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 جامعة األمير عبد القادر        
  لوم اإلسالمية. قسنطينةللع               
 ملخص المقال:

 / باللغة العربية: 1
 علمي عمل كل من ادلرجوة النتائج لتحقيق الرائدة، العلمية ادلناىج سلوؾ ضرورة على ادلعريف اإلنساين الًتاث اتفق

 مناىج أعلية فإف   وعليو النافعة، والعلـو ادلعارؼ معامل تشييد يف البناءة وادلساعلة احلضاري، الرقي إىل يقصد
 بدواع أركاهنا تتزعزع ال أرضية على فروع بناء إىل ذلك وتأىل الباحث، إليو يتوصل ما صدؽ يف تتمثل البحث
 .بشئ العلم من ليست

وأتناوؿ يف ىذا ادلقاؿ ذبربة كل من خري الدين التونسي ورفاعة الطهطاوي كعلمني من أعالـ اإلصالح يف العصر 

يف رلاؿ ادلقارنة بني حاوال التوفيق بني منتجات احلضارة الغربية و أصوؿ احلضارة اإلسالمية  احلديث اللذاف

مناقشة يف ذلك مناىج التوفيق يف ظل التجربة احلضارية من خالؿ التعامل مع الثقافات الوافدة  الشريعة والقانوف،

لشريعة والقانوف.للعامل اإلسالمي إلرساء ادلنهج األمثل يف الدراسات ادلقارنة بني ا  
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Comparison between the approach of Sharia law in the 

light of the cultural experience 

and the current challenges 

Khairuddin Tunisian Tahtawi two models 

 

Abstract: 
 

This research work is an attempt to study the experience of  

Kheireddine El Tunisi and Riffae El Tahtawi as scientists in the 

modern age who both tried to balance between the product of the 

Western civilization and the origins of the Islamic civilization 

discussing the way of balance in the light of the civilized experience 

dealing with the new comer civilization to the Islamic world to apply 

the ideal protocol in the comparative studies between sharia and Law. 
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 قدمة:م
 

اؿ يف إرساء ترسانة قانونية تشريعية تتميز رنة بني الشريعة والقانوف على أعليتها ودورىا الفع  إف  الدراسات ادلقا

القت عدة عقبات على بالشموؿ واإلحكاـ وهتذيب التجارب البشرية دبراعاة ادلصاحل على النطاؽ األكمل نسبيا، 

 مستوى ادلنهج.

 رشيد منهج على عثوره عدـ عوائق؛ ني الشريعة والقانوف منب ادلقارنة الدراسات يف الباحث يالقيو ما  أىم و لعل   

ا ؛والضوابط القواعد ببعض ظفر وإف وانضباطها، النتائج، مصداقية إىل يؤوؿ  متناثرة، تكوف أف تعدو ال فإهن 

 النظر، ودقة الفكر، عمق من واحدة درجة على ليسوا الباحثني وأف   خاصة التداوؿ؛ وتيسري اجلمع ينقصها

 أمور يف اجتهادا يظل ذلك أف   إال   منهم، الكثري يف ذلك وفرة سلم إذا حىت بل واالستدالؿ، االستنباط وسهولة

 درسو وما قر ره ما الباحث أجرى إذا حىت الصواب؛ من زبلو ال األحياف بعض يف كانت وإف بالقبوؿ، ربظى قل ما

 مشروعية وتسعها الواحد، الرأي على زيدي دلا قابلة أمور يف رلتهدين أنفسهم يف تراىم االختصاص أىل بني

اآلخر؟ ويبطل الرأي ذلذا يسلم مسو غ فبأي االختالؼ،  

فضال عن اختالؼ رلاؿ ادلقارنة بني األصوؿ والفروع الذي يقتضي بدوره ىو اآلخر تعدد ادلناىج دبا يتناسب 

 وموضوع ادلقارنة. 

 فادلنهج اإلنصاؼ ويغيب اجلداؿ، وػلتدـ اآلراء زعتتنا حني يغدوا ضرورياً   البحث وطرؽ ادلناىج عن احلديثف

.مقصدا احلق غري ترضى ال اليت السليمة، العقوؿ لو وتذعن النتائج، فيو تسلم مسلك  

 نتائجها صفو يعكر ال علمية، طرؽ إىل اخلصم فيو يفيئ وجو على احلقائق لتحصيل عنها زليد ال وسيلة وىو
 ادلعريف اإلنساين الًتاث اتفقورغبات؛ إذ  ميوؿ من النفوس يعًتي اشل ذلك غري وال متبع ىوى وال مسيطر وىم
 احلضاري، الرقي إىل يقصد علمي عمل كل من ادلرجوة النتائج لتحقيق الرائدة، العلمية ادلناىج سلوؾ ضرورة على
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 ما صدؽ يف ثلتتم البحث مناىج أعلية فإف   وعليو النافعة، والعلـو ادلعارؼ معامل تشييد يف البناءة وادلساعلة
 .بشئ العلم من ليست بدواع أركاهنا تتزعزع ال أرضية على فروع بناء إىل ذلك وتأىل الباحث، إليو يتوصل

