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   الملّخص 

 

لون �جموع 
ّ
ما من شّك �� أّن فقهاء اإلسالم املعاصر قد تحّولوا إ�� فاعل مجتم�ّ� محورّي ما داموا �ش�

مصائر   و�رسمون  وكب��ها،  صغ��ها  عمرا��م  أمور  ويسوسون  حيوا��م،  تفاصيل  املسلم�ن  من  املؤمن�ن 

واألجساد   العقول  ع��  السيادة  هذه  ك 
ّ
تمل لهم  ى 

ّ
تأ� كيف  ولكن  والوجود.  التار�خ   �� وا�جتمعات  األفراد 

ع��   الهائل  اقتداره   �� وشيعّيھ  سنّيھ  املعاصر  الفق�ّي  ا�خطاب  تفّهم  إ��  املقال  هذا  �س��  والضمائر؟ 

بما   و�نطاقها  م��ا  مخصوصة  دالالت  واستدرار  املقّدسة  النصوص  أليديولوجّيا��م. استثمار  �ستجيب 

فالفقهاء يمتل�ون تأو�لّيا��م ومناو�لهم �� تداول العبارة واملع�ى بتغييب النصوص عن سياقا��ا واجتثا��ا  

من مهادا��ا النّصّية والثقافّية ودفعها إ�� اال�سالخ عن أ�وا��ا األو�� والزّج ��ا �� فضاءات تار�خّية راهنة.  

رون �� احت�ار سياد��م ع�� املع�ى واستالب املؤمن�ن حّقهم �� النفاذ إ�� النصوص  و��ذا أف�ح الفقهاء املعاص

ومحاور��ا بما يثبت أهلّي��م اإليمانّية، فانقلب الفقهاء إ�� حّراس ع�� املقّدس وُصّناع لالنتظام االجتما�ّ�  

 ة.يأـسرون التار�خ ويعّمقون اغ��اب ا�جتمعات املسلمة �� أزمنة ا�حداثة والعومل 

 .  استثمار املقّدس-البطر�ركّية-السياقات-اإلضمار -ا�خطاب الفق�ّي املعاصر ال�لمات املفتاحّية:
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Abstract 

 

There is no doubt that the jurists of contemporary Islam have transformed into a central 

societal actor as long as they form for the masses of believers among the Muslims the details of 

their lives, rule out matters of their life, small and large, and draw the destinies of individuals 

and societies in history and existence. But how did they acquire this sovereignty over minds, 

bodies and consciences? This article seeks to understand the contemporary Sunni and Shiite 

jurisprudential discourse in its tremendous ability to exploit sacred texts and to draw specific 

connotations from them and apply them in response to their ideologies. The jurists possess their 

interpretations and their methods in circulating the phrase and the meaning by absenting texts 

from their contexts, eradicating them from their textual and cultural foundations, and pushing 

them to break away from their first universes and insert them into current historical spaces. For 

this, contemporary jurists have succeeded in monopolizing their sovereignty over meaning and 

denying the believers their right to access texts and debate them in a manner that proves their 

worthy of faith. So, the jurists turned into guardians of the sacred and artisans of social cohesion, 

capturing history and deepening the alienation of Muslim societies in times of modernity and 

globalization. 

Key words: contemporary jurisprudential discourse - concealment - contexts - patriarchy - 

investment of the sacred. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد سويلمي   د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الخطاب الفقهّي المعاصر

 

(185) 

 : مقدمة 

املمارسات   تنطوي ع�� جمهور مخصوص وتار�خ من   مؤّسسة 
ّ

إال ليس  أّيا يكن حقلھ  ا�خطاب  أّن  بما 

إ�� نخب   يحتاج  لھ سلطانا مكينا ومستداما، فهو  تكفل  ا�جماعة وشرعّية  �� ذاكرة  تتكّفل  مغروز  رمزّ�ة 

بتداول هذا ا�خطاب وتحرس رصيده االعتبارّي، و�ستحوذ ع�� مواضع إنتاج املعرفة بممارسة دور توجي�ّي  

�� النخب  هذه  ما 
ّ
و�أن واألجساد،  العقول  �س��دف  ورقا�ّي  واملواقف   وت��يرّي  واملعتقدات  املعرفة  "ُصّناع 

العموميّ  واأليديولوجّيات  واألخالق  والقيم  من  1ة"واملعاي��  أك��  هم  اإلسالمّية  الثقافة   �� الفقهاء  ولعّل   .

ومعادا،   معاشا  املؤمن�ن  جموع  ع��  ا�خطاب  ��حر  �ستحوذون  داموا  ما  الرمزّ�ة  النخب  هذه  يجّسدون 

�ون مصائرهم �سلطة النّص وقّوة العبارة. ولذلك �عّد ا�خطاب الفق�ّي املعاصر
ّ
بوصفھ �عب��ا عن    ∗و�تمل

ع �� الثقافة اإلسالمّية أج�� وجوه املؤّسسة الدينّية �� التلّبس بضمائر ا�جمهور املؤمن  بنية العقل املشرّ 

تباين   ع��  الحتياجا��م  معا�شة  وأك��ها  املسلم�ن  �جموع  العمرانّية  الهيئة   �� را 
ّ

وتجذ رسوخا  وأعتاها 

 ا�حاضن الثقافّية وتنّوع السياقات ا�جتمعّية. 

املنِتجة لھ وال إ�� الفاعل�ن الذين يتداولونھ    عود إ�� قّوة املؤّسسة الدينّيةلكّن نجاعة ا�خطاب الفق�ّي ال �

ضمن مراسم مخصوصة وال إ�� جمهور املؤمن�ن الذين يتقّبلونھ و�تقّمصونھ اعتقادا وممارسة فحسب، بل  

قهّية �� بناء  إ�� بنية هذا ا�خطاب نفسھ وطرائق اشتغالھ واس��اتيجّيات انتظامھ وكيفّيات إجراء العبارة الف

يرفده. وع�� هذا   الذي  الثقا�ّ�  ال�ون  وصون  لھ  ا�حاضنة  االجتماعّية  الب�ى  وتأبيد  واأليديولوجيا  املعرفة 

من   التمو�ھ وصنوف  من  وألوان  املناورة  ضروب من  ممارسة  إ��  املعاصرة  الفقهّية  ا�خطابات  تن�ع  النحو 

ب، فا�خطاب الفق�ّي التور�ة األيديولوجّية و�� �سوس جمهورها املؤمن �� ت
ّ
فاصيل يومّية املتشّعب واملتقل

منھ ع�� شروط   جزء   ��" �عتمد  ھ 
ّ
ألن تنّوعها  ع��  الدينّية  ا�خطابات  ك�ّل  ُيظهر  مّما  أك��  ُيضمر  املعاصر 

� سوق  2التلّقي" وع�� "السوق ال�ي �سّوق إل��ا خطابھ"
ّ

. و�كفي املتفّحص �� عالم ا�خطابات الراهنة أن يتم�

ل قدرة ا�خطاب الفق�ّي ع�� ممارسة  
ّ
الفتيا بوصفها أج�� الفاعلّيات الفقهّية وأك��ها رواجا وانتشارا ليتمث

ل    اإل��ام باإلضمار، واإلغواء باإلخفاء، ألّن الفقيھ املعاصر الذي يمارس ب�لماتھ ال�حر االجتما�ّ� هو
ّ
"مضل

م"
ّ
 . 3ُعهد إليھ بأمر الت�ل

ات من ا�خطابات املعاصرة لعملّيات تفّهم وتفكيك الستكشاف معالم الضم�ّي لهذا ارتأينا أن نخضع عّين

الذي �سكن �سيج طبقا��ا النّصّية و�ثوي �� أبني��ا اللسانّية و�تسّرب �� تضاعيف أنظم��ا الداللّية، فتخّ��نا  

� ضمائر ا�جمهور  أعالما من الّنخب الفقهّية ال�ي تحتّل مواقع مؤّسسّية نافذة وتحوز مقامات اعتبارّ�ة �

 
1-Van Dijk, Teun, Discourse and Power, Palgrave MacMilan, New York, U.S.A, 2008, p: 32. 

ن نتغافل عن وجوه التنّوع ومعالم الخصوصّية التي تجعله جمعا.  ∗
ٔ
 نستخدم اصطالح الخطاب بصيغة المفرد دون ا

بو ظبي للسياحة والثقافة، ط مسائل في علم االجتماعبيير بورديو،  - 2
ٔ
 . 159م، ص 2012، 1، ترجمة: هناء صبحي، هيئة ا

، ص 2007،  3بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط  ، ترجمة: عبد السالم  الرمز والسلطةبيير بورديو،    -  3
59. 
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. غ�� 5املواقع وأك��ها نجاعة"  روهو “أخطتمثيلّية النّص"،    عيحتّل “موق الفقيھ املعاصر   ما دام  4ومخّيال��م

مكنونا��ا   عن  واإلفصاح  اشتغالها  منطق  عن  الكشف  إ��  ودفعها  ا�خطابات  هذه  بناصية  اإلمساك  أّن 

� مقار�ة تقاطعّية  
ّ

 بتو�
ّ

ى إال
ّ
تدمج �� آٍن أدوات    Interdisciplinarityمتعّددة االختصاصات  السياسّية ال يتأ�

  Pragmatics Discourseتحليلّية ومفاهيم نظرّ�ة ومناو�ل إجرائّية من قطاعات شّ�ى كتداولّيات ا�خطاب  

ل�خطاب   النقدّي  وتفّهم    C.D.Aوالتحليل  واملضَمر،  وا�حر�ّ�  واملفهوم  املنطوق  ل 
ّ
تمث من  نان 

ّ
يمك اللذين 

ره الدرس السوسيولو�ّ� من أدبّيات  سياق ا�
ّ
ّيھ أو داخلّيھ وخارجّيھ. هذا فضال عّما وف

ّ
خطاب جزئّيھ و�ل

نظرّ�ة وتطبيقّية عن العنف الرمزّي واألدوار والعالقات واملؤّسسات وآلّيات السلطة ومسالكها. ولعّل هذا  

ي امل���ّ� قم�ن باإلبانة عن مكر ا�خطاب الفق�ّي املعاصر وهو ي 
ّ

ضمر سياقاتھ الداخلّية وا�خارجّية،  التم��

ويغّيب مقامات التواصل ف��ا نّصّيا وثقافّيا، و�صون التأو�لّيات األرثودكسّية من التصّدع واالخ��اق و"�عيد  

إنتاج بنية مجال الطبقات �� صور ال ُيؤ�ھ لها، وعن طر�ق التوافق ب�ن مجمل اإلنتاج األيديولو�ّ� ومجال  

 .6الطبقات االجتماعّية"

 ـ إضمار السیاقات النّصّیة والرهان التأویليّ   1

ر �� ��يء ما"  Explicit�� أد�ى �عر�فاتھ نقيض الصر�ح    Implicitالضم�ّي  
ّ

، 7أي "أن نجعل �خصا ما يفك

فيستدعيھ   السيميائّي  و�ونھ  اللغوّ�ة  عالماتھ   �� و�ندّس  صر�حھ،   �� ل 
ّ
يتحل ا�خطاب   �� املضَمر  ما 

ّ
و�أن

مع و�تشابك  ن"ضرورة 
َ
املعل ا�حتوى  ع��  قائما  الضم�ّي  "ا�حتوى  يجعل  وهذا  صلة 8ھ.  بي��ما  وتنعقد   ،

عضوّ�ة تجعل املرئّي �� ا�خطاب مع��ا لس�� أغواره �� الداللة واملعرفة واأليديولوجيا أو ما �سّميھ ت. فان  

إ��   T. Van Dijkدايك   التأو��ّ� من "املنطوق"  العمل  بانتقال  . و�ذلك فإّن  9"املفهوم"  "ا�حلقات املفقودة" 

ّياتھ ومقاصده �ستد�� إخراج ا�خطاب الفق�ّي من طور البداهة ومناط ا�حقيقة  
ّ
استقصاء الضم�ّي �� تجل

تمثيلھ    �� "ليس شّفافا  التأو��ّ� واالنكشاف، فا�خطاب بطبيعتھ  املساءلة واالحتمال  طور  إ��  واالحتجاب 

ومخاتل"   "مخادع  ذلك  إ��  وهو  املع�ى"  حقيقتھ"لعالم  يخلق  بل  ا�حقيقة  يقول  "ال  ھ 
ّ
يمّ��  10ألن ما  لكّن   .

