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ال�سلطة الدنيوية واملعرفة الدينية :جدال
حممد ال�شحي

يف �إطار االنتقال النوعي الذي تعي�شه املجتمعات العربية من طو ٍر �أقرب �إىل التقليدية �إىل طور ينزع للحداثة ،تتكاثر الدرا�سات الو�صفية
للمكون الديني الإ�سالمي ،مبا �أنه يحتل املرتبة الثانية بعد مك ّون اللغة يف هو ّية هذه الأمة .ويف هذا ال�سياق ،يتحدث عبداللطيف
الهرما�سي يف مقاله املعنون بـ»ال�سلطة والق�ضايا وامل�س�ؤولية يف املجال الإ�سالمي» ،عن عالقة ال�سلطة باملعرفة الدينية ،واختالط الديني
بالدنيوي ،وت�أثري وت�أثر كل منهما بالآخر بفعل امل�صلحة التي تدفع كال منهما نحو فعل معني ،وتربر التحوالت املعرف ّية تب ًعا للتحوالت يف
الديني �أو ال�سيا�سي .ويتخذ الهرما�سي من الإ�سالم ال�س ّني جماال لدرا�سته من غري �أن يربر ذلك مبا يكفي ،و�أظنه نحا هذا املنحى لتوافر
�أدبيات مت ّكنه من تو�صيف احلالة الدينية وال�سيا�سية.
بادئ ذي بدء ،نقف مع �أول عتبة يف مقال
ريا
الهرما�سي ،عتبة العنوان؛ لننظر يف �أب��ع��اد ما �سيتناوله تنظ ً
وتطبي ًقا .ذلك لمِ ا متثله عتبة العنوان من �أهمي ٍة يف توجيه القراءة،
وتعمل يف توجيه ا�ستجابة القارئ للن�ص .حُتيلنا �أول كلمة يف العنوان،
“ال�سلطة”� ،إىل جمموعة من الدالالت املتعلقة يف حقل ال�سيا�سة؛
من مثل :ال��ق��وة ،الرعاية ،التبعية ،الرتاتبية – وبالتايل �إىل تلك
العالقة اجلدلية بني احلاكم واملحكوم ،التابع واملتبوع يف ظل نظا ٍم
ما� .إ ّن هذه اجلدلية بني احلاكم واملحكوم م�ضبوطة مبجموعة من
“الق�ضايا” ،التي متثل اجل��ان��ب امل��ع��ريف (الفل�سفي) ال��ذي تنبني
عليه تلك العالقة اجلدلية .وهي �-أي املعرفة -متار�س �سلطتها على
الأفراد من حيث يدرون �أو ال يدرون ،كما قرر ذلك الفيل�سوف مي�شيل
فوكو .لكننا ال نتبينّ امل��راد من كلمة «امل�س�ؤولية» يف العنوان يف هذا
الإط��ار الذي ر�سمناه ،وا�ستعددنا ملواجهته يف ن�ص املقال من جدلية
ال�سلطة واملعرفة .كل ذلك ي�أتي يف جت ٍّل و�سمه الهرما�سي بـ»املجال
الإ�سالمي» ،مبا يتح ّمله من ثقل تاريخي �ضارب يف العمق مبا ال يقل
عن �ألف و�أربعمئة عام.
حدد الهرما�سي جمال درا�سته يف الإ�سالم بتجليه ال�سني ،متج ّن ًبا
بذلك االبتعاد عن مقا�صد بحثه املتمثلة يف تو�صيف اجلدلية بني
ال�سلطة وامل��ع��رف��ة .و�إنيّ �أراه ق��د وف���ق يف ه���ذه اخل��ط��وة الع��ت��ب��ارات
منهجية؛ منها :تثبيت �أحد املتغريات الذي هو ال�سلطة هنا ،مبا �أ ّنها
قائمة على امل�صالح ،ويف امل��ق��اب��ل ،ن��در���س ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ت��ط��ر�أ على
املتغري الآخر الذي هو املعرفة الدينية ،مبا �أ ّنها قائمة على املبادئ.
