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 صراع القصدّیات: 
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 : ملّخص

ق بمراجعة نتائج أبحاث املستشرق�ن �� تار�خ التشريع اإلسالمي، ومسائلھ الك��ى. والحظ  
ّ
اعت�ى وائل حال

أّ��ا تلتقي �� تبخيس املوروث الفق�ي اإلسالمي، �سبب عدم أصالتھ، واعتماده ع�� االستدانة من املدّونات  

ق ع�� نقض الدعاوى اال 
ّ
ز عمل حال

ّ
ستشراقّية، كما تبلورت �� أعمال جوز�ف القانونّية األجنبّية. وقد ترك

شاخت، وف�ح عيو��ا اال�ستمولوجّية املتعّددة، وكشف خضوعها إ�� براد�غم املشروع ال�ولونيا�� الغر�ي.  

وجاء �� خالصة جهده النقدي أّن عقدة التفّوق املالزمة �خطاب االستشراق �انت وراء �جزه عن تقدير ما  

� �� استناده ع�� امل�ّون األخال��.�� الفقھ اإلسالمي من نقاط ق
ّ

 ّوة، تتج�

ق، ال�ولونيالّية، الفقھ، ال��اد�غم.ال�لمات املفتاحّية: 
ّ
 االستشراق، حال

 

 

Abstract: 
 
Wael Hallaq took a lot of interest in reviewing the researches of the orientalists 

in the history of Islamic jurisprudence and its domains, and he noticed that they 
all agreed on misprizing the Islamic Fikh due to its unoriginality and 
indebtedness to foreign laws. 

Therefore, Hallaq's work focused on refuting the orientalist allegations as 
described in the works of Schacht, exposing its many epistemological flaws and 
its compliance with the western colonial paradigm, then concluded that the 
superiority complex associated with the orientalist discourse impeded the 
recognition of the upsides of the Islamic Fiqh, which essentially lie in relying on 
the ethical factor. 
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 : مقّدمة -1

وقد   املاضي�ن.  القرن�ن  خالل  اإلسالمّيات  قضايا   �� رة 
ّ
مؤث معرفّية  سلطة  االستشرا��  ا�خطاب  ل 

ّ
ش�

�شأت هذه السلطة من نجاعة املنا�ج ا�جديدة ال�ي اعتمدها االستشراق �� مراجعة مواد ال��اث اإلسالمي  

بمختلف عناصرها، أمام سذاجة العقل النق�� املهيمن ع�� القراءات ا�حافظة عند جانب من اإلسالمي�ن  

ن بروز تحّفظات متفاوتة ع��  املعاصر�ن. ولكّن هذا الصيت الواسع ملتانة البحث االستشرا��، لم تمنع م

�عض نتائجھ. ويعود الفضل إ�� إدوارد سعيد �� التنبيھ �خاطر التسليم �سردّيات خطاب االستشراق، فقد  

ل مح�وم  
ّ
ل غر�ي للشرق. وهو تمث

ّ
كشف أّن صورة الشرق �� هذا ا�خطاب ال تطابق الواقع، بل �� مجّرد تمث

 بقصدّية ذات أوجھ متعّددة.

كعلم التار�خ عند هشام جعّيط، والنقد األد�ي    د االستشراق �� عدد من املباحث ا�ختّصة،وقد ترّدد نق

الدي�ي عند محمد الطال�ي. ومن   الوّهاب املس��ي، والفكر  عند إدوارد سعيد، والفكر السيا��ي عند عبد 

مات االستشراق �� باب الدراسات الفقهّية. و 
ّ
ق مراجعة مسل

ّ
تكمن أهّمية هذا  ضمن هؤالء، اختار وائل حال

فات اإلسالمي�ن ع�� امتداد التار�خ، وحول هذا ال��اث وضع  
ّ
ھ يضّم تراثا ال ي�اد يح��ى من مؤل

ّ
املبحث �� أن

فات النقدّية ال�ي صارت بدورها محّل نظر وتقييم.
ّ
  املستشرقون عددا مهّما من املؤل

ق ي��   ،نقد االستشراقو�� نقد  
ّ
ز ع�� مجادلة الباحث�ن الغر�ي�ن ��  �ان الرهان املركزي عند وائل حال

ّ
ك

الكبار ع�� غرار   أعمال األعالم  ف عند 
ّ
التوق ذا��ا. واختار  باعتماد األدوات اال�ستمولوجّية  اإلسالمّيات، 

تراث   باعتباره املرجع األّول �� إ�شاء السردّية االستشراقّية حول قيمة ،) (Joseph Schachtجوز�ف شاخت

وديفيد  Patricia Crone( ( اإلسالمي. واعت�ى كذلك بالرّد ع�� آراء تالميذه من أمثال باتريشيا كرونالفقھ  

ك�ن �� أصالة الفقھ David Powersباورز (
ّ

) وغ��هما مّمن ساروا ع�� خطى شاخت وغ��ه من الباحث�ن املشك

 ا�ي واليونا�ياإلسالمي، و�� نجاعتھ كمنظومة قانونّية، قياسا بمدّونات القانون الروم

  وضمن مقار�اتھ النقدّية، حرص حالق ع�� ا�جمع ب�ن أمر�ن: أّوال، نقض دعاوى املستشرق�ن، وثانيا، 

ت��ير �شوء هذا الفكر بالكشف عن بنيتھ املؤّسسة. واعتمد �� ذلك ع�� التوثيق الدقيق ألف�اره، ومجادلة  

نق محاور  أهّم  زت 
ّ

وترك ودقائقها.  املسائل  عموم   �� يرّددها  خصومھ  �ان  ال�ي  "املديونّية"  فكرة  رّد  ع��  ده 

االستشراق، إثباتا للتفّوق الغر�ي، وع�� كشف االنتقائّية الفّجة �� التعامل مع أطوار التار�خ الفق�ي، بحيث  

الفتوى وعلم األصول.    �� أغفلت املرحلة الوسيطة، ع�� الرغم من وفرة ما ظهر ف��ا من مصّنفات كث��ة 

ن أّن  فت 
ّ
يخف  والال لم  الذات،  ع��  التمركز  عقدة  ع��  القائمة  االستشرا��  ا�خطاب  لقصدّية  ق 

ّ
حال قد 

قصدّيتھ الذاتّية أيضا، فقد اصطبغت مقار�تھ النقدّية بمبادئ تّيار ما �عد ال�ولونيالّية، املعارض ل�حداثة 

استشراقيّ  الفقهّية، قصديتان: قصدّية  الدراسات  حقل   �� تتواجھ،  بالعلمّية،  ومنتجا��ا. وهكذا  تتذّرع  ة 

طا�عها   تنكر  وال  اال�ستيمولو��،  بالنقد  ح 
ّ

تتس� مضاّدة  وقصدّية  االستعالئي،  وطا�عها  عنصرّ���ا  وتخفي 

 النضا�� ضد الهيمنة ال�ولونيالّية.  



  د. رضا حمدي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القصدّياتصراع  

 

(303) 

 : فضائح القصدّیة االستشراقّیة في الخطاب التشریعي -2

 : الدراسات الفقھیّة، بما ھي حقل معرفي   - 1- 2

ق أن يراجع أهّم أبحاث الغر�ي�ن �� تار�خ الفقھ اإلسالمي  ملواجهة سرد 
ّ
ّيات االستشراق، اختار وائل حال

باالنتشار بدأت  تخّصص هذا    ال�ي  االختيار  م�ّ�رات هذا  التاسع عشر. ومن  القرن  منتصف  منذ  والتأث�� 

�� هذا الباب ع��  الباحث �� تار�خ التشريع اإلسالمي، فقد صدرت لھ مجموعة هاّمة من الكتب واملقاالت  

ق أشّد بموضوع بحثھ،    .1امتداد العقود الثالثة األخ��ة
ّ
ة أخرى، لها �عل

ّ
ق يجعل الختياره هذا عل

ّ
ولكّن حال

االهتمام   هذا  ويعود  الفق�ي.  التار�خ  مجال  ع��  االستشراقّية  لألبحاث  خاّص  ترك��  من  رآه  فيما  ل 
ّ
وتتمث

. 2ملسائل الفقھ، خالفا ملباحث العقيدة والفلسفة والتصّوف  ا�خاّص إ�� الطا�ع املزدوج: النظري والعم��

را إحصائيا تقر�بيا لتأكيد هذه الفكرة ال�ي أنكرها دافيد باورز �� مقالة نقدّية، راجع  
ّ

ق مؤش
ّ
وال �عطي حال

ق
ّ
حال أطروحة  عناصر  أهّم  أحد  3ف��ا  ع��  أمسك  فقد  سند،  أد�ى  بال  تكن  لم  األطروحة  هذه  ولكّن   .

منذ عهودهم  املستشرق املسلم�ن  إ��  بالنسبة  القانونّية  الفقهّية/  للمواضيع  ا�خاّصة  باألهّمية  اع��افھ  �ن 

رة. وهذا االع��اف مقّرر لدى جوز�ف شاخت، حيث افتتح أحد أهّم دراساتھ التار�خّية بتأكيد أّن الفقھ  
ّ

املبك

ل املظهر األبرز ل�حياة اإلسالمّية
ّ
ص الفكر اإلسالمي، ويش�

ّ
و��� نفس هذا التقدير ذهبت باتريشيا    .4ي�خ

. 5حيث أعادت استخدام عبارة شاخت ال�ي تصف الشريعة اإلسالمّية ب�و��ا "لّب اإلسالم وجوهره"  كرون،

من تأث�� قوي ألح�ام    -أثناء ترحالهم املتواصل -ومن عوامل تأييد هذا ا�حكم، ما عاينھ الرّواد املستشرقون  

 الشريعة �� سلوك املسلم�ن. 

