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ال�سلطة ال�سيا�سية والرتاث الديني
داود �سليمان

يناق�ش العربي �إدنا�صر يف بحثه املوجز يف جملة الت�سامح «جدلية املعريف وال�سيا�سي يف الفكر الإ�سالمي» �إ�شكالية التداخل ما بني املعرفة
«الدينية» وال�سيا�سة يف الإ�سالم ،ذلك وكما هو معلوم �أن الفكر الإ�سالمي ي�ؤ�س�س ل�سلطة ت�شريعية تعنى ب�أحوال ال ّنا�س يف دنياهم و�آخرتهم
مما جعل ال�سلطة تعمل على ا�ستمالة حاملي العلم ليكونوا يف �صفها ويكونوا �أداة تخدم م�صاحلها حتت وقع الإغراء والر�شاوي �أو بالإكراه
والرتهيب والتنكيل ،بدل �أن يتحولوا �إىل معار�ضة فكرية و�سيا�سية لتوجهاتها� .ساعد تطور العلوم الإن�سانية املعا�صرة يف تقنيات البحث واملناهج
يف م�ستويات التحليل اللغوي وال�سيميائيات وامل�ستوى التاريخي واالنرثوبولوجي والثيولوجي يف تفكيك هذا االلتبا�س و�إزالة القدا�سة عن كثري
من الق�ضايا التي ال ُي�سمح مب�سا�سها �أو �إعادة التفكري بها ونقدها و�إظهار بداهتها و�أ�صلها الأر�ضي ،حيث لعبت ال�سلطة ال�سيا�سية دورا بار ًزا
يف خلق وت�شكيل كثري من العقائد والأفكار والتوجهات الدينية �سواء كان ذلك يف الت�أثري العر�ضي �أو املبا�شر بها �أو حتى يف اخرتاعها والذي
�سنناق�شه من خالل عر�ضنا ملقالة العربي �إدنا�صر يف هذا املقال.
العربي �إدنا�صر يبحث يف واح��دة من �أه��م الق�ضايا الثقافية وه��ي علم
الكالم ويذكر �أ ّن الفهم ال�سائد عن هذا العلم ب�أ ّنه علم يبحث يف العقائد
والإميان مبنطق العقل والربهان دون �أن يكون مت�أثرا بالواقع واحلال
ال�سيا�سي ال��ذي ت��زام��ن م��ع ن�ش�أته؛ ل��ه��ذا ك��ان ال�����س���ؤال ه��ل ه��و ك�لام يف
ال�لاه��وت؟ �أم ه��و ك�لام يف ال�سيا�سة؟� .أث��ار م�شكل اخل�لاف��ة �أو الإم��ام��ة
ب��ع��د وف���اة ال��ر���س��ول ك��ث�يرًا م��ن الإ���ش��ك��االت امل��ع��رف��ي��ة وال��ت�����ص��وري��ة التي
ترتبت عليه نتائج �سيا�سة على م�ستوى الفرد واجلماعة ،ثم عرف نقلة
نوعية بعد الفتنة ومقتل عثمان الذي ن�شب على �أ�سا�سه �صراع �سيا�سي
بني امل�سلمني .ثم ا�ستحواذ بني �أُمية على نظام احلكم وانقالبها على
اخلالفة «ال��را���ش��دة» القائمة على ال�شورى �إىل ملك ع�ضو�ض .يف ظل
هذه الظروف وعلى �أثر ذلك ت�شكلت فرق و�أحزاب ولدت نقا�شاً �سيا�سياً
حتت غطاء فكري وكالمي حول م�سائل االعتقاد والإميان� ،أخذت الفرق
الكالمية تبني مواقفها ال�سيا�سية انطالقاً من ت�أ�صيالت فقهية وعقدية
م�ستوحاة من الن�ص الديني �أو مُعطيات الواقع االجتماعي ال�سيا�سي.
الالفت يف الأم��ر كما يقول �إدنا�صر �أن��ه ّ
مت تقييم هذه الفرق على �أ ّنها
مذاهب مُ�ستحدثة ابتدعت �آراء يف ق�ضايا الإميان واالعتقاد ومت تغافل
�أبعادها ال�سيا�سية ،لهذا ك��ان ال�سكوت على الهجمة ال�شر�سة لل�سلطة
على ه��ذه ال��ف��رق حت��ت دع��وى حفظ ال��دي��ن والعقائد م��ن زي��غ �أ�صحاب
الأه����واء وامل��ل��ل وال��ن��ح��ل .ل��ذل��ك ك��ان ال��ع��زوف ع��ن «ال��ك�لام» م��ن العامة
حتى يتجنبوا اال���ص��ط��دام م��ع ال�سلطة �أو خ��و ًف��ا م��ن ال�شك بعقائدهم.
