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مدخل :نقد دعوى اإلسالميين (الديانيين):2
بدأ د .طه نقده للتوجهات اإلسالمية في العمل السياس ي في بواكير كتبه "العمل الديني وتجديد العقلل" رغبلة
من لله ف للي توجي لله مس للار "اليق للة الديني للة" أو م للا س ل بل ل "الص ل وإل اإلس للالمية"ه وأيس للا أس للع د للا م ل و
التزكية الصوفية بالجمع بين التج بة اإليمانية ال ية واالستناد لى املناهج العقلية واملعايير العلميةه ثل ملا
3
َ
"تسييع
لبث أن وجه سهام النقد ل كة "تسييع الدين" بتعبيره في كتابه "سؤال األخالق" ه أيث رأى أن
الللدين" مقل ت
لارق ملقتال ال قافللات األجنميللة العلمانيللةه ألنلله يقتللل فللي الللنلع القللي ال للي ت فللع الهمللة و سللتبدل
ل إل سللنة مللن

مكان للا ميمللا ماديللة ال م مللع فللي ااخ ل إل مللن ورامل للاه وفللي للثه امل ألللةه أ مبللل أك للر مللن اثن ليْ
تللفليت كتللاق "روح الللدين"ه أم ل طلله بللفن اتجللاه "تسللييع الللدين" يي َ ل قفلي يَ أفل َلَ د لوإل اإلأيللا اإلسللالم بمللا ال

 1من مؤللات ا :م تبة العلو :م ا إل أصولية تحليلية في ضو موافقات ال اطبيه فقه التنزيل ند اإلمام ابن تيميةه التصور
الق آن لألس إلْ jamila.tilout19@gmail.com ...
ْ
 -2والناظ للكتابات التراثية سيجد استعماالت للدياينين م يبة ْالستعمال طهه أيث كان ي لَ لى اإلسالميين الديانيين؛
ويصل ون غير بل ل
يقول أبو أيان التوأيد " :ومد بلينا ب ثا الد الخالي من الديانين الث يصل ون أنلسه
ق
صالأه " ه ويقصد بالديانين أ ل اإلصالح من ذو العل واملع فة الدينية .اإلمتا واملؤانسةه تح :محمد أسن محمد أسن
إسما يله بيروت :دار الكتب العلميةه ط1ه 2003ه ص23ه لكن سفستعمل في املقالة مص لح "اإلسالم " بدل "الديان "
الث استعمله طه بد ال أمن ن ا التحاد املعن ورفعا للت و ش الث ي يره استعمال ملهوم "الديان "ه وهللا أ ل ْ .
 -3سؤال األخالقه صْ .78

مزيللد ليللهه إن لل يال ى ب للا إلللى نقللير مقصللود اه ليقل ر ومي للا أن السياسللة ال للي يجللو أن توافللَ الللدين ال
4

تكون إال السياسة األخالقية إلصالح فئات املجتمعه وليست السياسة الال أخالمية ل يا إل السل ة ْ .
ْلكن في "روح الدين" جا نقده أك ر تلصيال خصوصا بعد ت ور أ كات "اإلسالم السياس ي" ب قي ا
الوام للعه وال يمك للن فه ل نق للد ط لله

الس للني وال لليييه وتفسيس للها نم للاذى مع في للة ومؤسس للات ملي للة ل للى أر
5

لل للد وى اإلس للالمية دون الع ل وى ل للى نىج لله ف للي نق للد ال للد وى العلماني للة ه وال للي تق للول باللص للل ب للين ال للدين
والسياسةه وكثا أط وأته اال تمانية ال ي خت ب ا كتابه "روح الدين"ْ .
ومللد س للبَ معن للا أن التصللور اال تم للان يق للوم ل للى أن الللدين والسياس للة ط يق للان متنللاظ ان ف للي ت للدبير ماتل للت
الن اطاته ومد أمام د.طه التقابل بين التلدبير اللديني والتلدبير السياسل ي بنلا للى التن يلر الخللدون للخالفلة
والسياسللةه فلكفنلله أل للَ التللدبير الللديني بالخالفللة والتللدبير السياسل ي بامللللت السياسل يه وملللا انتقللد طلله مللن رام
تنزيللل املللنىج السياسل ي التسلليد فللي التللدبير كالعلمللان ه فانلله لل سللت قن املللنىج الللديني التعبللد فللي التللدبير نللد
اإلسالميين أو "الديانيين" باص الح طهْ .
َ
فمللا للي االنتقللادات ال للي وجههللا د .طلله لنسللالميينس و للل اإلسللالميون لللى نىللج واأللدس ألل عل

اإلسللالميون

م اجعللات فللي بنيللي اللك يللة وت للورات أ ل صللار االتجللاه الواأللد اتجا للات؛ فمللا للو ال ابللت فللي فك ل

مللن

املتغيرس وكيلت يمكلن مجلاو إل أط وألات اإلسلالميين إللى أط وألة أك لر توافقلا ملع "اللدين"س و لل عتبلر تصلور
طه البديل ناجعا وامعياس وما ي إشكاالته املع فية والعمليةس ْ

أوال :االنتقادات العامة
ويمك للن وسل للمها باالنتقل للادات ي
الجملي للةه وينتقل للد د .طل لله الخ للاق اإلسل للالم الديان بل للاد َ ذ ب للد بعل للدد مل للن
االنتقادات ال ي ي ى أن الخ اق العلمان لل يقلع في لاه و لي تلدور ألول الت لو ش امللهلوم  ،ويتجللى ذللت فلي
اسللتعمال للدد مللن امللللا ي نحللو "السياسللة" و"الدولللة" و"الللدين" أيللث يمكللن إأصللا للدد مللن املللدلوالت
املتبانية لهثه امللا ي امل كزيةه وأسباق ثا الت و شه في ن

