الدين والسياسة في التجربة التاريخية اإلسالمية
رضوان السيد

• الفصل بٌن الشأنٌن الدٌنً والسٌاسً
• التداخل بٌن الشأنٌن الدٌنً والسٌاسً
ال نعرؾ أزمة ُ
طرحت فٌها مسألة العالقة بٌن الدٌن والسلطة السٌاسٌة أو بٌن النخبة
الدٌنٌة واألخرى السٌاسٌة إال فً عصر المأمون العباسً (218 - 198هـ) .ففً عام
212هـ (كما ٌقول المؤرخ الطبري) أصدر المأمون منشورا أمر فٌه بلعن معاوٌة
على المنابر .وفً العام 218هـ طلب المأمون (وهو خارج العاصمة بؽداد على الجبهة
مع البٌزنطٌٌن) من والٌه على بؽداد أن ٌستدعً إلٌه علماء من بؽداد حددهم باالسم،
وٌسألهم عن عقٌدتهم فً القرآن.

رضوان السيد

ومع أن أمٌر المؤمنٌن ،وخلٌفة رب العالمٌن ،ما طلب من الوالً معاقبة أولئك الذٌن ٌقولون :إن القرآن ؼٌر
مخلوق ،فالواضح أنه كان ٌرى ممارسة أشكال مختلفة من الضؽوط المعنوٌة والجسدٌة على الرافضٌن،
حٌث سجن بعضهم ،وقُطعت مرتبات آخرٌن ،وصمد فً النهاٌة رجالن :أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح،
اللذان أصرّ ا على أن "القرآن كالم هللا ؼٌر مخلوق".
وال ندري لماذا لم ٌُسجن الرجالن أو ٌُضربا ،بل أُمر الوالً إسحاق بن إبراهٌم بإرسالهم إلى معسكر الخلٌفة
على الجبهة .ومات المأمون قبل أن ٌصال ،ثم مات محمد بن نوح خالل العودة إلى بؽداد ،وبقً أحمد بن
حنبل لٌعانً من السجن والضرب والتحقٌقات المتكررة أٌام الخلٌفتٌن المعتصم (227 -218هـ) والواثق
(232 -227هـ) .وفً العام 233هـ أمر الخلٌفة المتوكل (247 -232هـ) بإطالق سراح ابن حنبل ،وتحدٌد
إقامته فً منزله ،ومنع وصول الناس إلٌه من ؼٌر أهل بٌته حتى وفاته عام 241هـ.

الفصل بين الشأنين الديني والسياسي
وتشٌر المصادر األخرى -ؼٌر الطبري -إلى أن (المحنة)  -كما سمّوها  -ما اقتصرت على بؽداد ،بل تناولت
علماء بدمشق ومصر والمؽرب .وكما ال ندري األسباب الحقٌقٌة لتصرؾ المأمون وخلفائه ،كذلك ال ندري
الفهم الحقٌقً ألحمد بن حنبل لهذه المسألة وأبعادها .فالوارد فً سٌرته أنه كان ٌقول بالطاعة المطلقة للخلٌفة
فً الشأن السٌاسً ،وتحرٌم الثورة علٌه حتى لو أتى أمرا مخالفا للشرٌعة ،لكنه كان ٌرفض أن تكون للخلٌفة
كلمة أو صالحٌات فً الشأن الدٌنً ،مع التزام أن تكون المقاومة باسم الدٌن سلمٌة ،وعدم الرد بعنؾ على
عنؾ السلطة.
ونعرؾ من كتاب للخالّل -من الجٌل الثانً ألتباع أحمد -عنوانه "األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر" أن
"أهل الحدٌث" هؤالء كانوا ٌعتبرون أنفسهم بٌن "أولً األمر" الذٌن أمر القرآن بطاعتهم (فً الشأن الدٌنً)
إلى جانب "أولً األمر" الذٌن أمر القرآن بطاعتهم (فً الشأن السٌاسً).
وٌبدو أن واقعة المأمون (التً لم تتكرر من بع ُد خالل التجربة التارٌخٌة) أ ْفضت إلى فصل عملً بٌن
الشرٌعة (والقائمٌن علٌها) والسٌاسة (بما فً ذلك الخلفاء والسالطٌن فٌما بعد) .وهذا ٌعنً انفراد العلماء
بتحدٌد أمرٌن :العقٌدة الصحٌحة ،واشتراع األحكام استنادا إلى القرآن والسنة (واإلجماع فٌما بعد ،أي إن
شرع أٌضا).
إجماع "المجتهدٌن" ٌتحول إلى
ٍ

