إشكالية العالقة بين الدين والسياسة
في فكر طه عبد الرحمن
الجزء الثاني :نقد الدعوى العلمانية

جميل ـة ِتل ـ ـوت
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كاتبة وباحثة مغربية
2112/11/26

مدخل
أفردت هذا املحور للنظر في نقد طه عبد الرحمن للدعوى العلمانية القائمة على الفصل بين
الدين والسياسة ،حيث عرض طه جملة من دعاوى العلمانية وعمل على تفنيدها وفق منهج جدلي يعرض
املقوم وهو "العمل التزكوي".
الدعوى والرد عليها ،ليقوم بعد عملية النقد بعرض األنموذج ِّ
وينطلق طه في نقده من نظريته في الوجود اإلنساني ،حيث يرى أن جوهر إشكالية الفصل بين
الدين والسياسة ،ليس "إرادة الفصل بين سبب العدل املتمثل في السياسة وسبب الظلم املتمثل في
الدين" ،وإنما هو إرادة الفصل بين الوجود املرئي ،أي عالم الشهادة ،لإلنسان ووجوده غير املرئي ،أي عالم
الغيب ،فيؤخذ باألول وينس ى الثاني.
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وفي "بؤس الدهرانية" 3بين طه سبب نقده للعلمانية ،إذ يقول" :وقفنا طويال عند فصل الحداثة
للسياسة عن الدين في كتاب "روح الدين"؛ وما حملنا على ذلك إال ما نشاهده لدى املثقفين من أمتنا من
استغراق في تقليد اآلخرين كبل عقولهمَّ ،
وثبط عزائمهم ،وقطع عنهم طريق االجتهاد من حيث يظنون أنه
َّ
حرر عقولهم ،وشحذ عزائمهم وفتح لهم باب اإلبداع ،كما لو أن مكرا بعيدا أتاهم من حيث ال يدرون؛ فقد
قلدوا "مفكري الحداثة" في فصلهم بين السياسة والدين ال يأتون فيه بأدنى دعوى أو دليل أو اعتراض أو

 1من مؤلفاتها :مرتبة العفو :قراءة أصولية تحليلية في ضوء موافقات الشاطبي ،فقه التنزيل عند اإلمام ابن تيمية ،املنهجية واملذهبية:
دراسة في املفهوم وأعمال أخرى .للتواصلjamila.tilout19@gmail.com :
 -2روح الدين.22 ،
 -3صدر هذا الكتاب بعد "روح الدين".

سؤال ُّ
يند عن دعاوى أو أدلة أو اعتراضات أو أسئلة هؤالء املفكرين ،حتى تحسب أن أسبابهم هي عين
ُ
2
أسبابهم وظروفهم هي عين ظروفهم كأن عقولهم ُع ِّطلت وقلوبهم ُسلبت وصحفهم طويت".
لذلك ،فإن نقد طه ينطلق من اإلطار املنهجي الواسع الذي بينته في الجزء األول من الدراسة ،وهو
نظريته في الوجود اإلنساني ،والتي تقوم على تأكيد الصلة بين عالمي الغيب والشهادة ،وملا كانت الدعوى
العلمانية تفرق بين العاملين املذكورين ،وجب بيان أوجه الخلل فيها.
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أوال :مسلمات قبل مناقشة الدعوى:
 نقد طه للعلمانية مستمر لنقده للحداثة في كتاباته التي سبقت "روح الدين" ،خصوصا كتاب"روح الحداثة" ،ألن اآلليات املتوسل بها واحدة.
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 العلمانية ليست مرتبة واحدة ،وإنما هي مراتب متعددة تختلف باختالف التقديرات ملدى هذاالفصل وحدوده ،فكان لها طرفان متباينان ،أعلى وأدنى ،وبينهما مراتب كثيرة يزيد أو ينقص
تفاوتها؛ ولعل أخف أشكال العلمانية الغربية "العلمانية األمريكية" ولذلك تسمى بـ "العلمانية
الناعمة"؛ ولعل أشد هذه األشكال "العلمانية الفرنسية" وتسمى أيضا بـ "العلمانية الصلبة" ،وقد

أشار طه إلى هذه املسألة غير ما مرة في "روح الدين".
 "تعدد وجهات النظر العلماني" سيكون له أثر في النقد ،حيث تفترق "العلمانيات" في مسائل كثيرة،لكن ذلك ال يعني غياب املشترك الفكري؛ حيث تتفق "العلمانيات" على دعوى الفصل بين الدين
والسياسة ،وهي الدعوى املركزية وإن اختلفت تنزيالتها بحسب كل توجه علماني.
ثانيا :دراسة املفهوم :بين العلمانية ُّ
والدنيانية
ال نجد في كتاب "روح الدين" وقفة مفهومية مع مصطلح "العلمانية" ،لكن بالنظر إلى كتابات طه التي
سبقت "روح الدين" ،واملؤلفات التي تلته "بؤس الدهرانية"  ،سنجد وقفة مفهومية جديرة بالذكر؛ ويرى د.
طه أن تسمية "العلمانية" تبدو ملتبسة؛

