Sharī‘ah sau despre istoria umană a voinţei divine

Introducere

Există mai multe dimensiuni diferite, dar unitare ale
Coranului, anume dimensiunea teologică, metafizică, eticospirituală şi legală. Aceste dimensiuni au fost în mod artificial
fragmentate şi analizate izolat în cadrul următoarelor discipline
clasice islamice: teologie, filosofie, misticism şi jurisprudenţă /
fiqh.1 Dimensiunea coranică legalistă include la rândul ei domeniul social, respectiv regulile practice cum ar fi cele legate de
căsătorie, divorţ, moştenire, tranzacţii comerciale etc, reguli
adesea întreţesute cu aspecte etice şi/sau care ţin de sfera adorării
divinităţii / cibādāt.2 Înainte de a analiza punctual principalele
fundamente teoretice care stau la baza jurisprudenţei islamice
premoderne, vom clarifica patru aspecte referitoare la statutul
general şi funcţionalitatea acestui tip aparte de jurisprudenţă
pentru a înţelege mai bine distincţiile conceptuale şi metodele
specifice, variate care au marcat dezvoltarea legilor islamice.
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Abu Zayd, Nasr, „The Status of Women between the Qur’an and Fiqh’, în
Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic
Legal Tradition, Mir-Hosseini, Vogt, Larsen (ed.), I.B. Tauris, London, 2013,
pp. 154.
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În primul rând, trebuie să precizăm că stipulările legale
islamice care vizează domeniul social nu reflectă, aşa cum
adesea necritic şi reducţionist se afirmă şi de către unii
musulmani, dar şi de către nemusulmani, Voinţa perfectă,
eternă a lui Dumnezeu (šarīcah)3, ci doar efortul uman, failibil,
permanent al individului de a înţelege (fiqh) această Voinţă.4 În
detaliu despre această clarificare terminologică importantă vom
discuta în primul capitol al acestei cărţi. Vom menţiona în
această introducere doar că savanţii musulmani au construit o
jurisprudenţă (fiqh) dinamică, reformabilă, cât se poate de
mundană, care încearcă să aproximeze valorile sacre eticomorale şi idealurile abstracte care infuzează textul coranic.5 Un
exemplu edificator mai concret: dreptatea (cadl) reprezintă în
sine o valoare coranică centrală, constant reiterată şi plasată
direct în inima šarīcah-ei. Pe de altă parte, modul în care acest
concept a fost înţeles şi tradus de-a lungul istoriei gândirii
islamice în injoncţiuni practice, ca parte a jurisprudenţei
islamice (fiqh), a constituit un proces inevitabil failibil, diferit de
c

statuarea sa ca valoare centrală şi ideal al šarī ah-ei. Înţelegerea
dreptăţii a depins nu doar de o viziune teologică, cât mai ales de
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Sistemul de transliterare folosit în acest volum este conform ISO 233-2:1993.
Ne-am permis o singură excepție, în titlu, pentru facilitarea identificării
conceptului de șaria / šarīcah. Astfel, doar în titlu am folosit sharī‘ah în loc de
šarīcah.
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Family, Petaling Jaya: Musawah, Malaysia, 2009, p. 25.
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o serie de factori variaţi, externi care au influenţat evoluţia
cunoaşterii religioase. Diferite metodologii aplicate procesului
de definire a dreptăţii au apărut. Juriştii ashariţi au considerat că
acest conţinut al dreptăţii trebuie dedus exclusiv din textul
sacru. Juriştii muctaziliţi au pledat, în schimb, pentru o
înţelegere raţională a dreptăţii, pentru o cunoaştere umană
intrinsecă. Important de semnalat, înainte de a încheia această
exemplificare, pentru a sublinia heterogenitatea şi varietatea
legilor islamice: nu a existat nici un consens printre juriştii
musulmani nici referitor la aria de manifestare sau la implementările legale ale dreptăţii.6
În al doilea rând, se impune o demistificare terminologică.
În această formă, la singular, nu putem discuta despre o lege
islamică unitară, coezivă, decât, poate, strict euristic, într-un mod
programatic şi pragmatic asumat, tratând „legea islamică” doar ca
o simplă abstracţiune menită să eficientizeze menţinerea unui
discurs mai simplu şi uşor de înţeles, dar care, în realitate şi în
istorie, acoperă o largă varietate de înţelegeri a ceea ce ar putea
reprezenta o lege întemeiată pe principii islamice. Altfel spus,
atunci când ne referim la legea islamică, ar trebui întotdeauna să
continuăm cu o precizare doctrinară. Ne referim la legea islamică
hanbalită, şiită (şiită zaidită, duodecimană sau ismailită), hanefită,
shafiită, malikită, în interpretare sufită (vezi Ibn Arabi), în
interpretare filosofică (vezi Averroes / Ibn Rushd), în interpretarea
musulmanilor modernişti (Muhammad ̒Abduh, Jamal ad-Din
al-Afghani) sau a celor liberali şi progresişti (Khaled Abou El Fadl,
6

