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الأ َّول م���ن ك��ت��اب��ه ل��درا���س��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ة يف عهد
ال�سالجقة واخلطاب املعتمد من قبل م�ؤ�س�سة احلكم
ال�سلجوقي لت�سويغ اخلطاب القمعي لنف�سها .حيث
ناق�ش يف الف�صل الأول ميادين العقاب وم�ؤ�س�ساته.
ويف الف�صل الثاين ،وقف الباحث على �أنواع ال ُعقوبات
مثل الإع��دام وال ُعقوبات اجل�سدية والت�شهري والنفي
واحل��ب�����س ،ول��ف��ت �إىل ع��دم وج���ود امل��راج��ع��ة املنهجية
لتنفيذ العقوبة يف �إ���س�لام ال��ق��رون الو�سطى .وعلى
ذلك قام معظم العمل على تو�ضيح علم م�صطلحات
العقاب وعلم رموزه ،باالعتماد على تاريخ ال�سالجقة
الر�سمي.
وق���ام ال��ب��اح��ث ب�����ش��رح وم��ق��ارن��ة ال���رواي���ات التاريخية
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،و�أ����ش���ار �إىل �أنَّ ال��ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة فعل
ت���أوي��ل��ي م��ط��ب��وع ب���أ���س�����س �أي��دي��ول��وج��ي��ة ق��وي��ة ،وق��ال
جازماً �إن البحث عن الواقعية يحول دون االهتمام
بامل�سائل الت�أويلية ،ومع التدقيق يف ال�سياق ال�سيا�سي
واالجتماعي ال��ذي كتب فيه امل���ؤرخ��ون كلما ب��دا لنا
ممكناً ومرغوباً فيه.
ول��ف��ت ال��ب��اح��ث �إىل �أنَّ ك��ل �أن����واع ال��ع��ق��وب��ات املتعلقة
بكل طوائف النا�س حا�ضرة بتكرار �شديد يف التاريخ
ال�سلجوقي الر�سمي ،و�أنَّ العقوبات جز ٌء من خمزون
امل���ؤرخ�ين ،وقد اتخذ ابن اجل��وزي �أمن��وذج��اً .وحتدث
الباحث عن ظهور جن�س �أدب��ي وعظي ُي�سمى «مرايا
الأمراء» ،مثل كتاب «راحة ال�صدور» للراوندي .و�أ�شار
�إىل م�شكلة تتعلق ب��ال��ت��واري��خ ،وه��ي ازدراء امل���ؤرخ�ين
ل�ل�أح��داث ال��ع��ادي��ة؛ فممار�سات العقاب اليومية مل
تذكر يف امل�����ص��ادر .وب��رغ��م ت��ك��رار ذك��ر العقوبات مثل
«�أ َم��� َر ف��قُ�� ِت��ل» ،غ�ير �أن��ن��ا ال جن��د فر�صة ملعرفة كيفية
�إجناز العمل ومن �أجنزه.
و َع��� َم���د ال��ب��اح��ث يف ال��ق�����س��م الأول ل��درا���س��ة �أج��ن��ا���س
�أدب��ي��ة متنوعة لإ�ضافتها �إىل م��ا جمعه م��ن امل�صادر
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ي��ف��ه��م ط��ري��ق��ة ع��م��ل الإدارة اجل��زائ��ي��ة
ال�سلجوقية .يقول الجن �إن الطبقات احلاكمة ال�سنية
اهتمت بدعم ا�ستخدام القوة القهرية ب�إ�سرتاتيجية
ت�سويغية م��ق��ن��ع��ة؛ ف��ال��ع��ق��وب��ة م��ك�� ِّون �أ���س��ا���س للدولة
العادلة؛ فالعقاب والقمع هما للحفاظ على الهيبة
وهما مغلفان بعبارة «�سيا�سة» مبعنى مزدوج «احلكم»
و»ال��ع��ق��اب» .ف��ال��ع��ق��اب دع��اي��ة ت��خ��دم تكتيكاً �سيا�س ًّيا
خم�صو�صاً.



