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 جدلية الدين والسياسة وثنائية التداخل والتصادم

  لزهر بوارضي.د

  3جبامعة اجلزائر  حماضر قسم ب  أستاذ

   :امللخص

الدين فهو حيمل حقيقته وحكمته معه والسياسة أيضـا   أماتبحث الفلسفة عن احلقيقة واحلكمة و
وتدبري متطلباـا   حتقيقها وحفظها إىلتنطلق من حقائق وقيم ومصاحل مسلمة عند الناس وتسعى 

     .ومن هنا كان التالقي القدمي واالشتراك الواسع بني الدين والسياسة

 األسـئلة يف هذا املقال حناول تناول قضية النقاش واجلدل حول العالقة بني الدين والدولة وكذا 
  .احلق بني السياسة واملقدس إشكاليةاملثارة حول 

  خل، التصادم الدين، السياسة، التدا: الكلمات الدالة

Abstract:  

Philosophy is looking for truth and wisdom, as for religion it holds its truth and 
wisdom with it politics is also based on the facts values and interests of people 
seeking to achieve preserve and masure their requirent. From here it was the old 
convergence and the broad participation between religion and politics. 

key words: Religion, Politics, Overlap, Collision 

  :مقدمة

فرضت قضية العالقة بني الدين والسياسة نفسها على التفكري اإلسالمي بشكل مبكر، وإن مل يتم 
ومالحظـة جتربتـها    أوروباعلى  االنفتاحبعد   يف العصر احلديث،التفكري فيها بطريقة واعية إال

التارخيية يف فصل الكنيسة عن الدولة، وقد أثرت هذه التجربة على األداء الفكـري والسياسـي   
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السياسية احلديثة للدولة الوطنية  الكالسيكي وللممارسةللحركات اإلسالمية، يف قراءا للتاريخ 
ن مصطلح العلمانية، الذي يعين فصل الدولة عن الكنيسـة يف أوروبـا،   يف العامل العريب، ذلك أ

تشكل آلية منهجية استخدمت لقراءة التاريخ اإلسالمي بأثر رجعي، فجـرى بـذلك سـحب    
  .التجربة األوروبية املعاصرة على التجربة القدمية للمسلمني من دون إدراك واع بذلك

  يف العالقة بني الدين والسياسة -1

عالقة بني الدين والسياسة قضية مهمة يف الفلسفة السياسية، على الرغم من اتفاق اآلراء تشكل ال 
بني املنظرين السياسيني على حق حرية الرأي، وعلى احلاجة إىل نوع من الفصل بـني الدولـة   

  .واملؤسسة الدينية، ومنه هيمنة إحدامها على األخرى

ري أخالقية ومن هنا مل ير ما يضـري مـن   أداة غ السياسةأن ) 1527-1469(مكيافيللييرى  
وضع الدين حتت سيطرة الدولة، مادامت الغاية يف رأيه تربر دائما الوسيلة، فالـدين يف منظـور   

مؤسسة تديرها الدولة واتمع وأن على احلكام استغالل الدين حسب الطرق املتاحة  مكيافيللي
  .1مادام بأمجعه حتت سيطرة الدولة

فريى أن الدين خيدم احلفاظ علـى  ) 1755-1689(اسي الفرنسي مونتيسكيو أما املفكر السي 
 االسـتقالل االستقرار االجتماعي من خالل مساندته لفكرة إطاعة احلاكم واستئصـال فكـرة   

وانطالقا من هذا الفهم، يفضل مونتسكيو أن يكون وثنيا على أن يكون ملحدا، والعقيدة الدينية 
هناك عقيدة،، وعليه يقرر أن فائدة الدين للمجتمع إمنا تأيت لكون السيئة أفضل من أن ال تكون 

الدين دوغمائي ثابت، وهذه الصفة تؤدي إىل االستقرار االجتماعي، وأن فائدة الدين االجتماعية 
  2.ليست لواقعيتها بل الستخدامها

نزعة دينية يعلـن   ذو اجتاهيف تاريخ العالقة النظرية بني الدين والسياسة على الصعيد الغريب ظهر  
غالبا من املصـلحني الـدينيني مثـل     االجتاهالسمو املطلق للدين على السياسة، وكان رواد هذا 
  .لوثركيغ وكالفن صاحب املذهب املعروف بالكالفينية
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فرق بشكل واضح بني ماهو مساوي وبني ماهو أرضي ) 1564-1483" (لوثر"حيث جند أن  
الناس فئتان، فئة تنتمي إىل مملكة اهللا، وأخرى تنتمي إىل  حيث يرى أن السلطة أمر ضروري ألن