 
هّم  البحث هذا نحيل تباعا، في ثنايا  -1

ٔ
بحاث، إلى ا

ٔ
ق في مسائل تاريخ الفقه اإلسالمي. ا

ّ
 وائل حال

2- «Islamic law has long been recognised by orientalism as a central and strategic field of enquiry», W. B. Hallaq, 
The quest for origins or doctrine? Islamic legal studies as colonialist discourse, UCLA Journal of Islamic and Near 
Eastern law, 2 (2002-2003) 

صلّية. وبخصوص الترجمة انظر: البحث عن  
ٔ
وسنحيل في باقي الصفحات على ترجمة هذا المقال الذي لم نعثر على نّصه كامال بلغته اال

م هي عقيدة االستشراق؟ دراسات الفقه/ القانون اإل
ٔ
صول الفقه اإلسالمي ا

ٔ
حمد باقادر،  ا

ٔ
بو بكر ا

ٔ
سالمي بوصفها خطابا كولونياليا، ترجمة ا

ق ومجادلوه، مركز نماء للبحث والدراسات، ط 
ّ
ّن هذه  2016، بيروت  1ضمن كـتاب دراسات في الفقه اإلسالمي: وائل حال

ٔ
. وننّوه إلى ا

 الترجمة يعتريها شيء من الضعف في مواضع متعّددة.
3- D. S. Powers, W. B. Hallaq on the origins of Islamic Law: A Review Essay; Islamic law and society, vol. 17, No 
(1), pp. 126- 157, Leiden: E.J. Brill, 2010.  

صلّية فقد اعتمدنا على ترجمة له ضمن المرجع السابق: انظر: ديفيد اس. باورز، وائل  
ٔ
ر حصولنا على هذا المقال في لغته اال

ّ
وبحكم تعذ

 
ّ
حمد باقادر، ص  حال

ٔ
بو بكر ا

ٔ
صول الفقه اإلسالمي: مقالة نقدّية، ترجمة: ا

ٔ
راؤه حول ا

ٓ
ي باورز المشار إليه   169ق وا

ٔ
وما بعدها. وبخصوص را

عاله انظر: المرجع السابق، ص 
ٔ
 .183ا

4- «La loi islamique est le résumé de la pensée islamique, la manifestation la plus typique du genre de la vie 
islamique, le cœur et le noyau de l’islam lui- même», Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, G-P. 
Maisonneuve et Larose, 1983, p 11. 

حمد  -5
ٔ
ولى، ترجمة ا

ٔ
طلعت، مراجعة إيمان عبد الغني  باتريشيا كرون ومارتن هيندز، خليفة هللا: السلطة الدينّية في العصور اإلسالمّية اال

 . 8ص   ،2017، بيروت 1نجم، جسور للترجمة والنشر، ط 
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. 1وتقديرا لهذه األهّمية، �عامل االستشراق مع الدراسات الفقهّية بوصفها "حقال معرفّيا" قائما بذاتھ

ھ ينب�� أن ينسب الفضل �� "اكتشاف" هذا ا�حقل املعر��،
ّ
إ�� الرّواد الغر�ي�ن الذين تناولوا هذا    ورأى أن

. ولم �عط أد�ى قيمة ألبحاث املسلم�ن الكث��ة  2"العلمّية" ا�حديثة املبحث بأدوا��م املن�جّية "املوضوعّية" و

بدعوى افتقادها هذه الصفات الضرورّ�ة �� املعرفة ال�حيحة. وهكذا استو�� االستشراق    �� هذا ا�جال،

 سلطة إصدار "ا�حقائق" التار�خّية املرتبطة ��ذا املبحث.    -الحقا-ع�� مجال الدراسات الفقهّية، ليكتسب 

ق-و�ذ ال يخفى  
ّ
ھ ال ي��ّدد �� التصر�ح بأّن    -ارتباط االستشراق باملشروع ال�ولونيا�� الغر�ي  -عند حال

ّ
فإن

. وحقيقة هذا االهتمام الزائد ي�ّ�رها اصطدام سياسة الهيمنة  3الدراسات الفقهّية تقع �� قلب هذا املشروع

�انت تضبط سائر   ال�ي  الشريعة  ا�حّد من ال�ولونيالّية �سلطة أح�ام  مظاهر االجتماع اإلسالمي. وألجل 

تأث�� أح�ام الشريعة، تقاطعت نتائج أبحاث املستشرق�ن �� اإل�حاح ع�� القول بانقطاع الصلة ب�ن أح�ام 

االنقطاع،   هذا  حقيقة  لتأكيد  دراسات  عّدة  تّمحضت  وقد  للمسلم�ن.  ا�حديثة  ا�حياة  ونبض  الشريعة، 

اعتم بالعدول عن  املسلم�ن  األك��  و�غراء  األح�ام  انتقاء   �� الهيمنة  نّية  وتظهر  القديمة.  القوان�ن  تلك  اد 

الوقف موضوع  ال�ولونيا��، ع�� غرار  املشروع  بأهداف  باورز4ارتباطا  ق 
ّ
وث جّيد،   . وقد  نحو  نفسھ، ع�� 

جهت دراسا��م، نحو إظهار تناقض نظام األحب 
ّ
اس  عناية ثالثة من الباحث�ن الفر�سي�ن ��ذا املوضوع. وات

الساري �� ا�جزائر مع قواعد امل��اث اإلسالمي. وتزامن ظهور هذه األبحاث مع حملة السلطات االستعمارّ�ة  

 .5با�جزائر لالستيالء ع�� األرا��ي و�لغاء ا�حاكم الشرعّية

هذه   مثل  االستشراقّية  البحوث  تتجاوز  أن  معرفيا"  "حقال  الفقهّية  الدراسات  تكريس  اقت��ى  وقد 

ا  لتار�خ  التحّ��ات  األر�ان  مت�املة  �سقّية  رؤ�ة  معالم  لتسط��  وأعمق  أشمل  أفق  عن  والبحث  ملكشوفة، 

أعمال   من  ل 
ّ
�ش� فقد  املقّررة،  والنتائج  املعتمدة،  املقار�ات  طبيعة  عن  النظر  و�صرف  اإلسالمي.  الفقھ 

ق "العقيدة االستشراقّية" -منذ منتصف القرن التاسع عشر-املستشرق�ن  
ّ
. واعتبارا �خطورة  6ما سّماه حال

ق جهوده من أجل عرض مباد��ا، والطعن عل��ا بما ينقضها و�كشف  
ّ
العقيدة، فقد وّجھ حال أر�ان هذه 

"للعقيدة   العاّمة  املبادئ  أّوال،  اثنت�ن:  ناحيت�ن   �� النقدّية  مقار�تھ  عناصر  تكثيف  و�اإلم�ان  ��اف��ا. 

 ار�خ الفقھ اإلسالمي. االستشراقّية"، وثانيا، مرتكزات رؤ�ة جوز�ف شاخت لت
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 : المبادئ العاّمة "للعقیدة االستشراقیّة"  - 2- 2

معالم   إّن  بل  اإلسالمي،  الفقھ  لتار�خ  االستشراقّية  الرؤ�ة  جوانب  مختلف  إ��  ق 
ّ
حال إشارات  �عّددت 

الفق�ي.  نقد االستشراق   �� آرائھ  باألساس ع��  ارتكزت  ما 
ّ
إن املبحث،  ال�ي صاغها بخصوص هذا  النظرّ�ة 

ھ نظر إ�� االستشراق بوصفھ �سقا/ (براد�غم) تاّما، يضّم تصّورا  ولعّل 
ّ
 من أهّم ممّ��ات مقار�تھ النقدّية أن

ل هذا التصّور النسقي مرجعّية مش��كة  
ّ
شامال ألهّم منعرجات تار�خ الفقھ اإلسالمي، وممّ��ا��ا الك��ى. وش�

ة م��م، وهذا ما سمح �حالق با�ح
ّ
 ديث عّما سّماه "العقيدة االستشراقّية". ألجيال املستشرق�ن، عدا قل

سامھ بالطا�ع االنتقائي املكشوف ��  
ّ
ق �� هذا ال��اد�غم االستشرا��، ا�

ّ
و�ان من أبرز ما أثار اهتمام حال

التعامل مع تار�خ الفقھ اإلسالمي. وعالمة ذلك أّن املستشرق�ن صرفوا �ّل اهتمامهم إ�� دراسة ف��ت�ن اثنت�ن  

التار�خ: الف��ة    من هذا  امتّدت  التقدير  التأسيسّية قديما، واملرحلة اإلصالحّية حديثا. ووفق هذا  املرحلة 

األو�� ع�� مدى القرون الثالثة األو�� لظهور اإلسالم، �� ح�ن بدأت املرحلة اإلصالحّية مع منتصف القرن  

بحوا�� ثمانية قرون، فال ت�اد تذكر  التاسع عشر للميالد. أّما الف��ة املمتّدة ب�ن هذين التار�خ�ن، وال�ي تقّدر  

ت بذلك "أرضا مجهولة"
ّ
ق �� كشف السّر وراء هذه االنتقائّية،  1�� أبحاث االستشراق، وظل

ّ
ر حال

ّ
. وال يتأخ

لتا �حظة تقاطع مع الثقافة الغر�ّية، أي الثقافة  
ّ
فالذي يجمع ب�ن الف��ت�ن التأسيسّية واإلصالحّية أّ��ما ش�

. وخالل هذا اللقاء، �ان الفقھ اإلسالمي يجد �� القوان�ن 2وثقافة األنوار األورو�ّية حديثاالرومانّية قديما،  

الفقھ اإلسالمي للمنظومات    الغر�ّية خ�� ملهم، �ستمّد منھ قواعده وأح�امھ. وهكذا تبلورت فكرة "مديونّية"

 القانونّية األجنبّية، والغر�ّية ع�� وجھ التحديد. 