�أما وقع ذلك يف و�سط املُتكلمني �أنف�سهم فكان يف التحول التدريجي يف
النزعة والتوجهات ال�سيا�سية لعلمهم(م�شكلة الإمامة ،وم�شكلة مُرتكب
الكبرية ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وم�شكلة اخلروج على �أئمة
اجل��ور) وب���د�أوا يخو�ضون يف املقابل يف موا�ضيع ميتافيزيقية جم��ردة؛
عندئذ ر�ضي عنهم رجل ال�سلطة..
الق�ضية الأوىل هي ق�ضية ن�ش�أة الفرق:
حيث �إ ّن الفتنة التي �شهدتها ال�ساحة الإ�سالمية ووالدة هذه الأحزاب
والتيارات ارتبطت جذرياً ب�إ�شكالية الإمامة .يقول ال�شهر�ستاين م�ؤرخ
امللل والنحل ( إ� ّن �أعظم خالف بني الأمة خالف الإمامة� ،إذ ما �سُ ل �سيف

يف الإ�سالم على قاعدة دينية مثل ما �سُ ل على الإمامة يف كل زمان»).ويف
مراجعة تاريخية ب�سيطة جند مث ًال �أ ّن اخل��وارج عُرفوا ب��دءًا مبوقفهم
ال�����س��ي��ا���س��ي م��ن ق�����ض��ي��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ي ب��ن��ت الح��ق��اً ك��م��ا ي��ق��ول �إدن��ا���ص��ر
نظرياتها يف االعتقاد كما نرى ذلك مث ًال يف رف�ضهم التفوي�ض والو�صية
الإلهية يف احلكم بتعوي�ضها باحلكم اجلماعي كما ا�ستخدموا التكفري
للجماعات املناوئة لتربير قتالها واخلروج عليها .كذلك ميكن �إ�سقاط
نف�س القيا�س على حركة ال�شيعة املعار�ضة ال�شر�سة للنظرية ال�سيا�سية
ال�سنية يف الإمامة التي بدت �أول بوادرها يف اجتماع �سقيفة بني �ساعدة،
التي ّ
مت فيها جتاهل علي ال��ذي كان من�شغ ًال بدفن جثمان النبي لهذا
رف�ضوا وطعنوا يف خالفة اخلليفة الأول ومن جاء بعده لأ ّنهم لي�سوا من
بيت النبوة الورثة ال�شرعيني� ،أخذت هذه الفكرة بالتطور لت�أخذ �أبعادًا
�سيا�سية وفقهية والهوتية ،حيث بات يعتقد �أغلبية ال�شيعة بالو�صية يف
تعيني القيادة ال�سيا�سية بد ًال من االختيار ،لذلك قولهم بع�صمة الأئمة
جاء من�سجمًا مع هذا الرباديغم �أو البناء الت�صوري ال�شيعي.
الق�ضية الثانية هي ق�ضية مرتكب الكبرية وتقييم ال�سلوك ال�سيا�سي :
بعد التحول يف ن��ظ��ام احل��ك��م الإ���س�لام��ي نحو منطق يجنح �أك�ثر نحو
منطق تغليب ال�شوكة والقهر و�سيا�سة القتل واجل��ور وهتك الأعرا�ض
واملحرمات و�سلب ل�ل�أم��وال ،ك��ان �أن اجتهت املعار�ضة نحو و�ضع �أحكام
فقهية عقدية تالم�س واقع اال�ستبداد وان�شغلت بهذا الفرق الإ�سالمية
يف ج���دل ف��ك��ري �سيا�سي ح���ول تقييمهم ل��ف��ع��ل ال�سلطة ه���ذا ع�بر ما
ي�سمونه حكم مرتكب اجل��رمي��ة ه��ل ه��و ك��اف��ر �أم م���ؤم��ن؟ وللمعتزلة
موقف و�سطي هنا وهو ما يُعرف لديهم باملنزلة بني املنزلتني فمرتكب
الكبرية عندهم هو فا�سق دون الكفر والإميان.
