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ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

المؤسسات الدينية اإلسالمية بين
اإلصالح والتطرف

قيس الجهضمي

�إن للم�ؤ�س�سة الدينية دورا مهما يف تنظيم احلياة العامة للمجتمع ،وتوجيهه مبا يخدم �صالح الإن�سانية ،فكل دين وخ�صو�صا ديانات التوحيد ،كما يذكر ر�ضوان
ال�سيد ،هو «ن�ص» و«تقليد»؛ فالن�ص هو الكتاب املقد�س ،والتقليد يتمثل يف التجربة التاريخية لعلماء الدين من خالل تعاملهم مع الن�ص والواقع؛ لذا يتناول
ال�سيد يف مقاله «امل�ؤ�س�سات الدينية الإ�سالمية م�شكالت التاريخ واحلا�ضر و�ضرورات الإ�صالح» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -دور امل�ؤ�س�سات الدينية التي ت�شكلت
من خالل التقاليد الدينية «الفقهية» يف الإ�سالم ،وم�شكالتها ودورها يف م�س�ألة الإ�صالح والتقدم يف املجتمع؛ فال�سيد يرى �أن امل�ؤ�س�سة الدينية التي هي عبارة
عن علماء وفقهاء يربطون بني الن�ص وجماعة امل�سلمني يف الواقع ،وتكون �إدارتها تطوعية �أي �أن التكليف القائم عليها لي�س �إلهيا ،و�إمنا هو من جماعة امل�سلمني
على ح�سب ما ر�أوا من ه�ؤالء الأ�شخا�ص من �أمانة ودين ومعرفة ،ثم �أ�صبحت لهذه امل�ؤ�س�سة �أعرافها وتقاليدها ح�سب احتياجات النا�س ،وبعد ذلك ارتبطت
باحتياجات الدولة �أي�ضا.
وق��د �أدى �ضعف امل�ؤ�س�سات الدينية يف الإ���س�لام �إىل �أن يكون
�سببا من �أ�سباب التفرق واالن�شقاق والتطرف ،لأنها عجزت عن
ا�ستيعاب اجلديد ونفاذ �صرب النا�س على التهديد اال�ستعماري
ل��ل��دول��ة وال���دي���ن ،ف��ظ��ه��رت دع����وات ق��وي��ة لإزاح��ت��ه��ا م��ن حياة
النا�س.
كما كان للتغيريات احلا�صلة يف النظام العاملي وا�ستيالء �أوروبا
اال�ستعمارية على معظم مناطق ال��ع��امل ،وق��ي��ام نظام الدولة
الوطنية يف املناطق الإ�سالمية ،ثم ظهور جماعات الإحيائيات
املتطرفة� ،سبب يف حماربة التقليد الفقهي ،وهو الذي قامت
عليه امل�ؤ�س�سات الدينية ،فهو مل يقدّم يف مواجهة اال�ستعمار
�سوى فكرتني الهجرة �أو اجلهاد من خ�لال امل��وروث الفقهي،
لكن يف الواقع الذي �أخ��رج امل�ستعمرين هو احلركات الوطنية
والن�ضال ال�سيا�سي ،وي��ذك��ر ال�سيد �أن ال���دول الوطنية التي
قامت خارج اململكة العربية ال�سعودية مرت مبرحلتني :مرحلة
الكفاح م��ن �أج��ل اال���س��ت��ق�لال ،ث��م مرحلة الأن��ظ��م��ة الع�سكرية
والأمنية ،و�أن الع�سكريني والتحديثني قاموا بتجريد امل�ؤ�س�سة
الدينية من �أكرث مواردها ووظائفها بحجة التحديث والتقدم.
وق���د ق���ام ال��ك��ات��ب ب��ت��ن��م��ي��ط ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال���دول���ة وامل���ؤ���س�����س��ة
الدينية يف ث�لاث��ة �أمن���اط :الأول من��ط احل��ف��ظ واالن��دم��اج يف
نظام الدولة مثل املغرب وم�صر وال�سعودية ،فالبنية انحفظت
يف النهاية ول��و على �ضعف يف ح�ين ظهرت تقاليد ج��دي��دة يف
امل�ؤ�س�سة الدينية؛ �سواء من جهة اجلماعة �أومن جهة عالقتها
مع ال�سلطة ،والثاين منط الإ�ضعاف واال�ستتباع ،وقد �ساد يف
بلدان الأنظمة الأمنية والع�سكرية مثل �سوريا والعراق وليبيا
وتون�س وال�سودان واجل��زائ��ر؛ فامل�ؤ�س�سة الدينية فقدت �أكرث
وظائفها وتعر�ضت ل�ضغوط �شديدة وا�ست�شرت الأ�صوليات
ف��ي��ه��ا ،ويف ال��ن��م��ط ال��ث��ال��ث من��ط احل��ي��اد ال����ودود ،وق��د ظ��ه��ر يف
بلدان مثل عمان والأردن ولبنان وموريتانيا ،ويخل�ص ال�سيد
�إىل �أن��ه يف ب��ل��دان احل��ي��اد م��ا ظهرت ح��رك��ات عنف قوية با�سم
الدين ،ويف بلدان الإ�ضعاف ظهر فيها عنف كثري با�سم الدين،
�أما بلدان احلفظ واالندماج فظهر ب�صورة متو�سطة.