د.طهه متعددإل؛

أحدها :انقسام فك اإلسالميين بين ت اث غني وتحلديث فقيلره يفيسلتعمل امللهلوم الواألد تلارإل بمعنلاه الترا ل
وتارإل بمعناه ال ديثْ .
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ثانيها :دم تمكن اإلسالميين من أدوات البنا املن ق والن

تمكن العلمان مس لاه فلال سلت يعون القيلام

بنقد املللا ي املنقوللة لن العلملان أو تحديلد الخصلا ص اإلج ا يلة السلتعماالت اه ف لال لن إبلدا مللا ي
جديدإل تتجاو امللا ي املنقولةْ .
ثالثهــا :للدم مللدرإل اإلسللالميين لللى الللدفا

للن قيللدت ه لللثلت مللاموا بمحاكللاإل العلمللانيين فللي اص ل الأات

وتصورات كيت اتلَه لدفع ت مة جمود اللك والتالت ن العص ْ .
رابعه ـ ــا :مالم ل للاإل اإلس ل للالميين م ل للن أش ل للكال ال ل ل ل ق الختي ل للارات العقدي ل للة ف ل للي ال ل للداخل والخ ل للارى مل للا ال يالمي ل لله
6

العلمانيونه مما اض

إلى التقية بالجمع بين القدي وال ديث جمعا م و ا ْ .

وينتقللد طلله وصللل الللدين بالسياسللة نللد للثه ال وا للت بفن للا أص ل ت الوصللل بللين نللو ين مللن األوام ل إلهيللة
وب ل يةه ول ل تتعللده إلللى الوصللل بللين اام ل اإلليللي واام ل الم ل ه وغيللاق للثا النللو مللن الوصللله أ تج يللد
األم من آم هه مد يو

بالتسوية بينه وبين غير في ن أن ما سوا في التدبير خصوصلا فيملا يتعللَ بتلدبير

شؤون اإلنسان الدنيويةْ .

ثانيا :االنتقادات التفصيلية
بعد أن استق أ د.طه ال وا ت الديانية رأى أن ن ت ا ل بيعة العالمة بين الدين والسياسة تتباين؛ ْ
فام للا أن تك للون العالم للة ب للين ال للدين والسياس للة " الم للة ت للداخل"؛ و للي ل للى مس للمين :إم للا ان للدراى ال للدين ف للي
السياسللةه ووس ل د.طلله ذو

للثا التوجلله ب ل"أهــل اليســي

"ه وإمللا انللدراى السياسللة فللي الللدينه و ل "أهــل

التديين"ْ .
وإمللا أن تكللون " المللة تماثللل"؛ وت ل "أهــل التيكــي " و ل القللا لون بال اكميللةه و"أهــل التفقيــه"ه أ مللن
7

يقول بوالية اللقيه ْ .

 -1أهل اليسي
ْو

:

القا لون بدخول الدين في السياسةه ويم له بعض الحكام في الدول اإلسالميةه أسب مول

د.ط للهه ويل ل ى أن آف للة للثا ال ل ل ق م للن اإلس للالميين الجم للع ب للين املقت لليات العلماني للة لل داث للة واملت لب للات
اإليمانيةه ليؤكد أن أ لل التسلييع جعللوا اللدين تابعلا للسياسلةه ولل يتح جلوا ملن مااللي لا ألوامل السلل ة
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اإللهيةه إما بتفويل يم ف
سوغ لهثه املااللةه أو بالتعالي ن طلب امل و ية أصلاله كملا انحصل التعبلد نلد
في جملة شعا وطقوسه فكانوا إسالميين مواله لمانيين فعالْ .
فآفللة للثا الل يللَه كمللا يقللول طلله بللد الل أمنه أن دمجلله الللدين فللي السياسللة كللان مللن أجللل خدمللة أغل ا
تسيدية تتيح للدولة السي إل لى املواطنين دون م امبةه فيي تادم ب ثا الدمج أ دافها التسل ية وتقص ي
مللا ال ياللدم للثه األغ ل ا

ولللو باس ل الللدين إمللا بتفويللل النصللوص الدينيللة لللى وا للا أو إصللدار فتللاوى لللى

مقاسهاْ .

 -2أهل التديين:
و ل الق للا لون ب للدخول السياس للة ف للي ال للدينه وم للد يم للل للثا االتج للاه "غال ــح الحرك ــات اإلس ــالمية السـ ـ ية"
8

خصوصللا فللي بللدايات ا ه ومللد انبن ل تصللور

لللى مسلللمة أساسللية تقللول ب ل "جامعيــة اإلســالم" وتتجلللى للثه

الجامعية في صلتين؛ ْ
إأدا ماه السعةه ومقت ا ا أن الت

ع اإلسالم أأاط بجميع مناحي ال ياإل والسلوكْ .
9

ثاني ماه التكامله ومقت ا ا أن أأكام اإلسالم متعلَ بع لها بلبعره فلال يجلو التايلر بيس لا بالت ليي .وملد
ان للَ د.طله فلي تفصلليله لهلثا الل يلَ بملا ذكل ه د .يوسلت الق ضلاو فلي كتاباتلله األوللىه ود .محملد مللارإله ود.
محمد سلي العواْ .
ورفللع للثا الل يللَ جملللة مللن ال للعا ات ال للي تلخللص أسسلله اللك يللة َ
واللك انيللة –بتعبيللر د .طللهه وال للي مللل
ر
لى نقد اه و ثا بيان ذلتْ :