وأتناوؿ يف ىذا الصدد ذبربة كل من خري الدين التونسي ورفاعة الطهطاوي كعلمني من أعالـ اإلصالح يف العصر 

.للتعامل مع الثقافات األجنبية وربقيق األصالةاحلضارية  بالتجربة، مستفيدة يف تقييم ذلك احلديث  

يتوافق  لقد كاف وفود الثقافات األجنبية للعامل اإلسالمي من أىم دواعي سبحيص كل دخيل ووارد قصد تكييفو دبا

)أقصد باخلصوص علـو  . وؽلكن ربديد مناىج التعامل مع تلك الثقافاتوأصوؿ الشرع يف منطوقاتو ومقتضياتو

:على النحو التايل -استقراءً –وما أفرزتو من علـو  ارة اليونانية ادلتمثلة ربديداً يف الفلسفة وادلنطق(احلض  

.القبوؿ ادلطلق مع سلوؾ ادلنهج التربيري مث لو الفالسفة كابن سينا والفارايب -  
ية.الرفض اجلزئي مع سلوؾ ادلنهج النقدي وربقيق األصالة يف رلاؿ ادلقبوؿ، مث لو ابن تيم-  
القبوؿ اجلزئي مع سلوؾ ادلنهج التربيري ومث ل ىذا ادلوقف ابن رشد والغزايل مع تفاوت يف منهجيهما حيث -

 خص  التربير علـو الوسائل "ادلنطق" عند األخري، وعم  عند األو ؿ: علـو الوسائل والغايات.
من خالؿ ادلناىج السابقة، عم  يف العصر ومن متتبعات التعامل مع الثقافات األجنبية، وربديد كيفية التعامل معها 

 احلديث وادلعاصر العمل دبا تنظمو القوانني الوضعية من مسائل سواء ما تعلق منها بالثوابت، أو ادلتغريات؟
اليت تتغري يف نظر الشرع حبسب ادلكاف والزماف واحلاؿ واليت أناطها  القانوف ال يقتصر على تلك ادلسائل أف  غري   

وذبنباً للتضييق  يف تلك الدواعي؛ ربقيقا للتيسري ؿ عامة كلي ة تتغري فيها األحكاـ حسب اختالؼالشارع بأصو 
بل تشمل كذلك الثوابت اليت نص   فني حبدود وتقديرات ال قدرة ذلم على الدخوؿ ربت أحكامها،على ادلكل  

 عليها الشرع.
سي ال بأس من تدعيم أعلية احلديث عن منهج وقبل احلديث عن ذبربة كل من رفاعة الطهطاوي وخري الدين التون

، وأىدافها.ربديد مسو غات أو أسباب نشأة الدراسات ادلقارنةادلقارنة يف الشريعة والقانوف وذلك من خالؿ   
 دلصاحلو ودرءاً  الذي ؼلضع باعتبار األصوؿ العقدية يف تصرفاتو لشريعة ارتضاىا لو ادلوىل عز وجل ربقيقاً فادلكلف  

ذلك أحد أىم أسباب ادلقارنة بني الشريعة  ؼلالفها، فكافدلعرفة ما يوافق الشريعة من القوانني وما  -دلفاسده
فصارت يف  ،حيث:"أصبحت األوضاع االجتماعية واآلثار ادلدنية تصدر عن غري ما كانت تصدر عنو والقانوف،

ال حلياتو العملية من جهة عليها من جهة متقب   واد والعقيدة الدينية يف واد وبقي ادلسلم وفياًّ لعقيدتو الدينية غيوراً 
أخرى حىت أصبح ادلبدأ النظري والواقع العملي عنده متباينني، فسقطت يف عينو احلياة العملية اليت ػلياىا باعتبار 

ا مباينة لدينو الكرمي يتلقاىا تلقي ادلستهًت يعرؼ الشر ويعيش بو وىانت نفسو أيضا يف نظره ا تعيش  ،أهن  أسرية ألهن 
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لدت عن ذلك العقدة النفسية اخلطرية عقدة الشعور بالنقص حلياة الشر ال تستطيع أف تغريه وال أف تتنحى عنو وتو  
الذايت واليأس من استقامة احلقيقة الدينية وعقدة اإللف حبياة الشر )..( وتولدت من ذلك نظرية تفكيك الدين 

1ا شر واقع."والدنيا باعتبار أف  الدين خري غري واقع والدني  
 وأم ا عن ادلسوغ الثاين للدراسات ادلقارنة، فيتمثل يف: 

ذبدد الوقائع، إذ من ادلعلـو أف  الشارع ترؾ  للمكل ف رلااًل ُمتسعاً لالجتهاد يف إطار الكلي ات والقواعد العامة، 
ري أف  القوانني الوضيعة وحبسب ما غلد من وقائع وال زاؿ العلماء يدلوف بدلوىم يف االجتهاد يف كل ما غل د، غ

بشكل من التفريع والتفصيل  -باعتبار أف  القانوف وسيلة لتنظيم العالقات بني األفراد-حوت تلك الوقائع 
وخصصت لذلك مدونات، ومذكرات توضيحية وتفسريية...وأضحى ىذا العمل الدءوب للفقهاء وادلشر عني ميزة 

ت، وتدارؾ النقص الوارد واحملتمل بالتعديل ادلتتابع، كل ما فرضت ذلك للقانوف الوضعي، الحتواء الوقائع  بالتشريعا
 متطلبات مراعاة ادلصلحة، يف حني تراجع بشكل كبري حضور الشريعة اإلسالمية.

