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  Résumé :         

    la relation entre la démocratie et la 
religion a été provoquer largement dans  
les débats scientifiques, mais la 
problématique a toujours rester posée a 
cause de la nature foundationaliste et 
eurosentrique des démarche scientifique. 

      Les processus historiques et la logique 
de développement  occidentale a devenir  
un model  pour les autres espaces socio- 
culturelles, mais dans les expériences 
arabo-musulmanes cette tendance a 
connue beaucoup des difficultés  au point  
que tous les chercheurs a fini par 
reconnaitre la thèse de l’exceptionnalisme 
de cette région.                                                           

     Cette article  prend le chemin critique 
et analytique  et essaie de dépasser  les  
connaissances  standard  et dogmatique 
sur la relation entre la démocratie et la 
religion, et puis il défend  l’hypothèse que 
l’islam  ne supporte pas la séparation 
totale entre la religion et le sphère 
publique.                                                                                                                        

   :الملخص

ال          تطرح العالقة بني السياسة والدين قي ا
ا  السياسي العريب الكثري من التحديات  خاصة وأ
تنطوي على طابع إشكايل كبري وهو تناقض املمارسة 

مع اخلطاب املتأثر بالتجربة السياسية  الواقعية للتدين
 .    الغربية الذي يدافع على الشكل العلماين

حياول هذا املقال حتريك األمناط املعرفية النمطية       
املتأسسة خلف ثنائية الدين والسياسة، وكذا إدخال 

املعرفية غري املربهن عليها حول  الشك يف القناعات
إمكانية استيعاب اإلسالم لقيم العلمانية والفردانية، ويف 
هذا دعوة اىل ضرورة استهداف هذه العالقة يف املشاريع 
البحثية وكذا ختليص انتماءاتنا املعرفية من الطابع املركزي 
الذي فرضته االمالءات الوضعية واخلطاب التارخيي 

 .الغريب
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    :مقدمة

الديمقراطي ل الش ر تطو أجل من قرون عدة تطلب تار مسار الغرب داثة ا

والثورة واملحارق ية الدي روب وا ية الدي فاإلصالحات السياسية، و جتماعية ياة ل ي والعلما

ل العاملية روب وا القومية، وتزايد ىالصناعية ك ات غ إحداث مت سا خية تار مواقف ا

ديث ا الغرب قيم   . وترسيخ

اأجمعت   من املسيحية إخراج ضرورة ع ا أورو الوسطى القرون عد ما نقاشات

، جتما التطور ن لقوان وتخضع ة شر ديانة ا ف تتحكم وضعية ئة ب الفرد وإدخال العام،

خية التار ورة الص ذه نتائج ب ي أن ميع ا من يطلب أصبح أنھ و عد فيما حدث   .والذي

حدث   وما املسي خ التار حدث ما سالمي خ التار يحدث أن د ير ميع ا أن بدو و

السيا طبيعة و سالمي، الدين بطبيعة ل ا من الكث ذا و لإلسالم، يحدث أن قاتللمسيحية

ا ف ر ظ ال جتماعية و والثقافية خية   .التار

والسياسية،   جتماعية أدواره من التخلص رفض و حياة عة شر عرف فاإلسالم لم أنھ كما

يد شرا وال الغفران تحتكر سة كن فيھ ر تظ فلم املسيحية، ا عرف ال خية التار اليات ش

تھ حر سان لإل أعطى وإنما ةالقداسة، والدنيو ية الدي عاده بأ لھ ف   .واع

املجال   داثة ل كقيم والعقالنية الفردانية وقيم العلمانية بالدولة فالقول ولذلك

موضوع ون سي ما ذا و املحاذير، من الكث فيھ سالمي ي العر املتبقيل  االسيا البح ود   .لمج

والعلمانية1-  الديمقراطية   :نقاش

ديثميال تزامن   ا العلم قناعةد ضغط تحت العقالنية وز ب عشر ع السا القرن

ا مفاد جديدة حسب: معرفية العلم ا شف يك ر ظوا توجد الطبيعة ون  -أنھ بي س س و -فرا ،

حسب العلم ا شف يك ر ظوا ونت-املجتمعات كتابات-أوقست وكثفت وس"، رني ،"نيوتن"،"و

ارت"،"غاليلو" ن"و" دي ي،" لي سا والعقل العقالنية وقدست كرست كما املعرفية، القناعات ذه

العاطفة عن والعقالنية الذاتية عن واملوضوعية رافة ا عن قيقة ا انتصار   .وأعلنت

فإن   سنة"وعموما عن" أ ية الدي املبادئ وتراجع سانية ياة ا علمنة ت ان ياة ا

ال وفصل املجتمع، فحسبتنظيم خروي و ي نو الك باملع الدين اجع ي لم كذا و ، الزم عن دي

يقول  كما والعلم العقل ع قائم جديد دين لصا انت بوالر"بل ي   Sidney Polard 1 "سيد

والطبيعةأعادت   سان و هللا انة بم املتعلقة املواضيع ب ترت ات والتوج عمال ذه

العاقل،والسلطة، سان لإل جديدة ة مركز لصا ون ال ة مركز من هللا الدينكماوأخرجت أخرجت
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لصا عية شر ال مضامينھ والوض''من ي الذا ع شر الطبيعة،''ال ع سان سيطرة جم لت

والتخ البدائية عن ع الذي ي الغر غ سان ع السيطرة وكذا خ، والتار املص   .لفوع

الشاملة، والعقالنية الديمقراطية مع امھ ا ة ب الوضع ذا يفرض أن يجب ذلك يجة ون

املدنية، والسعادة للتقدم الوحيد ق الطر باعتباره ميع ا ع ي دا ا ي سا طار فرض بمع

ب ر يظ نا الأو ع قائم عتاق ا فرضت ر التنو لعصر ة النظر املمارسات داثةن ا وعقالنية   .عقل

