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المقدمة

الفقــه  حــول  المألوفــة  األمــور  إنَّ 

اإلســامي فــي المواجهــة الكولونياليــة 

بعمــق  الفولكلــور  فــي  ســة  مؤسَّ

للقصــص  شــهرزاد  روايــة  يماثــل 

لمــدة ألــف ليلــة بــا انقطــاع أو تفاحــة 

لــوات))).  البخــاري  المحــرك  أو  نيوتــن 

فالســردية هــي تقريًبــا أحاديــة االتجــاه 

أراضــي  المســتعمرون  احتــل  دائًمــا: 

المســلمين وأقصــوا القوانيــن المحليــة 

ليــس  أوروبيــة))).  بأخــرى  واســتبدلوها 

الواقــع فــي هــذا  ثمــة مــا هــو بخــاف 

الوصــف مــا خــا مــا وقــع إلغــاؤه فــي 

هــذه.  التبســيط  محاولــة 

ليــس القانــون جــزًءا مــن الجهــاز األيديولوجــي 

مــن  جــزء  أيًضــا  هــو  بــل  فحســب،  للــدول 

عــن  النظــر  وبصــرف  الثقافيــة.  المصفوفــة 

-العســكرية  للســلطة  لنمــاذج متعــددة  حشــده 

الحكــم  اعتمــد  فقــد  واالقتصاديــة-  والسياســية 

 A. J. Liebling( )]1959]( البلينــغ  آي.جــي.  ألهمنــي  ))) لقــد 
وبنيتهــا. الجملــة  هــذه  لكتابــة   )1986

)2( al-Shaf’ie 2003: 8.

الكولونيالــي أيًضــا علــى جهــاز معقــد مــن التقنيــات 

الفقــه  مجــال  إنَّ  نفســه)3).  إلثبــات  الثقافيــة 

اإلســامي هــو مجــال مــن قبيــل تجمــع للســلطة 

الفقــه اإلســامي  إلــى  الثقافــة. وإذا نظرنــا  زائــد 

والعولمــة  الكولونياليــة  مؤشــرات  خــال  مــن 

مــا  فــإنَّ  مختلفــة،  مواقــع  فــي  الحدوديــة  وعبــر 

فباالعتمــاد  تعقيــًدا.  أكثــر  صــورة  هــو  ســيظهر 

علــى عــدد قليــل مــن اللقطــات، يمكننــا تتبــع كيــف 

ِطباًقــا  الحداثيــة  والممارســات  األفــكار  وجــدت 

اإلســامية  والتقاليــد  المؤسســات  فــي  لهــا 

ممارســة  علــى  الحداثــة  أثــرت  كيــف  وخصوًصــا 

التطــورات  وألجــل مســايرة  اإلســامي)4).  الفقــه 

بعــد  ومــا  الكولونياليــة  عصــور  فــي  حدثــت  التــي 

ســيكون  بالعولمــة،  تميــزت  والتــي  الكولونياليــة 

مــن المفيــد دراســة الفقــه اإلســامي عــن طريــق 

أو  الطبــاق  وتطــورات  التثقــف،  تبــادل  مفــردات 

الناميــة،  االجتماعيــة  والتخيــات  الكونتربنتاليــة، 

وموروثاتــه،  القانونــي  االستشــراق  وشــبكات 

تباًعــا.  والتــي ســيتم مناقشــة كل منهــا 

)3( Dirks 1992: 5.

بــاق. فعلــى  )4) إنَّ الكلمــة المفتــاح التحليليــة البــارزة هــي: الطِّ
الرغــم مــن أنَّ مصطلــح »الكونتربنتاليــة«، المســاوي للطبــاق 
فــي الموســيقى الكاســيكية، قــد شــهره المفكــر الفلســطيني 
األمريكــي إدوارد ســعيد )994)(، إال أنَّ الجديــر بالماحظــة أنــه 
وقبــل ســعيد بقرابــة خمســين ســنة كان بالفعــل مفهوًمــا 
األنثروبولوجــي  مفــردات  فــي  الفكريــة  المجــاالت  فــي  قوًيــا 
 .)Fernando Ortiz( )]1947] 1995( أورتيــز  فرنانــدو  الكوبــي 
أبــان مصطلــح الطبــاق فــي معجــم أورتيــز عــن تفعيــل الوهــم 
ــر  ــة التشــكيات الثقافيــة. إنَّ تبصُّ والســلطة فــي إنشــاء وإزال
أورتيــز المســتمد مــن ســياقه الكوبــي يمكــن أن يكــون قابــًلا 
واآلســيوية  اإلفريقيــة  االســتعمارية  البيئــات  فــي  للتطبيــق 
وبيئــات الشــرق األدنــى علــى الســواء فــي مواجهاتهــا المتتابعــة 
 Fernando( كورونيــل  فرنانــدو  مقدمــة  راجــع  لإلمبرياليــة. 

للغايــة.   المفيــدة   )Coronil 1995
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تبادل التثقف)1(

األوروبييــن  المســتعمرين  مقصــود  كان  إذا 

معتمــدة  األوروبيــة  غيــر  مســتعمراتهم  جعــل 

علــى العواصــم األوروبيــة، إذن فــإنَّ هــذا الطمــوح 

أظهــرت  لقــد  كاملــة.  بصفــة  ناجًحــا  يكــن  لــم 

مقابــل  فــي  مختلفــة  صــورة  الكولونياليــة  نتائــج 

صرفــت  حيــث  الكونيــة،  اإلمبرياليــة  دعــاوى 

المواجهــة الكولونياليــة االهتمــام نحــو مجتمعــات 

كونًيــا،  المترابطــة  والمســتعَمر  المســتعِمر 

مســلِّطة الضــوء علــى فوضــى تبــادل التثقــف. إنَّ 

ــة تبــادل التثقــف، مــع  التثقــف مــن الخــارج)2) مطيَّ

األخــذ فــي االعتبــار االختافــات المهمــة بينهمــا. 

اكتســاب  إلــى  الخــارج  مــن  التثقــف  أشــار  لقــد 

الثقافــة فــي اتجــاه واحــد ومــن خــال ترتيــب خطــي 

ــاء نحــو الضعفــاء)3).  للســلطة: ابتــداء مــن األقوي

أو  القائمــة  الثقافــة  ُتفقــد  عندمــا  ذلــك،  ومــع 

ُتقتلــع جذورهــا مــن قبــل ثقافــة َتْخلفهــا )التفــكك 

تثقــف  عمليــة  عــن  »عبــارة  وهــي   ،Transculturation (((
مــن الخــارج متبادلــة أو ثنائيــة، أي موقــف تثقــف مــن الخــارج 
تؤثــر فيــه الجماعتــان الثقافيتــان الداخلتــان فــي الموقــف فــي 
بعضهمــا... وهــي تتضمــن عــاوة علــى هــذا [التفــكك الثقافــي[ 
فكــرة خلــق ظواهــر ثقافيــة جديــدة بعــد ذلــك، وهــو مــا يمكــن 
تســميته التثقيــف المحــدث«. إيكــه هولتكرانــس، »قامــوس 
محمــد  د.  ترجمــة:   ، والفولكلــور«  اإلنثنولوجيــا  مصطلحــات 
الجوهــري ود. حســن الشــامي )الهيئــة العامــة لقصــور الثقافة، 
الطبعــة األولــى: دار المعــارف بمصــر 972)(، ص70. )المترجــم(.

)acculturation (2، »التثقــف مــن الخــارج هــو العمليــة التــي 
مــن  ويكــون  وثيًقــا  اتصــاًلا  ثقافتــان  طريقهــا  عــن  تتصــل 
نتيجــة ذلــك ازديــاد التشــابه بيــن الثقافتيــن... هنــاك فكرتــان 
مــن  التثقــف  أواًل:  التعريــف.  هــذا  يرتكــز عليهمــا  أساســيتان 
الخــارج عمليــة... والفكــرة الثانيــة هــي أن االلتقــاء الكامــل بيــن 
ثقافتيــن يمثــل جــذور مفهــوم التثقــف مــن الخــارج«. المصــدر 

)المترجــم(. ص77  الســابق: 

)3( Devereux and Loeb 1943. 

بثقافــة  ُيســتعاض عنهــا  مــا  غالًبــا   ، الثقافــي()4) 

جديــدة )التثقــف المحــدث()5) ناجمــة عــن عمليــة 

كانــت  األخيــر،  الســيناريو  فــي  التثقــف.  تبــادل 

ينطبــق  متوقعــة.  وغيــر  خطيــة  غيــر  التغييــرات 

حــدث  مــا  مــع  مائــم  نحــو  علــى  التثقــف  تبــادل 

للفقــه اإلســامي فــي المســتعمرات. وعلــى الرغــم 

مــن محــاوالت القضــاء علــى الفقــه أو اســتبداله 

فــي المســتعمرات، كانــت النتيجــة بــروز ثقافــات 

إســامية فقهيــة جديــة إلــى حيــز الوجــود. وبقــدر 

مــا قــاوم المســتعِمرون قوانيــن المســتعَمرين، 

فقــد ُأجبــروا علــى إقــرار قانــون الســكان األصلييــن 

فــي  اســتيعابه  علــى  أرغمــوا  أنهــم  درجــة  إلــى 

فــي  االســتعمارية  العواصــم  بيروقراطيــة 

االســتئناف.  وعمليــات  التشــريعية  األنشــطة 

الطباق

ُيقصــد  أنــه  إلــى  اإلشــارة  القــول  نافلــة  مــن 

المســتعمرات  فــي  االقتصاديــة  بالمشــاريع 

توطيــد الدولــة الوطنيــة فــي العواصــم األوروبيــة. 

فــي  بالفقــر  الثقافــة  تصــاب  أن  و»هــو   ،deculturation (4(
المــواد الثقافيــة، واألفــكار الثقافيــة، واإلبــداع الثقافــي، كنتيجــة 
لاتصــال الثقافــي أو التثقيــف مــن الخــارج. وينبغــي أن نشــير 
علــى الفــور إلــى أن هــذا المفهــوم قــد يتضمــن حكًمــا قيمًيــا، 
وهــو يشــبه فــي ذلــك نظيــره المصطلــح األلمانــي )التدهــور 
الثقافــي( Kuturgetälle. ومهمــا يكــن مــن شــأن فــإن بيدنــي 
تســتبدل  )ال  موقــف  بأنــه  الثقافــي  التفــكك  يعــرف   Bidney
جزئًيــا  المهجــورة  القديمــة  الثقافيــة  والنظــم  األشــكال  فيــه 
بأشــكال وظيفيــة جديــدة(. ويــرى شــبيرو Spiro أن المقصــود 
بحالــة التفــكك الثقافــي هــو )التوقــف عــن األخــذ بالمعتقــدات، 
مــن  بغيرهــا  اســتبدالها  عــدم  مــع  الدينيــة  والطقــوس 
معتقــدات وطقــوس الجماعــة الســائدة(«. المصــدر الســابق: 

)المترجــم(. ص9)) 

)Neoculturation (5، وهــي فكــرة خلــق ظواهــر ثقافيــة جديــدة 
بعــد تفــكك أو اضمحــال ثقافــة مــا. راجــع المصــدر الســابق: 

ص70 )المترجــم(
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كانــت  الشــركات  هــذه  مــع  أن  المفارقــات  ومــن 

تعبيــر  حــد  علــى  تقــوم،  الكولونياليــة  القــوى 

ديركــس )Dirks)))) »بإرجــاع كل مــن الكولونياليــة 

التــي  الطــرق  إحــدى  الوطــن«.  إلــى  والثقافــة 

أنــه  العواصــم هــي  إلــى  الكولونياليــة  بهــا  عــادت 

كان يتوجــب علــى النظــم القانونيــة والسياســية 

والــذي  اإلســامي،  الفقــه  اســتيعاب  البريطانيــة 

لقــد  المحمــدي.  بالقانــون  يســمى  مــا  غالبــا 

أنشــيء مجلــس ملكــي خــاص بالمشــاورات فــي 

بريطانيــا لتلقــي الطعــون مــن الهنــد. حيــث تلقــى 

المحامــون واإلداريــون البريطانيــون تدريًبــا قانونًيــا 

متخصًصــا فــي الفقــه اإلســامي؛ فقــد كان يجــب 

عــن  النظــر  بصــرف  التأقلــم،  البيروقراطيــة  علــى 

المتاحــة  اإلســامي  الفقــه  لنصــوص  الترجمــات 

القضــاة  الهنــد اضطــر  االنجليزيــة. وفــي  باللغــة 

مســلمين  خبــراء  توظيــف  إلــى  البريطانيــون 

المحاكــم.  فــي  مستشــارين 

الذاتــي للمســتعمرات، مــا كان  التكويــن  فــي 

ــات  ــه مراكــز وهوامــش كان كيان ــه بصفت ُينظــر إلي

مصــر.  حالــة  نأخــذ  دعونــا  باســتمرار.  متحولــة 

مقارنــة بفرنســا وانجلتــرا، كانــت مصــر باعتبارهــا 

مســتعمرة فــي البحــر األبيــض المتوســط دولــة 

لعبــت  األحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  ولكــن  هامشــية. 

بــاق لمجــاالت كولونياليــة  المســتعمرات دور الطِّ

إقليميــة األخــرى. وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ »األطــراف« 

قــد تحولــت إلــى »مراكز« فيما يتعلــق بـ»هوامش« 

األنظمــة  مــن  كل  أنَّ  كيــف  أخرى)2).الحــظ 

الكولونياليــة الفرنســية والبريطانيــة لقبــت مصــر 

(4 : (992( (((

)2( Coronil 1995: p. xiv.

بأنهــا مركــز الشــرق األوســط)3). أصبحــت دلهــي 

شــرق  وســاحل  المايــا  مناطــق  لخدمــة  مركــًزا 

الــدور  نفــس  القاهــرة  لعبــت  حيــن  فــي  إفريقيــا، 

بالنســبة ألجــزاء مــن منطقــة الشــرق األوســط. 

بوصفهمــا  والهنــد  مصــر  مــن  لــكل  كان  لقــد 

بالنســبة  كأطــراف  وبالتالــي  مســتعمرات، 

ا بهــا  ألوروبــا، دوًرا مركزًيــا فــي الطريقــة التــي شــكَّ

التطــورات القانونيــة والعســكرية فــي أجــزاء أخــرى 

مــن العالــم المســتعَمر. لقــد شــكلت المواجهــة 

الكولونياليــة أيًضــا فئــات معرفية جديدة ومشــاعر 

وعواطــف مهيكلــة لــم يعــد باإلمــكان عزوهــا إلــى 

ســبب أو تأثيــر ثقافــي واحــد. أظهــر إدوارد ســعيد 

بطريقــة مقنعــة أنَّ وجودنــا فــي العالــم الحديــث 

تثيــره تأثيــرات تحويليــة عميقــة تتصــف بمــا ســماه 

الطبــاق أو الكونتربنتاليــة، »ال أحــد اليــوم هــو شــيء 

بــأنَّ  قولــه  ســعيد  واصــل  متمحــض«)4).  واحــد 

مــت خليــط الثقافــات  ــة أنهــا »دعَّ نتيجــة اإلمبريالي

والهويــات علــى نطــاق عالمــي«)5). وقــد أشــار إلــى 

أنَّ »البقــاء يتعلــق فــي واقــع األمــر باالتصــاالت 

بيــن األشــياء«. وبالتالــي فــإنَّ »التفكيــر فــي اآلخرين 

بكونتربنتاليــة،  أي  وعاطفــي،  عملــي  بشــكل 

التفكيــر  مــن  صعوبــة  وأكثــر  مردوديــة  أكثــر  هــو 

التطــورات  لفهــم  محاولــة  فــي  )نحــن(«)6).  فــي 

المعاصــرة للفقــه والسياســة اإلســامية، ال بد لنا 

أن نكــون متيقظيــن بشــأن اإلرث االســتعماري)7). 

