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ظروف نشأة نظرية الخالفة على يد الماوردي، وظروف نشأة يبدو أن هناك تشابهًا في 
في العصر الحديث، فإن ما يجمعهما مظاهر األزمة التي كانت « نظرية الدولة اإلسالمية»

تحيط بالخالفة في الحالتين، فإذا كانت نظرية الخالفة قد ظهرت كردة فعل على ضعف 
نظرية الدولة »جقة بالسلطة، فإن مؤسسة الخالفة بعد إمساك البويهيين ومن بعدهم السال

أبصرت النور إثر زوال الخالفة « اإلسالم دين ودولة»وما تبعها من حديث عن أن « اإلسالمية
، ولقد أشار الجابري أيضًا، في السياق نفسه، إلى أن 1922في تركيا وإعالن الجمهورية عام 

عد جهد طويل، إلى نتيجة السلفية الجامعية المعاصرة على مختلف تكويناتها قد وصلت، ب
هزيلة مفادها: إن اإلسالم دين ودولة، وأن الحكومة اإلسالمية هي التي يكون قانونها شرع 
اإلسالم، لقد قرأت تلك السلفية الشرع في التاريخ، وقرأت التاريخ في الشرع، تمامًا مثلما قرأت 

في التاريخ وقرأته جيدًا، الدولة في الدين. والدين في الدولة، اال أن السلفية لو تمّعنت 
فستكتشف هزال تلك النتيجة أمام حقيقة ما يشير إليه التاريخ والتجربة: فليس الحاضر وحده 

كما ُنّظر لها، سوى نظرية تشير « الخالفة اإلسالمية»الذي ابتعدت فيه الدولة عن اإلسالم، بل أنها كانت على هذه الحال في الماضي، ولم تكن 
 أن يكون وليس ما قد كان. إلى ما كان ينبغي

يت لقد أخفقت جهود السلطة / الخالفة، بعد العهد الراشدي، في تكريس هيمنتها على المجال الديني وفي تنصيب نفسها ممثلة إلرث النبوة، وبق
كان العهد النبوي ـ الراشدي يشفع  ، وأيضًا الهيئة الدينية المعبرة عنها، بمنأى عن االستيعاب والتمُثل من جانب السلطة، فبينما«الجماعة األمة»

ا، كما هي للدولة، ولقادتها بهالة من الكاريزما، الدينية، فإن هذه الكارزما ما لبثت أن تخّففت منها مع األيام، لتظهر في سلوكها تجاه مواطنيه
 على حقيقتها: دولة مدنية دهرية من دون غطاء، إثر تحولها إلى ملك عضوض.

التجربتين المسيحية، واإلسالمية مع الدولة والسياسة. ال يمكن تجاهل الفروق بينهما. لكن على رغم أن المسيحية األولى وإذا قارنا بين مسار 
ى فصلت بين سلطة الدولة وسلطة الكنيسة، فإن تعاظم دور الكنيسة الرومانية في أوروبا بّدل الوضع، وسمح للباباوات بفرض رفعة الكنيسة عل

م للعقيدة التيوقراطية، في وثيقة تشّرع، أّول ما تشرع، 1073د شّرع البابا غريغوار السابع الذي استلم الكرسي البابوي عام السلطة الزمنية، فق
 سلطة الكنيسة التي باتت تمتد لتشمل الدولة نفسها، في فصول دقيقة واضحة، تنص في اثنين من بنودها:

 جميع األمراء قدميهإن البابا هو اإلنسان األوحد الذي يقّبل  - 9بند 

 يجوز للبابا أن يخلع األباطرة. - 12بند 

جال إذا كانت هذه حال سلطة الكنيسة الرومانية مع الدولة، فإن الدولة في التجربة السياسة اإلسالمية هي من كانت لها اليد الطولى على الم
الدين من أن يبني أي سلطة مركزية له، وجعلته ميدانًا حرًا لالختالف  الديني، إذ حاولت السلطة السياسية فرض تبعية الهيئة الدينية لها. وحّرمت

ياهم والتنوع بين الطرق الصوفية والمذاهب والمدارس إلى أن تحقق نوع من التسوية والتفاهم على احترام حرية العلماء واجتهاداتهم وحرية زوا
بل ابتعاد العلماء عن التدخل المباشر في شؤون الحاكم والحكم، من دون أن يمنعهم ذلك من ممارسة حقهم في إدانة الظالم ومساجدهم في مقا