أ -نقد شعار "اإلسالم دين ودولة"
عتر

ثا البنا القلَ من جوانب ماتللةه في ن

د.طه بد ال أمن؛ ْ

أولهــا :الشــةهة العلمانيــة للشــعار األصــو ي؛ أيللث إن للثه املقولللة أمل ق إلللى ردإل فعللل لللى املومللت العلمللان
الث يقول باللصل .ومن مقت يات ثه املقولة اإلفادإل أن الدين ش ي والدوللة شل ي آخل ه واإلسلالم يجملع
بيس م للاه مكم للال أأ للد ما ب للااخ ه وال للال أن للثا الجم للع ال يص للح إال إذا مص ل نا مله للوم "ال للدين" ل للى معن ل

 -8ومد توسل طه في جمعه للد اوى لى ما كتبه د .يوست الق ضاو في كتابه "الدين والسياسة" والدكتور محمد سلي
العوا في كتابه "في الن ام السياس ي للدولة اإلسالمية" ود .محمد مارإل في كتابه "الدولة اإلسالمية"ه وال يالى أن االرتكا لى
ثه األدبيات ال يكل في تفسيع الد وى بله اال تراضاتْ .
 -9روح الدينه صْ .335
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"اال تقللادات الخاصللة" وملهللوم الدولللة لللى معن ل "تللدبير املعللامالت العامللة" كمللا تلعللل العلمانيللةه وال للَ أن
10

الدين بارإل ن نىج تدبير للسلوك في ال ياإله متكامل العناص متداخل الجوانبْ .
ثانيها :شةهة تكميل الدولة للدين؛ أ ا تبار الدولة مسي َ الدينه فيكون الدين محتاجلا إللى الدوللة اأتيلاى
11

العنص إلى ما يكمله ال اأتياى الغاية إلى الوسيلة .و ثا ال يصح وفَ من ور د.طهه واستند في نقده للى
ملهوم الدين كما جا فلي القل آن" :مـا كـان ليذخـخ أخـا فـي ديـن ا لـ إال أن شـاء ه" [يوسلت ]76:فيكلون
دين األمة و بالثات ن ام تدبير ا وأكمهاه أ دولي اْ .
ثالثه ــا :ش ــةهة اقتب ــاد ارلي ــات التدبي ي ــة العلماني ــة أي للث انتق للد ط لله مب للول دخ للول الجما للات ف للي اللعب للة
السياس للية وال للي م للد تا للع لقوا للد م للبو ة أو إجل ل ا ات منح للا إله باإلض للافة إل للى مه للا تحص لليل األدوات
ال دي ة بف وجه كانه وال ال أن ثه املسالت السياسلية إذا صلل ت للتلدبير اللدنيو املبنلي للى السلي إل
واملنلعل للة والص ل ل ا ه فان ل للا ال تصل لللح لخدمل للة املصل للالح الغيميل للة املبنيل للة لل للى التقل للوى واالسل للتقامة والنصل لليحة.
وين ل للَ د .ط لله م للن أن تص للورات العم للل الت للدبير وت بيقات لله ماتلل للةه فل لليع ن للاك ت بي للَ واأ للد وتص للور
واأ للده فالديمق اطي للة "ديمق اطي للات"ه فيبق للى باإلمك للان إن للا تص للورات غي للر لماني للة لل للفن الع للام والي للات
12

تدبيرهْ .

ب -نقد شعار "اإلسالم دين ودنيا"
يل ل ى د .ط لله أن التقاب للل ب للين ال للدين وال للدنيا ال يص للحه ذل للت أن اإلس للالم ت للولى ت للدبير ش للؤون ال ي للاإل الدنيوي للة
بواس ل ة مب للاد وم للوانين منزل للةه ب للل أ ل أ اس للة ال للدين كم للا ج للا ف للي التع ي للت الخل للدون للخالف للة "أ اس للة
الدين وسياسة الدنيا به"ه أم دنيو ْ .
وب للدال م للن للثه التق للابالت ال للي ي ا للا ط لله ال تص للح بح للال ي ل ى أن يق للال" :اإلس ــالم دني ــا و خ ــر " أو "اإلس ــالم
13

معاش ومعاد" ألن ال فين معا من جنع ال ياإل ْ .

ج -نقد شعار "الدولة اإلسالمية دولة مدنية"

 -10روح الدينه ْ .336-335
 -11روح الدينه صْ .336
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جللا للثا ال للعار فإبللان سلليي اإلسللالميين إلللى امل للاركة فللي ال كل ه لتلللاد القللول إن "الدولللة اإلسللالمية دولللة
كهنوتية إلهية" – ثيوم اطية -في أين أن ا دولة مدينة ب يةه فكان لثا ال لعار بم ابلة ردإل فعلل للى القلول
إن "الدولة اإلسالمية دولة دي ية"ْ .
ومن اإلشكاالت ال ي ي ير ا ثا ال عار استيراده ملص ل ات لمانية كل"املدنية"ه وتعني أن املواطنين يدب ون
أنلسه بقوانين ي عون ا من ند ه في أين أن الدولة اإلسالمية اجي اد ب

14

محكوم بم جعية إلهية ه

ليواصل نقده بفن اإلسالم دين إليي و ستلزم ذلت إسناد صلة "اإلسالم" للدولة أن تسند إلي لا كلثلت صللة
15

"الدين اإلليي" ْ .
للثلت يل ى د.طلله أن ال للعار األنسللب للو "الدولــة اإلســالمية دولــة دي يــة"ه فاإلسللالم

للكل امل جعيللة الدينيللة

لتللدابير الدولللةه وتقال ي للثه امل جعيللة بامامللة التعللالي الدينيللة فللي ماتلللت شللؤون ال يللاإله فللال يلللزم منلله أن
لثه اإلجل ا ات تال ى مللن دا ل إل االجي للاد الم ل ه فللاذا كانللت التعلالي إلهيللة فلان إمامي للا فعلل ب ل