دون الرغبــة فــي حشــد الماضــي لخدمــة الحاضــر، 

)3( Maghraoui 2006: 74–86.

)4( Said 1994 :407.

)5) المصدر نفسه.

)6) المصدر نفسه: ص408.

)7( Spivak 1999: 215.
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علــى  المعاصــرة  الطعــون  عــرض  يكــون  قــد 

جــزءا  باعتبــاره  إفــادة  أكثــر  اإلســامية  القوانيــن 

مــن طبيعــة الماضــي غيــر المكتملــة، وخاصــة فــي 

مرحلــة مــا بعــد الكولونياليــة))).

الخيال االجتماعي

أعلنــت الحداثــة والكولونياليــة عــن رســم جديــد 

لخيــال اجتماعــي حــول نظريــات جديــدة للقانــون 

الطبيعي منذ القرن الســابع عشــر)2). فقد دفعت 

هــذه الخيــاالت الجديــدة التــي تســتند إلــى رؤى جون 

لــوك حــول مفاهيــم العقــد االجتماعــي النظريــات 

القديمــة حــول المجتمــع إلــى الهوامــش. مــن بيــن 

نظريــات المجتمــع التــي حــاول الحكــم الكولونيالــي 

تهجيرهــا هــي مــا يشــير إليهــا المســلمين بالحكــم، 

القانونية-األخاقيــة  بالخطابــات  والمدفوعــة 

المعروفــة بالشــريعة أو الفقــه. ُتعــد الشــريعة، 

خاصــة  اإلســامي،  بالفقــه  شــعبًيا  والمعروفــة 

الــدول الوطنيــة فــي المجتمعــات  بعــد تشــكيل 

األخاقيــة  الرؤيــة  ارتــكاز  نقطــة  اإلســامية 

عبــر  لة  ومشــكَّ منحوتــة  أيًضــا  وهــي  اإلســامية. 

االنشــقاقات  مــن  المعقــد  المســلمين  تاريــخ 

والطوائــف التــي تتــراوح علــى مــدى قــرون. كتــب 

كان  »لقــد   :(3((George Orwell( أورويــل  جــورج 

التاريــخ برمتــه كالــرق الممســوح الــذي ُحــكَّ وُدون 

عليــه مــن جديــد بقــدر الضــرورة تماًمــا«. 

طبقــات  جســدت  المتــآكل،  الــرق  كمثــل 

)1( Banerjee 2004: 261.

)2( Taylor 2004: 5, 62.

)3( ]1949] 2003 : 41.

كذلــك  الحديــث  اإلســامي  الفقــه  مــن  عــة  مرصَّ

طبقــات مــن الصراعــات السياســية المضطربــة 

فــي  المتعــددة  اإلســامية  المجتمعــات  فــي 

مواجهــة وفــرة مــن القــوى الكولونياليــة القاهــرة. 

الصراعــات  عــن  ذاتــه  اآلن  فــي  كشــفت  وقــد 

الداخليــة الحارقــة حــول معنــى المعاييــر والقيــم. 

ولكــن كان هنــاك بعــد عقــدي إضافــي للفقــه 

والقيــم  المعاييــر  ــرت  ُأطِّ أن  فمنــذ  اإلســامي. 

ــا عــن طريــق اإلحالــة إلــى الســلطة اإللهيــة  جزئًي

التفــاوض  ينبغــي  كان  التابعــة،  الســلطة  أو 

بشــأن النــزاع حــول ماهيــة الحقيقــة األخاقيــة 

اإلنتــاج  بيــن  المتشــكل  الديناميكــي  التوتــر  فــي 

والتعليمــات  ناحيــة،  مــن  للمعاييــر  البشــري 

هــذه  أبــرزت  لقــد  أخــرى.  ناحيــة  مــن  اإللهيــة 

النزاعــات صراعــات ومناقشــات حــادة بشــكل 

ــدًة  خــاص فــي تاريــخ المجتمعــات المســلمة مولِّ

اإلســامية  المعاييــر  نظــم  مــن  وافــًرا  عــدًدا 

مــا أضفــى عليهــا حديــة إضافيــة  إنَّ  الداخليــة. 

هــو أنَّ هــذه الصراعــات حــول المعاييــر والقيــم 

للثقافــة. الخصــب  المجــال  فــي  حدثــت 

الشبكات

إنَّ مــا يــراه النــاس اليــوم كشــبكات ســلطوية 

اإلســام  بعالــم  خاصــة  معولمــة  وثقافيــة 

185الكولونيالية والفقه اإلسالمي
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خلــت  قــرون  منــذ  مســبوًقا  كان   ((((Islamdom(

نــة لشــعوب مســلمة كانــت قــد  بســيرورات معيَّ

الشاســعة  المعمــورة«  »المنطقــة  تقاســمت 

)oikumene))2).كانــت هــذه الصيغــة الفقهيــة جــزء 

ال يتجــزأ مــن إســاماتية )Islamicate( المنطقــة 

ــن مــن قبــل الخبيــر  الممعمــورة تلــك، كمــا هــو مبيَّ

محمــد  هللا  عبــد  أبــو  الرحالــة  القاضــي  القانونــي 

بابــن  المعــروف  الطنجــي،  اللواتــي  هللا  عبــد  بــن 

لــم تكــن  بطوطــة )ت. ســنة 369)م أو 377)م()3). 

تجــارب ابــن بطوطــة فــي العيــش فــي مجتمعــات 

))) وهــذا المصطلــح صاغــه المستشــرق األمريكــي مارشــال 
هودجســون فــي كتابــه الموســوعي »مغامــرة اإلســام: الوعــي 
المجتمــع  علــى  يعــود  وهــو  عالميــة«،  حضــارة  فــي  والتاريــخ 
يحــدد  ال  أنــه  رغــم  مهيمنيــن،  المســلمون  فيــه  يكــون  الــذي 
بالضــرورة حيــًزا مكانًيــا معيًنــا وإنمــا يصــف عاقــات اجتماعيــة، 
وتاريخيــة وثقافيــة، معقــدة. وبالتالــي، يفصــل هودجســون بيــن 
)اإلســام( و)عالــم اإلســام(، فيجعــل األول مختًصــا بالمعنــى 
االفتراضيــة  بالمنطقــة  الثانــي  ويخــص  المحــض،  الدينــي 
حيــث يكــون المســلمون مهيمنيــن ثقافًيــا واجتماعًيــا. وفــي 
وهــو  أال  آخــر  مصطلحــا  هودجســون  وضــع  الصــدد  هــذا 
)اإلســاماتية( وهــو »ال يعــود مباشــرة علــى الديــن، اإلســام، 
نفســه؛ وإنمــا علــى المتجمــع االجتماعــي والثقافــي المرتبــط 
المســلمين  بيــن  فيمــا  والمســلمين،  باإلســام  تاريخًيــا 
ــر المســلمين« )المصــدر:  ــن غي ــك الموجــود بي أنفســهم وكذل
التنبــه  وينبغــي  ص59(.  األول،  المجلــد  اإلســام«  »مغامــرة 
إلــى أنَّ العــزو إلــى النســخة اإلنجليزيــة مــن الكتــاب، وأنَّ ترجمــة 

المقطــع الســابق مــن عملــي )المترجــم(.

)2) هــذه كلمــة إغريقيــة مأخــوذة مــن الفعــل oikein والــذي 
َعَمــر. وقــد اســُتعمل فــي الفتــرة  يعنــي: ســكن أو قطــن أو 
مناطــق  إلــى  لإلشــارة  سياســي  ســياق  فــي  ينســتية  الهلِّ
الســيطرة اإلغريقورومانيــة وللتمييــز بيــن »العالــم المتحضــر« 
و»أراضــي البربــر«. ثــم تطــور هــذا اللفــظ ليصبــح فــي القــرن 
السياســي  بمعنــاه  المســيحي  بالعالــم  متعلقــا  الرابــع 
بالحركــة  مرتبطــا  فصــار  الحديــث  العصــر  فــي  أمــا  والدينــي. 
 the organized ecumenical( المنظمــة  األوكومينيكاليــة 
movement( التــي تهــدف إلــى تحقيــق وحــدة العالــم المســيحي 
الحــدود  بتجــاوز  أصــوات  تعالــت  وقــد  العصــور.  كل  فــي 
الضيقــة للعالــم المســيحي للتواصــل مــع المجتمــع البشــري 
 ECUMENICAL MOVEMENT :بعنــوان مقــال  المصــدر:  ككل. 

الرابــط:  هــذا  علــى   ))OIKUMENE
http://www.religion-religions.com/html/sub_chapter.
php?select=christian0007&religion=christianity

)3( Hodgson 1977: 109; Cornell 2005.

كان  فــإذا  شــاذة)4).  ثقافًيــا  ومتشــابكة  متقاربــة 

التاريــخ والحيــاة البشــرية لُِيعتبــرا أفعــاًلا أدائيــة، 

مــن  »شــبكات  كذلــك  ســيكون  المجتمــع  فــإن 

األفعــال المســتمرة دومــا وغيــر المكتملــة علــى 

اإلطــاق«)5). إذ إنَّ االســتعارة الجذريــة التــي تحــدد 

الحضــارة اإلســامية لــم تصمــد فحســب، وإنمــا 

اكتســبت، بفضــل االســتعمار األوروبــي ألراضــي 

المســلمين، معنــًى جديــًدا مختلًفــا إلــى حــد بعيــد 

عــن مثيلتهــا قبــل العصــر الحديــث)6). حيــث ُتعطــي 

جديــًدا:  معًنــى  القديمــة  الشــبكات  العولمــة 

توســيع االندمــاج واالندمــاج علــى صعيــد الكوكــب. 

فالليبراليــة هــي اإلطــار األيديولوجــي للعولمــة؛ إذ 

تفضــل التجــارة الحــرة وحريــة حركــة رأس المــال)7). 

المســتعمرة  بعــد  مــا  ُتَعــد  الحالــي،  الوقــت  فــي 

شــبكات مــن مواطنــي المســتعمرات الســابقين 

ــة وعواصــم  ــى العواصــم األوروبي ــوا إل ــن انتقل الذي

أمريــكا الشــمالية الســابقة عــن طريــق عــدد كبيــر 

وبقطــع  المتطــورة.  االتصــاالت  تقنيــات  مــن 

النظــر عــن شــعور معيــن بالوحــدة والتفــرد، فــإنَّ 

والنزاعــات  المناقشــات  كلــه  ذلــك  مــن  األهــم 

النشــطة حــول معنــى الفقــه واألخــاق اإلســامية 

خــال مجموعــة متنوعــة مــن الشــبكات العالميــة 

فــي ســياقات األقليــات واألغلبيــة المســلمة علــى 

الســواء. مــن ناحيــة، مــن تأمــل كيــف حــرك الجــدل 

حــول ارتــداء المــرأة الحجــاب فــي المــدارس العامــة 

المســلمين فــي فرنســا، تماًمــا كمــا نشــط أولئــك 

الذيــن يحافظــون علــى االرتــداء الحجــاب فــي تركيــا. 

)4( Hodgson 1977: 89–90.

)5( Lapidus 1975: 41.

)6( Gilmartin 2005: 53.

)7( - Cooper 2005: 96.
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وبالمثــل، فقــد خلقــت االقتراحــات حــول دور ممكن 

لفقــه األســرة اإلســامي قلًقــا متزايــًدا فــي الدوائــر 

توتــرات  مبــرزًة  والبريطانيــة  الكنديــة  السياســية 

مماثلــة فــي مصــر وباكســتان حــول الحكــم والــوالء 

ألحــكام الشــريعة فــي تلــك البــاد.

فــي قلــب النقــاش حــول الفقــه اإلســامي فــي 

الفتــرة الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة توجــد 

ــة.  ــة أخاقي الســرديات المتعلقــة بالشــريعة كرؤي

إذ تكمــن فــي كل مــن اســتبدال واســتيعاب الفقــه 

اإلســامي أمنية اســتعادة أو إعادة خلق التخيات 

معقــدة  أبعــاد  حــول  اإلســامية  االجتماعيــة 

تبعــث علــى الرضــا، وهــي حقيقــة غالًبــا مــا يقــع 

تجاهلهــا مــن قبــل المؤرخيــن المعاصريــن للفقــه 

اإلســامي))). فغالًبــا مــا تشــتمل محــاوالت إصــاح 

االجتماعيــة  أو  القانونيــة  الممارســات  وتجديــد 

اختزاليــة معينــة، إن لــم تكــن تشــويها للظواهــر. 

فــي أحيــان كثيــرة، يقــوم المصلحــون االجتماعيــون، 

أثنــاء ســعيهم لصياغــة أســاس منطقــي للســبب 

مــا،  ممارســة  تحويــل  أو  تغييــر  يســتلزم  الــذي 

باســتنباط المعنــى والغــرض مــن هذه الممارســة، 

ديــن إياهــا مــن تركيبهــا ووظائفهــا المتعــددة.  مجرِّ

إنَّ المصلحيــن االجتماعييــن المتورطيــن في إعادة 

ومذاهــب  ممارســات  صياغــة  وإعــادة  تشــكيل 

قديمــة كانــوا كذلــك ينســبون اقتصــادات أخاقيــة 

جديــدة إلــى هــذه الممارســات. إنَّ الميــل األوروبــي 

 Gerber )1999(, Zubaida )2003( and أعمــال:  ))) راجــع 
ــا الســتمرارية الفقــه مــن  ــي زبيــدة اهتماًم Hallaq )2005(. تول
يولــي  بينمــا  الحديــث،  العصــر  إلــى  الحديــث  مــا قبــل  العصــر 
فقــط  االهتمــام  اآلخريــن  اإلســامي  الفقــه  مؤرخــي  أغلــب 
لقطائــع الفقــه. للوقــوف علــى نقاشــات حــول كتابــة التاريــخ 

والفــرق بيــن التاريــخ والذاكــرة، انظــر مــن بيــن آخريــن:
 de Certeau )1988: xxvi( and Chatterjee )2004: 12(.

إلــى اختــزال الظواهــر فــي الممارســات القانونيــة 

لصعــود  المجــال  فســح  للشــرق  واالجتماعيــة 

باســم  المعروفــة  جديــدة،  أخاقيــة  اقتصــادات 

االستشــراق.

االستشراق القانوني

أي  فــي  القانونــي«  لـ»االستشــراق  كان  إذا 

علــى  ومــؤٍذ  المــدى  بعيــد  تأثيــًرا  مضــى  وقــت 

كان  فبالتأكيــد  والوجوديــة،  الخطابيــة  المجــاالت 

ذلــك فــي حيثيــة القوانيــن اإلســامية والعرفيــة. 

إلــى  لقــي  االستشــراق  هــذا  مــن  ضئيــل  وجــزء 

هــذا الحــد اعترافــا أو حتــى اســتحقاقا مــن قبــل 

أنَّ  المؤكــد  الجــادة)2). فمــن  العلميــة  الدراســات 

إدوارد ســعيد)3) قــد غلــط فــي قــراءة الممارســات 

ــي، والتــي ليــس لهــا  ــاج أدب القانونيــة علــى أنهــا إنت

فــي رأيــه ســوى »أهميــة رمزيــة«. فقــد اســتهان 

باهتمــام المســؤولين االســتعماريين الرســمين 

بالكتابــات القانونيــة والترجمــات. فــإذا كان ســعيد 

بــأدوات االستشــراق، فــإنَّ  مخطــأ فيمــا يتعلــق 

وصفــه لاستشــراق ينطبــق علــى المستشــرقين 

األوروبييــن وكذلــك علــى أنمــاط معينــة للتفكيــر 

التــي  تلــك  خاصــة  المســلمين،  لــدى  التقليــدي 

تبناهــا العلمــاء: »نمــط تفكيــر قائــم علــى تمييــز 

أنطولوجــي ومعرفــي بيــن )الشــرق( و[فــي معظــم 

بعــض  أنَّ  حيــن  ففــي  )الغــرب(«)4).  األوقــات[ 

العلمــاء نظــر إلــى العلمــاء المستشــرقين علــى 

أنهــم أشــخاص مشــكوك فــي نزاهتهــم، إلَّا أنــه 

)2( Said 1978; Strawson 2001.