البحثية تمامات و شغاالت ده م أ يص وت ن ي ت ل الش دا   : وسنحاول

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ية                        ور ة املركز تأسس كيفية يو ل   ش

ونا م دالليا حقال الديمقراطية داثة، ا التقدم، العلمانية، العقالنية، أصبحت ذا و

بعاد، س و ة خر عن ع و عنبالرموز النظر غض التنميط دف س وأصبحت ياد ا فقدت كما

والثقافية خية التار السياقات   .ختالفات

أن و الدين، عن خاطئة لفكرة ند س عموما بالديمقراطية الدين لعالقة الغرب تصور

جتماعية التفاعالت أن ن ح سان، و هللا ن ب واحدة عمودية عالقة ينظم مجردالدين

عن ما خط ينحرف حينما التوتر حدث و ، جتما و السيا التنظيم بھ يقوم شري اختصاص

حسب العالقات أفقية والديمقراطية العالقات، عمودي يبقى أن الدين من يطلب وكأنھ مساره،

وس"طرح س ألنRoger Strauss" روجر للدين، ي غر م ف إ ند س ي غر أس طرح ذا و ،

أساسية  عالقات ثالث تنظيم إ يمتد   : سالم

ية الغر ة املركز أنتج ر التنو  عصر

العقل  ة سان مركز ة ي مركز العلما ع ية الطا ث ة  املركز

املعرفي يمنة العسكري  ةال  ستعمار
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 با سان  .عالقة

 بنفسھ سان  .عالقة

 ن باآلخر سان   .عالقة

  

  

  

  

  

  

  

        

 

 

 

 

بالديمقراطية الدين لعالقة ي الغر م الف عكس ل الش  * ذا

لل   ا هللايحدث مع العمودية م عالقا إدخال املجتمع من أفراد حاول إذا ي الغر م الف

فقي العام ا قةhorizontal public sphèreإ جتماعية،لكطر العالقات بمعتنظيم

إ حاسم ل ش ند س ال الشرعية السياسية للسلطة خال ساس يصبح عندما ساس''آخر

امل'' فقي العمودي ساس إ توجھ و الشعبية السيادة يةتاملتمثل ل السيادة   2.مثل

الي   اللي الديمقراطية حساسية تزداد لذلك الديمقراطية، أساس عزع ي نا مسألةو من ة

قيقة ا يمتلك بأنھ الدين ادعاء رفض ع تتأسس ساسية ا ذه السياسة، الدين توغل

ع يصور الدين أن كما ية، س معرفية كب تتأسس ال يديولوجيات توجھ س ل و و املطلقة،

املؤمن لغ قصاء ع مؤسس تقومأنھ الديمقراطية أن ن ح و ن، ش التعا وعدمع املساواة

سيا مجتمع إ باالنتماء وإنما بالطاعة عرف ال فاملواطن   3 .قصاء،

 Godاهللا    

اإلنسان    
Human     

 

اإلنسان 
Human  

 

 سان
Human  
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ر   يظ ذا والسالم ول العلمنة مشروع مع م م غ أنھ ع ي الغر م الف الدين

فقية، و العمودية العالقات ن ب القائم التمي ع القضاء ع عمل ألنھ هللالديمقراطي، وإدخال

يقت الديمقراطي الو شر فإن ذلك ولتفادي العام،   : النقاش

ية-                    الدي السياسة عن  .بتعاد

يوامل-                    العلما ع الطا ترسيخ ع نة   را

عمل دا"لقد دير ثJacques Derrida" جاك و العقلية ة املركز ذه تفكيك يةع

مرتبطة ا أل ادعاء مجرد املوضوعية بأن وقال ومطلقيتھ، وأصالتھ العقل شمول دعاء اجمة بم

حول املوجود يف فالتص التا و ي، الغر والثقا اللغوي اث ي"بال العقال الشرق"و" الغرب

بھ" كنقيضھ قال ما ذا و موضوعية، قيمة بال سعيد''عت حينما'' إدوارد التصوراتأيضا بأن دافع

الثقافية القيم أساس ع ية مب وإنما ه، ومعاي الشرق قيم أساس ع ية مب غ الشرق عن ية الغر

ية   4.الغر

مجردإن س ول خ، التار ممتدا ون ي أن يجب بالديمقراطية الدين عالقة البحث

فيما ش التعا انية إم بكيفية املتعلقة اضر ا أسئلة يحاولالبحث دنا وج فمدخلنا لذلك ما، بي

السياسة الدين، بان تقول وال املسلمة، ات مستو بلوغ ع شارفت ال الفرضية استقرار لة خ

ا بي فيما ش تتعا أن ا يمك وال مة م غ ثالثية الية اللي   .والديمقراطية

أطروحة هللا''منذ ا-''موت جتما الوجود رمزي يكموت الغرب،-لغر ديانة الية اللي أصبحت

ية العر املنطقة يحدث لم الوضع ذا ولكن ، ل الوجود ان م سان و الدولة وأخذت

تركيا ح وممارسة قوال ن منفصل غ والسياسة الدين أن ر يظ ذلك من بالعكس بل سالمية،

س" أتاتورك" مخت"بورقيبة"وتو أن من بالرغم ي، العلما ر و ا عن تدافع ية العر نظمة لف

العلمانية عن خاصا نموذجا تقدم ا لك   : للدولة

الدين'' ع السياسية السيطرة للسياسة،علمانية ية الدي دارة علمانية من   5.''بدال

توكفيل"وصف        دي س الديمقراطيةAlexis de Tocqueville 1831 " الكس عالقة

بأ أكبالدين مسي مجتمع الديمقراطية مشروع ر تمر فإن وحسبھ العصر، لة مش أك ا

مراقبة خالل من املقولة ذه ت أثب وقد خ، التار ست178تحد ل ف التا و ضطراب، من سنة

ة السماو الديانات معظم لة مش وإنما خالصة إسالمية لة   .مش
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بالديم الدين عالقة يسؤال ا ل ش حلھ تم السيا املجتمع قيقي ا ودوره قراطية