ق أّن 
ّ
"حقل معر��" ع�� مصط�حات   االستشراق اعتمد �� تأسيسھ للدراسات الفقهّية كـوقد الحظ حال

. و�مقت��ى هذه املقار�ة ت�ون  3محّددة تكّرس تبعّية هذا امليدان، ع�� غرار: "�ستدين"، "يق��ض"، "يقتبس"

وقد    ).Sheldon Amos"الشريعة عبارة عن القانون الروما�ي �� ثوب عر�ي"، بحسب عبارة شلدون آموس ( 

) أمثال فون كر�مر  املستشرق�ن من  أبرز  من  هاّمة  طائفة  االستعالئي  االّدعاء  �� هذا   Alfred Vonتوّرط 

Kremer  بيكر ) وو���  Ignaz Goldziher(   واجناس جولد �س��ر  HeinnishCarl   ()Beaker) و�ارل هن��ش 

. ولكّن فكرة املديونّية لم تكن �ستند ع�� أساس مت�ن، 4وجوز�ف شاخت وغ��هم  )Willi Heffeningهفينج (

) Edward Sachau() وادوارد ساخو Carlo Nallinoبدليل إغفال رّواد االستشراق األوائل من أمثال نللينو ( 
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ق  
ّ
ملثل هذا االّدعاء، وهما أر�خ قدما �� معرفة ثقافات األمم القديمة، وخاّصة القانون السر�ا�ي. ووجد حال

ال باتريشيا كرون النموذج األو�� للتعب�� عن هذا التّيار املتمّسك بفكرة االستدانة. وجاء �� �عليلھ  �� أعم

الختيار كرون نموذجا �ستعرض من خاللھ سردّية االستشراق بخصوص تبعّية الفقھ اإلسالمي، أّ��ا قّدمت  

دانة" ح�ى أّ��ا ألقت باللوم  أو�� ت�خيص لبحوث املستشرق�ن. و�انت شديدة ا�حماس لتأكيد فكرة "االست

. 1ع�� سابق��ا، كشاخت ونالينو وساخو ألّ��م لم �ستثمروا �ّل معارفهم إلظهار هذه التبعّية ع�� نحو أو�ح

ومن    و�ان لها من ا�جرأة أّ��ا صّرحت �� العلن، بما �ان يتداولھ غ��ها ع�� موائد الغداء �� الندوات العلمّية.

االستدان  �سويغ فكرة  ا�جز�رة  أجل  خارج  تّمت  اإلسالمي  الفقھ  �شأة  أّن   �� شاخت  بعت كرون قول 
ّ
ات ة، 

الهالل ا�خصيب كما   الفقھ، وليس  إّن سور�ا �انت املوطن األّول لظهور  بالقول  أّ��ا خالفتھ  العر�ّية، غ�� 

و��" ذهب إ�� ذلك شاخت. وقد تمّحض كتا��ا املوسوم ب "خليفة هللا، السلطة اإلسالمّية �� العصور األ 

القانون اإلسالمي، بفضل ما استفادوه من   أمّية �انوا وراء تأسيس هذا  ب�ي  أّن خلفاء  الدليل ع��  إلقامة 

ر بدوره بالقانون الروما�ي.
ّ
ف آخر إ�� القول بأّن املسلم�ن   القانون اإلقلي�ي �� سور�ا، املتأث

ّ
وذهبت �� مؤل

امل�اتبة   نظام  أدّق  و�ش�ل  الوالء،  نظام  الرّق ا-استعاروا  أح�ام   �� باملعتق  املعتق  عالقة  م 
ّ
تنظ من    -ل�ي 

دت كرون أّن تأث��   .2السائدة ع�� تخوم ا�حدود الرومانّية  (Paramone)املنظومة اإلقليمّية للبارمونّية  
ّ

وأك

  هذه املنظومة �ان أشّد وأعمق �� األح�ام اإلسالمّية من التقاليد ا�جاهلّية املتوارثة �� هذه الناحية. والسّر 

ھ �ان قانونا متطّورا �� بيئة حضارّ�ة راقية، ولذا لم  
ّ
رات الرومانّية، أن

ّ
�� جاذبّية القانون اإلقلي�ي ذي املؤث

  .3ي��ّدد املسلمون القادمون من جز�رة العرب �� اقتباس هذه األح�ام

ق يرّد ع�� �ّل مسألة بما ينقضها، و�ظهر ��اف��ا. و�
ّ
� نقد نتائج أبحاث  وخالل عرض هذه اآلراء، �ان حال

دا أّن الفارق ب�ن منظومة األح�ام  
ّ

ة املعتمدة �� القول باستعارة نظام الوالء، مؤك
ّ
كرون، الحظ ضعف األدل

االقتباس لوجود  فرصة  أد�ى  �ستبعد  اإلسالمّية  والقوان�ن  الواسمة  4الرومانّية  االستعالء  ن��ة  ولوال   .

بال� املسلمون  اّ��م  ملا  االستشرا��،  الوالء.ل�خطاب  كقانون  أخال��  قانون  وضع  عن  فإّن    جز  ذلك  و��� 

. أّما بخصوص  5املسلم�ن املنتش�ن بانتصارا��م ال يمك��م التنازل الستعارة قوان�ن األقوام الذين هزموهم

الزعم بانقطاع الصلة ب�ن سور�ا وج��ا��ا العرب من جهة ا�جنوب، فال يقوم عليھ دليل صلب. ومثل هذا  

ق-القول منشؤه  
ّ
ا�جهل بخصائص العالقات الدولّية �� تلك املنطقة قديما. و�� هذه الناحية،    -عند حال
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 The use and abuse of evidence: The question of provincial and roman influences on early اال

Islamic law 
ّما كـتاب كرون المشار إليه فعنوانه:

ٔ
 Roman, provincial and Islamic law: the origins of Islamic patronate ا
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سع رّد حالق ليشمل دعوى شاخت كذلك، �� قولھ باستدانة املسلم�ن قانو��م من العراق، �عد أن �سّرب  
ّ
يت

معزولة عن محيطها االقلي�ي  إ�� هناك ع�� الثقافة اليونانّية. ومؤّدى هذا الرّد، أّن ا�جز�رة العر�ّية لم تكن  

ق  
ّ
ع�� نتائج األبحاث األخ��ة    -�� ت��ير هذا املع�ى-من ج�ي العراق وسور�ا ع�� حّد السواء. وقد استند حال

ق بتار�خ ال�جرات والتجارة واإليالف، ال�ي تثبت قّوة الصالت ب�ن  
ّ
حول تار�خ هذه املنطقة، وخاّصة ما �عل

من حولها  وما  العر�ّية  الواسعة    ا�جز�رة  املنطقة  هذه  وترتبط  افر�قيا.  شمال  حّ�ى  تمتّد  مجاورة،  أقاليم 

. 1بثقافة الشرق األد�ى، و�انت تحتكم إ�� قانون �ج�ن يضّم آثارا لعناصر متعّددة سامّية و�ابلّية ورومانّية

امل ع��  االطالع  ة 
ّ
وقل ا�جهل  عن  الناتجة  ة، 

ّ
الدق �عدم  كرون  أبحاث  نتائج  معظم  سمت 

ّ
ا� عطيات  وهكذا 

ل 2ا�خاّصة بتار�خ هذه املنطقة
ّ
  . وقد سبق لهشام جعّيط أن أزرى بالقيمة العلمّية ألعمال كرون ال�ي "التمث

"هاغاريسم"   كتا��ا  ع��  بذلك  ق 
ّ
�عل و�ان  خيا��"،  علم  هو  بل  العلمّية...  باملسؤولّية  الشعور  عدم  سوى 

3Hagarism املسلم�ن �حضارة  مدينة  أورو�ا  أّن  والحظ  "املديونّية"،  جاه 
ّ
ات قلب  فقد  إقبال  محّمد  أّما   .

رة �سبيا
ّ

�� مرحلة متأخ  
ّ
إال أّ��ا لم �ع��ف بدي��ا  ا��  4ولعلومهم، غ��  العلمّية  ق هذه األخطاء 

ّ
. وقد رّد حال

توّد   �انت كرون  فقد  لألجانب،  والعداء  االستعالء  ق-عقدة 
ّ
حال ولم   -بحسب  جز�ر��م،   �� العرب  بقي  لو 

. و�ذا �ان الرّد ع�� مثل هذه  5يتوّسعوا خارجها ع�� ذلك النحو الذي �سّبب �� كث�� من املشا�ل لإل�سانّية

ا   ل�ي تبخس املسلم�ن ومورو��م الفق�ي ميسورا، باعتبار عدوانّي��ا الظاهرة، فإّن األمر األح�ام العنصرّ�ة 

 �� العلمّية"، ع�� غرار ما جاء  إ�� "املن�جّية  ي�ون أك�� �عقيدا عند مراجعة "�سق" شامل، ينسب نفسھ 

 أعمال شاخت. 