مملكة األرض، فالدين ينتمون إىل مملكة اهللا ليسوا حباجة ألية سلطة وعليهم اإلكتفـاء بـالروح   
القدس واإلميان الذي يعمر قلوم، أما اآلخرون وهم الغالبية، فمعرضون للخطية، والبد هلم من 

ام، والبد هلذه السلطة من قوة مسلحة حىت يتسىن هلا ممارسة مهامهـا  سلطة تقودهم حنو اخلري الع
ألا تنفذ أوامر اهللا، فما احلاكم إال أداة لإلنتقام اإلهلي ممن خيطئون من البشر،ـ وبالتـايل هلـم   

، ألن الكنيسة ليست إال سلطة روحية، وليس هلا أن خترج من هـذا  "بالدولة الكنيسة"يقبل لوثر 
  .3"النطاق

فميز بني األشياء الروحية املعرفة من قبـل القـدرة اإلهليـة    ) 1564-1509" (كالفن"ا أم 
املوجودة يف الكتاب املقدس، وبني تلك املتعارف عليها بني البشر يف عاملهم األرضي،لكن احلرية 
الروحية ميكن أن تكون موجودة إىل جانب اخلدمة املدنية، وهنا يظهر الفـرق واضـحا بـني    

فإذا اعترب هذا األخري أن احلياة السياسية شيئا غريبا عن روح اإلجنيـل، فـإن   " وثرل"و" كالفن"
ال حيتقـر  " كـالفن " عرب عن مدى أمهية بالنسبة للمسيحي ويف اال االقتصادي فإن " كالفن"

واجلسدية، بل يعطي أمهية للصناعة ويعتربها ظاهرة من الظواهر اإلالهية، كمـا   اليدويةاألعمال 
  .4احلياة العامة هي ضرورية وهلا قيمة يف حد ذاايرى أن 

عاد اجلدل حول العالقة بني الدين والساسة يف أوروبا يف األيام األخرية لإلمرباطورية البيزنطيـة   
يف املوافقة على تعيني امللوك واحلكام أو  السيطرةحيث حاولت الكنيسة الكاثوليكية أن تكون هلا 

مثلما حدث يف حالة امللك هنري الثامن ملك إجنلتـرا، وبعـد    خلعهم، وقد حاولت ذلك فعال،
صدامات وحروب أضحت الكنيسة تابعة للحكم وليس العكس، وخري دليل علـى ذلـك مـا    
نشهده يف بريطانيا اليوم، فامللكة هي رئيسة الكنيسة اإلجنليزية، ورئيس الوزراء الربيطاين هو من 

  ".كانتربري"ف يعني أعلى منصب ديين يف إجنلترا وهو أسق

احلديث عن طبيعة العالقة بني الدين والسياسة على الصعيد العريب اإلسالمي يعد قضية إشـكالية  
جدلية بل يعد من اإلشكاالت العصبة يف الفكر السياسي، ذلك أن حتديد املوقف من هذه العالقة 
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ؤيـة  كان األساسي يف تصنيف عدد من التيارات الفكرية كل حبسـب توجهـه وسـيلة يف ر   
اإلشكالية، فاملستقر يف تصورات اإلسالميني هو اعتبار السياسة جزءا من الدين وأن اإلسالم دين 

  .ودولته، بينما تقوم مقولة العلمانية املركزية على ضرورة الفصل بني الدين والسياسة

 )ص(يف التاريخ اإلسالمي بدأ هذا الصراع واإلصطدام بني الديين والسياسي بعد وفاة الرسـول  
وبدأ عصر اخللفاء وما بعده، أي منذ تكوين بدايات الدولة كجهاز سياسـي وإداري مـنظم،   
وكان التربير الديين يشري عن وجود السياسي ومينحه مشروعية يف حـني أن السياسـي مغـرق    

، ومن يتعمق يف تاريخ الفكر السياسي اإلسالمي يف جزئية العالقة بني الـدين  5بفساده ودنيوته
تضح له بأن هذه اإلشكالية قد تكون نسبيا، وحتديدا يف اية الربع األول من القـرن  والسياسة ي

عام " اإلسالم وأصول احلكم"العشرين عندما نشر العامل األزهري علي عبد الرزاق كتابه الشهري 
  .، وقد  ام  بالعثمانية وتربير أفكار مستحدثة1925