 -2بؤس الدهرانية :النقد االئتماني لفصل األخالق عن الدين ،بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،ط.21-21 ، 2112 ،1
 -5أحب أن أشير في هذا الصدد أني ال ألتزم باملنهج الذي سطره طه في عرضه ونقده ،حيث أحاول تقريب األفكار الكبرى بما يتالءم
وخصوصية الدراسة.
 -6حيث "إن من أبرز اآلليات التي توسلت بها الحداثة في إقامة مشروعها الدنيوي "آلية تفريق املجموع" أو قل "آلية فصل املتصل"؛ وملا
كان الدين يتصل بمختلف مجاالت الحياة ،وكان اتصاله بها يتخذ أشكاال وأقدارا متفاوتة ،فقد انبرت الحداثة لهذه األشكال املختلفة من
االتصال ،لتعطل قانون الدين في هذه املجاالت الحيوية ،حتى تستقل تلك املجاالت بنفسها ،تدبيرا وتقديرا" .بؤس الدهرانية.11 ،
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فـ"ال ِعلمانية" (بكسر العين) تفيد أن الحداثة تتبع طريق العلم في كل ش يء ،هذا هو مفهومها في اللغة
العربية ،وهذا املدلول ليس هو املقصود ،وال يوجد في مقابلها األجنبي على اإلطالق ،ألن املراد في املصطلح
األجنبي هو "االهتمام بأمور الدنيا دون االهتمام بأمور اآلخرة"؛
أما " َ
العلمَ ،
العلمانية مشتقة من َ
العلمانية" (بفتح العين) فهي أيضا مبعث الشبهة ،ألن َ
والعلم هو العالم،
ولفظ "العالم" يحمل معنى "العالمة" ،والعالمة ال بد من أن تشير إلى صاحبها أو واضعها -وهو هنا الخالق
سبحانه وتعالى -أي أنها تشير إلى داللة غيبية ،وهذا ال يمكن أن يقبل به الحداثيون في نسق عقيدتهم؛
ويرى طه عبد الرحمن أن التسمية الصحيحة لهذا املبدأ ليست "العلمانية" وال َ
"العلمانية" ،وإنما هي "مبدأ
ِّ
الدنيوية" ،أو " ُّ
الدنيانية" ،إذ يقض ي بالتعلق بالدنيا واالهتمام بها وحدها دون االهتمام باآلخرة" ،7ثم ما
لبث طه أن طور استعمال مصطلح "الدنيانية" في كتابه "بؤس الدهرانية" ورأى أنه فصل للدين عن
قطاعات الحياة؛ فالتفكير في الدنيا ينبغي أن يستقطب كل اهتمام الحداثي ،وال يهمه أمر اآلخرة؛ بينما
االهتمام بالدنيا ،بالنسبة للمسلم ،هو مطية لالهتمام باآلخرة ،بل إن اهتمامه باآلخرة هو خادم لحياته
الدنيوية ،8وإذ ذاك ،تتعدد صور الدنيانية بتعدد هذه الفصول ،فتكون َ
"العلمانية" (بفتح العين) ،مثال ،هي
الصورة الدنيانية التي اختصت بفصل السياسة عن الدين ،و"ال ِّعلمانية" (بكسر العين) هي الصورة
الدنيانية التي اختصت بفصل العلم عن الدين ،9لذلك ،فحسب اصطالح طه ،فإن "الدنيانية" أعم من
َ
العلمانية ،فكل َعلمانية دنيانية وليس العكس.
ثالثا :تاريخية الفصل:
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من وجهة نظر د .طه ،فإن الحداثة حاولت أن تحقق انفصاالت محددة؛ وكان ذلك على مراحل:
 املرحلة األولى؛ وفيها كان االنفصال عن الكنيسة الكاثوليكية مع العودة إلى الدين املسيحي،
وهذا واضح في "ثورة اإلصالح الديني" ،فـ"البروتستانت" رجعوا إلى الدين املسيحي دون التوسط
بالكنيسةَ ،وت ْ
لت ذلك جهود أخرى في هذا السياق مع "األنكليكان" في إنجلتزا.
 املرحلة الثانية؛ وتميزت باالنفصال عن املسيحية مع حفظ الصلة بمبدأ الدين ،بمعنى أنهم
قطعوا الصلة بالدين املسيحي ،ولكن لم يقطعوا صلتهم بالدين كله ،بدليل أنهم أرادوا وضع أديان
من عندهم ،فأنشأ املفكر الفرنس ي "جان جاك روسو" دينا سماه بـ "الدين املدني" ،وقال إنه يقوم

 -7الحوار أفقا للفكر ،بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،ط ،2113 ،1ص.98
 -8املرجع السابق ،ص.99
 -9بؤس الدهرانية ،ص.11
 -11سأنطلق في هذا املقام مما قرره د .طه أساسا ،وإن لم يشر إلى ذلك كثيرا في "روح الدين" ،حيث تجاوز التركيز على السياق التاريخي،
لكن هذا ال يمنع من جمع نصوصه من "كتاباته األخرى" بغية إكمال معالم أطروحة طه .وملزيد من التفصيل في هذه املسألة ينظر مثال:
الدين والعلمانية في سياق تاريخي (الجزء )1لعزمي بشارة ،الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ط ،1يناير .2113
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على اإليمان باهلل واليوم اآلخر وخلود الروح؛ وكذلك أنشأ عالم االجتماع الفرنس ي "أوغست كونت"
ما سماه بـ "الدين الوضعي" ،واحتفظ في تشكيله ببنية الكنيسة دون عقيدتها...
 املرحلة الثالثة؛ وفيها كان االنفصال عن مبدأ اإليمان الديني مع حفظ الصلة باألخالق التي
يتضمنها الدين ،بدليل "الثورة الفرنسية" التي حافظت على املعاني األخالقية التي كان يدعو إليها
الدين ،وهي "اإلخاء" –الذي هو موصول بمبدأ "املحبة" الذي يقول به املسيحيون -وكذلك
"الحرية" واملساواة؛ فهذه املحاوالت كلها تدل على أن االنفصال لم يحصل دفعة واحدة أوال ،بل
حصل على التدريج ،ولم يكن انفصاال كليا ،بل كان جزئيا.
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لكن ،متى وضعنا في االعتبار أن حياة اإلنسان هي ،في الواقع ،كل متكامل يتداخل فيها عالم الغيب
بعالم الشهادة ،كما يقول طه ،تبين أن الحدود التي أقامها مبدأ الفصل بين هذه املجاالت ال يمكن أن تكون
حدودا حقيقية ،وإنما ال تعدو أن تكون إجراءات صناعية تفيد في تدبير شؤون الحياة بحسب الحاجة؛ وأنه
ُّ
يجوز أن تتقلب مقتضياتها وكيفياتها بحسب تقلب ظروف الحياة في املجتمع ،بحيث ما كان معدودا من
هذا املجال في ظرف معين قد يصبح معدودا من مجال آخر في ظرف غيره ،والعكس بالعكس؛ وحسبك
دليال على ذلك اختالف بلدان العالم الغربي في رسم الحدود بين الدين والسياسة؛ فـ "العلمانية األمريكية"
ترسم هذه الحدود على غير الوجه الذي ترسمها به "العلمانية اإلنجليزية" ،وباألحرى "العلمانية الفرنسية"
التي تعتبر أكثر العلمانيات حرصا على الفصل بين هذين املجالين.
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رابعا :نقد الدعوى َ
العلمانية:
وضع طه عبد الرحمن دعوى جامعة للدعاوى التي انبنى عليه القول بالفصل بين الدين
والسياسة ،وهذه الدعوى تتضمن ثالث مسائل كبرى؛
أوالها مسألة وضع القوانين ومشكلة القانون اإللهي لدى العلمانيين ،والثانية مسألة الحدود بين
العمل الديني والعمل السياس ي ،وآخرها مسألة نفي التدبير عن الدين ونفي التعبد 13عن السياسة ،وفيما
يأتي تفصيل ذلك؛
 -1دعوى وضع القوانين:
يربط د.طه هذه الدعوى مع ما ذكره "إيمانوئيل كانط" حين توهم التعارض بين "قانون الذات"،
وهو القانون الذي يضعه املرء بنفسه لتدبير أمره ،و"قانون الغير" ،وهو القانون الذي يتلقاه املرء من