يت لللب

فهل النصللوص الدينيللة وتلللخيص النللوا ل ال ار للة والعلل بكيليللة تنزيللل أأكللام للثه النصللوص لللى الومللا ع
16

بم ا اإل مصال هاْ .
لثلت ت ل آفة ثا الل يَه أ "أ ل التديين"ه تقليد امللا ي االيات التدبيريلة ذات األصلل العلملان ه وملد
تجل للى للثا التقلي للد ف للي بع للر ال للعارات ال للي تق للوم ل للى اللص للل ب للين ال للدين وال للدنياه وذل للت إم للا ل للدفع ت م للة
الت

أو ال مع في السل ةه أو بسمب التفث الالوعي ألسلاليب املمارسلة السياسلية السلا دإل فلي مجتمعلات ه

ويؤكللد طلله أن سللمب للثا التقليللد للدم ارتقللامل بتعبللد

إلللى الدرجللة ال للي يصللبح معهللا معينللا أيللا يمللد

بفسل للباق اإلن ل للا واالبتكل للاره مكتلل للين باتيل للان رسل للوم العبل للادات ال ل للي ال تن ل لزله إال رتبل للة "التعبل للد النل ل ل ي" وال
تقدر

لى االجي ادْ .

ثل ياللت طلله نقللده بللالقول إن السللمب ورا للثا التقليللد الاجللز للن ابتكللار ملللا ي وآليللات تكللون بللدا ل للن
املل للا ي واالي للات العلماني للةه و للدم إيالمل ل ل اال تم للام للعم للل التزك للو ال للث ي للورث التعب للد ال وح لليه أي للث
17

اكتلوا باتيان رسوم العبادات ال ي ال تنزله إال رتبة "التعبد النل ي"ه وفَ من ور د.طه بد ال أمنْ .

 -3أهل التيكي :

 -14روح الدينه ْ .353-352
 -15ين

روح الدينه صْ .351

 -16روح الدينه من ص ْ .349-347
 -17روح الدينه صْ .354
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و ل الللثين رفعللوا شللعار "الحاكميــة"ه أ "ال أللاك إال هللا"ه وجللا للثا ال للعار فللي إطللار امللاضلللة بللين ن للام
ال ك ل اإلسللالم ون للام ال ك ل الكهنللوت ه ومللد أثللارت للثه اللك ل إل ال للي رفللع لوا للا ا ــودودس وســيد ق ــح
جداالت ك يرإلْ .
والن ل فللي للثا الكللالم يحيللل لللى ضل ورإل فه ل ملهللوم "ال ك ل "ه كمللا يقللول طلله بللد الل أمنه وذلللت با للادإل
تحديد مجال "ال اكمية اإللهية"ه فيي رتبة ملن م اتلب "ال لا دية اإللهيلة"ه فلال يقلول بال اكميلة

إال ملن

لا د ال للَ فلي الخلللَه و لثه مللن رتلب اإلنسللان املتزكل فكانللت ال اكميلة تتكللون ملن ركللن ر ليع و للو اام يللة
باإلضافة إلى ال ا ديةه و ثه امللا ي أ اد د.طه تفصيلها بملا يتناسلب وتحي فلزه؛ ف ل"ال ا دية" مقصلودإل نلا
بمدلولها الصوفيه وذلت باستح لار "شلهود هللا" لز وجلله أ ل يصلير التلدبير تعبلديا بحيلث

لا د ال لَ فلي

الخلَه وي ى أن ثه امل تبة تتفتى لننسان املتزك وفَ التصور اال تمان ل ه بد ال أمنْ .
ويل ى د.طلله أن آفللة ذو التحكللي سللعي إلللى إمامللة "ال اكميللة" لللى نم ل السياسللة املتس لل ةه بللدليل أن ل
ي للالبون بامامللة للثه األأكللام بواس ل ة تللولي ال ك ل ه باإلضللافة إلللى أن م ل و ه ظللل م اليللا طوباويللا ول ل
يتحقَ وامعاْ .
وملن إيجابيلات أال اق "ال اكميللة"ه كملا يقلول د.طللهه أن ل وإن لل ي تقلوا إلللى اسلتيعاق الملة "ال اكميللة"
بل"ال ا دية" إال أنه ل تع

له شب ة تقليد التدبير العلمان الث ومع فيه "أ ل التديين"ْ .

 -4أهل التفقيه:
و ل القللا لون ق "واليللة اللقيلله"ه ويقللوم للثا الل يللَ مللن اإلسللالميين لللى إدراى األأكللام اللقهيللة فللي التللدبيره
ويتميز "أ ل التلقيه" ن "أ لل التحكلي " فلي أن ال اكميلة ظللت شلعارا م اليلا طوباويلاه فلي ألين أصلبحت ملع
18

التلقي ي للين م ل ل و ا وامعي للا ملي للا متحقق للا بواسل ل ة الس للل ة املادي للة ه ويقص للد د.ط لله بكالم لله للثا دول للة
"إيران" أيث السيادإل لوالية اللقيهْ .
19

ومللد م للل طلله ل للى نقللد والي للة اللقيلله م للن من للور أخال للي صللوفي ه ش للفن مجمللل االنتق للاداته وينتقللد للثه
الن ية بفن ا انبنت لى تصور لللقيه يجعله خصما للعمل التزكو وأ لهه ال سيما الصوفية مس ه في ألين
أن اللقلله أس للب للثا التص للور صللار ي للب األ مللال ال للا إله فكانللت والي للة اللقيلله جام للدإل لللى ال للوا ه
باال التزكية املاتصة بتقوي األ مال الباطنة واألخالق وإخ اجها من الوجود ف
البران إلى الوجود الجوان ْ .

