بسم هللا الرحمن الرحيم
" الدولة الدينية و عصر الغيبة "
حل مثالٌة لجمٌع ما ٌعترض اإلنسان  ،أو ٌمكن
ٌقدم الفكر الدٌنً نفسه كؤطروحة ٍ
أن ٌعترضه  ،من مشكالت فً جمٌع أدواره  ،وهو ٌحمل فً تعالٌمه ومقرراته كل
ما ٌمكن أن ٌدفع اإلنسان إلى الكمال والسعادة .
وعلٌه فهو متمم لتجربة اإلنسان وزائد على خبرته ومناقض لمزاعم جهلة وأهوائه،
ي.
وبكلمة فهو البدٌل المفروض عقالً لخطط اإلنسان وأفكاره الوضع ة
لقد كان فً هذا الرأي وما ٌقابله من آراء تدفع جملة الفكر الوضعً الستبعاد
األفكار الدٌنٌة  ،الكثٌر من عناصر التنافر مما جعل من ها المساحتٌن األساسٌتٌن
التٌن تقاسمتا تارٌخ الفكر والحضارة .
إال أن الباحث المتتبع ٌجد ثمة تداخالً ٌجعل من مسؤلة ترسٌم الحدود بٌن الخطٌن ،
أمراً أكثر تعقٌدا من المتوقع  ،حٌث أن الوحً ال ٌحمل تراكٌب وآلٌات جاهزة
للتوظٌف كً ٌستطٌع المإمن أن ٌستغنً عن ذهنه و ٌبقً على طاعة تنفٌذٌة تمنحه
السعادة والعٌش الرغٌد  ،فقد ال نجد أحٌانا ً فً كلمة الوحً سوى الحد والضابطة
التً ٌنبغً العمل فً إطارها وجعلها قاعدة اإلبداع واالنطالق .
فً هذا السٌاق  ،نحاول إثارة بعض التساإالت الخاصة بواحدة من أهم قضاٌا
التشرٌع وهً مسؤلة الحكم واإلدارة .
لقد حم ل لنا التارٌخ القدٌم نماذج وأشكاالً متنوعة من الحكومات  ،وكان البعض منها
مستنداً إلى أحكام ومقررات نظرٌة مثبتة ٌفصل فٌها الحدٌث عن الحكم والحكام
وعن اآللٌات التطبٌقٌة التً ٌجب أن تعتمد فً تنفٌذ هذه المقررات .
فعلى صعٌد الخط الوضعً  ،كان هناك الكثٌر من التشرٌعات – منذ أٌام اإلغرٌق
والٌونان – بحثت فً أصل مسؤلة الحكم وآلٌات صناعة الحاكم وبسط الدولة
وإجراء القوانٌن ومختلف قضاٌا العدالة االجتماعٌة .
أما على صعٌد الفكر الدٌنً فإنما ٌقدمه التارٌخ ه و تشرٌعات وأحكام فً مختلف
قضاٌا المجتمع  ،وهو حصٌلة ما نزل به الوحً أو جرى على لسان ( المعصوم )
الذي كان الرأس المطلق فً بناء الدولة الدٌنٌة .
إذن فالفرق بٌن التراثً الوضعً والدٌنً فً مسؤلة الحكومة واضح  ،حٌث أن
إقامة الدولة فً الفكر الدٌنً هو العمل على تمكٌن (المعصوم ) من بسط نفوذه

وكلمته على جمٌع م رافق المجتمع  ،لتصبح كلمة الوحً الممثل فٌه  ،هً الكلمة
النافذة  ،وهذا الطرح منسجم تماما ً مع االعتقاد بعصمة الوحً وكماله الذي ٌقض ي
بؤن قانون البشرٌة األمثل هو قول ( المعصوم ) وفعله وتقرٌره .