أو اجتماعيا أو ا فكر سواء تحد أي عرف ال يار ا ذا و ي، العلما يار ا ب ب ان ل وا الغرب،

الوسطى القرون ادة ا والنقاشات زمات و روب ا تھ أن ي عقال خيار نتاج ان ألنھ ا   .نخبو

يدافع         العلمانية نغتون "مسألة ين عS Huntington" صاموئيل بقوة

والثقافة ية، الغر ضارة ا تم ال و اصية ا ية الغر املسيحية بأن قول و الغرب خصوصية

البداية، ومنذ الوقت نفس الية اللي والقيم العلمانية ستوعب أن استطاعت ا أل متفردة ية الغر

ثنائياتوحسبھ   6 : فإن

الثقافة والتوتر العداء من تخلصت قد والزم الرو والدولة، سة الكن ، والقص هللا

حسبھ والغرب بامتياز، ية الغر ضارة ل خصائص عت ات ر وا قوق وا الفردانية أن كما ية، الغر

وحديثا متطورا يصبح أن قبل ا غر   7  .ان

''The West was West long before it was modern"                             

سالمي ع شر ال ا إل يمتد ال العالقات ن فيب التا ل الش  : أما

 

  

  

  

  

  

 

  

سالمي             ع شر لل الشامل البعد يو ل  * .ش

سالمية -  املجتمعات الدولة عن الدين فصل وعسر  : العلمانية

داثةعت ا سميات نتاج من الزم،العلمانية ن ب حدود رسم و ا مضامي وأول

وعند ، ك"والدي شادو ن نفيOwen chadwick" او و ة الدنيو الشؤون عن الدين عاد إ ع

وعند وكمؤسسة، كإيديولوجيا بالدين اف ليون "ع خية Arnold Léon" ارنولد تار عملية

سالمية عة   الشر

Islamic législation 

با سان عالقة ينظم   سالم

Man and good 
بنفسھ سان عالقة   ينظم

Man and his self 
ن باآلخر سان عالقة   ينظم

Man and others 
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وال السيا املجال و تھ، قدس من العالم ا ف ييجرد الغر يوصف فكري دقيق مصط ر يظ لم

لمة أن كما والدنيوي، الدي مقابل'' علمانية''انفصال عشر التاسع القرن أواخر استحدثت

للمضمون Laïcismeمصط لغوي اشتقاق بدون ي عر مصط و و ،. 8  

وال   كم ا ومجال الدي املجال ن ب الفصل و العلمانية ملصط العام م سياسية،الف

مختلفة ن بمضام تبقى ا   : ولك

 ية؟ الدي املسألة الدولة حياد ع  . ل

 العام؟ ا من الدين إخراج ع   .ل

 العام؟ ا من ية الدي الرموز نفي ع   .ل

 والسياسة؟ الدين ن ب التام الفصل ع   .ل

 الدين؟ تأث عن الدولة مؤسسات عاد إ ع  .ل

شساعة عكس سئلة ذه املع ل عن ة وا داللة يملك أحد ال أن و املدلول،

تايلور " حسب آخرCharles Taylor" شارلز يفا تص قدم   9 :لذلك

الدين -1 فصل أي الناس، حياة وتراجعھ العام املجال من الدين اب ا ع العلمانية

العمومية ماكن  .والسياسة

لعقائدعالعلمانية -2 يارا موسعا ل ش ية الدي واملمارسات ية  .الدي

للدين -3 ال م الف تب ع  .'Self Understandingالعلمانية

قال       فقد ي العر السياق سعيد''أما ن" :''إدوارد ي والغر العرب ن املفكر إخفاقات أك إن

ل عامل و والديمقراطية، العلمانية ملصط صارم وإدراك ومناقشة تمعن بدون م قبول و اليوم

جيدا القصد عرف أنھ ع م م   10 ".واحد

ع غاندي"وقد اتما بقولھ" املا املدلول نفس عن" :ع الدين فصل انية بإم عتقدون الذين

السياسة مون يف وال الدين مون يف ال   11 ".السياسة

ثالثية مناقشة حاولنا لما واملحاذير امات ل من الكث علينا يفرض الكالم ذا

كتابات نا وتفيدنا والعلمانية، والدين ودسون "الديمقراطية Marshall Hodgson "مارشال
ب قال قطيعةالذي ل ش أنھ بحيث ية الغر الة ا عكس ان سالمي املجتمع تحديث أن

أن ت تث خية التار املالحظات أن كما املجتمعات، ذه ما مع خية وتار ة وفكر سوسيولوجية

تجارب أن كما سالمية، الة ا املطلوب و والعكس الدي صالح نتاج ا أورو العلمانية

سالميةالتحديث السياسية املجتمعات الثقافات تتحول لم ولذلك ، ع من الدول ا قاد

سفل من سالمية   .للمجتمعات
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لمة ل مقابل لفظ كية ال أو الفارسية أو ية العر يوجد اSécularism  ال قار وقد ،

الدنيوي، العرف، ات بمصط نصر ن حس لسيد ة اللغو زاملحاوالت مصط عاكس ال والزم

عن ن العلماني يوصف ة الفكر دبيات ففي ولذلك بدي، رددو وقد ن، و بالد العرب ن املفكر

عام نان ر ست ار ع ي فغا الدين ا1881جمال سما ن''بمقالة ر الد ع ما''الرد نفس و و ،

عبده"فعلھ كتاب" محمد ترجم مح''الذي خانالسيد عام'' مد ية عنوان1885للعر رسالة: "تحت

العمران فساد والكفر املدنية أساس الدين أن وإثبات م مفاسد يان و ن ر الد ب مذ   12 .''إبطال

ع وقد بالعلمانية، الكفر س يل ذا خالل نصاري  أبو"ومن أن" الفيال بقولھ ذلك ع

إسالم وال إسالم بوجود إدراك ولكن، ناك عقيدة فقط س ل الدين من يخرجك ي علما بأنك والقول

