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 (م 2006هـ / 1427  صيف ) العدد اخلامس عشر جملة التسامح ، 
 

خيرتق الفكر اإلسالمي املعاصر اليوم صدام حاد حول املسألة الدينية ـ السياسية يف ما وراء 
 إلسالمية " والنبذ اجللي ملقولة " العلمانية".االتفاق الظاهر حول مطلب " الدولة ا

و األطروحة اليت ننطلق منها هي أن مفهومي " الدولة اإلسالمية والعلمانية" حيجبان هذا التباين 
الدينية، سواء يف مقاربتها التحليلية ـ التارخيية أم يف النظر  -الواسع يف النظر للمسألة السياسية 

 شرعيتها وصيغ االندماج فيها. لطبيعة الدولة الراهنة ومنط
وليس من مهنا وضع حتديدات نظرية دقيقة هلذين املصطلحني، بل سننطلق من تناوهلما اإلشكايل 

 األصويل ـ العلماين املتفجر حاليا.  املسالة يف أبعادها احلاضرة، يف ما وراء الصدام   لضبط خيوط
 اهات ثالثة متمايزة يف النظر للمسألة:أن متيز داخل الفكر اإلسالمي املعاصر بني اجت  وميكن

الدولة اإلسالمية يف أشكاهلا التارخيية، أي دولة اخلالفة والدولة السلطانية   اجتاه حيصر منوج -
 ابالستناد إىل املرجعية الفقهية الوسيطة.

اجتاه يسعى إىل أسلمة الدولة الوطنية احلديثة، أي إضفاء الشرعية الدينية على هياكلها  -
 ؤسسية البريوقراطية، مع تصويب منظومتها القيمية التشريعية.امل
اجتاه يتبىن الدولة احلديثة ومنط العقلنة السياسية اليت تقوم عليها من منطلق تصورها اإلجرائي  -

 األدايت الذي ال يتناقض جوهراي مع املرجعية اإلسالمية، بل يقبل شىت املقارابت القيمية.
 بني هذه التصورات الثالثة، يف منحيني ابرزين على األقل:والواقع أن الفرق شاسع 

أوهلما: طبيعة الدولة ذاهتا: هل هي إمامة شرعية أم أداة تنظيم إجرائية أم جتسيد لقيم مجاعية 
 مشرتكة؟

اثنيهما: طبيعة عالقة الدين هبذه الدولة: هل هي نظامه املؤسسي الذي ال هوية له خارجه أم هي 



يمه دينية أم أداة تنظيم اجتماعي له منطقه الداخلي الذي ال يتعارض مع أي نظام بشري حتكمه ق
 منظور ديين أو عقدي؟

 أوال: دولة العقيدة أو دولة األمة؟

هل كان النموذج التارخيي للدولة اإلسالمية منوذجا عقداي مياثل الدولة الدينية اليت عرفتها العديد 
أم هي دولة اجلماعة املسلمة وليست هلا يف ذاهتا طبيعة  من اجملتمعات يف التاريخ القدمي والوسيط

 دينية؟
ال شك أن هذا السؤال قد شغل الفكر العريب ـ اإلسالمي املعاصر أكثر من أي سؤال آخر. ودون 
اخلوض فيه ابلتفصيل نالحظ إمجاال أن أغلب وجوه الفكر اإلسالمي املعاصر وان أكدت صراحة 

نية يف اإلسالم، إال أن تصوراهتا لشأن احلكم ال خترج إال اندرا غياب الدولة الدي  ووضوحا على
اخلالفة " حبسب مقاييس السياسة الشرعية الوسيطة أو   عن أحد منوذجني مها أما منوذج "

األحكام السلطانية، أو منوذج " احلاكمية األهلية __ أي الدولة اليت حيكمها القانون اإلهلي 
 للنص املنزل ال األمة الشارعة. وتصبح فيها السيادة والشرعية

وابلرجوع إىل الكتاابت التأسيسية يف الفكر اإلسالمي املعاصر للمسألة الدينية السياسية ) لدى 
( نالحظ أهنا بلورت ألول مرة املفهوم السياسي لإلسالم ) 1اجليل األول من اإلخوان املسلمني)

 ن األطر النظرية لألحكام السلطانية.شعار اإلسالم دين ودولة( لكنها مل خترج يف الغالب ع
فحسن البنا ) مؤسس حركة اإلخوان املسلمني( مل يركز يف أدبياته على الشأن السياسي الذي مل 
يفرد له يف أعماله سوى رسالة خمتصرة حول نظام احلكم جيمل فيها دعائم هذا النظام يف ثالث 

 واحرتام إرادهتا.هي مسؤولية احلاكم ) كمسؤول عن الرعية( ووحدة األمة 
ويكتفي البنا يف عرض أفكاره ابالستناد إىل مفاهيم وشعارات عامة حتض على العدالة والشورى 
دون أن حيدد املوقف من طبيعة النموذج الذي بدأ يتشكل يف عصره أي الدولة الوطنية الليربالية 

 من حيث إشكاالت الشرعية والتنظيم السياسي والعالقة ابجملتمع.
اضح أن مرجعية البنا الفكرية مل خترج عن األحكام السلطانية يف نظرته هلذه الدولة ذات ومن الو 