)3( 1978: 78.

)4) المصدر نفسه: ص2.
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ــات الشــخصية  ــي فــي المقارب كان ثمــة تداخــل جل

ومنهجيــات تنــاول الفقــه اإلســامي بيــن هاتيــن 

العلمــاء. مــن  المجموعتيــن 

لــم تكــن الخطابــات والمؤسســات القانونيــة 

أنتجــت  مواقــع  كذلــك  كانــت  بــل  فقــط؛  رمزيــة 

المعرفــة التــي فرقــت بيــن المســتعَمر الخاضــع 

والمســتعِمر. يوفــر القانــون األجهــزة والوســائل 

إلنفــاذ هــذه األنــواع المتباينــة مــن المعرفــة. بيد أنَّ 

العلمــاء والنخبــة الحداثيــة فــي البلــدان اإلســامية 

المســتعِمر  مــع  تعاونــوا  قــد  المســتعمرة 

إلنفــاذ أنســاق مختلفــة للفقــه اإلســامي، والتــي 

الرفــاه  تحقيــق  أجــل  مــن  حيويــة  بأنهــا  شــعروا 

المتبــادل  التقييــد  هــذا  مثــل  إنَّ  لمجتمعاتهــم. 

جعــل الكشــف عــن الطــرق الجوفيــة التــي تعمــل 

وفقهــا الســلطة فــي المجتمعــات المســتعَمرة 

المســتعِمر  تــرِكات  كانــت  فقــد  صعوبــة؛  أكثــر 

الــذي  الوقــت  ففــي  مشــتبكة))).  والمســتعَمر 

الَحَكَمــة  مــن  التحــرر  إلــى  المســتعَمرون  ســعى 

السياســية للمســتعِمرين، كانــوا مكبليــن بشــكل 

مســاٍو بتــركات المســتعِمر مــن خــال األنظمــة 

الخرائــط  ولتجنــب  واالقتصاديــة.  القانونيــة 

أحاديــة اللــون مــن نــوع المســتعِمر فــي مواجهــة 

الـــُحسَنَيْين  إحــدى  نغتنــم  فســوف  المســتعَمر، 

الفتــرة  فــي  اإلســامي  الفقــه  ونســتجوب 

خــال  مــن  الكولونياليــة  بعــد  ومــا  الكولونياليــة 

موشــور تبــادل التثقــف. فمــا تظهــره الخطابــات 

تبعيــات  مــن  سلســلة  هــي  إذن  القانونيــة 

األشــخاص  تحــركات  شــبكات  الكونتربنتاليــة: 

)1( Chaudhuri 2006.

واألفــكار عبــر زمانيــات وفضــاءات متعــددة. وهــذا 

ال يمكننــا فقــط مــن رســم تخطيــط التحــوالت فــي 

بعنايــة  االجتماعيــة  والتخيــات  المعرفــة  نمــاذج 

أكبــر، ولكنــه يمكننــا أيًضــا مــن رؤيــة تشــابك النظــم 

القانونيــة واالقتصاديــة والسياســية بدقــة أكثــر.

المواعدة بين أوروبا والفقه اإلسامي

فــي خلطــة غريبــة مــن المشــاعر السياســية 

والاهوتيــة، حمــل معظــم المســؤوليين والنــواب 

المــدروس  االعتقــاد  األوروبييــن  االســتعماريين 

مــن  األوروبييــن  غيــر  إنقــاذ  قدرهــم  كان  بأنــه 

ثقافاتهــم الرجعيــة والمظلمــة. لقــد كانــت تلــك 

 the Whig theory of( النظريــة التاريخيــة للويــغ

history( بحروفهــا: مخطــط إلهــي قريــب لنشــر 

النــور تدريًجــا فــي األماكــن المظلمــة مــن الكــون. 

كل  أنَّ   (2((Lord Cromer( كرومــر  اللــورد  كتــب 

شــخص إنجليــزي »كان مقتنًعــا بــأنَّ مهمتــه إنقــاذ 

المجتمــع المصري«. وقــد وصــف مصــر بكونهــا 

مــن  أخــرى«،  أوليــة  مــادة  أي  أكثــر  خــام  »مــادة 

»المتحضــر  اإلنجليــزي  للرجــل  بــد  ال  كان  خالهــا 

ــًلا  أن يطــور شــيًئا يشــبه النظــام«)3). وواصــل قائ

عبقريتــه  يمــارس  ســوف  اإلنجليــزي  الرجــل  بــأنَّ 

وســيقدم  وســًطا  مســاًرا  وســيعتمد  الوطنيــة 

كان  والــذي  عربــي  نظــام  عمــل  بغيــة  تنــازالت 

مــن  جــزء  للتطبيــق.  المقاييــس غيــر قابــل  بــكل 

تلــك العبقريــة كان عــدم ضــم مصــر، وأن تحقــق 

نفًعــا مســاٍو لمــا ســتحققه لــو وقــع ضمهــا؛ إذ 

ولكــن  المحلــي،  الحكــم  فــي  اإلنجليــز  يتدخــل  لــن 

)2( )]1980] 200: 124(.

)3) المصدر نفسه: ص26)، 30).
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مصــر،  علــى  التركــي  النائــب  أنَّ  مــن  ســيتأكدون 

والمعــروف باســم الخديــوي، ووزرائــه ســيطبِّعون 

اإلنجليزيــة.  النظــر  مــع وجهــات 

لقــد كان كرومــر غافــًلا تماًمــا عــن تناقضاتــه. 

يقــوم  لــن  أنــه  فيــه  ادعــى  الــذي  الوقــت  ففــي 

بيــن  مــن  إنجلتــرا،  أنَّ  ادعــى  فإنــه  بالتبشــير، 

جميــع األمــم األوروبيــة، ســوف تســعى لغــرس 

الرعايــا  فــي  مميــز«  مســيحي  أخاقــي  »قانــون 

حمــل  كرومــر  أنَّ  فقــط  ليــس  المســتعَمرة))). 

وارن  فعــل  مثلمــا  اســتعائية  معتقــدات 

إنــه  بــل  الهنــد،  اللــور ماكولــي فــي  أو  هاســتينغز 

أقباًطــا،  كانــوا  ســواء  الشــرقيين  جميــع  احتقــر 

ــاط  ــوًدا أو مســلمين)2). ففــي حيــن اعتنــق األقب هن

المصريــون ديًنــا »يعتــرف بالتقــدم«، فقــد ظلــوا 

هــم أيًضــا بمنــأى عــن التغييــر، بســبب التأثيــرات 

المســيحية  علــى  اإلســام  لعالــم  المفســدة 

الشــرقية، وهــو مــا تفاقــم أكثــر بكــون أنَّ األقبــاط 

شــرقًيا)3).  شــعًبا  وأخيــًرا  أوًلا  كانــوا 

للمســؤولين  بالنســبة  القلــق  مثــار  إنَّ 

االســتعماريين ولكثيــر مــن المستشــرقين هــو أنَّ 

اإلســام لــم ينتظــم تماًمــا فــي إطــار محــدد للديــن 

أن  رغبــوا  أغلبهــم  أنَّ  حيــن  فــي  لديهــم.  مألــوف 

يــروا اإلســام يأخــذ نفــس منعطــف المســيحية 

ــر  الغربيــة، حيــث يتبــع طريــق مــا بعــد عصــر التنوي

اإلســام،  أنَّ  إلَّا  خصوصــي؛  شــأن  إلــى  ويتحــول 

))) المصدر نفسه: ص34).

)2) للوقــوف علــى دراســة نافعــة للغايــة حــول تعمــل الهيمنــة 
 Viswanathan )]1989] :الثقافيــة عــن طريــق الموافقــة، انظــر

.1998

)3) المصدر نفسه: ص202.

اإلســام  إنَّ  أربكهــم.  قــد  ثقافيــة،  أداة  بوصفــه 

بكونــه حضــارة، حيــث وصفتــه تقييمــات مــا بعــد 

فيمــا  ينتظــم  لــم  دينــي،  إرث  بأنــه  التنويــر  عصــر 

المخططــات  فــي  وال  الغــرب  فــي  مألوًفــا  كان 

»همجــي«  اإلســام  إنَّ  الكولونياليــة.  التنويريــة 

ــب، لــه تاريــخ تمهيــدي جعلــه يقــع فــي مــكان  متقلِّ

مــا بيــن فئتــي الهمجــي والمتحضــر متأرجًحــا بيــن 

ــًلا  ــا وانتفاضــه مهل »ازدراء الغــرب لمــا كان مألوًف

ــَن كرومــر)5) هــذه  بالجــدة أو خوًفــا منهــا«)4). لقــد بيَّ

المعضلــة أفضــل مــا يكــون باعترافــه أوًلا بتأثيــر 

اإلســام الكبيــر علــى عالــم الهمــج، لكنــه مضــى 

»نظاًمــا  بكونــه  »اإلســام«  أنَّ  ليضيــف  قدًمــا 

اجتماعًيــا قــد فشــل فشــًلا ذريًعــا«. مــن ضمــن 

موقــف  كرومــر  د  عــدَّ لإلســام،  الرئيســة  الرذائــل 

العبوديــة،  مــع  تســامحه  المــرأة،  مــن  اإلســام 

وســمعته بعــدم التســامح تجــاه األديــان األخــرى. 

للحركــة  معارًضــا  الوقــت  طيلــة  ظــل  أنــه  مــع 

ــرا. ــراع فــي إنجلت ــة بحــق المــرأة فــي االقت المطالب

أن  أوًلا  بــد  ال  المســتعمر،  مخيلــة  فــي 

يوســم المســلم بكونــه يعانــي مــن انفصــام فــي 

الشــخصية، بالطريقــة ذاتهــا التــي صــور بهــا عالــم 

فيتوريــا  دي  فرانسيســكو  اإلســباني  الاهــوت 

األمريكيتيــن  فــي  األصلــي  الهنــدي   )(546 )ت 

بأنــه: شــخص يكتنفــه تماثــل اإلنســانية بشــكل 

ــم صــار التقســيم  ــه مختلــف. ومــن ث ــر أن غريــب غي

بيــن  اإلمبريالــي  التقســيم  أيضــا  األساســي 

البربــر، الــذي لــم يكونــوا ســادة وال مســيحيين وال 

لــت  متحضرييــن؛ وبيــن األمــم األوروبيــة، التــي تمثَّ

)4( Said 1978: 59.

)5( )]1908] 2000: 134(.
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ــا))). أْصــدى هــذا التحليــل فــي  هــذه الصفــات تماًم

»عــن  كتابــه  فــي  ميــل)2)  ســتيوارت  جــون  حكــم 

نمــط  »االســتبداد  بــأنَّ  االدعــاء  مبــرًرا  الحريــة«، 

حكــم شــرعي فــي التعامــل مــع البربــر شــريطة أن 

ــُن أحوالهــم، والوســيلة يبررهــا  تكــون الغايــة تحسَّ

حًقــا«. الغايــة  تلــك  تفعيــل 

بالنســبة  األساســية  المشــكلة  أنَّ  غيــر 

ألغلــب  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  لكرومــر، 

المســتعِمرين األوروبييــن، كانــت هــي الشــريعة. 

هنــا ردد كرومــر آراء الفيلســوف األلمانــي هيغــل 

الــذي اعتبــر اإلســام، مثلــه   ،(3((G. W. F. Hegel(

مثــل اليهوديــة، مســيحية قاصــرة، وذلــك الفتقــاره 

الخالــص.  بالفكــر  ملموســة  ذاتيــة  لموضوعيــة 

إنَّ مــا يميــز الفكــر الخالــص عــن نقيضــه فــي رأي 

ة  الحســيَّ والطبيعــة  المحــدد  الــدور  هــو  هيغــل 

للطقــوس فــي كل مــن اليهوديــة واإلســام. لقــد 

كانــت الحكمــة الكامنــة وراء ممارســة الطقــوس، 

والموســومة بــ)cultus))4)، في نظر هيغل مؤشــًرا 

متخلفــة،  كانــت  التقاليــد  هــذه  أنَّ  علــى  واضًحــا 

علــى خــاف المســيحية الغربيــة التــي تطمــح إلــى 

الذاتيــة والفكــر الخالــص)5). تتكــون الشــريعة فــي 

رأي كرومــر)6) المتلــون مــن »تقاليــد متحلقــة حــول 

)1( Fitzpatrick 2001: 155.

)2( 1997: 48.

)3( )]1827] 1988: 357(.

)4) )المترجــم( مــن الاتينيــة وتعنــي: الملــة أو المذهــب الدينــي 
والمعنــى المــراد فــي هــذا الســياق هــو علــى األرجــح: الشــعائر 

الدينيــة. انظــر: 
The American Heritage Dictionary of the English 
Language )Fifth Edition(, Published by Houghton Mifflin 
Harcourt Publishing Company.

)5) - المصدر نفسه: ص374.

)6( )]1908] 2000: 135(.

ال  كلٍّ  فــي  والقانــون  الديــن  بلــورت  قــد  القــرآن، 

كل  ُنقلــت  أن  النتيجــة  فكانــت  يتغيــر،  وال  يتجــزأ 

أشــكال المرونــة بعيــًدا عــن النظــام االجتماعــي«. 

مــن  بينــة  علــى  الحــال،  بطبيعــة  كرومــر،  كان 

حقيقــة أن علمــاء المســلمين فــي عصــره كانــوا 

ــد القديمــة لمواجهــة  يجاهــدون فــي تأويــل العقائ

الحــاالت الطارئــة فــي العصــر الراهــن. ومــع ذلــك، 

»العلمــاء  أولئــك  كل  أنَّ  رافًضــا  الحــظ  فقــد 

المجيــدون عذبــوا عقولهــم« فقــط ليبرهنــوا أنــه 

القانونيــة والنظــام االجتماعــي  يمكــن »للمبــادئ 

تفكيــر  خــال عمليــة  مــن  الســابع عشــر،  للقــرن 

بشــكل  متوافقــة  ُتجعــل  أن  ومعقــدة،  متوتــرة 

متناســق ومنطقــي مــع الممارســات الحضاريــة 

تذكــر فقــط  كرومــر  أنَّ  لــو  العشــرين«)7).  للقــرن 

تاريــخ القانــون الرومانــي والقانــون العــام، لربمــا 

امتنــع عــن إبــداء الســخرية فــي كامــه. ولكــن كمــا 

والكونيــات  االختــزال  أنــواع  جميــع  ســمات  هــي 

واحــًدا  فقــط  االستشــراق  يعــد  والتــي  الخياليــة، 

منهــا، أنهــا أيًضــا لــم تكــن إمبريقيــة. وعلــى الرغــم 

المعقــدة  الفكريــة  باالســتثمارات  الوعــي  مــن 

التــي قــام بهــا المســلمون علــى مــر القــرون فــي 

الخطابــات الفقهيــة، اســتطاع كرومــر بســهولة 

التــي  واألعــراف  العــادات  عــن  النظــر  يصــرف  أن 

ُأقيمــت علــى »القانــون الدينــي« ليشــكل »قبضــة 

كرومــر  يســتطع  لــم  منهــا«)8).  مفــر  ال  حديديــة 

ر أنَّ إصــراره الخــاص علــى قانــون أخاقــي  أن يقــدِّ

مســيحي يمكــن أن يعمــل كمقارنــة بالنســبة لــه 

للمســلمين.  بالنســبة  الشــريعة  معنــى  ليــدرك 

)7) المصدر نفسه: ص36).