ا�خطابات الفقهّية املعاصرة هو أّ��ا قد أمعنت �� التمو�ھ، وأضافت إ�� اس��اتيجّيا��ا أالعيب خطابّية أخرى  

 
تخّيرنا عّينات فقهّية تعود إلى رموز اللجنة الدائمة لإلفتاء السعودّية كـ "عبد العزيز بن باز" و"محّمد بن صالح العثيمين"، وتشمل    -4

فق الشيعّي.شخصيّ 
ٔ
فق السّنّي و"محّمد حسين فضل هللا" في اال

ٔ
 ات دينّية نافذة كـ "يوسف القرضاوّي" في اال

ناجية الوريمّي، في االئـتالف واالختالف: ثنائّية السائد والمهّمش في الفكر اإلسالمّي القديم، المؤّسسة العربّية للتحديث الفكرّي   -5
 .347، ص 2004، 1يروت وبغداد، ط ودار المدى للثقافة والنشر، دمشق وب

   .54ورديو، الرمز، ص ب -6
7-Guiziou, Marie-Claire, L’implicite dans le discours, p: 20  
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�ا  حادثة جعل��ا تمارس حْجبا مضاعفا عّمق اغ��اب ا�جمهور الدي�ّي وأفقده ملكة التدّبر �� الّنصوص وتقلي�

وعالمات   ل�خطابات،  ومنِتجة  حاضنة  مقامات  بوصفها  السياقات  �غييب  وخاّصة  املمكنة،  وجوهها  ع�� 

مرجعّية خفّية تحيل ع�� أزمنة ثقافّية غائبة يتعّمد الفقهاء طمسها من أجل "تحو�ل املنتجات البشرّ�ة إ��  

س �� صيغ تنفي طا�عھ باعتباره إنتاجا  �شرّ�ة أو ال �شرّ�ة فُيفّسر العالم املب�ّي من قبل النا-معطيات فوق 

 .11�شرّ�ا"

�ّل خطاب مشروط �سياقھ وموصول بمقامھ الذي يضبط التفاصيل الّصغرى لتداول التواصل مثل  

"اإلطار   عن  فضال  التواص�ّ�"  التبادل  فيھ  ينخرط  الذي   �ّ
ّ

ا�ح� االجتما�ّ�  واملقام  الزما�ّي  امل�ا�ّي  "اإلطار 

، وهو ما يجعل الداللة مر��نة أصال واعتبارا �حيثّيات  12األق��ى وهو مجموع العالم االجتما�ّ�"املؤّسسا�ّي  

التواصل ومال�ساتھ بما يضعها �� �و��ا االجتما�ّ� الذي أنتجها وتداولها وضبط مسالكها �� املع�ى وحّملها  

الفقهّية سليلة سياقا��ا ت��ّدد ف��ا أصداء العامل�ن  ظاللھ الثقافّية ورهاناتھ السياسّية. و�ما أّن ا�خطابات  

، فإّن هذا األمر يقت��ي االنكباب �� مرحلة أو�� ع�� السياقات النّصّية أي العالم  13األصغر واألك�� للتواصل

التناّص و��ن   اجتماعّية أخرى من خالل عملّيات  يرتبط بنصوص أخرى و�ممارسات  "النّص  األصغر ألّن 

. فكيف أف�ح ا�خطاب الفق�ّي املعاصر �� إضمار السياقات النّصّية  14ادة دمجها �� السياق"ا�خطابّية و�ع

 وطمس معاملها؟ أال ينطوي �غييب هذه السياقات ع�� مخاتالت داللّية ومغالطات أيديولوجّية؟ 

نظرّ�ة  لقد عمل الفقيھ املعاصر �� خطابھ ع�� تحي�ن جملة من ا�جداول الفقهّية ال�ي استقّرت �� ب�ى  

أقرب إ�� البداهات الثاو�ة �� ا�حّس املش��ك �جموع املؤمن�ن ع�� غرار املفهوم القرآ�ّي للت�ّ�ج الذي ورد �� 

�﴾ ﴿سورة األحزاب �� قولھ: 
َ
و�

ُ
ِة األ َ��َُّج ا�َجاِهِليَّ

َ
َ�َ�ْجَن ت

َ
 ت

َ
نَّ َوال

ُ
ْرَن ِ�� ُبُيوِتك

َ
 و�� سورة النور  33/ 33األحزاب  َوق

 
َ
َعل ْيَس 

َ
ل

َ
ِبِز�َنٍة﴾﴿ف ُمَتَ�ّ�َِجاٍت   �َ�ْ

َ
غ ِثَياَ�ُ�نَّ  َيَضْعَن  ْن 

َ
أ ُجَناٌح  لنور   ْ�ِ�ّن  مح�ومة  60/  24ا  القرآنّية  فالداللة   .

�سياق داخ�ّ� يجعل ا�خطاب �� منطوقھ الظاهر مخصوصا بنساء الن�ّي دون غ��هّن من النساء املؤمنات  

النبوّي وما يمكن أن يث��ه من إش�االت غّيب��ا مؤّسسة    �� ارتباط بظرفّية مقامّية موصولة بحساسّية املقام 

التفس�� القديمة وسعت إ�� �عميم ا�خطاب ونزع عالماتھ السياقّية لي�ون أك�� مرونة �� االستنطاق الدال�ّ�  

والتوظيف التشري�ّ�. أّما السياق الثا�ي فمقرون بآيات الز�نة كما تواضع عل��ا املفّسرون وتحديدا �عبارة  

 
ساتذة، مركز النشر  ّية سوسيولوجّية في الدين القرص المقّدس: عناصر نظر بيتر برجر،    -  11

ٔ
، ت: عبد المجيد الشرفي ومجموعة من اال

 . 165-164ص - ، ص2003الجامعّي، تونس، 
، ترجمة: عبد القادر المهيري وحّمادي صّمود، دار سيناترا والمركز  معجم تحليل الخطابشارودو، باتريك ومنغنو، دومينيك،   -12

 . 133، ص 2008الوطنّي للترجمة، تونس، 
ضربين من السياق: جزئّيا ينشّد إلى لحظة التواصل ويشمل "الوضعّيات (الزمان والموضع والظرف)   Van Dijkضبط فان دايك - 13

بالعالم االجتماعّي برمّ  ق 
ّ
سيسّية" التي تتعل

ٔ
التنظيمّية والتا ّيا ويقصد به "اإلجراءات 

ّ
دوارهم التواصلّية" وكل

ٔ
ا ته. والمشاركين ومختلف 

 انظر: 
 Van Dijk, Teun, A Multidisciplinary Introduction, in, Discourse as Structure and Process, Discourse 
Studies, Sage Publications, London, 2007, Vol1, p: 19.  
14   - Blackledge, Adrian, Discourse and Power in Multilingual World, John Benjamins Publishing, U.S.A-
Netherlands, 2005, p: 8. 
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. لكّن ا�خطابات الفقهّية املعاصرة  15قواعد من النساء" وما أثاره االصطالح من اختالفات وتأو�الت شّ�ى"ال

املس�ونة ��واجس بطر�ركّية ومصا�ح ذ�ورّ�ة �غّيب تلك ا�حيثّيات و�عمل ع�� إخراسها وفّك االرتباط بي��ا  

إ�� طور بمنح معان جديدة للتجارب  و��ن النصوص ألّن "التشريعات يمكن أن ينجح �عضها اآلخر من طور  

 .16امل��ّسبة ل�جماعة املعنّية"

آلّية   طر�ق  عن  إنتاجھ  بإعادة   
ّ

إال التشريعّية  وصالحيتھ  نجاعتھ  يكتسب  أن  الت�ّ�ج  ملفهوم  يمكن  وال 

ھ من مهاداتھ النّصّية  
ّ
التعميم ال�ي تحّرر املفهوم من سياقھ األص�ّ� الضّيق ا�خصوص بنساء الن�ّي وتجتث

وسياقا��ّن   الثقافّية  ومجاال��ّن  هوّ�ا��ّن  اختالف  ع��  املسلمات  جموع  ليشمل  األّو�ّ�  مقامھ  بة  مغّيِ

التار�خّية، فنساء الن�ّي نموذج مثا�ّ� ُملزم للمؤمنات جميعهّن �� تقدير ا�خطاب الفق�ّي املعاصر "وال ينا��  

النسا بي��ّن و��ن سائر  التوجي�ّي مش��ك   
ّ
ا�خط أّن هذا  من مع  ذلك 

ّ
يت�ل أن  النساء  ير�ده هللا من  ما   �� ء 

ف ولإلغراء ألّن املطلوب م��ّن ز�ادة االهتمام ��ذه الناحية"
ّ
. لذا 17الرجال بطر�قة طبيعّية ال أثر ف��ا للت�ل

يّتخذ الفقيھ املعاصر من �ساء الن�ّي حّجة لت��ير هذا التعميم وتحو�لھ إ�� خيار �شري�ّ� متوّسال بضرب من  

هللا  املقار  �ان  "إذا  عليھ  والحقة  طة 
َ

مسق بداللة  و�نطاقھ  القرآ�ّي  ا�خطاب  عن  التوط�ن  فّك  ت�ّ�ر  ال�ي  نة 

رة مع صالحهّن و�يما��ّن وطهار��ّن فغ��هّن أو��  
َ

ر أّمهات املؤمن�ن من هذه األشياء املنك
ّ

سبحانھ و�عا�� يحذ

الفتنة" بالتحذير واإلن�ار وا�خوف عل��ّن من أسباب  القرآن الذي �ان �� جوهره منتوجا  ، و 18وأو��  ما 
ّ
�أن

ثقافّيا قد تحّول هو ذاتھ إ�� آلية لإلنتاج تحتوي �ّل الن�عات التأو�لّية و�ستجيب لقوى الهيمنة ا�جتمعّية.  

أليس من مكر ا�خطاب الفق�ّي املعاصر أن يتالعب بالسياقات بإخراس املقامات األصول و�طالق الداللة  

 من قيودها املقامّية؟ 

ّي األص�ّ�  إّن الفعل التأو��ّ� الذي يأتيھ خطاب الفقيھ املعاصر ال �ع�ي االكتفاء باملفهوم �� سياقھ الن��ّ

بل �ستلزم إطالق الداللة وفّك قيودها من معاقلها السياقّية األو�� وتطعيمها بتفاصيل جديدة �ستجيب  

ُحّول من داللة ع�� سلو  فالت�ّ�ج قد  طارئة،  الت وممارسات 
ّ
ك �سائّي مخصوص استوجبتھ مقامات  لتمث

مضبوطة إ�� داللة ع�� �ّل ما يّتصل با�حركّية ا�جسدّية األنثو�ة وما �عتلق ��ا من لوازم �� اللباس وامل��ي 

واملظهرّ�ة العاّمة �� ر�ط بمفهوم العورة عملّيا ورمزّ�ا "الت�ّ�ج إظهار الز�نة وا�حاسن سواء أ�انت فيما �عت��  

البدن ك ُ�عت�� عورة �الوجھ  عورة من  أو �ان فيما ال  الز�نة  عنق املرأة وصدرها وشعرها وما ع�� ذلك من 

األو��  19والكفّ�ن" ا�جاهلّية  مفهوم  ��خ��   �� السياقات،  بتغييب  الفقهّية،  املغالطة  هذه  أسهمت  وقد   .