 اخللفية والطبيعة املغايرة.
فلئن كان يقف عند طبيعة النظام الدستوري النيايب للدولة احلديثة، وال يرى فيه إمجاال ما يتعارض 

  ظور اصطالحات املاوردي )وزارةمع اإلسالم، إال أنه ينظر إىل هذه التحوالت احلديثة من من



 (2التنفيذ ووزارة التقويض ومشورة أهل احلل والعقد(.)
ولعل تلميذه عبد القادر عودة هو أول من بلور النظرية اإلخوانية للسلطة يف كتابه املشهور " 

 .1931اإلسالم وأوضاعنا السياسية" الصادر عام 
املنشودة لألحكام السلطانية ) دولة اخلالفة  ولئن كان عودة يرجع يف تصوره للدولة اإلسالمية

احلارسة للدين واملقيمة ملصاحل العباد( إال أنه يدشن املقاربة الدميوقراطية للشأن السياسي السائدة 
لدى اإلخوان حاليا، أي الرتكيز على اجلوانب املتعلقة ابلقوانني واحلدود اجلنائية واعتبارها مصدر 

 شرعية الدولة املسلمة.
ل عودة: " إن اإلسالم يلزم الناس إبتباع ما أنزل هللا ويوجب عليهم أن يتحاكموا إىل ما جاء يقو 

من عند هللا وحيكموا به وحده دون غريه، وليس لذلك معىن إال أن احلكم هو األصل اجلامع يف 
قيدة اإلسالم، والدعامة األويل اليت يقوم عليها اإلسالم.. إن اإلسالم ليس عقيدة فقط، ولكنه ع

 (.3ونظام، وليس دنيا فحسب ولكنه دين ودولة")
وقد سعى يوسف القرضاوي يف حتمياته اليت صدرت منذ هناية الستينات إىل تفصيل هذه 

األطروحة من خالل ثقافته الفقهية الواسعة وأسلوبه التعبوي املبسط.فبالنسبة للقرضاوي ال يستقيم 
 دولة هي اليت حتكمها الشرائع اإلسالمية.املشروع اإلسالمي دون دولة حتتضنه، وهذه ال

ولئن كانت كتاابت القرضاوي األوىل قد تزامنت مع أعمال األخوين سيد قطب وحممد قطب، إال 
أهنا اختلفت عنها يف الرتكيز على هذا البعد التشريعي الفقهي، يف حني أرست حاكمية قطب 

لقطيعة مع اجملتمع اإلسالمي املنحرف ) تصورا راديكاليا انقالبيا للنظام اإلسالمي، يقوم على ا
  غزواً وافدا مرفوضا ." فاإلسالم  جاهلية القرن العشرين( ومع احلداثة الغربية اليت ال يرى فيها إال

 ال يعرف إال نوعني اثنني من اجملتمعات .. جمتمع اسالمي ، وجمتمع جاهل..
دة وعبادة، شريعة ونظاما، وخلقا اجملتمع اإلسالمي هو اجملتمع الذي يطبق فيه اإلسالم..عقي

وسلوكا.. واجملتمع اجلاهلي هو الذي ال يطبق فيه اإلسالم، وال حتكمه عقيدته وتصوراته وقيمه 
 (.4’’.)وموازينه، ونظامه وشرائعه، وخلقه وسلوكه

وقد سار اخلطاب السياسي للحركات اإلسالمية يف االجتاهني، فانتهي يف صيغته " املنفتحة" إىل 
ن األحكام السلطانية ابملنظور اجلديد ) رفع الشورى إىل مبدأ الوجوب واإللزام مع قبول منط م

 النظام النيايب ولو يف ظل حكومة حتكم ابإلسالم حبسب التصنيف املذكور(.
وانتهى يف أكثر صيغه انغالقا إىل اإلرهاب األصويل الراديكايل املدمر ) منوذج التحالف بني 



 القاعدة(.حكومة طالبان وتنظيم 
إمنا نريد أن نبنيه هنا هو أن الفكر اإلسالمي املعاصر أترجح بطريقة ملتبسة ما بني مقاييس 
األحكام السلطانية يف نظرهتا للدولة اليت كان مؤطرة بتجربة دولة اخلالفة أو الدولة السلطانية 

استباعات   ولة ووالتصورات القانونية للدولة احلديثة، دون تبني خيوط الفصل بني منوذجي الد
 هذا الفصل املنهجية والنظرية.

نلمس هذا التأرجح جليا يف حتديد طبيعة النظام السياسي يف اإلسالم: هل يشكل مقوما من 
مقوماته الذاتية وأصوله العقدية أم هو إطار لتنظيم شؤون اجملتمع املسلم وضرورة سياسية واجتماعية 

 وليس أصال عقداي أو التزاما شرعيا؟
سالميون املعاصرون وأن شكلت أدبيات السياسية الشرعية خمزوهنم الفقهي الذي يتسلحون به، فاإل

اندرا ما يقفون عندها يف حتديد مبحث اإلمامة الذي يقصر عن القول ابلدولة اإلسالمية اليت هي 
 الطبعة اإلسالمية للدولة القومية احلديثة.