)8) المصدر نفسه.
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بشــكل  رفيعــة  المســيحية  األخــاق  وجــد  ربمــا 

غيــر عــادي إلــى درجــة أنَّ فكــرة المقارنــة نفســها 

مســيئة. اعُتبــرت 

لــم يكــن كرومــر الوحيــد الــذي حمــل مثــل هــذه 

اآلراء. فحتــى مســؤول مطلــع تســبق ســمعته 

المستشــرق  اإلســامي،  الفقــه  فــي  خبيــر  بأنــه 

 C. Snouck( الهولنــدي ســي. ســنوك هورغرونجــي

بــأنَّ  يســر  بــكل  القــول  اســتطاع   ،((((Hurgronje

طابــع الخلــود الــذي هــو ســمة المدونــات القانونيــة 

نفوذهــا  ُجعــل  »والتــي  واإلســامية  اليهوديــة 

حياتهــم  فــي  األديــان  تلــك  أتبــاع  أمــام  كعائــق 

وكذلــك فــي تعاملهــم الحــر مــع غيرهــم«. كيــف 

تطــور اإلســام إلــى مجتمــع انتقالــي تقيمــه عقيــدة 

فقهيــة قويــة أو نظــام أخاقــي علــى مــر القــرون، 

مــرَّ هــذا دون أي تفســير البتــة. ففــي حيــن أنــه كان 

رجــًلا معقــًدا وكان يمكــن أن يســلم فــي الجزيــرة 

العربيــة، اســتطاع ســنوك هورغرونجــي أن يكتــب 

بعنفــوان: »إنَّ خزائــن اإلســام تملؤهــا الترهــات 

بشــكل مفــرط ممــا جعلهــا عديمــة الفائــدة تماًمــا؛ 

عشــرة  أو  تســعة  لمــدة  إخضاعهــا  يقــع  لــم  إذ 

قــرون لمراجعــة َخليقــة بذلــك االســم«)2). ورغــم 

مــن  اطاًعــا  أكثــر  كان  هورغرونجــي  ســنوك  أنَّ 

كرومــر نظــًرا لتمرُّســه فــي الفقــه اإلســامي، فــإنَّ 

استشــراقه حــاد بــه إلــى النظــر إلــى معلوماته حول 

اإلســام كنظــام مغلــق. فبمــا أنَّ مزاعمــه أكــدت 

أنطولوجيــة(،  )أســباًبا  للوجــود  اســتثنائيا  شــكًلا 

أو  العطــن  ضيقــة  آرائــه  فــي  الطعــن  يمكــن  ال 

تغييرهــا أو صرفهــا عنــه مهمــا كان مقــدار المــواد 

)1( 1916: 137.

)2) المرجع نفسه: ص39).

اإلمبريقيــة المتوفــرة. فهــو أيًضــا لديــه تحفظــات 

حنــق  أثــارت  التــي  لتلــك  مماثلــة  الشــريعة  علــى 

الرجــل اإلنجليــزي كرومــر)3).

تراوســن  جــون  القانونــي  المــؤرخ  اتهــم  لقــد 

)John Strawson( عشــرات الخبــراء الغربييــن فــي 

الفقــه اإلســامي باالستشــراق القانونــي، بمــا فــي 

إيجنــز غولدزيهــر  مثــل  علمــاء مشــهورين  ذلــك 

تقييماتهــم  تجــاوزوا  الذيــن  شــاخت،  وجوزيــف 

الفقــه  فــي  القصــور  أوجــه  وانتقــدوا  العلميــة 

ضــد  منيــع  وبالتالــي،  راكــد،  ككيــان  اإلســامي 

التغييــر)4). يمكــن أن يوضــح هــذا جزئًيــا إذا قمنــا 

الخطابيــة  للممارســات  كموقــع  اللغــة  بتعييــن 

الســلطات  تمكنــت  فقــد  الكولونياليــة)5). 

اللغــة  فــي  الترميــز  خــال  مــن  االســتعمارية، 

ووســاطتها الديناميكيــة، مــن إعــان حــرب علــى 

الممارســات المحليــة وتفعيل التحــوالت الغازية. 

إذ كانــت لغــة الرغبــة وإرادة الحكــم التــي روجــت 

لهــا الســلطات الكولونياليــة، كمــا أشــار إلــى ذلــك 

 Gayatri( المنظــر غاياتــري شــاكرافورتي ســبيفاك

Chakravorty Spivak(، جــزءا مــن »خيــال« متقــن. 

لقــد كان المســؤولون االســتعماريون، مــن مصــر 

إلــى الهنــد، قادريــن علــى نشــر رغباتهــم وعكــس 

ا  صــوًر مســتخدمين  المســتعَمر  علــى  صورتهــا 

ورمــوًزا مخيفــة متنكــرة بدهــاء فــي السياســات 

ــام بذلــك، كان مــن الضــروري أن  ــون. وللقي والقان

تظهــر الرغبــة والقانــون كاهمــا كتعبيــر فريــد عــن 

)3( Snouck Hurgronje: 141–56.

Straw- :4) لاطــاع أكثــر حــول االستشــراق الفقهــي، انظــر(
.)son )1993, 2001

)5( Spivak 1999.
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اإلرادة، أو كمــا نحــت نيتشــه هــذا المصطلــح: ال 

بــد أن تبــرز كإرادة للقــوة. وقــد تكلــم ســبيفاك)))، 

بصــوت  الشــيطان،  محامــي  دور  متقمًصــا 

الســيد المســتعِمر مخاطًبــا رعيتــه المســتعَمرة: 

»رغباتنــا هــي قانونكــم إذا حكمتــم نيابــة عنــا، حتــى 

ــون ينبغــي  ــة كقان قبــل أن ُيفصــح عــن تلــك الرغب

أن ُيطــاع«. إنــه مــن موقــع الرغبــة المتميــز ذاك، 

المتنكــر فــي زي القانــون، اســتطاع اللــورد كرومــر)2) 

أن يجهــر بمهمتــه الحضاريــة: »ال بــد أن يتــم إقنــاع 

الجيــل الجديــد مــن المصرييــن أو ُيجبر على تشــرُّب 

الــروح الحقيقيــة للحضــارة الغربيــة«. واســتطاع 

واريــن هاســتينغز فــي الهنــد أن يفصــح بصراحــة 

»بربــري  اإلســامي  الجنايــات  فقــه  أن  مدهشــة 

للمجتمــع  األول  المبــدأ  مــع  ويتعــارض  البنــاء، 

المدنــي«)3).

بقناعاتــه،  مدفوًعــا  هاســتينغر،  يتــورع  لــم 

القائــم  اإلســامي  الجنايــات  فقــه  اســتبدال  فــي 

والمعمــول بــه فــي بــاد البنغــال. لقــد كان فقــه 

الجنايــات اإلســامي مجتمعــيَّ الــروح، حيــث جعــل 

التكفيــر عــن جرائــم الجراحــات والقتــل والظلــم مــن 

خــال تقديــم التعويــض و/أو العقــاب المناســب 

ــر أنــه وقــع تغييــر هــذا  لألشــخاص والطوائــف. غي

االســتعماري،  الحكــم  ظــل  فــي  الدينــي  النظــام 

االســتعمارية  الدولــة  كانــت  الحيــن  ذلــك  فمنــذ 

هــي التــي تصمــم وتنفــذ القانــون الجنائــي، وليــس 

المتضــرر. المجتمــع 

)1( 1999: 216–17.

)2( )]1908] 2000: 882–3(.

)3( Jain 1966: 492.

بعبــارة أخــرى، فقــد ُفــرض التحــول مــن الــروح 

المجتمعيــة الســابقة للفقــه واألخــاق اإلســامية 

العامــة إلــى أخــاق جديــدة محورهــا الدولــة التــي 

واضًحــا:  الهــدف  كان  للفــرد.  بتعاهــدات  قامــت 

أن  أجــل  مــن  اإلســامية  الممارســات  تكييــف 

تتزامــن مــع مطالــب الدولــة الوطنيــة وإيقاعهــا 

التــي كان يتــم تشــكيلها فــي وضــع جنينــي. 

الدولة وتبادل تثقف القوانين اإلسامية

لقــد أفصحــت كل دولــة مســلمة حديثــة عــن 

قصــة فريــدة مــن نوعهــا حــول تحــول المشــاهد 

الثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة وكذلــك حــول 

كيــف ُزرِعــت القوانيــن االســتعمارية فــي مجــاالت 

النظــم  مــع  التعامــل  ســيجب  وكيــف  جديــدة. 

القانونيــة واألخاقيــة التــي تحولــت إلــى الحــركات 

الرغــم  علــى  أخــر،  مواضــع  فــي  الحاليــة  المكــررة 

مــن أنَّ نســًخا مــن قصــة تبــادل التثقــف معروفــة 

وموثقــة إلــى حــد كبيــر)4). 

التثقــف  تبــادل  بهــا  أثَّــر  التــي  الطريقــة  إنَّ 

شــهرة.  األقــل  هــي  اإلســامية  القوانيــن  علــى 

عــدة  الكولونياليــة  السياســات  حيــث اســتحدثت 

تغيــرات كبيــرة فــي مفهــوم وممارســة وتمظهــر 

القوانيــن اإلســامية. بصفــة عامــة، كان العلمــاء، 

وهــم الســلطات الدينيــة، يحتلــون موضًعــا خاًصــا 

فــي المجتمــع المســلم. فــي حيــن تقلــد العديــد 

فــإنَّ  الدولــة،  عــن  العلمــاء مناصــب خارجــة  مــن 

بعضهــم كانــوا كذلــك موظفيــن لــدى الســلطات 

)4) انظر أعمال:
 Fisch )1983(, Cannon )1988(, Blue, Bunton and Croizier 
)2002( and Rai )2004(.
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السياســية. مــن وقــت آلخــر، انتقــد العلمــاء أفــرادا 

أو جماعــات الخليفــة وممارســته، أو أنــه كان هنــاك 

توتــر بيــن الدولــة والعلمــاء المخالفيــن لهــا؛ إذ كان 

الخليفــة أو مــن يعادلــه مجــرد راع للفقــه إلــى درجــة 

أنــه كان ُمطالبــا بخلــق بيئــة مؤاتيــة لتطبيــق حكــم 

الشــريعة. وقــد ُطبقــت مثــل هــذه األحــكام عــن 

تراكمــي،  وبشــكل  الشــرعية.  السياســة  طريــق 

»حكــم  والممارســات  الخطابــات  هــذه  شــكلت 

الشــرع«)))، والتــي تهــدف إلــى تحصيــن الشــريعة 

الســمعة  العامــة ســيئة  المظاهــر  بعــض  ضــد 

الدولــة  تتمكــن  لكــي  وتمــرد.  وزنــى  ســكرٍ  مــن 

مــن خلــق مثــل هــذه البيئــة العامــة بشــكل أكثــر 

التــي  القوانيــن  بعــض  فــرض  يمكنهــا  فاعليــة، 

مناســب،  بشــكل  القهريــة  ســلطتها  تســندها 

فيمكننــا بذلــك التحــدث فــي حــاالت محــدودة عــن 

الفقــه  كان  لذلــك،  »المناســب«. خافــا  القانــون 

تنظمــه  نوموقراطــي  نظاًمــا  حًقــا  اإلســامي 

ــل إليهــا باالتفــاق وتفرضــه ســلطة  أعــراف ُتُوصِّ

أخاقيــة ذات مركزيــة ثيوقراطيــة ينظمهــا األفــراد 

مثــل  فــي  اإلكــراه.  تمــارس  التــي  والمجتمعــات 

القائمــة  للمجتمعــات  الســابقة  النمــاذج  هــذه 

علــى األعــراف، يكــون للدولــة دور ضئيــل للغايــة. 

الحديثــة،  الوطنيــة  الدولــة  ظهــور  مــع  ولكــن 

اكتســبت الدولــة العلمانيــة حصــة أكبــر ومباشــرة 

فــي تطبيــق القانــون وبالتالــي صــارت طرًفــا مؤثــًرا 

رئيًســا. إلــى جانــب تطــور الدولــة الوطنيــة الحديثــة، 

اكتســب العلمــاء أيضــا قــدًرا كبيــًرا مــن الســلطة 

كياًنــا  فبكونهــم  الوطنيــة.  الدولــة  ســياقات  فــي 

مســتقًلا، فقــد اكتســبوا فــي مواضــع كثيــرة القدرة 

)1( Kawtharani ]1990] 2001: 41.

علــى شــرعنة عمــل الدولــة أو ســلبه الشــرعية فــي 

التــي  العامــة  السياســة  الديــن ومســائل  مجــال 

كانــت مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بالديــن بطــرق قــد ال 

تكــون صائبــة فــي القــرون الســابقة.

أحدثتــه  الــذي  أهميــة  األكثــر  التحــول  إنَّ 

للبلــدان  القانونيــة  التقاليــد  فــي  الكولونياليــة 

الوطنيــة  الدولــة  جعلــت  أنهــا  هــو  المســتعِمرة 

العًبــا مركزًيــا فــي الحيــاة السياســية واألخاقيــة 

للشــعوب الخاضعــة. بطريقــة ال مثيــل لهــا، تقــوم 

الدولــة بالتوســط فــي تمريــر العقــد االجتماعــي بين 

الحــكام والمحكوميــن وغالًبــا مــا تمثــل مصالــح 

الســيادة،  أصبحــت  كذلــك  الحاكمــة.  الطبقــة 

الوطنيــة األوروبيــة  الدولــة  نــوع ســيادة  وخاصــة 

النظــام  ســمات  مــن  ســمة  دقــة،  أكثــر  ألكــون 

ســيادتها  الوطنيــة  الدولــة  مارســت  اإلســامي. 

مــن خــال الســيطرة علــى أراضيهــا عــن طريــق 

الواقعييــن  الرعايــا  علــى جميــع  القانــون  تطبيــق 

شــأن  إلعــاء  محاولــة  فــي  هيمنتهــا.  تحــت 

وقوانينهــا،  الوطنيــة  للدولــة  األوروبــي  النمــوذج 

كان المســؤولون االســتعماريون وكذلــك ورثتهــم 

ــا مضطريــن  فــي فتــرة مــا بعــد الكولونياليــة تقريًب

المحليــة  والممارســات  القوانيــن  كافــة  لجعــل 

المحلــي  المســتوى  إلــى  تقليصهــا  أو  همجيــة 

المــؤرخ  أو الشــعبي أو الوضــع العرفــي. ياحــظ 

 (2((Peter Fitzpatrick( القانونــي بيتــر فيتزباتريــك

تقهقــرت  عشــر،  الثامــن  القــرن  »منــذ  أنــه 

فــي وقــت ســابق  لقيــت قبــوًلا  التــي  الحضــارات 

متحضــرة«.  غيــر  وباتــت  غامــض  بشــكل 

)2( 2001: 157.
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إنَّ اســتبدال هاســتينغز لألحــكام اإلســامية 

البنغــال  بــاد  فــي  الجنائيــة  بالعدالــة  المتعلقــة 

فــي القــرن الثامــن عشــر لــم يحــول أنمــاط العدالــة 

أحــد  الدولــة  جعــل  وإنمــا  فحســب،  المحليــة 

األطــراف المعنيــة فــي الماحقــة القضائيــة ألحــد 

رعاياهــا القانونييــن واالنتقــام لــه. كان مثــل هــذا 

الحــق فــي المطالبــة بالعدالــة ســابًقا حكــًرا علــى 

األسرة وقرابة الميت. في ظل حكم قانوني جديد، 

ــر أقــارب المتوفــى مجــرد مشــجعين للعمليــة  ُصيَّ

الكولونياليــة  السياســات  تعتبــر  القضائيــة. 