سالمية والتقاليد خال طار   13 .من

الغرب ففي والديمقراطية، والعلمانية الدين ثالثية ب وترت النقاش بأن جدا م م إذا

، جتما بالتغ متعلقة داخلية وديناميات املدى لة طو خية تار مسارات نتاج نتاجان وضع و و

سياق يكن لم إنھ الشمالية، ا وأمر ية الغر ا أورو خ تار توفيقية ومساومات تفاوضية لعمليات

ع من خارجية بقوة مفروض أو ارج ا من   . مستورد

خطاب طرف من ارج ا من مفروض العلمانية فمشروع سالمية ية العر الة ا أما

الدا ومن يمنة، امل عنھالقوى ع ما ذا و ستعمار ثة ور الدول طرف من ع من نصر"خل " فا

''Vali  Nasr'' :  

سوسيواقتصادية، ات غ نتاج ست ل العلمانية ة سيو و أوسطية الشرق الة ا

قوى خيار نتاج ست ل ا إ داخلية، اجتماعية حركية بأي مرتبطة ست ل ا إ وثقافية، تكنولوجية

ثةداخلية، ور الدولة ا عد و ة، ستعمار الدولة ول للدولة، مشروعا دائما انت العلمانية

التحدي الدولة مشروع لدعم ي غر مستورد ا إ   14 .ستعمار،

كتابات ا صنف قطب"ولقد املستوردة،" القرضاوي "و" املودودي"،"سيد لول ا ضمن

كتابات عمارة"وح قال"محمد لذلك ي الغر وم باملف ي العلما يار ا ترفض متحرر فلسفي كمفكر

العلمانية كتابھ بان ذلك إ أشار وقد للتطور، كخيار املفضل حلنا ست نا''ل ض و العلمانية

ديثة ،'' ا العامة ة واملص واملساواة العدالة من حلوال يملك سالم أن ع دافع أن أين ن ح

لألفرادالعل اصة ا ة واملص الفردانية ع تتأسس   15 .مانية

عكس و و ية، دي إصالحات يتطلب سالمية ية العر املجتمعات العلمانية فخيار ذا ول

علق ولذلك ية، الدي صالحات مخرجات من العلمانية انت أين الغرب حدث مارشال" ما

،"ودسون  املا مع القطيعة إلحداث خ التار ع سر ل محاولة عن ع ا بأ سالمية التجارب ع



 جامعة المسيلة/ مالح السعيد . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
383 

م عدم انت ما ذا والدير و والثقا الفكري املستوى ع بالتغي ع من التحديث عملية افقة

  16 .والسيا

ن أساسي ن طرح سة حب انت بالديمقراطية سالم عالقة   : إن

 اس يطرح انيكية: تغرا مي قة بطر السياسة عن الدين فصل وتب لغرب ا ة بتجر متأثر

والتحديث التنمية ومداخل أدبيات  .ضمن

 شرا اس داثة: طرح ا قيم مع م ي وال ي حدا غ أنھ ع سالم يصور

 * .والديمقراطية

ية الفق قيقة ا استوعبت ال صلية الكتابات إ يمتد طرح و ف املتبقي الطرح أما

إ من الرغم و سالم، السياسة ملسألة يستوالعقدية املد ع الطا ع با تقر الكتابات ل قرار

والسياسية جتماعية عاده أ ع سالم تخ عدم ع تجمع ا أ إال سالمية ذهللدولة و ،

ع مورس الذي الضغط يجة ن السياسية الكتابة املوجود الضعف لسد محاولة تمثل ات التوج

والعلم الدين حلق ع السياسة حلقة انتصار وكذا ن، واملفكر اء   .الفق

الشرعية السياسة ب ت ال الصرفة سالمية لألعمال التقديم تبقى فيما سنحاول ولذلك

مت بح ناكمجال و ، تيميةل سنقدمم ابن ون كتابات ار و ومحمد عزتع"كتاباتكذا،

ش   ".بيجوفي

والسياسة-  2 الدين ملسألة والفلسفية ية الفق   .طروحات

تيمية1-2         ابن أطروحات والسياسة   : سالم

تيميةعت   ابن ا–أعمال قل ع-ع التحليالت وأك أدق الفكرمن السيامقا

كتابھسالمي، خالل من إلينا والرعية''وصلت الرا إصالح الشرعية كتاب''السياسة وكذا ،

ة'' والقدر الشيعة كالم نقد ة النبو السنة اج   ."م

تيمية   ابن ي–عمل القانو عھ طا من ألنھ-بالرغم السياسية ة النظر أصيل ام إس أنھ إال

ي القانو ره وتطو هللا، عة وشر ومبدأ السياسية، املمارسة ن ب التفاعل ضرورة ع ،)الفقھ(يدافع

هللا انة م املمارسة، أي والفقھ عة، الشر السياسية، ثالثية تالزم عكس كتابھ عنوان أن بحيث

اد ج   17 .و

تيميةعتقد   مامة''بأنابن كتابھ'' مسألة ا وعنو الدين مية أ ك الضرورة

ن'' املسلم مسائل أشرف ا أ كما الدين، ام أح املطالب م أ   18 .''مامة
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لم   ھتت توج عن بذلك ليع ليفة، ول ولرسولھ الطاعة واجب عن تيمية ابن كتابات