وذج التارخيي للدولة اإلسالمية، اليت تعرب تلك ويرجع اإلشكال إىل طبيعة النظرة الراهنة للنم
 األدبيات عنه.

وال ميكن بداهة فصل املسألة الدينية ـ السياسية عن املناخ العقدي والسياسي للصراعات التارخيية 
 (.5احلادة اليت مزقت األمة منذ هناية اخلالفة الراشدة.)

عقدي واإليديولوجي يف التصورات لقد أفضى هذا السياق التصادمي إىل حتطيم احلاجز بني ال
 (.6الدينية للمسألة السياسية.)

ولنشر هنا إىل أن الرتاث السياسي اإلسالمي الوسيط يتوزع إىل ثالث مدارس متمايزة هي الفلسفة 
 السياسية واآلداب السلطانية واألحكام السلطانية.

االفالطونية أساسا،  أما املبحث الفلسفي فال خيتلف عن مألوف الفكر اليوانين يف نسخته
وإشكاليته هي رسم املدينة الفاضلة، اليت تنسجم والنظام العقلي للوجود وغايتها هي حتصيل 

 (.7السعادة الفردية واجلماعية.)
أما اآلداب السلطانية املستوحاة يف الغالب من الرتاث الفارسي، فتندرج يف سياق أدبيات مرااي  

 (.8وافتكاك السلطة واحلفاظ عليها.)  لتدبري احلكم احلكام مبا تتضمنه من نصائح عملية
 وأما األحكام السلطانية فهو جانب اإلمامة وشروطها وموانعها ونواقضها.

وإذا استثنينا اجلانب الفلسفي الذي مل يكن له أتثري يذكر يف التجربة التارخيية للمجتمع اإلسالمي 



فلسفي يف السياق اإلسالمي( فإن السياسة وحضور املبحث ال  ) ألسباب هلا عالقة خبلفية نشأة
الشرعية أو األحكام السلطانية مل تتجاوز يف الغالب إضفاء الشرعية البعدية على جتارب شديدة 
التمايز واالختالف من حيث تركيبة احلكم وعالقة السلطة ابجملتمع األهلي، يف حني مل تعن مرااي 

 اكتفت ابجلانب العملي التدبريي الصرف. السالطني ونصائح امللوك مببحث الشرعية وإمنا
فما مييز إذن األحكام السلطانية هو حتديدها لشرعية الدولة اليت ال خالف حول وجوهبا أبهنا " 

 (.9حسب عبارة املاوردي الشهرية.)’’ موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا
ما وردت يف كتب الفقه والسياسة الشرعية، وال يدخل يف اهتمامنا احلايل عرض أحكام السلطة ك

 وإمنا سنكتفي ابلتعرض للجانب املتعلق بتصور الدولة، من خالل املالحظات التالية:
لئن اعترب الفقهاء أن نصب اإلمامة واجبا، إال أهنم اختلفوا يف طبيعة هذا الوجوب هل هو -1

موضوعة" وليست " توقيفية" و اهنا  ابلشرع أو العقل أو مها معا. كما اتفقوا على أن اإلمامة "
ليست من أصول العقيدة ) على خالف الشيعة(. وينم هذا التصور عن وعي ضمين ابنفصال 

السياسي عن الديين يف اهلوية واملرجعية، والتقائهما يف املقصد والوسيلة، على خالف التصور الذي 
 جيعل السياسة من حمددات الدين نفسه.

ظرية اليت بىن عليها برانرد لويس قراءته للتصور اإلسالمي للحكم، وفحواها ومن هنا ندرك زيف الن
هو أن اإلسالم دين سياسي، تشكل الدولة مقوما عضواي فيه. فبالنسبة له أيخذ اإلسالم من 

اليهودية فكرة القانون اإلهلي املنظم لكافة شؤون البشر وإن كان خيتلف عنها يف بعده اجلهادي 
شر الرسالة يف العامل ولو ابلقوة(، كما خيتلف عن املسيحية اليت يقرتب منها الرسايل ) وجوب ن

 روحيا يف كونه أقام دولة ومل ينجح يف أتسيس كنيسته.
وخيلص لويس من هذه القراءة التصنيفية إىل أن اجملتمع اإلسالمي منذ بداية العهد النبوي وطيلة 

 ية، ال انفصام بينهما.اترخيية ظل جمتمعا له طبيعة مزدوجة سياسية ودين
(10.) 

فما غاب عن لويس هو أن البنية العقدية واخللفية لإلسالم مل تنتج بذاهتا منوذجها السياسي 
احملايث هلا، حىت ولو كان من اخللف إنكار تشابك الديين والسياسي يف رهاانت معقدة، سنشري 

ىت ولو كانت اعتربت نصب إىل بعضها. وحاصل األمر، أن أدبيات السياسية الشرعية نفسها ح
اإلمامة فرض كفاية على األمة، إال أهنا نظرت للدولة يف طبيعتها القهرية التحكمية اليت ال ميكن 

 (.11دجمها يف البعد الديين نفسه.)