وما ع َن ْ
ت تلك "المصالحة"  -أو ذلك "التوافق"  -انتهاء النزاع بٌن السلطتٌن على حدود المجالٌن .فقد كان
الفقهاء ٌنتهزون فرصة ضعؾ السلطة السٌاسٌة فٌنتزعون منها بعض المسائل التً ٌرون اصطباؼها بصباغ
دٌنً (مثل ّ
حق أخذ الزكاة لمن؟ ومثل القضاء فً شأن المعارضٌن السٌاسٌٌن ،ومثل الحسْ بة) أو تقوى
السلطة السٌاسٌة فتنتزع من الفقهاء بعض المسائل (مثل قضاء المظالم أو التدخل فً شئون الموارٌث أو
ُنصرة رأي فرٌق فقهً على آخر؛ ألن تلك الممارسة تالئم السلطان أكثر).
على أن ذلك ال ٌعنً خروج السلطة من المجال الدٌنً أو اإلسالمً .ذلك أن مشروعٌتها متعلقة به .ولذلك
فقد ظل أمٌر المؤمنٌن ٌسمًّ نفسه على النقود :خلٌفة هللا ،كما أن الماورديّ (الشافعً) وأبا ٌعلى (الحنبلً)
ٌعرّ فان اإلمامة (=الخالفة) بأنها رئاسة عامة لخالفة النبوة فً "حراسة الدٌن وسٌاسة الدنٌا به" .لكن ٌبدو
أنه كان هناك اصطالح على أن الفقهاء هم الذٌن ٌكون لهم أن ٌحددوا ما هو الدٌن ،الذي تنبؽً حراسته .ثم
إن الدولة هً دولة اإلسالم ،ولذلك فحراسة الدٌن واجب علٌها (من أجل شرعٌتها) أكثر مما هو حق لها.