فة ليست من الدين، وأا مل تكـن يومـا واجبـا    ذهب علي عبد الرزاق يف كتابه إىل أن اخلال 
شرعا، وإمنا هي من تاريخ املسلمني، وعليه فإم ليسوا ملزمني  بالتقيد ا وبإمكـام تعويضـا   

  .6بنظم احلكم وأشكاله اليت أنتجتها العقول البشرية وأثبت التجارب أا خري أصول احلكم

لو كانت من أصول اإلسالم ملا اختلف عليهـا   ويؤكد الشيخ علي عبد الرزاق على أن اخلالفة 
نتقد عبد الرزاق ااملسلمني يف حرية من أمرها واختالف على من يليها و )ص(القوم وملا ترك البين

فما "العرب األقدمني لغلقهم الباب أمام دراسة علم السياسة واإلجتهاد يف أمور احلكم، فيتساءل 
تدوا دون مباحثه حسريين؟ ماهلم أمهلوا النظر يف كتاب هلم قد وقفوا حيارى أمام ذلك العلم وار

اجلمهورية ألفالطون وكتاب السياسة ألرسطو، وهم الذين بلغ من إعجام بأرسطو أن لقبـوه  
  7....باملعلم األول؟

هكذا ظل الفكر السياسي عند املسلمني حبيس القيم واملبادئ واحلقوق اليت اكتسبتها اخلالفـة   
ت الفكـرة  بتلزمن حىت غدت حقائق ثابتة يف عقول املسلمني ومن ثناياها نوتطورت معها عرب ا

الشائعة بأن اإلسالم دين ودولة، وغدت فكرة إدماج السلطتني الزمنية والدينية وكأا من حقائق 
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اإلسالم الثابتة املقررة، وانطوى الفكر السياسي عند املسلمني على هذه الفكرة ال يتحول عنـها  
يها أو استقراء حقيقتها، وأصبحت اخلالفة اإلسالمية وكأا من حقائق اإلسـالم  عازفا البحث ف

  .8......الكربى

هذا اجلدل حدث أيضا من قبل يف أوروبا بعد إزاحة دور الكنيسة وطبقة النـبالء معلنـة والدة   
اء وبعد وتنامي الدميقراطية اليت أخذت قرون طويلة، واستمرت أثن العلماينالفكر الليربايل والنهج 

الثورة الفرنسية، ويف ظل معطيات تارخيية لواقع الكنيسة ودور رجال الدين يف حيـاة شـعوب   
القارة األوروبية، نشأت العلمانية كنظرية فكرية حتسم العالقة بني الدين والسياسة، لتنص علـى  

يات، وال أن السياسة ميدان ال يتدخل فيه الدين، وعلى أن الدين تعبري خاص عن عالقة مع الغيب
  .صلة لذلك بالسياسة ومكوناا

  :يف مفهوم السلطة والدين -2

منا نقف أمام إشكالية يصعب النظـر  ايف الواقع عندما نقف أمام موضوع عالقة الدين بالسلطة،  
يتم تناوهلا من زاويا متعددة حىت نسـتطيع إلقـاء الضـوء     أنإليها من زاوية واحدة، بل البد 

سادت نظرية  ألناملالبسات اليت حتيط بعالقة الدين والسلطة السياسية والكاشف لكل اخلفايا، و
التعويض اإلهلي يقرون كانت فيها الكنيسة مصدر الشرعية السلطة السياسية ومباركتـها علـى   
الصعيد األورويب، وشرعت السلطة السياسية بناءا على النصوص القرآنية كما كان عليه احلال يف 

، فإن الرؤية مل يعد هلا ما يربرها بعد رسوخ ج احلداثـة وتغلغلـها يف   األموي والعباسيالعهد 
  .النسيج االجتماعي والسياسي

إن الدين يف األصل هو اإلرتباط عن طريق اإلميان بقوة غيبية ال يستطيع اإلنسان إدراكهـا، وال  
ة جتـاه الطبيعـة   جيد سبيال لالنفالت منها لعالقتها بالوجدان وبالعقل املوجهني للممارسة اليومي

  .والكون واتمع



  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

 
 

فالدين يتخذ إذن مستويني، املستوى األول يتضمن إخالص العبادة هللا املنتج للحرية وهو الـذي  
يعمل على حتقيق كرامة اإلنسان، واملستوى الثاين وهو الذي يتحول فيه الدين إىل وسيلة لسلب 