أما الفكر الوضعً فهو ال ٌنطلق من مقدمات كهذه بتاتا ً  ،وعلٌه فإن ا لعقدة األولى
التً تواجه ه هً فً إنتاج آلٌة صناعة الحكم والقانون وفقا ً لخطط نظرٌة تكون هً
المحور األساسً فً بناء الدولة .
ومع أن دولة االستبداد والقهر والغلبة هً أٌضا ً نموذج من الحكومات البشرٌة
الوضعٌة ٌ ،صبح فٌها قول الحاكم وفعله وتقرٌره وحتى مزاجه قانونٌا مقدسا ً ٌحرم
المساس به تحت طائلة القهر واإللغاء  ،فإن هذا النمط ٌجب أن ٌستثنى ألن الحاكم
هنا ال ٌستند فً حكمه إلى فكر حضاري  ،فهو ٌمثل شكالً من أشكال الوحشٌة
المقننة بذكاء اإلنسان .
والسإال هنا ما هً الخطة النظرٌة التً وضعها الفكر الدٌنً فً عصر ٌغٌب فٌه
(المعصوم ) وهو ما نسمٌه اصطالحا  :عصر الغٌبة ؟
أو بكلمة أخرى ما هً القاعدة التً ٌجب أن ٌستند إلٌها المجاهد الساعً لبناء الدولة
(
الدٌنٌة فً مقابل الدولة الوضعٌة األخرى فً عصر ال ٌكون فٌه
المعصوم ) ؟
قد ٌمكن حصر االحتماالت لدى معالجة هذا السإال فً االحتمالٌن التالٌٌن :
 -1إن الفكر الدٌنً ٌإمن بحقٌقة مفادها أن عالقة السماء باألرض ال ٌمكن أن تنقطع
 ،بمعنى أن المعصوم وهو نبً أو وصً لنبً حاضر دائما ً فً مختلف العصور
واألحقاب ٌ ،نبغً التصدٌق به والدعوة إلٌه وٌكون هذا هو األساس المنطقً لبناء
الدولة الدٌنٌة  ،وهذا ما ٌفسر غٌاب الشروح التقنٌنٌة آللٌات صناعة القانون والحاكم
فً التراث الدٌنً  ،حٌث تستبدل جمٌعها بالعمل على تنصٌب مفترض الطاعة فً
موقع الوالٌة واألمر  ،لٌتم كن من خالل قوله وفعله من إظهار قوانٌن الوحً
وتشرٌعاته فً مختلف شإون الحٌاة .
وقد ٌكون هذ ا االحتمال مإٌداً بتلك الكثرة من األنبٌاء والرسل التً جاء الحدٌث
عنها فً الكتب السماوٌة مع إشارة موجزة أن الكثٌر من قصصهم وأحداثهم ضاع
ولم يحمل إلٌنا التارٌخ منه شٌئا ً  ،كما أن بعض هإالء األنبٌاء قد اضطهد وقتل أو
سجن  ،وهو ما ٌعنً هزٌمة لطرح الدولة الدٌنٌة فً مقابل الدولة الوضعٌة فً تلك
الحقبة من الزمن  ،وهذا ٌعنً حضور الطرح الدٌنً على مساحة وإن بصورة
( المعصوم
مهزومة  ،وعلٌه فلسنا نستطٌع اإلثبات أن حقبة ما كانت خالٌة من
) فً أمة بسبب احتمال سقوط الحدث من ذاكرة التارٌخ أو بسبب هزٌمة الطرح

الدٌنً فً مقابل الدولة الوضعٌة التً سوف ت تمكن منفردة من تسوٌد صفحات
التارٌخ .
ال نرٌد مناقشة هذا االحتمال من جهة عمقه العلمً والفلسفً ولكننا سوف نقوم
باختباره من خالل دراسة واقعنا الحالً على ضوء معطٌاته  ،فنطرح ببساطة
اإلشكال التالً  :من هو ( المعصوم ) فً عصرنا الحالي ؟ .