ملزيد من التلصيل ين  :روح الدينه ص ْ .401
ْ -18
 -19روح الدينه ْ .402

6
www.fairforum.org

كمللا أن آفللة للثا التصللوره مللن من للور د.طللهه ميامهللا لللى تصللور لللقلله ياللالت التصللور الق آن ل ه بحيللث إن
تصور

ي كز لى الجانب القانون ملن اللقله وم ملل الجانلب األخال ليه فلي ألين أن امللهلوم ال،لي لللقلهه ملن

من للور ط للهه يفخ للث بفسللباق الل ل إل و للو م للترك ب للين جمي للع أف ل اد األم للة وأام للل له ل

ل للى ا ْالش للتغال بتزكي للة

نلوسه ه فال يمكن أن تنحص الوالية العامة في فئة من املاتصين في اللقهه وإنما تتسع لكل أف اد املجتمع
املتلقهْ .
ومما يالأظ لى نقد طلهه أن لثه االنتقلادات لتصلور اللقله يمكلن أن توجله لجلل اللل ق السلابقة خصوصلا
نلد مللن يقلول بللدخول السياسللة فلي الللدينه و ل "أ لل التللديين" .فللاالختال لليع فللي األصللل وإنملا فللي الدرجللة
فق ْ .
فه للثه للي ج للل االنتق للادات املوجه للة لنس للالميين كم للا م ل ر ذل للت د .ط لله ب للد ال ل أمنه وينقس للمون إل للى أربع للة
أمسامْ :
 -أهل اليسي

 :القا لون بدخول الدين في السياسلةه فتكلون السياسلة لي األصلله ويمل له رجـال الدولـةه

ومد شاق تعبد

تمست ص يح بالتسيدْ .

 أهــل التــديين :القللا لون بللدخول السياسللة فللي الللدينه و للو أللال جــل الحركــات اإلســالمية الس ـ يةه وآفلليامتباس امللا ي وااليات العلمانيةْ .
والجانب امل ترك بين الل يقين أن ل يل ون العالملة بلين اللدين والسياسلة تقلوم للى "التـداخل" وإن اختلللت
أوجههْ .
 -أهل التيكي  :و

القا لون ق"تحكي الدين"ه ومد تعثر لي ت بيَ "ال اكمية" فكانت م و ا م اليا

طوباوياه ولو أن ج دو ا من ال ا دية وردو ا إلى اام ية لكانت أم ق للتجسيدْ .
 أهــل التفقيــه :والللث مللالوا ب ل"تلقيه السياسللة" ومللد أللاول للؤال إنلزال اام يللة اإللهيللة لللى الوامللع وإمامللةن ام والية اللقيهه ونجده ند ال يعة مم ال في دولة "إيران" ،وميزإل تدبير خلوه من التج يدْ .
والجانللب امل للترك بللين للثين الل ل يقين أن ل ي ل ون العالمللة بللين الللدين والسياسللة تقللوم لللى "التماث ــل"ه أ
الت ابَْ .
لكلن آفلة لثه اللل ق مجتمعلة نلد طلله بلد الل أمن لدم اشللتراطها العملل التزكلو فللي إماملة أأكلام الللدينه
فل ي ق تدبير إلى مستوى التدبير ال وحيه الث عتبر ثم إل للعمل التزكو والث يقدر لى اختراق حجب
النلعه وينلث إلى الل إل ال وأية ال ي من ورامل اه كما يقول طهه فكان بلثلت تلدبيرا ضليقا يقلع فلي التسليده
والد وى البديلة ال ي رفع لوا ا د .طه ي د وى اال تمانية بدل الديانية اإلسالميةْ .
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ْ
عالقة الدين بالسياسة عند

ْ

اإلسالميين/الديانيين

التداخل

أهل التسييس

التماثل

أهل التديين

أهل التحكيم

(جل الحركات

(رجاالت السلطة)

أهل التفقيه

(والية الفقيه)

(أصحاب الحاكمية)

اإلسالمية)

ثالثا :الدعوى االئتمانية
ملل طلله بللد الل أمن لللى تفصلليل أسللع تصللور بللديل للن التصللورات العلمانيللة واإلسللالميةه أيللث إنلله وإن
اختلل للت ن ل إل العلم للانيين واإلس للالميين ل بيع للة العالم للة ب للين ال للدين والسياس للةه ف للان آفي م للا مع للاه كم للا ي ل ى
د.ط للهه خلو م للا م للن "العم ــل الي ك ــوس"ه و للثه التزكي للة ما م للة أساس للا ل للى األمان للةه وم للن للثه اللل للة ج للا
اش للتقاق مله للوم "االئتم ــان"ه إذ إن هللا ل

واختار للا اإلنس للانه ل للثلت ي ل ى
ْ
األمان للة ل للى املالوم للات ففب للت

د.طه أن الل إل و ي ركيزإل التزكية تقوم لى مبدأ "االختيار" و"تحمل األمانة"ْ .
ويتميز ملهوم الدين وفَ ثا التصور أنه يقوم للى مبلدأ االختيلار اللث سلتلزم الخيريلة واملسلؤوليةه وميلزإل
االختيار في التصور اال تمان أن القانون اإلليي يكون محل اختيار اإلنسان كما يكون القانون اإلنسان محل
اختيللاره ومللدار األمل لللى اإلنسللان املاتللاره فللاذا كللان الواضللع للقللانون للو هللا سل ي القللانون تعبللديا وإذا كللان
الواضع إنسانا س ي تدبيرياْ .
وملهللوم اال تمللان يتفسللع لللى ملهللوم اإليــدا –مللن الود عللةه بحيللث يكللون كللل مللا خلللَ هللا جللل جاللللهه مللن
أجللل اإلنسللان للو بللارإل للن ودا للع أود هللا إيللاهه يتملكهللا كيللت

للا ه ويتحقللَ ب للا كيللت

للا ه ش ل ي ة أن

20

يصون أقومها ْ .