مل تكن امل�ؤ�س�سات الدينية متلك �أي م�����ش��روع �سيا�سي؛ فهي
���س��رع��ان م���ا ان�����ض��وت حت���ت ن��ظ��ام ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة ،ف��امل��ف��ك��ر
الإ�سالمي حممد ر�شيد ر�ضا كان يرى �أن الإمامة من الفرعيات
ولي�ست من �أ�صول الدين ،و�إمنا �أخذت �صبغتها الدينية ب�سبب
ارتباطها بالإ�سالم ،كما يرى عبدالرزاق ال�سنهوري لكي تكون
هذه ال��دول الوطنية �شرعية ال بد �أن يكون نظامها القانوين
قائما على ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد تبلورت عرب ثالثينيات
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ف��ك��رة ا���س��ت��ع��ادة ال�����ش��رع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف املجتمع
والدولة عن طريق التنظيم للجماعات الإ�سالمية ثم انت�شرت
يف �أو���س��اط ال�شباب املتدينني ،وق��د مهدت ملقولة القائلني �إن
اال�سالم دين ودولة وم�صحف و�سيف.
وجتلت منهجية ا�ستعادة ال�شرعية من خالل عمليات حتويل
املفاهيم ،كما اعتمدت على ت�أويليات ج��دي��دة تعترب ال�سلطة
ال�سيا�سية ركنا من �أركان الدين بحجة �أنها الو�سيلة الوحيدة
لتطبيقه ،ل��ك��ن ه���ذه ال��ت���أوي��ل��ي��ات ق��ام��ت ب���إ���ض��ع��اف امل���ؤ���س�����س��ات
الدينية و�سلبها الكثري من وج��وه حجيتها ومرجعيتها ،وقد
���س��ادت يف ال��ع��ق��ود الأخ��ي�رة ح��رك��ة ال�����ص��ح��وة ،ف�أ�صبح الإ���س�لام
ال���ي���وم وم��ن��ذ �أك��ث�ر م���ن ع��ق��دي��ن م�����ش��ك��ل��ة ع��امل��ي��ة مب���ا �أف���رزت���ه
اجلماعات الدينية املت�شددة من �أف��ك��ار انت�شرت ح��ول العامل،
فكان على م�ؤ�س�ساته الدينية ودول��ه مكافحة الإره��اب ،وحلت
حمل التقليد الفقهي جماعات �إحيائية �أرادت تغيري املجتمعات
وال����دول مبفاهيم ج��دي��دة ،م��ع��ادي��ة للتقليد وم��ف��ارق��ة لنظام
العامل اجلديد يف الوقت نف�سه.
وك��ان��ت امل���ؤ���س�����س��ة ال��دي��ن��ي��ة م��ن �أح���د �أ���س��ب��اب ظ��ه��ور اجل��م��اع��ات
الدينية املتطرفة ،لذا فهي القادرة �أي�ضا على ن�شر االعتدال
وت�أمني املجتمعات القلقة منها ،ومنع انت�شار �أجيال جديدة من
معتنقي �أفكار التطرف والعنف ،وامل�ؤ�س�سة الدينية رغم �ضعفها
ما زال��ت تتوىل الإم��ام��ة واملرجعية يف �أداء العبادات والتعليم
الديني والفتوى والإر�شاد العام كما يرى ال�سيد ،وهناك �إجماع
�شعبي من �ضمن ال�سلطات �أن هذه الأم��ور ال�ضرورية للدين
البد �أن تبقى �ضمن �صالحيات ووظائف امل�ؤ�س�سة الدينية ،لكن