الناس عالقة ي الكالسي يقدمالس التصور ذا و روج، ا وعدم التعاون ع تقوم ال بالسلطة

تحقيق الوقت نفس و النظام، تحقيق أجل من واجب الطاعة ومنطق هللا، عة شر ا أ ع ام ح

هللا من   .القرب

تيمية   ابن لسلطة حسب س التأس أي صرفا، يا دي نموذجا قدمت سالم بدايات فإن

إ ية إل ية للرسالةدي ول دف ال أن إ ساس يرجع وذلك ، السيا السلوك بعاد اس حد

بناء يكن لم ة سياسية''النبو تيمية'' دولة ابن تعب   : و

تكن''   لم مامة و مامة، مسألة من م أ ان وم زمان ل ان ورسولھ با يمان

تقديرا، أك وال مية أ الرسولك مة) ص(واكتفى امل وترك ماعة ا لتنظيم ضة العر طوط با

عده   19 .''ملن

الرسول   ابن)  ص(فزمن يرفض ولذلك إسالمية، دولة بناء إ دف ولم الرسالة زمن و

الرسول سمية مام'')  ص(تيمية الرسول'' بالرسول فيھ قال الذي ديث با د ش س   ): ص(و

ي" خ هللا رسوالإن عبدا ون أ أن ت فاخ يا، ن ا مل ون أ أن ن و رسوال عبدا ون أ أن ن   ".ب

الرسول   طاعة فيجب قوة) ص(لذلك منطق من والطاعة إماما، ألنھ س ول مرسال باعتباره

وفاتھ عد ح تحصل الطاعة ذه و ضعف، منطق من س فإن)ص(ول مام وصف أنھ ن ح ،

ومؤقت زمنية   20 .ةالطاعة

تيمية   ابن لم ت ماعة''وقد ا سيادة ادة'' عن ش ووضع ادة، الش فكرة ع باالعتماد

املشاركة أيضا ولكن الطاعة فقط س ل فراد دور ذكر كما الرسول، ادة ش مستوى ن املسلم

ة املنا خالل من العام الشأن   21 .سي

تيمية"فحسب   أنھف"  ابن كما والعقد، ل ا ل أ إ اكم ا اختيار مسألة أحال اإلسالم

ما بقدر سياسية مؤسسة ست ل والشورى برأيھ، بد س ال ح مر و ع الشورى فرض

املجتمع تنظيم ع قادرة عملية آليات تتجسد ولم فقط ة نظر العالقات ذه قيت و   .ممارسة،

الرسول   ض)  ص(بوفاة رت منظ املرور ولتفادي'' الرسولية''رورة الفة، وا امللك إ

يفضل امللك وم ملف والرقابة يمنة وال امللكية ن تيمية"مضام وابتداء" ابن الفة، ا مصط استعمال

ملك، إ تتحول الفة ا بدأت سفيان ي أ بن ة معاو د ع النظام من ن ب نفصال بداية التا و

ا والنظام مصطالدي ر ظ ئا فش ئا وش ، زمنية'' السلطان''لسيا رة كظا كم ا عن ليع

التار رتباط و الواقعية من بكث السياسية فيھ   22 .تمارس
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آراء   منا تيمية"وما ضمان" ابن أن ع وشدد الناس، أمر والية مية أ ع شدد أنھ

الشورى، و بداد س الوقوع للتعبعدم الشرعية السياسة كتابھ امل فصل خصص وقد

الدين واجبات عزم من الناس أمر فوالية مية، ذه   .ع

مبدأين   كرس أطيافھ بجميع سالمي السيا الفكر   : إن

الشي-             الطرح ا عل ارتكز ال مامة  .ميثولوجيا

السلطا-            القوةيديولوجية ومنطق الواقع مر كرست ال  .نية

حسب تمثل ال سالم الشورى مبادئ عن نحراف ر يظ ن الت ا لتا سام"و

ة" طاي ونبو املصدر ية إل سالم فالسلطة الديمقراطية، من ن مع نوع س لتأس ن املسلم فرصة

شر لل موضوع بذلك ف املمارسة، ة شر و الالبناء شري، ال اد ولالج النبوي، دي لل ، ل ع

املقاصد تتعارض لم ما املصادر ذه   .تتعارض

صية   ال ع ك ال ورائھ يقع السياسة ع طبا نحراف أن ستوعب أن جب و

ل اد ن ال أننا بحيث السياسية، الكتابة حلقة إضعاف وكذا ي، واملؤسسا ي القانو طار مال وإ

مامإال  أن لدرجة السياسة أمر عن انصرفت العظ والبقية سالم، اء فق ألعظم  فقرات

س'' يتالس منطقة'' ا تكرس ال ية الفق راء وتكرست السياسة، ترك السياسة من بأنھ قال

وأطروحة العادل''الطاعة، بد طاعتھ''ومقوالت'' املس وجبت وطأتھ اشتدت   .''من

أركون 2-2   محمد عند والرو الزم   : نقاش

ستاذ   ون "يقدم أر عليھ"محمد املسيح فرسالة العمق، من الكث فيھ خيا تار تحليال

مقولة جاءت لذلك ي، الروما كم ا وجود مع تزامنت وما''السالم لقيصر لقص ما ،''أعط

ع الرومانية الشرعية السلطة لتفصل جاءت مقولة نجاةو و والفصل الدين، رجل سلطة ن

السلطة يالء الس محاوالت وجود عدم ع ال ذا ولكن السياسية، السلطة من الدين رجل لسلطة

ت ان ال ية نجل ى الك الثورات أنتج ما ذا و السياسية، السلطة ع العليا وتية الال ية الدي

عام ول شارل امللك س1649بإعدام والفر س، لو امللك بإعدام ت ان ال ثم1793عام16ية ،

ا أورو ة جذر ك و الفر واملثال والدولة سة الكن ن ب ي القانو بالفصل ت   23 .ان

السياسيةحافظت   السلطة ع السيطرة أجل من وناضلت العليا السيادة ع سة الكن

ة، اطور سابم اك أجل من تناضل بدأت ا أل الصراع من عمق ة البورجواز ور ظ ولكن

انت الصراع ذا و ية، الدي الدائرة أسر من الدولة ر تحر التا و القانونية الدائرة استقاللية

عب بحسب العلمانية الروحية السلطة صعود و الرمزي، الرأسمال ض شو''بتقو ن ب املرافق'' بول
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،لصعود الدي الرمزي النظام من عنف و فجأة ا أورو خرجت كذا و ا، أورو ة جواز ودخلت ال

