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�أ�سماء القطيبي
ي�ستعر�ض الأ�ستاذ حممد الرحموين يف مقاله «املذاهب الفقهية واملجتمعات وال�سلطات يف �أزمنة الإحياء املعا�صرة» واملن�شور يف جملة «التفاهم» التحوالت املفاهيمية مل�س�ألة
الفقة الإ�سالمي وتطبيقاته وتطوره ،وذلك من خالل منوذجني بارزين يف التاريخ الإ�سالمي وهما :الإ�صالحات التي حدثت يف الدولة العثمانية ،والأخرى التي حدثت
�إبان الثورة الد�ستورية عند ال�شيعة .حيث �إن الإ�صالحات العثمانية ابتد�أت بف�صل ال�سلطة الق�ضائية عن ال�سلطة املبا�شرة للحاكم وامل�ؤ�س�سات الدينية ،مما �سمح ب�إدخال
مفاهيم حديثة مثل احلرية واملواطنة وامل�ساواة ،وهو ما يعد خطوة يف االجتاه نحو ت�أ�سي�س جمتمع مدين ال يتعار�ض مع ال�شريعة ،بل ينطلق من خاللها مواكبا تغريات
الع�صر .وهي خطوة كبرية ال�سيما و�أنّ نفوذ الدولة العثمانية كان ميتد لأغلب البلدان الإ�سالمية ،وهو ما �أثر عليها كافة ،وظهر ذلك يف �صدور جملة للأحكام العدلية
�سنة  1876م وحماوالت فردية لالنفتاح على مفاهيم جديدة تبناها مفكرون مثل حممد عبده ،والطاهر بن عا�شور الذي �ألف كتابه الهام «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية».
�أما الإ�صالحات التي حدثت قي �إي��ران فهي نتاج ت�أثر ب�إ�صالحات الدولة العثمانية ،وقد واجه امل�صلحون ال�شيعة عوائق �أكرب من تلك التي واجهها �أ�صحاب املذاهب
الأخرى ،كون املذهب ال�شيعي يقر بالع�صمة ،التي تعطي احلق لكبار رجال الدين بالتدخل يف القرارات ال�سيا�سية ،لكنهم ا�ستطاعوا  -م�ستغلني التدهور االقت�صادي يف
البلد� -إقناع ال�سلطة الدينية �أن الإ�صالح �إمنا ي�أتي مل�صلحة املجتمع يف ظل غيبة الإمام .لكن هذه الفرتة من االنفتاح الديني مل ت�ستمر طويال ،وتراجعت الأمة مرة
�أخرى �إىل ع�صر التقليد.

�أدت ع��وام��ل ع ��دة �إىل تقهقر امل ��د الإ� �ص�لاح��ي ال��ذي
اب�ت��د�أ يف العديد من ال��دول الإ�سالمية� ،أب��رزه��ا عدم
وجود قاعدة م�شرتكة تتحرك على �أ�سا�سها اجلماعات
الإ�صالحية ،وهو ما �أ�ضعف توا�صلها و�شتت جهودها،
والعامل الآخ��ر هو تزايد النفوذ الغربي يف املنطقة،
حيث اع ُتربت الإ�صالحات نوعا من اخل�ضوع للنفوذ
الغربي ،وحماولة م�س ّي�سه للغزو الثقايف للمنطقة.
وك ��ان م��ن �أب ��رز ال�ق���ض��اي��ا ال�ت��ي �أث�ي�ر ح��ول�ه��ا اجل ��دال
ق���ض�ي��ة امل� � ��ر�أة ،وه ��و م ��ا ي�ج�ع�ل�ن��ا ن�ت���س��أل ع ��ن ال�سبب
ال ��ذي يجعل دائ �م��ا م��ن ق�ضايا ح�ق��وق امل ��ر�أة ق�ضايا
متجددة يتم الرتكيز عليها يف املنعطفات االجتماعية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة .ف�ل�ع� ّ�ل ذل ��ك ي��رج��ع �إىل ك��ون
الق�ضية معيارا لق�ضايا اجتماعية �أخ ��رى� ،أو لعلها
م��ن ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي ي�سهل احل��دي��ث ف�ي�ه��ا وال�ن�ق��ا���ش
حولها ،خا�صة عند �أولئك الذين ال ميلكون احلما�سة
وال��رغ �ب��ة يف ال�ت�غ�ي�ير ،ي�ت���ض��ح ذل ��ك يف امل �ق��ارن��ة بني
الق�ضايا ال�ت��ي ك��ان يتداولها الإ��ص�لاح�ي��ون -خا�صة
احلقوقية منها -والتي مل تكن تفرق بني اجلن�سني،
وبني تراجع م�ستوى االهتمامات �إىل العودة للحوار
العقيم حول امل��ر�أة يف الإ��س�لام ،وحدودها و�أحكامها،
و�أهليتها وغري ذلك ،وهو �أمر حظي بن�صيب وافر من
امل�ؤلفات والفتاوى عرب تاريخ الإ�سالم.
�أم ��ا فيما يخت�ص بتخوف ال���س��واد الأع �ظ��م م��ن كون
التغيري م�ؤامرة غربية هدفها نزع الهوية الإ�سالمية
من امل�سلمني لي�سهل انقيادهم وتغريبهم ،فهو �أمر
ميكن تفهمه يف ظل امتداد النفوذ الغربي يف املنطقة.