 -20روح الدينه صْ .474
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كمللا يقللوم للثا اال تمللان لللى ملهللوم "االتصــال الرو ــي"ه بحيللث يجعللل ظللا الصلللة باإلنسللان يللزدوى ببللاطن
21

الصلة با ه و ثا االتصال و الث يمكنه من دفع االستعباد الخل ه فيمكن القول إنْ :
معادلة االئتمان = إيدا إلهي  +اتصال رو ي ْ
وطبيعللة املقاربللة بللين الللدين والسياسللة أسللب التصللور اال تمللان "روحيــة"ه ومللن خصللا ص ال وحللي فللي تصللور
د.طه التلك في العوال ه فيي مقاربلة تتلثك العلوال الغيميلة وال تنسلا اه فلاذا كانلت اللد وى العلمانيلة تقلول
بالت ل للاد أو التب ل للاين بل للين ال ل للديني والسياس ل ل يه وال ل للد وى اإلس ل للالمية تقل للول بالت ل للداخل أو التماثل للل ب ل للين ال ل للديني
والسياسل ل يه ف للان تصل للور ط للهه واملتم ل للل ف للي ال للد وى اال تمانيل للةه يق للول بوجل للود أص للل واأ للد ال ثل للان ل لله و ل للو
"األمانة"ه أيث أرجع األمور إلى ما مبل التل يَ أصلال و لو ملا سلميه ب تبلة "الوحـد األصـلية" ال لي من لؤ ا
العال الغيبيه وتتم لل فلي األمانلة ال لي تحملهلا اإلنسلان ب ل "اختيلار" منلهه فلال تعلار

بلين التلدبير والتعبلده بلل

إن التدبير مجاله العال امل ه والتعبد مجاله العال الغيبيه فال فصل وال وصل بين "التعبد" و"التدبير" فلي
األمان ــةه و للثه األمان للة ود ع ــة ن للد اإلنس للان ول ل ه للا فه للو متص ــل بمود ه للا و للو هللا .ل للثلت م للام التص للور
اال تمان

لى مبدأ "اإليدا اإلليي" لألمانة و"االتصال ال وحي" من أجلل ال للاع لي لاه و لثا التصلور لو

الث سيوسع آفاق الوجود اإلنسان ال ي ت يقها املباد العلمانية والديانيةه أسب رأ طه بد ال أمنْ .

العالقة بين الدين
والسياسة

الرؤية

الرؤية

العلمانية

التضاد

الرؤية االئتمانية

الديانية/اإلسالمية

التباين

(طه عبد الرحمن)

التماثل

التداخل

الوحدة

األصلية

 -21ملزيد من التلصيل ين  :روح الدينه ص 474وما بعد اْ .
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لك للن للثا التص للور ال يال للو م للن إش ــكاالته ل للثلت نج للد ط لله م للل ف للي خاتم للة روح ال للدين
اال تراضات ال ي مد ت د لى تصوره اال تمان وأب

22

م للل ل للى ل

ثه اال تراضات ا عقولية وعـدم قابليـة هـخا التصـور

للتيقـ أو التز يــله ورأى أن تصلوره ينللزل فلي "العقالنيللة" و"الوامعيلة" رتبللة تعللو لللى رتبلة التصللور اإلسللالم
درجلة و للى رتبللة التصلور العلمللان درجتلينه أيلث إن تصللورهه كملا يقللوله يتالث التعبلد

غايتلله أك لر تعقللال

23

مللن التصللور الللث مبنللاه لللى غايللة دون للاه فهللو أم ل ق للل ل إل ال للي خلللَ اإلنسللان لي للا ه كمللا أن مي لزإل للثا
الد وى اال تمان ه من وجهة ن هه التل يَ في التعبد بين ظا األ مال وباطس اه فيكون الباطن أاكملا للى
ال ا .
ويؤكللد أن تصللوره أم ل ق إلللى الوامعيللة إذ غللدو اإلنسللان متصللال بللالوامع ب للا ه وباطنللهه والوامللعه فللي ن ل هه
مستويات مس ا الجلي والخل ه ولتحقيَ غايتهه فان اال تمان يتوسل في الوصول إلى غايته بالتزكية العمليةه
فيصللير اإلنسللان متعبللدا

فللي كللل شل ي وفللي كللل ومللت وفللي كللل أيللنه لياللت طلله أن التحللول اإليمللان الجللثر

الث يحدثه اال تمان في اإلنسانه م قلقا إمكاناته وما جا مكنوناتهه يجعله يجدد ممارسته للعقله موسلعا
ن امهه ويجدد مكابدته للوامعه باس ا ف ا ه؛ بل إن اال تمان و وسيلة اإلنسان إلى تجديلد نلسله بالكليلة
24

لى مقتا اإليمان ال،يه كما يقول طه ْ .

رابعا :وقفة مع الدعوى االئتمانية
الن للاظ لق ل ا إل ط لله ب للد ال ل أمن إلش للكالية ال للديني والسياس ل ي يج للد أن للا تن ل للَ م للن ر يت لله الللس لللية وتحي للزه
الصللوفي؛ أيللث إن واجللب الليلسللو ه كمللا يتصللوره د.طللهه للدم اال تمللام بللالخو

فللي الوامللع بقللدر مللا م للت

بما ينبغي أن يكون ليه ثا الوامع؛ و نا يكملن اللل ق بينله وبلين السياسل ي فلي ن ل ه :فالليلسلو يت للع إللى
أن تصللير األشلليا إلللى مللا للو أف للله وين ل إلللى ا ثــال الللث ينبغللي أن ت تقل إليللهه فللي أللين أن السياسل ي ي ل ى
األشيا كما ي وين

25

إلى الوامعه باأ ا كيت يمكن االستلادإل من ظ وفه ْ .

