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الفقه وال�سلطة ال�سيا�س َّية
ُم َّمد ال�سيفي

الفقهي ال ي ُكون ُمطلقا وال ُم َّردا ،بل هو حمكو ٌم مب�ؤ ِّثرات داخل َّية وخارج َّية؛ فاحلالة النف�سية والثقافية للفقيه تكون ُم�ؤ ِّثرة يف ر�أيه الفقهي،
�إ َّن الر�أيَ
َّ
كما ي ُكون للظروف :االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والبيئية ،التي ين�ش�أ فيها الفقيه �أثرها فيه ،وكذلك ف�إ َّن الفقيه ُي َراعي الظروف التي حتيط
بامل�س�ألة التي �سيبدي فيها ر�أيه ،كما يراعي حال وظروف �صاحب امل�س�ألة .لهذا؛ ف�إ َّنه وعند درا�سة الرتاث الفقهي ال بد �أن تراعى كل هذه الظروف ،و�إال
ف�إ َّن �أي درا�سة للرتاث ال تنظر �إليه حتت �ضوء هذه الظروف -وبنظرة تاريخية� -ستكون خملة يف فهم الرتاث ،وعاجزة عن ُم َواكبة احلا�ضر؛ ولهذا �سعى
الباحث خالد امل�شريف يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» حتت عنوان «الرتاث الفقهي بني الفقيه وال�سيا�سي»� ،إىل النظر الرتاث الفقهي يف �ضوء العالقة
بني الفقيه وال�سلطة ال�سيا�سية.
�إ َّن ف �ه � َم ال � َع�لاق��ة ب�ين ال�ف�ق�ي��ه وال���س�ل�ط��ة (ال���س�ي��ا��س�ي��ة) يف
يتح�صل ب�صورة مو�ضوعية
التاريخ الإ�سالمي ال ُيكن �أن
َّ
�إال ب�شروط؛ منها:
 ال �� �ش��رط الأول :حت��دي��د م ��ا مي�ث�ل��ه ال�ف�ق�ي��ه يف ال �ت��اري��خالإ�سالمي حتديدا يجعله وا�ضحا غري ُملتب�س بغريه من
امل�صطلحات التي ت�سقط عليه كـ»املثقف �أو رجل الدين».
ك��ان الفقيه يف ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي عاملا بالعلوم املتاحة يف
ع�صره كالتاريخ والأدب وال���س�ي��ا��س��ة...وغ�يره��ا؛ فمن هنا
هو مثقف �أو عامل فهو ميثل «�سلطة علمية» ،وكان الفقيه
�أي �� �ض �اً -ع ��امل ال ��دي ��ن وامل �ت �ح��دث ب��ا��س�م��ه وامل � ��درك مل�ع��اينن�صو�صه ،بل هو وريث النبي فهو ميثل «�سلطة دينية».
والآن� ..إذا نظرنا -ما�ضيا وحا�ضرا� -إىل هاتني ال�سلطتني
العلمية والدينية -يف جمتمعنا الإ��س�لام��ي؛ �أيهما �أك�ثرو�ضوحا و�أ�شد ت�أثريا فيه؟
ال �شك �أنَّنا نتَّفق على �أ َّن ال�سلطة الدينية هي الأكرث و�ضوحا
ال�سلطة العلمية وظلت
والأ�شد ت�أثريا فيه ،بل �إنَّها اخرتقتْ ُّ
ري من تراثنا العلمي يكون
خا�ضعة لها؛ لهذا جند �أ َّن الكث َ
حت��ت رق��اب�ت�ه��ا؛ ل�ه��ذا ا��ض�ط��رت ال�سلطة ال�سيا�سية لل�سعي
م��ا� �ض �ي��ا وح ��ا� �ض ��را� -إىل ك���س��ب ه ��ذه ال���س�ل�ط��ة وحم��اول��ةوتوظيفها.