  9.ف واألدجلة والتوظيف السياسياحلرية وإهانة اإلنسان بكافة الوسائل وذلك بفعل التحري

أما السلطة السياسية فليست قدرا من اهللا، وليست وحيا منه، أو تكليفا منه، ألا مـن صـنع   
البشر، ولذلك فنشأا أو زواهلا أو استمرارها رهني بالشروط املفرزة هلا والتوازنـات املطلوبـة   

ي الذي ميثل اجلسـم االجتمـاعي   ي والصراع الطبقعلوجودها، ولذلك عالقة بالتراتب اإلجتما
إمنا هي إفراز لواقع معني، وهو واقع متبدل  وأدوارهابرشده، وبناءا على ذلك فالسلطة وممارستها 

ومتحول تبعا لتبدل وحتول التشكيلة االقتصادية واإلجتماعية املتجسـدة يف البنيـات التحتيـة    
  .والبنيات الفوقية للمجتمع

وقراءة السلطة السياسية اليت تعين إدارة البشر وتدبري شؤوم، سيتبادر إننا إذا قمنا بقراءة الدين، 
إىل أذهاننا بأن الدين اهللا وأن السلطة السياسية للبشر، وأن العالقة الدينية هي عالقة بني الفـرد  
وربه، وأن العالقة السياسية هي عالقة مجاعية دف إىل تقرير النظام السياسي وتطبيق اخليارات 

إال أن كل منهما يستهدف اإلنسان ويلتقيان يف وجدانه وعقله " ادية واإلجتماعية والثقافيةاالقتص
وسلوكه وهذا اإللتقاء هو الذي يقود إىل وجود إنسان متدين ممارس للسياسة أو إنسان سياسي 

  10....."يتمقص رداء الدين

 العمليـة السياسـية،   وعلى العموم فإن التوجهات الدينية ليست موحدة يف نظرا للمشاركة يف
فهناك توجه حمافظ ال حيبذ أن يكون للمؤسسة الدينية دورا يف العملية السياسية مباشرة، كـون  
هذا الدور قد حيرف املؤسسة عن توجهاا  األساس وجيعل منها أداة للحكم، وبالتايل تتحمـل  

واطنني، وهذا التوجه ميثلـه  املسؤولية عن اإلنتهاكات غري اإلنسانية اليت قد متارسها الدولة ضد امل
  .تيار السلفية العلمية

أما التوجه الثاين فيؤمن بضرورة دخول الدين ورجاله املعترك السياسي بغية رفع احليف وجـب  
األحـزاب   إلنشاءاملظامل عن الناس من خالل التصدي للحاكم املستبد، لذلك كان من املبادرين 
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سية املستبدة واملشاركة يف العملية السياسية، وهو توجـه  ذات التوجه الديين ملناوئة السلطة السيا
  .متثله األحزاب واحلركات اإلسالمية املعتدلة اليت تؤمن مبسألة العمل السياسي السلمي

أما التوجه الثالث املوغل يف الغلو والتطرف فيدعو للتكفري والقتل واإلرهاب كأسلوب يعـرض  
تطبيق الشريعة اإلسالمية على سائر البشر، واملخالف هلذا تعاليم الدين واستالم السلطة السياسية ل

اإلجتاه يتم هدر ذمة ميثل هذا التوجه اجلماعات اجلهادية واحلركات اإلرهابية املتطرفة مثل تنظيم 
  .القاعدة وتنظيم داعش

يف استقرائنا لعالقة الدين بالسلطة سنحاول التطرق إىل كتابني جديرين باإلطالع حـول هـذه   
" ملؤلفه حممد شـحرور والكتـاب الثـاين هـو      11ة، الكتاب األول هو الدين والسلطةالعالق

  12"ملؤلفه ادريس الكنبوري" اإلسالميون بني الدين والسلطة

أصول الفقه التقليدي قد استنفذت قدرا على إنتاج أحكام صاحلة هلـذا   "حممد شحرور"يعترب  
يكتف بنقد أصول الفقه أو املنظومـة الفقهيـة    الزمن، فضال عما يأيت من مستقبل األيام وهو مل

عموما كما هو احلال يف مشاريع أخرى كمشاريع حممد أركون ونصر حامد أبو زيـد وعايـد   
اجلابري،واليت تعدت نقد املنظومة الفقهية إىل نقد النص الديين ذاته،وإنما عمل جاهـدا علـى   