لكننا ال ميكننا ،بحال من الأحوال� ،أن نزعم �أ ّن املعرفة تابعة لل�سلطة
على الإط�لاق ،و�أن ال�سلطة م�ؤثرة يف املعرفة على الإط�لاق كذلك؛
بل هما يف عملية ج��دال ال تنتهي ،ويُعمل كل ط��رف منهما مِ ب�ضعَه
يف الآخ���ر على ا�ستحياء .ولي�س �أدل على ذل��ك م��ن اعتماد الإ���س�لام
بتجليه ال�سني دي ًنا ر�سم ًّيا للدولة يف فرتات طويلة ،تتخللها فرتات
ّ
مت فيها اعتماد التجلي ال�شيعي عند الفاطميني ،وذه��اب �أه��ل عمان
�إىل ال�صبغة الإبا�ضية .وهذا التفاوت يف اعتماد التجلي الديني يعك�س
تبعية ن�سبية للمعرفة لل�سلطة .يف املقابل ،هناك ثورات �سيا�سية رُفعت
فيها املعرفة (بتجليها املذهبي) �شعا ًرا؛ كما قد ُع َّد املعتزلة مفكرين
للمعار�ضة ،والأ�شاعرة مفكرين لدولة بني �أمية.
يف الإط���ار النظري ل��درا���س��ت��ه ،ينطلق الهرما�سي مم��ا �أق��� ّره بيري
بورديو ،البنيوي الفرن�سي ،من اتهام كل الأفعال الفردية ،وو�ضعها
يف ق��ف�����ص االت���ه���ام ب��االن��ط�لاق م���ن “م�صلحةٍ” م���ا يف ه���ذا ال��ف��ع��ل
ال�سو�سيولوجي (االج��ت��م��اع��ي) �أو ذاك ،مب��ا يف ذل��ك �أف��ع��ال امل�ؤ�س�سة
الدينية ،و�أطلق عليها “امل�صلحة الدينية” .ويعرف بورديو امل�صلحة
ال��دي��ن��ي��ة ب���أ ّن��ه��ا “الفائدة ال��ت��ي جت��ده��ا ج��م��اع��ة �أو طبقة يف �أمن���وذج

حمدد من املمار�سة �أو االعتقاد الديني ،وباخل�صو�ص يف �إنتاج و�إعادة
�إنتاج ون�شر وا�ستهالك �أمنوذج معني من خربات اخلال�ص” .ويوجه
الهرما�سي نقدًا قويًّا لهذا االختزال غري املربر للدين ،والنظر �إليه
نظر ًة براجماتية (نفعية) تقتل فيه اجلانب الأخالقي اخللاّ ق الذي
ي��دف��ع ال��ف��رد �إىل مفاهيم �إن�سانية م��ن م��ث��ل :الإي���ث���ار ،ال��ك��رم ،وروح
الت�ضحية ،حُ
وتيله �إىل جمموعة من الأط��م��اع التي يتنظرها الفرد
ْ���ن لمِ��ا ق�� ّدم��ه �سل ًفا .وا���س��ت��دل ل��ذل��ك مبفهوم ال��دي��ن كما عند
ك���ر ِّد َدي ٍ
دوركامي من كونه ينتج ُمثُلاً وقي ًما جت�سد ال�ضمري اجلمعي وحتقق
التما�سك والدمج االجتماعي وي�ؤ�س�س االنتماء �إىل جماعة ذات هوية
ثقافية واحدة.
واحلق أ� ّن كالم بوريدو يدور حول �شكل واحد من �أ�شكال الدين؛
وهو ال�شكل امل�ؤ�س�سي ،بينما يتناول دوركامي ال�شكل االجتماعي ال�سابق
يف وج���وده على ال�شكل امل���ؤ���س�����س��ي .فبعد �أن ك��ان��ت التجربة الدينية
فردي ًة (متثلها التجارب ال�صوفية)� ،أ�صبحت اجتماعي ًة تربط بني
�أف���راد جمتمع م��ا يف �إط���ار م��ع��ريف وج���ودي يعطي تف�سريات للوجود
وب��داي��ات��ه وم��ن��ت��ه��اه ،و�إط����ار �أ���س��ط��وري ي��ع��زز ال�����س��اب��ق وي��ث�� ّب��ت��ه ،و�إط���ار
طق�سي ميثل البُعد االجتماعي فيه .ث��م بعد ذل��ك ح�� ّل رج��ل الدين
مكانة مت ّكنه من تكوين م�ؤ�س�سة دينية مبا ت�ضمه من مم ّثلٍ للدين
ودُو ٍر للعبادة و�أداء الطقو�س� .إذن هناك ثالثة �أ�شكال للدين ،حتدث
بورديو عن ال�شكل الثالث ،بينما رد عليه الهرما�سي بال�شكل الثاين،
ف�لا معنى الع�ترا���ض الهرما�سي �إذن؛ فاملنطلقات -و�إن تداخلت-
خمتلفة ،وامل�صالح متباينة؛ فامل�ؤ�س�سة الدينية لها م�صاحلها التي ال
تعب�أ مب�صلحة الفرد .وال �أدل على ذلك يف الرتاث الإ�سالمي من ذلك

الباب يف �أ�صول الفقه املو�سوم بـ”امل�صالح املر�سلة” الذي مي ّكن الفقيه
من �إ�صدار حكم قد يخالف ن�صًّ ا قر�آن ًّيا �أو نبويًّا يف �سبيل �سد ذريعة �أو
رد مف�سدةّ ،
بغ�ض النظر عن حاالت الأفراد ب�أعيانهم.