فة التي والجور )األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(. ثم نجحت الدولة في اعادة بناء هيئة دينية مرتبطة بها تطمئن لوالئها وتستخدمها في الوظي
 لة أن تقوم من دونها، وهي تكوين إطارات السلطة التشريعية والقضائية.ال يمكن للدو 

نية ال يمكن إغفال واقعة استقاللية المؤسستين الدينية والسياسية في اإلسالم، وإن كان هذا لم يمنع السلطة من محاولة إخضاع المؤسسة الدي
اشدية انفصلت المؤسسة السياسية عن المؤسسة الدينية تدريجًا، حتى اكتمل ذلك الصاعدة تارة بالحسنى، وطورًا بالقوة، فبعد المرحلة النبوية الر 

رك( وظلت االنفصال بين الخالفة والسلطة، مع ظهور األمراء والسالطين، واستتباب ترتيبات ذات أبعاد طبقية، إذ استأثر بالسلطة أرباب السيف )الت
األقالم. وقد فشل األمويون ومن بعدهم العباسيون في إبقاء المؤسسة السياسية مهيمنة  المناصب الدينية، وبعض المناصب اإلدارية في يد أرباب

 

 



من الدولة على رغم استمرار النزاع، « المرجعية الدينية»على الدين، وظهرت فئة من الفقهاء، والمحدثين، التي استطاعت، في النهاية، أن تنتزع 
 .وعدم اعتراف أي من الطرفين لآلخر بذلك نهائياً 

ة خلق لم تتوقف السلطة / الخالفة في زمن العباسيين عن محاوالتها للهيمنة على الهيئة الدينية، وكانت أبرز تلك المحاوالت، كما رأينا، )فتن
( أفضت إلى القرآن(، التي جرت في عهد المأمون والمعتصم، ويبدو أن واقعة المأمون )التي لم تتكرر في ما بعد خالل التجربة التاريخية اإلسالمية

العقيدة  فصل عملي بين الشريعة والقائمين عليها والسياسة، بما في ذلك الخلفاء والسالطين في ما بعد، وهذا يعني انفراد العلماء بتحديد أمرين:
ى قاعدة نوع من الصحيحة، واشتراع األحكام استنادًا إلى القرآن والسنة، واإلجماع. وفي ما بعد انتظم نوع من التعايش بين المؤسستين عل

بالسلطة  االستقاللية لكل منهما في مجاله الخاص، وقد تعّززت تلك الحال مع األيام ال سيما بعد ظهور السالطين البويهيين ثم السالجقة وإمساكهم
 فعليًا.

بتمثيل المجتمع من طريق توليتهم  سّلم الفقهاء في العهد السلجوقي لسلطة األمر الواقع بالطاعة في المجال السياسي وسلمت لهم السلطة»وهكذا 
هي  أمور األوقاف والمدارس والقضاء والفتوى. أما خالل تجربة الزنكيين واأليوبيين، فقد أصبحت األرجحيه للسلطة السياسية التي كانت دوماً 

ن للكنيسة موقع األرجحية في المجال البادئة في تجاوز صيغة االستقالل بين المؤسستين على عكس التجربة األوروبية في العصر الوسيط التي كا
 السياسي.

هر وعندما وصل المماليك إلى السلطة، أمل العلماء بأن يستعيدوا بعض نفوذهم بسبب جهل السالطين الجدد بالدين، لكن المماليك ممثلين بالظا
األربعة، فُألهي الجميع بالخصومات في ما بينهم، بيبرس، رسموا سياسة طويلة المدى تجاه رجال العلم والدين، عندما اعترفوا بالمذاهب السنية 

يئة وكان السلطان يستطيع أن يحصل على فتوى بما يريد من فقيه المذهب الحنفي مثاًل إذا أمتنع رجل المذهب الشافعي فانخفضت بذلك أوزان اله
 لمجال الديني، ومؤتمنة عليه.الدينية أمام صعود قوة السلطة وإن بقيت تحظى باالعتراف بها ممثلة للهيئة الدينية. ول
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