  .حماولة بناء أصول فقه جديدة

الكثري من املصطلحات الـيت  " حممد شحرور"ين والسلطة يف اإلسالم عرض يف تناوله جلدلية الد 
الدين والدولة واألمة والسلطة وأنواعها والفطرة والرشد والغي،كما :تشكّل هذه اجلدلية من مثل 
كلّ ذلك ليصل إىل نتيجة أنّ الدولة الدينيـة غـري صـاحلة إلدارة    . تطرق إىل الطغيان وأقسامه

اليت تتحكم يف املستضعفني يف األرض ، واليت استعار منـها  " دولة الطغيان" إىل  احلياة،بل مؤدية
هامـان  ، فرعون السلطة السياسـية : مصطلحات دينية من القرآن يف توظيف سلطاا الثالث

  13.قارون السلطة املالية، السلطة الدينية

لكبري الـذي تعـرض لـه    فقد تناول يف كتابه التحول التارخيي ا إدريس الكنبورأما الباحث  -
اإلسالم يف العصر احلديث وهو سعي احلكّام إىل القضاء على سلطة العلماء يف مرحلة مـا بعـد   
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االستعمار يف البلدان العربية ،و هو العامل الذي ساعد على ظهور احلركات الدينية اإلسـالمية  
  .لسد فراغ مل يكن مقبوال أن يظلّ شاغرا

ل اإلسالم عموما ،وحول موقعه من الدولة على وجه التحديد أُريد يرى الباحث أنّ النقاش حو 
لقد نشـأت  :"له الغياب منذ ميالد هذه الدولة احلديثة يف مرحلة ما بعد االستعمار ،حيث يقول

اهلدف األول هـو  : ارتبط ذلك االستعجال دفني أساسنيالدولة العربية احلديثة على عجل ، و
اإلسراع يف رسم احلدود السياسية بشكل ال يتم املساس ا الحقا،و اهلدف الثاين هو احليلولـة  

  14".السيما علماء الدين.سياسية يف السلطة/دون صعود أو اشراك أي قوى اجتماعية 

حوهلا االمجاع ،ونتجت عن توافـق بـني خمتلـف    وخبالف الدولة يف أوروبا اليت حصل        
التيارات ،بقيت الدولة العربية احلديثة تعبريا عن مصاحل فئة معينة ، ولذلك ظلّت هويـة هـذه   
الدولة حمل صراع طيلة العقود املاضية،وهذا هو السبب يف ظهور قوى سياسية حتاول كلّ منـها  

تراكية أو دولة ليربالية أو دولة إسالمية،حبيث مل يكن االنتصار هلوية معينة للدولة،ما بني دولة اش
  .الصراع حول سياسات الدولة ،بل حول هوية الدولة وشرعيتها

لقد أدت مأسسة الدين حتت ككنف الدولة ويف ظلّ توجيهها إىل نشوء خنبة دينيـة خاصـة    - 
إىل ظهور مـا يسـمى    بالسلطة السياسية عرب خمتلف مؤسسات دينية حتت مراقبتها،فأدى ذلك

باإلسالم الرمسي الذين هو دين الدولة ،و اإلسالم املعارض إلسالم الدولة وهو مـا تعبـر عنـه    
  .حركات اإلسالم السياسي

  :الدين والبناء السياسي -3

البناء السياسي سواء أكان حزبا سياسيا أو هيئة حكومية أو منظمة دولية هو إفراز موعـة   -
ل واالجتاهات للمجموعة االجتماعية ،أو هو جتسيد للثقافة االجتماعية السائدة التصورات واألفعا

يف اتمع بصورة ما،و تقدم النظريات االجتماعية على تباينها وصفا وحتليال للواقع السياسـي أو  
  .البنية الفوقية للمجتمع
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، وتستند غالبا إىل القيم تسعى األنساق السياسية إىل صياغة رؤية واضحة لبناء الدولة واتمع  -
الدينية يف جتسيدها ملشاريعها وإصالحاا إدراكا منها أنّ الدين سلطانا ال شعوريا على اجلماهري 
حبيث جيعلها تستجيب لدعوات حماطة بسياج الدين، وأنّ القيم الدينية األصلية ذات الطابع املدين 

نها منطلقات اجتماعية لبنـاء الدولـة واتمـع    ال تسمح در املوارد الطبيعية والبشرية ،كما أ
  .الفاضلني

إذا كان البناء السياسي يف النظم الغربية املتقدمة مدعما بآليات شاملة تقر له جمـاال خاصـا،    -
ويعرف أقصى درجات الدميقراطية،فإنّ على العكس متاما يف الدول النامية،حيث تسوء النظـرة  