وما ترتب  2ومع ما أثارتو ادلادة الثانية من القانوف ادلدين من جداؿ حوؿ مدى اعتبار الشريعة مصدرا أساسيا، 
لقاضي باعتباره مطبقا للقانوف باخلضوع دلا حوتو مدوناتو فصال للخصومات وتفاديا لتأخري عليها من إلزاـ ا

الذي يقتضي عدـ تدخل  3استيفاء احلقوؽ، ومن مت  إنكار العدالة، فضال عن مراعاة مبدأ الفصل بني السلطات،
م يف واقعة مل يرد فيها القاضي باستنباط حكم من النصوص الشرعية مع وجود نص قانوين )الًتجيح(، أو احلك

 نص قانوين دبقتضى أحكاـ الشريعة )اإلنشاء(. 

                                                           
احلضارة اإلسالمية، ضبطها وقدـ ذلا: عمر عبيد حسنو، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ، : روح  زلم د الفاضل بن عاشور - 1

 .66-67ـ، 1991-ىػ1/1111ىريدف فرجينيا، الو.ـ.أ، ط
، 1انظر، الشريعة اإلسالمية كمصدر للقانوف طبقا للقانوف ادلدين اجلزائري لعلي علي سليماف، رللة الفكر القانوين، ع - 2

 وما بعدىا. 1991،111نوفمرب،
 ادلراجع السابقة لطارؽ البشري.

حبوث يف الشريعة اإلسالمية والقانوف، أصوؿ القانوف مقارنة بأصوؿ الفقو، زلمد عبد اجلواد زلمد، منشأة ادلعارؼ 
 وما بعدىا. 157ـ، 1991-ىػ1111باإلسكندرية

تجو ضلو االندماج بني السلطات، ومن تلك االستثناءات ما لقد وردت على ىذا ادلبدأ استثناءات باعتبار أف  الدولة ادلعاصرة ت - 3
خوؿ للسلطة التنفيذية من صالحيات سن القوانني، والسؤاؿ الذي يطرح: مل ال يكوف زبويل القاضي تقدمي الشريعة على النص 

 القانوين أحد االستثناءات خاصة إذا علم أف القضاء من ادلصادر التفسريية للقانوف؟ 
 ياليل: مدخل للعلـو القانونية، نظرية القانوف بني التقليد واحلداثة، دار اخللدونية.انظر، عجة اجل
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ويفهم شلا سبق أف  حكم القاضي دبقتضى أحكاـ الشريعة أضحى غري شلكن مع تفاقم القضايا، واالختالؼ يف 
د أحكامها بني الفقهاء، بل عدـ وجود ما ؽلكن الرجوع إليو من الناحية الشرعية بشكل ؽلكن اعتماده وتوحي

 القوؿ بو عمليا من جهة، و مدى كفاءة القاضي من الناحية الشرعية من جهة أخرى.
 ىذه أىم ادلسوغات اليت استقرأهتا للمقارنة بني الشريعة والقانوف لتحقيق الغايات التالية:

 تقومي القوانني الوضعية، كمرحلة انتقالية.
 تقنني الشريعة.

 وإذا ربد دت مسوغات ادلقارنة وغايتها، بات من الضروري تحديد المنهج المعتمد فيها:
 على عثوره عدـ عوائق؛ بني الشريعة والقانوف من ادلقارنة الدراسات يف الباحث يالقيو ما  وقد تقد ـ أف  من أىم 

ا والضوابط القواعد ببعض ظفر وإف وانضباطها، النتائج، مصداقية إىل يؤوؿ رشيد منهج  تكوف أف تعدو ال فإهن 
 ودقة الفكر، عمق من واحدة درجة على ليسوا الباحثني وأف   خاصة التداوؿ؛ وتيسري اجلمع، ينقصها متناثرة،
 اجتهادا يظل ذلك أف   إال منهم، الكثري يف ذلك وفرة سلمنا إذا حىت بل واالستدالؿ، االستنباط وسهولة النظر،

 قر ره ما الباحث أجرى إذا حىت صواب؛ال من زبلو ال األحياف بعض يف كانت وإف بالقبوؿ، ربظى قل ما أمور يف
 وتسعها الواحد، الرأي على يزيد دلا قابلة أمور يف رلتهدين أنفسهم يف تراىم االختصاص أىل بني درسو وما

اآلخر؟ ويبطل الرأي ذلذا يسلم مسو غ فبأي االختالؼ، مشروعية  

امل اليـو يواجو ربديات فكرية، ويشهد تغريات ، أف  العكذلك  غات ادلقارنة بني الشريعة والقانوفوقد تبني  من مسو   
دة متسارعة، وىذا يفرض التعامل معها حبكمة ومسؤولية كما تعامل السابقوف مع موروث احلضارات متجد  