�أما يف الق�سم الثاين ،فيقوم الباحث بت�صوير العقاب
يف «ج��ح��ي��م» امل�����س��ل��م وت���ب���دو امل�����س��اف��ة ���ش��ا���س��ع��ة ب�شكل
�أويل ب�ين عقاب ال��دول��ة والعقاب الإل��ه��ي يف الآخ���رة،
ولكننا جند رواب��ط مفهومية وثيقة جتمع املجالني
ال��دن��ي��وي والأخ�����روي .و ُي��ع��د ع��ل��م الأخ���روي���ات جن�ساً
�أدب ًّيا موجهاً �أ�سا�ساً للجمهور ،حيث �إن تذمر م�سلم
القرون الو�سطى من اجلحيم يوفر خطاباً قو ًّيا ُيعني
املحرومني على الإم�ساك بحقيقة العقاب واملعاناة يف
هذا العامل.
�أما الف�صل الثالث ،فقد افتُتح مبناق�شة ت�صور مفاده
�أن الإ�سالم ال�سني ال�سائد ينطوي دوم��اً على النجاة
القطعية ب��رغ��م ال��ع��ق��اب املُ���ؤق��ت يف اجلحيم ملرتكبي
الكبائر .ولفت �إىل �أن عقاب امل�سلم يف اجلحيم م�شهد
خميف ويدعو �إىل التفكري يف املتخ َّيل ال�شعبي.
ويف ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث حت��ت ع��ن��وان «الأب���ع���اد الفقهية
ل��ل��ع��ق��اب» ،ر�أى ال��ب��اح��ث �أن����ه ن�����ادراً م���ا ك��ان��ت ح���دود
ال�شريعة هي التي ُت�شكل العقاب ،كما ت���ؤك��ده �أخبار
التاريخ ال�سلجوقي .ولكن م�ؤرخ الفقه الإ�سالمي يرى
�أن هذا مظهر من مظاهر �أخ��رى ت�ستدعي االنتباه.
لكن ال��درا���س��ات الغربية ت��دع��ي �أن اخل��ط��اب الفقهي
النظري ال يتعلق باملمار�سة اجلزائية �إال قلي ً
ال� .إمنا
هناك مع�ضلة وذل��ك ل�سببني؛ �أحدهما� :أن انف�صال
الق�ضاء اجل��زائ��ي ع��ن ال�شريعة ال يعني ع��دم �أهمية
املمار�سة اجلزائية يف ال�سياق الثقايف .وال�سبب الآخر:
�أن فقهاء الإ�سالم ناق�شوا م�سائل العقاب يف ات�صالها
باملمار�سة بطرائق غ�ير مبا�شرة ،وه��ذه ه��ي الفكرة
التي حاول الباحث �إثباتها يف الق�سم الثالث.
ويف الف�صل ال�ساد�س ،عاد امل�ؤلف �إىل م�س�ألة التعزير،
مع ا�ستناد �إ�ضايف �إىل �آثار من احلنابلة واملالكية ،ور�أى
الجن �أن عقوبة التعزير �صنف ثانوي يف فقه اجلنايات
الإ���س�لام��ي ويف امل��م��ار���س��ة ،و�أ���ص��ب��ح��ت م��ع ال�سالجقة
�صاحلة لكل منا�سبة ،حيث �إن �إيقاع العقوبات لي�س
على �أ�سا�س ال�شريعة بل على �أ�سا�س امل�صلحة العليا
للدولة .ويعتقد الباحث �أن فقهاء كل املذاهب �سعوا
لكبح جماح ال�سلطة بالت�أكيد على �أن اجلرائم العلنية
فقط تخ�ضع للعقاب بالتعزير ،وجن��ح��وا يف حتقيق
�أمرين:
 -1وف���روا ق���دراً م��ن احلماية واحل�صانة �ضد تدخل
الدولة يف املجال اخلا�ص.