Mir-Hosseini, Towards..., op.cit., p. 26.
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Ebraheem Moosa)? Legea malikită este diferită de legea shafiită,
încă şi mai diferită de legea şiită sau de propunerile contemporane
progresiste ş.a.m.d. Pe de altă parte, adesea, păstrând acelaşi
exemplu, legile imamului Malik ibn Anas (m. 795), întemeietorul
şcolii de gândire malikite, diferă de interpretările ulterioare ale
declaraţiilor imamului Malik propuse de către discipolii şi
învăţaţii din alte epoci şi din alte societăţi care au continuat să îşi
reclame apartenenţa la şcoala malikită. Desigur, aceste variaţii de
devenire istorică, contextualizată a diverselor sisteme de jurisprudenţă islamică se păstrează totuşi în cadrul unei paradigme
epistemologice şi metodologice comune care a rămas necontestată
şi nereformată din fundamente până la apariţia teoretizărilor
contemporane ale musulmanilor progresişti.
În al treilea rând, derivând din precizările anterioare,
trebuie să clarificăm explicit de la început că toate interpretările
legale islamice sunt în mod inevitabil conjuncturale, schimbătoare şi incomplete. Legile islamice au fost formulate în urma
unui proces evolutiv, dinamic, cumulativ şi au suportat diverse
metamorfoze conceptuale de-a lungul secolelor, semnificativ
marcate adesea şi de relaţia simbiotică aparte şi de dependenţa
complicată care a existat între lege şi politică sau între profesia
juridică şi autorităţile din sfera politică. Relativitatea analizelor
juridice islamice este înrădăcinată în condiţionarea lor culturală
şi istorică. Regulile sau normele islamice legale sunt masiv
influenţate de supoziţiile filosofice, istorice, teologice, lingvistice
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şi sociologice ale juristului care le construieşte şi ale epocii în
care acesta a trăit şi a gândit.7
Evident, o consecinţă a acestei interferenţe inevitabile a
contextului istoric, cultural, social, economic şi politic, precum
şi a subiectivităţii juristului asupra procesului de constituire a
legilor islamice o reprezintă necesitatea reformării continue a
legilor islamice. Reformulările actuale ale legilor islamice şi
chiar ale fundamentelor teoretice ale jurisprudenţei islamice
înseşi sunt obligatorii dat fiind că unele supoziţii epistemologice
şi politice prezente în timpul construirii premoderne a jurisprudenţei islamice sunt clar diferite de supoziţiile contemporane,
legile islamice premoderne devenind astfel anacronice şi incapabile să răspundă necesităţilor comunităţilor contemporane de
musulmani.
Tocmai de aceea, în al patrulea rând, este important de
semnalat că, aşa cum au detaliat diferiţi jurişti musulmani
progresişti, posibilitatea reexaminării instrucţiunilor şi poruncilor
coranice sau profetice8 care conţin indicatori ai Voinţei divine
trebuie să rămână deschisă în istorie. Nici o comunitate
interpretativă, instituţie sau individ nu are dreptul de a îngheţa
înţelegerea legalistă într-o aşa-zis reflectare exclusivă, atemporală
şi definitivă a dreptăţii divine.9 De altfel, jurisprudenţa islamică
tradiţională nu a operat decât în limitele probabilităţilor şi a