هلذا السبب احملوري، ظل االنفصال قائما طيلة التاريخ اإلسالمي بني املؤسستني الدينية 
 شكل مؤسسي جامع.يف   تندجما  والسياسية، ومل

 ولذا ال ميكن النظر إىل االنفصال احلايل أبنه مستحدث وانتج عن التأثر ابلعلمانية الغربية.
بل أن رضوان السيد خيلص من دراساته املعمقة للفكر السياسي اإلسالمي الوسيط وجتربة الدولة 

عي أو نزاعي أفضى إىل اىل أن اتريخ السلطة اإلسالمية مع الشريعة " هو اتريخ صرا  السلطانية،
انفصال السياسة عن الفقه وأحياان عن الشريعة، وقيام جمالني أحدمها سياسي واآلخر شرعي، وقد 

سلم كل من الطرفني لآلخر مبجالة واستمر التجاذب على أطراف اجملالني حسب توازن القوي 
 (.12والظروف,,)

ظ دوما على خط توازن هش بني االستناد وغالبا ما يصل الصدام ذروته يف مراحل التأزم، مع احلفا
 العام ملرجعية الدين ) من لدن احلاكم( وقبول الفقهاء لشرعية احلاكم حفظا للسلم واتقاء للفتنة.
واملالحظ أن الفقهاء انتبهوا يف عصور تفكك اخلالفة، إىل تعريف السياسة الشرعية أبهنا حتقيق 

( يقر 751ر الشرع.فابن القيم ) املتويف عام العدل وضمان املصلحة العامة، ولو خالفت ظاه
صراحة ابختالف منطق السياسة عن منطق الشرع، ويسوغ اخلروج عن النصوص حلفظ املصاحل 

 الضرورية، قياسا على آراء وجتارب الصحابة، قائال:
" وإن أردت ال سياسة إال ما نطق به الشرع: فغلط وتغليط الصحابة.. فإذا ظهرت أمارات العدل 

 (.13’)سفر وجهه أبي طريق كان فثم شرع هللا ودينه.وأ
فالفقهاء وإن أكدوا ضرورة انقياد احلاكم للشرع، وحددوا شرعية السلطة هبذا االمتثال، إال أهنم 

أقروا يف اآلن نفسه أبن احلكم غلبة وقهر وقوة، وأن دولة اخلالفة احلقة مثال ال يتحقق إال ابملعجزة 
 وىب اليت تشكل منوذجا أعلى وليست خيارا عمليا متاحا.اإلهلية، فهي نوع من الط

وهكذا مجع الفقهاء ـ كما بني العروي ـ بني النزعة األخالقية الطوابئية واالجتاه الذرائعي الواقعي 
دون تناقض، ألهنم أدركوا " أن جمرد التحليل الفعلي يظهر أن اخلالفة تعين يف احلقيقة جتاوز 

حليوانية يف اإلنسان.. إن واقعيتهم تتأصل يف طوابئية دفينة: مبا أن اخلالفة الدولة، وابلتايل جتاوز ا
تستلزم أن يصبح اإلنسان غري اإلنسان، فال بد من العيش يف انتظار املعجزة داخل دولة شرعية، 

 (14أي دولة تطبق الشرع، وهذا موقف عام، غري متعلق بنوع خاص من الشرع".)
ابلدولة اإلسالمية املنشودة ) كما هو الشأن يف   السلطانية إن احلديث عن عالقة الدولة-2

اخلطاب اإلسالمي املعاصر( ال يستقيم إال بتبني الفارق اجلوهري بني طبيعة الدولة السلطانية 



نفسها من حيث املنطق والرتكيبة و الصلة ابجملتمع األهلي والدولة احلديثة اليت تشكل يف ما وراء 
 ضارية منوذجا سياسيا مغايرا يعرب عن أفق اترخيي خمتلف.هويتها العقدية، أو احل

فالدولة اإلسالمية الوسيطة مل ختتلف من حيث تركيبة احلكم عن النموذج اإلمرباطوري ) الفارسي ـ  
 الروماين( الذي ورثته، واستوعبته يف أدائها التدبريي.

ارة احلاكم الراعي املسؤول عن وهذا النموذج الذي دعاه ميشال فوكو ابلرعوي )أي يقوم على استع
رعيته( يتأسس على تصور افرادي لعالقة احلكم، حيتفظ فيه احلاكم ابلسلطة املطلقة، وفق تنظيم 

 (.15هرمي تراتيب غري مقيد)
وإذا كان عبد هللا العروي قد اعترب أن العناصر املكونة للدولة اإلسالمية الوسيطة هي " الدهرية  

( يف حني أرجع اجلابري مكوانهتا 16اإلسالمية" و " التنظيم األسيوي") العربية" و " األخالقية
( إال أن هذه املميزات ال تعين 17إىل اثلوث آخر هو " القبيلة و " العقيدة" و" الغنيمة")

اختالف النموذج التارخيي للدولة اإلسالمية عن الرباديغم الرعوي، كما جتلي يف املقاربة اإلطالقية 
ابلعالقة اإلفرادية املباشرة بني السلطان وكل عنصر من عناصر رعيته، وابلتايل وجوب  للحكم املربرة

 اخلضوع للحاكم بصفته املسؤول عن رعاية وضمان مصاحل كل فرد من قطيعه.
بيد أن هذه العالقة اإلفرادية، وإن كانت أرست نظاما هرميا اطالقيا مغلقا، إال أهنا اختزلت يف 