� -2أ���س��ه��م��وا يف ن�شر م��ا مي��ك��ن ت�سميته ���ص��ور ال���ذات
الإ���س�لام��ي��ة �أو الإي��ت��و���س الإ���س�لام��ي ال��راف�����ض لهتك
احلرمات.
وظ��ه��رتْ �أه��م��ي��ة مفهوم العقوبة العلنية م��ن خالل
الت�شهري ،ك��م��ا �أنَّ ال��ت��ع��زي��ر اح��ت��ل م��ك��ان��ة م��رك��زي��ة يف
�إدارة الق�ضاء اجلزائي يف حقبة ال�سالجقة ،وتغا�ضت
درا������س�����ات ف���ق���ه اجل���ن���اي���ات الإ�����س��ل�ام����ي ع����ن ظ���اه���رة
«الت�شهري».
� َّأم��ا م�س�ألة اخل��زي والإذالل ،فقد كررها الباحث يف
الف�صول ال�ستة والتي �أنهى الباحث درا�سته بها من
خالل الكتابات الفقهية وانعكا�سها يف ف�ضاء العقاب
يف ال�سياق الثقايف لإ�سالم الع�صور الو�سطى.
وخَ �� َت��م الجن بحثه ب���إع��ادة النظر يف �أه��م نتائج بحثه،
وح���اول �صياغة ع��دد م��ن الأف��ك��ار الت�أليفية املقارنة
فيما يتعلق ب��ال��ع��ق��اب ووظ��ائ��ف��ه يف ت��ط��ور احل�����ض��ارة
الإ�سالمية.
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ابتكرها ٌّ
كل من املفكرين وعامة النا�س ،كيف ت�صوروها
وعملوا بها من �أجل التعامل مع املعاناة التي يت�سبب فيه
العقاب .كيف يت�صور ه�ؤالء العالقة بني العقاب الدنيوي
والعقاب الأخروي من وجهة النظر الدينية؟
ك��ان��ت ح��ق��ب��ة ال�����س�لاج��ق��ة ف�ت�رة رخ���اء وان��ت��ع��ا���ش للثقافة
الإ�سالمية؛ حيث �أعان الن�شاط التجاري املكثف يف املراكز
احل�ضارية على خلق حركية خمتلفة العنا�صر .تزامن
�إن�����ش��اء م�ؤ�س�سات التعليم م��ع تعزيز م�ؤ�س�ساتي لطبقة
م�ستقلة من علماء الدين والفقه.
وب���رغ���م االه���ت���م���ام ال���ك���ب�ي�ر ب���ه���ذه احل���ق���ب���ة ،ف���ق���د ظ�� َّل��ت
ال����درا�����س����ات اخل���ا����ص���ة ب��ال�����س�لاج��ق��ة -ال ���س��ي��م��ا م��ظ��اه��ر
تاريخهم االجتماعي -ن��ادرة ،رغ��م وج��ود تنوع ث��ري من
امل�صادر الأدبية؛ لذلك اعتمد الباحث على قائمة وا�سعة
من امل�صادر :فف�ض ً
ال عن م�صنفات امل�ؤرخني ،اعتمد على
�أع��م��ال امل�ست�شارين الإداري�ي�ن وال�شعراء وعلماء الكالم
وكتب الفقه ،خالل حقبة تزيد على املئة عام ،مع ت�ضييق
وتركيز على مناطق ال��ع��راق وف��ار���س ال��ك�برى ،مع �أمثلة
لتو�ضيح م�����س��ائ��ل م��رت��ب��ط��ة ب�سالجقة ال��ع��راق وف��ار���س،
وكذلك ت�ضييق �آخر وهو االعتماد على امل�صادر ال�سنية.