 : تدمیر قلعة شاخت   - 3- 2

امل�انة   ا�حقل االستشرا��، و�عود هذه   �� الفقھ اإلسالمي مرجعّية مركزّ�ة  أبحاث شاخت حول  لت 
ّ
مث

غة اإلنجل��ية ولكن بحسب التقاليد العلمّية  
ّ
ف كتبھ بالل

ّ
ھ أل

ّ
ق إ�� جملة من العوامل، أهّمها أن

ّ
بحسب حال

مة  وم��ا أيضا أّن آراءه بخصوص الفقھ اإلسالمي، جاءت مواف  األملانّية.
ّ
مات االستشراق عاّمة. واملسل

ّ
قة ملسل

د  
ّ

الفقھ وأصولھ، وتؤك التشري�� اإلسالمي تدور حول �شأة  بالتفك��  املهتّم�ن  -املركزّ�ة لدى املستشرق�ن 

 فضل "االستدانة" عليھ.  -مثلما تقّدم مع كرون

ر    و�رجع الفضل األّول إ�� شاخت �� صياغة مالمح "املعتقد االستشرا��" �امال، وأّول 
ّ

مبادئھ القول بتأخ

ظهور الفقھ إ�� ما �عد وفاة الّن�ي بقرن من الزمان. وخالل هذه الف��ة �ان يجري العمل باألعراف الشعبّية  

 
ة وإساءة االستشهاد بها، مصدر سابق، ص  -1

ّ
دل

ٔ
ق، االستشهاد باال

ّ
ق، البحث ع69وائل حال

ّ
صول الفقه  . وانظر كذلك: وائل حال

ٔ
ن ا

 . 131اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
 . 96المرجع السابق، ص  -2
، كانون الثاني(يناير)  1لبنان، ط -هشام جعّيط، في السيرة النبوّية: تاريخّية الدعوة المحّمدّية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت  -3

 . 14، ص 2007
ترجمة محّمد يوسف دعس، دار الكـتاب المصري، القاهرة، دار الكـتاب اللبناني،  محّمد إقبال، تجديد التفكير الديني في اإلسالم،  -4

 .214، 213، ص ص 2011بيروت، 
صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -5

ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 .126وائل حال
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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يا 
ّ
�ل املستشرق  هذا  أنكر  وقد  أمّية.  ب�ي  من  ا�خلفاء"  "قانون  جانب  إ��  دليل-  املتداولة،  الوجود    -ودون 

ھ قد أغفل دورها �� إنتاج  التار��� لفقهاء املدينة، ورغم انتباهھ  
ّ
إ�� أهّمية ما أسماه "السّنة العر�ّية"، فإن

ية �� ا�حجاز وما حولها. وذهب إ�� أّن والدة الفقھ �انت �� البصرة وال�وفة،ب
ّ
االستعانة بمدّونة   قوان�ن محل

ر ظهورها إ�� ��اية القرن األّول 
ّ

�ر �� القول بأّن �ّل  . وأخذ شاخت برأي جولد �س�1األحاديث النبوّ�ة ال�ي تأخ

. ورغم سلطة آراء شاخت، فإّن مذهبھ �� التأر�خ لظهور الفقھ �ان  2األحاديث موضوعة، ح�ى يثبت العكس

منطق،  3محّل طعن من داخل الدائرة االستشراقّية ذا��ا
ّ
ق فقد رّد أطروحة شاخت بنسب��ا إ�� الال

ّ
. وأّما حال

ا� قانون  من  باالنتقال  القول  ي�ّح  �عد، من دون  إذ كيف  ما   �� الفقهاء  قانون  إ��  األّول  القرن   �� خلفاء 

حصول تمهيدات هّيأت لهذه النقلة، وجعل��ا ممكنة. ولذا ففقهاء القرن الثا�ي ليسوا سوى ورثة أسالف لهم  

ھ سيثبت بذلك    -بالتأكيد-وما �ان لشاخت    من الف��ة السابقة.
ّ
ر للفقھ، ألن

ّ
أن يقبل القول بالظهور املبك

 "ا�حّببة لدى العقل االستشرا��. لتھ، و�نسف أطروحة "االستدانةأصا

الفقهّية   "املدارس  فكرة  شاخت  اخ��ع  رة، 
ّ

املبك اإلسالمّية  املرحلة   �� التشري��  الفراغ  حالة  ولتأكيد 

يا، ومن دون أن ينتسب إ�� مرجعّية دينّية موّحدة. ومن  
ّ
ا�جغرافّية"، أي أّن التشريع �ان يكت��ي طا�عا محل

أجل �سويغ القول بالتطّور التدر��� لهذا التفك�� القانو�ي النا��ئ، اعت�� أّن املدارس ا�جغرافّية القائمة  

. 4خالل القرن الثالث، تحّولت �� القرن التا�� إ�� مدارس "مذهبّية"، قائمة ع�� الوالء إلمام ذي تأث�� واسع

األو�� القرون   �� الفق�ي  التار�خ  ملنعرجات  التبو�ب  خياالت.    هذا  ع��  املب�ي  "ا�حمق"،  ب  ق 
ّ
حال وصفھ 

وال�ي   ال�خصّية"،  "املدارس  إ��  ي�ون  ما  أقرب   �� فقهّية"،  "مدارس  شاخت  اعت��ه  ما  أّن  واأل�ّح عنده 

 .5تطّورت الحقا إ�� معتقد م���� وتأو��� وا�ستي�ي عاّم، تضاءل فيھ دور اإلمام املؤّسس

التأر��� لشاخت، �سبة النسق  الرأي    ومن ر�ائز  الشاف��. وهذا  إ��  للفقھ اإلسالمي  الفع��  التأسيس 

ا�ع�اس   أّن ظهور كتب ال�حاح ليس سوى  رأيھ  ��ذا ا�خصوص. و��  املسلم�ن  املؤّرخ�ن  موافق لسردّية 

ق هذه  
ّ
لنجاح الشاف�� �� الرفع من حّجية ا�حديث النبوي ومن�لتھ �� وضع القواعد التشريعّية. وقد رّد حال

ھ لم �عرف عن الشاف�� اهتماما با�حديث زائدا عّما عرف لدى غ��ه. ودفع كذلك ما قيل  الدعوى، مبيّ 
ّ
نا أن

ھ انحدر �عده مباشرة ليدخل �� طور ا�جمود 
ّ
عن بلوغ الدراسات الفقهّية عصرها الذه�ي مع هذا الفقيھ، وأن

 
ي خالفة موتسكي بحديثه عن فقهاء المدينة ومّكة. راجع مثال حديثة عن خصائص الفتوى عند ا -1

ٔ
 بن عّباس:هذا الرا

Harald Motzki, The origins of islamic jurisprudence, Meccan fiqh before the classical schools, translated by 
Marion. H. Katz, Brill, Leiden -Boston-Kölen, 2002, p 288. 

 وما بعدها. 136بخصوص جميع هذه المعطيات انظر: المرجع السابق، ص  -2
 Harald لتعيين ظهور الفقه يسبق تاريخ شاخت بربع قرن، وذهب موتسكي  G H A Juynboll الذي اختاره جوينبل  التاريخ  -3

Motzki  خير
ٔ
قدم من ذلك. واعتبر اال

ٔ
حاديث ليست كافية. انظر:   -خالفا لشاخت وجولد تسيهر-إلى تاريخ ا

ٔ
ة على فكرة تزوير اال

ّ
دل

ٔ
ّن اال

ٔ
ا

 .  149المصدر السابق، ص 
4  - «Dans la première période abbasside également, les anciennes écoles juridiques, qui devait leur existence 
séparée à la géographie, se transformèrent en école d’un type nouveau, fondée sur leur allégeance à un maitre 
particulier», J. Schacht, Introduction au droit musulman, p 55.    

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -5
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
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بكث�� من إسهامات أعالم   أّن إسهام الشاف�� أد�ى  ق 
ّ
كبار �ا�جو��ي والغزا��  الطو�ل. وا�حقيقة عند حال

 �عد وفاة الشاف�� بأك�� من قرن�ن من الزمان. أّما  
ّ
والرازي والنووي. ولم يبدأ اإلنتاج الفق�ي �� ال��اجع إال

دعوى غلق باب االج��اد ال�ي رّوج لها االستشراق لتبخيس الف��ة الوسيطة من تار�خ الفقھ اإلسالمي، �سبب  

القوان و��ن  بي��ا  الصلة  الفتاوى  انقطاع  صدور  استمرار  د 
ّ

تؤك ال�ي  ة 
ّ
األدل أمام  تصمد  فال  األورو�ّية،  �ن 

 . 1واألح�ام عن ا�ج��دين طيلة الف��ة الالحقة

دوائر    �� األك�� شهرة  كتابيھ   �� الواردة  شاخت  آراء  الصارم سائر  بالنقد  ق 
ّ
حال تتّبع  النحو  وع�� هذا 

م�ّونات هذا النسق االستشرا�� املهيمن، �عد أن كشف . وانت�ى إ�� نقض سائر  2االستشراق، وح�ى خارجها

ق �انت تحاول �سف القلعة الفكرّ�ة    -بحّق -وقد وصف باورز   خلفّياتھ االستعالئّية.
ّ
بأّن مجمل أعمال حال

د  3لشاخت ال�ي يدور حولها البحث االستشرا�� منذ ما يز�د عن قرن ونصف من الزمن ا�حديث
ّ

. ومن املؤك

قدرة الواسعة يحوج إ�� محاولة تفّهم عوامل قّوتھ ال�ي يمكن التماسها �� خلفّيتھ الثقافّية،  أّن �سقا ��ذه ال

