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قناع الدين اجلميل على وجه ال�سيا�سة القبيح
�أم كلثوم الفار�سي

يقول الكواكبي « :ما من مُ�ستبدٍ �سيا�سي �إال وي َّتخذ له �صفة قد�سية ُي�شارك بها اهلل �أو تعطيه مقا ًما ذا عالقة مع اهلل»
يطرح الكاتب  -حممد �شتيوي -يف مقاله املعنون «�سلطة الدين :الوالء والرباء واملرجعية والكهنوت» يف جملة الت�سامح �إ�شكالية العالقة بني ُ�سلطة الدين و�إن�سانية
الر�أي حيث يناق�ش جملة من الأفكار التي تو�ضح العالقة الإ�شكالية بني الدين والر�أي والتي يف بعدها الأويل تقوم على التقابل بني �سلطة الدين وحرية الر�أي؛ ف�إذا
كان الر�أي نزا ًعا بذاته �إىل التح ُّرر من كل �سلطة معرفية خارجة عن الذات ف� ّإن الدين بطبيعته القد�سية املتعالية يطلب الت�سليم واخل�ضوع الكاملني للتعاليم الإلهية
دون �أن يكون لل ُمتدين اخلرية من �أمره بعد التزامه بالدين ،بل عليه �أن يتهم ر�أيه �إذا بداله منه �شيء يثري �شبهة �أو ُيحرك �إ�شكا ًال فالدين ثابت والر�أي ن�سبي ينتقل
كما قال ابن �سريين لرجل �س�أله عن ر�أيه يف مو�ضوع (لو �أعلم � ّأن ر�أيي يثبت ل ُقلت فيه ولكني �أخاف �أن �أرى اليوم ر�أياً و�أرى غدًا غريه ف�أحتاج �أن �أتبع ال ّنا�س يف دورهم)،

فالدين مب��ا ميثله م��ن ن�صو�ص ُمقد�سة م�صدرها
مطلق يف الديانات الكتابية ال يفهمه املتدينون �إال يف
ح��دود ن�سبيتهم ويف �سياق ظروفهم التاريخية بل ويف
��ض��وء م�صاحلهم ال�سلطوية وم��ن هنا تن�ش�أ �إ�شكالية
اخل �ط��اب ال��دي�ن��ي ال ��ذي ي��ؤ��س���س��ه الأت �ب ��اع لأ ّن ��ه يتحول
بذاته �إىل �سلطة ت�ستعري موا�صفات ال�سلطة الدينية
ذات �ه��ا وتلب�س لبو�سها وتت�ضخم امل�شكلة ح�ين يدخل
الأت�ب��اع يف دوام��ة ال�صراع على احتكار �سلطة اخلطاب
ريا ما
الديني وادعاء امتالك احلقيقة املطلقة وهنا كث ً
ُت�ستنفر ال�سلطات الأخرى غري الدينية ق�صد توظيفها
يف فر�ض هيمنة على اخلطاب الواحد ك�أن يقع اللجوء
�إىل �سلطة الدولة �أو املال �أو الطبقة املُهيمنة �أو التقاليد
االجتماعية ال�سائدة وغري ذلك من الو�سائل التي يراد
بها جمي ًعا �أو ببع�ضها ترجيح �سلطة خطاب على �آخر،
فالعارف بواقع دولنا الإ�سالمية ُيدرك متا ًما �أنّها لي�ست
دول مواطنة ولي�ست دولة دينية باملفهوم الدقيق للكلمة
ولكنها تزاوج بني ال�سلطة والدين ب�شرط �أن يكون هذا
التزاوج ل�صالح ال�سلطة دائ ًما فحاجتها للدين داخلية
بالدرجة الأوىل لتربير وجودها وع��دم اخل��روج عليها
و�إ�ضفاء ال�صبغة الدينية على �أفعالها؛ فعلماء الدين
لديها لال�ستهالك املحلي .لقد ��ص��ارت ُ�سلطة الدين
ل�ي���س��ت و��س�ي�ل��ة ل�ل�تره�ي��ب ف �ق��ط ،ب��ل ل�ل�ترغ�ي��ب �أي���ض�اً،
فهم ي�ستعملون الأح�ك��ام وفقاً ال�ستنباطاتها الفقهية،
في�ضيفون عليها حديثاً هنا ومروية هناك ليتم الإدالء
ب�ه��ا حت ��ت ق �ن��اع ح�ك��م ال � َّن��ا���س ب��ا��س��م احل�ل�ي��ة واحل��رم��ة
واال�ستحباب .وهكذا يتم ت�صنيع املبالغات وت�شكيل ما
يتم االتفاق عليه من الأحاديث والروايات جلعل املتلقي
يعي�ش حتت �شروط الإذعان ملا يتم الإدالء به والرتويج
�إليه.