ادلختلفة كاحلضارة اليونانية والفارسية واذلندية، والذي مت  التوصل إليو من خالؿ تتبع التعامل مع نتاج بعض تلك 
ارة اليونانية"احلضارات "احلض  

فقد تباينت ادلواقف يف العصر احلديث اذباه الًتاث األجنيب عموما والقوانني الوضعية خصوصاً إىل ما تقد ـ ذكره 
 يف التجربة احلضارية للتعامل مع الًتاث اليوناين وذلك كما يلي:

القبوؿ ادلطلق مع رفض ادلنهج التربيري -  
يريالقبوؿ ادلطلق مع سلوؾ ادلنهج الترب  -  
القبوؿ اجلزئي مع سلوؾ ادلنهج التربيري -  
1الرفض اجلزئي مع سلوؾ ادلنهج النقدي أو القبوؿ اجلزئي مع ربقيق األصالة يف رلاؿ ادلقبوؿ.-  

                                                           
 انظر، - 1

 .55ـ،1212/ 1زكي ادليالد: اإلسالـ واحلداثة من صدمة احلداثة إىل البحث عن حداثة إسالمية. مؤسسة االنتشار العريب، ط
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إحدى ىذه اخليارات ادلنهجية يف التعامل مع القوانني الوضعية خصوصا والنتاج الغريب عموما كانت ذبسيد 
فما ىو ادلوقف الذي ػلقق اجلواب عن ىذه اإلشكالية ادلتمثل يف نفي اإلقصاء ونفي إلشكالية األصالة وادلعاصرة، 

 االنصهار يف اآلخر.
 قبل اجلواب عن ىذا السؤاؿ ال بأس من مناقشة تلك ادلواقف:

"...وادلوقف السليم يف اعتقادي من ىذه ادلسألة احلضارية والتعامل معها ال يكوف بالرفض يقوؿ احلمد تركي:
أو ادلقاومة السلبية، ولكن يف زلاولة استيعاب منتجات ىذه احلضارة )ادلادية والفكرية( وسبثلها سبثال معينا ادلطلق 

يسمح ذلا باالطلراط يف ذاتيتنا اخلاصة وذلك مثلما يتناوؿ الشخص الطعاـ ادلتنوع )بغض النظر عن مصدره 
اجلسم، أم ا الرفض السليب خاصة وأن نا ال  ونوعو( ويتمثلو يف جسمو حبيث يتحوؿ أي الطعاـ إىل جزء من ىذا

ظللك يف ىذه اللحظة برنارلا حضاريا متكامال قادرا على مواجهة ادلشروع احلضاري الغريب، فإن و سيؤدي إىل 
اقتالع ذات الذاتية واذلوية اخلاصة وادلميزة حبيث يتمثلنا الغرب ونصبح جزءا من ذاتيتو وىويتو بدؿ أف نتمثل ضلن 

1ضاري وصلعلو جزًءا من ذاتيتنا."مشروعو احل  
ال شك أف  اختالؼ ادلصادر وادلرجعيات واخللفيات اإليديولوجية أمر ال ؽلكن التحكم فيو يف رلاؿ القانوف  

الوضعي مع التباسو بعادات وأعراؼ اجملتمعات اإلسالمية، وال إخضاعو للخطأ والصواب من منظور كل ي مطلق، 
اآلراء وادلذاىب اليت قاـ عليها، وما يهم يف ىذا ادلوقف وبالنظر إىل ادلرجعية احملددة ما دامت النسبية تكتنف تلك 

ذلوية اجملتمعات اإلسالمية عدـ التغاضي عن ادلصدر، فقوؿ احلمد تركي: ")...( وادلوقف السليم يف اعتقادي من 
سلبية، ولكن يف زلاولة استيعاب ىذه ادلسألة احلضارية والتعامل معها ال يكوف بالرفض ادلطلق أو ادلقاومة ال

منتجات ىذه احلضارة )ادلادية والفكرية( وسبثلها سبثال معينا يسمح ذلا باالطلراط يف ذاتيتنا اخلاصة وذلك مثلما 
يتناوؿ الشخص الطعاـ ادلتنوع )بغض النظر عن مصدره ونوعو( ويتمثلو يف جسمو حبيث يتحوؿ أي الطعاـ إىل 

2جزء من ىذا اجلسم..."  
وؿ تنقصو الدقة العلمية، فإذا سو غ التعامل مع اآلخر، فال يكوف ىذا األخري مبنياً على القبوؿ ادلطلق، فإذا كاف ق 

فكذلك القبوؿ ادلطلق. 3الرفض ادلطلق على لساف قوؿ احلمد تركي يؤدي إىل اقتالع الذاتية واذلوية  
لعمراف البشري يف شىت نواحيو، ال ينبغي أف يثين عن فالتوافق يف الغايات بني الشريعة والقانوف بالنظر إىل بناء ا