لسنا نحتاج إلى الكثٌر من الجهد حتى نثبت أن جمٌع النحل الدٌنٌة الحالٌة ال تإمن
بوجود معصوم ظاهر ٌمكن أن ٌكون على رأس نهضة تغٌٌرٌة فً العالم  ،فهً أي
النحل الدٌنٌة – بٌن قائل بمعصوم غائب مستور كالعقٌدة المهدوٌة عند المسلمٌن أو
قائل بعدم وجوده كالكثٌر من األدٌان األخرى  .وبشكل هذا الواقع فً جمٌع أحواله
نقضا ً بٌنا ً لما تم طرحه فً االحتمال السابق .
وقد ٌجاب على ذلك بالقول أن غٌبة المعصوم هذه هً غٌبة مفروضة تعود إلى ظلم
كبٌر لحق بالمإمنٌن وحال بٌنهم وبٌن موالهم وتركهم عزالً من التشرٌع فً حٌرة
من أمرهم  ،تماما ً كحبس مجموعة من األفراد والقطع بٌنهم وبٌن الخارج  ،ف إن
هإالء ال شؤن لدٌهم إال كسر القٌود والخروج إلى الحرٌة  ،وٌصبح الحدٌث عن
التشرٌع فً واقع كهذا ضرب من اللغو لٌس إال .
ولكننا لو قبلنا – بناء على هذا المثل األخٌر – أن هذا هو التصور األدق للواقع
الحالً  ،فإننا ال نعفي الفكر الدٌنً من مسإولٌة أخذ هذه الحقبة بالحسبان وإدخالها
مسبقا ً فً نظام تشرٌعاته النظرٌة  ،واضعا ً لها الخطة المناسبة التً تكفل للمإمنٌن
بصٌرة هادئة على طول الطرٌق  ،خصوصا ً إذا طاولت هذه الحقبة عشرات أو
مئات األجٌال .
كما أن من القبٌح ع قالً أن ٌدعى المإمنون إلى الثورة على القٌود الظالمة من غٌر
منظومة دقٌقة لبناء الدولة – المإقتة – التً تستطٌع الصمود والتصدي فً عالم ال
محل فٌه إال للكٌانات العظٌمة والمإسسات الكبٌرة  ،بوصفها الوسٌلة الوحٌدة التً
توصل المجاهدٌن إلى شاطئ األمان .
-2أن تكون الغٌبة مسؤلة معترفا ً بها فً التنظٌر الدٌنً  ،على أن تكون الحقبة التً
وقعت فٌها الغٌبة التامة محكومة بالضوابط الدٌنٌة فتصبح مسؤلة الحكم واإلدارة
شؤنا ً إنسانٌا ً بحتا ً ٌبدعه على طرٌقته  ،مناسبا ً لحاجاته وظروفه  ،ولكنه ٌكون فً
كل ذلك ملتزما ً بالضوابط الدٌنٌة .
وتإمن هذه الفكرة أن الدٌن ال ٌرٌد أن ٌلغً وظٌفة العقل  ،ولكنه ٌرٌد أن ٌحد هذه
الوظٌفة اإلبداعٌة بالضوابط التً تسدد وال تقٌد  ،فهً إذا تإمن بتكامل بٌن التعالٌم

الدٌنٌة والوظٌفة العقلٌة البشرٌة وتتحدث عنهم فً سٌاق متماسك ومتحد  ،فالعقل
ٌرى الحدود والتعالٌم الدٌنٌة عونا ً مساعداً فً التسدٌد والهداٌة  ،ال قٌداً أو حائالً
بٌنه وبٌن الحقائق  ،كما أن روح الدٌن ال ترى فً النشاط الذهنً عمالً مرٌبا ً منطلقا ً
دائما ً من مآرب مشبوهة  ،أما األثر الفعلً والترجمة العملٌة لهذه الرإٌة فهً
تتلخص بما ٌلً :
أ-ال بد فً أجل إعطاء الضوابط الدٌنٌة صفة الهٌمنة على جمٌع األنشطة البشرٌة أن
تحدد الجهة التً تملك الفهم األدق لهذه الضوابط  ،وذلك لجعلها الرأس فً بناء
الدولة الدٌنٌة .