التــي ســمحت لمرتكــب  الممارســات اإلســامية 

جريمــة قتــل أن يقــدم تعويضــات ماديــة ألقــارب 

الضحيــة بــدًلا مــن عقوبــة اإلعــدام إهانــة. الحــظ 

فيــش )Fisch)))) أنــه مــن خــال إلغــاء المفهــوم 

اإلســامي للجريمــة والعقــاب فــي مجــال القانــون 

الجنائــي، أزرت قوانيــن هاســتينغز الجديــدة »بــكل 

ــاة البشــرية« التــي  الفــروق المتعلقــة بقيمــة الحي

وفرتهــا الشــريعة اإلســامية. لقــد تــم تثبيــت زرع 

الفلســفة  مثــل  جديــدة  أفــكار  فــي  جديــد  قانــون 

الجنائيــة األوروبيــة »بــأنَّ حيــاة اإلنســان ال يمكــن 

أن ُتقــاس وإنمــا هــي قيمــة تتجــاوز كل مقارنــة«)2). 

فــي حيــن احتفــظ الفقــه اإلســامي بمجموعــة مــن 

القوانيــن  تشــرع  فلــم  القتــل،  لجرائــم  العاجــات 

وبالتالــي،  اإلعــدام.  عقوبــة  ســوى  الكولونياليــة 

مــن  »الحيــاة«  لقيمــة  الضمنيــة  النتيجــة  فــإنَّ 

الصــارخ  نقيضهــا  كانــت  االســتعماري  المنظــور 

األحيــان،  بعــض  فــي  أو  »المــوت«،  وهــو  أال 

الحرمــان مــن الحريــة مــن خــال الســجن. ال يــزال 

)1( 1983: 54.

)2) المرجع نفسه.

الجنائيــة  القوانيــن  كانــت  إذا  مــا  نقــاش  موضــع 

للقانــون  اإلنســاني  البعــد  عرضــت  الكولونياليــة 

ومــا إذا كانــت سياســة االســتعاضة عــن النظــام 

الفقهــي اإلســامي مجــرد تمريــن إلظهــار الســيادة 

ية. االســتعمار

تدريجيــا، انخفضــت قيمــة الفقــه اإلســامي، 

مــن  كجــزء  عديــدة،  كولونياليــة  ســياقات  فــي 

النظــام القانونــي الدولــي مــن كونــه قانــون حضــارة 

إلــى حالــة أقــرب إلــى القانــون العرفــي. فلــم يكــن، 

إذن، مــن المســتغرب تماًمــا أن يتخــذ اإلســاميون 

فــي الربــع األخيــر مــن القــرن العشــرين مــن الفقــه 

ســاحة المعركــة للمنازعــة وإثبــات الهويــة وذلــك 

الحكــم  نظــام  طبيعــة  حــول  منازعتهــم  عنــد 

الفتــرة  بعــد  المســلمة  الــدول  فــي  العلمانــي 

الكولونياليــة. وقــد كانــت الســيادة فــي كثيــر مــن 

األحيــان هــي نقطــة الخــاف الرئيســية: ففــي حيــن 

الدولــة  أنَّ  العلمانــي  الحكــم  نظــام  أنصــار  ادعــى 

لــة للســيادة مــن خــال الدســتور والبرلمــان  مَخوَّ

بــأنَّ  اإلســاميون  خصومهــم  جــادل   ،)demos(

مــن  وتتمظهــر  باللــه  ا  حصــًر منوطــة  الســيادة 

خــال المحافظــة علــى قانــون هللا، أي الشــريعة. 

تقنين الفقه

بالتــوازي مــع تزايــد دور الدولــة فــي الحيــاة 

الفقهيــة  النصــوص  ترجمــة  جعلــت  اليوميــة، 

األوروبيــة  اللغــات  إلــى  الرئيســة  اإلســامية 

المســلمة  للنخــب  متاحــة  بالفقــه  المعرفــة 

هــذه  معرفــة  إلــى  تفتقــر  التــي  الحداثيــة 

دمقرطــة  أنَّ  حيــن  فــي  الفقهيــة.  النصــوص 
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هــذه المعرفــة التــي ســبق أن كانــت متخصصــة 

قلــل مــن احتــكار الطبقــات الدينيــة للخطــاب 

غيــر  أخــرى  عواقــب  أيًضــا  ثمــة  كان  الفقهــي، 

جــردت  فقــد  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  متوقعــة. 

وســياقاته  مرجعياتــه  مــن  اإلســامي  الفقــه 

لــت عمليــة  المعتمــدة، فكانــت النتيجــة أن فعَّ

تشــييء للفقــه؛ حيــث اقترضــت بشــكل انتقائــي 

مــن أرشــيف فقهــي يتميــز بالتأليــف والتركيــب، 

أشــياء  إلــى  الفقهيــة  الخطابــات  وحولــت 

الجديــد،  العصــر  فــي  يدويــة.  ومصنوعــات 

ــل: الشــريعة، وممارســات  ــم مث صــارت مفاهي

فقــه األســرة المســلمة مثــل النــكاح والطــاق 

أو الممارســات التجاريــة المباحــة فــي اإلســام 

وممارســات،  أفــكارا  بكونهــا  الربــا،  وحظــر 

تكــون  لكــي  تفصيــًلا  أكثــر  بشــكل  معروضــة 

تمثيــًلا  تكــن  لــم  إن  مبتــورة،  أو  رمزيــة  بدائــل 

للعالــم. »إســامية«  أخاقيــة  لرؤيــة 

إنَّ عمليــات الــزرع المســتمرة مــن القوانيــن 

اإلنجليزيــة والفرنســية إضافــة إلــى تقنين الفقه 

اإلســامي لــم تكفــل ســوى االنتقــال التدريجــي 

القانونيــة،  الوضعيــة  نحــو  اإلســامي  للفقــه 

بمراســيه  الفقــه  اتصــال  قطعــت  وبالتالــي 

األخاقيــة والمعنويــة. ولقــد اســتفتحت هــذا 

جديــدة  عقليــات  وولــدت  بمهــارة  العمليــات 

وذلــك  اإلســامي،  للفقــه  حديثــة  وتصنيفــات 

معــاٍن  القديمــة  الممارســات  باكتســاب 

آذنــت  إذ  الجديــدة.  الســياقات  فــي  جديــدة 

للفقهــاء  مختــارة  نصــوص  اكتشــاف  إعــادة 

المالكيــة التــي كتبــت فــي األندلــس مثــل كتــاب 

»الموافقــات« ألبــي إســحاق الشــاطبي بظهــور 

المصلحــة  مــن  جعلــت  جديــدة  عقانيــات 

العامــة الهــدف الفقهــي األســمى والمحققــة 

وهــي  الشــريعة(،  )مقاصــد  الشــرع  لغايــات 

الفلســفة األساســية للفقــه اإلســامي))). فــي 

العالــم العربــي علــى وجــه الخصــوص، اخترعــت 

المناهــج الدراســية القانونيــة، مــن قبيــل تلــك 

التــي أدرجتهــا المدرســة الخديويــة للقانــون فــي 

القاهــرة أو فــي الجامعــات العلمانيــة، تصنيًفــا 

جديــًدا للفقــه اإلســامي تبًعــا لنمــوذج القانــون 

ــة حتــى ذلــك  العلمانــي، مضيفــة فئــات مجهول

الحيــن للفقهــاء التقليدييــن. شــمل التصنيــف 

باســم  اآلن  تعــرف  فئــات  الجديــد  القانونــي 

القانــون المدنــي، والقانــون التجــاري، والقانــون 

الخــاص، والقانــون الجنائــي، وســلطة الوثائــق 

المفصلــة.  اإلجرائيــة  والقوانيــن  المكتوبــة 

يقــع  إجــراء  وهــو  الخلــع،  ممارســة  كانــت 

طريــق  عــن  الزوجيــن  بيــن  الفصــل  بموجبــه 

التراضــي، خيــر مثــال علــى تبــادل التثقــف. كــن 

علــى ذكــر أنــه فــي الفقــه اإلســامي التقليــدي 

فســخ  علــى  الحصريــة  الســلطة  للذكــور  كان 

رابطــة الــزواج. ولكــن بغيــة التخفيــف مــن هــذه 

للذكــر،  الممنوحــة  الجانــب  أحاديــة  الســلطة 

العصــور  فــي  المســلمون  الفقهــاء  ســمح 

الوســطى للزوجــة أن تفــاوض زوجهــا للخــروج 

عمليــة  تشــتمل  ضــرر.  بــا  الــزواج  عقــد  مــن 

أعطــاه  الــذي  المهــر  إرجــاع  علــى  التفــاوض 

الرجــل زوجتــه عنــد عقــد الــزواج. يمكنهــا أيًضــا 

)1( Opwis 2005: 201–2.
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أن تقــدم مبلًغــا إضافًيــا مــن المــال إلــى زوجهــا 

لكــي تتحــرر مــن عقــد الــزواج.

لقــد ُمنحــت ممارســة الخلــع، فــي العصــر 

الحديــث، أساًســا منطقًيــا جديــًدا. حيــث نظــر 

فــي  الناشــطين  المســلمين  مــن  العديــد 

المجــال الفقهــي إلــى الخلــع بوصفــه معــادًلا 

إنفــاذ الطــاق. وقــد  الحــق فــي  لمنــح اإلنــاث 

االفتــراض  هــذه  النظــر  وجهــة  اســتبدلت 

الممنوحــة  الحصريــة  الســلطة  حــول  القديــم 

للذكــور لحــل عقــد الــزواج بافتــراض جديــد حيــث 

متســاوية.  وحقــوق  ســلطة  للزوجيــن  يكــون 

للخلــع  الحديــث  التجســد  يــزال  ذلــك، ال  ومــع 

محــل خــاف بيــن الدوائــر اإلســامية المختلفــة 

المعتمــدة. الفقهيــة  لأليديولوجيــة  وفًقــا 

تحويــل  الحداثيــون  اإلصاحيــون  فضــل 

االجتماعيــة  المتطلبــات  يلبــي  لكــي  الفقــه 

تكــون  أن  التقليديــون  فضــل  بينمــا  الجديــدة، 

التغييــرات فــي النطــاق الــذي يكــون فيه تناســق 

مــع الســلطة المرجعيــة. أصبــح خــط الصــدع 

بيــن هــذه الدوائــر مرئيــا عندمــا أســقط المشــرع 

المصــري فــي عــام 2002 أحــكام الخلــع علــى حــق 

المــرأة فــي الطــاق لغيــر ضــرر))). فقــد عــارض 

كل مــن التقليدييــن والنســويين هــذا اإلجــراء: 

بالنســبة لألوليــن، فقــد حــرَّف القانــون البرلماني 

ــواردة فــي الفقــه اإلســامي  منطــق األحــكام ال

التقليــدي، بينمــا عــد اآلخــرون هــذا القانــون غيــر 

كاٍف مــن منظــور حقــوق المــرأة)2). تبرهــن حالــة 

)1( Arabi 2001; Muhammad 2003.

)2( Shahine 2004.

الخلــع فــي مصــر علــى نحــو فعــال أنَّ سياســة 

القــوة قــد ارتبطــت، خصوًصــا فــي الســياقات 

ــة، بشــكل  ــة ماضي ــة مــع أزمن ــة بالمقارن الحديث

القضائيــة  الممارســة  ولونــت  بالفقــه  وثيــق 

اجتماعيــة  وحــدات  بــروز  ومــع  دائــم.  بشــكل 

والدولــة،  والحكومــة  المجتمــع  مثــل  أوســع، 

المصلحــة  األخيــرة  هــذه  مارســت  مــا  غالًبــا 

األخــرى.  المجتمــع  علــى كل مصالــح  الغالبــة 

وعــن طريــق القيــام بذلــك، اســتوعبت القــوة 

الماحقــة للحكــم الحديــث القوانيــن اإلســامية 

قانونيــة  وأنثروبولوجيــا  سوســيولوجيا  فــي 

مختلفــة تماًمــا عــن الحالــة المكــررة لمــا قبــل 

الكولونياليــة. 

مــن  متنوعــة  مجموعــة  مراقبــة  تحــت   

اإلنجليزييــن  مــن  الكولونياليــة  الســلطات 

بــرز صنــف متميــز  واإليطالييــن،  والفرنســيين 

إلــى  المســلمة  باألســرة  متعلــق  الفقــه  مــن 

حيــز الوجــود تحــت عنــوان واســع لفقــه األحــوال 

الــزواج  ينظــم  األســرة،  فقــه  أو  الشــخصية 

الميــراث.  و  األطفــال  وحضانــة  والطــاق 

كذلــك أثــرت الســلطة الكولونياليــة علــى جســد 

)الوقــف(،  األوقــاف  ينظــم  مترابــط  قانونــي 

الــذي يديــر الوادئــع الدينيــة واالجتماعيــة بغيــة 

توفيــر الدعــم لمجموعــة مــن وظائــف الرعايــة 

االجتماعيــة والخيريــة العامــة. تاريخيــا، لــم تكــن 

بشــكل  دينيــة  بالودائــع  المتعلقــة  األنشــطة 

معلــن، ولكــن فــي ظــل الحكــم االســتعماري 

فــي  والتديــن  للديــن  جديــدة  مفاهيــم  ُأفــرزت 

الوقــت،  وبمــرور  المســتعَمرة.  المجتمعــات 
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اكتســبت هــذه الودائــع واألوقــاف طابًعــا دينًيــا 

للديــن. الحديثــة  البنــاءات  مــع  تماشــًيا  غريًبــا 

احتفظــت  لمــاذا  الكثيــرون  تســاءل 

بفقــه  العلمانيــة  الكولونياليــة  الســلطات 

ألغــت  حيــن  فــي  الدينــي  الطابــع  ذي  األســرة 

ــن. مــن الواضــح أنَّ  ــرة بالدي قوانيــن أخــرى متأث

ــزاع بيــن الســلطات  الفقــه نفســه كان محــل ن

يتعلــق  فيمــا  والمســتعَمرين  الكولونياليــة 

بقضايا مثل الحصول على الموارد والتشــغيل 

أو العاقــات القــوة والســلطة حــول التأويــات 

 Gail( مينــو  غيــل  ــن  بيَّ واألخاقيــة.  الفقهيــة 

قــد  الكولونياليــة  الســلطات  أنَّ   )Minault

وســمت بعــض الممارســات بوصفهــا خاصــة 

بالمســلمين لكــي تعلــن أنهــا إســامية بشــكل 

جوهــري. لهــذا الســبب، كان ينبغــي لطائفــة من 

الخطابــات الفقهيــة المتناغمــة مــع مفاهيــم 

بروتســتانتية للغايــة حــول الديــن أن تتناســب 

البريطانيــة  الكولونياليــة  الدولــة  بنيــة  مــع 

أنتجــت مجمــوع  »الخصوصــي«.  المجــال  فــي 

علــى  والمســتعَمر  المســتعِمر  مســاعي 

إطــار  فــي  الزمــن »هيئــة قانونيــة متميــزة  مــر 

الدولــة« التــي يمكــن للمســلمين والمســلمات 

بســهولة))).  عليهــا  التعــرف 

أســد،  طــال  األنثروبولوجيــا  عالــم  يشــير 

خــال دراســة اإلصاحــات القانونيــة المصريــة 

ــي فــي أواخــر القــرن  فــي ظــل الحكــم الكولونيال

التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، إلــى 

صياغــة  حاولــت  الكولونياليــة  الســلطات  أن 

))) المرجع نفسه. 