فاتھ. 
ّ
ق، بكث�� من التوّسع �� عدد من مؤل

ّ
 و�� رهاناتھ الك��ى، و�� آلّيات اشتغالھ. وهذا ما تصّدى لھ حال

 وخلفّیاتها:أصول القصدّیة االستشراقّیة  -3

 : االستشراق   جینالوجیا   - 1- 3

لـ ق، �عد عرضھ للمبادئ الك��ى املؤّسسة 
ّ
أثاره حال "ملعتقد االستشرا��"،    �ان السؤال األسا��ي الذي 

أمر�كّية العميقة  -يّتصل بطبيعة البنية الفكرّ�ة ال�ي أنتجت االستشراق الفق�ي، أي النظر �� األصول األورو

دة لهذا "ال��اد�غم" الفكري. و�مواجهة البحث  
ّ
ق �ستدرك ما أغفلھ  املول

ّ
�� هذه السؤال املركزي، �ان حال

ق   .4إدوارد سعيد �� تفكيكھ الرائد لبنية االستشراق
ّ
ولتحصيل جواب عن هذا السؤال امل��وك، اعتمد حال

والدة   مال�سات  ع��  الضوء  إللقاء  الفلسفّية،  ا�حقائق  و�عض  املعرفة،  اجتماع  علم  مبادئ  �عض  ع�� 

) القائلة باختصاص �ّل مجموعة �شرّ�ة  Max Schelerن مالحظات ماكس شيلر (االستشراق. وقد انطلق م

جاهات.  
ّ
د األعراف واالت

ّ
بب�ى معرفّية محّددة، وقيمة تلك الب�ى �� �شكيل قبلّية معّينة ألفرادها، م��ا تتول

التنشئة، اعت��    وألجل ذلك حظيت التنشئة االجتماعّية �عناية بالغة عند علماء االجتماع. وتأكيدا لقّوة أثر 

ھ ال يوجد "أنا" من دون وجود "نحن"، وت�ون "نحن" دائما مزّودة بمضامي��ا قبل "أنا". وتأييدا لهذا  
ّ
شيلر أن

جاه، قّررت أبحاث علم اجتماع املعرفة أّن تداول منظومة أف�ار محّددة ضمن مجموعة �شرّ�ة ما، يمنع  
ّ
االت

 
1  - W. B. hallaq, Was the gate of ijtihad closed?, International journal of Middle- East studies, vol. 16, n.1, march 
1984. 
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ٓ
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ّ
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4  - «Said treats Orientalism as itself being a performative phenomenon…representing and, more importantly 
(re)constituting the “Orient”. However, he does not speak of how Orientalism is itself constituted by the 

discursive formations of Euro-America», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 391. 
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موعة، ما �ع�ي صعو�ة �شوء وجهات نظر جديدة، ومنبّتة عن  من ظهور أف�ار ال يتقاسمها أعضاء تلك ا�ج

معرفّية  1سياقها أنماط  إنتاج   �� مركز�ا  دورا  اللغة  عامل  يلعب  االجتماع،  علماء  من  ر�ن 
ّ

املتأخ ولدى   .

ر املبادئ والقيم ال�ي ينب�� أن يتقاسمها األفراد داخل ا�جتمع الواحد.
ّ
 مش��كة، و�� تؤط

وزيع املعرفة املش��كة ع�� املؤّسسات القانونّية والتعليمّية وال�ّحية وغ��ها.  وضمن �ّل مجتمع، يجري ت

وهذا التوزيع ال يحصل ع�� نحو عادل، بدليل منع فئات معّينة من تحصيل معارف بذا��ا، من أجل احت�ار  

رون، ع�� غرار ماركس ونيتشھ وفو�
ّ

و وغ��هم.  القّوة والهيمنة. وقد سبق إ�� التنبيھ ع�� هذا ا�حيف مفك

ل �� كشف امليول الشديدة نحو الهيمنة �� �سق املعرفة الغر�ّية  
ّ
واإلضافة الهاّمة ال�ي جاء ��ا شيلر تتمث

. وهكذا تحّددت وجهة هذه املعرفة �غاي��ا النفعّية، وهو ما �ان يقت��ي الضبط والهيمنة، كما  2ا�حديثة

 سيبّينھ فو�و الحقا.  

التار�خ   كتابة  األخرى - واستخدمت  املعرفة  فروع  التنو�ر،    -مثل  عصر  بداية  مع  الهيمنة،  تكريس   ��

الت و�عادة التشكيل. وأّدت هذه العملّية إ��  
ّ
واكتسب املؤّرخ الصفة ا�حصرّ�ة للكتابة عن اآلخر، ع�� التمث

والتوار�خ الهامشّية  التمي�� ب�ن تار�خ�ن: تار�خ "الكمالّية الالمتناهّية ل�جنس البشري"، وهو التار�خ األوروّ�ي،  

�، و�� توار�خ الشعوب غ�� األورو�ّية.
ّ

 ال�ي ال دور لها سوى التمهيد للتار�خ الك�

التار�خ   جّسدها  ال�ي  التقّدم  مقولة  جانب  إ��  ذا��ا،  ع��  املتمركزة  الغر�ّية،  العالم  رؤ�ة  ارتبطت  وقد 

وم والقيمة.  ا�حقيقة  ب�ن  الفصل   �� ل 
ّ
يتمث جديد  بمبدإ  �عد األوروّ�ي،  لم  الهيمنة  فكرة  أّن  ذلك  قت��ى 

و�انت آراء الفالسفة املي�انيكي�ن قد مّهدت لهذه األف�ار  مقصورة ع�� الطبيعة، بل تجاوز��ا إ�� اإل�سان.  

منذ مطلع عصر األنوار، بدعو��ا إ�� اعتبار الطبيعة "بليدة" و "متوّحشة"، وهو ما �ع�ي التعامل معها بدون  

 و�لغ    .3ضوابط أخالقّية
ّ
"ما يجب أن ي�ون"  نموذج  جاه حدوده القصوى مع نيتشھ �� اعتباره أّن  هذا االت

ھ  4، �� مقابل امتالء نموذج "ما هو �ائن"فارغ بال مضمون 
ّ
ق أن

ّ
جرى    -ضمن هذا النموذج األخ��-. والحظ حال

نطاق أوسع  ع��  الهيمنة  و�سط  القّوة  لتكريس  املعرفة  الوا�ح  5استثمار  ومن  الب -.  هذا  أّن   -احثعند 

املشروع ال�ولونيا�� األوروّ�ي ا�حديث �ان مدفوعا ��ذه املبادئ ال�ي تكّرس الهيمنة والسيطرة، من دون رادع  

ل �سقھ  
ّ
أخال��. و�ان هذا السياق، املدّجج با�ستمّيتھ العنيفة، ا�حضن الذي �شأ فيھ االستشراق، و�ش�

 . 6املغلق

 
 .393، 392المرجع السابق، ص ص  -1

2- «An essential characteristic of the modern West, Scheler avers, is “its obsession with gaining knowledge of 
control», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 394. 

خالق. انظر:  -3
ٔ
 W. B. hallaq, On Orientalism, p 400عند حالق انفصال الحقيقة عن القيمة يؤّدي حتما إلى غياب اال

4-  
ّ
خالقي، ترجمة عمرو عثمان، مراوائل حال

ٔ
زق الحداثة اال

ٔ
المركز   ،جعة ثائر ديبق، الدولة المستحيلة، اإلسالم والسياسة وما

بحاث ودراسة السياسات، ط 
ٔ
كـتوبر  بيروت، ،1العربي لال

ٔ
ّول/ ا

ٔ
 . 161، ص 2014تشرين اال

5- «If, in the modern thought- structure, knowledge is power, and power is perforce extensionist, then knowledge 
is implicated in universalist extensionist, that is to say, in violence», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 398.  
6  - W. hallaq, On Orientalism, Pa 400. 



  د. رضا حمدي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القصدّياتصراع  

 

(311) 

 : برادیغم االستشراق   - 2- 3

ھ  
ّ
د حالق أن

ّ
ال معرفة علمّية من دون براد�غم، و�رتبط �ّل براد�غم بثقافة محّددة. واالستشراق، بما  أك

ر ع�� خصائص ال��اد�غم. وال يمكن ألحد
ّ
أن ينكر أّن االستشراق لھ موضوعھ    هو حقل معر��، �ان يتوف

وسلطة تمو�ل (اإلسالمّيات)، ومختّصوه (أ�اديمّيون وخ��اء)، ولھ جهاز مشرف (جامعات/ مراكز أبحاث)،  

ا�ح�ومات) أهداف محّددة (مصا�ح  العمل وفق  براد�غم 1(ا�ح�ومات)، و�جري  يتطّبع  أن  البدي�ي    . ومن 

والسيطرة،   الهيمنة  نحو  الصر�ح  "امليل"  ذي  األمر��ي  األورو�ي  التفك��  بنية  بخصائص  االستشراق 

باستخدام سالح املعرفة. وهكذا ��ضت ا�ستمولوجيا االستشراق بدور الوكيل التنفيذي ملشروع الهيمنة  

ول الس��  الدور، ع�� غرار:  �� هذا  توّرطوا  �عض من  أسماء  ق 
ّ
حال  Sir William(  جونزيم  الغر�ّية. وعّدد 

Jones)هورخورنيھ وسنوك   ،(Snouk Hurgronjeشاخت وجوز�ف  موراند  ومارسال  أّن  2)،  واعت��   .

ھ �شتغل ضمن براد�غم معر�� �عكس  
ّ
املستشرق املنخرط �� "بز�س" البحث العل�ي، قد ال ي�ون واعيا بأن

ال الهيمنة  مشروع  ضمن  محسو�ا  دورا  و�ؤّدي  الثقافّية،  هذا  3�ولونيالّيةمرجعّيتھ  مثل   �� والتوّرط   .