االلتفات إىل ادلرجعية، وكما تقدـ من أف  اختالؼ ادلصادر وادلرجعيات واخللفيات اإليديولوجية أمر ال ؽلكن 
التحكم فيو يف رلاؿ القانوف الوضعي، كما ال ؽلكن إخضاعو للخطأ والصواب من منظور كل ي مطلق، فقياـ 

                                                           
 .99، 1222/ 1بأمور دنياكم، دار الساقي، بريوت، لبناف، ط : السياسة  بني احلالؿ واحلراـ أنتم أعلم تركي احلمد - 1
 .99، نفسو: ادلرجع  تركي احلمد - 2
 .99، نفسو تركي احلمد: ادلرجع - 3
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انونية على أفكار وضعية وإيديولوجيات معين ة أمر وارد وجلي  يف مشروعات القوانني وما تًتمجو من النظريات الق
 تشريعات تعتمدىا أغلب و سلتلف الدوؿ مع األخذ بعني االعتبار أف تكوف متوافقة مع سياستها التدبريية.

و ضرورات العودلة وما تتجو إليو ىذا والتحكم يف مدى تبين إيديولوجية معي نة خرط قتاد، خاصة مع ما سبلي 
احلكومات من توحيد للقوانني، فحيث تنادي بعض االذباىات ادلسيطرة على تعدد ادلشارب وقبوؿ الرأي 

ادلخالف؛ تفرض يف الوجو ادلقابل أحادية النظر واخلضوع لسيطرة الغالب، وىذا حاؿ قوانني الدوؿ اإلسالمية اليت 
بين إيديولوجية فرضتها القوة واذليمنة الغربية اليت ترتكز على آراء ومناىج سلتلفة ال زبلو تشريعاهتا اجلزئية من ت

 ادلشارب، وبعيدة يف أغلب األحواؿ عم ا سبليو دساتريىا.
فصدور التشريعات بشكل متجد د زلاولة دلأل الفراغ القانوين، وتنظيم االجتماع البشري وإف مل تأخذ يف احلسباف 

دبا غلل ي  -على األقل-شرعية أو أف يكوف الشرع أحد أىم وأو ؿ مصادرىا؛ فإف  دراستهاأف تكوف تلك القوانني 
مدى ادلوافقة وادلخالفة للشريعة من األمور الضرورية، اليت يظهر فيها التشريع زلك ما يف التنظيم البشري؛ إذ مل تأت 

 واقع حياة ادلسلم يتجلى فيما يواجهو ىذا أحكامو لتنظيم مدينة فاضلة، ال وجود ذلا يف الواقع، بل إف  سبث لها يف
ال بد  من االلتفات إليها لتحقيق احلياة  واألخري من أمور يف حياتو اليومية وما تعًتي ضرورياتو وحاجياتو وربسينات

1الكرؽلة.  
ودراسة مدى موافقة التشريعات الصادرة للشريعة اإلسالمية أو عدـ موافقتها ليس تربيراً دلا ىو قائم.   
واعتماد ادلنهج التربيري سواء كاف القبوؿ مطلقا أـ جزئيا، ؽلكن التمثيل لو يف بدايات العصر احلديث دبوقف كل  

من رفاعة الطهطاوي وخري الدين التونسي من خالؿ العالقة بني السياسة الشرعية والسياسة الوضعية، فقد قاـ 
ن التونسي إىل ضرورة ذباوز الدعوة إىل إعادة النظر يف الطهطاوي بًتمجة الدستور الفرنسي على حني دعا خري الدي

األحكاـ والقضايا االجتهادية الفرعية اليت تراعي العوائد واألحواؿ إىل التأكيد على مقاصد الشرع وكلي اتو واليت 
 غلب أف تراعى يف القوانني

، "فالشريعة 2ير األخذ بالتنظيماتوالتنظيمات األساسية للدولة، وىكذا يستند إىل مفهـو السياسة الشرعية يف ترب  
  3ال تنايف تأسيس التنظيمات السياسية ادلقو ية ألسباب العمراف."

 ولكن أي تنظيمات ىذه اليت ال تتعارض وقواعد الشرع وأصولو الكلية؟
                                                           

 انظر على سبيل ادلثاؿ:   - 1
فنوف الرسم، عبد اجلليل ادليساوي: ثنائية الشرعي وادلدين، نقطة ضعف اخلطاب الفقهي ادلعاصر، الشركة التونسية  للنشر وتنمية 

 .157، 1/1211تونس، ط
-ىػ1/1119زلي الدين قاسم: السياسة الشرعية ومفهـو السياسة احلديث، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي، ط - 2

 .179-176ـ،1996
 171خري الدين التونسي:أقـو ادلسالك يف معرفة أحواؿ ادلمالك،  - 3
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إف  سعي الطهطاوي والتونسي إىل اللحاؽ بركب التطور قد دفعهما إىل اإلؽلاف حبتمية نقل التنظيمات وادلؤسسات 
واألحكاـ الوضعية إىل ديار اإلسالـ، سواء بشكل كلي أو على ضلو من التبصر واالنتقاء، وبالرغم من تأكيد 