ويف ظ ��ل اخل �ط ��اب ال��دي �ن��ي ال� ��ذي ي �ت �ب �ن��اه اخل�ط�ب��اء
والوعاظ يف مثل هذه الفرتات ،وهو يف جممله خطاب
ع��اط�ف��ي ال ي�سعى ل�ع��ر���ض �أدل ��ة منطقية .ولتقريب
ال�صورة للقارئ �أ�ست�شهد باقتبا�س من كتاب «احلداثة
م��ن م�ن�ظ��ور �إ� �س�لام��ي» ل�ل��دك�ت��ور حم�م��د ��س�ع�ي��د بني
عاي�ش متحدثا عن الفرتة التي نتناولها فيقول« :مل
ت�ترك �أف�ك��ار ال�ث��ورة الفرن�سية يف ال�ع��امل الإ�سالمي
لل�صدفة ،فقد عملت الأن�ظ�م��ة الفرن�سية املتعاقبة
ع�ل��ى ال�تروي��ج ل�ه��ا ب�شكل ك�ب�ير م��ن خ�ل�ال و�سيلتني
الأوىل هي قوة ال�سالح ،والثانية وهي �أكرث ت�أثريا هي
الرتجمة والن�شر ،فتغلغلت الأفكار الغربية يف العامل
الإ��س�لام��ي ب�ت���س��ارع ،ح�ين مت �إر� �س��ال �أع ��داد متزايدة
م��ن امل�سلمني �أوائ ��ل ال�ق��رن التا�سع ع�شر �إىل معاهد
التعليم ال �ع��ايل يف ال ��دول ال �غ��رب �ي��ة ...وال�ع��دي��د من
ه�ؤالء التالميذ �أ�صبحوا بعد عودتهم ناقلني لعدوى
الأفكار اجلديدة» ،هذه اللغة التي يغلب عليها ال ُكره
ورف�ض الآخر هي اللغة التي كان يخوف بها الوعاظ
العامة ،معززين �أفكارهم تلك مبا يلخ�صه الأ�ستاذ
حم�م��د ال��رح �م��وين يف م�ق��ال��ه ب �ث�لاث �أف �ك ��ار رئي�سية
وه ��ي م�ف��اه�ي��م ال���ش�م��ول�ي��ة ،واحل��اك�م�ي��ة ،واجل��اه�ل�ي��ة؛
ح �ي��ث ذك� ��روا �أنّ الإ�� �س�ل�ام ن �ظ��ام � �ش��ام��ل ،وال ي�ح�ت��اج
للتفاعل مع الأنظمة الأخ��رى ،وهو �صالح لكل مكان
وزم ��انّ � .أم ��ا احلاكمية فهي ال��زع��م ب ��أنّ ال�ق��ان��ون من
عند الب�شر ،وال�شريعة من عند اهلل ،لذا فاحلكم هلل
كونه حميطا �إحاطة تامة مبا يتنا�سب مع عبادهّ � ،أما
مفهوم اجلاهلية فهو مفهوم خطري ُيكفِر كل من ال

يقر احلكم مبا �أنزل اهلل ،ا�ستنادا لقوله تعاىل« :ومن
مل يحكم مبا �أنزل اهلل ف�أولئك هم الكافرون» .وجميع
هذه الأفكار � ّإن��ا يف م�ضمونها ت�سعى جلعل ال�سلطة
الدينية املحرك الأ�سا�سي لبقية ال�سلطات ،توجهها
كيف ت�شاء حتت ا�سم الدين وحكمة اهلل.
مل ي�ك��ن ل �ه��ذا ال�ف�ك��ر امل�ت���ش��دد ال ��ذي �أف� ��رز ج�م��اع��ات
م �ت �ط��رف��ة ،و�أ ّث � � ��ر � �س �ل �ب��ا ع �ل��ى الأن �ظ �م ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة �أن ي�ستمر ل�ف�ترة طويلة،
خا�صة مع تراجع النفوذ الغربي يف املنطقة ،لذا فقد
ت��راج��ع �شيئا ف�شيئا امل��د الإ� �س�لام��ي امل�ت�ط��رف ،وب��د�أ
بع�ض ك�ب��اره يف امل�شاركة يف غمار احل�ي��اة ال�سيا�سية،
وحثوا �أتباعهم على امل�شاركة يف االنتخابات وامل�ساهمة
يف العمل اجلمعياتي ،مما يعد خطوة تقارب تقلل من
الهوة التي حدثت بني �أ�صحاب الفكرين .ومثا ًال على
ذل��ك حركة النه�ضة التون�سية بقيادة زعيمها را�شد
الغنو�شي ال�ت��ي ��ص��اغ��ت م���ش��روع ال��د��س�ت��ور التون�سي
اجل ��دي ��د ،م�ك�ت�ف�ي��ة ب��ذك��ر الإ�� �س�ل�ام ك��دي��ن ر� �س �م��ي يف
البالد ،وهو ما �أنقذ تون�س من الكثري من ال�صراعات
ال��دي�ن�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت �ستفتك مبجتمعها
املتنوع .وبف�ضل جناح هذه التجربة وغريها ،ولـ «�أن
اهلل يبعث ل�ه��ذه الأم ��ة على ر�أ� ��س ك��ل م��ائ��ة �سنة من
ي�ج��دد دي�ن�ه��ا» ك�م��ا ورد يف احل��دي��ث ال�ن�ب��وي ،تنازلت
الأنظمة واجلماعات عن �آرائها املتع�صبة ،وخماوفها
يف �سبيل �إعادة م�شروع النه�ضة ،وامل�ساهمة يف م�شروع
الدولة املعا�صرة.
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