كم خارج جمال السلطة السياسية، فأعطت هامشا واسعا للمجتمع األهلي اآلن نفسه دائرة التح
الذي احتفظ أبدوار إدماجية هامة اقتصادية وثقافيا ) األصناف واحلرف ومؤسسات الوقف والعلم 

 (.18والطرق الصوفية...(.)
وائر اجملتمع فالنظام السياسي الذي يستأثر إبدارة العنف وبسلطة القرار التنفيذي حمدود التأثري يف د

األهلي، ويف مقدمتها الدوائر اليت تسيطر عليها املؤسسة الدينية. ومن هنا أمكن القول مع وجيه  
كوتراين بواقع االنفصال ما بني األمة والدولة يف التاريخ اإلسالمي، أي أن " األمة كإطار انتماء 

 (.19)عقائدي وفكري وسلوكي للجماعة مل تندمج اندماجا عضواي يف الدولة".
وحاصل األمر أن عالقة الدين ابلسلطة يف منوذج الدولة اإلسالمية الوسيطة تتحدد يف اجتاهني مها 

من جهة انبناء احلكم على الشرعية الدينية ) الدولة الداعية احلاضنة للهوية العقدية لألمة اليت 
سسة السياسية املتوسطي الوسيط( ومن جهة اثنية انفصال املؤ  -قامت يف كل الفضاء اآلسيوي

عن املؤسسة الدينية، وانفصال األمة عن الدولة يف الرتكية االجتماعية يف سياق رهاانت جتاذبية 
 وتشابكية معقدة طبعت حمطات التاريخ السياسي اإلسالمي.



 اثنيا: فصل الدين عن الدولة أو فصل السياسة عن الدين؟

تناول شرعية الدولة احلديثة وعالقتها  الحظنا أن وجوه الفكر اإلسالمي املعاصر قد تعودت على
 ابلدين من منطلق أدبيات األحكام السلطانية والسياسة الشرعية.

وعادة ما يفضي هذا التناول إىل نعت الدولة احلديثة ابلعلمانية اليت تعين يف السياق التداويل 
 اإلسالمي املعاصر نبذ الدين وإقصائه من الشأن العام.

راهنا يف الساحة الفكرية والسياسية العربية حول موضوع " العلمانية" ومع أن احلوار حمتدم 
وعالقتها ابلدين إال أن هذا املفهوم غالبا ما حيجب األسئلة احلقيقية اليت تطرحها املسألة الدينية 

 السياسية يف الدول احلديثة.
ء الدين من اجملال فهل تعين العلمانية فصل الدين عن الدولة أم فصل السياسة عن الدين أم إقصا

 العام؟
وكيف ميكن النظر إىل تفصيالت هذه العالقة حبسب تباين وتنوع السياقات اليت طبقت فيها 

 النظم العلمانية؟
ال يبدو أن هذه اإلشكاالت قد لقيت اهتماما جادا يف الساحة الفكرية العربية، حيث الصراع 

 ين والسياسي يف مسلك تدبري احلكم.اإليديولوجي على أشده حول سبل ضبط العالقة بني الدي
وإذا تركنا جانبا الكتاابت التبشريية املتطرفة ابلعلمانية اليت برزت منذ هناية القرن التاسع عشر يف 

قالبني فكريني مها من جهة النزعة الوضعية املبسطة الداعية الستبدال املنقول الديين ابملعقول 
التارخيية يف نظرهتا للدين كمرحلة عقلية متجاوزة تتصادم  التجرييب ومن جهة أخرى النزعة التنويرية

( ورجعنا إىل الكتاابت األكثر رصانة وعمقا، أمكننا التمييز 20وقيم احلرية والعقد االجتماعي)
داخل االجتاه العلماين العريب بني مقاربتني: صدامية تقوم على فكرة القطيعة بني الدين من حيث 

ن حيث هي مؤسسة االنتظام اإلنساين املشرتك وتوفيقية تقوم على هو معتقد وسلطة والدولة م
قدرة الدين اإلسالمي على استيعاب العلمنة من داخل نسقه العقدي والرمزي على غرار الدايانت 

 األخرى.
أما املقاربة األوىل فيمثلها أقوى متثيل عزيز العظمة، الذي يوظف عدة مفهومية مركبة وصلبة يف 

 ء الدين من الشأن العام وليس من السياق السياسي وحده.الدفاع عن إقصا
( خيلص يف تعريفه للعلمانية ورصده حلقول 21ففي كتابه األهم " العلمانية من منظور خمتلف")

أوسع من تضاد الدين والدولة، وأن هلا أوجها   انطباقها وتتبعه ملسار نشأهتا ولتحوالهتا، أهنا



لعلمي ) نفي األسباب اخلارجة عن الظواهر الطبيعية والتارخيية( متعددة من بينها االبستمولوجي ا
حتول التاريخ دون كلل( ومنها املؤسسي القانوين) الفصل التام ومن بينها التارخياين الغائي ) أتكيد 

بني املؤسسة السياسية واملؤسسة الدينية( ومنها األخالقي والقيمي)ربط األخالق ابلتاريخ والوازع 
 (.22ابلضمري بدل اإللزام والرتهيب بعذاب اآلخرة(.)