المفاهيــم حــول الديــن باعتبــاره مجــال الخــاص 

والممارســات  األســرة  بنــاء  طريــق  عــن 

المتعلقــة بهــا. الحــظ أســد أنَّ تقنين الشــريعة 

وتقييدهــا كان فــي حــد ذاتــه »صيغــة علمانيــة 

أمــام  الطريــق  وتمهيــد  )الديــن(  لخصخصــة 

ــا لممارســة حكــم ذاتــي«)2). دعــم كل مــن  الرعاي

مينــو وخاصــة أســد، فــي الماحظــات الخاصــة 

بــكل منهمــا، الفكــرة قائلــة بــأنَّ الدولــة الوطنيــة 

الكولونياليــة،  الدولــة  مــن  بــدًءا  الحديثــة، 

فقهيــة  فئــة  إلنشــاء  الفقــه  اســتخدمت 

تشــكيل  بغيــة   – األســرة  فقــه  أي   – مختلفــة 

»الخصوصــي«.  الموضــوع  جديــد،  موضــوع 

فمــن خــال األســرة، »وقــع إعــادة إنتــاج الفــرد 

مادًيــا ومعنوًيــا واكتســب صيغتــه األساســية 

باعتبــاره كائًنــا )خصوصًيــا(«. وقــد الحظ أســد)3) 

عقــب تحليــل دقيــق لخطابــات فقهيــة إصاحية 

المصلــح  أعمــال  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة، 

المصــري الشــهير الشــيخ محمــد عبــده وأحمــد 

مصــر  فــي  شــهرة  األقــل  المحامــي  صفــوت 

كانــت مفاهيــم  »إذا  الكولونياليــة:  الفتــرة  فــي 

العدالــة المتجســدة بشــكل تقليــدي والخبــرة 

ُتَعــد  شــعوري  غيــر  نحــو  علــى  المســتوعبة 

مهمــة فــي الحفــاظ علــى ســلطة الفقــه، إذن 

تلــك الســلطة بشــكل كلــي  فســوف تعتمــد 

علــى قــوة الدولــة المتمظهــرة فــي أحكامهــا«. 

هنــا يؤكــد أســد علــى تبــادل التثقــف الحاصــل 

بيــن المفاهيــم التقليديــة للعدالــة والمفاهيــم 

التــي تتمحــور حــول الدولــة كمنتــج للكولونياليــة.

)2( Asad 2003: 227.

)3( 2003: 240.



العدد 16 | شتاء 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 198

تســتمد ســلطة القانــون فــي مجتمعــات ما 

قبــل الكولونياليــة مــن االنســجام بيــن الخبــرة 

واألحــكام المتعلقــة بالعدالــة الخاصــة بالرعيــة. 

ترســيخ  فــي  جــًدا  ضئيــل  دور  لإلكــراه  كان  إذ 

الســلطة. وكانــت نتيجــة القطــع االســتعماري 

أن اختلــت الســمة الخطابيــة للفقــه – العاقــة 

 ،- العدالــة  ومفاهيــم  الخبــرة  بيــن  السلســة 

ئــة. إنَّ مــا يحــدد اللحظــة  وبالتالــي أصبحــت متجزِّ

الكولونياليــة للفقــه حســب األســد))) هــو »قــدرة 

بيــن  اســتراتيجي  فصــل  إحــداث  علــى  الدولــة 

القانــون واألخــاق...ألنَّ هــذا الفصــل هــو الــذي 

يمكــن للعمــل القانونــي المتمثــل فــي تعليــم 

الرعايــا أخاقيــات عامــة جديــدة«. أصبــح فقــه 

الدولــة  قــدرة  قبــل  مــن  المدعــوم  األســرة، 

مــا  »مناســًبا« وســرعان  اإلكــراه، فقهــا  علــى 

ممــا  األخاقيــة،  المفاهيــم  عــن  بعيــًدا  جنــح 

تســبب فــي عواقــب وخيمــة بالنســبة للنســاء 

فــي  خاصــة  عديــدة،  فــي ســياقات  واألطفــال 

الحــاالت حيــث وقــع تقنيــن فقــه األســرة)2).

إلعــادة  الفقــه  اســتخدام  اســتراتيجية  إنَّ 

تنظيــم المشــاعر األخاقيــة للرعايــا لــم يقتصــر 

فــي  والهنــد.  مصــر  مســتعمرة  علــى  فقــط 

الحــظ  كمــا  كذلــك،  المســتعَمرة  إفريقيــا 

 Richard( ريتشــارد روبرتــس وكريســتين مــان

Roberts and Kristin Mann ))3)، لعــب الفقــه 

دورا حيويــا فــي التربيــة األخاقيــة واالنضبــاط 

ــا المســتعمرة. ســعت الكولونياليــة  فــي الرعاي

)1( 2003: 240.

)2( Sonbol 1996.

)3( 1991: 3.

لفــرض نظــام أخاقــي جديــد يتزامــن فــي جــزء 

واالقتصاديــة  السياســية  النظــم  مــع  منــه 

»الــوالء  علــى  تأسيســها  تــم  التــي  المقترحــة 

وعلــى  االســتعمارية  المتروبوليتيــة  للــدول 

العمــل  فــي  واالنتظــام  والنظــام  االنضبــاط 

الجســدية«)4).  والعــادات  الفــراغ  ووقــت 

 (200(  Scott Kugle( كوغــل  ســكوت  أظهــر 

كيــف كانــت عمليــة إنتــاج نســخة كولونياليــة من 

حكــم الشــريعة فــي الهنــد أمــرا مختَلًفــا فيــه. 

الكولونياليــة  الســلطات  جهــود  كوغــل  يوثــق 

فــه  وتثقُّ اإلســامي  الفقــه  صياغــة  إلعــادة 

ليصبــح قانوًنــا أنجلــو محمــدي. لقــد كان هــذا 

المزيــج مــن القوانيــن اإلســامية واإلنجليزيــة 

الفقــه  إلنتــاج  الموضــع  هــو  صــار  الــذي 

اإلســامي فــي وضــع نظريــة العقــد االجتماعي. 

وقــد كانــت النقاشــات مســتعرة حــول أهــداف 

الفقــه  فــي  العامــة  المصلحــة  وبــروز  الفقــه 

اإلســامي عندمــا صِحبــت هــذا األخيــر عناصــر 

مــن القانــون الطبيعــي فــي مقــام إســامي)5). 

فــي حيــن أخبــر كوغــل عــن دور بعــض الهنود في 

إنتــاج القانــون األنجلــو محمــدي، إلَّا أنَّ لهجــة 

تــت مســؤولية بنــاء قوانيــن إســامية  روايتــه ثبَّ

ذلــك،  ومــع  الكولونياليــة.  الســلطات  علــى 

فقــد كان واضًحــا جــًدا تدخــل النخــب الهنديــة 

المســلمة، وكذلــك النخــب فــي مصــر والجزائــر 

وفــي غيرهمــا، حيــث عملــت كل منهــا بمثابــة 

صــوت حاســم فــي صنــع نســخة جديــدة مــن 

الفقــه اإلســامي ضمــن ســياقاتهم المحــددة 

)4) - المصدر نفسه.

)5( Abdul Hakim 1953: 27–65.
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الكولونياليــة))). الســلطات  مــع  بالتعــاون 

مشــارب  مــن  النخــب  جــاءت  فقــد  كذلــك 

أن  يمكــن  ال  وبالتالــي  مختلفــة  أيديولوجيــة 

حيــث  ُمُنِلــث،  شــكل  فــي  وُتختصــر  ــص  ُتقلَّ

باختــاف  لــة  المفعَّ السياســة  نــوع  يختلــف 

الســياق، ممــا يجعــل التعميــم أمــًرا عســيًرا. 

نفســها  المســلمة  الحداثيــة  النخــب  وجــدت 

أمــام  أخــرى  أماكــن  وفــي  ومصــر  الهنــد  فــي 

خياريــن أحاهمــا مــر: إمــا أن يقاطعــوا النظــام 

االســتعماري أو أن يشــاركوا فيه بنشــاط بغية 

إعــادة تشــكيل تقاليدهــم الفقهيــة. ألســباب 

عمليــة، قلــة تمكنــوا مــن المحافظــة علــى عــدم 

النخــب  خاضــت  نســبي،  فبشــكل  مباالتهــم. 

العلمــاء  أوســاط  فــي  التقليديــة  اإلســامية 

فــي  ومســتمر  مباشــر  نحــو  علــى  مصــر  فــي 

اإلصــاح الفقهــي مقارنــة بالتدخــات العرضيــة 

لنظرائهــم فــي الهنــد. فــي مصــر، يقفــز اســم 

المفتــي محمــد عبــده وتلميــذه رشــيد رضــا إلــى 

بــارز. الذهــن بشــكل 

لقــد ألقــى كل مــن عبــده ورضــا الفلســفة 

ــة  ــب نظري ــة اإلســامية بقــوة فــي قال الفقهي

معيــن  نمــوذج  ضمــن  االجتماعــي  العقــد 

للقانــون الطبيعــي. وحققــوا ذلــك عــن طريــق 

إحيــاء خطابــات المصلحــة العامــة والسياســة 

التــي  الشــريعة(  )مقاصــد  العامــة  الفقهيــة 

كانــت فيمــا مضــى مفاهيــم فقهيــة هامشــية، 

إن لــم تكــن مثيــرة للجــدل، ضمــن الســلطات 

)1( Christelow 1985.

ذلــك،  ومــع  المعتمــدة)2).  الســنية  الفقهيــة 

حــول  ٍل  ُمَعــدَّ مفهــوم  بيــن  اللقــاء  فــإنَّ 

الوقائــع  مــع  اإلســامية  الفقهيــة  النظريــة 

التقليــد  مــن  جعــل  الحديثــة  السياســية 

الفقهــي المصــري مرجعــا وذلــك بوجود عنصر 

للشــرعية اإلســامية. حــدث هــذا مــن خــال 

 Armando( ســلفاتوري  أرمانــدو  وصفــه  مــا 

Salvatore( بأنــه هندســة المجــال العــام حيــث 

مصطلحــات اإلصــاح والشــريعة والسياســة 

لعمليــة  بالنســبة  اللغويــة  القواعــد  تشــكل 

حضاريــة)3). تعليميــة 

عمليــات  هنــاك  كان  أخــرى،  مناطــق  فــي 

أخــرى فــي طــور التنفيــذ غيــر أنهــا اســتخدمت 

لإلصــاح  مختلفــة  لغويــة  وقواعــد  صيــغ 

اإلســامي. قلــة هــم اليــوم مــن يطرح تســاؤالت 

حــول منطــق ووجاهــة اعتبــارات وأيديولوجيــات 

والمصلحــة  )المقاصــد(  العامــة  السياســة 

العامــة )المصلحــة( فــي الفقــه اإلســامي، رغــم 

كانــت هامشــية  نفســها  الخطابــات  هــذه  أنَّ 

فــي النقاشــات الفقهيــة فــي الماضــي ولــم تنــل 

موافقــة التيــار الســائد إلَّا بشــكل تدريجــي، إن 

لــم يكــن علــى مضــض. ومــع ذلــك، فقــد كان 

لهــذه األيديولوجيــات دور أساســي فــي إيجــاد 

التقليديــة  اإلســامية  القوانيــن  بيــن  التناغــم 

للدولــة  والمركزيــة  التخصصيــة  والطبيعــة 

الحديثــة)4).

)2) أي: القرآن والسنة واإلجماع والقياس. )المترجم(

)3( Salvatore 2001.

)4) المصدر نفسه: ص38).



العدد 16 | شتاء 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 200

لقــد تبــرأ نظــراء عبــده فــي القــرن العشــرين 

مــن بيــن العلمــاء التقليديــن فــي شــبه القــارة 

الهنديــة مــن حركاتــه الراديكاليــة التي دعت إليها 

الخاصــة  اإلصاحــي  اإلســام   )brand( ماركــة 

النظريــات  اعتمــاد  العلمــاء  ــل  حيــث فضَّ بــه. 

الرســمية التــي طرحتهــا المدارســة التقليديــة 

الفقهيــة الســنية. كان التطــورات الفقهيــة فــي 

لتلــك  إلهــام فقــط  األوســط مصــدر  الشــرق 

النخــب الهنديــة، مثــل أميــر علــي وآصــف فيضــي 

مــن بيــن آخريــن، التــي أصبحــت أشــرعتها مليئــة 

بريــاح الفقــه اإلســامي التقدمــي والتــي خاضــت 

فــي خطــاب رســمي أو متمحــور حــول الدولــة 

بشــأن الفقــه اإلســامي فــي الهنــد.

تدخــل  المناســبات  بعــض  وفــي  أنــه  غيــر 

الفقهــي  الخطــاب  فــي  الهنــود  العلمــاء 

الرســمي. كانــت تلــك المناســبة عندمــا اســتعار 

العالــم الكبيــر المنتمــي إلــى المدرســة الدينيــة 

بديوبنــد فــي الهنــد مــا قبــل التقســيم موالنــا 

أشــرف علــي التهانــوي )ت.943)( وبعــض زمائه 

العــرب  نظرائهــم  مــن  فقهيــة  اســتراتيجية 

اإلســامي  للفقــه  انتقائيــة  واعتمــدوا مقاربــة 

)التلفيــق(، فيختــارون الحكــم الفقهــي األفضــل 

عوًضــا عــن التمســك الصــارم بتأويــات مذهــب 

يتجــاوزا  أن  طموحهــم  كان  واحــد.  فقهــي 

الــذي  الحنفــي،  المذهــب  فــي  المعتمــد  الــرأي 

كان هــو المذهــب المهيمــن فــي شــبه القــارة. 

مخــرج  عــن  وزمــاؤه  التهانــوي  بحــث  حيــث 

فســخ  علــى  لتحصــل  المســلمات  للنســاء 

قضائــي لعقــود زواجهــن فــي حالــة تخلــى عنهــن 

أزواجهــن أو أصبحــوا بمــرور الوقــت مقصريــن 

وفًقــا  والمعونــة.  المالــي  الدعــم  توفيــر  فــي 

طبًقــا  الــزواج  تحكــم  التــي  الصارمــة  للقواعــد 

الهنديــات  للنســاء  ليــس  الحنفــي،  للمذهــب 

المســلمات ســوى أســباب قليلــة جــًدا لفســخ 

إلــى  منهــن  كثيــر  اضُطــر  حيــث  الــزواج.  عقــد 

وفًقــا  مرتــدات:  يصــرن  بــأن  زيجاتهــم  إنهــاء 

للفقــه اإلســامي التقليــدي، تغييــر الديــن يبطل 

الفســخ  تســهيل  أجــل  فمــن  الــزواج))).  عقــد 

الــزواج فــي الهنــد، اســتعار  القضائــي لعقــود 

لديــه  الــذي  المالكــي  المذهــب  مــن  التهانــوي 

أســس أكثــر مرونــة فيمــا يتعلــق بفســخ عقــد 

الــزواج. وبمداخــات مــن قبــل العلمــاء الهنــود 

المســلمين األعضــاء فــي التشــريع الوطنــي، 

بقانــون  عــرف  قانــون  مشــروع  تقديــم  وقــع 

الزيجــات المســلمين عــام 939)  فســخ عقــود 

األساســي)2). القانــون  تعديــل  أجــل  مــن 

إنَّ شــخصيات مثــل عبــد الرزاق الســنهوري 

يمكــن  الهنــد  فــي  فيضــي  وآصــف  فــي مصــر 

حيــث  نموذجيتيــن  شــخصيتين  يمثــًلا  أن 

وتطبيقاتهمــا  الفكريــة  أعمالهمــا  ترجمــت 

العمليــة للفقــه اإلســامي إلــى هيئــة القانــون 

فــي  يشــتغل  كان  الــذي  العصــري  الوضعــي 

إلــى  اضطــروا  فألنهــم  الحديثــة)3).  الدولــة 

ترجمــة القوانيــن اإلســامية إلــى نمــاذج الدولــة 

العلمانيــة والوطنيــة، فقــد كانــوا مجبريــن أيًضــا 

مثــل  منهــا،  معينــة  بجوانــب  التضحيــة  علــى 

)1( Thanawi and Qasimi n.d.