 -11الحوار أفقا للفكر .112-111 ،وانظر كذلك روح الدين.213-212 :
 -12روح الدين.213 ،
 -13ويعرف د .طه التعبد بأنه ممارسة الذات لعبادة الحق أو الخلق ،بدءا بالذات وانتهاء باملعاني .روح الدين.512 ،
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خارجه ،بحيث يضعه من هو خارج الذات ،لذلك صار القانون اإللهي "تشريعا غيريا" فهو تشريع من خارج
اإلنسان ومن فوقه ،وصار السياس ي "تشريعا ذاتيا" ألنه من داخل اإلنسان ومن لدنه.
ُ ُ
وغدت الحداثة التي تضع "العلمانية" قواعدها وترفع صرحها ت َع َّرف بكونها العمل بقوة على
الخروج من حال التشريع الخارجي ،ال سيما في تنظيم الحياة االجتماعية والسياسة.
ثم يرد د.طه على هذه الدعوى بعد تفصيلها بأن القوانين تنقسم إلى "قوانين بشرية" و"قوانين
إلهية" ،ومهما دبر اإلنسان فإنه يفزع إلى هللا ملتمسا منه االطمئنان إلى تدبيره .والقانون اإللهي ،بحكم
إحاطته ،يدبر الوجود اإلنساني بما يخرجه من واقع استالبه ويعيد إليه أصالة كنهه.
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وهذا الجواب يستلزم تسليم الفاعل العلماني بوجود عالم الغيب أوال ،واإليمان بوجود قانون
إلهي ،أما من ينفي عالم الغيبيات فلن يقنعه هذا الجواب.
 -2دعوى الحدود بين العمل الديني والعمل السياس ي:
يعرف طه العمل الديني بأنه تجليات إرادة اإلنسان في نطاق االمتثال إلرادة هللا ،قياما بواجب
َ
عبادته الذي هو الغاية من خلقه؛ ويحد العمل السياس ي بكونه تجليات إرادة اإلنسان في نطاق النهوض
بشؤون الحياة ،قياما بواجب تدبيرها الذي هو الغاية من اجتماعه.15
ومن آثار فصل العمل الديني عن العمل السياس ي اإلخالل بمبدأ "اختيار منهج التدبير" ،وهو أحد
ركائز أطروحة د.طه عبد الرحمن ،ومن مقتضيات هذا املبدأ أن الدين يسع حياة اإلنسان بكليتها ،في حين
تجعله الدعوى العلمانية محصورا في جانب واحد ،فتضيق بذلك على نطاق الدين ونطاق السياسة معا؛
إذ ترى العلمانية أن الدين والسياسة ليسا مجالين مختلفين من مجاالت النشاط اإلنساني ،وإنما هما
منهجان متباينان لتديبر هذه املجاالت كلها ،فيتعين االختيار بين املنهجين لوجود التباين بينهما ،ويتحدد هذا
االختيار بحسب الغاية التي يراد الوصول إليها؛ فإن كانت هي التعبد هلل وحده ،فاملنهج املختار هو الدين،
وإن كانت هي التعبد لغير هللا ،فاملنهج املختار هو السياسة.16
ومحل اإلشكال في هذا الطرح صعوبة التعميم ،حيث إن العلمانية علمانيات ،وال يمكن تعميم أن
جميع الفاعلين العلمانيين يتعبدون لغير هللا حين يختارون السياسة منهجا في التدبير !
كما أن الكثير من الفاعلين ال يفترضون هذا التعارض بين الدين والسياسة ،بل قد يتوسلون
بالدين في عدد من النواحي التدبيرية ،خصوصا "العلمانية الناعمة".

 -12ملزيد من التفصيل ينظر :روح الدين .212 ،سؤال العمل ،ص.98
 -15روح الدين.213 ،
 -16ينظر روح الدين.212 ،
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ومن مظاهر تضييق الفصل العلماني على الوجود اإلنساني خوصصة الدين وتعميم السياسة؛
أ -خوصصة الدين؛ أي دخول العمل الديني في الدائرة الخاصة ،واملقصود بالدائرة الخاصة كل ما يتصل
بالحياة الشخصية للفرد الواحد ال يتعداه لغيره.17
ويعرف العمل الديني في سياق هذه الخوصصة ،بكونه "جملة عبادات تصل املؤمن بربه في سره" ،18وهذا
التعريف يعرض جملة من اآلفات ،وهي:
 آفة اختزال الدين:
واتخذت أشكاال متعددة ،منها:
 اختزال الدين في العباديات:أي انحصار الدين في شعائر خاصة ،فيصير بذلك عمال طقوسيا ال أثر له في الحياة العامة،
وهذا اختزال صارخ للدين ،في حين أن الفاعل الديني ،كما يقول د.طه ،ال تقف ممارسته الدينية
مطلقا عند حد إقامة رسوم العبادة ،مستجيبا لحاجة روحية خاصة ،بل تتعداها إلى األبعاد األخرى
لحياته :االجتماعية منها والتربوية والثقافية واالقتصادية والصحية.
 اختزال الدين في الروحانيات:ومعناه انحصار الدين في اإليمان الداخلي؛ فيكون مجال االشتغال الديني هو الروحانيات،
وقد يستغنى فيها عن العبادات املقررة ،ويكتفى بالتأمالت املتكررة ،ومنه نفهم الصيغة املشهورة
( ،)Believing without belongingوزعم بعضهم أنه يجوز انقطاع صلة الروحانية بالدين املنزل؛
فاشتغلوا بالكالم عن "روحانية بال دين" ،بل ذهبوا إلى أبعد من هذا ،وزعموا انقطاع صلة
الروحانية باهلل نفسه ،فتفاخروا بـ"روحانية من غير هللا" ،سماها بعضهم "روحانية َعلمانية".
واختزال الدين في الروحانيات أسوأ من اختزاله في العباديات؛ إذ حصر الدين في الشعور اإليماني
الباطن أشد تضييقا على الوجود اإلنساني من حصره في السلوك التعبدي الظاهر.19
 آفة تحييد الدين:

 -17ينظر روح الدين .212 :وسؤال العمل :بحث عن األصول العملية في الفكر والعلم ،بيروت :املركز الثقافي العربي ،ط-33 ،2112 ،1
.32
 -18روح الدين.212 ،
 -19روح الدين.216 ،
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تكمن خطورة التحييد في أنه ينزع من الدين كل أسباب الفاعلية واإلنتاجية داخل املحيط
االجتماعي ،ويعزله عن معترك الحياة بالكلية ،فيسعى إلى أن يقطع األسباب الروحية التي تيسر عمل الفاعل
الديني في العالم املرئي ببدنه وروحه ،وفي إخضاع الدين للتحييد قضاء على قوة التشهيد ،أي تنزيل العالم
الغيبي على العالم املرئي.21
لذلك ،فليس األصل في الدين ،كما يقول د.طه ،لزوم دائرة الخصوص ،كما رسخت العلمانية ،وإنما ،هو
لزوم دائرة العموم ،فيكون الدين أولى بالوجود في الدائرة العامة من غيره.