الذي �ان تواطؤه  -شاخت-"ال���س"، ينكشف بمراجعة جانب من الس��ة املهنّية لرائد االستشراق الفق�ي  

واعيا، إذ لم تكن تخفى ارتباطاتھ الوا�حة بالسياسة ال�ولونيالّية االنجل��ّية (اشتغل �� و�الة التجّسس  

ية هارفارد ل�حقوق بأمر��ا،  ال��يطانّية إّبان ا�حرب العامل 
ّ
ّية الثانية، وقّدم محاضرات لشركة أرام�و �� �ل

ية ا�حقوق 
ّ
ة، وقّدم محاضرات عن الفقھ اإلسالمي �� �ل

ّ
وعمل لفائدة بر�طانيا �� األقاليم النيج��ّية ا�حتل

ق وادوارد سعيد4با�جزائر زمن االحتالل الفر���ي) 
ّ
إ�� كشف ارتباطات    . و�ان عبد هللا العروي قد سبق حال

طات االم��يالّية لقوى الهيمنة الغر�ّية
ّ
 . 5�عض األبحاث االستشراقّية با�خط

ق وضعھ جميع املستشرق�ن �� دائرة االّ��ام، ولم ينصف املنصف�ن م��م. ورّدا  
ّ
وقد أخذ باورز ع�� حال

املأخذ، هذا  ال   ع��  االستشرا��،  ال��اد�غم  هذا  ضوابط  ضمن  ھ 
ّ
أن ق 

ّ
حال د 

ّ
ب�ن   أك املمكنة  بالفروق  �عتّد 

مستشرق وآخر، رغم ما قد ي�ون لدى �عضهم من نوايا حسنة. وهذا املوقف عائد إ�� اعتقاده بخضوع �ّل 

ا�ستمولوجّية   شبكة  ل 
ّ
�ش� وال�ي  املهيمنة،  الغر�ّية  لال�ستيمّية  العاّم  ال��اد�غم  إ��  االستشرا��  اإلنتاج 

ق عن االستشراق لم تمنعھ من  ولكّن ه  مغلقة، ال يمكن ا�خروج عل��ا.
ّ
ذه الصورة القاتمة ال�ي رسمها حال

جوها�سن   أمثال  من  ر�ن، 
ّ

املتأخ املستشرق�ن  �عض  أبحاث   �� املزايا  �عض  بوجود   Baber( اإلقرار 

Johansen) وجر�ر (Haim Gerber6)، إ�� جانب �ّل من مو�س�ي و�اورز . 

 
1- W. B. Hallaq, On Orientalism, pp 401, 402. 
2  - W. B. Hallaq, On Orientalism, p 404. 
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 (الهامش).  194المصدر السابق، ص  -4
 .118، ص  1985المغرب،   -لبنان/ الدار البيضاء-عبد هللا العروي، العرب والفكر التاريخي، دار التنوير والمركز الثقافي العربي، بيروت  -5
شّد على  -6

ٔ
بدى لوما ا

ٔ
ي، وا

ٔ
ّخر في قوله: خالف جعّيط هذا الرا

ٔ
إّن ما نعيبه على االستشراق الجديد انفالته من عقاله  «االستشراق المتا

و حّبا للجديد
ٔ
ة الصرامة ذاتها ا

ّ
، هشام جعّيط، تاريخّية الدعوة المحّمدّية، مرجع سابق،  »وابتعاده عن الصرامة المنهجّية التاريخّية بتعل

 . 14ص 
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األفراد   دور  أو  -وال��و�ن من  إيجابيا  �ان  ر، وهو    -سلبياسواء 
ّ
املؤث ال��اد�غم   �� االهتمام  حصر  غايتھ 

االستشراق ذاتھ. و�� تفكيك طبيعة اشتغال هذا ا�جهاز ا�جّبار (أ�اديميون، ومؤّسسات، وح�ومات ذات  

مصا�ح حيوّ�ة)، �ان إدوارد سعيد قد عرض توصيفا دقيقا ألوهام القّوة ال�ي �ستبّد بالعقل االستشرا��، 

ان املستشرق ا�حديث يرى نفسھ بطال ينقذ الشرق من العتمة واالغ��اب والغرابة، و�رى  «�   وذلك �� قولھ:

ھ هو الذي نجح �� إدراك ذلك، فبحوثھ أعادت ما فقد من لغات الشرق، ومن أخالقھ وطرائق تفك��ه»
ّ
. 1أن

ھ  
ّ
دا أّن االستشراق، إذ كتب عن "الشرق،" فإن

ّ
ق ذات التوصيف، مؤك

ّ
قد    -ا�حقيقة��    -وقد استعاد حال

 ينتج عن هذا التشكيل  2كتب "الشرق"، من موقع �عيد مادّيا ومعنوّ�ا عن الشرق ا�حقيقي
ّ
. ومن البدي�ي أال

ا�خار�� سوى صور مشّوهة للشرق، تكّرس الهيمنة عليھ وتمحو مقّوماتھ الذاتّية ا�حقيقّية، تحت عناو�ن  

 التحديث والتقّدم والعلم.  

املزّ�فة   الصور  تلك  التشكيل- ومن  إعادة  مشهد  اإلسالمي"  - ��  التشري��  الفكر  "مديونّية  اّدعاء 

للمنظومات القانونّية، ذلك أّن عقدة االستعالء االستشرا��، ال تبقي مجاال لإلقرار بأّن ثقافة غ�� أورو�ّية  

ال�ي اكتس��ا . واألهّمية ا�خاّصة  3يمكن أن تنتج منظومة قانونّية متطّورة وشاملة، كمنظومة الفقھ اإلسالمي

فرع االستشراق الفق�ي، �عود إ�� قيمتھ الوظيفّية �� تحقيق أهداف مشروع الهيمنة، فهو الوسيلة املث��  

لوضع النظم املالئمة للسيطرة ع�� األسواق �� املستعمرات اإلسالمّية، واالستيالء ع�� األرا��ي والعقارات  

لقانون �ساعد أيضا �� ضبط الذات، ويعيد صياغة  (حالة ا�جزائر نموذجا). ولكّن األخطر من ذلك أّن ا

 . 4كيا��ا ع�� هيئة جديدة، تصبح معها خاضعة وسهلة االنقياد

يؤّسس نتائجھ ع�� مقت��ى انفصال ا�حقيقة عن   -بوصفھ من ثمار ثقافة التنو�ر الغر�ي-واالستشراق 

هذا   ومثل  األخالقّية.  ل�جوانب  اهتمام  أد�ى  يلقي  وال  للفقھ  القيمة،  الت�و��ي  ل�جوهر  مصادم  التقدير 

فقواعده لم تكن "تفرض نفسها ع�� األخالق    اإلسالمي، ولل��اث الرو�� الذي �ستمّد منھ مبادئھ وموّجهاتھ.

ما �انت تدّل عل��ا وترّوج لها وتدعو إل��ا"
ّ
ل املشروع  5االجتماعّية، و�ن

ّ
. وألجل هذه ا�خاصّية األخالقّية، تدخ

 

 . 209، ص 1، ط ، القاهرة2006رؤية للنشر والتوزيع، ، ربّية للشرق، ترجمة محّمد عنانيادوارد سعيد، االستشراق: المفاهيم الغ -1
ق عن تعامل االستشراق مع الشرق، وما فيه من تشويه وتحريف مقصود:  -2

ّ
 انظر قول حال

«It wrote about” Orient” - indeed itwrote the “Orient“- from within Europe, namely from a geographically, 
politically, linguistically, culturally, historically, conceptually, epistemically, ontologically,  
teleologically   theologically, metaphysically, and morally distant place, removed from whatever “real Orient” 
there was», W. B. Hallaq, On Orientalism, p 406.  

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -3
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 . 126وائل حال

شار حالق إلى ما الحظه شلدون بلوك  -4
ٔ
 Sheldon Pollokللتنبيه على مدى قدرة البراديغم المعرفي السائد على تشكيل الذوات، ا

ريّ  بخصوص
ٓ
لمان على تشّكل الهوّية اال

ٔ
بحاث لغويين ا

ٔ
ثير ا

ٔ
ة، والتي وضعت في ضوئها السياسات النازّية المدّمرة. انظر: المرجع السابق،  تا

 . 406، 405ص ص 
ق، ما هي الشريعة، ترجمة طاهرة عامر  -5

ّ
 . 33، ص 2016، بيروت 1طارق عثمان، مركز نماء للبحوث والدراسات، ط -وائل حال
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يا مع شهوة الهيمنة الرا�خة   ال�ولونيا�� ��
ّ
املرحلة ا�حديثة لتدم�� نموذج الشريعة، ألّن بقاءها يتعارض �ل

 فيھ. 

ق-ولم يكن االستشراق  
ّ
مجّردا من القصدّية، وما �ان لھ أن ي�ون كذلك،    حقال معرفيا محايدا،  -عند حال

لھ ضمن محضن ا�ستي�ي
ّ
مّيال إ�� الهيمنة، �عيدا عن    مهما خلصت نوايا أجيال الباحث�ن فيھ، ذلك أّن �ش�

النتائج املطلو�ة. وال شّك أّن أد�ى ما يقتضيھ اإلنصاف العل�ي   -�ش�ل مسبق- املقتضيات القيمّية، فرض  

ق سوى  
ّ
هو كشف ��افت هذا ال��اد�غم الهيم�ي، وف�ح مضمراتھ ا�خط��ة. ولم تكن مجمل أعمال وائل حال

نضا��، ضمن ما �عرف بتّيار ما �عد ال�ولونيالّية، وهو تّيار   حلقة �� سلسلة أبحاث ذات طا�ع ا�ستمولو��

   ال يخفي قصدّيتھ املقاومة ملنوال الهيمنة الغر�ّية.