داول على السلطة، ومتارس السياسة باسم القبيلة والعشرية والطائفة وهي التسلطية ويغيب مبدأ الت
  .مناذج تتناىف مع مفهوم الدولة الوطنية واحلداثة السياسية

وعليه فإنّ للدين جماله ومساحاته االجتماعيـة يف الـدميقراطيات الناضـجة،ولكنه يوظّـف      -
لث،فمن جهة توظيفـه السـلطة إلضـفاء    العتبارات مصلحيه وإيديولوجية يف دول العامل الثا

مشروعية على ممارستها وبراجمها،ومن جهة أخرى تتخذّه املعارضة مطية للوصـول إىل السـلطة   
  .وتعبئة اجلهات االجتماعية

إنّ اجلدل الفكري والسياسي حول عالقة الدين بالبناء السياسي جاء نتيجة لعدة عواملو الـيت  -
ربية والتيارات العلمانية واإليديولوجية الوافدة،و قد انبثق جراء ذلك منها االحتكاك باحلضارة الغ

تيارات من رحم اتمع العريب تباينت مواقفها من سبل حتقيق النهضـةو اإلقـالع احلضـاري،    
و يف ...فبعضها دعا إىل االندماج يف احلضارة الغربية بكلّ ميزاا مثل طه حسني سالمة موسـى 

ر آخر يدعو إىل ضرورة التمسك بقيم اإلسالم وتعاليم الشريعة اإلسالمية مبـا يف  املقابل هناك تيا
ذلك اجلانب السياسي وعدم الفصل بني الدين والدولة كبناء سياسي ،و ال يزال هـذا اجلـدل   
الفكري والسياسي قائما حلد الساعة بني خمتلف التيارات الفكرية والنخب االجتماعية يف العـامل  

اإلسالمي،كما أنه يشكل مادة دمسة الهتمامات الدوائر البحثية واإلعالمية والسياسية يف العريب و
  .الغرب
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أنّ عالقة اإلسالم بالبناء السياسي ،مل تطرح قطّ يف الفكر اإلسالمي  حممد عابد اجلابرييرى  -
نموذج منذ ظهور اإلسالم حىت منتصف القرن التاسع عشر،حيث طرح مبضمون جند أصوله يف ال

احلضاري األورويب،و أنّ مشكلة العالقة بني الدين والدولة كما نقلت إىل الفضاء العريب يف القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مل يتم تبيئتها تبيئة مالئمة يف الواقع الفكري واحلضاري كـي  

  15.تصبح معبرة بالفعل عن مهومه وتطلّعاته، وليس مهوم الواقع الذي نقلت منه

لطاملا طرح سؤال حول العالقة بني التأخر املميز للشعوب العربية اإلسالمية والعوامل السياسـية،  
ويتبين للوهلة األوىل أنّ للعنصر السياسي حظّه يف ترسيخ االحنطاط،كما أنّ للسلطة السياسـية  

،و باعتمادها علـى  نصيبها الكبري يف ترسيم مشهد التخلّف بتعميق اهلوة بينها وبني فئات اتمع
  16.االستبداد والتسلّط لضمان استمراريتها فأمهلت الشأن املدين العام

إنّ مفكّرا من طراز األفغاين قد فهم جدلية الزمين والديين،وعالقة الثقايف والديين بالسياسي حيث 
إالّ يرى أنّ املشروع اإلصالحي جيد مفتاحه يف السياسة ويف طبيعة البناء السياسي بنحو خـاص، 

أنّ تارخيية دعوته ومرجعية إصالحه كانت ختص جماال إسالميا معينا وهو مسلمي اهلند،فتجربتـه  
 17.هي حصيلة ميدان ثقايف آخر

كلّ األطروحات اليت تناولت الدين والدولة سواء من املصلحني اإلسالمني كاألفغـاين وحممـد   
أمني ولطفي السيد انتـهت بـاختالف    عبده،أو القريبني من الفكر الليربايل كالكواكيب وقاسم

مرجعياا النظرية إىل االحنسار واالندثار على املستوى العملي رغم حماولتها عقلنة الدين وإظهار 
مضامينه من احترام احلريات وتأكيد امللكية الفردية وحقوق املرأة وتقديس العلم وحتقيق العدالـة  