21

آفات خوصصة الدين
(دخول الدين في الدائرة الخاصة)

تحييد الدين

اختزال الدين
اختزال الدين

اختزال الدين في

في العبادات

الروحانيات

ب -تعميم السياسة:
واملقصود بذلك دخول العمل السياس ي في الدائرة العامة ،وهي كل ما يتصل بتدبير الحياة التي
تعم كل األفراد في مجتمع معين؛ ويدعي العلمانيون أن العمل السياس ي ال يتدخل في الحياة الروحية
للمواطنين ،حفظا لحريتهم في االعتقاد الديني ومراعاة الستقاللهم األخالقي.
ويرد د.طه على هذه الدعوى بأن التدبير السياس ي له آثار مباشرة أو غير مباشرة ،ظاهرة أو خفية في
الحياة الشخصية للمواطنين ،وبيان ذلك أن الدولة العلمانية ال يمكنها أن تتحرر من كل خيار عقدي ،فكما
أن لألفراد معتقداتهم وقناعاتهم الخاصة ،فكذلك للدولة معتقدها وقناعتها ،بدءا باملعتقد العلماني ،وانتهاء
بالقناعة السياسية.

 -21املرجع نفسه.
 -21ينظر روح الدين.218 ،
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فالعلمانية معتقد صريح ،كما يقول د.طه ،ألن املعتقد هو ما كان ثمرة قرار مختار يقطع كل منازعة بشأنه،
وحتى إذا سلمنا بأن معنى "العلمانية" هو بالذات تجاوز االعتقادات الخاصة كـ"اإليمان باهلل" ،فال مفر لها
من أن تعتقد ،بدورها ،صحة هذا التجاوز املتعلق بما هو غير مرئي .فاملعتقد العلماني معتقد تدبيري يتعبد
به لذات غير ذات هللا؛ وملا كان ال ُيعبد من دون هللا إال الطاغوت ،وجب أن يكون صاحب هذا املعتقد،
حين يطغى ويستغنى ،متعبدا للطاغوت.
وإذا كان املعتقد العلماني يخص الدولة ذاتها ،سواء أقرت به أم لم تقر به ،فإنه يضيق فسحة الوجود على
املواطن الذي ال يسلم بهذا املعتقد ،أو يأخذ به وهو ال يعلم ،فيحجب عنه إمكانات االنطالق في فضاء
أوسع من فضاء العالم املرئي.

22

وهنا نتساءل مع د.طه عن مفهوم "املعتقد" ،وهل يمكن تعميم هذه الدعوى في جميع أشكال العلمانية
خصوصا إذا استحضرنا أن العلمانية علمانيات؟
ومن مظاهر تدخل الدولة في الحياة الروحية للمواطنين تدخل الدولة العلمانية في معتقدات
املواطنين ،بحيث تراقب جوانب من حياة األفراد ،وال أدل على ذلك من القوانين الفرنسية املتعلقة بمنع
ارتداء الحجاب في املؤسسات التعليمية واألمكنة العمومية.
لكن أشير في هذا الصدد إلى أن التضييق يختلف قوة وضعفا بحسب نوع العلمانية ،فـ"العلمانية
الناعمة" شأن علمانية أمريكا ،أقل تدخال من "العلمانية الصلبة" كعلمانية فرنسا ،حيث يزداد التدخل
شراسة وتحكما.
ومما يفند دعوى "تعميم السياسة" أيضا تأثير معتقدات املسؤولين في الدولة العلمانية؛ فلئن
كانت الدولة عبارة عن مؤسسات عامة ،يبقى القائمون أفرادا مخصوصين ،يحملون معتقدات وقناعات
تختلف باختالفهم؛ وال يتصور أن يتجرد هؤالء كليا من هذه املعتقدات خالل أداء مهامهم ،وعلى فرض
حمل هذا املسؤول اقتناعات مخالفة القتناعات الدولة ،فال يمكنه من القدرة على املقاومة الروحية التي
تمنح املسؤول قسطا من التدين ،وال غرابة أن يأتي هؤالء أعماال وتصرفات قد ال يخالف ظاهرها الدين،
ولكن باطنها يخالفه قطعا ،ألن القصد منها ليس التشهيد الروحي ،وإنما التغييب املادي.

23

فيتضح أن الفصل الذي يقيمه مبدأ "اختيار منهج التدبير بين الدين والسياسة" ،وهو املبدأ الذي
أسسه طه ،يختلف جذريا عن الفصل الذي تقره دعوى العلمانية ،إذ هذا املبدأ يجعل التدبير الديني يسع
حياة اإلنسان بكليتها ،في حين تجعله هذه الدعوى محصورا في جانب واحد من جوانبها؛ كما أنه يجعل

 -22روح الدين.219 ،
 -23ينظر روح الدين.212-211 ،
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التدبير السياس ي يسع جميع مجاالت الحياة ،في حين تجعله هي محصورا في جانب محدد من هذه الجوانب.
وهذا ما سماه د .طه بآفة التضييق بسبب الفصل العلماني.

22

 -3دعوى التدبير في الدين والتعبد في السياسة:
لقد رأى العلمانيون أن التفريق بين دائرتي الدين والسياسة ال يرتبط بأسباب تاريخية ترجع إلى
الصراع املعلوم بين الكنيسة والدولة فقط ،بل إنه ،يرتبط بأسباب منهجية ،إذ إن هاتين الدائرتين ،أي
الدين والسياسة ،ال تختلفان اختالف النوعين املتكاملين شأن االختالف بين "دائرة القانون" و"دائرة
االقتصاد" ،وإنما اختالف الجنسين املتعارضين بحيث يتعذر اجتماعهما في ش يء واحد؛ وإذا كان األمر
كذلك ،لزم أن يختلف منهجهما ،ال اختالف التكامل ،وإنما اختالف التباين  ،بحيث ال يصح اجتماعهما
أبدا ،بله نقله أحدهما إلى اآلخر.