 : القصدیة المضاّدة: کفاح ابستمولوجي -4

 : رھاب إبستمولوجیا األجانب   - 1- 4

بصيغ   ذلك  عن  عّ��  وقد  االستشراق،  لسردّية  الشديدة  معارضتھ  ق 
ّ
حال ينكر  سلسلة  ال   �� متعّددة 

ال   الذي  ا�حّدة  �� �عض األحيان طا�ع  نقده  املا��ي. واكت��ى  القرن  الثمانينات من  كتاباتھ منذ منتصف 

�ستسيغھ أعراف البحث العل�ي، ولم يخف �عض الباحث�ن الغر�ي�ن ضيقهم ��ذا األسلوب العنيف، القائم  

د أّن االستشراق لم يتعّود  1هاجم��م""الغلّو �� م  ع�� "ازدراء" املستشرق�ن و"ال�خر�ة" م��م و
ّ

. ومن املؤك

ع�� تلّقي طعون، تنطلق من ذات األرضّية اال�ستمولوجّية ال�ي يزعم ملكّي��ا ا�حصرّ�ة، ولم يتعّود أعالمھ  

ھ    -من جانب باحث شر��-ع�� أن يوسم كتاب أحدهم مثال  
ّ
مشّوش وضعيف من�جيا، و�التأكيد خطوة  «بأن

جاه ا�خطأ
ّ
ق، لم يكن سوى رّد فعل ع�� عدوانّية  2»�� االت

ّ
. ولكّن التشّنج الذي قد يخالط أحيانا كالم حال

جاهات  
ّ
أ�اديمّية تجاه �ّل معارض ألطروحا��ا عن العالم اإلسالمي، والشرق عموما. ومعلوم أّن �عض االت

 الهيمنة د
ّ
، فكيف 3اخل أوروّ�ا ذا��االفلسفّية الغر�ّية قد أقّرت بمدى توّرط األ�اديما عاّمة �� تكريس خط

   ال ي�ون تآمرها أعظم خطرا خارج ا�جال األوروّ�ي؟

ق أّن االستشراق براد�غم مغلق، قائم ع�� اّدعاء حصرّ�ة املعرفة  
ّ
مات حال

ّ
تقّدمت اإلشارة إ�� أّن من مسل

ھ محّصن 
ّ
ع�� نحو    "املوضوعّية" الشاملة بخصوص الدراسات اإلسالمّية. ومن خصائص هذا ال��اد�غم أن

"حقائقھ العلمّية". و�ان من أدوات حماية   جّيد، فاملنتسبون إليھ يتناصرون �ش�ل يؤّمن عدم املساس ب 

مات هذا ا�حقل املعر��. وت��ض ردود  
ّ
ك �� �ّحة مسل

ّ
"قلعة االستشراق" التصّدي ل�ّل األبحاث ال�ي �شك

 
راؤه، مرجع سابق، ص  -1

ٓ
ق وا

ّ
 . 190باوزر، وائل حال

ق لكـتاب كرون "القانون الروماني واإلقليمي واإلسالمي". انظر:جاء هذ -2
ّ
دلة، مرجع   ا الكالم في وصف حال

ٔ
ق، االستشهاد باال

ّ
وائل حال

 103سابق، ص 
كاديما في تكريس هيمنة الدولة الحديثة، عبر استثمار ما يشاع عنها من تحّرر، واقتدار في   -3

ٔ
ق عن الدور الخطير لال

ّ
انظر ما نقله حال

ق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص  مجا
ّ
 .  195ل البحث العلمي. انظر: وائل حال
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ق لشاخت دليال ع�� قّوة هذه املناصرة
ّ
�� محار�ة معارف "األجانب"  .وا1باورز ع�� نقد حال �حّجة املعلنة 

الدارس   ي�ون  أن  املرء  �سع  ال  إذ  للدراسة،  موضوع  سوى  ي�ون  أن  يمكن  ال  "الشر��"  أّن  ومحاصر��ا، 

التا�ع ليس  «. و�ذا استبعدنا الدوافع العنصرّ�ة ال�ي �س���ن باآلخر، وترى أّن  2وموضوع الدراسة �� اآلن ذاتھ

م
ّ
يت�ل أن  ��  3»لھ  االنتماء  برواسب  ر 

ّ
والتأث ا�حياد،  عدم  مظّنة  ع��  يحيل  ما  االستشراق  حجج   �� فإّن   ،

يكن يرى ش��ة حول   لم  ھ 
ّ
ألن القرآن،  ق حول 

ّ
آراء حال  �� تحّ��ا  رآه  ما  باورز  الشرقي�ن. ولم يخف  دراسات 

 .4تدو�ن القرآن، ويعت�� أّن معانيھ شّفافة، وال توجب نقدا أو �شكي�ا

 
ّ
ق، بالفعل نماذج متعّددة من أش�ال التمي�� السل�ي الذي يواجھ بھ خصوم االستشراق.  وقد عرض حال

بالرغم من اآلراء   التاّم،  بالتجاهل  ومن ذلك حديثھ عن كتاب محّمد مصطفى أعظ�ي الذي قابلھ الغرب 

خت، وهو ما ال  ا�جاّدة ال�ي تضّم��ا. ويعود هذا املوقف السل�ي إ�� �عّرض هذا الباحث بالنقد ألطروحات شا

ق الطعن باملرجع األّول �� االستشراق الفق�ي
ّ
واستشعر   .5تقبلھ سنن التناصر االستشرا��، خاّصة إذا �عل

مخالفة   جديدة،  آراء  عرض  عند  أو  العلمّية،  امللتقيات   �� سواء  تحاصره  ال�ي  العداء  حالة  نفسھ  ق 
ّ
حال

ق �� �عض كتاباتھ، ولم  لثوابت "املعتقد االستشرا��". وأقّر باورز نفسھ بالضغ
ّ
وط ال�ي �ان عّ�� ع��ا حال

ق أسماء طائفة من الباحث�ن الغر�ي�ن الذين �انوا ال  6يحاول التشكيك �� دوافعها
ّ
. و�الفعل فقد عّدد حال

التوّجس من   من عالمات شّدة  و�ان  نفسھ.  باوزر  هؤالء  ضمن  آرائھ، ومن  السلبّية من  يخفون مواقفهم 

 
ّ
ق، ح�ن رأى �� ثناء  العنف األ�ادي�ي توق

ّ
فة �� قوالب املديح والتمجيد، وهذا ما عّ�� عنھ حال

ّ
ع امل�ائد، مغل

 .7والتحر�ض ا�خّفي عليھ باورز عليھ نوعا من لفت االنتباه إليھ،

لها،   املناوئ�ن  إلدانة  املناسبة  الوسائل  �عدم  تكن  لم  االستشراق  قلعة  تحرس  ال�ي  الشديدة  والرقابة 

ة. ومن ذلك أّن املسي�� العر�ي  و�سفيھ آرا��م مه
ّ
ق و�دوارد   من أمثال-ما بلغت من الوجاهة والدق

ّ
وائل حال

بحّجة  -سعيد فيھ  الطعن  ي�ون  لإلسالم،  بالتعّصب  اّ��امھ  يمكن  ال  والذي  لالستشراق،  الوالء   الناقد 

ق    .8النتمائھ العر�ي
ّ
��    -األ�اديمّية الغر�ّيةعند ��خيصھ النقدي إلرادة الهيمنة    -وألجل هذا ال ي��ّدد حال

 
ّن اعتماد هذه -1

ٔ
ن يّتهمه بسوء الفهم، وكا

ٔ
ق ا

ّ
  بّرر باورز النتائج التي انتهى إليها شاخت باعتماده المناهج الغربّية، ولذا لم يكن لحال

و غيرها يسّوغ قلب الحقائق العلمّية. انظر: باور 
ٔ
راؤه، مرجع سابق، ص المناهج ا

ٓ
ق وا

ّ
 . 185ز، وائل حال

 . 193المرجع السابق، ص  -2
هم النصوص المرجعّية التجاه ما بعد الكولونيالّية، وقد نقلته الكاتبة الهندية جياتري سبيفاك عن   -3

ٔ
حد ا

ٔ
تحيل هذه العبارة على ا

 غرامشي. انظر: 
Gayatri Chakravorty Spivak, Can the subaltern speak, in Colonial discourse and Post-colonial theory, edited by 
Patrik Williams, and Laura Chrisman, Columbia university press, New York, p 78. 

راؤه، مصدر سابق، ص   لباورز، وائ -4
ٓ
ق وا

ّ
 .  205حال

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -5
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 .147وائل حال

راؤه، مرجع سابق، ص باور  -6
ٓ
ق وا

ّ
 .298ز، وائل حال

ق المتداح باورز له:  -7
ّ
 .W. B. Hallaq, On Orientalism, p 289 انظر تفسير حال

صول الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -8
ٔ
ق، البحث عن ا

ّ
 .148وائل حال
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. وهذا ما يوجب  1تأكيد أّن "الرهاب املر��ي من ا�ستمولوجيا األجانب �� االستشراق يبقى فّعاال ح�ى اليوم"

 التصّدي لھ با�ستمولوجيا مضادة، تنقض دعاوى الهيمنة، والتأسيس ل��اد�غم بديل.