ا مأخوذة من قوانني غالبها سياسي، أف  أحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب ال 1الطهطاوي سماوية وإظل 
 إال  أن و يف سبيل تربير األخذ هبا قد أكد  على أمرين:

تسويغ القوانني العقلية اليت تقـو عليها ادلدنية ادلعاصرة بادعاء مساواهتا بالشرع.    -  
ستنادا إىل افًتاض التماثل أف  مدنية تقـو على العقل ربقق ذات النتائج اليت هتدي إليها مدنية الدين، ا-

    2بني القوانني العقلية وبني قواعد الشرع اليت يقـو عليها أصوؿ الفقو.
و يف غياب منهاجية ادلقارنة عل أساس الفروؽ، وتأثرا بادلفاىيم السياسية اليت يفرزىا الفكر       

ا على الفقو السياسي السياسي والنظرية السياسية الغربية؛ يطرح البعض قضايا ومفاىيم ويدخلوهن
اإلسالمي، وىي ليست منو ومل تعرض خبلفياهتا خالؿ مسريتو الفقهية عرب القروف، وال جود ذلا يف التاريخ 

السياسي للمسلمني من حيث ادلمارسة السياسية، وبالتايل فهي ليست من العناصر أو ادلنظومة الفقهية 
قضية السيادة وىل ىي للشرع أو لألمة؟ أو للشرع اإلسالمية، من ذلك وعلى سبيل ادلثاؿ طرح البعض ل

ا هلل وحده من خالؿ ما عرؼ دببدأ احلاكمية الذي شاع يف كتابات أيب  واألمة مجيعا، ومن يرى أهن 
األعلى ادلودودي على وجو خاص، الذي أدمج القضيتني معا قضية سند السلطة ومصدرىا ادلتمثل يف 

لنظاـ واعتباره مصدر للتشريع ومن مت قاؿ: "النظاـ السياسي رضاء الرعية، وقضية األساس العقدي ل
اإلسالمي ليس تيوقراطيا خالصا، وليس دؽلقراطيا خالصا، ولكن تيودؽلقراطي وىذا مزج ال طائل من ورائو 
بل الضرر منو أكثر من النفع؛ حيث يسود بسببو سوء فهم النموذج اإلسالمي لنظاـ احلكم. ويؤدي إىل 

السياسية الغربية يف تطورىا الفكري، وإضفائها على النظاـ اإلسالمي. استدرار اخلربة  
واحلق، فإف  النصوص اليت تساؽ يف مقاـ احلاكمية والسيادة مثل قولو تعاىل: "إف احلكم إال هلل"، وقولو: 

عل ق "أال لو اخللق واألمر" ىذه النصوص، وأمثاذلا دالة على مصدر التشريع الذي زبضع لو اجلماعة، وال ت
  3ذلا دبصدر شرعية السلطة الذي يقـو على رضاء الرعية.

... ومن مت يتحفظ على نظرة بعض الدراسات اإلسالمية للنموذج اإلسالمي لنظاـ احلكم ودراستو من منظور 
النموذج الغريب التقليدي )ظلوذج السلطات الدستورية الثالث(، حيث تقسم النظاـ اإلسالمي إىل سلطات ثالث: 

ية، وتنفيذية، وقضائية، وىذا مرجعو إىل التأثر يف دراسة النظم السياسية، أو نظم احلكم بادلنهج التقليدي تشريع

                                                           
 .95ىػ، 152مباىج اآلداب العصرية،  : مناىج األلباب ادلصرية إىل رفاعة الطهطاوي - 1
 .179-176زلي الدين قاسم: ادلرجع السابق، - 2
 .56فوزي خليل: ادلرجع السابق، - 3
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على األشباه والنظائر،  -الغريب واإلسالمي–الدستوري القانوين، واالعتماد يف ادلقارنة بني النظاـ على اجلانبني 
والنظائر بني اجلانبني ظاىرية وسطحية، ومن مت  ينبغي  وىو منهج يؤدي إىل التوىم والتضليل، حيث أف  األشباه

1اعتماد الفروؽ يف ادلقارنة، حىت يبني كل نظاـ وموقفو من حيث ىو.  
ولذا يالحظ أف  ادلنهج التربيري منتقد على أساس أن و اذباه إيديولوجي ما يلبث أف يزوؿ، ويكوف زوالو 

من اعتبار الدين كمرجعية دلا  2عتبار مل يقبل الكثريعندئد نسبة انتقاص للدين وقدسيتو، وعلى ىذا اال
يتعلق باألمور الدنيوية على زعم أن و مقدس عن الصراعات اإليديولوجية، واالختالفات ادلذىبية الفكرية 

ادلتناحرة لتحقيق أغراض شخصية آنية...، وىذا القوؿ، وإف كاف فيو نسبة من الصواب فإن و يفرض عدة 
بة الصواب فيو تقديس الدين دبصادره األصلية كتاباً وسنة، من أف يرب را اذباىا إشكاالت، وتتمثل نس