25

ومن مستلزمات هذا االدعاء أال يوجد تعبد في السياسة كما ال يوجد تدبير في الدين.
أ -االعتراض على دعوى أنه ال تدبير في الدين:
يذهب العلمانيون إلى إسناد التدبير للدولة ،ألنه اقترن قيام الدولة بالتسيد املشروع على املواطنين
وباالستئثار بممارسة القوة عليهم عند االقتضاء؛ والصواب أن الدولة تعد مؤسسة متأخرة جدا في تاريخ
املجتمعات ،في حين أن التدبير رافق االجتماع البشري ،بل رافق الفرد الواحد ،لذلك كان التدبير على
أضرب؛ التدبير الذي تقوم به الدولة ،والتدبير الذي يقوم به املجتمع ،والتدبير الذي يقوم به الفرد.
 تدبير الدولة للدين:
إذا كان التدبير هو إدارة التنازع بين املواطنين لزم أن يكون تدبير الدولة في الدين هو إدارة التنازع
في القضايا الدينية ،والواقع أن الدولة العلمانية ال تدير نقاشات أو مناظرات دينية بين املواطنين قصد
التواصل إلى اتفاقهم أو توافقهم أو قصد تقرير رأي األغلبية في القضايا املطروحة كما تفعل في النزاعات
املتعلقة بالقضايا السياسية.

26

كما أن حقيقة الدين ،كما يقول د.طه ،ال تنحصر ،كما يتوهم بعض املستأثرين بالدين ،في إتيان
بعض رسوم العبادات وإصدار بعض الفتاوى ،وإنما في إحياء الروح التي بها حياة كل مدارك اإلنسان ،بدءا
بالعقل ،وانتهاء بالحس ،فما توسع العقل إال من التشبع بمعاني الدين! وما تلطف الحس إال من التحقق

 -22روح الدين.212 ،
 -25ينظر :روح الدين.212 ،
 -26روح الدين.215-212 ،
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بأخالق الدين! 27وهذا مباين لبعض التصورات العلمانية للدين التي تحصره في جملة قيم أخالقية ومعان
روحية.
وعليه ،فالدولة العلمانية تتدخل في الدين مهما ادعت التزام الحياد ،حيث إنها ال تتردد في التدخل
في القضايا الدينية واستصدار قوانين وقرارات تضيق على املتدينين من مواطنيها متى قدرت أن أعمالهم
تضر بمعتقدها العلماني ،بل تضر باملعتقدات التاريخية التي تزعم أنها خرجت منها بالكلية؛ 28لذلك فإذا
كانت الدولة العلمانية ال تدبر النزاعات الدينية علنا ،فإنها ال تنفك تتدخل فيها بوجه أو بآخر ،ثم إنه لو لم
تكن تعتبر هذه النزاعات شأنا عاما ،ملا أقدمت على هذا العمل.
 تدبير املجتمع للدين؛
ويمكن وسمه بـ "التدبير االجتماعي" ،ويتولى هذا التدبير عموم املواطنين بأنفسهم في سياق
اجتهاداتهم للجمع بين االنتماء إلى الجماعة الواحدة وممارسة الحرية الكاملة ،فينفتح فضاء مشترك تتداعى
فيه هذه املبادرات واألفعال ،ويتجاوز بعضها بعضا .فكان التدبير االجتماعي يتعامل مع تعدد املواطنين بما
يحفظ اختالف تصرفاتهم الحرة ،كما أن هذا التدبير يرتقي على تدبير الدولة من جهة أن املصالح التي
يرعاها هي مصالح متعدية إلى العالم الغيبي خالف املصالح العلمانية القاصرة على العالم املرئي ،لذلك كان
التدبير االجتماعي ال يسقط من االعتبار القيم الدينية واملعايير األخالقية في ابتغاء مصالح املتنازعين.29.
وتدبير املجتمع هو األصل ،ألن الدولة شكال تنظيميا وجدت متأخرة ،فيلزم أن التدبير قد اتخذ
شكله األول وتقررت عناصره األولى في نطاق املجتمع ،ثم انتقلت هذه العناصر التدبيرية األولى إلى الدولة.31
 تدبير الفرد للدين:
وهذا الشكل التدبيري يقبله العلماني ،ألنه يبقي الدين في نطاق الفرد ،لكنه ال يقبل أن يرقى هذا
التدبير الفردي إلى رتبة الدولة ،ألنه بنى رأيه على أن التدبير الحقيقي يدور مع الجمع أو الجماعة وجودا
وعدما.31
والحال أن تدبير الفرد للدين يرد املعامالت بين املواطنين إلى أصولها الروحية ،مرتقيا بها إلى درجة
أن يجعل وجود الفاعلين يبلغ غاية االنفساح في عالم أو عوالم حجبت عن األبصار ،ولكن كشفت
للبصائر.32
 -27املرجع السابق.216 ،
 -28املرجع نفسه.218 ،
 -29ينظر :روح الدين.221 ،
 -31املرجع السابق.222 ،
 -31املرجع نفسه.222 ،
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فيتميز تدبير الفرد واملجتمع بكونهما أضربا من التدبير الطوعي ،ويتفرد تدبير الدولة في هذا النسق
بأنه تدبير قهري.
وخالصة املقال ،إن الدعوى العلمانية القائلة بتفرد السياسة بالتدبير معارضة لـ"مبدأ اختيار منهج
التدبير" ،فهي تحرم الفاعل الديني من حق تدبير حياته في كليتها بغير تدبيرها ،مع وجود يقينه املبني على
البرهان والوجدان بأن تدبيره يفتح له من العوالم ما ال يفتحه له التدبير العلماني.

33

واملقترح الذي يقدمه الدكتور طه أن يحل التدبير االجتماعي والتدبير الفردي محل التدبير
السياس ي ،ألن تدبير املجتمع للدين ال يقهره بالقوة على طريقة مخصوصة في العبد ،ال قدرا وال شكال ،وإنما
ينش ئ فضاء مشتركا بين الفاعلين تسوده املعامالت املبنية على القيم األخالقية ،فتتطلع هممهم إلى أن
يتعدى وجودهم عالم املرئيات.
أما تدبير الفرد للدين ،فيرد هذه املعامالت إلى أصولها الروحية ،مرتقيا بها إلى درجة أن يجعل
وجود الفاعلين يبلغ غاية االنفساح في عالم أو عوالم حجبت عن األبصار ،ولكنها كشف للبصائر.32
ب -نقد دعوى أنه ال تعبد في السياسة:
ويستدلون على ذلك بأن السياسة ال مجال فيها لتقديس يشبه التقديس الديني ،فكانت بذلك
خالية من مظاهر التعبد.

