوان ــن م ــن منظ ــور الرشيع ــة اإلس ــام ّية (وه ــي
خصوص ــا
ح ــال م ــر) ،فإنّ ــه يعي ــد تأكي ــد حرص ــه أحيانً ــا ع ــى االح ــرام الكام ــل للمب ــادئ؛
ً
أثن ــاء س ــر التق ــايض.
وهــذا املوقــف موجــو ٌد يف مختلــف البلــدان العربيــة اليــوم ،وهــو ال يتعلّــق بالقانــون الوضعــي
فحســب ،ففــي حــاالت أخــرى وملناهضــة األع ـراف املحل ّيــة يســعى إىل فــرض إج ـراءات املحكمــة
املتطابقــة مــع الترشيــع اإلســامي ،مثلــا تظهــره مختلــف البحــوث الحديثــة(.((3
أ ّمــا وضعيــة املحامــي فهــي أمــر آخــر ،ومبــا أنّــه مثــرة الحداثــة القانون ّيــة (وقــع تنصيــب املحامــن
يف اآلن ذاتــه مــع نشــأة القضــاء املــدين ،وانطالقًــا مــن نهايــة القــرن التاســع عــر) فقــد ســاهم
املحامــي يف تســليط الضــوء عــى التغيـرات الها ّمــة يف امليــدان القانــوين ،بفعــل الس ّياســات الحكوم ّيــة
الطوعيــة التــي يتــم التشــكيك يف رشعيتهــا اليــوم ،فضـ ًـا عــن دورهــا الحــايل املرفــوض أحيانًــا مــن
قبــل دعــاة تطبيــق الرشيعــة اإلســام ّية(.((3
وبغ ــض النظ ــر ع ــن التحلي ــل ال ــذي ميك ــن القي ــام ب ــه م ــن الناحي ــة السيّاس ــية ح ــول ه ــذه
أي املؤسســـات
املؤسســـة ،فـــإ ّن الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه يف ضـــوء مـــا قيـــل اآلن هـــوّ :
التـــي كان يتـــم خاللهـــا تأمـــن وظيفـــة ال ّدفـــاع يف قضـــاء الرشيعـــة اإلســـامية إىل حـــدود
الق ــرن األخ ــر؟
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يخص املغرب:
( ((3حول العالقة بني الترشيع اإلسالمي والقانون العريف يف أحكام القضاء انظر فيام ّ
L. Rosen, "Judicial Discrétion and Légal Culture in an Islande Law Court in Morocco", in Islam. Société et
.82-71 .pp ,1981 ,12 ,communauté. Anthropologies du Maghreb, Paris, CNRS, les Cahiers du CRESM
وفيام يخص األردن انظر:
R. T. Antoun, "The Islamic Court, the Islamic Judge, and the Accomodation
.467-455 .pp ,1980 ,12 ,of Traditions : a Jordanian Case Studies",Int. Journ. of Middle-East Studies
وحول التداخل بني القانون الوضعي والترشيع اإلسالمي يف املحاكم املرصية انظر:
. .1979 ,E. Hill, Mahkama ! Studies in the Egyptian Legal System, Londres, Ithaca Press
( ((3عــى ســبيل املثــال يف الســودان ،انظــر الصــادق املهــدي ،العقوبــات الرشع ّيــة يف نظــام إســامي (بالعرب ّيــة) ،القاهــرة،
دار الزهــرايل .العــامل العــريب  ،1989وهـــ .بلوشــوH. Bleuchot, "Islam, droit pénal et politique", in Soudan, histoire,
. .identités, idéologies, ouvr. coll. , H. Bleuchot, C. Delmet, D. Hopwood ed
وقد نرشت سنة  1990يف مطبعة إيثاقا (.) Ithaca Press
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هــذا مــا ينبغــي أن يجيــز فهـ ًـا أفضــل ملعنــى االنتقــادات املو ّجهــة للــدور الحديــث للمحامــي،
والــر ّد الشــائع جـ ًّدا هــو أ ّن هــذه الوظيفــة كانــت تؤ ّمــن مــن طــرف الــوكالء( ،((4الذيــن يشــر إليهــم
القانــون العثــاين املــد ّون خــال النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر.
ـري بنــا البحــث عن الجــواب داخــل فلســفة القانــون املنظــم للمجتمعات؛
ويف واقــع األمــر فإنّــه حـ ٌّ
حيــث يكــون النــاس أكــر التزا ًمــا بتطبيــق الرشيعــة اإلســامية .ومبعنــى آخــر :فــإن طابــع املنازعــة
يف املحاكمــة مكفــول مــن القــايض نفســه ،ومــن خــال الحــرص عــى تطبيــق محاكمــة عادلــة فإنّــه
يســمح للم ّدعــى عليــه بالتوقّــي مــن تطبيــق صــارم جـ ًّدا للقانــون ،عــر التــاس مشــورة الفقهــاء.