وقد َ َ
نم عن املقاربة املتعدِّدة املداخل املعتمدة على حتليل
�آين لتطبيق ن��ظ��ري��ة ال��ع��ق��اب ال حت��ل��ي��ل وف���ق الت�سل�سل
ال��زم��ن��ي� .أم���ا اجل����ذور ال��ت��اري��خ��ي��ة لبع�ض ال��ع��ق��وب��ات �أو
ال��ت��ط��ور ال��ت��اري��خ��ي للتقاليد ال��ف��ك��ري��ة ب�����ش���أن امل��م��ار���س��ات
الفردية ،فقد حظيت باهتما ٍم �أقل .واقرتح الباحث العمل
على الثوابت االجتماعية ب��د ًال من االهتمام بالتغريات
التاريخية.
وقد ذهب الباحث الجن �إىل:
 -1تو�ضيح كيفية تفكري ط��وائ��ف يف املجتمع يف العقاب
بو�صفه ظاهرة اجتماعية.
 -2ت��ب��ي��ان ك��ي��ف ت�تراب��ط ه���ذه امل��ق��االت املختلفة وي���ؤث��ر
بع�ضها يف ب��ع�����ض .وت��ب��ي��ان ك��ي��ف ت��ت��واف��ر فيها تطبيقات
معلومة.
وي��ع�ترف الجن ب���أن �أج���زاء الكتاب الثالثة ت�تراب��ط على
نحو غري حمكم؛ وذل��ك ب�سبب املقاربة متعددة ال�شعب
امل��ع��رف��ي��ة وامل��و���ض��وع��ات ،ك��ون ك��ل ج��زء ق��د يعترب درا���س��ة
م�ستقلة لـ»العقاب» ،وت��رك الباحث للقارئ احلكم على
مدى بلوغه املفهوم الأمثل «للتاريخ الكلي».
حقبة ال�سالجقة:
�����س��م ال��ب��اح��ث ح��ق��ب��ة ال�����س�لاج��ق��ة م���ن ح��ي��ث ال�����س��ي��اق
وق َّ
التاريخي يف العراق وفار�س �إىل ثالثة �أج��زاء للح�صول
على خال�صة تاريخية:

�أ -حقبة الغزو.
ب -حقبة التما�سك وقيام احلكم املركزي.
ج -حقبة الت�شتت وحملية احلكم ال�سيا�سي ،حكم �أحمد
�سنجر بن ملك �شاه امللقب ال�سلجوق الأعظم.
وع��ر���ض الباحث لتاريخ ال�سالجقة و�أ���ص��ول��ه��م القبلية
التي تعود �إىل قبيلة «ال�� ُغ��ز» �أو «الأوغ���وز» التي اعتنقت
الإ���س�لام ،وهي قبيلة من املرتزقة وحراكها وانت�شارها.
وع��ر���ض ل��ف��ك��رة �أن ل��ل��م��ل��ك ���س��ل��ط��ة م��ط��ل��ق��ة و�إىل حت��ول
من�صبه وراث��ي��اً ،الفكرة التي �أث���ارت ا�ستياء الأك��اب��ر من
الأ�سرة ال�سلجوقية .فقامت ثورة وقمعت ،و�أي�ضاً ح�صل
مترد �آخ��ر .كما عر�ض كيف �أ�صبحت عالمات االنحالل
الأوىل جلية ،وات��خ��ذت الإم�براط��وري��ة تدريجياً مظهر
�إم�������ارات م��ت��ح��دة مت��ل��ك ك���ل م��ن��ه��ا ا���س��ت��ق�لال��ه��ا ال���ذات���ي،
بقيادة ا ُ
حل�� َّك��ام الع�سكريني املحليني ،و�إخ��ف��اق حم��اوالت
ال�����س�لاج��ق��ة امل�� ُب��ك��رة يف ت���أ���س��ي�����س �إم�براط��وري��ة ذات حكم
مركزي .ولكنهم جنحوا ،على الرغم من ذلك ،يف ت�أ�سي�س
هيكل م�ؤ�س�سات اجتماعية ا�ستمر ُوجودها يف حقبة احلكم
الع�سكري املحلي.