لك الوحيد للدميقراطية قائال:,, ال وينهي العظمة كتابه بدفاع حاد عن اخليار العلماين بصفته املس
استعادة ألسس الدميقراطية إال ابنفكاك الفكر واحلياة عن االرهتان ابملطلق، والغيب مطلق املطلق، 

 (.23أي أنه ال استعادة ألسس الدميقراطية إال ابلعلمانية".)
حلرية: االلتباس التارخيي" أما املقاربة الثانية فيمثلها أجلي متثيل حممد الشريف يف كتابه " اإلسالم وا

(والفكرة األساسية اليت يدافع عنها الشريف هي الفصل يف اإلسالم بني اجلانب العقدي 24)
التعبدي الثابت واجلانب التشريعي املؤسسي الذي هو البعد التارخيي املتغري الذي حييل إىل سياق 

 ماضوي ال قداسة له وليس مرتبط عضواي برسالة اإلسالم.
لشريف من استعراضه لتجربة اخلالفة ونظام الدولة يف السياق التارخيي اإلسالمي، إىل أن وخيلص ا

التصور اإلسالمي للحكم قابل الستيعاب النظام العلماين الذي ال يعين أكثر من الفصل الوظيفي 
 بني الشأن الديين والشأن السياسي:

ر احلرية وال الدميقراطية بدون الفصل " وما ينجم بوضوح مما تقدم أنه من انحية ال ميكن أن تتوف
اليت مل تذكر يف القرآن وال   بني سياسي األمور ودينها، ومن انحية أخرى أن الدولة اإلسالمية

 (.25السنة هي مؤسسة ابتدعها اإلنسان فاستعمل الدين لغاايت سياسية".)
قبول يف السياق اإلسالمي بيد أنه يقر أن ختلي الدولة عن وظيفتها يف رعاية الدين وإقامته غري م

ولذا اقرتح قيام سلطة دستورية رابعة تدير شؤون الدين، على أن يكون الفصل حمصورا يف صلب 
 (.26الدولة بني الوظيفة الدينية والوظائف السياسية.)

ومن الواضح هنا أن االجتاه العلماين العريب يتأرجح بني مقاربة "رخوة" حتصر العلمانية يف الفصل 
الرازق القائلة أبن الدولة ليست   ي بني الدين والدولة ابالستناد عادة إىل أطروحة علي عبدالوظيف

( ومقاربة " صلبة" تتوسع يف إطالق العلمنة لتشمل الفصل 27من مقتضيات الدين وال شرائعه)
 الكامل بني الديين والسياسي.

رجح بني النظر للعلمنة بصفتها ونلس التذبذب ذاته يف اخلطاب اإلسالمي حول العلمانية الذي يتأ
فصال مرفوضا بني الدين والدولة ال يستقيم مع التصور الشمويل لإلسالم و النظر إليها كرؤية 



 شاملة للكون تقوم على التصور العقالين املادي للطبيعة وللمجتمع.
نتجت عن فالتصور األويل هو السائد لدى الكتاب اإلسالميني، الذين يذهبون إىل أن العلمانية  

صراع الكنيسة والدولة يف الغرب املسيحي، فكانت احلل األمثل هلذا الصدام الذي مل يقم يف اجملال 
 اإلسالمي.

فبالنسبة هلم تتناقض العلمانية ومبدأ مشولية اإلسالم واشتماله على أحكام الدين والدنيا، وال ميكن 
 أن تتأقلم مع الشرعية الدينية.

بقوله: " إن العلمانية مبعيار الدين مرفوضة، ألهنا دعوة إىل حكم  يبني القرضاوي هذا الرأي
 اجلاهلية،أي إىل احلكم مبا وضع للناس، ال مبا أنزله هللا، أهنا دعوة تتعامل على هللا جل جالله!

 (.28وتستدرك على شرعه وحكمه**)
قد بلورت متييزا بني " ولئن كانت بعض وجوه الفكر اإلسالمي اليت تتبىن الرؤية التجديدية املنفتحة 

العلمانية اإلحلادية" و " العلمانية املسلمة" إال أن تشبثها بفكرة مشولية اإلسالم واشتماله ألمور 
سعت لتضييق احليز   الدولة والسياسة قد أفضى هبا إىل رفض مقولة الفصل بني الدين والدولة ولو

 (29السياسي يف اإلسالم.)
عبد الوهاب املسريي الذي كتب أهم عمل فكري إسالمي حول  أما التصور الثاين فنلمسه لدى

( ميز فيه بني **العلمانية اجلزئية** اليت تكتفي ابلفصل بني الدين والدولة، و" 30العلمانية)
العلمانية الشاملة" اليت تتسع لتشمل كل ظواهر احلداثة الغربية يف أبعادها " املادية العقالنية 

واالغرتاب والتنميط( ويف صياغاهتا الفكرية املتنوعة )املاركسية والوجودية  )التسلع والتشبؤ والرتشيد
 والنازية والصهيونية والتفكيكية..(

الفكرية العلمانية .. تستند   و خيلص املسريي يف استكشافه ملسار العوملة إىل القول: " والنماذج
و اإلنسان أو التاريخ( ولذا فهي أي إىل ركيزة أساسية ومرجعية هنائية كامنة يف املادة ) الطبيعة أ