)2( Ahmad 1986: 78.

)3( Hill 1987.
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ؤ مــن األبعــاد األخاقيــة للفقــه اإلســامي. التبــرُّ

فــي معــرض تعليقــه علــى بعــض الفقهــاء 

ــُمْحدثين، كتــب المــؤرخ القانونــي بابــر  العــرب الـ

تحويــل  :»إنَّ   ((((Baber Johansen( جوهانســن

قانــون مقــدس إلــى قاعــدة قانونيــة مؤسســة 

هياكلــه  يغيــر  أن  شــأنه  مــن  التشــريع  علــى 

األساســية ويضحــي ببعــض أبعــاده المهمــة...

العــرب فــي  المؤلفيــن  فــإنَّ  فــي واقــع األمــر، 

فتــرة التقنيــن قاموا...بإزالــة أبعــاد الفقــه تلــك 

التــي ال يمكــن أن تدخــل الفهــم الغربــي )للفقــه( 

خشــَي  الفقهيــة«.  مناقشــاتهم  طريــق  عــن 

التشــريعية  العمليــة  تكــون  أن  جوهانســن 

بالمحتــوى  ضحــت  قــد  للتقنيــن  الحديثــة 

 forum( الفــرد  ضميــر  إلــى  الموجــه  األخاقــي 

بنــاء  internum(، أو أن يفشــل مؤيــدو إعــادة 

بعــد  وهــو  معالجتــه؛  فــي  اإلســامي  الفقــه 

واألخــاق  الفقــه  تاريــخ  مــن  جــزًءا  دائًمــا  كان 

اإلســامية.

ســوف تثبــت تعليقــات جوهانســن صوابهــا 

مــن  أخــرى  أماكــن  فــي  للتطــورات  بالنســبة 

العالم اإلســامي، فما كان ينبغي إلَّا النظر إلى 

آراء آصــف فيضــي فــي الهنــد. فباعتبــاره محــام 

موظــف  ثــم  كمبريــدج،  جامعــة  مــن  متخــرج 

هنــدي، أحــاط فيضــي الفقــه اإلســامي ضمــن 

حــدود الدولــة الوطنيــة. لقــد كان أكثــر وضوًحــا، 

مقارنــة بنظرائــه العــرب، فــي إعانــه الجلــي عــن 

نــص  حيــث  النظريــة.  الراديكاليــة  افتراضاتــه 

علــى احتــاج الفقــه اإلســامي إلــى إعــادة صياغــة 

)1( 1999: 59.

لكــي ينســجم مــع متطلبــات الدولــة الوطنيــة 

مقاربتــه  فــي  واضًحــا  فيضــي  كان  الحديثــة. 

الواقعيــة للفقــه: إنَّ للديــن واألخــاق أســاس 

الديــن ينتمــي إلــى المجــال الخصوصــي. 

الحــاالت  خــال  أنــه  فيضــي)2)  اعتــرف 

المتكــررة المبكــرة لإلســام »لــم يتميــز الفقــه 

الشــريعة كاهمــا،  نهــرْي  وأنَّ  األخــاق«  عــن 

واحــد  فــي مجــرًى  يجريــان  والفقــه،  الشــريعة 

بالنســبة  لكــن  بينهمــا.  التمييــز  يمكــن  وال 

الكولونياليــة ومــا بعــد  الحكــم كلهــا  ألنظمــة 

والفقــه  الشــريعة  وحــدة  كانــت  الكولونياليــة، 

أزمــة أو معضلــة ال حــل لهــا وال تــزال كذلــك إلــى 

ــة لمعالجــة هــذه المشــكلة،  اليــوم. فــي محاول

هــو  الشــريعة  لفــظ  أنَّ  إلــى  فيضــي  أشــار 

مجــرد تذكيــر للمــرء بالوحــي. فــي مقابــل ذلــك، 

يشــمل لفــظ الفقــه أعمــال عقانيــة وإجــراءات 

فيضــي  قــام  آخــر،  بنــاء  فــي  مقــررة.  قانونيــة 

لاهتمــام  مثيــر  نحــو  علــى  الشــريعة  بوصــف 

بكونــه  والفقــه  األخاقــي  القانــون  بكونهــا 

تنتمــي الشــريعة  المدنــي)3). ولذلــك،  القانــون 

بشــكل فعــال إلــى مجــال األخــاق، ومــن خــال 

ارتباطهــا فــي المقــام األول بالمقــدس؛ تظــل 

يتألــف  أخــرى،  ناحيــة  مــن  وخصوصيــة.  ذاتيــة 

الفقــه مــن قواعــد ســلوك خارجيــة وموضوعيــة 

للســلوك االجتماعــي)4). وفــي هــذا الصــدد، دفــع 

)2( 1981: 85.

)3) المرجع نفسه: ص57.

)4) المصدر نفسه: ص99.
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فيضــي إلــى البنــاء العلمانــي للفقه اإلســامي))). 

لعلمــه بهــذا المعنــى المــزدوج للفقــه بكونه 

القانــون واألخــاق أو الوعي على الســواء، اقترح 

فيضــي حــًلا رائًعــا فقــد الحــظ قائــًلا)2): »ومــن 

ينبغــي  للقانــون،  الطاعــة  ولكــي نضمــن  هنــا، 

للفقــه اإلســامي أن ينشــئ عقوبتيــن: عقوبــة 

أساســية وعقوبــة ثانويــة. العقوبــة األساســية 

ــر البشــري فــي الفــوز بفضــل  هــي رغبــة الضمي

هللا؛ أمــا العقوبــة الثانوية فمنشــأها المجتمع، 

الدولــة  قبــل  مــن  القانونيــة  األوامــر  إنفــاذ  أي 

باســم الملــك«. وبهــذا التفســير، أظهــر فيضــي 

إدراًكا للبعــد األخاقــي للفقــه اإلســامي. وقــد 

أشــار إلــى عــدم التناســب المتزايــد بيــن نظــام 

الضميــر ونظــام السياســية فــي دولــة حديثــة 

تخصصيــة ومركزيــة مثــل الهنــد. فــي عالــم مــا 

قبــل الحداثة، تشــترك مملكــة الضمير ومملكة 

مــع  وأخاقــي  ثقافــي  عالــم  فــي  السياســة 

بعــض االســتمرارية والتماســك. وقــد انحلــت 

هــذه االســتمرارية بمجــيء الكولونياليــة حيــث 

واالقتصاديــة  السياســية  التغيــرات  تســببت 

والقانونيــة فــي مجموعــة مــن التحــوالت منتجــة 

خلقــت  مــا  وهــو  متجانــس  غيــر  عاًمــا  مجــاًلا 

الخــاص والعــام.  بيــن القطاعيــن  أكبــر  تنافــًرا 

لألخــاق  المترابطــة  الطبيعــة  تعقيــد  فــي  يزيــد  ))) وممــا 
الخلــط  ببعــض  ســمح  التقليــدي  االســتعمال  أنَّ  والفقــه 
أنيــق بينهمــا. عــاوة  بيــن الشــريعة والفقــه دون أي فصــل 
علــى ذلــك، فــإنَّ المرجعيــات مثــل أبــي حنيفــة، أحــد مؤسســي 
المذاهــب الفقهيــة التقليديــة الســنية، والفقيــه المتكلــم أبــو 
أقــروا  كلهــم  خلــدون؛  ابــن  المــؤرخ  وكذلــك  الغزالــي،  حامــد 
األخاقــي، كمــا  التمييــز  إنَّ  إذ  للفقــه.  قــوي  أخاقــي  بتفســير 
أجمعــوا جميعهــم علــى ذلــك، كان نوًعــا مــن الوعــي أو اإلدراك 
العلــم  طريــق  عــن  الفــرد  قبــل  مــن  )المعرفــة(  الحدســي 
ــي مــن أجــل الكشــف عــن الصــواب والخطــأ.  ــاط الذات واالنضب

)2( 1981: 32.

الخطابــات  علــى  معتمــدة  األخــاق  ظلــت 

مــت السياســة غليــان  الدينيــة، فــي حيــن تقحَّ

العلمانيــة. أيــد فيضــي بشــكل صريــح الســردية 

السياســية العلمانيــة والتغييــرات التــي بشــرت 

بهــا. إدراًكا منــه للخطــوة الضمنيــة لمقترحاتــه، 

قــال بحكمــة: »إذا...كان ال بــد أن يقــع تعديــل 

فــي بعــض العناصــر التــي كانــت ُتعتبــر جــزًءا مــن 

جوهــر اإلســام، أو أن ُيخلــى عنهــا بالكليــة؛ إذن 

ــا مواجهــة العواقــب«)3). يجــب علين

الضــروري  مــن  كان  أنــه  مقتنًعــا  بــدا  لقــد 

دغمائيــات  بيــن  منطقــي  بشــكل  »الفصــل 

القانــون  مبــادئ  وبيــن  وعقائــده  الديــن 

لإلنســان  الجوهــري  اإليمــان  وأحكامــه...إنَّ 

لألحــكام؛  الظاهــرة  الماحظــة  عــن  يختلــف 

الضميــر،  علــى  تنطبــق  األخاقيــة  فاألحــكام 

لكــن ال يمكــن تنفيــذ األحــكام القانونيــة إلَّا عــن 

طريــق الدولة...ينبغــي الفصــل إلــى حــد مــا بيــن 

المقــدس«،  »فكــرة  للــروح،  الباطنــة  الحيــاة 

عــن األشــكال الظاهــرة للســلوك االجتماعــي. 

إنَّ هــذا الفصــل ليــس بالهيــن، إذ يمكــن حتــى 

أن ُيعتبــر مخالًفــا لإلســام. بيــد أنَّ المحاولــة 

إلعــادة التفكيــر فــي الشــريعة ال يمكــن تبــدأ إلَّا 

المبــدأ«)4).  بهــذا  بالقبــول 

آخــر،  محــام  مصــر  فــي  فيضــي  نظيــر  كان 

أحمــد صفــوت آنــف الذكــر، والــذي فــرق كذلــك 

بيــن القانــون العــام واألخــاق الشــخصية وقــد 

)3) المصدر نفسه: ص88.

)4) المصدر نفسه: ص99.
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ــة فــي  ــه بعناي قــام طــال أســد))) بتحليــل كتابات

المســتعَمرة.  مصــر  فــي  الفقهــي  الســياق 

نظــر  المصرييــن،  نظرائــه  مــع  بالمقارنــة 

فيضــي بجديــة أكبــر فــي العواقــب االجتماعيــة 

التــي كان  الفكريــة  والتحــوالت  المــدى  بعيــدة 

يقترحهــا لتطبيــق الفقــه اإلســامي فــي ظــل 

األنظمــة الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة. 

لقــد خــاض اإلصاحيــون المســلمون فــي أحيــان 

الفقهيــة خلســة. فقــد  التحريفيــة  فــي  كثيــرة 

العلمــاء  فعــل  ردة  إزاء  حساســية  أظهــروا 

مــن  وحتــى  تقليديــة  األكثــر  الميــوالت  ذوي 

داعميــن  بــدوا  مــا  إذا  العادييــن،  األشــخاص 

وفــي  جــًدا.  الراديكاليــة  التغييــر  لمفاهيــم 

فــي  اإلصاحيــون  فشــل  أخــرى،  مناســبات 

الناحيــة  مــن  إصاحاتهــم  لتبعــات  التنظيــر 

متافيــن  للفقــه،  واألنطولوجيــة  المعرفيــة 

العواقــب  بشــأن  صعوبــة  األكثــر  األســئلة 

المنجــرَّة عــن إصاحاتهــم. لقــد تفــادى معظــم 

المفكريــن المســلمين النقــاش حــول شــرعية 

الدولــة الوطنيــة، حيــث قبلــوا بهــا بحكــم الواقــع 

كدولــة تســيير األعمــال وتمســكوا ببنــاءات عبــر 

بكونــه  )األمــة(،  الطائفــي  للمجتمــع  وطنيــة 

وااللتــزام. بالــوالء  أجــدر 

ــة مــا قبــل  ــد فــي مرحل ومــع ذلــك، فــي الهن

ــدأ بعــض العلمــاء التقليدييــن فــي  التقســيم ب

التفكيــر فــي كيفية إضفاء الشــرعية على الدولة 

الوطنيــة ضمــن لغــة فقهيــة اإلســامية. فــإذا 

كان فيضــي قــد دعــا إلــى قانــون مدنــي، فعلــى 

.56–205 :2003 (((

األقــل كان ثمــة عالــم تقليــدي واحــد دعــا إلــى 

مفهــوم مجتمعــي إلمــارة الشــريعة. لقــد دعــا 

وهــو  )ت.940)(،  المحاســن محمــد ســجاد  أبــو 

ــخ ذكــراه مــن  عالــم دينــي ذو تدريــب تقليــدي رسَّ

خــال إنشــاء شــبكات غيــر رســمية متكونــة مــن 

هيئــات قضائيــة فقهيــة إســامية فــي العديــد 

»إمــارة  مأسســة  إلــى  الهنــد،  واليــات  مــن 

الشــريعة« الخاصــة بالمســلمين. لقــد جــادل 

ســجاد بحمــاس فــي العديــد مــن كتاباتــه بــأنَّ 

فقــدان المســلمين الســلطة علــى أقاليمهــم 

بااللتــزام  ملزميــن  يعــودوا  لــم  أنهــم  يعنــي  ال 

بذلــك، كان  الشــريعة. ولكــي يقومــوا  بأحــكام 

فــي  طواعيــة  أنفســهم  ينظمــوا  أن  عليهــم 

شــكل حكم ذاتي قائم على الشــريعة. ومن ثـــم، 

كانــت هنــاك حاجــة النتخــاب »أميــر للشــريعة« 

فــي كل واليــات الهنــد لينظــم الحيــاة األخاقيــة 

للمجتمــع. بعــد فشــل االلتماســات التــي تقــدم 

بهــا ســجاد مــن أجــل نيــل الحقــوق األساســية 

عليهــا  ينــص  التــي  للمســلمين  الدينيــة 

الدســتور، اختــار الحقــوق الخاصــة المنتظمــة 

بشــكل غيــر رســمي لطائفتــه الدينيــة، دون أن 

يؤثــر علــى الطابــع العــام للدولــة الهنديــة. 