وم��ن خ�لال م��ا ت�ق�دَّمَّ ،
يتبي �أ َّن �إ�شكالية الفقيه الأب ��رز يف
املجتمع الإ��س�لام��ي -ما�ضيا وح��ا��ض��را -م��ن خ�لال متثيله
�سلطة دينية .ولكن ُيكن البحث يف عالقة ال�سلطة العلمية
بال�سلطة ال�سيا�سة يف ما كتبه ه�ؤالء الفقهاء يف كتبهم عن
احلركات املعار�ضة لل�سلطة ال�سيا�سية ،وال��ذي ظ َّل ت�ص ُّورا
ُمهيمنا على املجتمعات الإ�سالمية عن هذه احلركات.
ُ
الف�صل املحكم بني ال�سلطات ال�سيا�سية
 ال�شرط الثاين:التي حكمت الأق�ط��ار الإ��س�لام�ي��ة ،وبعد ذل��ك تكون درا�سة
عالقة كل فقيه بال�سلطة ال�سيا�سية التي حتكمه؛ فاخلالف
ال�سيا�سي الأول هو الذي تك َّونت منه املذاهب العقدية التي
ظ َّلت حتكم عالقة الفقيه بال�سلطة ال�سيا�سية؛ فكان الإنتاج
ال�ف�ق�ه��ي -خ���ص��و��ص��ا م��ا ل��ه ع�لاق��ة ب��ال���س�ل�ط��ة ال�سيا�سية-

حمكوما باملذهب العقدي لهذا الفقيه؛ فالفقيه الإبا�ضي
يف الدولة الأموية -التي يعتقد �أنها غري �شرعية -ال �شك �أ َّن
فقهه يختلف عن فقهه وهو يف دولة الإمامة التي ُيقر لها
بال�شرعية ،بل هو جزء من تكوينها ،ويراها امتدادا للحكم
النبوي.
و َي َرى خالد امل�شريف �أ َّن ال�سلطة العلمية -وميثلها الفقيه-
كانت يف «ان�سجام تام وتوافق كبري» مع ال�سلطة ال�سيا�سية
طيلة اخل�لاف��ة ال��را� �ش��دة« ،تلتها م��رح�ل��ة �أخ ��رى انف�صلت
فيها ه��ات��ان ال�سلطتان لت�شكال ف�ضاءين بينهما منطقة
ت �ق��اط��ع ��س��اخ�ن��ة وم���ش��وب��ة ب ��احل ��ذر؛ ف��ال���س�ي��ا��س��ي ي��ري��د �أن
ي�ضمن والء الفقيه ول��و بالقوة ع��ن طريق البيعة ،وي�أبى
الفقيه �إال االعت�صام بف�ضائه العلمي ،بل والقيام ب�أعمال
كاحل�شد والت�أليب ��ض��ده� ،ضمن ا�ستخدام مبا�شر لنفوذه
بني اجلماهري.
ْ
ال�سلطتي
ويع ِّلل خ��ال��د ه��ذا االن�سجام وه��ذا التنافر ب�ين
بقوله�« :إنَّه من الطبيعي جدًّا �أن يوظف الفقيه منظومته
الفقهية ل�صالح ال�سلطة عندما يكون منخرطا فيها ،فيما
ت�سعى ال�سلطة خلدمة ال��دي��ن واملجتمع ،وه��ذا ه��و مطلب
الفقيه وم�ب�ت�غ��اه� .أ َّم ��ا عندما تنف�صل ال�سلطتان العلمية
وال�سيا�سية ،ف��إ َّن الفقيه ينزوي بعيدا عن معرتك احلياة،
غري �آب��ه ملا ي��دور حولهُ ،م ِّمال ال�سلطة ال�سيا�سية تبعات
كل ما يحدث ،ويتَّجه نحو الفقه الفردي الذي يهتم بالفرد
ك�شخ�ص ال باملجتمع ك ��أم��ة ،وي�ه�ت��م ب��اخل�لا���ص يف الآخ ��رة
وبراءة الذمة من عهدة التكليف.