ا دعا ال ى الك املغامرة بروديل''الدولة نان املادية''باسم'' ف ضارة و''ا آرون''، مون باسم'' ر

ة الدنيو العلمانية   24 .ديان

تصطدم   الرسوللم م) ص(رسالة زمنية السالم،سلطة عليھ باملسيح مقارنة ة قو ة ركز

محاولة فأي لذلك جديدة، ية دي رمزانية ع مرتكزا جديدا سياسيا نظاما يؤسس أن عليھ ان وإنما

ل ا عمق ز وت غتفر، ال خية تار مغالطة تمثل ة والدنيو ية الدي ن الذروت ن ب للفصل شراقية اس

لألن ساسية و ولية يةباملعطيات الدي ولوجيا و ن و السياسية ولوجيا   25 .و

الن   أن غفل ية الغر الدراسات اجتما) ص(إن لنظام رةأسس ز ا جديد وسيا

ية ،العر الدي املجال مع الوقت نفس السيا املجال لور و طور وال ية دي ة رمز قاعدة ع

القبلة، ل تحو خالل من النبوي ود بناءواملج إعادة ية، الوث ا أنماط ض تقو املساجد بناء

لية ا ا أنظمة عن تماما يختلف لنظام أسس قد ون ي ذا و جتماعية، و ة التجار املعامالت

ت ةفو واملانو ية والصاب واملسيحية ودية ال نظمة ع زمانھ   26 .وق

الدين   الدولة،وظف ناء و الرموز لق صيانةالبداية لصا وظائفھ انحرفت عد وفيما

من الدي العامل إخضاع ة مس بدأت موي د الع ومنذ والسيطرة، يمنة ال ير وت ن الرا الوضع

القاعدة ع السياسية املمارسة فيھ أسست الذي النبوي د الع وعكس ، السيا العامل قبل

معاكس آخر توجھ ي السلطا د الع مع تأسس ية النبوةالدي ة   .لتجر

ا عموما   أحدث ال القطيعة تلك شبھ قطيعة سالمية البلدان خ تار أبدا يحصل لم

الدي املتخيل ان م ي العلما املتخيل فرض يحدث لم أنھ أي سية، الفر   .الثورة

الثنائيات3-2  منطق استوعب دين ش سالم بيغوفي عزت ع   : حسب

والروح،لقد   سد ا خرة، و الدنيا والدين، الدولة ثنائيات ن ب ضطراب سالم قوض

حب ن ب الروحية، والعبادة سدية ا العبادة ن ب جتماعية، والعبادة الصرفة العبادة والدين، العلم

عد و الديانات ونقاش جدل موضوع انت ال الثنائيات ا نفس و خرة، وحب االدنيا

ديثة ا   .الفلسفات

جسدية   ارة ط ارة والط نفسية، وحركة جسدية حركة والصالة ية، و ور ية ألول ادة فالش

وحركة املال حركة والصدقة ، وطاعة للمال رة ط اة والز الشر، من نفسية ارة وط النجس من

للعلم ان م د وامل اجتماعيا، ا ع يكفر ا أغل ام ح و مدرسةاملجتمع، أن لدرجة للتعبد ان وم

سميت وفة درسة''ال ا''بامل فق سالم اكم وا متدين، ورجل علم رجل الدي واملفكر ،

  .الدين
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طابقوض   ا بن عمر أمر وقد العلمية، واملعرفة ية الدي املعرفة ن ب ضطراب سالم

قال لذلك د، امل بجوار املدارس ناء الناس: '' رسلر''ب ا ف يتجمع ال ماكن ل سالم بأن

دا م س   27 .بإخالص

وفيھعت لذلك   ية، إل وومضة سمو فيھ سان، ما فيھ سان، من ة سالم

باملع وجود لھ ون ي ال وقد مھ، ف يصعب يطبقھ سان إ بدون سالم و والواقع، الظالل نوازع

يح، سان،ال لإل املالئكة فيھ دت لذلك سان و ياة ا غلب دين النو إنھ ن) ص(زاوج ب

من وحشدا شا وج مجتمعا ليب الواقع إ ل ي ثم حراء غار منفردا يتعبد ان ف والدولة، التصوف

ن   28 .املؤمن

الن   إ هللا كالم مدخل والقراءة قرآنيا تقليدا أو) ص(الكتابة هللاو ،) ص(للن أوامر

قبيل من س ل والظلم الشر ة محار ع القرآن أصر كما ا، شفو ان الذي نجي اث ال عكس ع

واجتماعية سياسية لقواعد س التأس بدايات ف الظلم وجھ القتال شرع وحينما الصرف،   .التدين

جتم والدين املجرد الدين ن ب وحدة سالم مثل ذهلقد ل اندثارا د ش قرون ومنذ ن و و ، ا

إ لھ لتحو مجرد"الوحدة عنPure Religion "دين ه تم فيھ خاصية م أ ع قضاءا ذا و ،

سميھ أن يمكن ما و و الديانات، سالم''بقية محمد''بنصرنة رسالة من باإلسالم اس انت ا إ ،

لذلك)  ص( السالم، عليھ ع رسالة نحرافإ يرفض   29 : فاإلسالم

ياة - ا من اب و الباطنية فراط  .سواء

خرة - من اب و املادية فراط  .أو

التوراة واقعية احتوى الذي ن العامل دين إنھ البعدين، ن ب مرجعية نقطة إذا و ف

نجيل، نية ست رو وديو ال العنصر ض عو حاولت ال املاركسية إ ن املسلم يحتاج ال لذلك

ا أورو رثوذكسية و اثوليكية ال منھ تخلصت   30 .الذي

ة دنيو كتابات عرف ال أنھ كما ي، الغر باملع وتية ال ية دي كتابات عرف ال سالم إن

ل أن كما دين، عالم و إسالمي مفكر ل ف لذلكمجردة، سياسية حركة يحة إسالمية حركة

بلوش"قال ست أيضاErnest Bloch" ار أطباء انوا العرب الدين علماء ل   .بأن

نع إسالم سالم أن عن السابق محمد: الكالم قبل ما ودية) ص(إسالم ال ممثال

محمد عد ما وإسالم ب) ص(واملسيحية، ما تراوح ول فاإلسالم وروحانية، ودية ال مادية ن

رو و وما مادي و ما ن ب وزاوج سان ر جو عن فع ي الثا سالم أما   .املسيحية،
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وكتاب أرضية، جنة بإقامة معنية ودي ال العقل ار وأف ودية أن" أيوب"ال البد ال بالعدالة حلم و