 
بو عبد هللا محّمد القرطبّي،  -15

ٔ
نا

ٓ
حكام القرا

ٔ
، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركّي، مؤّسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الجامع ال

 . 340-339ص-، ص6م، ج  2006هـ/  1427، 1ط 
16-Berger and Luckmann, the Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, 
Penguin Books, England, 1966, p: 87. 

نمحّمد حسين فضل هللا،   - 17
ٓ
 .  298-297ص -، ص18، ج 1998-1419، 2، دار المالك، لبنان، ط  من وحي القرا

  .7، ص 1992، 1د، الرياض، ط ، إدارة البحوث العلمّية واإلفتاء والدعوة واإلرشاالتبّرج وخطرهعبد العزيز بن باز،  - 18
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ٔ
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ّي نمط ثقا�ّ� ��ّدد  ملقارعة أّي جهد تحدي�ّي �س��دف �عص�� أنظمة اإلدارة والتعليم والقضاء أو استنشاء أ

للدالالت   املفاهي�ّي  اإلنتاج  لهذا فإعادة  وترتيباتھ،  بأبنيتھ  البطر�ر�ّي  النظام  أي  الرا�خ  ا�جتم�ّ�  النسق 

ية من �غييب السياقات النّصّية عملّية حاسمة �� استثمار النّص املقّدس  
ّ
القرآنّية بواسطة املغالطة املتأت

ف، فمع �ّل وس��ورتھ �� معيش املؤمن�ن، فالتو 
ّ
اصل البشرّي "مع النّص الدي�ّي مستمّر ال ينت�ي وال يتوق

 . 20عملّية فهم جديدة هناك مع�ى جديد، ومع �ّل قراءة جديدة هناك أفق دال�ّ� جديد"

لذلك ينقلب خطاب الفقيھ املعاصر �� ضمائر املؤمن�ن يقينا إيمانّيا ألّن مغالطات خطابھ ترد �� مع�ى 

ير�� إل��ا شّك وتجد املوافقة والتسليم من جمهور ا�خطاب، فالفقيھ السعودّي محّمد بن    البداهات ال�ي ال

صا�ح العثيم�ن ي�ّ�ر تحر�م ارتداء املرأة لألحذية ذات الكعب العا�� بمغالطات خطابّية فيقول: "لبس الكعب  

ھ �عّرض املرأة للسقوط واإل�سان مأمور شرعا بتجنب ا�خاطر
ّ
ھ يظهر قامة  العا�� ال يجوز ألن

ّ
أن (...) كما 

ز ع�� ا�خطر والغّش مستندا إ��  21املرأة و�ج����ا بأك�� مّما �� عليھ، و�� هذا تدليس"
ّ

. فالت��ير الفق�ّي رك

�� الظاهر    -أي ا�خطر والغّش   -وهما .22نصوص قرآنّية ذات سياقات أخرى عّماها ودفع ��ا إ�� زوايا النسيان

تنطو�ان ع� ت�ّ�ر تحر�م هذا  قيمتان أخالقّيتان  الفقيھ الستنشاء مغالطة منطقّية  ��ما  زّج  إ�سا�ّي  �عد   �

الضرب من األحذية النسائّية، بينما املقصد ا�حقيقّي موصول بجسدّية األن�ى �� الفضاء العاّم وصّدها عن  

ال�ي تح ال��تيبات االجتماعّية  تبع��  كم حركة  كثافة ا�حضور الذي يمكن أن يمأل ا�جال بطاقة إيروسّية 

ا�خطاب   �سيج   �� األو��  مهادا��ا  من  بتحر�رها  ي�ون  القرآنّية  النّصّية  السياقات  فتغييب  لهذا  األجساد. 

السيا�ّ�   اإلدماج  إعادة  عملّية   �� "املعا�ي  ألّن  نعة 
َ
ومصط طارئة  سياقات  واعتوار  برّمتھ  القرآ�ّي 

Recontextualisation23 حّول بوصفها خطابا مكرورا �� ش�ل مح
ُ
ر و/أو �� سياقات مختلفة"ت  .24وَّ

فإّن   التشّبھ،  بمفهوم  قة 
ّ
املتعل والتشريعّية  الداللّية  املاّدة  استدرار   �� �حيحا  القرآ�ّي  النّص  �ان  إذا 

قداسة   من  عليھ  تنطوي  وما  االستداللّية  املرجعّية  توف��   �� الفقهاء  مالذ  �انت  وغ��ها  النبوّ�ة  املروّ�ات 

ة �� توليد املع�ى الدي�ّي، فاملاّدة ا�حديثّية تقّدم إطارا نظرّ�ا عاّما ملفهوم الت�ّ�ج  ومشروعّية ونجاعة إجرائيّ 

وتحكم   تدعمها  مقّدسة  نّصّية  "سلطة  استحداث   �� الفقهاء  نخبة  �ستثمره  والثقا�ّ�  ا�جندرّي  �شّقيھ 

املؤمن�ن داخلّيا  وتأسيس ترتيبات مجتمعّية متعاضدة تضمن انتظام أّمة    25سيطر��ا ع�� ضمائر املؤمن�ن"

 
-61د، العدد ، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداقضايا ٕاسالمّية معاصرة،  النّص الدينّي ورهانات المعنى السياسّي وجيه قانصو،    -  20
 .91، ص 1436 -2015ربيع  –، شتاء 62
ة المسلمة، ص 21

ٔ
 .205فتاوى المرا

َكِة". البقرة    -  22
ُ
ى الَتْهل

َ
ْيِديُكْم ِإل ُقوا ِبا�

ْ
 ُتل

َ
 ُيريُد ِبُكُم الُعْسر". البقرة    2/195من هذه النصوص: "َوال

َ
ية "ُيْريُد ّ�ُ ِبُكُم الُيْسَر َوال

ٓ
و اال

ٔ
. 2/185ا

خي
ٔ
ية اال

ٓ
 رة على سبيل المثال موصولة بطقس الصيام في إطار التيسير على المؤمنين الصائمين. واال
خرى مغايرة لسياق    -23

ٔ
ّنها "إعادة إنتاج نّص ما وتجذيره في سياقات ا

ٔ
خرى منها إعادة إنتاج السياق وُتعّرف با

ٔ
لهذا المصطلح تعريبات ا

بالغة  في الخطاب؟ إطار نظرّي وتطبيقات على بالغة السياسة الدينّية، كيف ندرس التناّص إنتاجه النّصّي". انظر: عماد عبد اللطيف، 
 . 265، ص 2015، 1الجزائر، ط -منشورات االختالف، لبنان- ، منشورات ضفافالخطاب الدينّي 

24 - Black ledge, Discourse and Power, p: 8. 
 .174الوريمي، في االئـتالف واالختالف، ص  -25
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لها ع�� غرار   بالتشّبھ ا�جندرّي فكتب ا�حديث أوردت مأثورات متنّوعة ال سياقات  ق 
ّ
�عل أّما ما  وخارجّيا. 

ِ��َن ِمَن الِرَجاِل ِبالِنَساِء" ِ�ّ
َ

ش
َ
ت
ُ
َ�اِت ِمَن الِنَساِء ِبالِرَجاِل َوامل ِ�ّ

َ
ش

َ
ت
ُ
َعَن ُهللا امل

َ
ف هذه املاّدة ا�حديثّية26"ل

ّ
  ، وال تتوق

عند امللفوظات النبوّ�ة بل تتعّداها إ�� مروّ�ات منسو�ة إ�� �خصّيات اعتبارّ�ة ع�� غرار عائشة زوجة الن�ّي  

 
َ
ْرأ

َ
ِة َوامل

َ
ْرأ

َ
 امل

َ
ِلْبَسة َبُس 

ْ
َيل َعَن َرُسوُل ِهللا (ص) الَرُجَل 

َ
"ل   وما لها من مقام رمزّي مك�ن �� ذاكرة األّمة املؤمنة 

َ
ة

 الَرُج 
َ
َبُس ِلْبَسة

ْ
ل

َ
ة:  27ِل"ت

َ
. لكّن هذه املروّ�ات تجنح إ�� تخصيص ا�جندر األنثوّي بمسألة التشّبھ "ِقيَل ِلَعاِئش

 ِمَن الِنَساِء"
َ
ة

َ
َعَن َرُسوُل ِهللا (ص) الِرْجل

َ
ْت: ل

َ
ال

َ
ق

َ
َبُس الَنْعَل. ف

ْ
ل

َ
 ت

ً
ة

َ
 .28ِإنَّ اْمَرأ

 أّن الفقهاء املعاصر�ن �� عملّية إجرائّية �س��دف تمت�ن الصرو 
ّ

ي مفهوم  إال ح التشريعّية أمعنوا �� تق��ّ

املؤمن�ن ع��   البطر�ركّية �جموع  األبنية  �عز�ز   �� تفاصيلھ ووجوهھ وجعلوه مدخال محورّ�ا  التشّبھ وتتّبع 

خالف الفقهاء القدامى الذين أظهروا كث��ا من املرونة �� التعامل مع كث�� من املمارسات امللبسّية والعوائد  

درجة إ��  تحر�مھ  االجتماعّية  ال  التشّبھ  بكراهّية  فحكموا  الفقهاء  ف��ا  الفقهّية  29�ساهل  فا�خطابات   .