املادة مرجعية هنائية مادية، مركز مطلق أو مركز يشكل مصدر التماسك يف الكون واجملتمع، ويزوده 
 (.31ابهلدف والغاية، ويشكل أساس وحدته**)

بة فإذا كانت املقاربة الدنيا ) القرضاوي( قادت إىل نفي العلمانية ابسم مشولية الدين ، فإن املقار  
القصوى )املسريي( أفضت إىل نفي العلمانية ابسم مشوليتها )عدم اكتفائها بفصل الدين عن 

 الدولة بل القطيعة مع الدين واستبداله برؤية كونية ومغايرة(.
إمنا نريد أن نشري إليه يف هذا االستعراض املقتضب للتصورات العلمانية واإلسالمية للمسالة الدينية 



 هو أن اخلطابني املتناوئني يتفقان يف ثغرتني أساسيتني السياسية املعاصرة،
أوالمها: اختزال عالقة الدين والسياسة يف الطابع املؤسسي للدولة أي منط اشتغاهلا وهياكلها 

 الدستورية والتشريعية )املقاربة الرخوة(.
نة لعالقة الديين واثنيتهما: مصادرة متاهي احلداثة والعلمنة، دون تبني الرهاانت املعقدة واملتباي

 ابلسياسي يف اجملتمعات احلديثة ) املقاربة الصلبة(.
ولنبادر ابلتنبيه هنا أن السمة املميزة للدولة احلديثة هو أهنا أتسست على مقاربة جديدة للسلطة 
ولعالقة الشأن العام ابجلسم االجتماعي، قوامها التصور القانوين اإلجرائي للمجموعة السياسية 

 ريا عن عالقات تعاقدية، تستمد شرعيتها من داخل النسق اجملتمع نفسه.بصفتها تعب
فالدولة من هذا املنظور ليست سوى أداة تنظيمية للنوازع الفردية املتصادمة، ومل تعد إطارا شامال 

لتكريس قيم الفضيلة وحتقيق السعادة حسب التصورات اليواننية والوسيطة اليت اعتمدتنها األدبيات 
 اإلسالمية.السياسية 

تبدوان متعارضتني مها: تقويض الطابع املطلق الشمويل   بيد أن هذا التحول قد أفضى إىل نتيجتني
للدولة ابختزال مبدأ التنظيم السياسي يف إجرائية التعاقد العرضي، واستبدال املطلق الديين الذي  

ي أي الوالء لألمة كان هو أساس شرعية الدولة الوسيطة ) مبختلف ألواهنا( ابملطلق السياس
 مبفهومها القومي والرمزي.

وقد أبدع العقل السياسي احلديث للتغلب على هذه املفارقة مفاهيم حمورية مثل السيادة والتمثيل 
والشخصية، وهي كلها تعبريات عن احلاجة املوضوعية للوساطة املطلوبة بني ذرات اجلسم السياسي 

 (.32يان السياسي اليت كان مرتكزها هو الدين.)املشتتة بعد اهنيار الوحدة األصلية للك
ومن الواضح أن األمنوذج القانوين الذي أفرز هذه املفاهيم، حتول من مسته اإلجرائية احملضة ) أي 
تنظيم عالقات القوى بني اجملتمع مع احلياد الشامل إزاء شىت التصورات واألنساق القيمية( إىل 

اليت هي أساس التصورات العلمانية   يات التارخيانية والوضعيةطابع قيمي إجيايب، غذته األيديولوج
السائدة. فالدين من هذا املنظور هو يف آن واحد العامل اخلارجي املقصي ألن مبدأ الشرعية 

املدين واألفق الرمزي احلاضر بصفة ملتبسة من خالل السمة   مستمد من داخل منط االجتماع
 اإلطالقية للكيان السياسي.

فطن سراه الفكر الليربايل احلديث اىل أن املرور من املطلق الديين إىل املطلق السياسي ولقد ت
يقتضي حتويل الدولة إىل دين يؤدي كل الوظائف العقدية واإلدماجية والرمزية للدايانت.فاعترب  



 (يف33كانط ان دولة املواطنة القائمة على احلرية حتقق اجلوهر االخالقي للدين يف حدود العقل)
حني راى هوبز ان السلطة املطلقة للدولة **تضمن سيطرة الرب يف االرض و حتقق القوانني االهلية 

 (34املطلقة**)
( 

ماهى سبينوازا بني " الدين احلق" واملتناسق مع نظام الوجود" و " احلق الطبيعي"   يف الوقت الذي
 (.35من منطلق وحدة اإلله والطبيعة.)

لداينة املدنية العمومية" أي داينة املواطنة اليت لئن كانت متميزة عن أما روسو فقد حتدث عن " ا
( أما هيغل فقد اعترب الدولة الليربالية احلديثة التجسيد 36املعتقدات الدينية، إال أن هلا قداستها)

 (37التارخيي للملطلق الديين، والتحقيق الفعلي لقيم احلرية املسيحية.)
يت أن العلمانية ال تعين يف احلقيقة الفصل بني الدين والدولة، وإمنا من هذا املنظور يبني كارل مش

حتويل املفاهيم الالهوتية إىل مقوالت سياسية إجرائية، حيث يتحول " احلاكم السيد" )الدولة( إىل 
  " إالله املطلق". فاملقاييس احملايثة ال تتناقض ضرورة مع القيم الدينية املتعالية، بل هي ترمجة هلا يف

 (38النسق السياسي املعاصر.)
 وعادة ما ختلط املقارابت السائدة حول العلمانية ما بني اجتاهات ثالثة، ليست مقرتنة ابلضرورة.