ال��ق�����ض��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة .اجل�ب�ر واالخ��ت��ي��ار :خ��دع��ة �سيا�سية ل��ل��ه��روب من
امل�ساءلة ال�شعبية:
غ�ضبت جماهري امل�سلمني من حكم بني �أمية ملا ر�أوه من ف�ساد �إداري
وم���ايل فما ك��ان م��ن دول���ة امل��ل��ك الأم��وي��ة �إال �أن �سعت المت�صا�ص هذا
االح��ت��ق��ان ال�����ش��ع��ب��ي ب��ح��رك��ة ذك��ي��ة ح��ت��ى حت��ت��وي �أي �إره���ا����ص���ات ت��زع��زع
ا���س��ت��ق��راراه��ا .روج���ت ون�����ش��رت ع��ق��ي��دة اجل�ب�ر وال���ق���در الإل���ه���ي ال�����س��ال��ب

الإن�سان الأموي يف كل ما يقوم به ولو كان من قبيل الظلم واال�ستبداد.
وك��ان ذاك �سرية �أغلب ملوك بني �أمية فيكون كل ما يفعله احلاكم �أو
ي�أمر به هو تنفيذ �إرادة اهلل حتى و�إن كان يف ذلك جور وظلم؛ فالظامل
هو اهلل وهم لي�سوا �إال �أداة م�سخرة لق�ضاء ما كان �سابقاً يف علم اهلل وبهذا
هم يخرجون �أنف�سهم من �أية م�ساءلة �أو ردات فعل لظلمهم وجورهم ...
الق�ضية الرابعة خلق القر�آن:
ي�صف فهمي جدعان ق�ضية خلق القر�آن يف كتابه «املحنة « بقوله:
حمنة بكل املقايي�س �إذ ح�صل فيها �أك�ب�ر و�أول خ��رق جماعي يف
تاريخ الإ�سالم حلرية الر�أي والفكر واملعتقد ممث ً
ال بقيام ال�سلطة
ال�سيا�سة ب�إجبار ال ّنا�س على تغيري �آرائهم بالقوة « ف�صارت بذلك
ق�ضية التعبد �ش�أناً من �ش�ؤون النظام العام للدولة القول الف�صل
فيه بدل احلوار الفكري احلر وامل�س�ؤول .فكان �أن تدخلت ال�سلطة
زمن امل�أمون با�سم العقالنية فا�ضطهدت القائلني ب�أنّ القر�آن قدمي
لأ ّنه كالم اهلل الأزيل �صفة من �صفات ذاته الأزلية القدمية والحقًا
يف عهد املتوكل»نا�صر ال�سنة» قامت دولته با�ضطهاد القائلني ب�أن
ال��ق��ر�آن خملوق وطلبت يف ه��ذا م����ؤازرة العلماء يف �أن يتم �إ�صدار
فتاوى بتحرمي من يعتقد ب�أن القر�آن خملوق حمدث...
هذا البحث املوجز واملركز يظهر جلياً �أنّ العقيدة يف �أماكن كثرية
كانت �ألعوبة �سيا�سية ولي�س قد�سية� ،إال بقدر ما جتلبه من الأن�صار
وما ت�ضفيه من �شرعية �سيا�سية ،لذلك هناك حاجة ما�سة لإعادة
قراءة الرتاث يف �ضوء التاريخ وخ�صو�صاً التاريخ ال�سيا�سي الذي
�أدخل �إىل الذاكرة والوعي اجلمعي مقد�ساً جديدًا لي�س من الدين
يف ���ش��يء .كما �أنّ ال��دع��وة �إىل الكف ع��ن فح�ص املا�ضي وحماولة
ف��ه��م ك��ث�ير م��ن ال��ق�����ض��اي��ا امل��ف�����ص��ل��ي��ة يف ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي دع��وة
ملتب�سة والأحرى �أن يتم �إخ�ضاع كل ذلك الرتاث للنقد واملراجعة
بو�ضعه حتت املجهر االب�ستيمولوجي حتى ننهي اجل��دل يف كثري
ال ونح ً
من الق�ضايا التي فرقت امل�سلمني فر ًقا ومل ً
ال مرة واحدة
و�إىل الأبد بد ًال من جعلها مُعلقة تفتح كلما ر�أى رجال ال�سيا�سية
م�صلحة فيها.
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