املعاصرة ان��عت املاّدة ا�حديثّية من سياقا��ا النّصّية وعمدت إ�� �عمي��ا أو �عطيلها حّ�ى تجنح إ�� �عميمات  

عا��ا وتلّ�ي أفق انتظارا��ا ما دام التعميم يل�� ا�خصوصيّ 
ّ
ات السياقّية وانتماء النصوص  تأو�لّية تر��ي تطل

يجعل   الذي  العاّم  املع�ى  إ��  الفقهاء  ��رع  ما  وغالبا  انتظامھ.  ومنطق  هوّ�تھ  لھ  مضبوط  خطا�ّي  �ون  إ�� 

ْهَو ِمْ�ُ�ْم"
َ
ْوٍم ف

َ
َھ ِبق بَّ

َ
ش

َ
، فاملروّ�ات املنسو�ة  30املفهوم مطلقا �� داللتھ السالبة �ا�حديث املروّي عن الن�ّي "َمْن �

الن� جّمة  إ��  إم�انات  الفقيھ  يمنح  بما  السياقّية  رات 
ّ

املؤش من�وعة  أو  متعاضلة  ت�ون  ما  غالبا  محّمد  ّي 

للمناورة والتالعب ألّن غياب السياقات النّصّية يطلق العنان لتأو�لّيتھ األرثودكسّية ال�ي ترى �� التشّبھ عبثا  

تم عالمات  ع��  قائمة  أّ��ا  بما  ا�جنس�ن  ب�ن  ا�جندرّ�ة  "من  با�حدود  ��ا  التالعب  أو  ان��اكها  يجوز  ال  ايز 

ا�حظور ع�� املرأة أن تلبس لبسة الرجل، ومن ا�حظور ع�� الرجل أن يلبس لبسة املرأة (...) و�دخل �� ذلك  

 .31املتشّبھ �� الكالم وا�حركة واملشية واللبس وغ��ها"

لت طائفة من النصوص القرآنّية واملروّ�ات النبوّ�ة ذرائع تأو�لّية البتناء مفاهيم وتصّورات  
ّ
وكث��ا ما مث

تدعم توّجهات ا�خطابات الفقهّية املعاصرة كمسألة األمر باملعروف والن�ي عن املنكر ال�ي حّولها الفقهاء  

م الكفر الدخيل و�حالل عالم اإليمان األصيل املعاصرون إ�� ثورة سياسّية واجتماعّية تقوم ع�� إزالة عال

ھ، أو �عبارة أو�ح تقو�ض البنية السياسّية نظاما وهيا�ل ونخبا باعتبارها القّوة الصا�عة واملوّجهة  
ّ
محل

لالنحالل األخال�ّ�. فينقلب مفهوم األمر باملعروف والن�ي عن املنكر بفضل �غييب السياقات النّصّية بما  

 
بو داود سليمان السجستانّي،    -26

ٔ
بي داودا

ٔ
ار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  سنن ا

ّ
  2005هـ/    1424،  1، تحقيق: صدقي جميل العط

 .762، ص 4097م، كـتاب اللباس، باب لباس النساء، الحديث 
 .4098، حديث نفسه -27
 .  4099، حديث نفسه -28
، 3م، ج    1955  هـ/  1374،  1، تحقيق: محّمد الفّقي، (د.م)، ط  من الخالف  إالنصاف في معرفة الراجحعالء الدين المرداوّي،    -29

 . 152ص 
بو داود،  - 30

ٔ
 . 750، ص 4031، كـتاب اللباس، حديث نفسها

 .84م، ص  1980هـ ـ  1400، 13، المكـتب اإلسالمّي، بيروت ـ دمشق، ط الحالل والحراملقرضاوّي، ا -31
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طة ع�� النصوص، فتّتجھ ف��ا ال��اث التفس 
َ

��ّي عينھ إ�� داللة سياسّية يج��حها الفقهاء بأهوا��م املسق

ثورة الن�ي عن املنكر إ�� "منع االختالط املث�� ب�ن ا�جنس�ن �� مجاالت التعليم والعمل وال��فيھ" و"مقاومة  

ل وت�ّ�ج ا�جاهلّية  التقاليد الوافدة مع االستعمار من مساخر األز�اء و�دع املودات ومظاهر التعرّ 
ّ

ي والتبذ

 .32و��ّتك اإلباحّية" و"تطه�� ا�جتمع من أسباب اإلغراء ودوا�� اإلثارة ووسائل التحر�ض ع�� الفتنة"

ال   ال�ي  تناقضا��ا  رغم  ا�جائر  السلطان  ع��  وا�خروج  املنكر  عن  والن�ي  باملعروف  األمر  نصوص  لكّن 

وكث�� م��م ع�� صلة بحر�ات اإلسالم   –ت الفقهاء املعاصر�ن  ي�ّ�رها غ�� �غييب السياقات تنقلب �� خطابا

بحيازة    -السيا��يّ  صلة  ع��  سياسّية  خلفّيات  من  يحّركھ  ما  يطمس  ال  �حنة  ذا  دينّيا  اصطالحّيا  نظاما 

 "ا�حاكم املسلم العدل" بخالف "ا�حاكم ال�افر" و"ا�حاكم املسلم الفاسق"  
ّ

الشرعّية ال�ي ال �ستحّقها إال

ن�ع م��م أهلّية الوالية �شّ�ى الطرق ألّ��م وجوه مختلفة للمنكر    و"ا�حاكم
ُ
املسلم الشديد الفسق" الذين ت

 33السيا��ّي. وحّ�ى تكتسب مقاال��م الفقهّية الوجاهة واملقبولّية وتنخرط �� "عملّيات ال�حر االجتما�ّ�"

ش  من  و�حّررو��ا  اختالفات  من  النّصّية  السياقات  ب�ن  ما  الفقهاء  "أبنية  يل��  و�جعلو��ا  ا�خطابّية  ب�ا��ا 

دمج �ّل الت��يرات ا�جزئّية �� نظرة إ�� ال�ون �شمل ال�ّل"
ُ
ّيا وت

ّ
. وتض��  34نظرّ�ة راقية ت�ّ�ر ناموس ا�جتمع �ل

قد   م��ا  انبثقت  ال�ي  ا�خطابّية  أ�وا��ا  ألّن  الذرائ�ّ�  لالستخدام  جاهزة  واحدة  كتلة  النصوص  �ّل  بذلك 

لغيت وُج 
ُ
ّوهت وأ

ُ
. فالفقهاء املعاصرون إذ �غّيبون 35ّردت من هوّ�ا��ا النّصّية وعالمات االنتماء ا�خطابّيةش

الذاكرة   إنتاج  إعادة  ع��  �عتمد  بة 
َ
ومراق هة  موجَّ معرفة  يخلقون  ما 

ّ
إن يضمرو��ا  أو  النّصّية  السياقات 

والتشكيالت    36ا�خطابّية والتعميمات  والتوليفات  الذهنّية  األبنية  "�شمل  باملثالّيات  ال�ي  والعمل 

 ، ولكن بطر�قة مخصوصة أساسها التالعب بكينونة النصوص و�خراس هوّ�ا��ا األّولّية.  37ا�خصوصة"

ومغلق   ناجز  دي�ّي  خطاب  إلنتاج  النّصّية  السياقات  إضمار  الفقهّية  النخب  هذه  طّوعت  كيف  ولكن 

تم�ّ� برّمتھ و�نغرز �� األجساد و�ثوي ��  ومش�َ�ك؟ إّن الّدين نظام عا�� املأسسة ي�اد يحتضن النظام ا�ج

 
 .  65-64ص -، ص1974، مؤّسسة الرسالة، سوريا، إالسالمّي فريضة وضرورةالحّل يوسف القرضاوّي،  -32
 .60، ص الرمزبورديو،  -33
 . 66، ص القرص المقّدس برجر،  -34
مر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلمارة حّتى نتبّين تداخل الدالالت الناجم عن تباين السياقات، فهذا   -35

ٔ
ّمل نصوص اال

ٔ
ن نتا

ٔ
يكـفي ا

ى
ٔ
ضعف اإليمان"(الحسين مسلم    الحديث ""من را

ٔ
منكم منكرا فليغّيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك ا

بيروت، ط  صحيح مسلم النيسابورّي،   الفكر،  دار  ار، 
ّ
العط تحقيق: صدقي جميل  مجال  52، ص  49، حديث عدد  2003،  1،   (.

حاديث التي تحّض  
ٔ
ويلّية جّمة. بل إّن اال

ٔ
خرى ترّسخ ثقافة اإلذعان وفلسفة  - وهي كـثيرة-على محاربة السلطان الجائرمناورات تا

ٔ
تقابلها ا

ِتي ِمْن مَ  َرْه َما َيا� َيكْ
ْ
 ِمَن َمْعِصَيِة َ�ِ َفل

ً
ِتي َشْيائ ُه َيا�

ٓ
ْيِه واٍل َفَرا

َ
ال َمْن َوِلَي َعل اَعِة"الطاعة من قبيل "ا�

َ
 َيْنَزَعن� َيًدا ِمْن ط

َ
،  نفسه( .ْعِصَيِة َ�ِ َوال

ْصَنُع َيا َرُسوَل َ� ِإْن  944، ص  1855عدد و الحديث الذي ينصح فيه النبّي حذيفة بن اليمان في سلوكه مع الحاكم الطاغية "َكْيَف ا�
ٔ
.) ا

ِطْع" ( َك. َفاْسَمْع َوا�
ُ
 َمال

َ
ِخذ ْهُرَك َوا�

َ
ِلَك؟ َقاَل: َتْسَمُع َوُتِطيُع َوِإْن ُضِرَب ظ

َ
ْدَرْكُت ذ  .).941، ص 1847عدد  ، حديثنفسها�

خرى   -36
ٔ
نتجته خطابات ا

ٔ
نتجه الخطاب نفسه تاريخّيا) وخارجه (ما ا

ٔ
ّنها مزدوجة تجمع داخل الخطاب (ما ا

ٔ
ُتعّرف الذاكرة الخطابّية با

انظر:شارودوومنغنو،   الذاكرة".  للتصّرف في هذه  الخاّصة  ن. ولكّل "تشكيلة خطابّية طريقتها 
ٓ
ا و مخالفة) في 

ٔ
ا يل  معجم تحلمماثلة 

   .361، ص الخطاب
37 -  Weiss, Gilbert andWodak, Ruth, Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisplinarity, Palgrave 
MacMillan, New York, U.S.A, 2003, p: 4. 
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ھ مرفود  
ّ
ل الهوّ�ات و�فرض شبكة صارمة ومخصوصة من األدوار والعالقات ألن

ّ
العقول و�نّضد األدوار ويش�

ب�ن ا�جموع املؤمنة بفضل تراث   الدوام ب�ون مفهومّي ودال�ّ� را�خ يضمن ا�سيابّية املعا�ي وتبادلها  ع�� 

ك
ّ
حشودا من ا�حقائق واملفاهيم تواطأ عل��ا األتباع وكّرس��ا املؤّسسة �� إدار��ا للشأن    دي�ّي نافذ و�ّ� يتمل

عن   انفّك  الذي  التأو��ّ�  أفقها   �� وخطا��ا  اإلسالمّية  األرثودكسّية  وجاهة  عّزز  ما  وهذا  برّمتھ.  العمومّي 

املؤّسس ما 
ّ
و�أن الداللّية،  أ�وانھ   �� وتأّبد  والتار�خّية  النّصّية  حول  سياقاتھ  قيودها  أحكمت  قد  الدينّية  ة 

د تأو�لّية  
ّ
النّص وأنطقتھ بمجموع الدالالت ال�ي تخّ����ا ومارست رقابة من�جّية ع�� �ّل مسالك املع�ى بما ول

تنميط   حبيس  املع�ى  عالم  وأبقت  و�كراهاتھ،  العصر  ومناوئة الحتياجات  للتار�خ  مفاِرقة  ووثوقّية  مغلقة 

قائق �ش�ل دورّي يل�� انتظارات الراهن وطاقات النّص الدي�ّي املهدورة �� آن. أصو�ّ� صارم تتكّرر فيھ ا�ح

ظاهرة   موّجهة  حوارّ�ة  ين��ئ  الفقهاء    Hidden Dialogicality38وخفّية    Overt Dialogicalityفخطاب 

و��خ�� السياقات  إضمار   �� مقاصدها  يخدم  ملا  واإلقصاء  االحتواء  عمل 
ُ
و� واالختيار  االستبعاد    تمارس 

 الضمنّيات. 