ف�ي�ق��ع ال� �ع ��وام م ��ن ال � َّن ��ا� ��س يف ف ��خ م ��ا ي���س�م��ى �أوه� ��ام
االخ�ت�لاف��ات وال�ن��زاع��ات املذهبية والدينية حيث يجد
التابعون �أنف�سهم حتت �أح�ك��ام من ّ
مت ت�سليطه عليهم
لي�س غ�ص ًبا بل ت�ضلي ً
ال.
ف��ال��دي��ن الإ��س�لام��ي ي�ت��داخ��ل ف�ي��ه ك��ل م��ن ال�سيا�سي
وال��دي�ن��ي ب�شكل ُم�ث�ير لالنتباه؛ فبعد �أن َّ
وط��د النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم دعائمه ال�سيا�سية يف املدينة على
�أُ�س�س دينية قام بخالفته من بعده �أبوبكر ثم عمر بن
اخلطاب (ر�ضي اهلل عنهما) متبعني نهجه الذي �أر�ساه
من قبل وا�ستعر ال�صراع ال�سيا�سي يف خالفة عثمان بن
عفان وانتهى مبقتله و�أفلت الزمام من يد علي بن �أبي
طالب بعد حروب دامت ل�سنوات خم�س مع معاوية وكان
ما كان من مقتله هو الآخر .وكانت الأطراف املُت�صارعة
ت�ستند جميعاً �إىل الن�ص الديني مع �أنّ اخلالف كان يف
الأ�صل �سيا�س ًيا وبن�ش�أة الفرق واملذاهب �أخذ اال�ستدالل
بالن�ص الديني واالحتماء به ينحو نحو التك ُّلف وو�ضع
الأح ��ادي ��ث غ�ي�ر ال���ص�ح�ي�ح��ة ك�م��ا ف�ع�ل��ت ب�ع����ض ال�ف��رق
ل�ك��ن ال�ق��ا��س��م امل���ش�ترك ال ��ذي ج�م��ع ال���س�ل�ط��ة القائمة
ومعار�ضيها يف الآن نف�سه هو حماولة ا�ستمالة ممثلي
ال�سلطة ال��دي�ن�ي��ة ن�ح��و ه ��ذه ال�ف��رق��ة �أو ت�ل��ك؛ ف� ّأ�س�س
ال�سنة مفهوم ع�صمة الأم��ة وما يرتتب عليه من
�أه��ل ُّ
حجية �إجماعهم الذي حترم فيه خمالفته ،وبنوا على
ذلك ظواهر ظنية من ن�صو�ص القر�آن وعلى �أحاديث
مثل (�إن �أمتي ال جتتمع على �ضاللة) ورغ��م �أ ّن��ه خرب
�آحاد فقد دعموه ب�أخبار �أخرى يف معناه قالوا �إنها تبلغ
يف جمموعها مبلغ ال�ق�ط��ع ك�م��ا ا��س�ت��دل��وا ع�ل��ى �سوابق
تاريخية �أهمها قولهم ب�إجماع ال�صحابة على بيعة �أبي
بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل ع�ن��ه .-وب�ه��ذا �صار الإج�م��اع
مرجعاً ب�شرياً مع�صو ًما من اخلط�أ ي�شكل �شبه م�ؤ�س�سة

ع�ل�م�ي��ة ال ت�ق�ب��ل ال ��رد وال �ن �ق��ا���ش .غ�ير �أنّ �أه ��ل ال�سنة
اجتهدوا يف تخفيف ثقل املرجعية الب�شرية فيه حني
ا�شرتطوا �أن يكون كا�شفاً عن دليل �شرعي و�إن مل يتعني
بن�صه .و�أم��ا ال�شيعة فقد �أن�ك��روا مفهوم ع�صمة الأم��ة
و�أ�س�سوا مفهو ًما بدي ً
ال جعلوه معتقدًا دينياً را�سخً ا هو
ع�صمة الأئمة من �أهل البيت وبنوه على قواعد عقلية
مثل قاعدة اللطف وا�ستندوا �إىل مرويات خم�صو�صة
مثل خرب (�أنت اخلليفة بعدي) على الرغم من مناداة
بع�ض م��ن علمائهم �إىل التفريق ب�ين �أم��ري��ن �أحدهما
مقبول والآخ��ر مرفو�ض� ،أم��ا الأول فهو �أهمية تدخل
الفقيه يف �ش�ؤون املجتمع ،و�أما الثاين فيتمثل يف �سلبية
حتويل ر�أي الفقيه �إىل �سلطة.
وم ��ن ب�ين ال�ت���ش��وي��ه ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي��رت�ك�ب��ه ال�سا�سة
يف حق الدين �أخ��ذ الفرق الكالمية ال�سيا�سية املفهوم
ال��دن �ي��وي ل �ل ��والء ،وال �ب��راء ،وت��أ��ص�ي�ل�ه�م��ا ب��اع�ت�ب��اره�م��ا
واجبني دينيني وهي مل تهمل مفهومهما العام املتعلق
ب��والي��ة الأم� ��ة امل ��ؤم �ن��ة ف�ق��د رك ��زت ب�ح�ك��م اخ�ت�لاف��ات�ه��ا
الكالمية وال�سيا�سية على مفهوم �ضيق حمدود بحدود
م�ق��االت ال�ف��رق��ة ومرجعياتها اخل��ا��ص��ة؛ ف�صار ال��والء
والرباء ميثالن �سلطتني دينيتني �إحداهما لها �سلطان
على الأتباع تفر�ض عليها الوالء والأخرى لها �سلطان
على املخالفني توجب ال�براء منهم وتق�صيهم وحتكم
بتكفريهم وم��ن هنا ك��ان �أ�صحاب الفرق يحر�صون يف
الغالب على �ضبط بيانات خ�صو�صية جلملة املقاالت
املركزية التي يبنى عليها الوالء والرباء.
و�أخ� �ي��راً ن �ق��ول �إنّ ه �ن��اك ب ��ون �اً ��ش��ا��س� ًع��ا ب�ي�ن �سلطة
الدين ودين ال�سلطة؛ فدين ال�سلطة هو ما يعمل على
ا�ستمرارها وبقائها وتنكرها للتاريخ ول�سنة التطور� .أما
�سلطة الدين فهي مطلقة وترعى م�صلحة الأمة.
alabrikamla@gmail.com