خر، العالم س ول رض ع غتتحقق ا جدو و لود ا فكرة يرفضون لذلك دنيوي م فمنطلق

فلسفة تھ تث ما ذا و نوزا"منطقية املفكر"سب ار وأف ميمون ''، بن مملكة'' مو بأن يقول الذي

ودي، ال بالعلم س انت السيا قتصاد و الذرة علوم كالم أن كما رض، فوق تتأسس الرب

ودا، انوا ا علما الثقافةوجل موا س ولم مادي كعمران ضارة ا موا أس ود فال لذلك

رو   31 .كعمران

املسيحية أما ، ار ا بالعالم تمام وأثارت العالم إ ي سا العقل لفتت ودية ال إذا

إ سانية الطاقة شطر ي ال املسيحية أنھ بحيث ا، لنفس سانية الروح لفتت فقد

ن متعاكس ن سيدين: اتجا يخدم أن ستطيع ال سان ألن رض إ واتجاه السماء، إ اتجاه

م إنجيل جاء ما ذا   : 6: 24و

ما" بأحد يتمسك أو خر، حب و ما أحد يكره أن إما و ف سيدين، يخدم أن سان إ ستطيع فال

وتخد هللا تخدم أن ستطيع ال إنك باآلخر، ستخف مامون و ش"م نجيلية الكتابات ومامون ،

واملال وة الش شيطان    * .إ

كيف سؤال ع يجيب فالدين ، ار ا العالم نحو س ول النفس نحو توجھ واملسيحية

إنھ ن؟، خر مع العالم ش ع كيف سؤال ع إجابة س ول الذات، ذه وتواجھ ذاتك تحيا

جبل،بمع قمة ع إمو د يل س ال الذي العالم خواء خلفھ ا تار إليھ يرتقي أن سان ع الذ

إنجيل املسيح قال لذلك املجرد، الدين و ذا و وحده الشيطان عليھ يمن عالم ألنھ إصالحھ

العالم'' 18: 36يوحنا ذا ست ل   32 .''مملك

سان، إ نجيلية النصوص تتوجھ لعموما ال الناس إ فيتوجھ القرآن أما

أما املقدس، رمي ال ا ومبد املسيحية الصفوة روح مع تام ساق ا ع ديد ا د فالع ماعة، وا

بالصفوة ف ع ال دين إنھ العام، العقل عن كتعب الناس إ ش و ة، دنيو دالالت فيتضمن سالم

برن فيھ يوجد وال ن، س قد أم انوا بانا إعالنر ولكنھ ن، العادي للناس خر و ن للمختار واحد ن امج

ديمقراطي   33 .ملبدأ

ا قدم ال ة القو واملقارنات م امل الكالم ذا ل خالل ش"من بيجوفي عزت لنا" ع ر تظ

لدرجة لة س إما ا عل جابات تبدو انت وال غموضا، سئلة أك عن جابات من العديد

ستحالةالسذاجة لدرجة صعبة   .أو
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الزم ن ب والدين، العلم ن ب والروحية، املادية ن ب الفاصل د ا يقع دين فاإلسالم

ال يديولوجيات و ديان ا احتوا عن زت ال الثنائيات يحتوي أن استطاع دين إنھ ، والرو

  .سبقتھ

ا الدي التواجد انية إم من القلق عن ديثة،وللتعب ا للمجتمعات جتماعية ياة

املتبقية رثوذكسية و وتية الال ات التوج ضمن صنفونھ و سالم، داف اس ميع ا يفضل

مجرد تمثل ال املرضية ات ر ا عن إال ع ال ال املتطرفة ات ر با طونھ ير كما العالم،

حادي التوجھ يمنة و خطاب عن ظرفية   .العالماستجابات

سئل ون "لقد أر الداللة" محمد من الكث فيھ سؤ سالم: يوما ن"ل س أم" برو

ي"   .؟"اثولي

يقدم: فأجاب جابة ذه و اثوليكية، رة ظا فيھ حدثت ن س برو سالم ون "بأن " أر

بالت سالمية املمارسات و التفك حدثت ال نحرافات الصرفمحاذير الدين ن مضام إ وجھ

تفرضھ الذي ، ث املركزي، ، س يمنة ال منطق وكذا ي، الغر التار السياق اة محا يجة ن

ية الغر ة   .التجر

ال الثنائيات أزمة عرف ال ا لك ة سماو ديانة ب ت سالمية ية العر املنطقة أن ورغم

ية الغر ة التجر ا   : عرف

ثنائ - والوأزمة العقل  .ية

والسياسة - الدين ثنائية  .أزمة

والعلم - الدين ثنائية  .أزمة

سان - و هللا ثنائية  .أزمة

علينا تفرض فلماذا ي الغر السياق طرحت كما بحدة تطرح لم اليات ش ذه ل و

ستمرار؟ بمنطق حاضرنا ط ر إ بحاجة أننا ن ح   .القطيعة

ماع4-2  ا القيم سالمثنائية الفردانية والقيم   : ية

تدعم قيم ا أ كما فقية، و العمودية وللعالقات ية ات لل تؤسس سالمية القيم

ش تتعا القيم ذه ونفس واملساواة، املجموعة وروح روغ"-حسب–التضامن ا  Andrea" اندر
Rughذه حماية مسؤولية تحمل صية ال القدرات ع ك ال اتمع السلو ل و القيم،