امل���ّ�   الّتغييب  مخاطر  ع��  حّجة  يقوم  ما  ا�حقيقّية  وجوهها  ع��  املعاصرة  الفتاوى  تقليب   �� ولعّل 

للسياقات النّصّية �� استنشاء تأو�لّية مجِحفة ت�ّج بمخاطر جّمة ع�� العمران املعاصر، فابن باز يل��  

إلفك و�عاظم مشكالت املدينة ا�حّمدّية الناشئة  سياق النّص القرآ�ّي لسورة املؤمن�ن وارتباطها بحادثة ا 

راِت وغ��هّن سواء كّن    39ليجعل آيات غّض النظر مفهوما عاّما ومرنا ومنفلتا من حيثّياتھ "�عّم النساَء املصوَّ

ّي املؤّسسة الدينّية بما لها  40�� األوراق أو �� شاشة التلفاز أو غ�� ذلك" ن إضمار السياق الن��ّ
ّ

. و��ذا مك

تأو�لّيا��ا    من وتصون  الداللّية  وأ�وا��ا  االعتقادّية  أ�ساقها  �ستديم  أن  رمزّ�ة  وذخ��ة  بنيوّي  تموقع 

االنتماء،   اإليمان وأهلّية  ��ا  يتحّدد  إ�� سلطة مرجعّية  بتعميمها وقونن��ا وتحو�لها  ا�خصوصة واملقّدسة 

حت القراءات أو�� من النّص املقروء وهذا  فصار "التار��ّ� بديال عن املتعا�� وقام الفرع مقام األصل، وأصب

الن�خ" ضروب  من  واالستنجاد  41ضرب  باملعا�ي  الّتالعب  من  املعاصر  الفقيھ  ن 
ّ

يمك فاإلضمار  ولذلك   .

الراهنة   ال�حظة  ب�ن  التواصل  "تصون  ال�ي  الذاكرة"  و"منعشات  الدي�ّي"  "التفاكر  ع��  القائم  بالتار��ّ� 

ها"والسّنة االجتماعّية منّ�لة تجار 
ّ
 .42ب الفرد ومختلف مجموعات ا�جتمع �� سياق تار��ّ� يتعا�� عل��ا �ل

أن   يمكن  الذي  البنيوّي  الوهن  من  باستمرار  وتحصي��ا  املتعاقبة  الدينّية  املأسسة  عملّيات  أّدت  لقد 

تأو�لّية أصولّية مغلقة ووثوقّية ومع إ�� خلق  الفهم و�نتاج الداللة   �� ب��وز مناو�ل جديدة  ��  يطالها  لومة 

  �� بنخب فاعلة وخطاب منغرز  للمعا�ي، ومحروسة  و�نتاجها  للنصوص  تفّهمها  اليقينّية وحدود  حقائقها 

حاسمة   أصولّية  أداة  وا�حدي�ّي  القرآ�ّي  ا�خطاب   �� عنھ  املس�وت  أو  الضم�ّي  ف�ان  والضم��.  الذاكرة 

 
 .264، ص كيف ندرس التناّص في الخطابعماد عبد اللطيف،  - 38
ُمْؤِمنِ  - 39

ْ
 ِلل

ْ
ية (ُقل

ٓ
ُهْم). النور المقصود هذه اال

َ
ْزَكى ل ِلَك ا�

َ
وا ُفُرَوَجُهْم ذ

ُ
ْبَصاِرِهْم َوَيْحَفظ وا ِمْن ا�  . 24/30يَن َيُغض�

 .60، ص فتاوى النظرالمسند،  - 40
 . 36، ص  1993، 1، المركز الثقافّي العربّي، بيروت ـ الدار البيضاء، ط نقد الحقيقةعلّي حرب،  - 41
 . 80-79ص -، صالقرص المقّدس بيتر برجر،  - 42
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الدينّية لتأبيد النظام االجتما�ّ� والنسق رها خطابات املؤّسسة 
ّ

الثقا�ّ� �جموع املؤمن�ن بفرض �ون    ��خ

ع�� غرار مفهوم �عّدد   43معر�ّ� موّحد من ا�حقائق االعتقادّية والطقسّية يضمن "وحدة املعا�ي والداللة"

الزوجات الذي بّرره الفقيھ الشي�ّ� فضل هللا بأّن الزوجة الواحدة مدعاة لالنحراف متغاضيا عن سياقات  

ا من  فيھ  وما  القرآ�ّي  أّن ا�خطاب  معت��ا  العدل  قيمة  وخاّصة  بطلھ 
ُ
ت وت�اد  منھ  تحّد  و�قرارات  ش��اطات 

القانو�ّي" الشر�ّ�  اإللزام  مجرى  جار�ا  وليس  والنصيحة  اإلرشاد  مجرى  جار  اإلجراء  44"االش��اط  وهذا   .

ما الفقيھ املعاصر
ّ
ا الفقيھ  كم-التأو��ّ� �غّيب سياق التلّفط برّمتھ و�ل�� صر�ح املنطوق وضمنّيھ معا، و�أن

رة لضمنّيات النّص القرآ�ّي يمنع �شوء قراءات ناِشزة ومناوئة ��ّدد سيادة ا�خطاب  -القديم
ّ

بتأو�لّيتھ املتنك

 وتقّوض العالمات املرجعّية للمؤّسسة الدينّية �� ترتيبا��ا ورهانا��ا.

فالنخب الدينّية املسلمة  بما أّن الشرعّية والسيادة هما رهانا أّية مؤّسسة منخرطة �� النظام ا�جتم�ّ�،  

صلبا   أصولّيا  معرفّيا  �سقا  أرست  املقّدس  ع��  والوصاية  ا�حقيقة  وصناعة  املع�ى  إنتاج  احتكرت  ال�ي 

رت لھ أدوات إجرائّية تأو�لّية تجعل ل�حقيقة كينونة ناجزة  
ّ
نتھ من موارد نّصّية غنّية بال�حر الرمزّي ووف

ّ
ومك

من االحتواء واإلقصاء ع�� مختلف    ا تمارس “نمطظرّ�ة املتعالية واملت�املة  ومن��ية ترفعها إ�� مع�ى األبنية الن

واأليديولوجّيات" والتأو�الت  االعتقادّية  45املواقف  ا�حقائق  استنشاء  ت 
ّ
تول ال�ي  الدينّية  فاملؤّسسة   .

��  وضبطت املمارسات الطقسّية أ�شأت منظومة نظرّ�ة مت�املة ي��ض ف��ا الضم�ّي بدور جوهرّي وحاسم  

اصطناع تأو�لّية ت��يرّ�ة رفع��ا إ�� مقام البداهات ورّ�خ��ا �� عقول املؤمن�ن وضمائرهم لتكفل انتظامهم  

 من الت��يرات النظرّ�ة ا�خالصة ال�ي تفّسر وت�ّ�ر قطاعات معّينة  
ٌ
َل "نمط

ّ
�� جسد اجتما�ّ� موّحد، فقد �ش�

 . 46من النظام االجتما�ّ� بفضل كتل معرفة مختّصة"

أل�� ا�خطاب األرثودك��ّي �ّل اإلم�انات التأو�لّية ال�ي تجود ��ا النصوص وجّهزها بحشود داللّية    لقد

يخالف   نحو  ع��  بإنطاقها  و�ّما  و�قصا��ا  بتغيي��ا  إّما  بالضمنّيات  التالعب  محورها  وناجزة  مخصوصة 

واملاّدّية، فتحّولت النصوص من    مضَمرات سياقا��ا النّصّية حّ�ى تتوافق وأيديولوجيا قوى الهيمنة الثقافّية

مشروع تأو��ّ� منفتح إ�� �ون دال�ّ� رس�ّي ومضبوط ال يأبھ ملفاعيل البيئة الثقافّية ال�ي أنتج��ا        وتأّول��ا  

معا وال إكراهات السياق االجتما�ّ� الراهن وال دوا�� الفعل التار��ّ� �� البشر وا�جال واألف�ار �� إذعان  

عا�ي األثيلة. لذلك �انت التأو�لّية األرثودكسّية ضر�ا من املناورة للذود عن النسق املعر�ّ� �جيب ل�حر امل

املغلق من ا�حقائق وحراستھ من مخاطر االن��اك ال�ي قد تمارسها قراءة جديدة أو نخب دخيلة ع�� ا�حقل 

س رهان  املعاصر  الفقيھ  اس��اتيجّيات   �� وضمنّياتھ  ا�خطاب  فمضمرات  صراعا  الدي�ّي،  �ستبطن  لطوّي 

ال بقيم سياسّية وثقافّية شّ�ى تخوضھ املؤّسسة الدينّية ضّد القراءات املناوئة.   معرفّيا ورمزّ�ا محمَّ

 
 . 91وجيه قانصو، النّص الدينّي ورهانات المعنى السياسّي، ص  - 43
نفضل هللا،   -44

ٓ
 .62، ص من وحي القرا

45  - Olson, Carl, Religious Studies: Key Concepts, Routledge, U.S.A- Canada, 2011, p: 165.  
 .66بيتر برجر، نفسه، ص  - 46
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 تغییب السیاقات الثقافّیة والرهان األیدیولوجيّ   ـ   2

ال�ي تنتشر �� ش�ل معلومات ضمنّية    Présuppositionsيتوّزع �ّل ضم�ّي ب�ن مجموعة من االف��اضات  

و�� معلومات "يبقى تفعيلها ره�ن خصائص    entendus-Sousوحشد من املضَمرات    47تتوّزع �� ثنايا امللفوظ

، وهذا يف��ض أّن ل�خطاب سطوحا لسانّية تتضافر فيما بي��ا لتف��ي إ�� عوالم 48معّينة للسياق التلّفظّي"

ل�حديث   �شّرع  متوار�ة  الثقا�ّ�  داللّية  الضم�ّي  معر�ّ�  L’implicit Culturelعن  نظام  سليل  فا�خطاب   .

ما  
ّ
واجتما�ّ� ينشره ب�ن ا�جمهور و�فّسره ويشرعنھ ع�� نحو هادئ وصامت ال يث�� السؤال أو املقاومة، و�أن

 "قّوة اإلجماع املش��ك"
ّ

ة وا�جمهور  ال�ي توّحد النخب  49هذه املعرفة ال�ي تؤّسس الضم�ّي الثقا�ّ� ليست إال

لنفسها   ابتكرت  أّ��ا  املعاصرة  الفقهّية  ا�خطابات   �� والنقدّي  التأو��ّ�  التدّبر  �ستد��  ما  لكّن  معا. 

اس��اتيجّيات ذكّية �� تداول هذه الضمنّيات والزّج ��ا �� فضاءات التواصل ا�خطا�ّي، فبعضها يقوم ع��  

هّية أّما البعض اآلخر فينب�ي ع�� إقصاء السياقات  إضمار سياقات تار�خّية مغّيبة احتوت جّل األح�ام الفق

الراهنة بضروب من املقا�سات املغلوطة بينما تتأّسس ضمنّيات أخرى ع�� ما تنطوي عليھ العبارة الدينّية  

 من إحاالت مرجعّية وذاكرات رمزّ�ة �� وجدان املؤمن�ن.

�خطابات   أث��  موضوع  إ��  النساء  تتحّول  ما  ��  كث��ا  �عاظم  األمر  لكّن  وحدي��م،  قديمهم  الفقهاء 

ا�خطابات املعاصرة ال�ي ألفت نفسھ �� مواجهة أنظمة مستجّدة من املمارسة ��ّدد متانة املنوال ا�جتم�ّ�  

من   وقع  بما  واملعرفّية  االعتقادّية  وأنظم��ا  مؤّسسا��ا  عمق   �� اإلسالمّية  البطر�ركّية  و�س��دف  املسطور 

ظيم الفضاء العمومّي وأش�ال السلوك ا�جسدّي وحدود الهوّ�ات ا�جندرّ�ة. وهذه التحّوالت  انز�احات �� تن

و�ن �انت عملّية موصولة باملمارسات ا�جمعّية، ف�ي عالمة ع�� �شوء و�� ثقا�ّ� جديد ومخالف يقّوض  

الفق�ّي وتحي�ن السائد ا�جم�ّ�، و�صيب تجا�س ا�حّس املش��ك ألّمة املؤمن�ن بما �ستد�� تفعيل ا�خطاب  

حجبھ    ��  �� نّص  �ّل  "قّوة  ألّن  املسلم  ل�جمهور  والثقا�ّ�  الدال�ّ�  ال�ون  ترتيب  و�عادة  املفهومّية  عّدتھ 

إح�امھ" أو  أح�امھ   �� ال  والتباسھ  اشتباهھ   �� و�يانھ،  إفصاحھ   �� ال  الفقهاء  50ومخاتلتھ  خّص  لذلك   .