وك�م��ا ب� َّي�ن��تُ �سابقا يف ال���ش��رط ال �ث��اين ،ف� ��إ َّن �إدراك طبيعة
ال�سلطة ال�سيا�سية -ال�ت��ي حتكم دول ��ة الفقيه -ه��و ال��ذي
ي�سمح بدرا�سة عالقة الفقيه بال�سلطة ال�سيا�سية درا�سة
مو�ضوعية دق�ي�ق��ة؛ فالنظام ال�سيا�سي يف عهد «اخل�لاف��ة
الرا�شدة» يتك َّون من اخلليفة الذي هو احلاكم وال�صحابي
وال �ف �ق �ي��ه ،وحم ��وط ب��ال���ص�ح��اب��ة وال �ف �ق �ه��اء ال ��ذي ��ن ب��اي�ع��وه
و�أقروا ب�شرعيته؛ فاخلليفة يتكلم بالدين لأنه هو الفقيه،
وهو �-أي اخلليفة -الفقيه ال��ذي يتكلم بال�سيا�سة لأن��ه هو

اخلليفة ،وك��ذل��ك ف ��إ َّن املجتمع -يف عمومه -ك��ان ُي�ق� ُّر لها
تو�سعت به يف الدول
تتو�سع باملقدار ال��ذي َّ
بال�شرعية ،ومل َّ
ال�لاح�ق��ة ،ل��ذل��ك مل ت�ب�رز ال�سلطة ال��دي�ن�ي��ة ك�م��ا ب ��رزت يف
الدول الالحقة.
�أ َّما الدولة الأموية ،فهي خالفة جاءت بقوتها ال ب�شرعيتها،
بعد اخلالف ال�سيا�سي الذي ح�صل يف نهاية دولة (اخلالفة
ال��را��ش��دة)؛ ل��ذل��ك اح�ت��اج��تْ لكي تقيم نف�سها �إىل �شرعية
تكت�سبها من ال�سلطة الدينية املتمثلة يف فقهاء ال�صحابة
وال�ت��اب�ع�ين ال��ذي��ن ت�ب��اي�ن��تْ م��ذاه�ب�ه��م جت��اه�ه��ا؛ فمنهم من
عار�ضها وخ��رج عليها ،ومنهم من اعتزلها ،ومنهم من مل
يخرج ومل يعتزل ولكن مل ُي ِعنْها على ظلمها ،ومنهم من
ك��ان من عمالها وخدمها؛ فكان و�سيلتها �إىل رق��اب النا�س
وحقوقهم.
ي��رى الباحث �أن ت��أث��ر الفقه بالواقع ال�سيا�سي م��ن خالل
ط��ري�ق�ين« :الأول :ال�ت��دخ��ل املبا�شر م��ن قبل ال�سيا�سي يف
الف�ضاء الفقهي؛ باخرتاقه وبث الأفكار التي تخدم �أهدافه؛
من خالل و�ضع الن�صو�ص واختالقها� ،أو من خالل تب ِّني
النظام لأ�شخا�ص ي�ستفيد منهم يف �إك�سابه ال�شرعية بني
اجل �م��اه�ير ،وت��وج �ي��ه الآراء ال�ف�ق�ه�ي��ة مب��ا ي �خ��دم ال�ن�ظ��ام.
والثاين :الت�أثري؛ من خالل مبد أ� التدافع بني الف�ضاءين،
وحم��اوالت ب�سط النفوذ واال�ستحواذ على ال�سلطة العلمية
من جهة ،ومن جهة �أخرى مدافعة ذلك بالو�سائل العلمية.
و ُي��ر ِّك��ز امل �ق��ال ع�ل��ى ب�ح��ث الفقيه م��ن ال �ن��وع ال�ث��ال��ث ح�سب
التق�سيم ال�سابق؛ فيقر�أ الباحث م�شروع ال�شافعي الأ�صويل
ب�أنه حماولة لت�سييج الفقه من ال�سلطة ال�سيا�سية ،وهذا
الكالم حمل نظر عند بع�ض الباحثني .ث� َّم يتتبع الباحث
�آراء املذاهب الفقهية يف بع�ض م�سائل الزكاة ،رابطا �إياها
مبوقفهم من ال�سلطة ،وب�أهدافهم ال�سيا�سية ،ولكن ال ميكن
الت�سليم للباحث يف حتليله للآراء الفقهية التي تو�صل من
خاللها ملوقف املذهب �أو الفقيه من ال�سلطة؛ لأنها قراءة
تختزل العملية الفقهية باملوقف من ال�سلطة.
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