35

ونقد ذلك أن واقع املمارسة السياسية يكذب هذه الدعوى ،والدعوى املضادة التي رفع لواءها د.
طه هي أن التعبد في مجال السياسة يتخذ صورة "التعبد للسياسة".
واملقصود بهذا التعبير "التعبد للسياسة" أن ممارسة املواطن للسياسة كنشاط تدبيري أعلى
يستحق إضفاء القداسة عليه ،مع إظهاره ألشكال من الخدمة والتفاني تليق بجالل هذه الرتبة 36،وإسناد
القداسة للسياسة أو –تقديس السياسة – له بالغ األثر في التضييق على اإلنسان في وجوده؛ إذ يتطلب
لزوم اإلنسان عاملا واحدا ،وهو عالم الشهادة؛ وليس هذا فحسب ،بل يقتض ي منه أن يلزم أدنى العاملين،
وهو العالم الذي يحتمل النقص ،أي العالم املرئي ،وهي املرئيات السياسية.

37

 -32روح الدين.225 ،
 -33روح الدين.221 ،
 -32روح الدين.225 ،
 -35روح الدين.225 ،
 -36روح الدين.225 ،
 -37املرجع نفسه.226 ،
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فيمكن القول إن آفة الفصل عند الدولة العلمانية التضييق؛ وقد ابتنت على مسلمات باطلة
أدت إلى قصر وجود اإلنسان على عوالم وهمية غير حقيقية إما بقطع الصلة بين العاملين :املرئي والغيبي،
وإما بقلب مقاصدها.
سادسا :العمل التزكوي ونهاية التسيد

38

بعد نقد أطاريح العلمانية ،قام طه بعرض مقترح "العمل التزكوي" ،حيث اعتبره اآللية األنجع
للخروج من التسيد ،نظرا ألن الباعث الدفين الذي يحرك الفاعل السياس ي في كل نشاطه ونضاله ،حسب
رأيه ،هو "طلب التسيد على الناس" والذي سماه املتقدمون "حب الرئاسة" ،وسماه املحدثون "حب
السلطة" ،فكل فاعل سياس ي هو مشروع ُّ
تسيدي ،39حسب طه عبد الرحمن.
 -1نقد التسيد املحكم:
قسم طه أشكال التسيد باعتبار املوقف من العالم غير املرئي إلى؛ التسيد املشتبه وهو الذي يقر
بعالم الغيب ،لكن يتشبه بكماالته ،وإلى التسيد املحكم ،وهو الذي ينكر وجود عالم الغيب وينتحل
كماالته ،ومن أشكاله؛ تسيد الدولة ،وتسيد الشعب ،وتسيد الفرد.
 تسيد الدولة :من املنظرين لهذا الشكل "جان بودان  "Jean BODINو"توماس هوبز،" Thomas HOBBESومعنى تسيد الدولة أن تستأثر بالقانون الوضعي ،ويجعل رئيسها فوق القوانين املدنية.
والدولة املتسيدة ال يحدها القانون الدستوري ،ومن باب أولى أن ال يحدها القانون الطبيعي وال
القانون اإللهي ،لثبوت علمانية الدولة الحديثة ،فال سلطة القانون ،وال سلطة الطبيعة ،وال سلطة اإلله
تعلو على سلطتها.

21

 تسيد الشعب :يعد الفيلسوف الفرنس ي "جان جاك روسو  "Jean Jacques ROUSSEAUأول منوضع األسس النظرية لتسيد الشعب في كتابه "العقد االجتماعي" ،إذ نسب التسيد إلى ما أسماه
بـ "اإلرادة العامة" التي هي إرادة الشعب كله.21
 تسيد الفرد :ليس املقصود هنا "تسيد الحاكم" وإنما تسيد "الفرد العادي" ،ومن االتجاهات التينظرت لهذا تيار "الفوضوية" وأبرز منظريها "ماكس شتيرنر" و"الليبرالية" (أو باصطالح طه
22
ُ
"الح َّرانية") ومن أبرز منظريها "موري روثبارد".

 -38التسيد هو ممارسة الذات السيادة على الخلق ،وهو ضد التعبد .روح الدين.512 ،
 -39روح الدين.239 ،
 -21روح الدين.221 ،
 -21روح الدين.222 ،
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 -2مالحظات عامة على أشكال التسيد:
يرى طه أن املنظرين للتسيد املحكم يقومون ب "علمنة" املفاهيم الالهوتية ،اعتقادا منهم بأن
هذه العلمنة تخرجهم من دائرة التعامل مع الغيب ،كما أن أشكال التسيد وإن اختلفت فيما بينها ،يبقى أن
األصل فيها هو تسيد الفرد ،فاألزمنة القديمة شهدت تسيد األفراد ،واألزمة الحديثة وإن عرفت تسيد
املؤسسات ،فإن هذه املؤسسات ما لبثت أن آلت إلى أيدي األفراد ،وتسيد الفرد تعبد للذات ،وعلى قدر
َّ
درجته في التغييب يكون التعبد ،فإن أوغل فيه أله نفسه وأنزل نفسه رتبة التأله املتوحد ،بحيث يصح أن
نقول إن الحاكم املتسيد هو طاغوت نفسه قبل أن يكون طاغوتا ملحكوميه.

23

ومن بين اإلشكاالت التي يثيرها نقد طه القول بإنكار العلمانية للعالم الغيبي ،ثم اإلقرار في مواضع
أخرى بأن بعض املبادئ العلمانية مستمدة من الدين مما يثير السؤال عن حقيقة هذا اإلنكار.
 -2طرق الخروج من التسيد:
تنقسم هذه الطرق إلى طرق "قولية" وطرق "عملية"؛ وملا كان الطريق القولي غير ناجع ،فإن البديل
الذي يقترحه طه سيكون آلية "العمل" ،وتكون بالتزكية الروحية ،أو "العمل التزكوي" وهو االجتهاد في
التعبد هلل بالقدر الذي يتوصل به إلى تخليص اإلنسان من مختلف أشكال االستعباد.

22

وخصائص "العمل التزكوي" 25هي أنه:
"عمل جذري" ،فهو يتجاوز السطح إلى العمق ،ويتجاوز باطن الفرد إلى باطن باطنه؛
عمل كلي ال جزئي ،إذ يتسع ليشمل ذات الفرد كاملة غير منقوصة ،فيجعلها تتداعى باليقظة والشعور؛
عمل تحويلي ال تغييري إذ يسعى إلى أن يحصل التبدل إلى األحسن في الجوانب الجوهرية للسلوك البشري،
فهو يرتقي بالفرد من حال إلى حال؛
عمل "تثويري ال تطويري" ،إذ يقلب سلوكه رأسا على عقب؛
عمل "متصل ال منقطع" فليست له مدة زمنية محددة ،فهو دائم بدوام الحياة ،فاألصل في هذا العمل أن
يصير صبغة للفرد ال تزول عنه26؛

 -22يرجى النظر ل :روح الدين.225-222-223 ،
 -23ينظر روح الدين.253-252-251 :
 -22سؤال العمل ،ص.161
 -25ملزيد من التفصيل ينظر :سؤال العمل :ص.159
-26ينظر روح الدين 262 ،وما وراءها.
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َ
عمل "تدرجي ال طفري" ،إذ يبدأ تكليف الفرد بالقدر الذي تطيقه نفسه هذا إذا استأنست نفسه انتقل به
إلى تعبدات أخرى حتى يرتقي درجة أعلى في مفارقة شهواته ورذائله؛
عمل " ِسلمي ال ُعنفي" فهو ال يقهر الفرد بالقوة وال يرغمه على ممارسة معينة ،فاألصل فيه إرادة الفرد
الدخول فيه عن طواعية.