 -22صْ .495
 -23روح الدينه ْ .498-497
 -24روح الدينه صْ .507
 -25ال وار أفقا لللك ه صْ .49
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لكللن الخل وى مللن اإلشللكال ب للثا التصللور لوظيلللة الليلسللو ه ي للل ماصل ا أللين يكللون املوضللو

للترك فيلله

التج يد بالتجسيده بل إن طه اتب "أ ل التحكي " أن مقاربي كانلت تج يديلة ال تجسليديةه وتصلوره وإن
مللارق التجسلليد فللي شللكل العمللل التزكللو الللث يوجلله التللدبير اللل د بللالتركيز لللى اإلنسللانه إال أنلله غيللر كللا
ن ا لتركيبة الدولة ال دي ة وانمنامل ا لى املؤسسلات وضل ورإل ابتكلار آليلات إملا تلكيكيلة أو بنا يلة جديلدإل فلي
ضللو الع ل

السياس ل ي والللث ي ل اه ط له فللا لمانيللا و عاتللب "أ للل التللديين" أن ل يجي للدون فللي إطللارهه لكنلله

بتصللوره البللديل يفي ـ
ال للا

واقعــا جديــدا يكللون فيلله "الوامللع البللاطني" أو "الوامللع الخلل " للو األصللل ال "الوامللع

" أو "الوام للع الجل للي"ه و للو مح للل الن لزا والخ للال ه ل للثلت ك للان تن ي للره أم ل ق إل للى التص للو السياس ل ي
في للا باسل "الي كيــة"ه وللليع أللديني نللا للن اإلنسللان

الللث يل وم االنعلزال للن السياسللة وإن ادعللى الخللو
ومابليت لله لال تم للانه وإنم للا للن وام للع غ للدو في لله اال تم للان

نص ل ا مكين للاه وال للال أن ت كيب للة الدول للة كم للا للو

ال للفن الي للوم ل للن يقب للل ب للثه املع للادالت ال وأي للة العس لليرإل ل للى االن للباطه وإال تلزمن للا دول للة أخ ل ى وسياس للة
أخ ىه بل ووامع آخ ْ .
َ
لثلت ظ فل اإلشكال املتعلَ بصعوبة التنزيله والث

مل د.طه لى دأ ه في خاتمتهه ما ملاه ألن التماسلت

املن ق ال يلزم منه القوإل املع فية والنجا ة العمليةه فعدم موله بعدم التعار

بين الدين والسياسلة للى

أد مولهه جعله ي كز لى الجانب التعبد ه أو لى الجانب الدينيه في أين أن نص "السياس ي" كان شبه
غا للب للن املعادلللةه وإن ادعللى د .طلله إدراجلله فللي التصللور اال تمللان فعلللى أسللاس التللدبير الل ل د ه ألن العمللل
التزكللو شللفن فل د أساسللاه وللليع شللفنا جما يللا .لللثلت جللا للثا التصللور تفسيسللا للمقاومللة بالوجللدان لللى
أس للاق املقاوم للة بالس للل ان أو البر للانه أي للث ي ا للا مقاوم للة مس للتغنية ب للثات اه وذل للت ب للا ال ش للفن اإل للاى
ُ
ال وحيه وكفن اإلنسان عيش في ال ا ـثل ال م دد كينونته وراأته الوجدانية ش ي ه فتن يره كان "للمثال"
ال "الواقع"ه ويؤكلد لثا ن تله للليلسلو القا ملة للى ا ْالرتقلا إللى امل لاله لكلن لثا االرتقلا ينبغلي أن يكلون
ان الما من الوامع أصالْ .
وممل للا عل للز صل للعوبة التحقل للَ لهل للثا التصل للور كونل لله متعاليل للاه فهل للو ي ل ل ى "أن العمل للل الل للديني لل لليع مل للن جل للنع
املؤسسات األخ ى وال من رتبي اه كالجمعيات واملن مات والهيئات واألأزاقه فاملن َ العام الث يحك

ثه

املؤسساته في أف ل األأواله و تدبير ال فن الدنيو بنا لى أسع املنىج العقالنل والتحليلل املوضلوعي
مل للوا ين الق للوى املوج للودإل ف للي الس للاأة م للع ال س للاق ال للدميَ للمص للالح واالست ل ل ا البعي للد اث للار التك للتالت
26

والتوافقاته ث اتااذ املوامت املدروسة من األأداث والتقلبات" ْ .
و ليللهه فللان التصللور اال تمللان يتجلله إلللى "روحنــة السياســة"ه أيللث إنلله ملللا كللان الللدين والتللدبير مت لرادفين فللي
طهه كان تفسيسه لل "روح الدين" في العمَ تفسيسا لل"روح السياسلة" أي لاه لكلن النلاظ يجلد أن لثا

 -26سؤال العمله ْ .165
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التن ير السياس ي باملقارنة مع الديني با ت في التصور اال تمان بل عس التن يلر للهه أيلث إنله تصلور سلبح
ف
فللي فلللت األرواحه والقللول بالوأللدإل األصلللية لللن يا ل ى مللن الخللال ه فجللل الللد اوى املنتقللدإل أصلللت نماذجهللا
املع فية وأسست ملسالت العمليةه ولوال مابلية "األنموذى" للت بيَ ملا ت تنزيلهْ .
فهللثه للي بعللر مالمللح تصللور طلله بللد ال ل أمن للعالمللة بللين الللدين ْوالسياسللةه وانتقللاده للتصللورات الكبللرى
لمانية أو إسالمية ث تفسيسه للتصور اال تمان