الشــريعة،  طابــع  كان  التغييــر،  هــذا  فــي 

بقطــع النظــر عــن كونهــا قانوًنــا أخاقًيــا، حصًنــا 

أداة  وكذلــك  الخارجــي  التدخــل  ضــد  منيًعــا 

لحشــد المســلمين سياســًيا. هنــا مــرة أخــرى 

أصبحــت الشــريعة جــزًءا مــن القواعــد اللغويــة 

كان  كمــا  الناشــئ،  العــام  اإلســامي  للمجــال 

الحــال فــي مصــر. لــم يطالــب ســجاد بتطبيــق 
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القوانيــن الجنائيــة اإلســامية، رغــم أنــه أعلــن 

عــن إحيــاء الشــريعة وادعــى أنها نظــام معياري 

شــامل وكلــي. إنَّ أولئــك الذيــن أغفلــوا عمــًدا 

االلتــزام بالشــريعة كانــوا حرفًيــا يعــودون إلــى 

حالــة الجاهليــة. تنبــأ هــذا النــوع مــن الخطــاب 

»ترتيًبــا«  باعتبــاره  اإلســام  بيــن  يفــرق  الــذي 

ــي  ــة الت ــة الجاهلي ــل الحال ــا« فــي مقاب أو »نظاًم

جــزًءا  بكونــه  أخاقــي  اضطــراب  مــن  تعانــي 

مــن التحليــل السوســيولوجي لســجاد بوجــود 

قواعــد لغويــة أخــرى ســتلقى شــعبية فــي وقــت 

أبــو  المفكــر  مثــل  يــد شــخصيات  علــى  الحــق 

األعلــى المــودودي والمفكــر المصــري الراحــل 

ســيد قطــب. 

حركــة  فــي  وخلفائــه  لســجاد  بالنســبة 

المنظمــة  الممارســة  فــإنَّ  الشــريعة،  إمــارة 

والمؤسســية للشــريعة حلــت محــل الخليفــة. 

إمبراطوريــة  الشــريعة  كانــت  أخــرى،  بعبــارة 

أحــد  فــا  األهميــة؛  بالــغ  فــارق  مــع  رمزيــة 

معياريــة  إلمبراطوريــة  بالــوالء  ســيتعهد 

)قانونيــة(، وليــس إمبراطوريــة إقليميــة، كمــا 

علمنــا ســابقا. إنَّ إمــارة الشــريعة كمــا نــص 

عليهــا ســجاد هــي شــكل مــن أشــكال مقاومــة 

إلــى  ُينظــر  أنــه  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  الحداثــة. 

الحَكــم  أنهــا  علــى  الحديثــة  القانونيــة  النظــم 

القضائــي واألخاقــي النهائــي. لقــد اســتعيض 

عــن المعاييــر األخاقيــة التــي كانــت تقــع فــي 

وقــت ســابق ضمــن المجتمعــات أو القبائــل أو 

شــبكات القرابــة القائمــة بالمعاييــر القضائيــة. 

قانونيــة  مجــاالت  علــى  الحفــاظ  خــال  فمــن 

ــرح  ــة، كمــا اقت ــدة عــن قبضــة الدول ــة بعي معين

تســتعيد  أن  للمجتمعــات  يمكــن  ســجاد، 

مســتوى معيًنــا مــن االســتقالية عــن طريــق 

ممارســة ســلطة أخاقيــة علــى الرعايــا. اليــوم، 

الرســمية  غيــر  القضائيــة  الهيئــات  تســتمر 

التــي أسســها ســجاد فــي االزدهــار فــي الهنــد 

ذاتــه  اآلن  فــي  أنشــأت  حيــن  فــي  العلمانيــة 

القانونــي  النظــام  مــع  مباشــرة  غيــر  روابــط 

الرســمي.

الخاتمة

إنَّ القوانيــن اإلســامية كالــرق الممســوح 

عــن  تكشــف  التــي  الوراثيــة  كاألنســجة  أو 

تعقيــد المواجهــات الكولونياليــة وكذلــك عــن 

عــن  بعيــًدا  المبكــرة.  االجتماعيــة  التجــارب 

فــإنَّ  واحــد،  اتجــاه  فــي  البســيطة  التبــادالت 

والرعايــا  االســتعمارية  الســلطات  مــن  كا 

المســتعَمرة قامــوا بتوليــد وتجديــد خطاباتهــم 

الداخليــة لمواجهــة الحــاالت الطارئــة الجديــدة. 

فــي  المســلمة  الشــعوب  أعــادت  فمثلمــا 

أيًضــا  قامــوا  قوانينهــا،  بنــاء  مختلفــة  أماكــن 

خــال  مــن  االجتماعيــة  الخيــاالت  بتبديــل 

التــي  التثقــف  تبــادل  وعمليــات  التفاعــات 

أســفرت عــن تحــوالت هامــة: تحــوالت لــم يبــدأ 

المؤرخــون القانونيــون فــي وضــع رســم بيانــي 

الزمــن.   مــن  قــرون  أو  بعــد عقــود  إلَّا  لهــا 

فــي حيــن أنــه لــم يكــن هنــاك تكافــؤ فــي 

والمســتعَمر،  المســتعِمر  بيــن  الســلطة 

فــإنَّ هــذا ال يعنــي أنــه لــم يكــن للمســتعِمر 
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مــن  الجوانــب  بعــض  تحديــد  علــى  قــدرة 

حياتهــم األخاقيــة والثقافيــة. فــي ســياقات 

مختلفــة خــال الفتــرة الكولونياليــة بــات مــن 

بتدخــات  قامــوا  المســلمين  أنَّ  الواضــح 

شــركاء  أيضــا  وكانــوا  مقاومــة  وأظهــروا 

فــي تحديــد الفقــه اإلســامي. أصبــح عــدم 

التكافــؤ فــي الســلطة واضحــا مــن خــال 

التــي  الطريقــة  الفقهــي:  االستشــراق 

القوانيــن اإلســامية  يتــم تصــور ودراســة 

سياســات  أيــة  أســاس  وعلــى  وفقهــا، 

ومواقــف وقــع تشــكيلها. إنَّ لاستشــراق 

ــي  يعمِّ يــزال  وال  شــديدة  ترِكــة  الفقهــي 

المجتمعــات  حــول  التصــورات  علــى 

بأســرها. اإلســامية  والممارســات 

إذا كان هنــاك تغييــر وحيــد مهــم أحدثتــه 

القوانيــن  بنــاء  فــي  الكولونياليــة  الترِكــة 

اإلســامية، إذن لجعــل الدولــة العًبــا أساســًيا 

الحديثــة.  اإلســامية  القوانيــن  صنــع  فــي 

لــم  تحــول  كبيــًرا، وهــو  تحــوًلا  لقــد كان هــذا 

يــاِق ســوى القليــل مــن االهتمــام وقــد وجــد 

مقاومــة مــن قبــل العديــد مــن الممارســين 

التقليديــن للقوانيــن اإلســامية اليــوم. فضــل 

العلمــاء التقليديــون المحافظــة علــى خيــال 

مــا قبــل الكولونياليــة حــول الفقــه اإلســامي، 

بغــض النظــر عــن المفارقــة التاريخيــة الناتجــة 

عــن ذلــك.

أو  القانونــي  الخطــاب  كان  وللمفارقــة، 

الوحيــد  المجــال  أيًضــا  األخاقيــة  الفلســفة 

والمســتعَمر  المســتعِمر  فيــه  وجــد  الــذي 

ميــًلا اختيارًيــا. فمــن رفاعــة رافــع الطهطــاوي 

الديــن  وخيــر  مصــر  فــي  عبــده  ومحمــد 

التونســي فــي تونــس إلــى ســيد أحمــد خــان 

وهــذه  الهنــد،  فــي  التهانــوي  علــي  وأشــرف 

منهــم  أحــد  يحكــم  لــم  قليلــة،  أمثلــة  مجــرد 

علــى األنظمــة القانونيــة األوروبيــة وبعــد ذلــك 

أنظمــة الفتــرة مــا بعــد الكولونياليــة بكونهــا 

مثيــرة لاشــمئزاز. ففــي حيــن أنَّ العديــد مــن 

عارضــوا  التقليدييــن  المســلمين  العلمــاء 

واســتاءوا  االســتعمارية  القوانيــن  جوهــر 

تحركهــا،  التــي  السياســية  الفلســفة  مــن 

إلَّا أنهــم وجــدوا مــع ذلــك ميــًلا اختيارًيــا نحــو 

واإلجــراءات  المرتــب  والتناســق  الممارســة 

والمامــح الوضعيــة للقوانيــن الكولونياليــة. 

تعــود  االختيــاري  الميــل  هــذا  مــن  جــزء 

جــذوره إلــى وضعيــة قانونيــة مشــتركة بيــن 

ــن: اإلســامي واألوروبــي.  ــن القانونيْي التقليدْي

يســتمر الماضــي االســتعماري كذكــرى خــال 

الوقــت الحاضــر فــي الشــبكات عبــر الوطنيــة 

الهجــرات  خــال  مــن  عالمــي  نطــاق  علــى 

الجماعيــة للســكان المســلمين إلــى الغــرب، 

وخاصــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا. وهــذه 

الذكــرى كذلــك يقــع اســتدعاؤها فــي بعــض 

السياســية  المعارضــة  لتأجيــج  المناســبات 

والعنــف. إنَّ األعمــال اإلرهابيــة مــن قبــل عــدد 

الــدول  كبيــر مــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر 

اإلســامية اســتدعت ذكــرى االســتعمار مــن 

أجــل مواجهــة الحــروب الغربيــة الكولونياليــة 

الجديــدة واحتــال األراضــي. مــن جهــة الفقــه 

اإلســامي، تحــول هــذا الماضــي إلــى موضــوع 
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الشــريعة  مــن  نســخ  لتنفيــذ  التماســات 

الشــخصية  األحــوال  قانــون  شــكل  فــي 

وكنــدا  المتحــدة  المملكــة  فــي  اإلســامي 

عــارض  ذاتــه،  الوقــت  فــي  إفريقيــا.  وجنــوب 

حــل  محــاوالت  بشــدة  الهنــود  المســلمون 

قانــون األســرة اإلســامي فــي الهنــد، بينمــا 

ــا والســودان  ــات شــمال نيجيري فــي عــدة والي

وقــع تطبيــق قوانيــن العقوبــات القائمــة علــى 

الشــريعة بحمــاس لبعــض الوقــت. بيــد أنَّ 

أشــباح الكولونياليــة وموروثــات تشــابكها مــع 

مســتمرة. تــزال  ال  اإلســامية  القوانيــن 

خاصة:

شــكلت  متداخلــة،  فئــات  باعتبارهــا 

الكولونياليــة والعولمــة وتبــادل التثقــف الفقــه 

التصــورات  فــي  أثَّــرت  كمــا  تماًمــا  اإلســامي، 

المعاييــر  حــول  داخلًيــا  المنتَجــة  اإلســامية 

والقيــم والنظــام والعدالــة والحقيقــة. بوصفــه 

األضعــف  الطــرف  فــي  يقــع  معياريــا  نظامــا 

غيــر  عالمــي  وأخاقــي  جيوسياســي  لنظــام 

متــوازن، فــإنَّ قــدًرا كبيــًرا مــن التحــول الواقــع 

فــي الفقــه اإلســامي حصــل فــي مــرآة التقاليــد 

األوروبيــة األوروأمريكيــة. ال تــزال الرأســمالية 

مثلمــا  المهيمــن،  الخطــاب  هــي  الليبراليــة 

هــي المثــل الديمقراطيــة العلمانيــة المنتجــة 

لــذوات وأشــكال عيــش تعكــس تلــك القيــم. 

غالًبــا مــا يحــس المفكــرون المســلمون بأنــه 

األشــكال  لهــذه  االســتجابة  عليهــم  يجــب 

جوانــب  رفــض  خــال  مــن  متضــارب،  بشــكل 

معينــة وقبــول جوانــب أخــرى. فــي واقــع الحــال، 

يمثــل الفقــه واألحــكام االجتماعيــة جــزًءا مــن 

مصفوفــة الثقافيــة المعقــدة، والتــي بدورهــا 

تقــع فــي مركــز التحــول االجتماعــي والسياســي. 

يرافــق التطــور الثقافــي تغييــرات معينــة فــي 

الخيــاالت االجتماعيــة اإلســامية وكذلــك يغذي 

الطفــرات فــي مفاهيــم الــذات واآلخــر )الهويــة(. 

األخاقيــة  والمــداوالت  اإلســامي  الفقــه  إنَّ 

افتراضًيــا  ممســوًحا  رًقــا  َيُعــدان  اإلســامية 

التحــوالت  بشــهادة كاشــفة علــى مثــل هــذه 

ــر فــي الكولونياليــة  ــة. بــدل التفكي بتفاصيــل ثري

تشــبه  كعمليــات  الوطنيــة  وعبــر  والعولمــة 

القــوى  توجــه  حيــث   – واحــد  اتجــاه  ذو  شــارعا 

هــذا  يعــرض   ،- التابعــة  القــوى  المهيمنــة 

الفصــل عاقــة الهيمنــة لتكــون أكثــر تعقيــدا 

المســتعَمر  لعــب  إذ  بهــا.  التنبــؤ  يمكــن  وال 

دورا يســاوي الــدور الــذي لعبــه المســتعِمر فــي 

تشــكيل ترتيبهــا المعيــاري، رغــم عــدم تكافــئ 

المعنييــن.  الطرفيــن  بيــن  القــوى  ميــزان 

بعــد  ومــا  الكولونياليــة  الفتــرات  فــي 

المعرفيــة  التقاليــد  أصبحــت  الكولونياليــة، 

بالتقاليــد  قســًرا  متشــابكة  اإلســامية 

أكبــر  بكثافــة  األوروأمريكيــة  المعرفيــة 

وأنتجــت  ســابق  وقــت  فــي  توثيقــه  تــم  ممــا 

اكتســبت  لقــد  جديــدة.   )hybridities( هجائــن 

وأهميــة  نفــوذا  معينــة  مســتعَمرة  مناطــق 

وصــارت  أخــرى  مناطــق  مــع  بالمقارنــة  أكبــر 

مــا  عالــم  فــي  أخــرى.  دول  تحتذيهــا  نمــاذج 

بعــد الكولونياليــة فــي أواخــر القــرن العشــرين 
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جــذب  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  وأوائــل 

الفقــه اإلســامي اهتماًمــا عالمًيــا. فــي الــدول 

مطالــب  هنــاك  كانــت  ســابًقا،  المســتعَمرة 

فــي  اإلســامي  الفقــه  نحــت  بإعــادة  معلنــة 

كانــت  الناشــئة.  للدولــة  المعياريــة  الهويــة 

لذهــاب  الــدول  بعــض  فــي  دعــوات  هنــاك 

فقــه  نطــاق  وراء  مــا  إلــى  اإلســامي  بالفقــه 

الدولــة  لســيادة  كرمــز  بــه  واالرتقــاء  األســرة 

القائمــة  القوانيــن  مــن  كاملــة  سلســلة  مــع 

علــى الشــريعة التــي كانــت بصــدد للتنفيــذ. كان 

التحــركات  هــذه  وراء  دائمــا  المعلــن  الهــدف 

أن ُيجعــل الفقــه اإلســامي نظــام قيــم متميــز 

وهــو الــذي ســيؤدي إلــى الخــاص االجتماعــي. 

خــارج ســياقات الدولــة الوطنيــة حيــث أصبحــت 

الصحــوة اإلســامية ملموســة، أصبــح الفقــه 

فيــه  مرغوبــا  قيــم  ونظــام  معيــارا  اإلســامي 

يتجــزأ مــن  المجــال الخصوصــي كجــزء ال  فــي 

طالبــت  لقــد  للخــاص.  الفرديــة  الممارســات 

مجتمعــات األقليــات المســلمة الضخمــة فــي 

أوروبــا أمريــكا الشــمالية بتطبيــق  أجــزاء مــن 

جوانــب مــن الفقــه اإلســامي أو االعتــراف بهــا.

أرمانــدو  أشــكر  أن  أود  المؤلــف:  ماحظــة 

وخالــد  برونســن  فــان  ومارتــن  ســلفاتوري 

تعليقاتهــم  علــى  وينــس  ودايفــد  مســعود 

األولــى  المســودات  علــى  المفيــدة  وردودهــم 
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