فكريا، أو موقفا ما من إحدى ادلسائل ادلفروضة يف الواقع، وىو ما سب ت مالحظتو على منهج التربير يف 
على  قاصرا -مثال–تراث الغزايل وابن رشد مع تفاوت بينهما... لو جعلنا اإلسالـ يف العصر احلديث 

االشًتاكية مثال أو على الرأمسالية فلنا أف نتصور كيف يكوف وضع اإلسالـ اليـو بعد اهنيار الشيوعية 
3السوفياية، وما أفرزتو الرأمسالية من مشاكل ال ربصى؟  

أما ما يثريه ىذا الكالـ من شبهات فلعل  من أعلها على اإلطالؽ: إقصاء الدين من الواقع، "واحلكم 
لوجود اجملتمعي كل و، ذلك اجملتمع الذي يرتبط يف وجوده وحركتو، ومقوالتو باألصوؿ العقدية بعدـ شرعية ا

4احلاكمة لوحدة الدين والدنيا، وحلاكمية الشرع وإلزاميتو."  
"فالقوؿ بإلزامية السياسة النتظاـ عقد االجتماع البشري، أيا  كانت طبيعة تلك السياسة ال يعين أبداً 

وضعية ذلا عند غياب سياسات ذلا تصورىا األصيل من الشرع من عدة أمور: إمكاف تقبل مفاىيم  
أف  القوؿ بإمكاف األخذ بسياسات وضعية تكريساً دلقاصد شرعية ىو قوؿ ػلمل مناقضة الًتتيب -1

ادلنطقي بني الغايات والوسائل، أو بني السياسات واألحكاـ كما ينطوي على اختزاؿ مفهـو السياسة إىل 

                                                           
 .51فوزي خليل: ادلرجع السابق،  - 1
 وىو قوؿ كل متبين للعلمانية كتيار فكري سبقت اإلشارة إليو من خالؿ تأسيس ادلنهج الوضعي. - 2

 انظر على سبيل ادلثاؿ:
 اؿ باروت: ادلرجع السابق.مج

 1ىامش 11. وإف نفى األخري انتماءه العلماين انظر، ص 59،59أبو يعرب ادلرزوقي:ادلرجع السابق، 
 زلم د الرمحوين: ادلرجع السابق. 

 .79: تركي احلمد: ادلرجع السابق،  انظر - 3
 .59،59أبو يعرب ادلرزوقي:ادلرجع السابق، 

 .161ادلرجع السابق، :  زلي الدين زلم د قاسم - 4
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نيات ووسائل زلد دة دوف عالقات ارتباطية بادلقصد وباإلطار العقدي الذي يضفي على السياسة رلر د تق
 عناصر فاعليتها وسبايزىا كما يشكل حدودىا وضوابطها.

ال بد  وأف يقود إىل أحد  -حىت لو اعتربناىا رلر د وسائل وتقنيات -فإف  استجالب سياسات وضعية   
 أمرين: 

ما ذبهلو أو تتفهمو أو شلارسة فاعليتها ضد مقصودىا الشرعي )...( كما تنفي  عدـ الفاعلية يف تكريس
أصالة التجربة السياسة كل رلتمع وحضارة واحللوؿ  زلل الدين ذاتو، فهي كوسيلة تفقد اجملتمع وحدة 

 النظرة وادلمارسة وخصوصية التأمل الذايت والتجربة.   
أشرؼ األصوؿ ليس اقتصار أحكامها على مراعاة أصوؿ أف  ما غلعل السياسة الشرعية أصال من  - 1

ا ىو مراعاهتا ألصوذلا العقدية وروابطها بتكريس  العمراف البشري مثلما ىو احلاؿ يف اإلطار الوضعي، وإظل 
 البعد اإلذلي يف الفعل واحلركة والسياسة ولو من خالؿ أداء دورىا يف العمراف البشري. 

اـ الشرع بالتقصري وعدـ تكامل غاياتو بوسائلو أو أحكامو، أو اهتامو أف  القوؿ السابق يعين اهت -5
 باجلمود وعدـ اإلتياف بأحكاـ تقـو على إعماذلا وتكريسها سياسة ذلا ذات ادلصدر واألصل العقدي.

أف  ازباذ وسيلة تنتمي إىل منظومة مغايرة لتحقيق مقاصدىا، ذبعل منها رلر د فكرة اضلرفت هبا  -1
)...( ولتحو لت األحكاـ الشرعية إىل رلرد أىداؼ فضفاضة تتسع ألكثر من وسيلة مغايرة، تطبيقاهتا 

وإىل مفاىيم تنسجم مع أكثر من تطبيق وتضيع معادلها ومقوماهتا الذاتية، فكل سياسة تفًتض وتستبطن 
اربدت وضعيتها اخلاصة وواقعها وإمكاناهتا من ناحية وأىدافها وغاياهتا من ناحية أخرى وحىت لو 

ادلقاصد أو تشاهبت الغايات فإف  تغري اإلمكانات والوسائل يستدعي بالضرورة تغري السياسات ويف أغلب 
 األحياف إعادة النظر يف الغايات ذاهتا.