لى أنقا

ثه التصوراته وذلت بالخ وى من إشلكالية

"اللصللل أو الوصللل" بللين الللدين والسياسللة إلللى القللول بالوأللدإل األصلللية بللين الللدين والسياسللةه بنللا لللى أن
الللدين والت للدبير أمان للة أوكلهللا هللا لخلق لله مب للل ظه للور للثه التحدي للداته وم للد مل ل يلت لللى تجليي للا ان الم للا م للن
متنهه فيي م ا إل تلا لية داخليةْ .
لك للن ت للل بع للر امل للار ع اللك ي للة مهم للا تماس للكت من قي للاه إال أن التنزي للل العمل للي ل لليع م ون للا بالتماس للت
املن ق وأدهه وإنما بقابلية "التصور" للتحقَ لى "الوامع" ال "امل ال"ه خصوصا إذا نامش أم ا يزدوى فيه
َ
العل للي بللالعمليه و للثه ميلزإل اإلشللكال املع فللي القللدي الجديللد "الللديني والسياسل ي"ه ومللن ثل ف ه فح ل وإن ملنللا
"بالوأللدإل األصلللية" وأن الللدين والسياسللة أمل واأللده فللان التلكيللت اإلج ا ل – للثا إن تجاو نللا املعيللار ْ -أمل
أساس في مقاربة اإلشكالْ .
في هل ل أن التص للور اال تم للان ل لليع ت للدبيرا لنش للكاله بق للدر م للا للو ل ل وق روأ للان م للن اإلش للكال ال قيقل ل
الواميي الث ي يره الديني والسياس ي في املنا اليومه بافترا

وجود جديد أك ر اتسا ا من الوجود امل يَ

ال للث تق للوم لي لله ال للد وى العلماني للة أو اإلس للالميةه فال للديث للن "س ــعة الوج ــود اإلسنس ــاسن " ك للان األس للاس
لن ية طهه و ثا األساس مبني لى تحيزه الصوفي وميامه لى اللقا األ للي بلين اإللله واإلنسلان وتحملل لثا
األخيللر األمانللةه ومللن نللا جللا ت الوأللدإل األصلللية بللين الللدين والتللدبير أيللث إن للا جللز مللن األمانللة ال للي تحملهللا
اإلنسانْ .
وت ل أ

مميزات ثا التصور تق ْويمه لال وجاى الث ساد التصور اإلسلالم وإبعلاد التزكيلة لن م ل و ه

ب فع لوا "العقلنة"ه فتصوره تقوي ي ال تفسي يْ .
فهثه مج د وملة مع التصلور اال تملان ال ت لى ملسلتوى النقلد املس لاملي املؤسلعه فمحلل ذللت دراسلة كامللة ال
جلز مللن مقالللةه أيللث سللتلزم "النقللد" الومللو

لللى لدد مللن األسللع ال للي انبنل لي للا التصللور بللد ا بن يللة

"تع للدد الع للوال "ه و للي األس للاس ال للي بن ل لي لا ط لله مول لله بتوس لليع "الوج للود اإلنس للان "ه ث ل إش للكالية ال للا
والباطن وأث ا في توجيه التصلور اال تملان ه وإللى أ ألد اسلت ا أن يلزاوى بلين ال لا والبلاطن فلي تصلورهس
ث العمل لى وضلع جوابله لن اإلشلكال ضلمن اإلطلار املع فلي الكللي إلشلكالية اللديني والسياسل ي؛ فهلل أجلاق
" للن" ا ْإلش للكاله أم أج للاق " ل للى" إش للكال آخ ل س ْو للل التص للور اال تم للان أ ل فلل الخ للال أم أن لله أض للا جواب للا
محتمال ضمن أجوبة أخ ىس ْ
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وإذا كان العلمان ف
غول الدولةه واإلسالم

َ
مل لى ت وي ها لتتناسب مع تحيزهه ْأال عتبر تصور طه تجاو ا
27

ملع للى الدولللة فللي معادلللة الللدين والسياسللةس فهللو يتحللدث للن "تللدبير غيللر التللدبير وسياسللة غيللر السياسللة" س
فهل السياسة ال ي يتحدث س ا "طه" ي السياسة "محل الخال " أم أنه يتحدث ن "سياسة أخ ى"س ْ
َ
28
ْأال للير بللثلت إلللى تللدبير ينعللزل للن السياسللة الوامعيللة العمليللة وي نللو إلللى سياسللة الللنلع ب للي نة جانللب
َ
ال كل ل ه أو املقاوم للة بالس للل ان وت س لليأ املقاوم للة بالوج للدانس ْأال يتح للدث ط لله للن ج للنع آخل ل م للن أجن للاس
29

السياسة س ْ
وإذا كان التن ير نافعا في "العال الخل أو الباطني"ه بتعبير طهه فما ي آثاره العملية السياسية لى العلال
ال ا

أو الوامع امل س ْ

فه للثه بعـ ــض اإلش للكاالت ال للي ي ير للا تص للور ط لله ب للد الل ل أمن ف للي مقاربت لله اال تماني للةه ف للي أف للَ أ للل مع ف للي
إلشكالية الديني والسياس يْ .

 -27روح الدينه صْ .400
 -28يتقوى ثا بنقد طه لثو التحكي ب غبي في إمامة فك إل ال اكمية لى نم السياسة املتسل ةه وم البي إمامة
ثه األأكام بواس ة ال ك ْ .
 -29أ إنه ي ىْ أن العمل التزكو ْ يلتح ط يقا آخ في السياسة ال ي ىْ فيه الخصوم خ ا م دد سل انهه ألنه لن يكونْ
م لقا من جنع مله ه روح الدينه صْ .400
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