وجها من وجوه املعيش اليومّي وال شأنا خاّصا أو عاّما    ا�حدثون النساء بحّ�� هاّم �� خطابا��م لم �ست�ن

�الز�نة واللباس والعمل والر�اضة واملناكح والطّب وال��فيھ واالختالط، ف�ان أن استنفروا أالعيب ا�خطاب  

دت ع��ا أقضية تراثّية تليدة. 
ّ
 وم��ا إضمار السياقات الثقافّية ال�ي تول

ئ العمران، و�تلّبس بالهيئة االجتماعّية ال�ي أقّرتھ عاكسا هواجس  و�ما أّن �ّل حكم فق�ّي �ستدعيھ طوار 

املؤمن�ن واحتياجا��م التشريعّية، فإّن ا�حكم عندئذ ي��ّيا باجتماع البيئة وثقافا��ا �أح�ام الز�نة ع�� تنّوع  

ال واستقرار  الفضيلة  ��ّدد  أخالقّية  خطيئة  املعاصرون  الفقهاء  �عت��ه  الذي  النمص  شأن  عالم  ضرو��ا 

 
47 - Korbrat-Orecchioni, L’implicite, p: 25. 
48 - Ibid, p: 39.  
49-Van Dijk, Discourse, p: 37. 
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و�عبث بالفطرة ال�ونّية وتزعزع أسس ا�حكمة اإللهّية �� خليقتھ. فابن باز يقّر بأّن "النمص ليس خاّصا  

، وهو �عميم ينطوي ع�� مغالطة  51بالنتف بل هو عاّم ل�ّل �غي�� لشعر لم يأذن هللا بھ إذا �ان �� الوجھ"

لھ القدماء ونّصصوا  أساسها حجب السياق الثقا�ّ� الذي �شأ �� أكنافھ ا�حكم الفق
ّ
�ّي القديم وهو ما تمث

عليھ �� أقضي��م بأن وصلوا النمص بممارسات ثقافّية مرفوضة �انت سائدة �� زما��م تّتصل بصنف من  

ھ شعار الفاجرات، و�� الغنية وجھ  
ّ
النساء "وأباح ابن ا�جوزّي النمص وحده وحمل الن�ي ع�� التدليس أو أن

النمص بطلب الزوج ولها  (...) وتحسينھ بتحم�� ونحوه"  يجوز  تبّ�ى  52حلقھ وحّفھ  باز الذي  ابن  . فخطاب 

ا�حكم الفق�ّي القديم وتقّمصھ ا�س�خ من ر�قة ال�ون الثقا�ّ� الذي أنتجھ وأضمره ع�� نحو استلب بھ و��  

ما الفقهاء املعاصرون أذعنوا ل�حّس املش��ك و 
ّ
لّبوا  ا�جمهور وانتصر ل�خطاب السائد وهّمش ما سواه و�أن

العالقات   وع��  ا�خطاب  محتو�ات  ع��  آلية  إكراهات  "توجد  دامت  ما  اإلسالمّية  البطر�ركّية  احتياجات 

عة فيھ"  .53االجتماعّية املسنونة فيھ وع�� الهوّ�ات االجتماعّية املشرَّ

ّية ال�ي وحّ�ى يف�ح الفقهاء املعاصرون �� �عمية البيئة ا�حاضنة للتشريعات القديمة وا�حيثّيات ا�جتمع

فعلت ف��ا يلوذون بتجر�د األح�ام من سياقا��ا الثقافّية املنِتجة بدفعها إ�� تخوم النسيان، فمن وظائف  

ھ يفرض "بطر�قة سّرّ�ة رؤ�ة للعالم"
ّ
. وهو ما  54الضم�ّي االنتصار للسائد واملش�َ�ك ب�ن جموع املؤمن�ن ألن

ريعات مظروفة بمقامات تار�خّية وثقافّية مخصوصة  يدفع با�خطابات الفقهّية املعاصرة إ�� الذود عن �ش 

� ع��ا زوجها، إذ "يجب  
َّ
و�عادة تن�يلها �� واقع غر�ب ع��ا ومفارق لها ع�� غرار قضّية إحداد الزوجة املتو�

ب �� النظر ونذكر البقاء �� البيت  
ّ
عل��ا �� مّدة العّدة اإلحداد وهو اجتناب �ّل ما يدعو إ�� جماعها و�رغ

. وال يخفى أّن العقل  55��ارا وتجنب الطيب حّ�ى تطهر من العّدة وتجّنب ا�ح�ّ� وتجّنب الز�نات"  وا�خروج

ھ مس�ون  
ّ
فألن اإلحداد  مفهوم  يدافع عن  إذ  اإلسالمّية  الثقافة   �� ظاهرّ�ا  -املشّرع  األ�ساب    -ولو  ��اجس 

مة ومضبوطة من العالقات،  وا�حفاظ ع�� صفا��ا وسالم��ا حّ�ى ينتظم ا�جتمع �� شبكة مسنونة ومعلو 

وهو ما ال يتوافق والفتوحات العلمّية والتقنّية ال�ي أتاحت إم�انات طّبّية تحسم ماّدة ا�خالف وتنفي بواعث  

 الر�بة �� األ�ساب �ش�ل قاطع، وتل�� بذلك شرعّية اإلحداد نفسها.

ف ع�� �غييب املقامات التار�
ّ
خّية الغائبة فحسب، بل يتعّداها  غ�� أّن إضمار السياقات الثقافّية ال يتوق

إ�� املقامات الراهنة أي الزمن املعيش ا�حاضن ل�خطاب والنخبة الدينّية وا�جمهور املؤمن معا، فالفقيھ  

واألدوار   والعالقات  املؤّسسات  من  شبكة   �� عالق�ن  �شرا  بوصفهم  املؤمن�ن  راهنّية  يتجاهل  املعاصر 

نفسها تفرض  ال�ي  املستجّدة  سياق    واالحتياجات   �� الوّهابّية،  فقهاء  أّن  ذلك  تفاصيلها.   �� و�ستغرقهم 
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ل�ن 
ّ
تضييقهم ع�� النساء و�شديد القيود ا�جندرّ�ة، يرفضون �ّل أش�ال الز�نة الرائجة وأنواع العطر متعل

وليس هناك رائحة �� ا�جسد ال يز�لها  �عدم ا�حاجة إل��ا و�م�ان االستعاضة ع��ا بألوان التطّيب القديمة " 

. وال يخفى أّن التعامي عن إكراهات  56لصابون فيما �علم حّ�ى تحتاج �عد اغتسالها إ�� استعمال الطيب"ا

ت�ّ�ره   املاثلة وما ف��ا من معيش متنّوع ومتحّول هو ضرب من �غييب السياقات املعاصرة والراهنة  البيئة 

القة النساء بالفضاء العاّم  اس��اتيجّيات هذه ا�خطابات �� صون منوال مجتم�ّ� مغلق وصارم يضبط ع

"املعرفة با�جتمع �� إنجاز باملع�ى املزدوج  من خالل ا�حرص ع�� إعادة إنتاج سلطة األشياء الثقافّية ألّن  

عة، و�� مع�ى اإلنتاج املستمّر لهذه ا�حقيقة"  . 57لل�لمة: �� مع�ى استيعاب ا�حقيقة االجتماعّية املوضَّ

عاصرة �عا�ش واقع املؤمن�ن وما �ع��يھ من نوازل فرض��ا إيقاعات ا�حياة  ورغم أّن ا�خطابات الفقهّية امل

د أسئلة م�ّحة تدعو الفقيھ إ�� احتوا��ا �� صميم �ون �شري�ّ� تقليدّي  
ّ
بة مّما ول

ّ
املتسارعة واملتشابكة واملتقل

العمرا بمخاطر  و��  ع��  املعاصر  الفقيھ  فإّن  محّددا،  واجتماعّيا  ثقافّيا  منطقا  وما  �ستبطن  ا�حادث  ن 

يحملھ من ممارسات قد تقّوض ا�حّس املش��ك مّما ُيلزمھ بت�خ�� الفقھ �خدمة النسق الثقا�ّ� ما دام ينت�ي 

األحداث   عن  واملشاعر  الذهنّية)  األنماط   ��) املفاهيم  ملراقبة  لة  مؤهَّ ا�جتمع   �� معّينة  "مجموعات  إ�� 

املش��ك السوسيوثقافّية وا�حّس  بأك��    العاّمة واملعرفة  أو  ا�خالفّية  املوضوعات  العاّم والتصرفات حول 

�ش�ل   وتراق��ا  االجتماعّية  العموم  الت 
ّ
تمث م 

ّ
تنظ ال�ي  األساسّية  والقيم  واملعاي��  األيديولوجّيات  واقعّية 

ما  58واسع" بقدر  ا�خاوف  املعاصر مع قضّية االختالط ما �عكس هذه  الفق�ّي  ا�خطاب  �عامل   �� . ولعّل 

الفتوى و�غييب  يظهر تجاهال التغا��ي عن سياقات  إ��  يدفعھ  بما  املعاصر  املعيش   مرّوعا الستحقاقات 

واملتجر ونحوه،   والسوق  والسّيارة  البيت   �� عاّمة  البيت،   �� عاّمة  "ا�خلوة  �خطابھ  ا�حاضن   �ّ
ّ

الك� املقام 

. أال يتعّدى هذا ا�خطاب  59وذلك أّ��ما مع ا�خلوة ال ُيؤمن أن ي�ون حدي��ما �� العورات وما يث�� الشهوة"

 الفق�ّي �غييب السياق الثقا�ّ� الراهن إ�� محوه بطر�قة من�جّية و�لغاء �ّل تضاريس ا�حياة العاّمة؟  

تفعيل   إعادة  �ستوجب  اجتماعّية  معضالت  إزاء  نفسها  املعاصرة  الفقهّية  ا�خطابات  فت 
ْ
ل

َ
أ وقد 

قابّية �ا�حجاب الذي ازدادت فاعلّيتھ بخروج املرأة  التشريعات القديمة ولكن بتعز�زها وتمت�ن وظيف��ا الر 

الرقابة   أعباء  يتحّملن  الال�ي  املسلمات  فالنساء  ا�جندرّ�ة.  التفاعالت  سنن   �� وتحو�رها  العام  ا�جال  إ�� 

الذ�ورّ�ة الصارمة التَفْفن عل��ا بتحو�ل ا�حجاب إ�� أداة للمقاومة من خالل األش�ال واأللوان وم�حقات  

ھ "حجاب �� املاّدة لكّنھ ليس حجابا �� الز�نة بم 
ّ
ا دفع الفقيھ املعاصر إ�� �سميتھ "ا�حجاب املتمّوض" ألن

ويسّميھ  60املع�ى" وأخيلة  النفس من وساوس وخواطر  ليشمل هواجس  ا�حجاب  يوّسع من مفهوم  لهذا   .
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ھ يل�� خصوصّية السياق الثقا�ّ� الراهن وما فيھ من وجوه التماّس ا�جسدّي �� 61"ا�حجاب الذه�ّي"
ّ
، و�أن