احل��ق��ب��ة ال�����س��ل��ج��وق��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة :مت��ي��زت ب��ظ��ه��ور �سل�سلة
م��ت��ق��ل��ب��ة م���ن احل���ك���وم���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ح�����ض��ة ،وحت���ول
اخلليفة �إىل حاكم حملي ،و�أ�صبحت وظيفة الدولة فيما
يتعلق ب�إدارة العدل والظروف التي تدفع م�صالح الدولة
احلكام �إىل ا�ستعرا�ض القوة� .أم��ا فيما يتعلق مبحاكمة
اجلرائم و�إدارة العقوبات ،فيمكن �أن ُنعد احلكم الع�سكري
�سبباً دائ��م��اً يف ع��دم الأم���ن ال��ق��ان��وين ،ون�شهد الطقو�س

الت�أديبية العلنية التي ال نعرف منوالها عاد ًة واملبالغ يف
عنفها.
وب�� َّي��ن��تْ ال��درا���س��ة �أ َّن ال��ع��ق��اب ق��د ُي�����س��هِ��م ب��اع��ت��ب��ار �صفته
العلنية ال��ب��ارزة ،يف �إي��ج��اد �شعور ع��ام ل��دى النا�س بعدم
ا�ستقرار احلياة وانعدام الأمن فيها ،ويعزز هذا ال�شعور
ع���وام���ل غ��ي��اب ال��ط��م���أن��ي��ن��ة الإ���ض��اف��ي��ة ،وط��ب��ي��ع��ة احل��ك��م
ال�سيا�سي املتميزة بتغري الأح�لاف بني احلكام املحليني
وتعقد تقا�سم الأق��ال��ي��م ،ال���ذي جعل حماكمة اجل��رائ��م
�صعبة ،م��ع ت��زاي��د اجل��رمي��ة املنظمة يف امل���دن؛ مم��ا �شكل
حت��دي��اً ك��ب�يراً للدولة .و�أي�����ض��اً عامل �آخ��ر ه��و �أن الع�صر
ال�سلجوقي كان زمناً للنزاع واال�ضطهاد الدينيني؛ حيث
ظهر احل�شا�شون الذين كانت طريقتهم يف التحرك تقوم
على جعل ذوي ال�سلطة والأم��راء وال�سلطان �أي�ضاً هدفاً
ل��ه��م وغ��اي��ة .واخل���وف منهم وج���د ���ص��داه ل���دى الطبقة
ال�سلجوقية احلاكمة ،وكذلك ل��دى ال َّرعية �أي�ضاً ،وقد
ت�����ص��اح��ب ذل���ك م��ع الأح���ك���ام ���ض��ده��م وال��ت�����ش��ه�ير العلني
بالقادة الإ�سماعيليني.
و َف��� ْر� ُ���ض احل��ك��م ال�����س��ل��ج��وق��ي ل��ل��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى امل��ج��رم�ين
وال��ب��اط��ن��ي�ين ،ع��� َّزز ال�����ش��ع��و َر ال��ع��ام ب��ع��دم الأم����ن و�أذك����اه،
فقد ك��ان الهدف احلقيقي للعقاب �إظهار القوة املطلقة
للحاكم؛ حيث حت��ول��ت ال��ع��ق��وب��ات طق�ساً �سيا�س ًّيا ،وقد
�ساعدتهم م�شاهد العقاب كثرياً على حتقيق هذه الغاية؛
ح��ي��ث ك���ان امل�����ش��اه��دون ����ش���ه���وداً ���س��ل��ب��ي�ين ف��ق��د ���ص��دم��ه��م
الرعب .كما �أن ح�ضورهم ب�أعداد كبرية جعلهم م�شاركني
فاعلني ،لكن امل�شهد حمل بذور املقاومة ،حيث �إن رف�ض
البع�ض ح�ضور العقوبات قد ُي�شري �إىل بع�ض االمتعا�ض
من احلكومة ،والتاريخ ال ي�سجل كثرياً هذه االعرتا�ضات
على العقاب املبالغ فيه.