التداخل بين الشأنين الديني والسياسي
وعندنا وقائع من التارٌخ اإلسالمً الوسٌط والمتأخر توضّح أبعاد ومفاهٌم الطرفٌن المتنافسٌن على الدٌن
بالدرجة األولى ،وشئون السلطة بالدرجة الثانٌة .فاإلمرة فً الشأن العام لرجاالت السلطة ،لكن الفقهاء ما
لبثوا أن تدخلوا فقسّموا "السٌاسة" أي "تدبٌر الشأن العام بما ٌصلحه" إلى سٌاسة شرعٌة وأخرى ؼٌر
شرعٌة .فإذا كان "صاحب األمر" قد اصطنع قضاء المظالم وقضاء الحسبة إلٌقاع عقوبات من دون العودة
للقضاء سٌاسة (أي من أجل هٌبة الدولة) ،فإن تلك العقوبات ٌنبؽً أن ال تتجاوز حدود الشرٌعة وأحكامها،
وإال صارت طاؼوتا أو سٌاسة ؼٌر شرعٌة.
وقد بلػ من انزعاج المؤرخ المقرٌزي (845هـ) -وقد كان فقٌها حنفٌا -أن اتهم السلطات المملوكٌة باتباع
"الٌاسا" المؽولٌة ،ولٌس الشرٌعة اإلسالمٌة ،لسواد ممارسات فً أوساطهم اعتبرها الفقهاء "ؼٌر شرعٌة".
وفً العهد العثمانً ،وبالتحدٌد أٌام السلطان سلٌمان القانونً (1566 - 1522م) عمد السلطان إلى
االشتراع فً مسائل تنظٌمٌة تتناول قضاٌا مالٌة وإدارٌة ،لها أحكام شرعٌة أو أنها كانت فً األصل من
صالحٌات القضاة وفتاوى الفقهاء ،فسمّوا ذلك "قوانٌن"  -مع أن السلطان ،كما صار معروفا اآلن من خالل
الدراسات الجدٌدة ،كان ٌستشٌر فٌها شٌخ اإلسالم أبا السعود.
ولدٌنا فً التجربة التارٌخٌة أمثلة على أوضاع عكس ذلك ،بمعنى أن الفقهاء هم الذٌن كانوا ٌرفضون التدخل
فً الشأن السٌاسً .فقد أرسل المملوكً المصري علً الكبٌر قائد جٌشه محمد أبو الذهب الحتالل دمشق
عام 1774م وانتزاعها من العثمانٌٌن .لكن بعد سنة أو أقل توفً علً الكبٌر بالقاهرة ،واضطر أبو الذهب
لمؽادرة الشام ،فأراد من العلماء أن ٌعٌنوا أحدهم والٌا أو حاكما لدمشق ٌُبقً معه حامٌة ،لكنهم أصروا على
أن ال شأن لهم باألمر السٌاسً الذي هو من صالحٌة السلطان أو نائبه .واألمر نفسه حدث مع نابلٌون ،الذي
أراد إعطاء بعض السلطات للعلماء والقضاة تخلّصا من الممالٌك والعثمانٌٌن على حد سواء .فاعترض
القاضً العرشً بأن العلماء قوم مساكٌن ٌحتاجون لإلحسان ،وال ٌستطٌعون أن ٌلوا السلطة .وال ٌرجع ذلك،
كما قد ٌبدو للوهلة األولى ،إلى أن هؤالء ما كانوا ٌرون أن سلطة أبو الذهب أو نابلٌون ،ؼٌر شرعٌة؛ فقد
رضوا أن ٌلوا القضاء منهما ،كما رضً بعضهم المشاركة فً إدارة الشئون المالٌة والتنظٌمٌة لمدٌنة القاهرة
أٌام نابلٌون.
وقد اختلؾ هذا كلّه اآلن ،بل ومنذ عهد التنظٌمات العثمانٌة أواسط القرن التاسع عشر ،أما فً عهد
التنظٌمات ،فلظهور أفكار جدٌدة تقول بالمواطنة ،وال تمٌز بٌن "أهل المراتب السلطانٌة" و"أهل المراتب
الدٌنٌة" أو بٌن أرباب السٌوؾ ،وأرباب األقالم .واعتبر العلماء اإلصالحٌون أنفسهم مشاركٌن فً تجدٌد
األمر الدٌنً ،واآلخر السٌاسً.

ومشروعات وكتابات اإلصالحٌٌن تدل  -مع بقاء التمٌٌز بٌن الدٌنً والسٌاسً -على أنهم كانوا ٌرون أن من
حقهم التدخل فً الشأن السٌاسً ولٌس العكس ،بحجة أن السٌاسٌٌن ال ٌعرفون فً الدٌن.
وأما فً عصر اإلحٌائٌة اإلسالمٌة (بعد ثالثٌنٌات القرن العشرٌن) فإن اإلسالمٌٌن األصولٌٌن صاروا ٌرون
أن من حقهم  -وحدهم  -تولً أمور الشأن العام ،لعدم التمٌٌز لدٌهم بٌن الدٌنً والسٌاسً .وإلٌمانهم بأن "هذا
األمر ال ٌصلح آخره إال بما صلُح به أوله" ،وأوله (أٌام النبً والصحابة)  -من وجهة نظرهم  -ما كان هناك
تمٌٌز بٌن الشأنٌن ،بل كان الدٌن هو الذي ٌسود فً إدارة الشأن العام .وٌسود منذ عقود وعً عام ٌقول :إن
اإلسالم دٌن ودولة منذ كان ،وإنه ال خالص بالتالً إال بإقامة الدولة التً تطبّق الشرٌعة.