7

Soroush, Abdul-Karim, „The Evolution and Devolution of Religious
Knowledge”, în Kurzman Charles (ed.), Liberal Islam. A Sourcebook, Oxford
University Press, Oxford, 1998, pp. 245-246.
8
Extrase din relatări / ḥadīṯ-uri atribuite profetului Muhammad.
9
El Fadl, Speaking..., op.cit., 2001, pp. 132-133.
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dovezilor variabile, evitând, cel puţin la nivel declarativnormativ, să îşi aroge certitudini divine.10 Pe de altă parte, este
adevărat că dezvoltarea exacerbată şi unilaterală a jurisprudenţei
islamice, inevitabil dublată de sufocarea graduală a analizelor
raţionaliste şi etice,11 a generat abordări neechilibrate, cu
consecinţe pragmatice nocive asupra anumitor grupuri de
oameni cum ar fi nerespectarea dreptăţii de gen (egalitatea
dintre bărbaţi şi femei), a drepturilor persoanelor de alte
orientări sexuale şi de gen sau a drepturilor nemusulmanilor sau
a adepţilor confesiunilor islamice considerate a fi „neortodoxe”.
Dacă sau nu aceste metodologii jurisprudenţiale premoderne şi
conţinuturile legaliste rezultate reprezintă unica modalitate de
funcţionare a unei jurisprudenţe întemeiate pe principii
coranice este o întrebare la care cartea de faţă îşi propune să
răspundă în cele ce urmează.
Volumul este împărţit în două capitole. În primul capitol
vom analiza procesul evolutiv complex de construire şi
dezvoltare a jurisprudenţei islamice, inclusiv interferenţele sale
relevante cu spaţiul politic şi impactul contextului socio-cultural
şi economic dintr-o anumită epocă asupra demersurilor
multiple de formulare a legilor islamice. Tot aici vom explora
succint fundamentele teoretice ale jurisprudenţei islamice
premoderne, explicând determinaţiile generale ale surselor,
instrumentelor şi principiilor jurisprudenţiale majore. Astfel,
vom analiza sumar cum a fost înţeles Coranul în calitate de text
sacru al musulmanilor în raport cu demersul de extragere a
10
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legilor islamice, cum a fost conceptualizată sunnah, tradiţia
profetică, şi cum diferitele sale formulări au influenţat procesul
de derivare a legilor islamice, insistând asupra implicaţiilor
juridice şi hermeneutice ale procesului de ḥadīṯificare a sunnahei, cum în construirea regulilor islamice au operat decisiv şi alte
instrumente şi principii jurisprudenţiale cum ar fi ’iğmāc –
consensul opiniilor, qiyās ‒ deducţia analogică, istiḥsān –
preferinţa juridică, maṣlaḥah mursalah ‒ interesul public, ‘urf –
obiceiul, istiṣḥāb ‒ prezumţia continuităţii, iğtihād ‒ exercitarea
raţionamentului juridic independent sau principiul sadd alḏarā’ic ‒ al blocării mijloacelor.
În cel de al doilea capitol al volumului prezent vom
examina, bineînţeles, făcând referinţe şi la tranziţiile moderne,
două tendinţe majore, radical diferite, ale jurisprudenţei islamice
contemporane: reducţionismul salafit şi reviviscenţa maqāṣid al
šarīcah, a šarīcah-ei bazate pe obiectivele etice coranice.
Emergenţa, diseminarea şi popularizarea fulminantă a metodologiei – atenţie, nu neapărat şi ideologiei – salafite în procesul de
extragere a legilor islamice sunt aspecte discutate în prima
secţiune a acestui ultim capitol. Ca studiu de caz, vom analiza
două dintre paradigmele epistemologice şi metodologiile hermeneutice care au făcut posibilă justificarea violenţei atroce a
adepţilor ideologiei ISIS în registrul moralităţii, dincolo de
conţinuturile ideologice atipice pe care aceştia le-au promovat,
în opoziţie cu complexitatea şi rafinamentul opiniilor sunnite
clasice.
Dezvoltările contemporane de factură progresistă ale
maqāṣid al šarīcah, ale unui mod de construire a legilor islamice