 العلمنة بصفتها فصال مؤسسيا بني الدوائر الدينية والزمنية. -
 العلمنة بصفتها مظهرا لرتاجع واحنسار املعتقدات واملمارسات الدينية. -
 *.39صفتها تقهقرا للدين يف الدائرة ا خلاصة .)العلمنة ب -

فهذه الظواهر ليست ابلضرورة متالزمة، مرتابطة، بل تتمايز حبسب السياقات والساحات، حىت يف 
 العامل الغريب وداخل اجملال األورويب ذاته، ولكل واحدة من هذه الظواهر حمدداهتا وأسباهبا الظرفية.

الدينية والسياسية حالة عامة سائدة يف كل البلدان الغربية احلديثة،  فإذا كان التمايز بني املؤسستني
إال أن هذه احلالة ال تقتضي ضرورة تناقص أو احنسار الشعور الديين أو املمارسة الطقوسية 

 الدينية، كما ال تعين هذه احلالة حصر الدين يف الوعي الفردي.
والثقافية فنتج عن ذلك تقلص وتراجع  ففي بعض البلدان، حاربت الكنيسة احلداثة السياسية

حضور الدين يف احلياة العامة )كما هو الشأن يف اسبانيا(، ويف بلدان أخرى اضطلعت الكنسية 
االستبداد فكانت طليعة تنويرية للمجتمع املدين فشهدت صحوة دينية   بدور حموري يف مواجهة

 جلية للعيان )كما هو شأن بولندا(.



اليت سامهت بدور أساسي يف دفع اجتاه العلمنة،   ني الكنيسة الربوتساتنيتيةكما أن الفرق شاسع ب
فتعايشت دون إشكال مع موجات احلداثة املتتالية، والكنيسة الكاثوليكية يف أورواب اجلنوبية اليت 

 (40لقيت مشاكل عويصة يف استيعاب املفاهيم والقيم التحديثية.)
ة املتحققة هي العلمنة املؤسسية املتجسدة يف الدولة القومية وما يتعني التأكيد عليه هو أن العلمن

اليت اضطلعت ببعض األدوار التارخيية للدين، خصوصا ما يتعلق منها ابألبعاد الرمزية املشرتكة، أي 
دائرة املقدس اجلماعي الذي حتول منذ العصور احلديثة ـ كما بينا ـ من املؤسسة الدينية اليت كانت 

جتماعي إىل الدولة اليت أصبحت تؤدي الدور ذاته، يف حني اضطلعت تؤطر النسق اال
اإليديولوجيات بدور الدين العقدي، والطقوسي، يف سعيها ملنافسة الدايانت يف معتقداهتا التأويلية 

 التفسريية ويف ضبطها لوعي الناس وخميلتهم.
ة أسلمة الدولة الوطنية فاخلطأ اجللل الذي تقع فيه أغلب اجتاهات الفكر اإلسالمي هو حماول 

احلديثة، دون الوعي أبهنا تستبطن الوظائف العمومية التقليدية للدين، وإبمكاهنا بسهولة حتويل 
شىت الدعوات الدينية إىل أحد أجهزهتا اإليديولوجية الفاعلة اليت توظفها يف تكريس عقيدة الوالء 

 للكيان القومي.
بدال من أن تنفي  -ة أن التيارات اإلسالمية اجلديدة تؤكدوقد بني أولفيه روا يف أحد أعماله األخري 

ـ االجتاه املتنامي إىل انبثاق فصل جذري بني العقل السياسي يف داللته الكلية الشاملة كمقوم 
انتماء وطين ال يصطدم ابلدين وحيز االنتماءات العقدية والسياسية اخلصوصية، اليت يشكل الوعي 

 (.41ا.)الديين السياسي أحد حتلياهت
أي بعبارة أخرى، إمنا نلمسه حاليا هو حتول التيارات اإلسالمية يف الوعي العام إىل جمموعات 

سياسية متارس دورها التعبوي واإليديولوجي ضمن نسق الرمزية الدينية اجلماعية دون أن تتمكن 
ل عماد وجود األمة من وراثة املؤسسة الدينية التقليدية )االفتاء والوقف والتدريس( اليت كانت تشك

 الديين والثقايف.
ومن الواضح أن اجملموعات اليت تطالب حبق املشاركة السياسية جتد نفسها مرغمة على قبول كسر 

احتكار الشرعية الدينية وعلى اإلقرار ضمنا ومسبقا بشرعية النظام السياسي الذي تصارع من 
 داخله.

انتظامها واسرتاتيجياهتا النضالية هنج " العلمنة  وهكذا ميكن القول أن هذه اجملموعات تدفع بنمط 



السياسية" ابندماجها النشط يف منطق العقل السياسي للدولة الوطنية احلديثة القائم على الفصل 
 بني الوعي الديين واجملال العمومي.
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