فليست ادلنظومات العقلية أو الفكرية أو ادلنهجية تكوينات متماثلة أو زلايدة بشكل ؽلكن معو أف 
ا ننقل توجهات نأخذىا كما تؤخذ النبتة لغرسه ا يف سياؽ جديد، ألف  ما ننقلو ليس شيئا زلايدا وإظل 

       1وأغراضا وأظلاطا وعالقات ونظما قيمية ليست متسقة مع النظم ادلوجودة يف اجملتمع ادلنقوؿ إليو."
                                       

لسابقة  وىل ؽلكن اختياره كمنهج لكن ىل يصلح أف يكوف ادلوقف الثالث جوابا عن اإلشكالية ا
 للمقارنة بني الشريعة والقانوف؟                                  

وقبل اجلواب قد تطرح األسئلة التالية:   
 قد يقوؿ قائل إف  ىذا اخليار ال يتماشى مع واقع األمة اإلسالمية فضال عن أن و  

                                                           
 .161زلي الدين زلمد قاسم: ادلرجع السابق،  - 1
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د يف تتبع الفروؽ يف حني تنتج احلضارة الغربية وتبدع يف شىت منهج غري منشئ، إذ ال يقـو إال  على رلر د النق
 اجملاالت، فهو ليس إال  موقفا سلبيا ينكر ما للغري من حق؟ 

فالغرب كما قيل:"ليس شراًّ كلو بل إف  ىنالك من ادلفاىيم يف رلاالت السياسة واالجتماع واالقتصاد والفكر 
1الشيئ الكثري الذي ؽلكن االستفادة منو."  

 إف  دخولنا احلداثة لن يكوف ناجعا وفعاال إال  إذا مت  ذبنب احللوؿ التلفيقية واتصف باجلذرية، فمن دوف قطع ث  
جذري مع ما يعرقل تطورنا واتساقنا مع العصر سنبقى على ىامش التاريخ وضلكم على أنفسنا بالتبعية الدائمة 

2للحضارة الغالبة...  
ابلو بالطبع قبوؿ جزئي وربقيق األصالة يف ىذا ادلقبوؿ، يشكل جزءا كبريا من ال شك أف   الرفض اجلزئي الذي يق

اجلواب على اإلشكالية ادلتقدمة إذ مل يقبل ما قبلو ألن و نتاج غريب أو فكر وضعي  ؼ:"أخس شيئ يف ميداف 
ا أخذ هبا واعتقد الفكر أف يتبجح ادلرء بأفكار ال يعرؼ منابعها، وال أسسها، وال قيمتها يف معيار العقل، وإظل

3صحتها ألف  من قاذلا قوي."  
كما ال يكوف الرفض ألجل اختالؼ ادلرجعية فقط، فإف   ادلنهج األمثل: ادلنهج النقدي بعرض ما يتعلق هبذه 

القوانني على ميزاف الشرع، فما قبلو منها أخذ بو، وما مل يقبلو مل يؤخذ بو، فال يكوف القبوؿ مطلقا انبهارا وال 
ا فكريا أو خضوعا للقوي.استالب  

"وشلا يؤسف لو بسبب اخلواء الفكري والتعويض السياسوي الباىت الذي سيطر على النفوس وملك العقوؿ 
4وسجنها يف نظاـ من التفكري استعصى عليو ربمل االندماج النقدي يف العصر."  
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فروؽ يف الدراسات ادلقارنة بني الشريعة والقانوف، ال يقتضي فإف  اختيار ىذا ادلنهج النقدي  أو مراعاة الو ختاما 
ال ؽلكن إنكارىا البتة كما ال ؽلكن إنكار االعًتاؼ  ،أف يغرر صاحبو فادلسلموف فعال يف حالة من الضعف والوىن

نوا وال حبق اآلخر يف اإلبداع والتفوؽ احلضاري والقانوين التنظيمي، والكاتبة تدوف ىذه األسطر بعزؽلة  "وال هت
 ربزنوا وأنتم األعلوف إف كنتم مؤمنني"

األموي إىل اليـو  االنقالبومع األخذ هبذه العزؽلة فال بأس من التنبيو إىل أف  ما قرره العلماء بشأف األنظمة  منذ 
ن يفهم معزوال عن سياقو التارؼلي وال مفصوال عما آلت إليو أوضاع األمة وأحواذلا اخلاصة والعامة م غلب أال  

تراجع عن مقاصد اإلسالـ ومطالبو، وال بعيدا عن منطق ادلوازنة والًتجيح بني ادلصاحل وادلفاسد، أو وقت 
الضرورات الذي قد يباح فيو ما ال يباح يف غريه من األحواؿ العادية وساعة االستقرار واالطمئناف العاـ فلقد اعترب 

ناحية ادلبدئية إال أف  كيفية إصالحها ظلت زلكومة عند مجيع العلماء  ىذه األظلاط من األنظمة غري الشرعية من ال
ادلدارس اإلسالمية بفقو ادلقاصد واستحضار ادلآالت وسياسة التنزيل ومنهج ادلوازنات والًتجيح بني ادلفاسد الواقعة 

1أو ادلتوقعة.  
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