غــر أ ّن الـ ّدور األســايس يعــود إىل الشــهود؛ فباختيارهــم مثلــا يقــع عــادة اختيــار املحلّفــن اليــوم،
أي اســتنا ًدا إىل مؤ ّهالتهــم املعــرف بهــا مــن النزاهــة والصــدق والحكمــة ،فضـ ًـا عــن ميــزة اطالعهــم
عــى كل مــا يقــع يف املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ،يكــون ترشــيحهم ال وفــق معرفتهــم الحصيفــة
بالرشيعــة اإلســام ّية ،وإمنــا عــى قــدر القبــول الــذي يحضــون بــه بــن النــاس يف ذلــك املجتمــع.
لقــد كانــت املحاكمــة تحيــل يف أج ـزاء متوازنــة تقري ًبــا عــى رشيعــة إســامية مثاليــة وعدالــة
ُمثــى ،تجعــان أحــكام القــايض مقبول ـ ًة.
إن ترشــيد التنظيــم القضــايئ هــو مصــدر "احرتاف ّيــة" الشــهود الذيــن يشــار إليهــم بعبــاريت
"الشــهود" و"العــدول"؛ ذلــك أن األمــر ال يتعلّــق بإثبــات الوقائــع فحســب مثلــا نتصــور ،بــل ال
ب ـ ّد مــن ح ـ ّد أدىن مــن املوضوعيــة لضــان العدالــة عــى الصعيــد االجتامعــي ،منــذ أن اضمحلّــت
طقــوس املجتمعــات جزئيًّــا تحــت تأثــر ضغوطــات الواقــع.
وبصــورة أدق فــإ ّن الشــاهد يتغــر ،وعــى هــذا األســاس فإنــه مــن املس ـلّم قبولــه يف وظائــف
جديــدة ذات طابــع توثيقــي ،متصلــة بالتدويــن وتســجيل وقائــع املحاكمــة .ونـراه اليــوم يف وظيفــة
خصوصــا ،وهــي وظيفــة "املــأذون" أي املوثّــق الفعــي /واملحامــي ،وهــو
ها ّمــة جـ ًّدا يف مــر واألردن
ً
رضوري يف أحــكام األحــوال الشــخص ّية .وقــد نجــد يف هــذه الوظيفــة بدايــات املحامــي الحديــث أكــر
مــن هــؤالء الوســطاء املشــكوك يف أمرهــم ممــن كانــوا "وكالء".
( ((4يف نهايــة القــرن  19مبــر لُ ّقــب أوائــل املحامــن الذيــن ت ـ ّم قبولهــم للمرافعــة يف املحاكــم املختلطــة والوطن ّيــة بعبــارة
الوكيــل .ومل يكــن لهــؤالء الــوكالء ســوى ســمعة ســيئة لــدى الســلطة القضائيّــة ،وكانــوا يعاملــون باعتبارهــم وســطاء أكــر مــن
االع ـراف بهــم مدافعــن فعليــن.
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لقــد وقــع إصــاح قانــون األحــوال الشــخص ّية اإلســامي يف املجتمعــات العرب ّيــة املعــارصة رســم ًّيا
يف القــرن العرشيــن ،مــن قبــل الحكومــات التــي ذللــت يف أكــر األحيــان عقبــات نّظريّــة كان يفرضهــا
العلــاء ،ولهــذا فــإ ّن إصالحاتهــم مل تكــن تحظــى باإلجــاع ،ومهــا يكــن مــن أمــر فــإ ّن الجــزء الــذي
كان غــر مقبــول اســتطاع أن يجــد صــداه يف قاعــات املحاكــم؛ حيــث أمكــن لوجهــة نظــر مختلفــة
أن تعـ ّـر عــن نفســها.
ويف ظـ ّـل هــذا ال ـراع ال ّدائــم الــذي نجــم عــن صعوبــة اجتــاع القانــون والواقعــي ،ميكــن أن
نكتشــف تناقضــات الترشيــع اإلســامي ،وهــذا هــو املنطــق الــذي يدعــو  -مــن أجــل إمكان ّيــة إيجــاد
مفروضــا برصامــة وفــق املراجــع العقائديّــة التــي
املعنــى  -إىل عــدم رؤيــة مــا يف القانــون؛ نظا ًمــا
ً
واملؤسســات
يبحــث النــاس دو ًمــا عــى التوافــق معهــا فحســب ،بــل نظا ًمــا يتفــاوض فيــه ال ّنــاس
ّ
الوســيطة التــي متثّلهــم بشــأنه ،وعليــه فهــو مينــح الترشيــع اإلســامي ألوانًــا شــديدة التّنـ ّوع حســب
أيضــا.
األزمنــة طب ًعــا واألمكنــة ً
وهــو مــا يســمح ،إذا تجاهلنــا بعــض لحظــات الضغــوط املعهــودة يف الس ّياســة ،بــرك فجــوات
قامئــة ،أو باألحــرى مســاحات كبــرة مــن االســتقاللية .وهــذا مــا ينبغــي أن تدركهــا األنرثوبولوجيــا
االجتامعيّــة للمجتمعــات العربيّــة واإلســاميّة مــن جملــة املســائل األخــرى.
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