ور�أى الباحث ث�لاث وجهات نظر ب�ش�أن العقاب؛
هي:
 ا�ستخدام العقاب �سيا�سياً �سبي ًال لإظهار قوة ال�سلطان
ومن ميثله.
 العقاب الأخروي بو�صفه انعكا�ساً للعقاب يف هذه الدنيا. اخلطاب الفقهي ب�ش�أن العقاب.�أ َّم��ا احلجة الأ�سا�سية ،فتتمثل يف �أن علماء الأخ��روي��ات
ورجال الفقه قد متكنوا مبهارة من ح�شد م�صادر الثقافة
الإ�سالمية خللق ف�ضاء من احلرية الفردية واحلكم يف
ظ���ل ن��ظ��ام ���س��ي��ا���س��ي م��ع�����س��ك��ر وق����وي وغ�ي�ر م�����س��ت��ق��ر .ويف
مثل هذا الف�ضاء من حرية الفكر ُيكن �أن تزدهر ر�ؤى
متمايزة للعدل وللحكم العادل.
ُ
الباحث الق�س َم
خ�ص�ص
وحتت عنوان «�سيا�سات العقاب»َّ ،
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العدالة والعقاب يف املتخ َّيل الإ�سالمي ..لكري�ستيان الجن
ُر�ضوان ال�س ِّيد *
كتاب «العدالة والعقاب يف املتخ َّيل الإ�سالمي خالل الع�صر الو�سيط» للباحث الأملاين كري�ستيان الجن ،هو يف الأ�صل ر�سالة الدكتوراه؛ حيث يقول الجن يف
مقدمة الكتاب �إنه حدَّ د ثالثة �أهداف؛ هي :حتديد الف�ضاء الذي يجري فيه العنف العام يف تاريخ املجتمعات الإ�سالمية؛ �إذ �إنَّ املجتمعات الإ�سالمية
كان �ش�أنها �ش�أن غريها من املجتمعات ،متار�س العنف وتتلقى �صنوف ًا منه �أي�ض ًا .و�أن تناول الأدبيات التقليدية الإ�سالمية عن النار ،مثل الأحاديث
النبوية التي كانت مرنة يف القرون الأوىل ،ور�أى �أن هذه الأدبيات املتعلقة بعامل النار ُيكن �أن تتطور خالل القرون ،مع ال�سعي �إىل ت�أويلها �ضمن ال�سياق
التاريخي وحتديد الوظائف النف�سية واالجتماعية وال�سيا�سية ،اي مبقاربة دينية ولي�ست الهوتية ،و�أنَّ التوجه لفهم �أف�ضل لدور الفقهاء يف �صياغة
املواقف �إزاء ظاهرة عنف الدولة� .أي جت�سري الهوة العميقة التي تف�صل بني مثالية الفقه الإ�سالمي من جهة والواقع ال�سيا�سي الذي متثله ال�سلطة
نقط َعة يف جمال
احلاكمة من جهة �أخرى يف فرتة حكم �سالطني الدولة وحكامها ..وقد حاول الباحث تبيان �أن العالقة بني الفقه وال�سيا�سة مل تكن ُم ِ
الفقه العام ،كما �أنَّ هذه العالقة مل تكن مبا�شر ًة با�ستمرار.