ب -أن ٌتم التعاقد واالتفاق على اآللٌة التً تقوم بهذا التحدٌد المذكور  ،وتسفر عن
العنصر األهم  ،ال بل األساس لبناء الدولة .
ج-إطالق الفكر المتخصص فً شتى المٌادٌن سعٌا ً وراء المإسسات والبرامج التً
تسد حاجات المجتمع وتكفل له الحٌاة المزدهرة .
وقد ٌشكل على هذه النظرٌة كما ٌلً :
أما أوالً  :فإن الفكر الدٌنً ٌعرف بإتقان لغة اإللزام ومفرداتها  ،أما " التوافق " فهو
أمر غامض وغٌر معروف  ،هل هو التوافق التام الذي ٌستوعب كل أفراد المجتمع
؟ أم هو تعبٌر عن توافق ألكثرٌة حسابٌة ؟
فإذا كان المقصود هو التوافق التام  ،فاألمر إذا غٌر واقعً  ،ألن تحققه أقل من
النادر  ،فإذاً ال بد أن ٌكون المقصود من التوافق هو المعنى الثانً  ،والسإال هو
كٌف ٌصبح هذا التوافق ملزما ً لألقلٌة الباقٌة ؟ أو بطرٌقة أخرى  ،هل لهذا اإللزام
مبنى دٌنً فقهً أصولً معتبر ؟ .
وٌزداد هذا السإال أهمٌة حٌنما تكون نسبة التفاوت بٌن األقلٌة واألكثرٌة نسبة
ضئٌلة  2%أو أقل .
وٌجاب على هذا اإلشكال أن المناط بالتوافق هو تعٌٌن وتشخٌص الجهة التً تحمل
األوصاف التً بت بها اإللزام الدٌنً فً مقرراته النظرٌة  ،فالمراد منه إذا هو
حسم الخٌار حٌث ٌتردد األمر بٌن أكثر من مإهل لهذه المهمة وفق المعاٌٌر
النظرٌة الدٌنٌة .
ّ
وٌمثل هذا الحسم مقدمة ضرورٌة لمسؤلة إقامة الحكومة  ،وعلٌه ي صبح االلتزام
بضرورة إقامة الدولة الدٌنٌة مدعاة لاللتزام بجمٌع مقدماتها وإال أصبح اعتقادا لغوٌا ً
مستحٌالً فً الفكر الدٌنً  ،فال بد إذاً من االلتزام بتقنٌة تسمح بترجٌح البعض على

البعض اآلخر من أجل اختٌاره  ،وذلك كتقنٌة االنتخاب أو القرعة أو غٌر ذلك ،
وٌكون اإللزام متفرعا ً على اإللزام األول بضرورة إقامة الدولة .
ومهما ٌكن من األمر فإن ما سبق ٌفضً إلى ضرورة االعتقاد أن عصر الغٌبة هو
عصر تطاوله النظرٌة الدٌنٌة للحكم واإلدارة وال ٌجوز االعتقاد أن عصر الغٌبة –
على طوله – ساقط من حسابات وتخطٌط النظرٌة الدٌنٌة .
ولكن بحثنا هذا ٌرٌد أن ٌإدي إلى أن الدولة ال تبنى فً عصر الغٌبة بنا ًء على
إعطاء شخص أو جهة معٌنة صفة القداسة لٌصبح قولها  ،فعلها وتقرٌرها قوانٌن
نافذة فً كل شإون المجتمع  ،مشابهٌن بذلك معنى الدولة الدٌنٌة بحسب التوضٌح
السابق .