أمام واملسؤولية هللا رقابة ستحضر   34 ھسالمية
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ند   دينس و ما قدر و الفردية، املسؤولية أيضا يكرس لكنھ ماعة ا روح ع سالم

ال الذي املسؤول الفرد دف س أيضا فإنھ اجتماعية عاد أ و و جماعة ف ولذلك أحد، عليھ ينوب

جتما للبعد ماعةيؤسس ا ام الح دعوة يحمل إنھ ي، الفردا للبعد يؤسس الوقت نفس و ،

أيضا الفرد ام   .والح

والعدالة،   واملساواة ة ر ا قيم ب ترت تحاول ال ديثة ا النقاشات ستوعب و ف ذا و

ع القادرة القيمة من حول القومية يديولوجية النقاشات الدخول نا يجن بناءفاإلسالم

واملساواة؟ العدالة قيم أم ة ر ا قيم ل والدول،   . املجتمعات

ل   يتجا ن ح ، مع ذات نقاشات ا بأ عتقد الية واللي املاركسية للنقاشات يقرأ والذي

ستقل و حر سان فاإل الوقت، نفس املساواة وقيمة ة ر ا قيمة احتواء ع سالم قدرة ميع ا

ا عن انتمائھبإرادتھ فكرة عليھ ا تفرض أخرى مسؤوليات عليھ تقع الوقت نفس و ميع،

كم ا ا عل يؤسس قيمة وأعظم جور، و العبادات ميع ا مع ساوى ي أنھ كما للمجموعة،

يقول كما العمران أساس فالعدل العدل، قيمة خلدون ''سالم بخرابھ''ابن منذر والظلم ،.  

الكالم ذا كتاباتو خاصة ن املسلم غ كتابات تھ ايتفيك"تث الOlav Utvik" اوالف

ن ب أي ماعة، ا أمام ام ال و وما فردي و ما ن ب التوتر تخفيف ع سالم قدرة ع تدافع

ا إل ت ي ال ماعة ا ات حر تقتضيھ ما ن و الفردية ة ر   35 .ا

توجھ نفس و اتوري"و س لم"و"ب يقوال Eickelmanو   Piscatori"اناي ناللذين

قد ال سئلة ل عن إجاباتھ تحدد صارمة قيم منظومة املسلم الفرد انخراط من بالرغم أنھ

السلطة من ومنعتقة عددية ئة ب إ نتماء و الشعور ة بحر يتمتع الوقت نفس أنھ إال ھ، تواج

القداسة بنفس تحظى ال ال ية وتيةالدي الال ية الغر   36 .املجتمعات

ن   ب ماعية، ا عة وال الفردية عة ال ن ب التوتر تخفيف ع قادرة سالم فلسفة إذا

ن ت بي إ ت ي فالفرد ، ا اللي والتصور ي ا ش قوي: التصور بخطاب تح ال الفردية تھ بي

التملك، ة وحر املفاضلة ة وحر املسؤولية تؤخذحول افل املت املجتمع بناء نواة تمثل جماعية ئة و

نفس و الدولة تواجد تضمن عة بد فلسفة و خر، البعض ع د ل البعض من قوق ا فيھ

نفسھ الوقت و خ، التار ومن ماعة ا من الفرد ب تمنع كما الفردية، امليوالت تواجھ الوقت

طغ من نفسھ حماية امش للفرد ماعةتمنح ا   .يان

تطور ورافقت ى الك يديولوجيات رافقت ال ى الك التناقضات تجنب يمكننا ذا و

لغة و املعاصرة، ياة ل املادي ع داثة Charles Taylorالطا ا محنة  The malaiseتجنب
of  modernity وعودة التطور ن ب ش التعا ضرورة مقاومة ع ا قدر عدم ع وكذاال الدين،
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كة املش لول وا ما ا التفك ضرورة ستوجب ال زمات وضغط الفردية عة ال ن ب

  37 .والتوفيقية

اتمة      ا

و   ف الية، ا ضارة ا شغاالت ا عن جابات من الكث فيھ حياة عة وكشر كدين سالم

داخل ماية ا م ل ضمن و فراد استقاللية أنيحفظ ن يب سالمي ي العر اضر وا املجموعة،

ال للتجمع العامة ر واملظا بالتدين، مليئة ي العر سان وحياة ، الدي طاب با مليئة ية العر ياة ا

بأدوات يتم أن يمكن ال املنطقة ذه للسياسة فالتفك ولذلك ية، الدي ات التوج تجنب ستطيع

بحت ومدنية ومادية   .ةعلمانية

وإنما   الفة، ا ل ش ب ب ي ترا أص نموذج يقدمھ ال ل فا زمات من الكث ولتفادي

الطروحات تفادي ع النخب داخل جماع إحداث وشروط ية الدي املسألة حول النقاش فتح

إليجادئقصا ق طر و السياسية إ ية العر املجتمعات ق طر أن ذلك ومع الية، الرادي منفذية

العامة السياسات للدين يل   .وس

تتخ   أن ا يمك ال ي العر السيا املجال السياسة أن ع ذا الو عاد أ من ائيا ص

ذه سكن ال الغرب قيم ر تمر يمكن ال فإنھ مجردة كقيمة الدولة ل ش قبلنا وإذا ية، والدي الغائية

ال الة ل املناسب السيا ل فالش منالدولة، الدين إخراج مقوالت ع يتأسس أن يمكن ال ية عر

ون  ال ة مركز هللا ان م سان وضع أو العام،   .ا

ا من الدين إخراج مشروع مرر وان حدث وإذا الفصل، ذا يقبل ال سالمي ر و ا

الوحي ل ا يبقى ا وساع ديانتھ مع كب تناقض نفسھ يجد ميع ا فإن مالعام موقف و د

أوديانات الوضعية الديانة إما جديدة ديانة لصا منھ روج ا أو سالم الدخول إما و و وتار

محرفة                                                                                                       .أخرى
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