��و���ص غ��ائ��ب��ة �أو ت���ك���اد ت���ك���ون يف
عَ��� َم���د ال���ب���اح ُ���ث �إىل ن�����ص ٍ
الدرا�سات العربية والإ�سالمية؛ وع��اد �إىل مُ�ص َّنفات �إما
بالفار�سية و�إما بالرتكية؛ لأ َّن امل�ؤرخني العرب وامل�سلمني
اعتادوا �إدراج هذه املرحلة يف �إط��ار مراحل اجلمود؛ مما
دف��ع امل���ؤل��ف �إىل ِّ
غ�ض النظر عما �صنف يف جم��ال الفقه
والأ�����ص����ول وال��ت��ف�����س�ير وال���ك�ل�ام...وغ�ي�ره���ا م���ن ال��ع��ل��وم
الإ�سالمية ،وكذلك فيما ي�سمى «مرايا الأم��راء» �أو كتب
«منا�صحة امللوك».
ل��ق��د َو� َ���ض���ع الجن ع��م��ل��ه يف �إط������اره ال��دق��ي��ق ويف ���س��ي��اق��ه
ال��ت��اري��خ��ي ،ع��ن��دم��ا رب���ط االه��ت��م��ام ب��امل��ت��خ�� َّي��ل الإ���س�لام��ي
للجنة وال��ن��ار وللعقاب فيما ُي�س َّمى بالقرون الو�سطى،
و َو���ض��ع الإن�����س��ان املُ�سلم يف زم��ن ال�سالجقة .وك��ي��ف كان
ينظر �إىل منزلته يف العاجلة والآجلة ،وحاول الباحث �أن
يربط ذلك ب�أحكام الفقه املتعلق باجلنايات ،فدر�س �صدى
الأح���ك���ام يف �أق�����ض��ي��ة ال�����س�لاط�ين وال��ق�����ض��اة واملُحت�سبني
ومدى ت�أثريها فيها.
كان الجن معن ًّيا يف بحثه بعدد من الإ�شكاليات املركزية قد
يكون �أهمها ثالثا:
ف�سر العنف القائم �ضد امل�سلمني؟ وكيف
 -1كيف كان ُي َّ
كان ُي�س ُّوغ يف الإ�سالم القرو�سطي؟
 -2ك��ي��ف ك���ان���ت ال����دول����ة ال��ق��ائ��م��ة مم��ث��ل�� ًة يف �أج��ه��زت��ه��ا
ت�سعى للتمييز بني الف�ضاءين العام واخلا�ص يف �إقامة
العقوبات؟
 -3م��ا الإ�سرتاتيجيات املوظفة يف الع�صور الإ�سالمية
ال��و���س��ط��ى للتخفيف م��ن الآالم ال��ت��ي ك���ان ال��ع��ن��ف ال��ذي
متار�سه الدولة ب�أجهزتها �سبباً �أ�سا�س ًّيا فيه؟



َن َ
���ظ���ر الجن يف �أن������واع احل������راك االج��ت��م��اع��ي يف ع�لاق��ت��ه
بال�سلطان وع��امل ال��دي��ن .ونظر يف الطرائق التي تقبل
بها املجتمع ال�سلجوقي ،واهتم بالنظر يف واجهة الذات
الإ�سالمية �أو �صورتها التي ينطوي عليها ه��ذا التم ّثل
للعقاب وللعدل يف الدنيا ويف الآخرة ويف اجلنة والنار.
�إ َّن �أطروحة الجن تتنزل يف �إطار ما ي�س ّمى بالتاريخ الك ِّلي،
ف�ض ً
ال ع��ن ال��ت���أري��خ للطبقات العليا ،كذلك على �صورة
املهم�شني وكيف تفاعلوا مع عنف الدولة امل�شروع املُتمثل
يف قوانينها وعقوباتها .و ُيع َنى الكتاب بالعدل من منظور
ال�سلطان وع��امل الدين ،ولكنه ُيعنى ب�صورة العدل من
منظور العامة والدهماء.