27

وبفضل اجتماع هذه الخواص السبع يصبح العمل التزكوي ،كما يقول د.طه ،قادرا على أن ينتزع
حب التسيد من قلب الفرد ،ويثبت في قلبه حب التعبد الذي يتوسل بالتدين ،فهو ،أي العمل التزكوي،
يورث "حب التعبد" و"حب اإليمان" و"وازع الحياء" .ثم يتوغل د .طه عبد الرحمن في املعاني الصوفية
للعمل التزكوي ،معتمدا في ذلك على كثير من مقاالت "أهل التزكية" ،ومستدال بمقاالت "ابن عربي" ،فجعل
العمل التزكوي ضربا من أضرب االتصال بين املرئي والغيبي ،وذلك بالشهود بعين الروح ،مع نقد "للحلول
واالتحاد" ألنها تقتض ي "التحيز".28
 -3الصفة الوجدانية للمقاومة التزكوية
يرى طه أن املقاومة التزكوية هي مقاومة بالوجدان ،ال مقاومة "بالقوة أو السلطان" ،أو مقاومة
"بالبرهان"؛ ألن السلطان ينبني أصال على استعمال القوة املادية والعنف البدني أو النفس ي ،والغرض من
ذلك التسيد على الخلق ،في حين أن العمل التزكوي ينبني على القوة الروحية والغرض منه التعبد للحق،29
وتتخذ املقاومة بالسلطان صورا ثالثة للوصول إلى الحكم وهي :الثورة والتمرد واالنقالب.
كما أن البرهان يبدو طريقا سلميا في املقاومة قد يسد مسد السلطان الذي يتخذ طريق العنف،
لكن يرى د.طه أن البرهان هو امتداد للسلطان؛ ذلك أنه يستبدل بعنف السالح عنف الكالم ويقصد هو
اآلخر التسيد على الخلق ،ومن صور املقاومة بالبرهان االنتخاب ،وينتقد طه أمر االنتخاب ،معتبرا إياه أمرا
عجبا! إذ يزعم أنه آلية تسلك إلى طلب القوة طريقا غير طريق القوة؛ والواقع أنه كثيرا ما يسبق بصراعات
ونزاعات يغلب عليها العنف املعنوي كما قد يشوبه ،يوم موعده ،العنف املادي ،وغاية هذه الصراعات
التسيد ،ويتنافس املرشحون إليه ويتنازعون عليه ،فأين هؤالء من أهل التزكية الذي يحرصون على التغلغل
في عملهم التعبدي الذي كله تحبب وتقرب ،متبارين في كبح الشهوات ،ومسارعين إلى الخيرات ،ليس لهم
من غاية إال الدوام على هذا التنافس الروحي عينه ،مع شهود منن الحق سبحانه عليهم في تعاطي هذا
التنافس الخالص واإلقامة عليه دون سواه.51

 -27ينظر روح الدين .268-267 ،سؤال العمل ،من  161إلى .162
 -28ملزيد من التفصيل ينظر روح الدين ،من ص 276إلى ص.282
 -29ينظر :روح الدين.291 ،
 -51ملزيد من التفصيل ينظر  :روح الدين.292 ،
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فكانت املقاومة التزكوية ،في نظر د.طه عبد الرحمن ،مقاومة بالوجدان ألنها تتغيا التعبد للخالق،
لذلك فالوجدان هو األصل ،والسلطان أو البرهان فرع ،فكان الوجدان بذلك مستغنيا بنفسه ،بخالف
السلطان أو البرهان ال يستغني بنفسه.
باإلضافة إلى أن املقاومة الوجدانية ،على خالف املقاومة السلطانية والبرهانية ،هي مقاومة تدخل
فيها ذات اإلنسان بكليتها؛ فالثائر على الظلم قد يقاوم بيده ،منكرا عمله بقلبه ،كما أن املرشح لالنتخابات
قد يقاوم بلسانه ،رياء أو طمعا ،وفي الحالتين ،فكل من الثائر واملرشح يقاوم ببعضه ال بكليته ،في حين أن
املتزكي إذا قاوم بوجدانه ،فإن هذه املقاومة تستغرق ذاته كلها.

51

وتتخذ املقاومة بالوجدان صورة خاصة وسمها طه بـ "اإلزعاج" ،52والعمل اإلزعاجي يبتغي إصالح
السلطة من داخلها ،بحيث تتحسن أحوال الحكام وأخالقهم ،وال يبتغي إسقاطهم أو احتالل مواقعهم ،كما
أن العمل اإلزعاجي ال يسعى إلى تغيير الحاكم ،وإنما إلى تغيير اإلنسان.
ثم يخلص طه إلى أن الدور الذي يمكن أن ينهض به اإلزعاج في الدولة الحديثة هو أن يخرجها من
جمودها على التدبير الذي يحيط بكلية املجتمع ،مؤديا إلى مزيد الظلم ،تغييبا وتعبيدا؛ وال سبيل إلى
إخراجها من هذا الجمود التدبيري إال بأن يستعيد املجتمع حريته إال بإحياء روح اإلزعاج في األفراد ،هذه
الروح التي تقض ي بالصبر على العمل التزكوي واالستقالل به واإلبداع فيه ،كما تقض ي بأن يتحمل كل فرد
منهم واجبه اإلزعاجي ،زاهدا في السلطة ال يتحملها إال تكليفا أو اضطرارا.

53

وملا كان التسيد في الدولة الحديثة تسيدا محكما يهيمن على جزئيات املجتمع ويأسر قدرات
العطاء فيه ،صار دور اإلزعاج الروحي هو أن يتولى تحرير املجتمع من الدولة لصالحهما معا؛ إذ أن تحرر
املجتمع يجدد روحانية أفراده ويفجر طاقات اإلبداع فيه ،وأن الدولة تستفيد من هذا التجدد الروحي في
الخروج من الجمود على تدبير بعينه قد يكون تدبيرا طاغوتيا ،ضامنة بقاءها بفضل تغييرها املستمر
ملنهجية التدبير؛ فإذن اإلزعاج إلى العدل ال يبتغي هدم الدولة بوصفها مؤسسة تدبيرية ،وإنما يبتغي أن
تتخذ الدولة على التدريج وبحسب الظروف تدبيرا ال يتعبد فيه للخلق ،وإنما يتعبد فيه للحق وحده.