جرى جتاوز يف هذه امل�ؤ�س�سات الدينية على الثوابت يف العقيدة
وال���ع���ب���ادات يف زم���ن ال�����ص��ح��وة ،و���ص��ار ال��ف��رد ه��و احل��ج��ة ب��دل
الأحاديث والآيات ،وح�صلت ان�شقاقات على فتوى هذا وذاك.
ويذكر ال�سيد �أن��ه ح�صلت حتويالت مفهومية خطرية با�سم
ال��دي��ن ،وتتلخ�ص ه���ذه ال��ت��ح��وي�لات يف ث�ل�اث ن��ق��اط :الأوىل
اعتبار جمتمعاتنا فاقدة لل�شرعية لعدم تطبيقها لل�شريعة،
وال��ث��ان��ي��ة ه��ي ���ض��رورة �إق��ام��ة ال�سلطة حت��ت ا���س��م اخل�لاف��ة �أو
الإمامة من �أجل تطبيق ال�شريعة ،و�أخريا ا�ستح�ضار الفري�ضة
الغائبة وه��ي اجل��ه��اد ب��ال��داخ��ل واخل���ارج لإق��ام��ة ه��ذه ال��دول��ة
و�إح���ق���اق ال�����ش��رع��ي��ة ،وي���رى ال��ك��ات��ب �أن ك��� َّل ه���ذه امل��ق��والت هي
انحراف خطري عن �صحيح الدين وثوابته ،و�أن مواجهة هذه
التحويالت املفهومية هي الواجب الأول للم�ؤ�س�سات الدعوية،
فهي خطر على الدين وامل�سلمني واملجتمع قبل �أن تكون خطرا
على الدول والعامل ،و�أن م�صلحة الدين وم�صلحة املجتمعات
اليوم وغدا هي نزع الدين من �سلطة الدولة وال�صراع عليها،
ويرى �أننا بحاجة لنقد املفاهيم و�إخراجها من نطاق التطرف،
وال يتم ه��ذا الأم��ر �إال مبراجعة امل�ؤ�س�سة الدينية لوظائفها
ومهامها يف جميع املجاالت.
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري� ،أن ع��ل��ى امل���ؤ���س�����س��ات ال��دي��ن��ي��ة �أن حتت�ضن
ال�����ش��ب��اب العن�صر ال��ن�����ش��ط يف امل��ج��ت��م��ع وت��ت��ف��اع��ل م��ع عنفوانه
يف ت�سيري الأف��ك��ار ال��ب��ن��اءه للإن�سانية ،والقائمة على الوعي
مب�صالح املجتمع وظ��روف��ه مب��ا يهيئ ل��ه ال��و���ص��ول للتح�ضر
والتقدم؛ �إذ يتجلى لنا �أن الأفكار املتطرفة امل�ستندة على الفهم
التقليدي من خالل �أيديولوجية اجلماعة والتي تتدخل يف كل
جم��االت احلياة مل تنبت لنا �إال التفرقة وال�شقاق ،فحريٌّ �أن
ت�ستغل الأفهام والطاقات يف كل جمال يف نطاقه اخلا�ص وبفهم
يخدم �سياقه احلايل يف الواقع ،فللم�ؤ�س�سة الدينية �أن تتحكم
يف العبادات وال�شعائر الدينية لكن ال ينبغي لها �أن ت�سيطر على
جماالت العلوم التطبيقية يف كل احلدود ،والتي هي يف الواقع
جزء من قيام احل�ضارة.
qabuazan@gmail.com