وت����ن����در ُج الأط����روح����ة يف �إط�����ار م��ب��اح��ث يف ف��ق��ه وت���اري���خ
احل�ضارة الإ�سالمية ،ويفتح الباحث زاوية جديدة تبحث
يف املتخ َّيل اجلمعي وطريقة التمثل التي تقوم على ت�صور
العلماء وال�سالطني والعامة للعدل وللعقوبة يف احلياة
ويف الآخ���رة ،ف�ض ً
ال عن االهتمام ب�أثر ال��واق��ع ال�سيا�سي
واالجتماعي يف الق�ضاة والفقهاء ويف طرائقهم يف فهم
الن�صو�ص الت�أ�سي�سية وت�أويلها.
وتن َّبه الباحث �إىل �أ َّن العقاب يف الواقع الإ�سالمي مل يكن
ف��ع ً
�لا يكر�س �أح��ك��ام��اً فقهية فح�سب ،ب��ل ه��و فعل ي�ؤثر
فيه الأ�شخا�ص الذين يقع عليهم فعل اخلطاب ،وي�ؤثر
فيه �أي�ضاً ف�ضاء العقاب .كما ق��دم الباحث برهاناً على
�أ َّن الفقه الإ�سالمي لي�س منظومة نظرية جاهزة معزولة
عن الواقع ،بل �إنه فقه على �صلة وثيقة مبعطيات الواقع
الإ�سالمي املتغري �أبداً.
ال�صلة بني العدل والعقاب يف
وح��اول الباحث �أنْ يعق ُد ِّ

الدنيا والآخرة من جهة ،والأحكام الفقهية التي حدَّدها
الأ�صوليون والفقهاء واملفتون للمكلفني من امل�سلمني من
جهة �أخرى .وقد اعتمد الباحث -واعياً -على امل�صنفات
ال�سنية يف جمال �أدب الأخرويات ويف جمال الفقه و�أ�صوله
ُّ
دون �سواها ،وب�شكل يتعلق باملتخ َّيل ال�سني دون �سواه.
وق���ام بحث الجن على منهج ت��ع��دَّدت م��داخ��ل��ه وم�شاربه،
فهو مل يهتم بالثقافة الإ�سالمية العلمية� ،إمن��ا نظر يف
كتب ال��ت��اري��خ ال��ت��ي �أرخ���ت لليومي ومل��ا ُتعانيه الطبقات
االج��ت��م��اع��ي��ة امل�����س��ح��وق��ة م���ن ���ص��ن��وف ال��ع��ق��اب ومل����ا ك��ان
يربطها من عالقة بالعامل وال�سلطان� ،أو ما ميثله من
�أع��وان؛ ل ُتحقق توازنها ولتحدد معنى وجودها يف حقبة
تاريخية قلما اهتمت بها الدرا�سات العربية والإ�سالمية.
�إذن ..الكتاب ع��ب��ارة ع��ن درا���س��ة نظرية العقاب وطرائق
تطبيقه يف �أواخر الع�صر الإ�سالمي الو�سيط ،زمن حكم
ال�سالجقة يف ال��ع��راق وف��ار���س خ�لال ال��ق��رن�ين اخلام�س
وال�����س��اد���س ال��ه��ج��ري�ين� /أي احل���ادي ع�شر وال��ث��اين ع�شر
للميالد.
و ُيعرف العقاب هنا باال�ستخدام املتعمد للقوة امل�شروعة
�ضد �أفراد من الدولة الإ�سالمية.
و ُي�سلط الكتاب ال�ضوء على:
 ك��ي��ف ُي��ك��ن ت��ف�����س�ير ا���س��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف ���ض��د امل�سلمنيوت�سويغه يف ظل النظام الع�سكري لل�سالجقة؟
 كيف ُيكن �أن حتفظ م�صالح النا�س لهم �سالمة �أنف�سهميف مقابل ادع���اء الطبقات احلاكمة ح��ق ال�سلطة؟ �أو ما
الدور الذي ت�ؤديه ال ُعقوبة يف ر�سم احلدود بني املجالني
ال��ع��ام واخل��ا���ص؟ وم��ا ه��ي الإ�سرتاتيجية املعرفية التي