 : برادیغم ما بعد الكولونیالیّة   - 2- 4

با   ق وصف 
ّ
ينكر حال النقدي، ال يقف عند  لم  اعت�� خطابھ  ھ مناهض لالستشراق، ولكنھ 

ّ
بأن لھ  ورز 

. و�ستند 2حدود نقض أطروحات االستشراق الفق�ي، بل هو متجاوز لھ بما يقّدمھ من آراء ت�حيحّية بديلة

ا لتكريس  هذه املواقف ع�� خلفّية معارضة ألفق األنوار الغر�ّية، وللمشروع ال�ولونيا�� الذي انبثق ع��ا الحق

ھ رّد ع�� مقالة برنارد لويس حول "جذور الغضب  
ّ
عقيد��ا �� السيطرة ع�� الطبيعة واإل�سان. وفيما يبدو أن

ب�ن  «، رّد حالق بقولھ:  3اإلسالمي" عن قّصة �غر�ب كب��، حيث �عّرض    1970و  1870يخ��نا القرن فيما 

ـ وثانيا �� ثقاف��م األصلّية القديمة التقليدّية . ومن  4»املسلمون لعملّية من اإلفقار أّوال �� قيمهم الدينّية 

ت حافظة للسلم األه�� ع�� امتداد  
ّ
أبرز مظاهر هذا العدوان استبعاد منظومة القوان�ن اإلسالمّية ال�ي ظل

 قرون. 

االس �خر  مؤّهلة  و�ذ  غ��  مثالّية،  بنية  بوصفها  اإلسالمّية  الشريعة  "أخالقوّ�ة"  أسماه  مّما  تشراق 

ا�حديثة الوضعّية  القوان�ن  كفاءة  ودون  االجتما��،  والضبط  ال�ي  5للتنظيم  ا�حديثة  الدراسات  فإّن   ،

د  
ّ

تؤك ق، 
ّ
حال العكس-اعتمدها  قواعده   -ع��  مزايا  وأد�ى  الشريعة.  لقواعد  العالية  تؤّمن  الكفاءة  أّ��ا  ا 

أقّل إكراها من أّية كنيسة، أو أّي قانون ام��يا�� أنتجتھ أورو�ا منذ ا��يار  «"االنصياع الطو�� لألح�ام"، و�عّد  

ق نقدا شديدا لنموذج الدولة ا�حديثة، 6»االم��اطور�ة الرومانّية
ّ
. و�� كتاب "الدولة املستحيلة" وّجھ حال

لإل�سان،   السعادة  تحقيق  عن  مقّدم��ا ل�جزها  و��  ا�حداثة،  قبل  فيما  ا�حكم  نماذج  "إ�سانّية"  مقابل 

ھ �عيد االعتبار للنماذج  7نموذج حكم الشريعة الذي شهدتھ التجر�ة اإلسالمّية
ّ
فت �� هذا املوقف أن

ّ
. والال

مع    -�� اآلونة األخ��ة-التقليّدية ع�� حساب النموذج املهيمن اليوم، أي نموذج ا�حداثة الذي ازداد ضراوة  

ال�ولونيالّية، املناهض بقّوة ملنتجات عصر األنوار، ذات   تّيار ما �عد  إ�� رؤ�ة  الرأي  العوملة. ويستند هذا 
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2  - «But for me to be a merely sloganeering anti-orientalist entails the total denial of my work over three decades, 
work that has thoroughly and, in my cases, systematically critiqued, and provided an alternative to, Orientalist 

findings», W. Hallaq, On Orientalism, p 429. 
3- Bernard Lewis, The roots of Muslim Range, The Atlantic; sep 1990. 

حمد باقادر، ضمن كـتاب دراسات في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق،   -4
ٔ
بوبكر ا

ٔ
ق، "غضبة مسلم" والقانون اإلسالمي، ترجمة ا

ّ
وائل حال

 .43ص 
سمالّية الحديثة وثقافتها ينزعان إلى  -5

ٔ
ّن «منطق الرا

ٔ
ق ا

ّ
ّكد حال

ٔ
خالقي في العالم ما قبل الحديث»، وائل  ا

ٔ
التبخيس التدريجي لمركزّية اال

ق، ما الشريعة،
ّ
 21ص.  مرجع سابق، حال

ق، ما هي الشريعة، مرجع سابق، ص  -6
ّ
 .17وائل حال

خالق، و"ما هو كائن" القائم على القوّ  -7
ٔ
ن يكون"، القائم على اال

ٔ
ة السيطرة، وائل  التعارض بين النموذجين هو تعارض بين "ما يجب ا

ق، الدولة المستحيلة، مرجع سابق، ص  
ّ
 وما بعدها.  152حال
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مات ا�حداثة، التعر�ض بمبدإ التقّدم الذي    الطا�ع االستعالئي العنيف.
ّ
ومن عناصر االع��اض ع�� مسل

ھ يقتصريزعم التمّرد ع�� املا��ي.  
ّ
أن ع�� معا�جة العلل ال�امنة �� جسد ا�حضارة    والعيب �� هذا املبدأ 

ھ ال يلتفت
ّ
إ�� محاولة البحث عن أسباب ظهور الداء أصال. ومرّد هذه الغفلة إ�� أّن   مطلقا ا�حديثة، غ�� أن

 ذا��ا
ّ
قات ا�حداثة ال تملك مرجعا إال

ّ
. 1، وال عناية لها مطلقا بنموذج األخالقعقيدة التقّدم، كسائر متعل

 وال شّك أّن ��اوي نموذج ا�حداثة يؤّدي وجو�ا إ�� ا�حكم ب��افت براد�غم االستشراق. 

الذراع    بوصفھ  االستشراق  بنقد  يكتفي  يكن  لم  ھ 
ّ
أن ق، 

ّ
�حال النضا��  ا�خطاب  خصائص  أبرز  ولعّل 

ت طاملا  الذي  اال�ستمولو��،  بالتحّدي  اهتمامھ  أك��  يو��  �ان  بل  لل�ولونيالّية،  بھ  االيديولو��  با�� 

لت إحراجا حقيقيا لسدنة   االستشراق. والغالب ع�� الظّن، أّن املواجهة ع�� أرضّية ا�ستمولوجّية،
ّ
قد ش�

املعبد االستشرا��. وهذه املواجهة ب�ن خطاب االستشراق وا�خطاب املعارض لھ، إذا ما تراجعت ف��ما �حنة  

 عن التشّنج وأقرب إ�� املوضوعّية.القصدّية املكشوفة، يمكن أن تف��ي إ�� نتائج علمّية أ�عد 

 : الخاتمة -5

بتار�خ    نقد استند نقد   �� ذلك اإلحاطة  بما  ق ع�� معرفة واسعة بحقل دراستھ، 
ّ
االستشراق عند حال

الع الكب�� ع�� كتابات املستشرق�ن  
ّ
الفقھ اإلسالمي من مرحلة التأسيس إ�� عهد اإلصالحات ا�حديثة، واالط

الفقه الّدراسات  مسائل  ل  �� 
ّ
�ش� ال�ي  واال�ستمولوجّية  الفكرّ�ة  جاهات 

ّ
االت بأبرز  معرفتھ  جانب  إ��  ّية، 

 ضم��ا ا�خطاب االستشرا��. 

الباحث   لهذا  النقدّية  ة 
ّ
ا�خط و�انت  النقدي.  التّيار  هذا  ضمن  هاّمة  خطوة  ق 

ّ
حال أعمال  لت 

ّ
وقد ش�

فة من جملة خطوات مت�املة، تبدأ برّد دعاوى االستشراق بخصوص دونيّ 
ّ
ة الفقھ اإلسالمي وتبعّيتھ  مؤل

أل�ساق قانونّية أجنبّية، ماضيا وحاضرا، وتفكيك أوهام "املعتقد االستشرا��" الذي أكسبھ شاخت شرعّية  

براد�غم   برّد  تق��ي  ة 
ّ
ا�خط هذه   �� الثانية  ا�خطوة  و�انت  العلمّية.  أسسها  وضعف  ��اف��ا  رغم  واسعة، 

ال�ي أنتجتھ، وكشف خالل عملّية تفكيك تلك البنية، ا�خصائص    االستشراق إ�� البنية الذهنّية وا�حضارّ�ة

الواسمة ل�حداثة الغر�ّية، وخاّصة ميلها ا�جارف نحو السيطرة، ع�� استخدام العنف ببعديھ االقتصادي/  

العسكري، واملعر��. و�� ثنايا هذا الت�خيص، �ان ال�اتب ال ي��ّدد �� التعب�� عن آرائھ البديلة لهذا البؤس  

سعادة  امل لتقر�ب  وحده  الضامن  األخال��،  للوازع  ا�حداثة  نموذج  وافتقاد  االستشراق،  ��افت  زدوج: 

إ�� إعادة   -تحت تأث�� فكر ما �عد ا�حداثة-اإل�سان. وهذه املقار�ة، إذ تزعم تجاوز االستشراق، فإّ��ا تدعو  

اذج املتصا�حة مع محيطها، والقائمة ع��  االعتبار للنماذج القانونّية ملا قبل ا�حقبة ال�ولونيالّية، تلك النم

ق ع�� الدعوة إ�� إعادة  
ّ
خدمتھ، بما �ستمّده من ال��اث الرو�� املش��ك. و�ناء ع�� هذا الت�خيص، أ�ّح حال

اكتشاف قواعد الشريعة، والتنو�ھ بكفاء��ا العالية �� االستجابة ملشاغل املسلم�ن املعاصر�ن، إذا أعيد  

 ى مراعاة حاجات الناس.النظر إل��ا، ع�� مقت��
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