  18.واملساواة

يف احلقيقة تتقارب يف العمق أكثر مما تتباعد يف . سلفية أو علمانية  إنّ كل التيارات سواء كانت
إنا تيارات "الظاهر،ألنّ قامسها املشترك كان دائما هو النظر إىل الغرب كنموذج للتحديث والتقدم

  .19"اهتمت بنفس القضايا والتي متثّلت أساسا يف التعليم، اللغة، املرأة        واألسرة
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  :أسئلة احلداثة وما بعد احلداثةالدين و -4

يشري مصطلح احلداثة إىل مرحلة تارخيية طويلة نسبيا ،بدأت إرهاصاا يف أوروبا منذ أواخـر   -
و متيزت يف القرن السابع عشر بسلسلة من التغيرات الكبرية والعميقة الثقافية .القرن السادس عشر

ومتفاعل عمليا جمـاالت البحـث واملعرفـة    واالجتماعية واالقتصادية، ومشلت بشكل متداخل 
العلميني والتطبيق التكنولوجي وأشكال ومؤسسات احلكم السياسية واملدنية والتشريعية والقانون 
واملعامالت التجارية،وذلك يف إطار عمليات بناء الدول القومية وتزايد سـلطاا مـع تزايـد    

  .مساحات احلرية واملسؤولية الفردية أيضا

مثّلت احلداثة الظافرة ألوروبا قدرا تارخييا جديدا زحزح املقدس الديين عـن املركـز وبـوأ     -
وبذلك مثّلت احلداثة حركة تارخييـة صـاحبتها    20اإلنسان مركز دائرة املعرفة والفعل والقيم 

لـت  متظهرات خمتلفة يف جمال الفلسفة والثقافة واالقتصاد والسياسة وعلم االجتماع وكمثال مثّ
نظرية هنري فورد إحدى خصائص احلداثة يف جمال االقتصاد ،أما يف جمال علم االجتماع فهنـاك  
جتاوز ملرحلة التقليد إىل مرحلة التجدد وإجياد جمتمع صناعي ،و يف الثقافة كان هناك ظهور لنوع 

  .من النخبوية،أما يف الفلسفة فربزت نزعة مادية ودنيوية طبيعية

انية الوليد األبرز للحداثة،حيث يفتقد الدين يف إطار احلداثة مركزيته اليت كانـت  تعترب العلم -
يتمتع ا يف جمال احلياة االجتماعية والسياسية،و ينعكس بصـورة دسـاتري وتعـاليم أخالقيـة     
وشخصية،إنّ نظرة احلداثة للدين هي جمرد نظرة براغماتية نفعية حيث يقتضي االعتقاد بعلمنـة  

ياة االجتماعية والسياسية مبثابة واحدة من مميزات النموذج احلداثوي والـتفكري الليـربايل أي   احل
االعتقاد بأنّ الدين إما أنّ ال جيوز أن يكون له وجودا أساسا،أو إن كان له وجود فال بد من أن 

للدين أن يكون يكون مرجعه أمرا شخصيا مؤطرا يف إطار العبادات واألحكام الفردية فال يسمح 
  .21مركز ثقل يف احلياة السياسية واالجتماعية،بل ال بد له أن يتموضع يف إطار شخصي

إنّ الوضعية كمنهج مميز للحداثة كانت ثورة يف الواقع على الفلسفة وامليتافيزيقا ورفض الفكر  -
ن من وجهة نظر الوضعية الالهويت واملقدس،ومناهضة االجتاهات الدينية واألحكام األخالقية،فالدي
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هو جزء من التاريخ الذهين لإلنسان ال غري،وليست له أية واقعية خارجية،ولذلك كان من أهـم  
الوسائل اليت استخدمتها الوضعية محلتها ضد الدين كان التشكيك يف صدقية القضـية الدينيـة   

  .وفقداا للمعىن

ي هو غريه يف اتمعات األخرى ،وخاصة األوربية اإلسالم-إنّ حضور الدين يف اتمع العريب -
منها ،أي تلك اليت ختلّصت بفعل ثوراا املعرفية والسياسية واالجتماعية من هيمنة املقدس الديين 
وانسلخت من الفضاء العقلي والرمزي الذي ساد يف العصور املسيحية الوسطى،فاإلسالم بطبيعته 

ا حاضرا يف الفعل االجتماعي والسياسي،ولذلك كانت احلداثة دائما التارخيية والراهنة كان دائم
مشبعة باحلمولة السياسية واإليديولوجية كوا نتجت يف بيئة هلـا سـياقها اخلاص،ومالبسـتها    