وهكذا تتخذ الدولة الدٌنٌة فً عصر الغٌبة لها شكالً آخر ٌقوم على تداخل وثٌق بٌن
الجهة المختصة بمعرفة القواعد والضوابط الدٌنٌة المسلمة وبٌن فرٌق المتخصصٌن
فً العلوم الوضعٌة المختلفة فترفع صٌغة التداخل هذه من األذهان صورة التضاد
بٌنها أمراً
والتنافر التً أصبحت مالزمة لهذٌن االتجاهٌن وٌجعل من التكامل
معقوالً .
إن المسلمة الدٌنٌة تصبح فً نظام الدولة فً عصر الغٌبة نصا ً دستورٌا ً مقرراً
واضحا ً وهو فً تناول الجمٌع  ،أما الجهة المتخصصة فً العلوم الدٌنٌة والتً قلنا
أنها ٌجب أن تكون على رأس إدارة الدولة وفق التزام بالمقدمات والنتائج  ،فهً
تعمل على تمكٌن القواعد الدٌنٌة من التحكم بجمٌع أنشطة المجتمع وذلك من خالل
مإسسات دستورٌة عامرة بجمٌع الكفاءات واالختصاصات األخرى  ،ولٌس من
خالل قول ال ٌناقش ٌ ،رتفع عن كل مسؤلة ومحاسبة  ،فاإلدارة الدٌنٌة ملزمة هنا
فً اتخاذ قراراتها فً القبول أو المنع من خالل المإسسات الدستورٌة المتخصصة
حتى تكون قراراتها مبررة ومقبولة .
فلو أقٌم على سبٌل المثال نشاط مالً فً إطار الدولة الدٌنٌة وكان ٌقوم على أساس
نظرٌة اقتصادٌة وضعٌة  ،كإقامة بنك أو مشروع استثماري ذي طابع معقد ثم لم
تجد الجهة المتخصصة فً المإسسات الدستورٌة فٌه أي خر ق للقواعد الدٌنٌة وذلك
من خالل تقدٌم دراسة مفصلة عن هذا النشاط تبٌح لإلدارة الدٌنٌة القول بخلو ه من
أي خرق للقاعدة الدٌنٌة  ،والحكم بالتالً بإقامة هذا النشاط  ،وعلٌه تصبح هذه
النظرٌة االقتصادٌة الوضعٌة أصالً – دٌنٌة ال بالمعنى التنزٌلً ولكن بمعنى أنها
عمل م شروع فً إطار الدولة الدٌنٌة .

إن هذا المثل األخٌر وغٌره ٌوضح إلى أي مدى ٌمكن أن ٌكون التداخل بٌن الدٌنً
والوضعً بناء فً زمن الغٌبة  ،بل هو أكثر من ذلك أمر ضروري مرتبط بشكل
وثٌق بالمقدمات الخاصة بهذا الزمن دون غٌره .
إن التقلٌل من قداسة اإلدارة الدٌنٌة با لمعنى الذي ذكر ال ٌقلل من قٌمتها  ،بل هو
على العكس تماما ً ٌضع بٌن ٌدٌها أمانة مجتمع بؤسرة ولكن بعد أن ٌرسم لها اإلطار
الطبٌعً المشتق فً معطٌاتها هً دون أي زٌارة .
ونلخص ما تم استنتاجه فً هذا البحث بما ٌلً :
إن عصر الغٌبة هو عصره له خطة فً الحسابات الدٌنًة  ،فهو محكوم من الناحٌة
النظرٌة – بدولة ذات إدارة دٌنٌة تحكم على أساس مسلمات دٌنٌة مقروءة  ،واضحة
وتحاسب على أساسها وتعتمد فً كل ذلك مإسسات دستورٌة عامرة بالكفاءات
المتعددة وهو ما ٌفض ي إلى نوع من التداخل بٌن المنزل والوضعً لٌكون هو
األساس الوحٌد لبناء الدولة الدٌنٌة فً عصر الغٌبة .
أمٌن الساحلً
الجامعة اللبنانٌة – كلٌة العلوم