صر ألّن "التشريعات  ا�جال العاّم و�م�انات التفاعل الواق�ّ� واالف��ا��ّي و�ضمر استحقاقات املعيش املعا

 .62يمكن أن ينجح �عضها اآلخر من طور إ�� طور بمنح معان جديدة للتجارب امل��ّسبة ل�جماعة املعنّية"

وكث��ا ما تنب�ي املضَمرات والضمنّيات ع�� ضرب من التغييب امل���ّ� الذي يطال ال�لمات والعبارات ال�ي 

�خطابھ باجتثا��ا من مقاما��ا الداللّية و�الضرورة من سياقا��ا  يزّج ��ا الفقيھ املعاصر �� ا�حقول امل�جمّية  

تار�خّية   وظالل  بوقائع  م�حونة  ذاكرة  ع��  تنطوي  خاّصة  والقرآنّية  عاّمة  الدينّية  فالعبارة  الثقافّية، 

ر  ورمزّ�ات فاعلة لها مقامها املك�ن �� نفوس املؤمن�ن و�ستد�� حشدا من االنفعاالت واالستجابات ال�ي تيّس 

- شأنھ �� ذلك شأن أّي خطاب–تمر�ر املع�ى التشري�ّ� وتضمن لھ املقبولّية االجتماعّية. فا�خطاب الفق�ّي  

معرفّية"   "خلفّية  �سّ�ى  ما  ع��  �شمل    Knowledge Backstage63ينطوي  ما  ثقافّية  مجموعة  تتشاركها 

الت وأف�ار ومفاهيم تتوّزع ع�� شبكة مخصوصة من األلفاظ 
ّ
ذات الوقع العم�ّ� والرمزّي ��  معتقدات وتمث

القلوب والعقول. و�� الثقافة اإلسالمّية حشود من العبارات ال�ي ارتبطت �سردّيات مقّدسة وتحّولت إ��  

�لمات مفتاحّية �� الو�� اإلسالمّي ا�جم�ّ� �الشيطان والفتنة والشّر والعذاب والفساد وغ��ها يقع ان��اعها  

محاض�� ارتباطها عن  وفّك  "ما  عنوة  ما 
ّ
و�أن الثقا�ّ�،  ا�جمهور  ضم�ّي  الدال�ّ� مع  ضمنّ��ا  فيتطابق  األو��،  ا 

اإليمان بمشروعّية   أو خرقھ هو  النظام  قّو��ا وما يجعلها قادرة ع�� حفظ  السّر  و�لمات  لل�لمات  �عطي 

 .64ال�لمات وَمن ينطق ��ا"

ھ  
ّ
فإن العبارة،  و�غواء  ال�لمات  �حر   ��� املعاصر  الفقيھ  أّن  لسانّية  و�ما  ت 

ّ
�جال خطاباتھ   �� يتخّ�� 

تنطوي ع�� م�انة اعتبارّ�ة �� ذاكرة املؤمن�ن ا�جمعّية بإجراء نوع من التناّص النو�ّ� مع نصوص مجا�سة  

من نفس ا�حقل �القرآن وا�حديث والتفس��. فخطاب الفقيھ الوّها�ّي العثيم�ن �ستع�� حشدا من العبارات  

سياقا��  �� �انت  ال�ي  العقيدة  القرآنّية   �� ا�خالف�ن  وتوصيف  األسطورّ�ة  بالسردّيات  موصولة  األو��  ا 

للقرآن نفسھ ليشّرع التضييق   الثقافّية  �� سياق جديد يطمس هذه ا�خلفّيات  املارق�ن ليدمجها  وترهيب 

املقابر مملوءة  ع�� النساء بقولھ: "ألّن املرأة إذا زارت القبور فإّ��ا لعاطف��ا ولي��ا رّ�ما تتكّرر الز�ارة فتبدو  

في��ّصدون النساء �� املقابر والغالب أّن املقابر ت�ون �عيدة    ا�خبث والفجور بالنساء فتصبح مر�عا ألهل  

. و��ذا فخطاب الفقهاء املعاصر�ن ال ينأى عن املمارسة ا�خطابّية  65"شّر عظيم عن السكن فيحدث بذلك  

Pratique Discursive  ابّية  للنخب الدينّية بوصفها جماعة خطCommunauté Discursive  فهذه املمارسة ،

تقوم ع�� اجتثاث العبارة من أ�وا��ا الثقافّية    66�� وجھ من وجوهها "شبكة مخصوصة �جر�ان امللفوظات"

 
 .  161، ص نفسه -61

62-Berger and Luckmann, Ibid, p: 87. 
63-Blackledge, Discourse, p: 10. 
64 . 56ص ، الرمز، بورديو -  

ة المسلمة، ص  -65
ٔ
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السياقات   وسطوة  التار�خ  عبء  من  يحّررها  مّما  اقتض��ا  ال�ي  واملال�سات  ��ا  ة 
ّ
ا�حاف ا�حيثّيات  وطمس 

قة.
َ
 املغل

��ا اللغوّ�ة، فتدمج نصوصا  وقد تن�ع ا�خطا
ّ

بات الفقهّية املعاصرة إ�� توسيع اختيارا��ا امل�جمّية و�جال

بأكملها عن الشيطان والفتنة والنساء تحمل آثار البيئة الثقافّية ال�ي تنّ�لت ف��ا مستثمرة ما ترّسب �� أذهان  

ت را�خة. فالفقيھ ابن  املؤمن�ن من مخاوف وهواجس مرفودة بذخ��ة رمزّ�ة حّية لم تنقطع مفاعيل
ّ
ها وظل

األع��   النّص  من  �ستع��  أن  يتخّ��  ذ�ورّ�ة    Archétexte67باز  بذهنّية  صلت 
ّ
ات ثقافّية  لغوّ�ة  عالمات 

مخصوصة ترى �� النساء خطرا ع�� انتظام ا�جتمع وا�سياب ا�حياة وتوازن ال�ون "فالنساء �� ا�حقيقة  

يقة هو محّل الفتنة وال أحد �شّك �� أّن الشيطان يو�� إ�� من  فتن��ّن عظيمة" م�ّ�را ذلك بأّن "الوجھ حق

الوجھ" إ��  بالنظر  سياق  68ُ�غو�ھ  من  ة 
ّ
مستل واإلغواء  والفتنة  الشيطان  قبيل  من  عبارات  أّن  واملعلوم   .

ي/ثقا�ّ� عماده قّصة ا�خلق وما أحاط ��ا من سردّيات ال يزال الو�� الدي�ّي ا�جم�ّ� املعاصر يتقّمصها   ن��ّ

ب  و  يستعيدها �� تفاصيل يومّيھ املتنّوع، فخطاب الفقيھ ين��ع العبارة وُ�رّحل �حرها الرمزّي من سياق مغيَّ

هذا   يتأّت  ولم  و�ديل.  مغاير  مقام   �� ها 
ّ
لُيحل الثقافّية  مناب��ا  وُيغّيب  النّصّية  التور�ة  أالعيب  يمارس  بأن 

 باالستحواذ ع�� كتل معّين 
ّ

ص من ضيق السياق  �خطابات الفقيھ املعاصر إال
ّ
ة من العبارات أف�حت �� التمل

البيذا�ّي  ال��سيب  من  نوع  ھ 
ّ
و�أن وا�جمهور،  النخبة  ب�ن  الثقا�ّ�  باإلجماع  أشبھ  مش���ا  حّسا    وانقلبت 

Intersubjective Sedimentation    يتشارك عّدة أفراد س��ة وتجارب مش��كة تصبح الذي "يحدث عندما 

صة �� كتلة معرفّية م   .69ش�َ�كة"متقمَّ

ذات   األصلّية  السياقات  �غييب  ب�ن  توّزع  قد  املعاصر  الفق�ّي  ا�خطاب   �� الثقا�ّ�  الضم�ّي  �ان  إذا 

الدوام   الفقهاء ع��  فإّن رهان  الراهنة من جهة أخرى،  السياقات  جهة و�لغاء  التار�خّية من  ا�خصوصّية 

 ع��  
ٌ
التسليم واالنقياد النف��ّي والرو�ّ� واالعتقادّي واإلذعان  أيديولو�ّ� يبت�� استنشاء ثقافة دينّية مبنية

بورديو ب.  �سّميھ  ما  أو  والعم�ّ�  املعرفّية    Doxaالدوكسا   P.  Bourdieuالسلو�ّي  البداهات  جملة  و�� 

"عقيدة عملّية" يجعلها  بما  االجتما�ّ�  عاملھ   �� للفرد  والفطرّ�ة  اليقينّية  مات 
ّ
املسل ل 

ّ
تمث ال�ي  . 70والعملّية 

وهذا يقلب ا�حكم التشري�ّ� حقيقة متعالية ال يفعل ف��ا العمران بالقدر الذي يحّول ا�جتمعات اإلسالمّية  

املعاصرة إ�� كيانات مجتمعّية جامدة ال يفعل ف��ا التار�خ وال تفعل فيھ. فخطاب الفقيھ املعاصر ينّم عن  

ام أّي ضرب من ضروب االستنطاق التأو��ّ�  حرص املؤّسسة الدينّية ع�� ثبات ال�ون الدال�ّ� وا�غالقھ أم

صلبة   إيمانّية  أليديولوجيا  بنيوّ�ة  أرضّية  يؤّسس  وموّحد  �شار�ّي  ا�حقائق  من  نظام  إنتاج  غ��  املعاكس 

وّحدهم �� االعتقاد واملمارسة واالنتظام  
ُ
وُملِزمة �ستوعب جموع املؤمن�ن وتذيب هوامش االختالف بي��م وت

 
س". انظر:   - 67 و تموقعات لخطاب مؤّسِ

ٔ
ثار التي لها وضع نموذجّي وتنتمي إلى مدّونة مراجع تموقع ا

ٓ
ّنه جملة "اال

ٔ
على با

ٔ
ُيعّرف النّص اال

 .62، ص معجم تحليل الخطاب
ة المسلمة، ص  -68

ٔ
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69 - Peter and Luckmann,the Social Construction of Reality, p: 85. 
70-Bourdieu, Le sens pratique, p: 115.  
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ثبات في�ون  وسبيل    االجتما�ّ�،  وقاعدتھ  املش��ك  ا�حّس  مضمون  الدينّية  الدالالت  وس�ون  املعا�ي 

 استمراره �� الثقافة وا�جال. 