انتقل الهرما�سي بعد ذلك للحديث عن الإزدواج��ي��ة احلا�صلة يف
ال�شخ�صيات الدينية الكربى؛ وم ّثل لذلك بالنبيني عي�سى وحممد
عليهما ال�����س�لام .-تلك االزدواج�� ّي��ة ب�ين كونهما نبيني ال ّيب�شران
����س���وى ب��احل��ي��اة الأخ�������رى ،وب��ي�ن ك��ون��ه��م��ا زع��ي��م�ين ���س��ي��ا���س��ي�ين لفئة
انت�صرت يف مرحلة الحقة وك��ان لها ���ش���أن يف تر�سيم ال��واق��ع .ولعل
�إتيانه مبقولة امل�سيح عليه ال�سالم لليهود عندما �أرادوا �إيقاعه يف
يد ال�سلطة الرومانية (الوثنية) ،يف مو�ضوع اجلزية ،قال�“ :أدّوا ما
لقي�صر لقي�صر ،وما هلل هلل” ،هنا تنف�صل املكانة الدينية عن املكانة
ال�سيا�سية ،و�أرج��ع الهرما�سي ذلك �إىل حالة اال�ست�ضعاف التي كان
يعاين منها امل�سيح و�أت��ب��اع��ه .بينما ا�ستفاد م��ن ه��ذه املقولة امل�صلح
امل�سيحي مارتن لوتر ب� ْأن �أ�س�س لفكر العلمانية وف�صل م�ؤ�س�سة الدين
عن م�ؤ�س�سة الدولة حلماية الدين.
وباملثل ،ميكننا اال�ستفادة من املوروث الديني الإ�سالمي يف االجتاه
ذات��ه؛ ففي ذل��ك القول للنبي حممد  -عليه ال�سالم  -جلماعة �أهل
املدينة�“ :أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم”ٌ ،
ف�صل ملكانته الدينية عن مكانته
الدنيوية .فهل �سينجح خطاب جتديدي من داخل الإ�سالم يف ت�أ�سي�س
فكر العلمانية؟!
ي��ح��دد الهرما�سي �ست وظ��ائ��ف للم�ؤ�س�سة الدينية يف الإ���س�لام؛
�أهمها  -والتي حولها مدار احلديث« :-وظيفة ن�صح احلكام وتقدمي
امل�شورة باعتبارهم ممثلني للمجتمع ومن �أهل احلل والعقد» .وي�ؤكد
على التفاوت الكبري الذي ح�صل يف تو�صيف الفقهاء للحكام واخلليفة
تب ًعا للحالة ال�سيا�سية ال�سائدة ،وا�ستخدام ال�سا�سة للفقهاء ،بكل
م��ا حتمله كلمة “ا�ستخدام” م��ن م��ع��انٍ �سلبية .ب���دءًا م��ن ا���ش�تراط
ال ُق َر�شية يف اخلالفة مع الإمام ال�شافعي (204-150هـ) ،وذلك طبيعي
نتيجة ل�سلطة بني العبا�س القر�شية ،ولي�س انتهاء بالتنازل عن هذا
ال�شرط مع اجلويني ( 478هـ)� ،أيام ال�سلطنة ال�سلجوقية!
يف النهاية �أق��ول �إ ّن الهرما�سي قد و ّف��ق �إىل حد كبري يف تو�صيفه
لعالقة الديني بال�سيا�سي ،وتو�صيف اجلدلية املرتتبة وفقها .لكنني
�أعيب عليه ال�ضبابية يف العنوان وع��دم االت�ساق الوا�ضح مع طرحه
يف املقال� .أ�ضيف �إىل ذلك غياب النظرة الغائية عن درا�سته وموقعها
من الدرا�سات احلديثة؛ فهل هي -يا ترى -واقفة عن ح ّد التو�صيف؟
�أو �أنها تريد خدمة الفكرة العلمانية يف ف�صل امل�ؤ�س�سة الدينية عن
امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية؟ الأمر غري وا�ضح.
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