recentrat pe obiectivele etice coranice, încadrat într-o citire
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holistică, tematică şi dublu contextualizată (textual şi istoric) a
textului sacru coranic, reprezintă subiectul de studiu al celei de a
doua secţiuni a ultimului capitol. O exemplificare a eficienţei
acestei metodologii jurisprudenţiale, de altfel înrădăcinată
tehnic tot în jurisprudenţa premodernă, va fi integrată în
expunerea succintă a explorărilor feministe din cadrul
jurisprudenţei islamice contemporane. În genere, pe parcursul
întregului volum, cu excepţia subcapitolului despre ISIS, am
preferat să exemplificăm impactul metodologiei jurisprudenţiale în elaborarea unor legi concrete care afectează anumite
grupuri de oameni, istoric vulnerabile, aducând în discuţie în
principal problematica de gen.
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I. Fundamente teoretice ale jurisprudenţei
islamice premoderne
1. Constituirea şi dezvoltarea jurisprudenţei islamice
premoderne
În perioada contemporană, termenul de šarīcah, extrem de
controversat şi confuz redus la sensul de lege islamică, este
invocat şi abuzat cu frenezie, pe de o parte, de către islamiştii
radicali captivaţi de idealul nebulos al constituirii unui califat
islamic guvernat de šarīcah. Devotamentul entuziast al islamiştilor radicali faţă de implementarea pedepselor islamice / ḥudūd,
pedepse considerate a fi dovada supremă şi unicul criteriu de
demonstrare şi legitimare a „islamicităţii” regimului propus în
acest sistem de manipulare religioasă subordonată scopurilor
politice, nu este egalat şi explicat decât de ignoranţa copleşitoare
şi arogantă în ceea ce priveşte complexitatea şi varietatea jurisprudenţei islamice tradiţionale, precum şi a diferitelor moduri de
interpretare ale Coranului şi sunnah-ei, tradiţiei profetice, în
istoria islamică. Pe de altă parte, într-o abordare la fel de
esenţialistă şi simplistă, mass media occidentală prezintă adesea
tot ceea ce se petrece în societăţile cu populaţie musulmană drept
15
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o manifestare a adoptării šarīcah-ei, percepute artificial şi
decontextualizat ca o lege divină codificată, unitară, implementată sistematic la nivelul societăţii, în fapt, redusă în acelaşi
mod islamist la un set de elemente simbolice barbare şi atroce
cum ar fi uciderea adulterinilor sau tăierea mâinii hoţilor etc.
Paradoxal, dacă ne raportăm la preconcepţiile populare
larg răspândite menţionate mai sus, legislaţia actuală din ţările
musulmane nu este produsul jurisprudenţei islamice decât izolat,
prezentând multe elemente importate din codul juridic francez şi
american. Legile actuale din spaţiile musulmane au un caracter
hibrid pregnant, păstrând parte din determinaţiile esenţiale ale
jurisprudenţei tradiţionale premoderne doar în ceea ce priveşte,
în general, codul familiei. Dinamica, negocierile şi confruntările
existente între diferite grupări ideologice islamice contemporane,
anume între tradiţionalism, neotradiţionalism, islamism, secularism, salaf(ab)ism, interpretările moderniste şi progresiste
recente1 sunt, printre altele, înrădăcinate în variatele înţelegeri
doctrinare, nu rareori incompatibile, asupra a ceea ce reprezintă
legile islamice ca atare şi modul lor de constituire.
Înainte de a începe succinta incursiune în istoria
constituirii şi dezvoltării legii islamice, trebuie să mai facem o
1

Aceste subiecte au fost abordate în alte lucrări. Vezi pentru mai multe detalii
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Progressive Interpretations in Contemporary Islam’, în Studia Politica:
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