وقد أظهر ا�خطاب الفق�ّي املعاصر قدرة فائقة ع�� التالعب بالسياقات الثقافّية والتعامي عن كث�� من  

لت تفاصيلها من قبيل االستدالل بالقصص القرآ�ّي و 
ّ
ما ينطوي عليھ من وقائع ُجّردت  مال�سا��ا ال�ي ش�

من خصوصّيا��ا مّما أضمر هّوّ���ا ا�حقيقّية واصطنع لها هوّ�ة طارئة و�ديلة. فالفقيھ الشي�ّ� فضل هللا  

�ستقوي بقّصة الن�ّي يوسف مشّهرا با�خلوة ومخاطرها وما تف��ي إليھ من مآثم شّرعت لھ إدانة املعيش  

لعاّم �سبب "ز�ادة االختالط وفرص ا�خلوة ب�ن الذكر واألن�ى واستثارة  املعاصر وانتقاد منوالھ �� ا�جال ا

�� الداللة  71الغرائز" ب�ن نظ��ين متباين�ن  الفقيھ لنفسھ �� خطابھ أن �عقد هذه املقا�سة  . فكيف أجاز 

اء  وا�خصوصّية والسياق الثقا�ّ�؟ من ا�ج�ّ� إّن إضمار السياق األّول قد سمح بتفعيل آلية التعميم إلجر 

املطابقة ب�ن السياق�ن داللة وحكما، فاملعا�ي الدينّية اإلسالمّية ال�ي يصطنعها الفقهاء �� موضع �سليم  

وتبجيل ولها �حر رمزّي هائل ع�� الضمائر والعقول وأثر بالغ �� تحقيق الوحدة الروحّية والذهنّية والعملّية  

الف أو تضييق هوامشھ وتقليص وجوهھ. لذلك فقّوة  ألّمة املؤمن�ن بفضل قدر��ا البنيوّ�ة ع�� إلغاء االخت

املؤّسسة الدينّية تنبع من قّوة النظام املعر�ّ� الذي ازدرعتھ و�� متانة االختيارات ال�ي فرض��ا وحّول��ا إ��  

مات"
َّ
 . 72"قانون معر�ّ�" أي "من درجة املستحَدثات إ�� درجة املسل

بة: إلغاء السياق الثقا�ّ� األص�ّ� �� مرحلة أو��  وكث��ا ما ين�ع ا�خطاب الفق�ّي  
ّ

املعاصر إ�� اس��اتيجّية مرك

واستثمار ضمنّيات ثقافّية �سكن الوجدان اإلسالمّي عن اآلخر �� صميم ا�خطاب �� مقام ثان، فالقرضاوّي  

لت�ّ�ج متجاهال عن  وهو �عا�ج مسألة الهيئة املظهرّ�ة للرجل واملرأة �عيد التأكيد ع�� وجوب ال�حية وُحرمة ا

قصد بواع��ا الثقافّية لكّنھ �ستثمر �� استداللھ الضم�يَّ ا�حضارّي الرا�َخ �� أذهان املؤمن�ن عن اآلخر  

ق املرأة املسلمة هو  
ُ
ل

ُ
الغر�ّي لتتما�� مضَمرات الفقيھ ومضمرات ا�جمهور معا �� وحدة اعتقادّية صلبة "خ

أّما   الت�ّ�ج واإلغراء"التصّون واالحتشام والعفاف وا�حياء  قها هو 
ُ
ل

ُ
ا�جاهلّية فخ ال�ي  .73املرأة  فالضمنّيات 

�سكن خطاب الفقيھ املعاصر �� نفسها الذخ��ة الرمزّ�ة �جموع املؤمن�ن مّما ُييّسر االستحواذ األيديولو�ّ�  

ق ع�� غرار  للمؤّسسة الدينّية ال�ي هّيأت حشودا من املفاهيم ملقارعة هذا املروق املعر�ّ� عن نظام ا�حقائ

ما "خطاب اليق�ن والوثوق واإلح�ام يمّوه ا�حقائق بقدر ما يحجب  
ّ
البدعة والهوى والفطرة والصالح، و�أن

 . 74حقيقتھ أي آلياتھ �� التمو�ھ والتضليل"

من   حشود  فللمتقّبل  الفق�ّي،  ا�خطاب  ضمنّيات  بناء   �� املؤمن  ل�جمهور  املعرفّية  ا�خلفّية  و�سهم 

واملعارف الفق�ّي   املعلومات  ا�خطاب  شيفرات  فّك  من  نھ 
ّ

تمك والدين  واالجتماع  السياسة  عن  املتنّوعة 

وتحصيل املضَمر واملس�وت عنھ عندما ينّ�ل الداللة �� سياقھ املعيش ألّن "عناصر الوضعّية (خارج النّص)  

 
نفضل هللا،   - 71

ٓ
 .276، ص 12، ج  من وحي القرا

 . 113الوريمي، في االئـتالف واالختالف، ص  -72
 .159، ص الحالل والحرامالقرضاوّي،  - 73
 .22، ص نقد النّص حرب،  -74
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و�ش��" املع�ى  إ��  توّجھ  ال�ي  "ا� .75��  نوع�ن  إ��  ال�افرة"  "األنظمة  يقّسم  العلمانّية  فالقرضاوّي  ح�ومات 

املعتدلة" ا�خالفة "لبعض أح�ام اإلسالم و�عاليمھ" و"ا�ح�ومات العلمانّية املتطّرفة" ال�ي ال تل��م باإلسالم  

واالجتماعّية" الثقافّية  وقيمھ  ملفاهيمھ  وال  الشريعة  "مصدر  الثا�ي 76بوصفھ  النوع  ع��  ا�خروج  و�ج��   ،

عمال ا�جهاد بينما يحّرم ذلك �� النوع األّول. وا�ج�ّ� أّن هذا التفريع  بالطرق العنيفة بما ف��ا االنقالبات وأ

التواطؤ   فيتحّقق  القائمة،  السياسّية  األنظمة  عن  وعيھ   �� ترّسب  وما  املسلم  ا�جمهور  وثقافة  يتناغم 

يء  األيديولو�ّ� ب�ن ضم�ّي الفقيھ وضم�ّي ا�جموع املؤمنة ألّن ا�خطاب ليس مج��ا ع�� اإلفصاح عن �ّل ��

والنخبة الدينّية تتقن ال��اسل مع الثاوي �� األذهان والرا�خ �� الضمائر دون ا�حاجة إ�� إشهاره و�عالنھ.  

وصّك   املعا�ي  بناء   �� للفقيھ  ا�حاسم  املوقع  د 
ّ

و�تأك ومفاعيلھ  الفق�ّي  ا�خطاب  مخاطر  تنكشف  و�ذلك 

ل هذه املؤّسسة أو تلك  الدالالت واستنشاء ا�حقائق "ألّن �عض األدوار لها أهّمّية اس�� 
ّ
اتيجّية بما أّ��ا ال تمث

ل اندماج �ّل املؤّسسات �� عالم ذي مغزى"
ّ
 .77فحسب، بل تمث

 

 خاتمة 

لقد �عّززت سلطة الدي�ّي عندما أف�حت النخب الدينّية وم��م الفقهاء قديُمهم وحدي��م �� تقن�ن التدّين  

�  بضبط مصادر املع�ى ومسالكھ، ورسم ا�حدود الرمزّ�ة  
ّ
ألّمة املسلم�ن واستنشاء شبكة من املؤّسسات تتو�

بزمام   املاس�ون  يحرسھ  مسطور  جما�ّ�  منوال  إ��  التدّين  تحّول  أن  ف�ان  واملعاد،  املعاش  أمور  تنظيم 

إل��ا. فاألرثودكسّية   الولوج  منافذ  الدينّية وقّننوا مستو�ا��ا وعّينوا  الدالالت  الذين ضبطوا �ون  املقّدس 

ثّم توصدها "�ساهم �� �عي�ن حدود األّمة و��ذا   �� تضبط أ�وان ا�حقائق واملعا�ي والدالالتاإلسالمّية و 

. وليس أنجع من ا�خطابات �� التنميط وتذو�ب التنّوع و�لغاء االختالف ألّ��ا  78تجّن��ا البدعة أو اال�شقاق"

لتبخيس واالستحسان والتشه��  تمتلك مواقع مؤّسسّية �سمح لها بالرقابة والوصاية والتوجيھ والتثم�ن وا

 و�ّل صنوف العنف الرمزّي املتاحة. 

ى من رصيده التار��ّ� وال من الذخ��ة الرمزّ�ة �جموع املؤمن�ن  
ّ
لكّن نجاعة ا�خطاب الفق�ّي املعاصر ال تتأ�

وضب املع�ى  وتداول  العبارة  إجراء   �� لبنا��ا  ووضعوا  الفقهاء  ها 
ّ
اختط ال�ي  الطرائق  من  ما 

ّ
و�ن ط  فحسب، 

تبذلھ،   وال  باملع�ى  وتضّن  تظهر،  مّما  أك��  تضمر  ال�ي  ا�خطابّية  االس��اتيجّيات  مزايا  من  وهذا  الداللة. 

رات السياقّية ال�ي يمكن أن  
ّ

التواصلّية طامسة �ّل العالمات اللسانّية واملؤش وتتالعب بمقّومات العملّية 

كة التفك�� والتدّبر
َ
وتقليب الداللة ع�� �ّل وجوهها. و�ذلك أسهمت    �شرك ا�جمهور املؤمن وتفّعل ف��م َمل

ناجزة   �شريعّية  مدّونة  إ��  وانقياده  الدي�ّي  ا�جمهور  اغ��اب   �� ومضَمراتھ  الفق�ّي  ا�خطاب  ضمنّيات 

 
75 - Kerbrat-Orecchioni, L’implicite, p: 17. 

 . 1230-1229ص - ، ص2، ج 2014مكـتبة وهبة، القاهرة، ، فقه الجهادالقرضاوّي،  - 76
77- Berger and Luckmann, the Social Construction of Reality, p: 93. 
78  - Olson, Religious Studies, p: 71. 
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اصطنع��ا نخبة الفقهاء بمناورات تأو�لّية غّيبت ف��ا سياقات التلّفظ ومقاما��ا الثقافّية التار�خّية وأجهزت  

الدالل خصب  االختيارات ع��  انقلبت  أن  ف�ان  أ�وا��ا،  ورحابة  وخطابا   األرثودكسّية  ة  مرجعّية  "نواة 

 .79سلطوّ�ا"

و�ما أّن إضمار السياقات النّصّية والثقافّية �ان مشدودا إ�� رهانات تأو�لّية وأيديولوجّية فإّن خطاب  

ا�جت وانتظام  العمران  با�سيابّية  مع�ّي  سلطوّي  خطاب  املعاصر�ن  املرجعّية  الفقهاء  عالماتھ  وصون  مع 

اإلسالمّية   ا�جتمعات  بمحنة  ���ي  ما  وهو  ومؤتلف.  موّحد  ثقا�ّ�  نموذج   �� ا�ختلف  ال�ّل  وتنميط  املائزة 

مرجعّياتھ    �� ولكّنھ  وعباراتھ،  قنواتھ   �� وا�حداثة  با�جّدة  ي��ّيا  فق�ّي  خطاب  حبيسة  ت 
ّ
ظل ال�ي  املعاصرة 

 ص
ّ

إال امل���ّ� ليس  وأبنيتنا الذهنّية. وأدواتھ ووعيھ  �� أف�ارنا وأجسادنا  فقد   دى املا��ي الصلب وال�امن 

اخ��اقها"  ح“نج الصعب  اإلل�ّي و��ى حولھ أسوارا من  ا�خطاب  التما�� مع   �� السلطوّي  ، وما  80ا�خطاب 

م بمصائر املؤمن�ن، وت��ّدد أصداؤها �� الفضاء العاّم والعالم االف�� 
ّ

ا��ّي خطابات الفقهاء ال�ي أ�حت تتحك

 برهان ع�� أّن املعضلة ا�جتمعّية �امنة �� ا�خطابات جميعها، وتحديدا �� ا�خطاب الدي�ّي بوصفھ ضر�ا  
ّ

إال

 . 81من "إسالم التأو�ل" الذي "يتنّ�ل عليھ البشر بفيوض من أهوا��م وميولهم"
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 . 211، ص حفرّيات تا

 .375الوريمي، في االئـتالف واالختالف، ص  -80
ويلّيةاإلعلّي المبروك،  -81

ٔ
ـ  61، العدد 19، مركز دراسات فلسفة الدين، السنة قضايا ٕاسالمّية معاصرة، سالم السياسّي والمراوغة التا
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