52

سابعا :وقفة مع مقاربة طه عبد الرحمن:

 -51روح الدين 293 ،وما وراءها.
 -52املرجع السابق.296 ،
 -53املرجع نفسه.312 ،
 -52روح الدين ،ص.315-312
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إن عرض نقد طه للعلمانية بله تحليله ،من أصعب القضايا نظرا لتشعب القضايا املذكورة من
جهة ،والكثافة الداللية والترابط املنطقي بين األفكار ،بحيث يصعب فصل بعض كالمه عن بعض ،وهذه
خاصية في تأليف طه عبد الرحمن عموما إذا ينهج في كتابته منهج االستلزام املنطقي بين األفكار.
ويظل أكبر إشكال يعترض نقد العلمانية صعوبة تعميم دعاوى "العلمانية" ،حيث إن العلمانية
"علمانيات" ،وهذا التعدد من شأنه أن يكون له أثر على تعميم النقد.
َ
لكن ما يمكن الوقوف عنده هو آلية "العمل التزكوي" الذي اقترحها د .طه ِّللجم التسيد ،وهي
تنطلق من التحيز الصوفي لطه عبد الرحمن ،55حيث رفع الوجدان إلى أعلى املراتب واعتبره األصل ،وبخس
شأن البرهان والقوة أو السلطان ،وهذه من اإلشكاالت الكبرى ملقاربة طه ،فشيطنته للمقاومة بالقوة
واملقاومة بالبرهان ،واعتبارهما آليتين للتسيد ،لكي يرفع شأن املقاومة بالوجدان يجعله يخرج من املفاضلة
املحمودة إلى املفاضلة السلبية ،بإعالء شأن الوجدان وبخس حق البرهان مثال وآلياته املتمثلة في االنتخاب!
وهذه املفاضلة غير مسلمة ،خصوصا في هذا املقام ،ألن محل النقاش هو إشكالية الديني
والسياس ي ،التي يختلط فيها املؤسس ي باملجتمعي بالفردي ،ال التدبير الفردي وحده ،ومنه كان من الضروري
تفصيل النظر في املقاومة بالسلطان والبرهان ،وعدم شيطنتهما باعتبارها تجليا من تجليات التسيد ،حيث
سيعتبر ذلك ضربا من التنظير الطوباوي الذي قد يؤسس لثقافة االنسحاب من تدبير اإلنسان الدولة ،وال
املقاومة ،خصوصا أنه انتقد آلية عملية
يستفيد من التراكمات املعرفية والعملية التي أفرزتها هذه األشكال
ِّ
نحو آلية االنتخاب وكان نقده تزكويا ال عمليا ،بالتشكيك في نية املنتخبين ،وال أعرف ما البديل "العملي"
الذي سيقدمه ،حيث ال يكفي النقد الفلسفي في مثل هذه التدابير العملية!
وقد يفهم أن التركيز على "العمل التزكوي" يعتبر رد فعل على تضخم العمل السياس ي ،فقد أشغلت
العلمانية ،كما يقول د.طه ،الناس بالعمل السياس ي أكثر مما أشغلتهم بغيره من األعمال الدنيوية.56
لكن يظل محل اإلشكال في مقاربة طه أنها مبنية أساسا على صالح األفراد مما قد يثير السؤال عن
نجاعتها املعرفية والعملية إذ يركز على الديني ويغفل السياس ي؛ كما أنه ال يتخيل أن يكون كل األفراد على
مستوى واحد من هذا العمل ،بل ال يتصور أن يكون همهم مجتمعين االرتقاء في العمل التزكوي ،ولو كان
األمر متحققا لتحقق أيام الرسالة ،ووجود النبي صلى هللا عليه وسلم بينهم ،إذ كان في الناس عمر رض ي هللا
عنه ،وكان عبد هللا بن أبي بن سلول وكان ُيرى مسلما مثلهم ،يأكل الطعام ويمش ي في األسواق شأن سائر
املسلمين.

 -55للتأكد من هذه املسألة ينظر العمل الديني وتجديد العقل ،شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع :الرباط ،ط ،1989 ،1ص -5ص17
وما بعدها ،وص 211وما بعدها.
 -56ملزيد من التفصيل ينظر :سؤال العمل ،ص.33
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كما قرر طه هذا الكالم بناء على أن األصل في التسيد هو تسيد الفرد ،ويلزم منه أن الفرد إذا
صلح صلحت املؤسسة ،وإذا فسد فسدت املؤسسة ،لكن طه أقر بنفسه أن اإلنسان ولو كان متزكيا فإن
تدبيره في إطار الدولة العلمانية يلبس لبوسا ماديا! فكيف يمكن أن يكون العمل التزكوي ناجعا للمسؤول
في الدولة الحديثة؟ وكيف يمكن التركيز على آليات تهذيب الفرد دون آليات ترويض املؤسسة والدولة؟
فالذي أراه ،أنه يجب إبداع طرق ملحاسبة اإلنسان أثناء قيامه بعمله التدبيري ،خصوصا إذا
استحضرنا أن الخاصية اللصيقة باإلنسان هي النسيان ،كما يقول د.طه ،فقد ينس ى هدفه وقصد خلقه،
َّ
فمهما جاهد اإلنسان ليرتقي في مدارج التزكية إال أنه قد ينس ى ،وال ضير في ذلك ،وإال ألهنا اإلنسان ونزهناه
عنه الخطأ فضال عن حظوظ النفس!
كما أن آثار تحديد طبيعة العالقة بين الدين والسياسة ليست قاصرة على الفرد ،وإنما تتعداه إلى املجتمع
والدولة.
وال أقول هنا بعدم نجاعة العمل التزكوي فهو آلية تربوية تزكوية ناجعة للفرد ،إال أن د.طه نفسه
أقر أنه على فرض حمل هذا املسؤول اقتناعات مخالفة القتناعات الدولة العلمانية ،فال َيم ِّكنه من القدرة
على املقاومة الروحية التي تحصل املسؤول قسطا من التدين ،ألن التغييب الذي تمارسه العلمانية قد
يلتبس أو يخفى عليه ،فيشرك تدينه بالعلمنة فيقع في "العلمانية الغافلة" ،57مما يستلزم اقتراح آليات
نقدية أكثر فاعلية ،حتى ال يظل األنموذج املقترح أقرب لالنسحاب منه إلى التفاعل.

 -57ينظر روح الدين.212-211 ،
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