  .املوضوعية والزمنية اليت سامهت يف نشوؤها وبلورا

احلاكمة مش الدين باعتباره وعيـا  اإلسالمي جعل النظم .إنّ اقتباس احلداثة يف العامل العريب  -
زائفًا،ومعيقًا للتغيري االجتماعي واالقتصادي،وتقلّص من ساحات حضوره يف اتمع وزحزحتـه  
عن مواقعه السابقة بعد أن كان مرجعا وسلطة وهوية،وهو ما أفضـى إىل بلـورة رؤى ماديـة    

خارج أطره اهلوياتية،وفضاءه املعـريف   وعلمانية ويسارية حتاول أن تصوغ منوذجا للدولة واتمع
  .واالبستمولوجي،دون الوعي بالشروط التارخيية واملوضوعية لبيئة الفكر احلداثي والنهضة العلمية

مل تعرف اتمعات العربية اإلسالمية احلداثة مبعناها العلمي والفكري كتلك اليت عرفها الغـرب  
لعصر احلديث وتشكيل واجهته،وإنما تعرف عليها عنـد  املسيحي ، وأتاحت له غزو العامل يف ا

هذا اآلخر الذي كان فاعال مؤثرا يف العامل  من خالل االستيطان واالستعمار،وشكّلت منـاذج  
عيشه وطرق تفكريه إشكالية مركزية منذ أكثر من قرنني من أجل التجديد الفكري واالجتماعي 

  .تالك وسائل تطورهوالسياسي على درب دخول العامل احلديث وام

هكذا اتسمت احلداثة يف عاملنا العريب اإلسالمي بالنشوة والتشويش واالستفزاز،نظرا الرتباطها  -
باالستعمار والقوى اإلمربيالية أصبح تناوهلا يستدعي اجلدل وافتراق املسارات بني رؤيـة متثّـل   
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ية شاملة للتحديث يف جمـال  القطيعة مع الدين كمرجعية فكرية،وأخرى تنطلق من الدين كنظر
  .السياسة واالقتصاد واالجتماع

يف الوقت الراهن وبعد سقوط املعسكر االشتراكي واية احلرب الباردة وأفول الثنائية القطبيـة  -
ظهرت حركة جديدة ضد احلرية والعقل، ومل تقف عند حدود األدب والثقافة،بل تتعـدى إىل  

مـا  :"جتماع واالقتصاد ،وهذه احلركة هي اليت تعرف اليوم بـاحلقوق واألخالق والسياسة واال

  ".بعد احلداثة

ويف خضم هذه احلركة اليت ال تعين اية احلداثة بل استمرارها ونقدها،جاءت حماولة مد جسور  
مع منظومة الدين وتفعيلها يف عقلنة احلياة االجتماعية واحلد من طغيان النظرة املادية للحياة تنشئة 

  .إلنسان، وإعادة النظر يف حدود احلريات والرتعة العقلية املنوطةا

ولنا أن نتساءل عن عودة الدين وشغله ملساحات الرأي العام وفضاءات السياسة وعالقة ذلـك   
  .بإفرازات احلداثة، وهو يتطلّب دراسات يف تفاعل هذه األنساق وتأثرها فيما بينها

  :خامتة

السياسة يف اـال  والتنظريات خبصوص ضبط العالقة بني الدين و شكّلت كلّ االجتهادات     
مبا هي تدبري للمعاش، ومتييز جمال عمل الدولة عن جمال عمل الدين جتنبا الخـتالط   ،اإلسالمي

األنساب واألدوار ما بني الدين والسياسة،وقد عبرت تلك التنظريات عن قلق كامن يف الـوعي  
  .الوصل والفصل بني ما هو سياسي وما هو ديين اإلسالمي احلديث حيال مسألة

والشك أنّ االنفتاح على التجربة السياسية األوروبية واملناهج احلديثة يف احلكم والسـلطة،قد    
أسهم يف بلورة ذلك الوعي اجلديد،ومن شأن تزايد اخلالفات علـى أسـاس ديـين يف العصـر     

سالم،سوف يعمق هذا الوعي يف اجتـاه تأسـيس   الراهن،بني خمتلف التيارات اليت تنتسب إىل اإل
أكثر نضجا لفلسفة التمييز أو الفصل بني الدين بوصفه مالذا مشتركا للجميع ال يقبل القسمة ،و 

  .السياسة مبا هي حقل للتفاوض وأنصاف احللول
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